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 اإلهداء

ن منحاني الحياة وعلماني وأناروا لي صاحب وصاحبة األيادي البيضاء الذي   إلى
 والدي ووالدتي رحمهما اهلل. إلى لطموح والمثابرة،وغرسوا في نفسي اطريق العلم 

إخوتي  قلبي، في من تربيت معهم وسكنوا قلبي ووجداني وتقاسموا مساحة إلى
 األعزاء.

لىو  من األهل وخصوصًا  كل من قدم لي العون والمساعدة بجهده وعلمه ونصحه ا 
لى أساتذتي وزمالئي في الجامعة  . أبناء وبنات إخوتي األعزاء، وا 

 لى زمالء وزميالت المهنة وجميع العاملين في سلك التعليم.إ

 إليكم جميعًا أهدي هذا اإلنجاز 
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 :قرارإ

عررردة الرسرررالة بدنهرررا قررردمت لجامعرررة الخليرررل لنيرررل درجرررة الماجسرررتير، وأنهرررا نتيجرررة أبحررراثي أقرررر أنرررا م  

أي جرزء منهرا، لرم يقردم لنيرل  ، وأن هرذه الدراسرة أوشرارة لره حيثمرا وردمرا ترم اإل باسرتثناءالخاصة، 

 خر.آمعهد  درجة عليا ألي جامعة أو

 التوقيع:...............................

 نداء ناصر الدين

 التاريخ: 
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 شكر وتقدير

هلل والشكر هلل عز وجل الذي أنعم علي  بالصحة والعافية وأعانني على إتمام الحمد 
 هذا العمل.

ال يسعني إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى مشرفي األستاذ الدكتور نبيل الجندي لما و 
قدمه لي من مساعدة وعون إلتمام هذه الرسالة، والشكر الموصول إلى أسرة جامعة 

لى كلية  الدراسات العليا وبرنامج اإلرشاد النفسي والتربوي بشكل  الخليل عامة وا 
يل لألساتذة المناقشين األستاذ الدكتور حسني وكذلك أتوجه بالشكر الجز   خاص.

عوض، مناقشًا خارجيًا من جامعة القدس المفتوحة والدكتور عبد الناصر السويطي 
 مناقشًا داخليًا من جامعة الخليل على تفضلهم بمناقشة هذه الرسالة.

لة وال يفوتني إال  أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى مدراء ومديرات مدارس القدس للمرح
الذين سمحوا لي بتطبيق مقياس التفكير اإلبداعي ومقياس المكانة و الثانوية 

االجتماعية في مدارسهم وأيضًا الشكر الموصول لطالبهم األعزاء الذين قاموا بتعبئة 
 المقاييس.

كما وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى كل من قدم لي المساعدة وساهم في إنجاز هذا 
 العمل.

 شكري وتقديري جميعاً  إليكم
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 التفكير اإلبداعي وعالقته بالمكانة االجتماعية لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة

 .القدس

 إعداد الطالبة: نداء ناصر الدين

ْندي :األستاذ الدُّْكتورإشراف   نبيل الج 

 ملخص الدراسة

والمكانة االجتماعية لدإل طلبة  الحالية إلى معرفة العالقة بين التفكير اإلبداعيهدفت الدراسة 
المرحلة الثانوية في مدينة القدس، وقد قامت الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة باستخدام مقياس 
للتفكير اإلبداعي ومقياس للمكانة االجتماعية وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي 

المرحلة الثانوية في مدارس القدس طالبًا وطالبة من  250االرتباطي، تكونت عينة الدراسة من 
 الحكومية والخاصة.

ب داعي لدإل طلبة المرحلة الثاانوياة في مدينة الق دسمستوإل أن وقد توصلت النتائج إلى   التافكير اإلب
 ،%(77.0( وبنسبة مئوية بلغت )3.85، إذ بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )كان مرتفعاً 

، إذ أيضاً  كان مرتفعاً  اعية لدإل طلبة المرحلة الثاانوياة في مدينة الق دسالمكانة االجتممستوإل أن و 
  %(. 77.4( وبنسبة مئوية بلغت )3.87بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية )

 وقد أظهرت النتائج:
 والمكانة االجتماعيةمستويات التفكير اإلبداعي متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا في   -1
  المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الجنس ولصالح الذكور. ةلدإل طلب      

  الخاصة. ووجود فروق تبعًا لمتغير المدرسة ولصالح المدارس  -2
 .كذلك وجود فروق وفقًا لمتغير الفرع وكانت لصالح الفرع العلمي  -3
 تهم الدراسيةمعدال الذين تتراوحتبعًا لمتغير المعدل وكانت لصالح الطلبة فروق  ووجود  -4

 (.85-65)من       
في متوسطات مستويات التفكير اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة  وجود فروق دالة إحصائياً   -5

بينما توصلت الدراسة إلى لصالح العاشر، الصف و وفقًا لمتغير  مدينة القدس الثانوية في
لدإل طلبة  عيةالمكانة االجتمامستويات متوسطات في  ةإحصائي عدم وجود فروق ذات داللة

 الصف.وفقًا لمتغير  المرحلة الثانوية في مدينة القدس



 

  ر
 

وجود عالقة ارتباطية بين التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية لدإل  نت النتائجوأخيرًا بي   -6
طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس، أي أنه كلما زاد مستوإل التفكير اإلبداعي لدإل طلبة 

 د مستوإل المكانة االجتماعية لديهم والعكس صحيح. المرحلة الثانوية زا
 
 الكلمات المفتاحية: التفكير اإلبداعي، المكانة االجتماعية، طلبة المرحلة الثانوية.     
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Abstract: 

 

The current study aimed to know the relationship between creative thinking and 

social standing among high school students in the city of Jerusalem, and the 

researcher has achieved the goals of the study using a measure of creative thinking 

and a measure of status, the researcher used Descriptive analytical correlational 

approach. 

The social sample, the study sample consisted of 250 male and female students from 

the secondary stage in Jerusalem public and private schools. 

The results have found that the level of creative thinking among high school students 

in Jerusalem was high, as the arithmetic mean for the total degree was (3.85) and 

with a percentage of (77.0%), and that the level of social standing among high school 

students in Jerusalem was also high, the average score for the total score was (3.87), 

with a percentage of (77.4%). 

The results showed that: 

1. There are statistically significant differences in the mean levels of creative 

thinking and social standing among high school students in the city of 

Jerusalem according to the gender variable and for the benefit of males. 

2. The presence of differences according to the school variable and for the 

benefit of private schools. 

3. The presence of differences according to the variable of the branch which 

was in favor of the scientific branch.  

4. The presence of differences according to the variable of the rate and were in 

favor of students whose academic averages (from 65-85). 

5. Indicated that there are statistically significant differences in the levels of 

creative thinking levels for secondary school students in the city of Jerusalem 

according to the class variable and for the benefit of tenth grade students. 

There were no statistically significant differences in the levels of social status 

levels for secondary school students in the city of Jerusalem according to the 

class variable. 

6. Finally the results showed that there is a statistically significant positive 

relationship between creative thinking and social standing among high 

school students in the city of Jerusalem, that is, the higher the level of 

creative thinking among high school students, the greater the level of social 

standing for them and vice versa. 

Key words: creative thinking, social standing, high school students. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة:

 يجة التقدم التكنولوجي نتمتسارعة وذلك ومتغيرات في مجتمعاتنا تحديات كثيرة تواجه التربية 

لدينا،  جعة شاملة لمنظومة التعليممراوالمتغيرات المتسارعة تتطلب هذه التحديات الهائل، إن 

لطالبنا  سليم والصحيحالتوجيه الكيفية والتفكير مليًا في الوقوف هنا لذلك علينا كمعلمين ومربين 

نفسهم مكانة اجتماعية مرموقة تساهم ويبنوا أل حتى يتمكنوا من عبور المراحل التعليمية بنجاح

في تقدمهم وتقدم مجتمعهم ووطنهم، فنحن بحاجٍة إلى طالٍب مفكرين ومبدعين، هذا الطموح 

يتطلب منا كمعلمين وأولياء أمور أن نهيئ لهم البيئة المناسبة التي ت حفزهم على اإلبداعب وتطوير 

  قدراتهم اإلبداعية.

ل مررن و  الترردريس والتحرر اسررتراتيجياتإعررادة النظررر فرري  المهررم( إنرره مررن 2006حيررث يرررإل حجررازي )

الترري  واألسرراليب لطرررقا إلررىعلررى الحفررظ والتكرررار وحشررو المعلومررات  عتمرردالترري ت الطرررق التقليديررة

 .بداع واالبتكار والتعبير الذاتيالتفكير واإل تنميةبتهتم 

ي كي فوا أنفسهم وحاجاتهم بنراًء فنحن بحاجة إلى طالٍب قادرين على فهم التطور في هذا العالم وأن 

على ما يجري من تطور وتقدم، ويقدموا كل ما هو جديد وفريد فري مجرال عملهرم المسرتقبلي، ألن 

عالم اليوم يتطلب مستوًا عاٍل مرن التفكيرر اإلبرداعي واالبتكرار، وليكونروا قرادرين علرى فهرم التطرور 

م الجرو والمنراا المناسرب حترى يتمكنروا مرن ومجاراة هذا العالم الذي نعيش فيره، علينرا أن نهيرئ لهر

 إنتاج وابتكار كل ما يمكن أن يساهم في تقدمهم.

( أنا هنرررراك مجتمعررررات تتميرررز بتقررررديم الفرررررص المناسررربة للمتعلمررررين فرررري 2017كمرررا يشررررير السررريد )

تقردم لهرم  -وفي نفس الوقت  -بالدهم، من أجل التقدم في مجاالت متعددة، والتجريب دون تردد 
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ابقة مشررررفة مرررن األجيرررال السرررابقة والرررذين كانرررت لهرررم بصرررمة فررري تقررردم مجتمعررراتهم وفررري نمررراذج سررر

مجرراالت علميررة مختلفررة ليقترردي بهررا الجيررل الحررالي وتشررجعهم علررى النقررد وتطرروير األفكررار العلميررة 

 والرياضية واألدبية وفي مجاالت متعددة.

بيرًا من قبل الباحثين في ( أن موضوع التفكير اإلبداعي القى اهتمامًا ك2011وتوضح غضبان )

مجررال التربيررة والتعلرريم، فقررد أصرربح مجررااًل مهمررًا مررن مجرراالت البحررث العلمرري لرردإل عرردد كبيررر مررن 

الرررررردول المتقدمررررررة والترررررري تهررررررتم بدبنائهررررررا وطالبهررررررا، ولقررررررد ازداد هررررررذا االهتمررررررام بعررررررد أن توصرررررررل 

تماًمرا كبيرًرا، حيرث بنرى إلى نظريته فري بنراء العقرل والتري أوالهرا )ترورانس( اه  Guildfordجيلفورد

اختبررراره المشرررهور لقيررراس التفكيرررر اإلبرررداعي حسرررب نظريرررة جلفرررورد، حيرررث اشرررتمل االختبرررار علرررى 

 األبعاد الثالثة وهي المرونة والطالقة واألصالة.

حظرري  فقرردفرري العررالم مررن المتغيرررات المتسررارعة كررم الهائررل أمررام هررذا ال( أنرره 2012) عسرراف رإليررو 

حثين والعراملين فري مجرال التربيرة وأن البرا ،مرن دول العرالم عددهامة في  ر اإلبداعي بمكانةالتفكي

ألن ، ضررورة تردريب الطلبرة علرى اسرتخدام أنرواع التفكيرر اإلبرداعي المختلفررةاهتمروا وشرجعوا علرى 

فرري ظرل هرذه المتغيرررات  أصرربح أمررًا غيرر مقبرول والحفررظ وحشرو المعلومرات تلقرينالاالعتمراد علرى 

من توليد األفكار اإلبداعية الخالقرة لردإل الطلبرة، ألنهرم تعرودوا علرى أسرلوب المتسارعة، فهي تحد 

     التلقين ولم يتعودوا على أسلوب التفكير اإلبداعي.

 يرر اإلبرداعيوالتفك ةعامربصرورة مهرارة التفكيرر إلرى أن  ( 2015)وفي نفس السياق تشير الحبرابي 

 الس ليم فبالتفكير ،ي تقدم اإلنسان وتطورهفن أهم المطالب األساسية التي تساهم م ة،خاصبصورة 

تقرردم وال واالكتشرراف والتقصرري حاجررة ماسررة لمواصررلة البحررثبن فررنح ،للمسررتقبلونبنرري  نبتكرررنبردع و 

واالبتكاريررة  بداعيررةالقرردرات اإل ويرفرري تطرر أن نفكررر الحيرراة، لررذلك يجررب علينررا فرري جميررع مجرراالت

 .ت ثابتةحتى يتمكنوا من مواصلة مشوارهم بخطوا طالبنا لدإل
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أن أساس اإلبداع هو القدرة على توليد أفكار مدهشة وقيمة، وأن  (Young, 2019)يرإل يانج 

 التفكير اإلبداعي، هو عبارة عن شكل من أشكال المعالجة العصبية في الدماغ البشري.

وصرفوا العمليرة اإلبداعيرة علرى أنهرا  (Kanenalsu & Barry, 2016) أمرا كانينالسرو وبراري 

ديناميكًيررا يتضرمن األشررخاص المبردعين وبيئرراتهم الطبيعيرة واالجتماعيررة التري تسرراعدهم فرري  إبرداًعا

 إنتاج أفكار إبداعية، ألن البيئة الميسرة تساعد على تحفيز اإلبداع.

فيرررإل أن التفكيررر اإلبررداعي هررو عمليررة فسرريولوجية عصرربية تتضررمن  (Wang, 2019)أمررا وانررج 

والترري تشررتمل علررى تصررميمات أو مفرراهيم أو أفكررار جديرردة تشرركيل مجموعررات جديرردة مررن األفكررار، 

 .  engramعبارة عن وهي

أن التفكيرر اإلبرداعي يرتم بشركل أساسري  (Jacopo & Alwin, 2019)ويوضرح جراكوبو وألروين 

من خالل معالجة االرتباط والتنبؤ، فإن التفاعالت الديناميكية بين االرتبراط والتنبرؤ هري المكونرات 

 ر اإلبداعي.األساسية للتفكي

الشخص المبردع بدنره ذكري وحيروي، وأن  (Kell & Jordanous , 2016)ف كيل وجوردناز عر  

العملية اإلبداعية هي نتراج شرخص مبردع ي نرتج م نتجرًا موجرودًا لكرن بإطراٍر أوسرع وأعمرق وبطريقرة 

 أن اإلبداع هو عملية تجمع بين فكرتين أو أكثر.   جديدة، ويشير أيضًا،

مرررن أشررركال السرررلوك شررركل عبرررارة عرررن  التفكيرررر اإلبرررداعي بدنررره( 2006العزيرررز )عبرررد  فعرررر   وقرررد

درجررات مررن درجررة  وأرفررع ىيرردتي فرري أعلررهررو و  الررذي يسررلكه فرري حياترره اليوميررة، اإلنسرراني المعقررد

  الذي ي نتج األفكار اإلبداعية واالبتكارية الخالقة. نتاج الدماغوهو  المذهل، النشاط العقلي

اإلبررداع بدنرره عبررارة عررن إنترراج كررل مررا هررو جديررد ونررادر ومختلررف وكررذلك ( 2002سرررور )الفررت عر  

 مفيد حيث يمكن أن يكون إما على شكل أفكارًا أو أعمااًل.
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( عررر ف اإلبررداع بدنرره عبررارة عررن نشرراط ذهنرري ينررتج أفكررارًا غيررر مدلوفررة تررؤدي إلررى 1999قطررامي )

 حلول لمشكالت يتعرض لها الفرد في حياته اليومية.

( اإلبرررداع بدنررره عبرررارة عرررن وحررردة متكاملرررة لمجموعرررة مرررن العوامرررل الذاتيرررة 2000 عرررر ف حبيرررب )

 والموضوعية والتي تؤدي بالوصول إلى إنتاج أفكار تتصف باألصالة والمرونة والجد ة.

( أن اإلبررداع هررو مفهروم مررن مفرراهيم علررم الرنفس المعرفرري الررذي يشررمل صررفات 2004أشرار غررانم )

ص تتفاعرررل مرررع البيئرررة والتررري ترررؤدي إلرررى إنتررراج غيرررر عرررادي وسرررمات اسرررتعدادية ومعرفيرررة وخصرررائ

 ويكون مقبواًل من أفراد المجتمع.   

 ( يعر ف اإلبداع بدنه عملية تتعلق بتوليد منتج جديد ونادر وفريد.2003أما سعادة )

في حياتنرا دائمًا  عبارة عن مهارات نحتاجها اإلبداعي، التفكيرن أ( 2015أيضا الحبابي )شير وت

لكرل  اً ير تفسرالتي تقردم لنرا و التي نطمح لها، الجيدة ستمرار الحياة اتساعدنا على وهي التي ة اليومي

حيررث أنهررا فرري النهايررة تررؤدي بنررا إلررى الوصررول لحررل  ،وأحررداث ومواقررف يحرريط بنررا مررن مظرراهر مررا

 مشكلة ما نحن بصددب حلها.

جهره رغبرة قويرة فري " نشاط عقلري مركرب وهرادف تو التفكير اإلبداعي  ( بدن1999يرإل جروان )و 

يشير أيضرًا بردن و  ،لم تكن معروفة سابقاً  يلةأصإبداعية نواتج  إلىالبحث عن الحلول أو التوصل 

ألنرره  ،سررتوإل األعلررى المعقررد مررن التفكيرررفهررو مررن الم ،بالشررمولية والتعقيررد يتمي ررز، التفكيررر اإلبررداعي

 ". ذهنية فريدةنفعالية وأخالقية متداخلة تشكل حالة اينطوي على عناصر معرفية و 

 فها عدد من العلماء والباحثين على النحو التالي:أما المكانة االجتماعية فقد عر  

ز يتمي رر الترري االجتماعيررة( المكانررة االجتماعيررة بدنهررا مجموعررة مررن األوضرراع 2016فررت سررراي )عر  

لتري تقروم وا ،ينجرزه مرن هرذه األوضراعيقدمره و البنراء االجتمراعي ومرا و  التدرج الهرمري بها الفرد في

وطبيعرة العالقرات  ،التي يقوم بها الفرد تجراه مجتمعرهوالواجبات والسلوكيات وتشتمل على الحقوق 
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الحياة، الفرد فقط هو الذي يبني مجاالت في جميع الذي يعيش فيه و  همجتمع أفرادالتي يبنيها مع 

نجازاته وما يقدمه لمجتمعه  . لنفسه مكانًة ومركزًا من خالل تعامله وا 

( بدن المكانة االجتماعية هري المكانرة أو المركرز الرذي يحتلره الفررد فري السرل م 2013خلف ) ويرإل

االجتماعي أو الهرم االجتماعي، والرذي يعتمرد علرى مجموعرة مرن األدوار والنشراطات والتفراعالت 

 واإلنجازات التي يؤديها ويقدمها ويخدم بها المجتمع الذي يعيش فيه.

( أن المكانة االجتماعية عبارة عن 8-3 ،2007قاًل عن نايف )( ن2010تشير عبد الحسين )

التقدير واالحترام والسمعة التي يتمتع بها الفرد والتي تعتمد في األساس على المركز االجتماعي 

الذي يحتله في السل م الهرمي االجتماعي، وأنها مصدر رضا نفسي وسعادة غامرة تنتاب الفرد في 

قدم خدمات لمجتمعه، فهو يتمتع نفسيًا بهذه المكانة، لذلك يحاول  الوقت الذي يشعر به بدنه

 جاهدًا المحافظة عليها وحمايتها وتعزيزها.

( بردن الصرحة النفسرية والبدنيرة والعقليرة والوضرع االجتمرراعي Spacey,2016 ووضرح سبيسري )

 للفرد يؤثر بشكل مباشر في عملية صنع القرار واإليثار والتحفيز.   

( المكانررة االجتماعيرررة بدنهرررا هرري التررري تقررروم علرررى 2011خررررإل عررر ف عبرررد الشرررافي )ومررن جهرررة أ 

مسرررتوإل االحتررررام والتقررردير اللرررذين يحظرررى بهمرررا الفررررد، والتررري تعتمرررد أساسرررًا علرررى سرررماته وصرررفاته 

 الشخصية واالجتماعية التي يتمتع بها بين أقرانه وزمالئه وفي مجتمعه الذي يعيش فيه.

المكانة االجتماعيرة تتحردد مرن خرالل المعرايير االجتماعيرة السرائدة فري ( أن 2017تشير الداوود )

المجتمررع، وهرري عبررارة عررن وضررع اجتمرراعي يتكررون مررن عرردد مررن الخصررائص والصررفات والسررمات 

الشخصية التي يتمتع بها الفرد، والتي تعتمد في األساس على النشاط الذي يقوم به ونسبة تفاعله 

 ط وتفاعل اجتماعي بين الفرد ومجتمعه.مع المجتمع، فهي عبارة عن تراب
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( أن المكانة االجتماعية التي يحصل عليها الفرد ما هي إال نتيجة اجتهاده 2018يشير حرزلي )

نجازاته الشخصية التي يتمي ز بها، وقد يحرز الفرد المكانة والمركز في مجتمعه عن  ومهاراته وا 

 في وظيفة عالية وغيرها.طريق التفاعل في مجاالت مختلفة كالتعليم والعمل 

 إذبتعليمها،  اً من مهارات التفكير العليا التي تتطلب اهتمام ي عد   التفكير اإلبداعيترإل الباحثة أن 

 الحادث في هذا العصرأصبحت هدفًا أساسيًا في عملية التعليم والتعل م خاصة في ظل التقدم  

ن استمر و بالتنافس في كل مجاالت الحياة،  الذي يتمي ز   ارية تطوير التقدم العلمي مرهون بمدإلا 

 الكشف كذلك و  م،في جميع مراحل التعلبة طلالالقدرات والطاقات اإلبداعية الكامنة لدإل تطوير  

 إظهار ابتكاراتهميكونوا قادرين على  في مراحل مبكرة  حتىورعايتهم منهم المبدعين  عن

خراجها إلى حيز الوجود والتنفيذ،    واألفكار اإلبداعية أن تنتشر  االبتكارات من شدن هذهإن  إذوا 

 فيمكانة الفرد  في رفع ويستفيد منها البشر، نتيجة لذلك يمكن أن تساهم هذه االبتكارات

 ، وتحدد مكانته بين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ورفع مكانة المجتمع عالميًا إذا كانتمجتمعال 

 ك آثرت الباحثة أن تستقصي عن العالقة بين التفكيرابتكاراته على مستوًا عاٍل من األهمية، لذل 

 اإلبداعي والمكانة االجتماعية، لما لها من تدثير على حياة الطلبة في المستقبل والتي تفتح لهم 

 اآلفاق للتقدم في حياتهم العملية المستقبلية، كما وأن الباحثة هدفت من خالل هذه الرسالة أن 

 التربية والتعليم وواضعي المناهج لموضوع التفكير اإلبداعي، لعلهاتلفت نظر العاملين في وزارة  

 تحفزهم على إدراج مواد ومواضيع ضمن المناهج، تنم ي التفكير اإلبداعي لدإل طلبتنا.  

 :مشكلة الدراسة

الطلبة من الجنسين يمتلكون وجود الخبرة العملية إذ لوحظ مشكلة الدراسة من خالل  تنبع

الصف أو خارج  سواء في زمالئهمالبًا ما يكونون قادًة بين وغ بداع والتمي ز،درجات عالية من اإل
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 جتماعيةاالمكانة لبة المبدعين ومع هذا فهم يفتقرون البعض الطود وجولكن الالفت هو الصف، 

 ممن يهتم بهحول وجود التساؤل يثير ، فلعل ذلك المناسبة التي تتناغم مع درجات إبداعهم

ير اإلبداعي والمكانة العالقة بين التفك فحصالدراسة جتماعية، وكذلك تحاول اال مويعزز مكانته

نظرًا ألهمية التفكير اإلبداعي في تفجير القدرات والطاقات واألفكار لدإل الطلبة  ،االجتماعية

 على مكانتهم االجتماعية وفعاليتهم المجتمعية.والذي ينعكس 

 :أسئلة الدراسة

 األسئلة التالة:حاولت الدراسة اإلجابة عن 

ب داعي لدإل طلبة المرحلة الثاانوياة في مدينة الق دس؟  .1  ما م ستوإل التافكير اإلب

 ما مستوإل المكانة االجتماعياة لدإل طلبة المرحلة الثاانوياة في مدينة الق دس؟  .2

هررل تختلررف متوسررطات مسررتويات التفكيررر اإلبررداعي والمكانررة االجتماعيررة لرردإل طلبررة المرحلررة  .3

 نوية في مدينة القدس باختالف )الجنس، الصف، المدرسة، الفرع، المعدل الدراسي(؟الثا

التفكير اإلبداعي والمكانة هل توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيًا عند مستوإل متوسطات  .4

 االجتماعية لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس؟

 :أهداف الدراسة

 ية:سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلت

 الكشف عن مستوإل التفكير اإلبداعي الذي يتمتع به طلبة المرحلة الثانوية.  .1

 .طلبة المرحلة الثانوية لدإل لمكانة االجتماعيةمستوإل االكشف عن  .2

الكشف عن الفروق في كل من التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية باختالف )الجنس،  .3
 المعدل الدراسي، الفرع، الصف، المدرسة(. 
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 مكانة االجتماعية.ر اإلبداعي والالتفكيكل من العالقة االرتباطية بين قصاء طبيعة است .4

 :الدراسة ميةأه

تكمن أهمية هذه الدراسة في طبيعة موضوعها، إذ إنها تستعرض مفهوم التفكير اإلبداعي 

شريحة والمكانة االجتماعية لدإل عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس، والذين يمثلون 

األمر الذي  المجتمعي،ر يمهمة في المجتمع، فهم بناة المستقبل والقوة الفاعلة في عملية التطو 

إذ أن ينعكس إيجابًا على سكان مدينة القدس، ولعلاها ت عدُّ من الدراسات الرائدة في هذا المجال، 

ي لدإل الطلبة، ألن واألهل لضرورة تحفيز التفكير اإلبداع تربوييناهتمام التوجه من شانها أن 

قد كذلك مستقبلهم العملي، بناء في يهم وهذا يساعدهم ذلك ينعكس على المكانة االجتماعية لد

عاليات ضمن مزيد من األنشطة والفدراج إل المناهج الدراسية يضعاتلفت هذه الدراسة انتباه و 

 يهم،فكير اإلبداعي لدفي تنمية وتحفيز التالتي تكون غايتها مساعدة الطلبة المنهاج التعليمي، 

وقد تفيد هذه الدراسة أيضًا معلمي المرحلة الثانوية والطلبة أنفسهم للوصول إلى حلول للمشكالت 

 التي تواجههم.

على توسيع المعرفة حول أهمية  الدراسة الحالية تساعد: يمكن أن المعرفيةالنظرية و  هميةاأل

ها وكذلك التعرف على السمات الشخصية التربية اإلبداعية وطرق تنميتها وتفعيلها وتطوير 

وكذلك تعرض هذه الدراسة بعض المعيقات  المكانة االجتماعية يد ذو افر المبدعة وصفات األ

وتبرز أهمية هذه الدراسة في تناولها للمتغيرات )الجنس، الفرع، المعدل  ،للتفكير اإلبداعي

 الدراسي، نوع المدرسة، الصف(، للكشف عن الطالب المبدعين.

اشتملت الدراسة على بعض االستراتيجيات واألساليب التي يمكن أن : التطبيقيةاألهمية 

يستخدمها المعلم لتنمية وتفجير الطاقات اإلبداعية لدإل طالبه، وكذلك طرق اكتشاف الطلبة 
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، قد تفيد نتائج هذه الدراسة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وواضعي المناهج المبدعين

ية في إدراج مواد تحفز التفكير اإلبداعي وتعديل بعض المناهج لتتماشى مع الوقت التعليم

  الحاضر. 

 حدود الدراسة:

 – 2019): طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس الفصل األول من العام الحدود البشرية

2020). 

ددت الدراسة مكانيًا في مدارس المرحلة الثانوية في  الحدود المكانية:  مدينة القدس.ح 

تقتصر نتائج هذه الدراسرة علرى مرا تتمترع بره المقراييس المسرتخدمة  حدود متعلقة بأدوات الدراسة:

فيهررا مررن دالالت صرردق وثبررات، األمررر الررذي قررد يعيررق تعمرريم نتررائج هررذه الدراسررة إال علررى بيئررات 

 مشابهه.

 :مصطلحات الدراسة

 التفكير اإلبداعي: 

نتررراج أفكرررار مدهشرررة ونرررادرة عبرررارة عرررن اإلبرررداعي هرررو ن التفكيرررر ( أ2012أشرررار زيترررون ) توليرررد وا 

لحررل مشرركالتنا بهرردف التوصررل إلررى نتررائج تتميررز باألصررالة والمرونررة فرري حياتنررا اليوميررة نحتاجهررا 

 والطالقة، والتي غالبًا ما تعتمد على الخبرة السابقة للفرد المبدع.

 المصطلح اإلجرائي للتفكير اإلبداعي:

التي يحصرل عليهرا المسرتجيب علرى مقيراس  بدنه متوسط الدرجات بداعي إجرائياً ف التفكير اإلعر  ي  

 ر اإلبداعي المستخدم في الدراسة.التفكي
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 : االجتماعية المكانة

الدرجررة الترري يتمتررع بهررا الفرررد مررن احترررام  بدنهررا االجتماعيررة المكانررة( 1993عبررد القررادر ) فعررر  ي  

ا مررن خررالل التسلسررل الهرمرري االجتمرراعي، ومررن وتقرردير وسررمعة ووضررع اجتمرراعي معررين يتمي ررز بهرر

 خالل ما يقدمه من خدمات ونشاطات ومشاركة ألفراد المجتمع.

 :االجتماعية للمكانة اإلجرائي المصطلح

 علرررى المسرررتجيب عليهرررا يحصرررل التررري بدنهرررا متوسرررط الررردرجات إجرائيررراً  االجتماعيرررة المكانرررة فت عرررر  

 راسة.الد في المستخدم االجتماعية المكانة مقياس

 :عن مدارس القدسموجزة  لمحة

تشير الباحثة أن في مدينة القدس العديد مرن المردارس والتري تنتمري إلرى فئرات مختلفرة، فمنهرا مرن 

تخضرررع إلرررى السرررلطة الفلسرررطينية، ومنهرررا مرررن يخضرررع لررروزارة المعرررارف اإلسررررائيلية وبلديرررة القررردس، 

، أغلرررب هرررذه المررردارس تسرررتخدم وهنررراك العديرررد مرررن المررردارس الخاصرررة سرررواء إسرررالمية أو مسررريحية

المنهاج الفلسطيني بما فيها مدارس بلدية القدس، وهناك العديد من المؤسسات التي تقدم خردماتها 

إلررى الطررالب وهرري خررارج المنهرراج وبعررد الرردوام المدرسرري، كمؤسسررة فيصررل الحسرريني الترري تتلقرري 

لقدس، وغيرها من المؤسسات التري الدعم من االتحاد األوروبي، واألكاديمية للتمي ز تدعمها بلدية ا

تهرتم بتنميررة التفكيررر اإلبررداعي واالبتكررار وفرري مجررال البحررث العلمرري والتكنولوجيررا وهنرراك مؤسسررات 

تنم ري وتطرور القردرات الحياتيررة لردإل الطلبرة مثرل مؤسسررة بررج اللقلرق فري البلرردة القديمرة والتري تقرردم 

ألعمار، ومؤسسة رؤيا فيجن، هذه المؤسسات خدماتها ألبناء البلدة القديمة من الجنسين ولجميع ا

بداعات الشباب وتقدم لهم دعم مادي لتطروير ابتكراراتهم،  تهتم بفئة الشباب حيث تدعم ابتكارات وا 

تسرراهم فرري تقرردم الطررالب العريقررة  وأيضرًا تقرردم لهررم مررنح دراسررية خررارج الرربالد، لعررل هررذه المؤسسررات
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مسرتقبل، وبالترالي تسراعدهم فري الوصرول إلرى مكانرة ر تفكيرهم اإلبرداعي وت هيرئ لهرم مهنرة الوتطو  

 اجتماعية مرموقة.

من هذا المنطلق ومن خالل هذا الوضع السائد في سلك التعليم وهذه التباينات في اختالف أنرواع 

ة أن تكشرررررف عرررررن الطلبرررررة المبررررردعين ومررررردإل إدراكهرررررم لمفهررررروم المكانرررررة ثرررررالمررررردارس، ارتررررردت الباح

 ن التفكير اإلبداعي.      االجتماعية والعالقة بينها وبي
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 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 االطار النظري والدراسات السابقة 

األدب النظري الذي يقدم تعريفًا عامًا لمفهوم التفكيرر اإلبرداعي، والمكانرة على يشتمل هذا الفصل 

مررن التفكيررر اإلبررداعي والمكانررة االجتماعيررة، وعرررض أبرررز  االجتماعيررة، والنظريررات المفس رررة لكررل

 الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية.

 التفكير اإلبداعي أواًل:

  :التفكير اإلبداعيمفهوم 

من المفاهيم التي اختلف حولها الباحثين، فإنه ال يوجد مفهوم موحد  إن مفهوم التفكير اإلبداعي

ف بعض الباحثين التفكير اإلبداعي بدنه عبارة عن توليد أفكار المصطلح، حيث َعرا  هذاوشامل ل

فه بدنه االستعداد والقدرة على توليد أفكار وحل جديد لمشكله ما، أو مدهشة ونادرة، وبعضهم عر  

( بدن كلمة 1956)فه ابن منظور إنتاج جديد ذو قيمة عالية، أما التعريف اللغوي حسب ما عر  

أي أنشده وبدأه ، إن فالن َبَدَع في هذا دعًا وابتدعه، عه بَ دَ أي بَ بداع لغويًا َبَدَع ، "أبدع الشيء اإل

 . من قبل" أي لم يسبقه أحد فيهاألمر 

نتاج وتعديل لألفكار ،يعني اإلبداع نأ( 2012) زيتون يشير  نترائج  إلرىبهدف التوصل  ،توليد وا 

 .والخيال الواسع القبولأيضًا إلفاضة والحساسية للمشكالت و تتميز باألصالة والمرونة والطالقة وا
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عبارٌة عن عملية ذهنية  بدنهالتفكير اإلبداعي ي عرِّف  ،عبد اهلل البريديأن ( 2002الحيزان )ويرإل 

 الخبرررات والمعلومرررات البشررري بتنظرريم وترتيررب العقررليقرروم  حيررث ،صررادقٌ  وانفعررالٌ  حبها ترروترٌ يصرر

 وممي ز وغير مدلوف. جديد ومفيدإلى كل ما هو نه من الوصول ك  تم ،بطريقة خالقةذهنيًا 

فهي تدكرل  ،للمشاكل حيث يتعامل معها بطريقة صادقةكبيرة حساسية ب مبدع هو شخص يتمي زفال

يحراول  فهي تالزمره كظلره، ففري أثنراء احتضرانه للمشركلة وتشرب وتبيت معه وفي أحالمه ويقظته

حرررل طريقرررة ذكيرررة وفريررردة وممي رررزة مرررن أجرررل ابتكرررار ب السرررابقة وتجاربررره وخبراتررره أن يرررنظم معلوماتررره

 إبداعي.

 وكررذلك بررذاتهمن قرادرون علررى تقررد م ونهروض مجتمعرراتهم، ن المبرردعيأ( 2008ويوضرح البغرردادي )

، نتيجررة مررا يقدمونرره مررن إبررداعات درجررات الرقرري اإلنسرراني وأرفررع أفضررل وأرقررى إلررىحتررى يتوصررلوا 

 .وابتكارات جديدة وممي زة

( أن اإلبررداع والتفكيرررر اإلبررداعي كررران حاجررة ضررررورية وملحررة فررري العصرررور 2005بش )تشررير حررر

نجررازات  الماضررية، ولرروال المبرردعون فرري العصررور السررابقة لمررا كانررت لرردينا اختراعررات واكتشررافات وا 

علميرررة نسرررتفيد منهرررا بالوقرررت الحاضرررر ونبنررري عليهرررا، سرررواء كانرررت علميرررة أو أدبيرررة أو فنيرررة، وفررري 

ترري حفرررت أسررماء هررؤالء المبرردعون فرري ذاكرررة النرراس علررى مررر  العصررور، ومررن مجرراالت متعررددة وال

الضروري في عصرنا الحاضر )عصر التكنولوجيرا( مجراراة ومواكبرة التقردم السرريع والهائرل، لرذلك 

علينا أن نقدم للعرالم إبرداعات خاصرة بنرا، فرإذا أردنرا أن نقردم للمجتمرع جرياًل مبردعًا ومفكررًا، يجرب 

ياًل ناقدًا ومحلاًل وقارئًا وباحثًا ونعوده على أسلوب البحث لإلجابة على تساؤالته علينا أن ننشئ ج

 منذ السنوات األولى من عمره، لكي يعبر المراحل التعليمية بثقٍة وهمٍة عاليٍة.

( في بين أن التفكير اإلبداعي أصبح من ضرروريات الحيراة الحديثرة والمعاصررة، 2011أما الدبش )

قررردم فررري األسررراليب والطررررق التعليميرررة، وكرررذلك اسرررتخدام أسررراليب جديررردة لمواجهرررة والتررري تتطلرررب الت
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مشكالت الحاضر والتحديات المستقبلية التي سوف تواجره المرتعلم، ومرن هنرا تبررز أهميرة التفكيرر 

اإلبررداعي ومررا لرره مررن دوٌر مهررٌم فرري تقرردم أي مجتمررع حتررى نررتمكن مررن الرردخول إلررى معترررك الحيرراة 

رن ملررئ بالتحررديات واالكتشررافات والتنررافس، لررذلك علينررا أن نربررى أوالدنررا تربيررة والعبررور بثقررة إلررى قرر

ظهار قدراتهم اإلبداعية منذ نعومة أظفارهم.  تساعدهم على تطوير وتنمية وا 

 وترإل الباحثة إن التفكير اإلبداعي ال يتوقف عند االبتكار أو حل المشكالت فقط، بل يتعدإل ذلك

 اعية للفرد يحظى بها من أفراد مجتمعه، ويتمتع بتقدير واحترامإلى تكوين مركز ومكانة اجتم 

نجازاته التي يقدمها إلى مجتمعه، فإن ألسلوب التفكير   اآلخرين له من خالل نشاطه وتفاعله وا 

 إعادة النظر في عالقة قوية في تكوين المركز والمكانة االجتماعية والقيادة، ولذا فإن من المهم 

 على الحفظ والتكرار  عتمدالتي ت الطرق التقليديةو  األساليب ل منو  س والتحالتدري استراتيجيات 

 بداع واالبتكارالتفكير واإلو  تنمية الخيالبتهتم التي  واألساليب لطرقا إلىالمعلومات  وحشو

 .الذاتي والتعبير 

 :التطور التاريخي لمفهوم التفكير اإلبداعي

موا بدراسة ظاهرة اإلبداع علرى أنهرا قردرات عقليرة ( إلى أن علماء النفس اهت2003تشير عويس )

( أن التفكيرر 1994يمكن أن يمتلكها كل فرد ولكن بدرجات ونسرب متفاوترة، ويشرير عبرد الررزاق )

نتاجرراتهم المميررزة  اإلبررداعي سرراهم فرري بنرراء الحضررارات عبررر العصررور المتالحقررة، فلرروال المبرردعين وا 

حتررى اآلن بدائيررًة وغيررر متطررورة، ويشررير أيضررًا أن  الترري سرراهمت فرري تقرردم الشررعوب، لبقيررت الحيرراة

 اإلبداع يصاحبه عادة نوع من السعادة وذلك بسبب اإلنجاز الذي يقوم به. 

( برردن اإلنسرران قررديمًا قررام بدعمررال إبداعيررة مميررزة وقررد عب ررر عنهررا 2006كمررا يوضررح عبررد العزيررز )

نرررإل المصرريين القرردماء قرد أبرردعوا باألشركال أو الخطرروط أو الحركرة أو الكلمررة، وتدكيردًا علررى ذلرك 
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وبرعوا فري مجراالت مختلفرة بالمشراريع المعماريرة القديمرة وغيرهرا مثرل: األهرامرات، وورق البرردإل، 

 حيث كانوا يستخدمونها في رسوماتهم وصورهم وكتاباتهم المختلفة للتعبير عن أفكارهم وآرائهم.

ة مراحررل مختلفررة وفرري نفررس الوقررت مهمررة ( أن  اإلبررداع قررديمًا مررر  بثالثرر2006ويوضررح السررميري )

 جدًا حتى وصلت إلى عصرنا الحاضر والتي كانت ركائز لمفهوم وتطور اإلبداع وتتلخص في:

 الخلط بين المفاهيم :المرحلة األولى

تبدأ هذه المرحلة من العصر اإلغريقي وبعد ذلك العصر الروماني ثم العصر الجاهلي ثم العصر 

ألوروبيرررة، وقرررد تمي رررزت هرررذه المرحلرررة برررالخلط برررين مفررراهيم كرررل مرررن اإلسرررالمي وعصرررر النهضرررة ا

)اإلبررررداع والموهبررررة والررررذكاء والعبقريررررة(، حيررررث ذكررررروا فرررري تلررررك الفترررررة أن المبرررردعين قليلررررون وهررررم 

محصرورون فري سرالالت معينرة كانررت تعريش فري تلرك الحقبرة، لررذلك لرم يكرن واضرحًا دور  كرل مررن 

 المفاهيم السابقة في إنجازاتهم.

 حلة الثانية: )عوامل مؤثرة على اإلبداع مثل البيئة والوراثة(المر 

( أن هرذه المرحلرة بردأت فري نهايرة القررن التاسرع عشرر، وقرد احتردم الخرالف 2002يشير جرروان )

 بين أنصار البيئة والوراثة من حيث دورها في تشكيل السلوك والسمات والقدرات العقلية المختلفة، 

ور نظريرات سريكولوجية، قامرت بتفسرير القردرات العقليرة اإلبداعيرة فمن خصائص هذه المرحلرة ظهر

مثرررل: نظريرررة الجشرررطالت ونظريرررة التحليرررل النفسررري، وكرررذلك سررراوت برررين مفررراهيم اإلبرررداع والرررذكاء 

والعبقريرة، وقرد تميرزت هررذه المرحلرة براالعتراف بدهميررة عوامرل البيئرة والوراثررة وتطرور االهتمرام فرري 

ت اهتمامًا كبيرًا في مجال تطور بعض أدوات قيراس اإلبرداع، وأيضرًا مجال العلوم الحياتية، وأعط

 تطوير برامج لتعليم اإلبداع، فهي مرحلة هامة ساهمت في تقدم اإلبداع وتطوره.  
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 )التمييز بين المفاهيم( :المرحلة الثالثة

 ( أن هذه المرحلة تمتد من منتصف القرن العشرين إلى عصرنا الحاضر،2006يرإل السميري )

قوا بين اإلبداع والعبقرية والذكاء والموهبة، وأيضًا في هذه حيث أن العلماء في هذه الفترة، فر  

المرحلة ظهرت نظريات جديدة مثل: النظريات المعرفية، وتطورت كذلك أدوات القياس، وركز 

العلماء في هذه المرحلة على أن اإلبداع موجود لدإل جميع األفراد لكن بنسب متفاوتة حسب 

 لبيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد، وأن للبيئة والوراثة أثٌر كبيٌر على عملية اإلبداع وتطورها.ا

( أن صناعة خلق اإلبرداع تحتراج إلرى عناصرر مهمرة، كدرجرة مناسربة مرن 2006ويبي ن حجازي )

تمكن الذكاء وقدرة عالية من الصبر والَجَلد، ألن المبدع يحتاج إلى درجة عالية من الصبر حتى ي

لررى اإليمرران بقدرترره واسررتطاعته  مررن الوصررول إلررى هدفرره، وكررذلك يحترراج إلررى ثقررة عاليررة بنفسرره، وا 

لررى شررغف  القيررام بالمهمررة الترري برردأها، وكررذلك يحترراج إلررى جهررٍد مميررٍز وخبرررة وتجررارب مسررتمرة، وا 

مرى لمرن باإلبداع ورغبة ودافع قوي في استمرارية التجديد، واالبتعراد قردر اإلمكران عرن التقليرد األع

سرربقوه فررري المجرررال الررذي ينررروي اإلبرررداع فيررره وحتررى يررردتي بعمرررل ممي رررز يخصرره هرررو فقرررط، فرررالتفكير 

 اإلبداعي هو الذي يفسح المجال للخيال الواسع وتكوين أفكار جديدة وخالقة.

ترإل الباحثة بدن عملية اإلبداع ترتكرز علرى عردة محراور، فمرن أهمهرا سرمات المبردع، ومواصرفات 

يررد المبرردع أن ينتجرره، ومراحررل عمليررة اإلبررداع، ومررن أهررم الركررائز علررى اإلطررالق: المنررَتج الررذي ير 

البيئة الميسرة لعملية اإلبداع، وهي التي تشمل األسرة والمجتمع والمدرسة وكل ما يحريط بالمبردع، 

 فبدون البيئة الميسرة ال يمكن للمبدع أن يتوصل إلى أهدافه.
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 :التفكير اإلبداعيعناصر 

 ةدر بقرر الفررردوهرري أن يتمتررع  ن مررن مميررزات التفكيررر اإلبررداعي االسررتنباطية:أ( 2017ترررإل فضررل )

بينها فري نفرس  فيما وأن يالحظ العالقةببعضها، األفكار وربطها  العبر واستنباط على استخالص

  ، كما أشارت إلى بعض عناصر التفكير اإلبداعي والتي تتلخص بما يلي:الوقت

 : الطالقة

 األفكرار غرزارة إلرى ذلرك وي عرزإل ،معرين موضروع فري كثيررة إبداعية أفكار تاجإن على الفرد قدرة هي

وتتميرز، أيضرًا بدنهرا تحصرل وتكرون فري ، بدفكاٍر أخررإل سرابقة مقارنةوقوتها  وتنوعها ووفرتها لديه

أو طالقررة  تعبيريرةثابرت، حيرث تشرتمل علرى طالقررة لفظيرة أو طالقرة فكريرة أو طالقرة  زمنري وقرت

 مترابطة.من المهم جدًا أن الطالقة تتميز بصيغة و  األشكال،المعاني أو طالقة 

 : المرونة

وتوليرررد أفكرررار  لررردإل المبررردع حسرررب الموقرررف، اتجررراه التفكيررررفررري تغييرررر عبرررارة عرررن  هررري :المرونرررة 

 علررى الفرررد وكررذلك قرردرةفالمرونررة هرري عكررس التصررلب الفكررري والعقلرري  وجديرردة ومتميررزة، متنوعررة

 يتجرره الترري يمررر بهررا، وبحسررب المواقررف األحررداثو المواقررف  حسررب يررةالذهن الحالررة تغييرررالمرونررة و 

 اختلفت مهما الحياتية والمواقف بها األحداث يواجه معينة فكرية أنماطٍ إلى بناء واحتضان  المبدع

وتباينررت، وعلررى المبرردع أال يحصررر أفكرراره بدسررلوٍب واحررٍد فقررط، بررل يطلررق العنرران لخيالرره وأفكرراره، 

 .(2003 ، سعادة)د ومميز ومفيد.الستحضار كل ما هو جدي

  األصالة:

 إنتراج شركل علرى تظهرر وهري ،اإلبرداعي التفكيرر علرى القردرة عوامرل من عامل أهم هي األصالة 

حب فالمبردع صرا وبعيرد كرل البعرد عرن التكررار والمحاكراة، شرائع وغيرر مردلوف وغيرر وأصيل جديد

عرررن الحلرررول التقليديرررة ة قررردر اإلمكرران و السررابقة والقديمررر خرررريناألصررالة يبتعرررد عرررن تكرررار أفكرررار اآل
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 زادت الفكررة كلمرا انتشرار درجرة تقل   كلماف ،د والجد ة في أفكارهالتفرُّ و  زإلى التميُّ  تجهوي ،للمشكالت

 يبتكرر فهرو وتقليردي، مردلوفكرل مرا هرو  عرن يبتعرد الذي هو األصالة وذ المبدعفاألصالة،  درجة

 .ز بهاتخصه هو فقط ويتمي   وأصيلة جديدةًا أفكار 

  اإلفاضة أو التوسع:

 يضرريفو  يبنرري عليهررا أفكرراره ويتبناهررا ويحتضررنها، لفكرررة معينررة أي قرردرة الفرررد علررى تقررديم إضررافات

 حررل مفيرردبهررا إلررى الوصررول لحيررث يهرردف المبرردع مررا، متنوعررة لفكرررة أو لمشرركلة جديرردة  تفاصرريل

 (2017 ،)فضلومجدي من خالل توسعه وتنوعه بدفكاره. 

 ت:الحساسية للمشكال

الوعي واإلحساس  ،خرآوبمعنى  ،وتعني اكتشاف المشكالت والمصاعب والنقص في المعلومات 

وجود المشكلة التي هو بصدد حلها، إن المبدع يرإل ما ال يراه اآلخرين، حيث يتمي ز بقدرة عاليرة ب

 (.2004 ، الهويدي)على حل مشكالته وعلى أي موقف أو حدث يتعرض له في حياته اليومية. 

  قبول:ال

، لرذلك عليره أن يسردل نفسره التي يتبناهراتقبل المجتمع الذي يعيش فيه المبدع لألفكار  تعني وهي

؟ وهل هي مناسبة وترتالءم وهل هي مجديةي؟ مجتمعفكار يمكن أن تكون إنتاًجا يفيد هل هذه األ

مجتمرع ألفكرار ؟ فمن المهرم جردًا تقبرل الوما مدإل أهميتها وتقبلهم لها مع تقاليد وعادات مجتمعي؟

 (.2006 ،عبد العزيز)المبدعين. 

 الخيال 

( علررى المبرردع أن يتمتررع بخيررال واسررع، ألن التخيررل يعتبررر مررن أرفررع وأعلررى 1999) يشررير جررروان

مستويات التفكيرر اإلبرداعي، فالمبردع أثنراء تخيرل فكررة مرا، يقروم بتوليرد أفكراره بحريرة مطلقرة ودون 

 ال هو أبو اإلبداع.التقي د بالمنطق أو الواقعية، فالخي
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 والسمات التي يتمتع بها المبدع: الخصائص

  متنوعة، ونفسية وعقلية شخصية بسمات وصفات يتمتعون المبدعين بدن( 2017) السيد يوضح

واالكتشررراف،  التقصررري فررري والرغبرررة والمثرررابرة واالستفسرررار االسرررتطالع حررربحيرررث يتمي رررز المبررردع ب

الرذهني، وتغييرر الحالرة الذهنيرة حسرب المواقرف،  لتصرورا علرى عاليرة قردرةمو  واسرعويتمتع بخيرال 

ومررن سررماته أيضررًا: البراعررة والرردهاء وسرررعة البديهررة، وتعرردد األفكررار واإلجابررات وعرضررها بشرركل 

إبرررداعي حترررى ي قنرررع اآلخررررين بدفكررراره، فهرررو يتمي رررز باسرررتقاللية وجررررأة وضررربط الرررنفس عنرررد الحاجرررة، 

ررل فهررو  ويحررب أن يكرررس نفسرره للعمررل الجرراد وبدافعيررة ذاتيررة وقرردرة عاليررة مررن الصرربر والَجلَررد والتحم 

كثير التساؤل، إذ يسدل أسئلة إبداعية مفتوحة النهاية تحتاج إلى تفكير عميق وتدمل، ومن سماته 

أيضًا الودِّياة، فهرو لريس عردوانيًا، ويعريش فري عرالم الخيرال واإلبرداع، ومرن صرفات المبردع تفضريل 

تلررك المواقرف السرهلة والبسريطة، ولديرره مقردرة علرى ترذكر األشرركال المواقرف الصرعبة والمعقردة علرى 

 والرموز بقدرة عالية. 

مبرردعًا، فاإلبررداع عنررده هررو وليررد الصررراع، حيررث يقررال:  الفرررد يكررون كيررف( 2006) حجررازي نيبرري  و 

يولد اإلبداع من رحم المعاناة، فاألفكار غير المنطقية التي تجول في ذهنه، هي الطريق للوصول 

ألفكار المنطقية التي سيتوصل من خاللها إلى الحل المناسب، لرذلك مرن المهرم جردًا أن يثرق إلى ا

المبدع بكل فكرة جديدة تخطر في باله حتى يجد سببًا لرفضها أو اسرتبعادها وعليره أن ينظرر إلرى 

الموضرروع الررذي يبحررث فيرره مررن جميررع جوانبرره وزوايرراه المختلفررة وبطريقررة جد يررة قبررل أن يبرردأ بتنفيررذ 

فكرترره، وعليرره أن يخصررص وقتررًا لنفسرره، ويبتعررد عررن كررل مررا يشررتت أفكرراره ويركررز فقررط فرري أفكرراره 

 المطروحة.

   مراحل عملية اإلبداع 

  والتي تتكون من أربعة مراحل مهمة: اإلبداعية العملية مراحل( 2017) السيد يوضح
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 :والتحضير اإلعداد مرحلة وهي األولى المرحلة

 المعلومررات وجمررع بدقررة ودراسررة ظروفهررا المحيطررة المشرركلة وتحديررد صفرري فحرر المرحلررة هررذه تكمررن

 أن األفرراد إلى األبحاث تشير حيث الممكنة، االتجاهات جميع في المشكلة عن والبحث والتقصي

 أكثرر هم ،حلها في البدء قبل وفحصها وفهمها المشكلةأبعاد  لتحليل أطول وقتاً  يخصصون الذين

بداعاً و  نجاحاً   وقتهم إلبداعهم. لا نهم يكرسوا ج  من غيرهم أل ا 

 :االحتضان مرحلة وهي ةالثاني المرحلة

مرا، عليره أن يحتضرنها  مشركلة حرل أجرل مرنالمبردع  يبذلره الذي الكبير بالجهد المرحلة هذه تمتاز

للوصررول إلررى حلررول مناسرربة ويجررب أن تكررون الحلررول ذات  وانتظررار ترقررب مرحلررة فهرري ويتبناهررا،

 مرررن الرررتخلص فرصرررةالمبرردع  لعقرررل تتررريح بدنهررا المرحلرررة هرررذه مميرررزات مررن، و صررلة قويرررة بالمشررركلة

سرلبًا  ترؤثر أن يمكرن والتريالحقيقيرة،  عن المشركلةتبعد مساره  من شدنها أن التي الخاطئة األفكار

الترري تمكنرره مررن الوصررول إلررى حررل فرري وقررت قياسرري،  الهامررةاألفكررار  بعررض وتعطررلعلررى تفكيررره، 

 الشررروائب بعرررض مرررن هعقلرررفكرررار الخاطئرررة، لرررذلك عليررره أن يخل رررص ألنررره لرررم يرررولب أهميرررة كبيررررة لأل

 .والتي من شدنها أن تبعده عن الوصول إلى الحل بالمشكلة لها صلة ال التي واألفكار

 :اإلشراق مرحلة وهي الثالثة المرحلة

 لكررل مبرردع، مرحلررة مهمررةبعررد مرحلررة التحضررير واإلعررداد واالحتضرران ترردتي مرحلررة اإلشررراق وهرري 

حيرث يتوصرل  ،جديردة فكررة مريالد إلرى ترؤدي التريفهري  ،والحاسرم الردقيق الجراد العمل ةمرحل فهي

الترري برردأها، فهررو عمررل  اإلبررداع شرررارةوانطررالق بدايررة  مرحلررة فهرري ،المشرركلة حررل مررن خاللهررا إلررى

 (.2017)السيد،  .يؤدي إلى الدهشة

 :التحقق مرحلة وهي الرابعة المرحلة
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عرادةاألفكرار والتحقرق منهرا،  د الفكرة المناسربة واختبرارفي تحدي المرحلة تكمن أهمية هذه  النظرر وا 

للوصول إلى  بدورهاوهي التي سوف تقوم  ومفيدةاكتملت وتبلورت  الفكرة أن من يتدكد حتى ،فيها

 (.2004 ،الهويدي) الوجود. حيز إلى اإلبداعي اإلنتاجحل للمشكلة والخروج ب

ة تمر بمراحل مهمة تحتاجها أي عملية إبداعية ( أن العملية اإلبداعي2006ويضيف حجازي )

حتى تستوفي شروطها وت خرج منتوجًا ذا فائدة، تتلخص هذه المراحل بالتحضير واإلعداد الجيدين 

 ثم حضانة الفكرة وتبلورها وتقييمها من جميع جوانبها ثم تنفيذها عندما تختمر الفكرة.

 ع التربية اإلبداعية:دواف

ز المبررردع للوصرررول إلرررى مرررا يصررربو إليررره، ويسرررعى إلرررى تحف ررر هنررراك دوافرررعأن ( 2009فريرررد ) يرررذكر

تحقيقه، فمن خالل هذه الدوافع يمكن رفع العمل اإلبداعي إلى أعلى درجة ممكنة حتى يصل إلى 

   أهدافه، ومن أهم هذه الدوافع: 

 :الدافع البيئي

إبررداع  :بررداع مثررلاأل مجرراالت مررن دي مجررالبررومجتمعرره تعلررق بمرردإل احتياجررات الفرررد هررو الررذي يو 

 ومرع متطلبرات الحيراة المعاصررة، علمي أو إبداع فني أو إبداع مهني يتناسب مرع العصرر الحرالي

ممررا وكررل يرروم وكررل لحظررة والررذي يتغيررر بسرررعة  ،وخصوصررًا فرري هررذا النمررو المتسررارع فرري العررالم

لتري تسراهم وا ،تواكرب وتناسرب التغيررات التري يشرهدها العرالمابتكرارات يشجع الفرد في البحرث عرن 

، وترررروفر لرررره مررررردودًا ماديررررًا، فالمبرررردع يسررررتقي إبداعاترررره مررررن خررررالل حاجررررات فرررري تقرررردم المجتمعررررات

 (.2009 ،فريد)مجتمعه. 
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 الدافع المعنوي:

فهرررذه  مهمرررة فررري تحفيرررز المبررردع لالبتكرررار واإلبرررداع، معنويرررةالدوافع الرررن ( أ2001)ويشرررير بكرررار 

ومردإل طموحره ورغبتره  ه وتفاعلره فري المجتمرع، وفري صرفاته ونشراطتتعلق بالشخص نفسهالدوافع 

وفرري الوصررول إلررى مكانررة مرموقررة فرري مجتمعرره وفرري  أواًل وخدمررة مجتمعرره ثانيررًا، فرري تحقيررق ذاترره

 .العالم الذي أصبح صغيرًا في ظل هذه المتغيرات من خالل ابتكاره

 الدافع المادي:

يراة المعيشرية التري تروفر للمبرردع مهمرة فرري اسرتمرارية الح ماديرةالدوافع بردن الر( 2009)ويؤكرد بكرر 

مكافرتت ماليرة أو سرواء كانرت  ،عملره اإلبرداعيخرالل  يحصل عليه من حياة كريمة ومردوًدا ماديًّا

 .يسعى إلى تحقيقها درجة علمية أو درجة وظيفية

 ن مرن دوافرع العمرل اإلبرداعي دافرع يتعلرق بالعمرل اإلبرداعيإ( 2009 ،والعدلوني سويدان)الويرإل 

 كالرغبة في اإلبداع ،في إيجاد أفكار إبداعية جديدة في االبتكار والشغف الشديد الرغبةوهو  نفسه

لرره فرري اكتسرراب كررل مررا هررو جديررد ويحو   هحواسررفقررط، فالمبرردع باسررتطاعته أن ي سررخ ر جميررع قدراترره و 

 . ومفيد ببعضها وأخذ ما هو صالح العقل للمعالجة ومن ثم ربط العناصر إلى

علررى المبرردع أن يقرروم بعرردة خطرروات لزيررادة اإلبررداع لديرره ومررن  نأ (Patel, 2017)يشررير باتيررل 

ٍر كبيرررٍر فررري زيرررادة القررردرة علرررى مرررن دو  لرررهواإلجهررراد العصررربي، بمرررا  أهمهرررا، الرررتخلص مرررن التررروتر

تحكم بهرمونرات التروتر كاألدرينرالين والكرورتيزون وتوظيفهرا بداع، وعليره أيضرًا أن يرتعلم كيرف يراإل

المحفررزة علررى اإلبررداع وتعزيررز العقررل بتجررارب جديرردة مررن شرردنها زيررادة  األفكررار بهرردف زيررادة ترردفق

  الذكاء والخبرة وصواًل إلى زيادة اإلبداع.  

فري  األسراس هري ،واإلبرداع االبتكرار منهرايبردأ  والتري التنمويرة األفكار بدن (2019)بكري  يوضح

 والرذي ،الحاضرر اعصررن فري المشررق الرذي يلبري طمروح الفررد، وخصوصراً  المستقبلالوصول إلى 
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نترراج إطررالق فرري بررل فقررط والررتعلم المعرفررة فهررم فرري لرريس كبيررراً  تنافسرراً  يشررهد  مبتكرررة تنمويررة أفكررار وا 

نسررانياً  واجتماعيرراً  اقتصررادياً  منهررا االسررتفادة يررتم حيررث  هررذه خلررق مصرردر هررو فاإلنسررانوعالميررًا،  وا 

 المنشررودة التنميررة تحقيررق علررى والعمررل فرري مكانهررا المناسررب، توظيفهررا علررى القررادر وهررو ،األفكررار

 تحقيق إلى يدفعانهإما ف المجال هذا في اإلنسان في يؤثران نيأساسي نعاملي إن هناكوالمطلوبة، 

 لمتطلبررات المررتفهمو  المفكررر اإلنسرران إعررداد هرو :األول فالعامررل ،عنهررا يبعدانرره أو المنشررودة التنميرة

 )اإلنسرران وهرو االبتكررار مصردر عرردادوا   بنراء التركيرز علررى خرررآ بمعنرى التنميررة، وتحردياتالعصرر 

 تررروفير البيئرررة والرررذي يعتمرررد علرررى آخرررر: عامرررل هنررراك أخررررإل جهرررة ومرررن ،جهرررة مرررن ، هرررذاالمبررردع(

 منها. واالستفادةونشرها  وتفعيلها األفكار واستيعاباإلبداعي  للتفكيرالميسرة 

ألن  ،اع والقيرادةز برين اإلبردأن العبقريرة ال تمي ر(، رأي هرارت الرذي يشرير إلرى 2005تبي ن حربش )

فررري مجررراالت كثيررررة  المسرررتقبل فالمبررردعون هرررم قرررادة ،اإلبرررداع مرررا هرررو إال شررركل مرررن أشررركال القيرررادة

ن ألفكررار اينشررتاين وتدكيرردًا علررى ذلررك فررإ ،سياسرريونالون و انفنررالو ومتنوعررة، فمررنهم األ دبرراء والشررعراء 

 خرراص وعلررى المجتمررع علررى زمالئرره مررن علمرراء الطبيعررة بشرركل كبيرررٌ  اإلبداعيررة، كرران لهررا ترردثيرٌ 

ال تقتصرر علرى واكتشافاتهم  فإن إبداعاتهمالعلمي بشكل عام وعلى العالم بدسره نتيجة اكتشافاته، 

، فلريس غريبرًا أن يكرون المبردعون تشمل جميع شرعوب العرالممجتمعهم أو شعوب دون شعوب بل 

نجرازاتهم ،قادة الحاضر والمستقبل هميرة، كلمرا كران تردثيرهم كثرر أأو  مفيردة فكلمرا كانرت إبرداعاتهم وا 

وأوسررع انتشررارًا ليسررتفيد منهررا اآلخرررون، وهنرراك أمثلررة كثيرررة مررن العلمرراء الررذين  علررى الشررعوبأكبررر 

 .كانت لهم بصمة في عالم المخترعات التي نستخدمها في عصرنا الحاضر

( أن بياجيرره يشررير إلررى أن الهررردف مررن تنميررة التفكيررر اإلبررداعي هررو القيرررام 2005وتررذكر حرربش )

تربية أجيال قادرة على أداء أعمال جديدة ومميزة وأن يضيفوا أفكارهم على مرا قرام بره مرن سربقهم ب

في مجال تخصصهم، وبناًء على ذلك، فإن اإلبداع ال يقتصر على نشاط محردد أو فنرون معينرة، 



 

26 
 

فهي كثيرة ومتنوعة لكن اإلبداع يشمل جميع أنواع االختراعات واالكتشرافات وفري جميرع مجراالت 

ن كرررل فررررد يمكرررن أن يكرررون مبررردعًا فررري أي مجرررال مرررن مجررراالت الحيررراة إذا تررروفرت لررره ا لحيررراة، وا 

الظروف المناسبة والميسرة وكٌل حسب مقدرته ومحيطه، فهي كثيرة ومتعددة مثل: اإلبداع العلمري 

يعتمررد علررى توجرره الفرررد  االجتمرراعي والسياسرري وغيررر ذلررك، فاإلبررداعواألدبرري واالقتصررادي والفنرري و 

ه، إن الفرررد المبرردع  يقضرري وقتررًا لرريس بالقليررل ويعمررل بتواصررل وجهررد كبيررر، حتررى يصررل اتررحوطمو 

إلرى هدفرره الررذي يمكررن أن يخرردم برره نفسرره واآلخررين،  وفرري نفررس الوقررت يجررد المبرردع سررعادة غررامرة 

أثنرراء عمليررة اإلبررداع، ممررا يرردل علررى أن اإلبررداع يعنرري تكييررف البيئررة حسررب حاجاتنررا، وأن المبرردع 

ألن اإلبرداع ال يعنري أن نتكي رف نحرن فقرط مرع البيئرة برل  يتكي ف حسب حاجة المجتمرع،يمكنه أن 

 أن نكي ف البيئة حسب حاجاتنا نحن لنخدم مجتمعاتنا ووطننا. 

 اإلبداع بناًء على أساس العملية اإلبداعية:

بهرا  ( العملية اإلبداعية، بدنها عبارة عن مجموعة من الخطروات التري يقروم2002ت عرف السرور )

نجازها، ومن ثم الوصول  المبدع، وذلك من خالل فهمه للمشكلة وتحديدها والعمل على تطبيقها وا 

إلررى النتيجررة المرجرروة، وقررد َقسررمت عمليررة اإلبررداع إلررى مراحررل، حيررث تررتلخص فرري: مرحلررة اإلعررداد 

نجاز ونجاح عملية اإلبداع.  واإلشراق والتحقق وهي مراحل مهمة لتحقيق وا 

( أن اإلبرررداع يقررروم علرررى أسررراس الشرررعور بالمشررركلة، ومعرفرررة نقررراط الضرررعف 2008يررررإل جرررروان )

والثغرررررات والررررنقص فرررري المعلومررررات، والتنبررررؤ بنتائجهررررا، ووضررررع فرضرررريات لهررررا، ومررررن ثررررم اختبررررار 

 الفرضيات وتعديلها حتى يصل إلى الحل المناسب للمشكلة.

 بناًء على أساس اإلنتاج اإلبداعي: اإلبداع

 إلبداع هو قدرة الفرد على إنتاج كل ما هو جديد وأصيل وغير شائع،( أن ا1990يرإل قطامي )
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ومن الممكن تنفيذه وتحقيقه، وذك بتجنب الطرق التقليدية والروتينية في التفكير قدر اإلمكان،  

( حيث يوضح بدن التفكير اإلبداعي عبارة عن إنتاج كل ما هو 1981) ويؤيده في ذلك خير اهلل

اإلبداع بالطالقة الفكرية والمرونة والتلقائية، استجابة لمشكلة ما أو موقف جديد وممي ز، ويتمي ز 

( فيشير إلى أنها، عملية يقوم بها المبدع حيث تؤدي في 1980)أو حدث مثير، أما عبد الغفار 

 النهاية إلى ابتكار شيء جديد وغير مدلوف ويتسم بالجد ة والندرة.

 على أساس البيئة:اإلبداع 

 ( إلى أن المهتمين بالعملية اإلبداعية قس موا التفكير اإلبداعي على أساس: 2004) يشير الهويدي

 ظروف عامة:

هي التي تتعلق بالبيئة والمجتمع الذي يوفر للمبدع كل ما يحتاجه من دعم معنوي ومادي، ويتيح 

مرا هرو له الفرص للتفاعل واالحتكاك بالثقافات والتواصل مع المجتمعات األخرإل ليط لرع علرى كرل 

جديرررد، فاإلبرررداع ينمرررو ببيئرررة ومجتمرررع يهرررتم بتهيئرررة الظرررروف المناسررربة والفررررص للتجريرررب وتطررروير 

 االبتكار وتنميته، ألن اإلبداع ينمو في بيئة محفزة تمك نه من الوصول إلى أهدافه. 

 ظروف خاصة:

ة دوٌر مهرٌم أما الظروف الخاصة فهي التي تتعلق بالبيئة المحيطة بالمبدع، وتشمل أسررته، فلألسرر 

مكانياتهرررا والمنررراا الصرررفي،  فررري تنميرررة وتطررروير قررردرة أبنرررائهم اإلبداعيرررة، وتشرررمل أيضرررًا المدرسرررة وا 

رري فرري طالبرره روح اإلبررداع والقرردرة اإلبداعيررة، وي هيررئ  لهررم المنرراا المناسررب إلثررارة  والمعلررم الررذي ينم 

( 2005ؤيرده فري ذلرك بكرار )اإلبداع، وي قد ر إنجازاتهم اإلبداعية، ويشجعهم على اإلبرداع، حيرث ي

فيشررير، لكرري تكررون التنشررئة ناجحررة يجررب أن تبرردأ مررن المنررزل أواًل ثررم مررن المدرسررة، فهمررا عررامالن 
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أساسررريان ومهمررران فررري تعلررريم الطفرررل الرررربط والتوثيرررق برررين الفكررررة المطروحرررة للبحرررث وبرررين البيئرررة 

خدام الحواس االستخدام المحيطة به، وذلك عن طريق لفت انتباهه نحو المالحظة والمشاهدة واست

الصررحيح، وأيضررًا ترغيبرره وتعويررده علررى البحررث عررن حقررائق األشررياء وفهمهررا وتجريبهررا واالسررتفادة 

 منها واالبتعاد قدر اإلمكان عن التلقين والتقليد.   

 التفكير اإلبداعي على أساس الشخصية:تعريف 

ه عرن غيرره مرن األفرراد ( أن المبدع يتميز بسمات وخصائص شخصية تميرز 2005ترإل المشرقي )

العراديين والترري تسرراعده علررى أن يكررون مبرردعًا، فمرن هررذه السررمات، الطالقررة الفكريررة والطمرروح وقرروة 

المالحظة والدقة واالكتشاف والمرونة واألصالة والطالقة التعبيرية، ويتمتع أيضًا بدافعية لإلنجاز، 

ح لديه طالقرة لفظيرة وقردرة علرى فهذه السمات تساعده على بناء عالقات مع اآلخرين، حيث تصب

حررل المشرركالت الترري تواجهرره وتتكررون لديرره قرردرة علررى توليررد أفكررار غيررر مدلوفررة تتميررز بقيمررة عاليررة 

 وفائدة كبيرة، فالتفكير اإلبداعي ال يمكن عزله عن الشخصية.

( فتشير إلرى أن الدراسرات وجرددت أن هنراك تركيبرة مرن السرمات السريكولوجية 1993أما عويس )

ن نمطرًا متميرزًا لشخصرية المبردع وتعتمرد علرى تتن اسق مع القدرة على التفكير اإلبداعي، حيث تكو 

 اتجاهات ودوافع واهتمامات المبدع أكثر مما تعتمد على مستوإل قدراته العقلية.  

( أن إلرادة وحرية الفكرر وتحقيرق الرذات بالنسربة للفررد المبردع أهميرة كبيررة فري 2000يشير بكار )

، فرإن ةتكاره ونجاحه وفائدة االبتكرار، فقروة اإلرادة وحريرة الفكرر، هري مرن سرماته الشخصريتحديد اب

ذان يعتبرران نروع مرن أنرواع الحرمران لرمن أهم شروط نجاحره هرو: االبتعراد عرن التقليرد والمحاكراة ال

يرزًا من اإلرادة، فعليه أن يحاول قدر اإلمكان أن يبتعد عن التقليد األعمى ويشرق لنفسره طريقرًا متم
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في الحياة، ويعمل عماًل نادرًا وفذًا يتمي ز به، فبمجرد العزم على ذلك يكون قد بردأ مرحلرة انتصرار 

 إلرادته التي ستسهم حتمًا في تحقيق أهدافه.     

 :العوامل المؤثرة في اإلبداع

 هعدتسرا التري فهري ،( إن البيئة المحيطة بالمبدع هي بمثابة الحاضنة للنبترة1999سليمان )يؤكد 

 اإلبداعية. وطاقاته قدراتهوتطوير وتحفيز تنمية  على

نرت نترائج حيرث بي   ،مؤسسرات تربويرةورفراق و سررة ومدرسرة أالفرد مرن برحريط كل مرا ي   تعني البيئةف 

 كرران لهررا أثرررٌ  ،معمرراريين مبرردعين ينسررلمهند االجتماعيررةن التنشررئة أ Malenoneون ندراسررة مررالي

ز تتمي ررر هررادوا فياألسرررة الترري نشررحيررث كانررت  م وعملهرررم،فرري مجررال تخصصرره بررداعاتهمإفرري  كبيرررٌ 

، وتقررد م لهررم كررل مررا يحتاجونرره واكتشرراف البيئررة المحيطررة بهررم ،اراتتخرراذ القررر االحريررة فرري  مررنحهمب

أيضررًا مررن و  مررن قببررل الوالرردين، هررافيحمايررة مبررالغ  لررم تكررن هنرراك وكررذلكلتطرروير قرردراتهم اإلبداعيررة 

األبنرراء أو توجيرره اللرروم لهررم أو اسررتخدام أسررلوب  عرردم نبررذاع، ممي ررزات األسرررة المشررجعة علررى اإلبررد

تنميرررة التفكيرررر فرري  ةعلررى دور األسرررر  (1989)دراسررة لبريررران وجنكيرررز  كمررا أكررردت األوامررر معهرررم،

أمثررال: تررومس أديسررون، حيررث كرران يمتلررك  ولررة العلمرراء البررارزينعلررى طفأيضررًا  وركررزت ،اإلبررداعي

إلررى رتبرررة أهرررم المختررررعين المشرررهورين، حيرررث كررران خصررائص مك نتررره فررري المسرررتقبل مرررن الوصرررول 

 Homeوالدترره كانررت تعمررل فرري الترردريس المنزلرري يعرريش فرري بيئررٍة تشررجع علررى االبتكررار، فررإن 

school .فهو مثال يمكن أن ي حتذإل به ، 

حيرث تتطرور  ،فري حيراة الطالربة جردًا ن المرحلرة التعليميرة األساسرية مهمرأ( 1962ورانس )تيرإل 

يرررإل فعنرردما  ة وغيررر ثابتررة،غيررر مسررتقر  تكررون هررا أحيانرراً لكنفرري هررذه المرحلررة،  هاتررهاهتماماترره واتجا

يتوصل إلرى الحرل األمثرل أو  لكنه ال يعرف كيف ة،بدن لمشكلة واحدة عدة حلول صحيح الطالب
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أو يقروم باختيرار  الفشرل خوفًا منيضطر إلى العمل  ،بداعيإبشكل  أو كيف يوظفها المفاهيم إلى

مرحلرة بردن ، ( 1964ترايلور ) يؤيردحل تلك المشركلة لمجررد أنره قرام فقرط بالحرل، و أحد األساليب ل

هتمرام ، فاالبداعيرةاإل قدرةال وتحفيز كنها مهمه جدًا في عملية تطويرلحرجة  التعليم األساسية فترة

، بررداع الطررالبإمسررتوإل انخفرراض و أارتفرراع  علررى لهررا ترردثيٌر كبيرررٌ  ،المدرسررةوخصوصررًا بالمبرردع 

( حيرث يررإل بردن األطفرال المبردعين هرم مجررد أطفرال عراديين لكرنهم 1989ماتشرادوا )ه ويتفق معر

وجرردوا االهتمررام والعنايررة الفائقررة مررن قبررل األهررل والبيئررة المحيطررة الترري هيرردت لهررم المنرراا المناسررب 

 لتنمية وتطوير إبداعاتهم.

 ،برداعإلوا ةبين الموهبر اختلفوا حول العالقة العلماءعددًا من ن فتشير إلى أ (1996)الحموي أما 

كرذلك الطفرل الرذي و  ًا،هو موهوب وليس مبردععالية في مجاٍل ما،  ظهر قدراتي  الطفل الذي  فإن

العرالي أدائره مستوإل  ألن أيضًا، هو موهوبأعلى من مستوإل عمره  مهارات لفظية متقدمةيتمتع ب

لقرراء قصرريدة شررعرية أو قرروم بررددالطفررل الررذي ي، فبررداعاإلب أنرره يتمي ررز علررى فرري المهررارة ال يرردل اء وا 

لم  ما بداعاإل يدل علىال  ،عزفهأداءه أو  إنصعبة ومعقدة، فعزف مقطوعة موسيقية يتمكن من 

فالمهررارة  ،داء والمهررارةبمسررتوإل األتظهررر عررادة ألن الموهبررة  خاصررًا برره، تنوعرراً وم قرردم شرريئًا جديررداً ي

اإلبرداع، فاإلبرداع ي علارم إذا ه يردت لره  ًا، لكرن مرن الممكرن أن يتردرب الطفرل علرىبداعواألداء ليسا إ

رري لديرره القرردرة اإلبداعيررة الترري  الظررروف المناسرربة عررن طريررق التشررجيع وترروفير نشرراطات وبرررامج تنم 

ن للموهبررة، هررو وراثرري، أمررا 2011ه، ويضرريف الكنرراني )اتررتتناسررب مررع ميولرره وطموح ( أن المكررو 

ن لإلبداع فهو بيئي، فليس كرل موهروب مبردع ومتفر وق، فالرذكاء والموهبرة همرا مرن متطلبرات المكو 

حرردوث اإلبررداع، فالررذكاء هررو خطرروة أولررى مررن خطرروات اإلبررداع لكنرره لرريس شرررطًا، ويشررير جررروان 

( أن اإلبداعات تختلف من طفل إلى آخر حسرب البيئرة المحيطرة، وبمردإل الردعم األسرري 2008)

تررة، فلرريس كررل  موهرروٍب الررذي يحظررى برره، فررإن كررل طفررل يمكنرره أن يكررون مبرردعًا لكررن بنسررب متفاو 
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مبرردعًا، بمرررا أننررا تطرقنرررا إلرررى عالقررة الموهبرررة واإلبرررداع، علينررا أن نشرررير أيضرررًا إلررى عالقرررة الرررذكاء 

( أن علماء التربية وعلم النفس، يررون أن الفررد ال يسرتطيع أن 2017واإلبداع، حيث يرإل السيد )

مظهررر مررن مظرراهر الررذكاء، يبرردع، مررا لررم يكررن يتمتررع بنسرربة عاليررة مررن الررذكاء، وأن اإلبررداع هررو 

وهناك رأٌي آخرر، يوضرح بردن الرذكاء واإلبرداع، همرا نوعران مختلفران مرن أنرواع النشراط العقلري وال 

عالقرة لإلبررداع بالررذكاء، فقرد نجررد طالبررًا مبردعًا لكنرره ال يتمتررع بدرجرة عاليررة مررن الرذكاء، وقررد يكررون 

لتالي: بدن الرذكاء هرو عبرارة عرن تفكيرر ذكيًا لكنه ليس مبدعًا، يفس ر السيد هذا الرأي على النحو ا

تقاربي يعتمد على إجابات معينة وصحيحة، أما اإلبرداع فهرو عبرارة عرن تفكيرر تباعردي متشرعب، 

ويتمي ز بالتعبير الح ر والغير مقي د،  فالمبدع يقدم حلواًل متنوعة ومناسبة وجديدة ونادرة وغير مدلوفة

 حتى يكون الفرد مبدعًا.  120ل درجة الذكاء عن وقد أكدت دراسات حديثة بدنه يجب أن ال تق

أما بالنسبة لعالقة اإلبرداع بالتحصريل الدراسري فهري عالقرة ضرعيفة أو ربمرا ال توجرد هنراك عالقرة 

وثيقررة بررين التحصرريل الدراسرري وبررين اإلبررداع، حيررث أشررار تررورانس برردن قرردرة الفرررد علررى االحتفرراظ 

شررتاين حيررث مررن مؤشرررات اإلبررداع، ونقرراًل عررن اينبالمعلومررات أو اسررترجاعها عنررد الحاجررة ليسررت 

ل: بدنه ال يكدس المعلومات والحقائق في ذاكرته، في الوقت الذي بإمكانه الحصول عليها مترى قا

 شاء عن طريق الموسوعات.

ترإل الباحثة بدن اإلبداع ليس له عالقة بالموهبة أو التحصيل الدراسي، لذلك نجد طالبًا موهروبين 

دالت عاليررة فرري التحصرريل الدراسرري، لكررنهم ليسرروا مبرردعين، أمررا بالنسرربة إلررى ويحصررلون علررى معرر

الذكاء والعبقرية فال يمكن للعبقري أن يبدع إذا لم تتوفر له البيئرة الميسررة، ألن كرل فررد يمكنره أن 

 يكون مبدعًا إذا توفرت له الظروف المناسبة.

 :خصائص التفكير اإلبداعي
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( إلى أن التفكير اإلبداعي يتصف بعدة خصائص: وهي 2009 ،يشير )السويدان والعدلوني

المقدرة على اكتشاف كل ما هو نادر وجديد والذي يعتمد على التفكير المتعدد الحلول، فهو يثير 

وينم ي المهارات والميول، حيث يستند إلى البراهين واألدلة، وهو يشتمل على عمليات عقلية 

( بدن 2000يمكن التنبؤ بنتائجه، ويضيف حبيب )بمستوإل وبدرجة عالية من التفكير، وال 

المبدع يشعر بالسعادة عندما  جسمي واالنفعالي لدإل المبدع، ألناإلبداع ينف س عن التوتر ال

 يصل إلى إبداعه.

( أن المبدع يشعر بسعادة غامرة عندما يتمكن من تنمية أذواق األفراد 1994ويبي ن عبد الرازق )

قهم من خالل إنتاجه العلمي أو األدبي أو الفني ويسمو بدذواقهم إلى ومشاعرهم، فهو ينم ي أذوا

 مستوإل رفيع، مما يجعلهم يقبلون على الحياة بتفاؤل وأمل.       

 عوامل تؤثر في تطوير قدرات التفكير اإلبداعي:

( أن هناك عوامل تؤثر في تطوير قدرات التفكير اإلبداعي لدإل الفرد، 2003يوضح سعادة )

ي تعتمد على المستوإل الثقافي والتعليمي للوالدين والبيئة التي ينشد فيها المبدع والتي وهي الت

توفر له متطلباته وكل ما يلزم حتى يتمكن من تطوير وتنمية إبداعاته، وهناك عوامل أخرإل تؤثر 

رتبط على قدرة الفرد اإلبداعية، كترتيب الطفل بين إخوته ومكانته في األسرة، فمستواه اإلبداعي م

( عوامل 2006بظروف األسرة وما تقدمه له من دعم مادي ومعنوي، ويضيف عبد العزيز )

أخرإل تؤثر على التفكير اإلبداعي، وهي صفات المبدع الشخصية التي يتمتع بها، وما يمي زه من 

 دافعية واستقاللية وتحقيق الذات والمبادرة والمرونة واألصالة والشغف لإلبداع.

اكاة، فهو عبارة عن التقليد األعمى لآلخرين والتي من شدنها أن تحد  من قدرة أما عامل المح 

الفرد على اإلبداع، وهي من العوامل السلبية التي ال تحقق أي نجاح للمبدع، ومن العوامل 



 

33 
 

السلبية األخرإل والتي تحد  من قدرة الفرد على اإلبداع وتتعلق بتنشئة الفرد االجتماعية وخصوصًا 

نها مثل: النقد الهد ام والسخرية والقمع والتسلط ومراقبة كل تحركاته وكثرة األوامر، فهي القاسية م

ال تحد  من إبداعه فقط بل تحد  من قدرته على التعبير عن ذاته وعن أفكاره وتفقده ثقته بنفسه، 

هذا على عكس األفراد الذين يعيشون في بيئة وأسرة تشجع أبناءها على حرية التعبير 

 تقاللية وتقدم لهم الدعم المعنوي وتساعدهم على االعتماد على أنفسهم.  واالس

( إلى أن وجهات نظر بعض العلماء والمفكرين تشجع على استخدام طرق 2008يشير العتوم ) 

وأساليب مناسبة لتعليم التفكير وذلك من خالل برامج إثراء لقدرات ومهارات الطالب، حيث تعتمد 

وتعل م المهارات في التفكير وهي: تعليم التفكير عن طريق برامج إثراء  في أسلوبها على تعليم

الطالب بطرق تفكير مختلفة تحفز على قدراتهم اإلبداعية مثل: برنامج كورت، وبرنامج القبعات 

الست، فهي برامج مستقلة عن المناهج التدريسية وخارج جدران المدرسة، حيث يتم تفعيلها في 

 طريق تفعيل نشاطات مختلفة. مدة زمنية محددة وعن

أما األسلوب الثاني فهو تدريس الطالب التفكير عن طريق برامج تتضمن مواضيع أو مقررات 

دراسية يتم تفعيلها مع المنهاج المقرر، لكن بطرق أوسع وأعمق، فهي عبارة عن أنشطة تظهر 

التفكيرية اإلبداعية، إذ إن وكدنها تعالج مادة دراسية معينة لكنها مصممة فعليًا لتنمية القدرات 

محتوإل التدريس الذي تعلمه الطالب ما هو إال جزء من المنهاج المقرر وتسمى هذه الطريقة 

 بطريقة الدمج بين المنهاج المقرر والنشاطات.

( بعضًا من البرامج التي يمكن استخدامها لتطوير وتنمية التفكير اإلبداعي 2002)السرور  تقدم

   the Purdue creative thinking program برنامج بوردومثل: 

  Cort programوبرنامج الكورت.    Parns programوبرنامج بارنز 
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 بعض ترى الباحثة بأن البرامج المساندة والداعمة للمنهاج من خالل المؤسسات التي تقدم للطلبة

 قدرات التفكير  وتحفيز فعاليات ونشاطات تحفّز على اإلبداع، لها تأثيٌر كبيٌر على تنمية وتطوير

 اإلبداعية لدى الطلبة والتي من شأنها أن تساعد الطالب على االبتكار واإلبداع وإظهار أفكاره

 المتبعة في مدارسنا تقيس المعرفة فقط وتركز الدراسية  إلى حّيز الوجود، إن أغلب المناهج 

األيمن المرتبط باإلبداع  المعلومات المرتبطة بالجانب األيسر للدماغ، وإغفال الجانبعلى 

 واالبتكار.  

 العوامل الميسرة للتفكير اإلبداعي:

م بالدرجرة التري تعتمرد علرى المعل رلعوامرل الميسررة للتفكيرر اإلبرداعي هري ( من ا1994يذكر العبد )

األولرررى وعلرررى طريقرررة عررررض واسرررتخدام األسررراليب التررري يت بعهرررا، وعلرررى المنهررراج الرررذي يسرررتخدمه، 

ع المعلم للطالب وتحفيزه على التفكير اإلبداعي، واستخدام طرق وأساليب تنم ي وتعتمد على تشجي

التفكير اإلبداعي ومهاراته لدإل الطلبة، وتنظيم المناهج التعليمية بما يتالءم مع قدراتهم التي تتيح 

ت لهم الفرص لنضوج العمليات العقلية العليا، ومن األساليب المهمة أيضرًا تعزيرز المواهرب والقردرا

عرردادهم للتكي ررف مررع المجتمررع فرري  كسرراب الطررالب الثقررة بررالنفس وا  اإلبداعيررة وتكريمهررا واحترامهررا وا 

 المستقبل. 

علرى ( فيبي ن بعضا  من المبادئ العامة لتنمية التفكير اإلبداعي والتري تعتمرد 2002أما الحيزان ) 

يرر عاداترك السرابقة فري فراذا أردت أن تكرون مبردعا فعليرك أن تغ ،تجنب التفكير الشركلي والمردلوف

ل المعوقرات الشخصرية إلرى طرررق إبداعيرة ممي رزة، وأن تخرتلط باألشرخاص الررذين  التفكيرر، وأن تحرو 

يحبونك ويدعمونك، وأن ترداوم علرى القرراءة عرن األشرخاص المبردعين وحلرولهم اإلبداعيرة والطررق 

 قوي ثقتك بنفسك.التي استخدموها في التفكير، وعليك أن ت ؤمن بقدراتك اإلبداعية، وأن ت
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فتنظر إلى المشكلة برؤية جديدة وبنظرة فاحصرة لإلبرداع،   ،أن تبتكر نظرات جديدةوعليك أيًضا 

فربما ما تراه جديدًا هو أحد عناصر مشكلة ما تم اسرتبعادها أو تجاوزهرا، أو يمكرن أن يكرون حراًل 

لتوضرريح ذلررك نعرررض نررتج عررن ضررم أفكررار لمشرركلتين معررًا كنررت تتوقررع بدنهمررا ال يقرربالن الضررم، و 

مثررااًل علررى ذلررك: اكتشرراف أرخميرردس قررانون الطفررو واإلزاحررة عنرردما خرررج مررن الحمررام وهررو يقررول: 

فقادتررره هرررذه التجربرررة إلرررى  وجررردتها، لقرررد الحرررظ أن وزن الجسرررم يرررزيح كميرررًة مسررراويًة لررره مرررن المررراء،

أي تررابط أو اكتشاف وابتكار نظرة جديدة ضم فيها عناصر لمشركلتين لرم يكرن فري السرابق بينهمرا 

 أي عالقة حتى اكتشفها العالم أرخميدس بالصدفة.

فدحيانررا يقتررررح علينررا بعرررض األشرررخاص فكرررة معينرررة فنبرررادر  ،وعليررك أن تقلرررل مررن التفكيرررر السرررلبي

مباشرة إلى رفضها، ونجيبه بدن هذه الفكرة غير مجدية أو غير عملية قبل أن نتدكد من صحتها، 

مفيٌد، لذلك يجب علينا أال  نرفض أية فكرة مرن قببرل اآلخررين قبرل فربما يكون في هذه الفكرة شيٌء 

فكرة جيدة  أن نتحقق منها، حينها علينا أن نستخدم بعض العبارات التي تعزز الفكرة، فمثاًل: نقول

يبرردو لرري أنهررا فكرررة ممتعررة ومشرروقة يمكررن أن نختبرهررا، أو نقررول: علينررا أن نحررو ل  ومرراذا بعررد؟ أو

فعلرى المبردع أن يكرون مسرتمعًا جيردا ويحراول أن يفهرم الفكررة قبرل رفضرها،  ،الفكرة إلى حل عملري

وأال يقاطع المتحدث حترى ينتهري مرن عررض فكرتره ومرن ثرم يتقبلهرا ويطورهرا إذا كانرت مجديرة أو 

، وحتررى ويجررب عليررك أيضررا أن تختبررر فرضررياتكيرفضررها إذا كانررت غيررر مناسرربة وغيررر مجديررة، 

أال يمل وال يتعب مرن طررح األسرئلة، فكلمرا سردل أكثرر كلمرا اقتررب  يختبر المبدع افتراضاته، عليه

من معرفة المشكلة أكثر وفهبمها وحاول وضع حلول مناسبة لها، فإن السؤال الصحيح هو نصرف 

 اإلجابة، فكثرة األسئلة تصل بك إلى اإلجابة الصحيحة.    
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 عوامل تساعد الطالب على تنمية التفكير اإلبداعي:

( أنرررره مررررن المهررررم أن نقرررردم لطالبنررررا طرقررررًا وأسرررراليب ترررردعم وتعررررزز التفكيررررر 2018يوضررررح األغررررا )

اإلبررداعي، فررإن هنرراك بعررض العوامررل المهمررة الترري تسرراعد الطررالب علررى تطرروير وتنميررة تفكيرررهم 

اإلبررداعي، لررذلك ينصررح األغررا بإكسرراب الطررالب مهررارة التفكيررر اإلبررداعي، واالبتعرراد عررن  إكسرراب 

حررردها ال تجررردي نفعرررًا إذا لرررم ت رررَدع م برررالتفكير اإلبرررداعي، وعلينرررا أن نتررريح المعرفرررة فقرررط، فالمعرفرررة و 

لطالبنا الفرص ليكون لهم دوٌر كبيٌر في حل مشركالتهم الخاصرة واتخراذ القررارات بمرا يتناسرب مرع 

طبيعة واقعهم، هذا أفضل بكثير من أن نقدم لهم حلرواًل جراهزة تمرنعهم مرن التفكيرر وتعرودهم علرى 

لك تدريبهم على إدراك مشكالتهم والتفكير بهرا مرن جميرع الجوانرب، ثرم وضرع حلرول االتكالية، وكذ

مناسبة لها وفحصها ثم تنفيذها، ومن المهم جدًا أن نتيح لهم فرصة البحث والتجريرب واالكتشراف 

والتعرررف علررى البيئررة المحيطررة بهررم، وتشررجيعهم علررى القيررام بنشرراطات ت ظهررر قرردراتهم اإلبداعيررة، 

تهم على تنمية خيالهم العلمي، فالخيال أبو اإلبداع وكذلك المالحظة العلمية الدقيقة وأيضًا مساعد

وتفسيرها والتحقق منها، فهذا يتطلب منهم الصربر والمثرابرة والجهرد، لرذلك مرن المهرم تردريبهم علرى 

 األساليب السابقة حتى يتمكنوا من إنجاز مهمتهم بنجاح.

برري ن أن عمليررات التفكيررر اإلبررداعي هرري عبررارة عررن أن وليررام جرريمس ي(Goewey) يشررير جيررووي 

وعرراء تنشررط فيرره األفكررار وهررو نشرراط خررارق يشررتمل علررى شرربكة عصرربية تسررم ى التلفيررف الصرردغي 

هذه الشبكة العصبية تعمل مع أجزاء   gyrus anterior superior temporalاألمامي العلوي 

ابتكارات علمية، تتم هذه العملية في  النصف األيمن من الدماغ حتى يتم صياغة الفكرة على أنها

دمراغ كرل شرخص لكرن بقردرات متفاوترة حسررب قردرة كرل فررد، فالشرخص المبردع يمكنره أن يتصررو ر 

كرررل الوسرررائل التررري ت نش رررط لديررره الفطنرررة اإلبداعيرررة، فهررري ال تحتررراج إلرررى جهرررد كبيرررر برررل عليررره فقرررط 



 

37 
 

نررره توليرررد أفكرررار إبداعيرررة استحضرررار إحررردإل عوامرررل الموقرررف الرررذهني الهرررادئ والحيررروي، حينهرررا يمك

خالقة، ويفسرر جيرووي مرا توصرل لره مرارك بيمران حيرث يررإل: "أن المرزاج الجيرد وحالرة االسرترخاء 

ت مك ن األشخاص من حرل مشراكلهم بطريقرة جيردة، وذلرك عنردما يرتم التواصرل برين النصرف األيمرن 

تم التواصرل برين مئتري مليرون مرن األليراف العصربية، وعنردما ير والنصف األيسر للدماغ مرن خرالل

الجررزأين األيمررن واأليسررر فررإن الشررخص يمكنرره اسررتغالل أكبررر قرردر ممكررن مررن ذكائرره، حيررث يكررون 

أكثررر قرردرة علررى التفكيررر اإلبررداعي، ويررتمكن مررن تحويررل األفكررار اإلبداعيررة إلررى اختراعررات ونتررائج 

 ملموسة على أرض الواقع.

بييأن نسييان والحييياة حيييث فّسيير جييال اإل( مييا قييام بييد هبييارد ميين أبحيياث فييي م2005تبييّين حييب   

األحداث التي يمّر بها الفرد في حياتد، قد تؤثر بشكل أو بآخر على حالتد النفسية والجسيدية وقيد 

لقد العقل، وتقلل كفاءاتد وقدراتد،  تسبب لد الحزن واأللم النفسي والجسدي، فهي التي تؤثر على

لتحليلررري والرررذي يسرررمح لألحرررداث السرررارة قس رررم هبرررارد العقرررل إلرررى قسرررمين: القسرررم األول هرررو الرررذهن ا

ن الجنرين  والمفرحة أن تدخل كشريط إليه، أما القسم الثاني فهو الذهن التفاعلي وهذا يبردأ منرذ تكرو 

في بطن أمه وحتى آخر حياته، فاألحداث المؤلمة ت سَجل في منطقة الذهن التفراعلي، حيرث ترؤثر 

لترري ينررتج عنهررا بعررض األمررراض الصررحية علررى قدراترره وعلررى الوضررع الصررحي والنفسرري للفرررد، وا

والنفسررية، حيررث تظهررر علررى شرركل صررداع أو حساسررية وغيرهررا، فقررد تررؤثر علررى مسررتقبله ومسرريرة 

 حياته إن لم تعالج.

يعتقد هبارد أنه يمكن التخلص من اآلثار السلبية عن طريق معالجرة الرذهن التفراعلي، وذلرك بعردة 

داث الترري مررر  بهررا، والرجرروع باألحررداث إلررى الرروراء تقنيررات منهررا: االسررتماع إلررى الشررخص عررن األحرر

ومعرفة الوقت الزمني الذي س رجلت فيره األحرداث المؤلمرة، وبهرذه الطريقرة يمكرن التقليرل والتخفيرف 

مرررن حررردتها ثرررم إبطرررال مفعولهرررا بالتررردريج، وفررري الوقرررت الرررذي ترررزول فيررره جميرررع األحرررداث المؤلمرررة 
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مكانياته، وفي والمحزنة من الذهن التفاعلي، يتحول الفرد إ لى إنسان آخر يمكنه استرجاع قدراته وا 

ررل األحررداث  المسررتقبل ال يترردثر بديررة أحررداث مشررابهة، فقررد أصرربحت لديررة حصررانة وقرردرة علررى تحم 

واسررتيعابها عررن طريررق الررذهن التحليلرري، حينهررا يتحررول إلررى إنسرران صرراف الررذهن بإمكانرره أن يعيررد 

مكانيات تف  وق خياله وتصوراته.قدراته، ويكتشف أن لديه قدرات وا 

 مستويات اإلبداع

( حدد خمسة مستويات لإلبداع والتي تتلخص في Taylor 1959 (( أن2007) التميميويذكر  

حيرث يبردأ فري المرحلرة األساسرية ويكرون مسرتقاًل، فرإن أهرم مرا يمي رز هرذا النروع  :المستوإل التعبيرري

 لررررذلك يسررررمى بالمسررررتوإل التعبيررررري. مررررن المسررررتويات هرررري التلقائيررررة والحريررررة مثررررل الرسررررم التلقررررائي،

مسرتوإل معرين  إلرىوهو ما يقوم به المبدع من عمل إبرداعي متكامرل ويصرل بره  :والمستوإل المنَتج

 ،والرررذي يتميرررز باسرررتخدام الخبررررة المكتسررربة بشررركل جيرررد :مرررن اإلنجررراز، يتبعررره المسرررتوإل االبتكررراري

طررررور المسررررتمر، وهنرررراك أهررررم الررررذي يمي ررررز المبرررردع بقدرترررره علررررى التجرررردد والت :والمسررررتوإل المتجرررردد

التري يمكرن والرذي يعتبرر أعلرى مسرتوإل مرن مسرتويات اإلبرداع و  :وهو المستوإل التخيلريالمستويات 

 حركات بحثية جديده. ظهورأو  لمبدأ أو نظرية أو افتراض جديد المبدع من خاللها صلأن ي

 مناح:اإلبداع من خالل أربعة  إلىأن ننظر  نايمكنبدنه ( 2017) سيديرإل ال

حيث يذكر جيلفورد، بدن المبدع  مفهوم اإلبداع من خالل سمات الفرد المبدع األول:المنحى 

يتمي ز بسمات عقلية متقدمة مثل المرونة والطالقة واألصالة ويت بع نمطًا جديدًا وغير مدلوف في 

 .تفكيره



 

39 
 

( بدن 1981)، حيث يذكر خير اهلل مفهوم اإلبداع بناًء على الناتج اإلبداعي الثاني:المنحى 

 .المبدع لديه قدرة عالية على اإلنتاج وأن أهم ما يميزه هي الطالقة الفكرية وتوليد األفكار

، يكون المبدع فيها حساسًا عملية إبداعية امفهوم اإلبداع على أساس أنه الثالث:المنحى 

 .للمشكالت، فيدرك الخلل والثغرات والنواقص في المعلومات التي جمعها

، ي قصد بها المناا والجو البيئي واألسري، مفهوم اإلبداع على أساس بيئة مبدعة بع:الراالمنحى 

 .والمجتمع وكل ما يوفر للمبدع الدعم المادي والمعنوي والنفسي

ر فيها عدة شروط مثل: الجو وفتتأن  ن مدرسة للمبدعين يجب( لتتكو  2017فضل )ترإل 

لتشجيع وحرية الرأي والبحث والتقصي وأيضًا جو الذي يتميز بالح ب وا المناسب لتنمية اإلبداع،

 مختبرات ومواد توفيرتفاعلي بين المدرسة والمجتمع واألسرة وتنمية مهارة القدرات الحياتية و 

تحف ز على التفكير، والتي من شدنها إتاحة فرص التحو ل من أفكار تقليدية إلى دراسية متنوعة 

ية من أهمية كبيرة، يجب على المدرسة أن تحرص على أفكار إبداعية مثيرة، وبما للجان المدرس

تفعيل اللجان العلمية واالجتماعية والعملية لكي ت ظهر إبداعات الطلبة، وأن ت ساعدهم في اختيار 

 المواضيع التي يرغبوا البحث فيها بإشراف معلمين متخصصين.

 تنمية اإلبداع ومهارات التفكير اإلبداعي:

بعض أساليب التدريس التي تساهم في تنمية اإلبداع لدإل الطالب،  ( إلى2004) يشير الهويدي

فمن أهمها: استخدام نشاطات مختلفة تكون فيها اإلجابات أو النتائج مفتوحة النهاية وغير 

معروفة، على الطالب في هذه الحالة أن يبحث ويتوصل إلى النتائج بنفسه عن طريق جمع 

ت تبع أيضًا طريقة التقصي واالكتشاف: هذا األسلوب  المعلومات، ومن األساليب التي يجب أن

يشجع ويحف ز الطالب على البحث عن إجابات لحل المشكلة، فعليه أواًل أن يحدد المشكلة ثم يقوم 
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بجمع المعلومات ووضع الفرضيات حتى يتوصل إلى النتيجة ومن ثم عليه أن يتحقق من صحة 

دام األسئلة المتباعدة: هذه الطريقة تعطي الفرصة فرضياته. أما األسلوب اآلخر هو أسلوب استخ

للطالب بدن يفكر ويبحث عن اإلجابات باتجاهات مختلفة، وكذلك هناك أسلوب آخر على المعلم 

ستخدمه ويدرجه في خطته التدريسية ويحبه الطالب أيضًا، هو استخدام األلغاز: يمكن أن يأن 

فة، إما عن طريق صور متشابهة مع تغيير يستخدم المعلم هذا األسلوب بطرق وأشكال مختل

بسيط بإحدإل الصور أو يحدد أوجه الشبه واالختالف بين صورتين مختلفتين، حيث يكون للمعلم 

هدف من استخدام هذه الصور وليس عبثًا استخدامها، ويشير الهويدي إلى أسلوب األلعاب 

ينتقل بهذه الطريقة من عرض المادة  التربوية: هذا األسلوب مفيد جدًا لتمرير المادة، ألن المعلم

التدريسية بالطريقة المجردة إلى طريقة األسلوب المحسوس باستخدامه األلعاب التربوية ويمكنه 

أن يصل إلى هدفه بطريقة أسرع وأنجع، ومن ضمن الوسائل التي يمكن استخدامها، قطع تركيبية 

ة، فمنها الجاهز ومنها ما يقوم المعلم بعملها، أو أعواد ثقاب مثاًل، فاأللعاب التربوية كثيرة ومتعدد

األلعاب التربوية ممتعة ومشوقة للطالب، ألنها تحف ز العقل على التفكير حيث يمكن أن يقوموا 

 هم بدنفسهم بعمل بعض األلعاب لوحدهم ومن ثم يقوموا باستخدامها فهي بالنسبة لهم متعة.      

 ،تنمية اإلبداع ومهارات التفكير ائح التي تساعد فيوالنص طرقبعض ال( 2002الحيزان )يبي ن 

فمن المهم أن يت بعها المبدع حتى يتمكن من الوصول إلى أهدافه التي يسعى إلرى تحقيقهرا، فمرن  

 أهمها:

 األفكار الصطياد مستعداً  دائماً  تكون أنو  تنساها، أن قبل أفكارك لسج  عليك أيها المبدع أن ت

 تخطر فكرة كل لسج   ،أو بالعمل أو أثناء الصالة المشي أثناء أو ئرةبالطا أو بالسرير كنت سواء

 اصطياد فرصة تضيع ال حتى األفكار بنك سمىي   ما بإنشاء وقم ،بدفترك الخاص بالك على

 كما تمرين إلى يحتاج فالدماغ ،مالحظات بدفتر دائماً  تحتفظ أن عليكو  ،من دماغك الفكرة
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 األشخاص مع والتحدث، مختلفة لكتب القراءة طريق عن ذلكو  الرياضية ريناللتم الجسم يحتاج

 الدماغ خاليا عمل تنشيط على عملي والنقاش معهم والمحادثة المجادلة فإن ،والمبدعين األذكياء

 في المستخدمة الطرق عن ابحثو  ،اإلبداع في جديدة طريقة تتعلم أن على احرص، جيدة بصورة

 مالحظاتك، دفتر في عليها حصلت التي الطريقة واكتب ،الرئيسي مصدرها من اإلبداعي التفكير

 تساعدك فإنها الذهني الوصف الطرق هذه أشهر ومن ،الطريقة تعلم في تنجح حتى عليها نتمر  

ذا األفكار، أفضل اختيار في وتساعدك الجديدة األفكار من كبيرة كمية على الحصول في  وا 

 ،االسترخاء طرق بعض فمن لإلبداع، حماسك ويثير يحفز ألنه ،باالسترخاء قم بالتعب شعرت

 على، وكذلك واالسترخاء للراحة فرصة ودماغك عقلك وأعط كالسباحة، رياضية بنشاطات القيام

 كل جديدة واحدة لمشكلة تتعرض أن حاول واإلصرار، التحدي وضع في دائماً  يكون أن المبدع

ذا لحلها لفةمخت أساليب عن وابحث العقلية قدراتك على اعرضها أسبوع،  ةلالمرح في تنجح لم وا 

 في النجاح إلى يقودك حالً  ل أخرى لربما تجدحلو عن ابحث وثالثة، ثانية مرة حاول األولى،

 واحداً  حالً  دائماً  هناك فليس ما مسالة لحل أسلوب من أكثر تجد أن حاول األمر، نهاية

 أكثر أو وبطريقتين للحل ملةمتكا بصورة بها ونخرج بعيدة صحيحة حلوالً  نجد فربما صحيحًا،

 قدراتهم ينم ون ما عادة فالمبدعون ذهنياً  أفكارك تصور أن عليك، اإلجابة نفس على ونحصل

 هذه يستخدم فالمبدع ورموز، وأشكال رسوم هيئة وعلى األفكار تصو ر شكل على اإلبداعية

تظهر أفكارًا غير مدلوفة، أثناء عملية توليد األفكار . أفكاره كتابة في والرموز والصور األشكال

ت واَجه في أغلب أو بسيطة أو ليس لها عالقة مباشرة بالفكرة، ف غريبة يمكن أن تكون ساذجة أو

األحيان بالرفض، لكن هذه األفكار ال تعني أنها غير صحيحة أو ال يمكن استخدامها، فالمبدع 

ل كل شيء مؤمنًا بقدراتك خرين، فعليك أن تكون قبألشياء بطريقة مختلفة عن اآلا إلىينظر 
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يمنعك من توليد  ،دنها خاطئة، فالرفض المستمر لألفكار بوثقتك بنفسك عالية وأفكارك الجديدة

 أفكار رائعة وخالقة.

فينصح المبدع عند استيقاظه من النوم أن يتفحص دماغه األيمن، ألن  ((Goewey أما جيووي

حث عن فكرة معينة توحي له بشيء ما، فقد الدماغ األيمن هو المسؤول عن اإلبداع، وذلك للب

توصل الباحثون إلى أن األفكار الملهمة تحدث  عادة قبل التوجه إلى النوم مباشرة أو في الصباح 

الباكر بعد وقت قصير من االستيقاظ، حيث يكون النصف األيمن من الدماغ أكثر نشاطًا من 

بداعية بدأت بالتناقص أو بالتالشي، حاول وفي حال شعرت بدن قوتك اإل المعتاد في تلك الفترة،

عن طريق القيام بدي شيء يسبب أو يوحي لك بالضحك والفرح،  أن تشعر بالسعادة والفرح

فالسعادة والضحك والمرح والدعابة تحف ز القدرة اإلبداعية، كما يمكنك أيضًا أن تقوم برحلة في 

أليمن فمن شدنه أن يقوم بدفع الطاقة ألن السفر وتغيير الجو، يعزز الدماغ ا نهاية األسبوع

اإلبداعية، وحتى تحف ز قدراتك اإلبداعية، حاول أن تضغط على كرة باليد اليسرإل فهي تؤدي إلى 

 تفعيل الدماغ األيمن، والضغط على الكرة باليد اليمنى، تحف ز وتؤدي إلى تفعيل الدماغ األيسر.

الن اللون األزرق الفاتح يساعد على تحفيز  يمكنك أيضًا طالء الجدران باللون األزرق الفاتح

 الدماغ األيمن لزيادة اإللهام والنشاط ولرفع درجة ومستوإل اإلبداع.

( أن أغلب االستراتيجيات التي تقوم على تعزيز التفكير اإلبداعي تركز 2019يشير حسانين )

ئة الجزء األيسر من الدماغ، فهو المسؤول عن الجزء التحليلي وال منطقي، وفي نفس على تهدب

 الوقت يجب تنشيط الدماغ األيمن المسؤول عن اإلبداع والخيال. 

 دن العمل الجاد والتركيز لمدة ال تقل عن عشر ب ،أظهرت( أن الدراسات 2004يرإل الهويدي )

، تفيد المجتمع وابتكارات إنتاج اختراعاتيحف ز الفرد على  ، يمكن أنسنوات في مجال المعرفة

 عمله ممكن أيضًا، وذلك بفضل سنوات الخبرة التي اكتسبها أثناء عمله، ويشيروفي نفس مجال 
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، فهي الذات ن اإلبداع يشبع حاجات مهمة لدإل اإلنسان وهي حاجة تحقيقأ( Moslow) ماسلو

من أهم الحاجات التي تحف زه على اإلبداع والتي يسعى إليها بشكل دائم ومستمر، وهي تحقيق 

 . والتي من شدنها أن تشعره بالسعادة والرضى عن الذات ذاته من خالل إبداعاته

( أننا نسعى إلى التفكير خارج الصندوق Deacon & Vance, 2003يوضح فانس وديكون )

لنعيش ولنبدع ولنجدد، فالتفاؤل والسعادة هما الوقود اللذان يشعالن التفكير اإلبداعي، فإن 

از والسيارة والطائرة والمصاعد والقطارات السريعة التفكير خارج الصندوق هو الذي أنتج لنا التلف

واألقمار االصطناعية  والتطعيم ضد الشلل، وأيضًا المصباح الكهربائي الذي اخترعه توماس 

أديسون، فقد كان يتمتع باستقرار نفسي نابع من التجارب التي كان يقوم بها في صغره ولم 

طاد، لكنني لم أضع طعمًا في الصنارة، ألنني يستسلم للفشل، فقال: إنني أذهب إلى النهر ألص

ال أريد أحدًا أن يزعجني أثناء وجودي قرب النهر، فدنا أصطاد األفكار من النهر وال أصطاد 

السمك، وعندما س ئل عن الس ر عن سبب شهرته، وماذا يمكن أن نستفيد من تجاربه؟ قال: عليك 

وتتمعن بكل شيء من حولك، واحرص على  أن ال تتوقف عن البحث، وأن تثق باآلخرين وتتدمل

العمل الجماعي الجاد ومخالطة الناس، فإن مخالطتهم تكسبك الخبرة والتجربة واحتفظ بجيبك 

 دائمًا دفترًا للمالحظات.

فعندما تجد هذه البذرة التربة  ،إنسان كلإن بذرة اإلبداع موجودة لدإل  (2002الحيزان )يرإل 

، وهكذا اإلنسان، يبدع عندما تحيط به بيئة وتثمر تنمو وتزهرو  ععر تر ت والمناسبة لها الصالحة

مواصفات و  ن اإلبداع يرتكز على السمات الشخصية للمبدعمشجعة ومحف زة على اإلبداع، إ

 والمحفزة البيئة الميسرةالتي يمر  بها و  راحلالم بداع أوخصائص عملية اإلو  اإلنتاج اإلبداعي

 غزارة ونوعية تؤثران على بيئة داخلية وبيئة خارجية لإلبداعفإن وهي مهمة جدًا،  لعملية اإلبداع

 وهما:إنتاجه ونموه 
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تسبب له  عقبات ومعوقاتتنبع من داخل الفرد نفسه، حيث يضع  وهي التي :البيئة الداخلية

 مع المشاكل والمواقف بها تعاملالتي يطريقة الو وكذلك األسلوب  الفشل وتعيق تقدمه وتطوره،

 .في حياته اليومية تعرض لهايلتي ا واألحداث

المدرسة والجامعة ك ،ها الفردفيالتي يعيش  المحيطة البيئةتتمثل بوهي التي  :البيئة الخارجيةأما 

واالجتماعي والمجتمع بدكمله، كل هذه البيئات المحيطة به  والعمل والوضع االقتصادي والسياسي

  . سواء بشكل إيجابي أو سلبي تؤثر بشكل أو بتخر على مستوإل اإلبداع لدإل الفرد

 معوقات التفكير اإلبداعي:

لديه وتؤدي إلى على غزارة اإلبداع أن للتفكير اإلبداعي معوقات تؤثر ( 2012يرإل زيتون ) 

الذي هو أساس من ثم تعطيل العقل و  عنده، تدني مستوإل الدافعية للتفكير اإلبداعيانخفاض و 

مثابرة والطموح وعدم الثقة بالنفس، وتشتت األفكار وعدم ، فمن أهم المعوقات: انخفاض الالتفكير

المقدرة على التركيز، كذلك الخوف من المبادرة وطرح األفكار، والخوف من الوقوع في الخطد 

(، الخوف من التغيير هو من 2004)والفشل، والتقليد األعمى واالستبداد بالرأي، ويضيف بكار 

فال  رمنذ الطفولة يتعو د عل نمط وأسلوب معين في التفكي معيقات التفكير اإلبداعي، ألن الفرد

 يحب التغيير.

أخرإل تؤثر على غزارة التفكير اإلبداعي، منها ما يتعلق  معوقات( 2005) جمل بي نيو  

 بالشخص نفسه أو البيئة المحيطة، كاألسرة والمدرسة أو المعلم والمنهاج، من هذه المعوقات:

 التقليدي التفكير النمطي مستخدحيث ي وبدفكاره فسهقة الفرد بنعدم ث تعنيو  :معوقات شخصية 

 الرغبة في حل المشكالت ، ويفتقر إلى التجديد بدفكاره وعدميع المواقف المتشابهةحل جم في

 .الغريبة التي تواجهه
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في والظروف الموجودة  ةيوالثقاف ةاالجتماعي وانبتتعلق بالج التي فهي :ظرفيةالمعوقات ال أما

 اتمقاومة األفكار الجديدة والخوف من انعكاس إلىالناس يميلون بعض ، فالتي يعيش فيهاة البيئ

 .أو ال تتناسب مع المعايير والتقاليد المتبعة في مجتمعهم أمنهم واستقرارهم هذه األفكار على

 اندة ومساعدة أبنائهم في تنميةفي مس هامٌ  ن لألسرة دورٌ ، فإمعوقات خاصة باألسرةثم نالحظ  

أسلوب التعامل  في األسرة مثل متبعيعود إلى أسلوب الحياة ال اإلبداعية أو إعاقتها وهذا همقدرات

كل ، والمستوإل التعليمي للوالدين والوضع االقتصادي للعائلة ببعضهم عالقة الوالدينو  مع األبناء

 .وغزارته لدإل المبدع على مستوإل التفكير اإلبداعي هذه األوضاع تؤثر

مكانياتها الماديةالرؤية المدرسية  فإن معوقات تتعلق بالمدرسة وهناك أيضاً  كتوفير  التربوية وا 

طاقم دراسي متمرس ومتابع للتطورات العلمية الحديثة، و  مختبرات وأجهزة حاسوب ووسائل وأدوات

األساليب ، على عكس بداعية لدإل التالميذي القدرات اإلتنم  هذه اإلمكانيات كلها تساهم وتعزز و 

 قدراتهم اإلبداعية. غزارة من تحدُّ التي تعتمد على الحفظ فقط، فهي تقليدية ال

لمواهب اإلبداعية التي اعدم تقدير اإلدارة للقدرات و فهي  تتعلق بإدارة المدرسة التي معوقاتأما ال

مثاًل أو عدم توفير  األسلوب التقليديك ، وتقي د المعلم باتباع أسلوب معينيتمتع بها التالميذ

 .ائل مساعدة لعرض دروسه أو عالقة المعلم باإلدارة حيث تؤثر على كفاءته في العملوس

لم على زيادة عدد التالميذ في الصفوف وعدم قدرة المعنفسه مثل  معوقات تتعلق بالمعلموهناك 

وعدم استخدامه للوسائل  على الطرق التقليدية في التدريس هواعتماد اكتشاف القدرات اإلبداعية

ة، وعدم اطالعه على كل ما هو جديد من وسائل وأساليب حديثة تساعده على التقدم في الحديث

عمله، أو عدم اشتراكه بدورات للمعلمين، فمهنة التعليم هي من أرقى وأسمى المهن على 

  اإلطالق.
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المتبعة في  بعض المناهج، فهي المحتوإل الذي تتضمنه تتعلق بالمنهاج التي معوقاتالأما 

د وتقي   وال تتماشي مع الوقت الحاضر، التالميذ وقدرات ال تلبي حاجات ومواهب التيالتدريس و 

في خطته الدراسية، بسبب  أفكار جديدة أو إدراج عرضب هسمح لتال المتبع فالمعلم بالمنهاج 

 .اكتظاظ المنهاج بالمعلومات والتزامه بالخطة السنوية التي و ضعت بناًء على الكتب المقررة

ثة بدن للمدرسة والمعلم، تدثيٌر كبيٌر على غزارة األفكار اإلبداعية، فالمدرسة هي المكان ترإل الباح

شراف، فهي المكان الذي يشعر الطالب فيه  الذي يقدم للطالب كل ما يحتاج من تجارب ومواد وا 

د  بالراحة والتحفيز على اإلنجاز، وكذلك دور المعلم فهو مهٌم جدًا، وخصوصًا المعلم الذي يعو 

 طالبه على التقصي واالكتشاف والبحث، ال على التلقين وحشو واسترجاع المعلومات. 

لدإل على غزارة اإلبداع ( أن للتفكير اإلبداعي معوقات أخرإل قد تؤثر 2012ويبي ن زيتون ) 

الذي هو من ثم تعطيل العقل و  تدني مستوإل الدافعية للتفكير اإلبداعيالطالب، وتؤدي إلى 

فمن أهم المعوقات حسب وجهة نظر زيتون: انخفاض المثابرة والطموح وعدم ، أساس التفكير

الثقة بالنفس، وتشتت األفكار وعدم المقدرة على التركيز، وكذلك الخوف من المبادرة وطرح 

األفكار، والخوف من الوقوع في الخطد والفشل، والتقليد األعمى واالستبداد بالرأي والخوف من 

 عود على نمط معين في حياته، لذلك يصعب عليه تغيير هذا النمط. التغيير، ألن الفرد ت

 مقترحات إلزالة المعوقات التي تواجه تنمية التفكير اإلبداعي

( بعض المقترحات إلزالة المعوقات، من أهمها: تطوير المناهج التعليمية 2017يقترح السيد ) 

درة العقلية لدإل الطالب، وتعليم اإلبداع بما يتناسب مع التقدم العلمي والتي تساعد على تنمية الق

من خالل برامج تعليمية تقوم على البحث واالكتشاف واالستنتاج واالستقصاء والتجارب العلمية 

في مختبرات المدرسة وتجهيز غرف حاسوب، فالطالب يستمتعون ويستفيدون أثناء القيام 

لتي تتناسب مع تطور المناهج، بالتجارب، ومن المهم تطوير برامج خاصة إلعداد المعلمين ا
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وتوفير مناا تعليمي وتعل مي اجتماعي يحفز القدرات اإلبداعية ومن المهم أيضًا تنمية العالقات 

بين الطالب والمعلم التي تقوم على أساس الثقة المتبادلة وأيضًا تنمية العالقات بين المدرسة 

ة يمكن تعل مها بدساليب مختلفة إذا وجدت والبيت وبين المعلم واإلدارة المدرسية، فاإلبداع ظاهر 

 اإلمكانيات والمناا المناسبين. 

كيف تكون مبدعًا، عليك أواًل أن تحدد الموضوع الذي تريد ( 2017)إبراهيم وخالد،يوضح 

التفكير فيه، ثم اختر مجموعة من الكلمات التي تتناسب مع الفكرة والتي تتعلق بالموضوع، ابدأ 

ين الكلمات والموضوع الذي أنت بصدد البحث فيه، ثم اسدل نفسك كيف البحث عن العالقة ب

 يمكن توليد األفكار وربط مجموعة الكلمات بالموضوع المطروح للتفكير.

( أن بعض العلماء والباحثين، أشاروا إلى أن "اإللهام" من أهم العوامل في 1991يرإل العيسوي )

ر والبحث وحالة من الهدوء والسكون واالسترخاء، العملية اإلبداعية حيث تسبقه فترة من التفكي

ويشير إلى أن الفكرة الملهمة تدتي فجدة وقد ال يكون المبدع يفكر فيها في حينها، وربما تدتي 

أثناء النوم وفي األحالم الليلية أو بعد االستيقاظ من النوم، أو أثناء االسترخاء في جو محف ز 

 ة لإلبداع.  على اإلبداع، فهذه األوقات هي ملهم

 م استراتيجيات التعليم والتعلّ 

( إن االستراتيجيات والمناهج التي ت عد لتدريس الطالب يجب أن تدخذ بعين 2012يشير زيتون ) 

االعتبار عدة مستويات مثل: المستوإل الطبيعي للدماغ والعمر الزمني والمستوإل التعليمي، ألن 

على توسيع الشبكة العصبية، فتساعد على إنتاج  المعلومات المتدفقة من الدماغ هي التي تعمل

أفكار إبداعية خالقة، هذه األفكار، هي التي تقدم لهم الحلول لمشكالتهم من خالل تعاملهم مع 

البيئة والمواقف الحياتية والمتغيرات التكنولوجية الحديثة والتطورات، بطريقة إيجابية، إن استخدام 
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تدثيٌر كبيٌر في توسيع شبكات التفكير، فهي تعمل على فتح  استراتيجيات التفكير المتشعب لها

وصالت الخاليا العصبية للمخ، مما يساعد على توسيع وامتداد الشبكة العصبية ونتيجة لذلك يتم 

 إنتاج أفكار جديدة ممي زة.

 من االستراتيجيات المستخدمة:

األساس على المعلم  فهي تعتمد في :استراتيجية التفكير االفتراضي( 2012يوضح زيتون )

عليه أواًل، مراعاة تتابع األسئلة وتنويعها، لتكوين  االفتراضية لطالبه، فيجباألسئلة  وكيفية توجيه

عالقات جديدة بين الظواهر المختلفة والربط بينها، هذه الطريقة وهذا النوع من األسئلة من شدنها 

التي يمكن استخدامها لهذا الغرض أن تساعد وتسهم في تكوين افتراضات جديدة، من األسئلة 

 ما الذي يمكنك عمله لو أصبحت .......؟ ماذا يحدث لو كنت أنت  هي: ماذا يحدث إذا؟

 بطل القصة؟ أو لو كنت كاتب القصة ماذا تضيف من أفكارك أو ماذا تحذف؟

مثل هذه األسئلة االفتراضية من شدنها أن تساعد الطالب على حب االستطالع والمطالعة 

 لتدمل والتفكير والتعبير عم ا يجول في خاطره من أفكار.وا

: حيث تكمن أهمية هذه االستراتيجية في استراتيجية التفكير العكسيومن االستراتيجيات الهامة 

تعر ض الطالب ألحداث ومواقف جديدة ونادرة وغير مدلوفة له، فينظر إلى المواقف بطريقة 

سباب ويمكن أن يبدأ بالنهاية حتى ينتهي بالبداية، هذا معكوسة أو بالرجوع من النتائج إلى األ

النمط من التفكير العكسي، يجعل الطالب يفكر ويربط النهاية باألسباب ويفترض األسباب التي 

أدت إلى النهاية وهذا النمط يساعد الطالب على طريقة التحليل المنطقي وينم ي قدرته على 

هل تتغير نهاية  ة أعمق وأوسع، من أسئلة هذه االستراتيجية،النظرة الشمولية والكل ية من أجل رؤي
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القصة إذا عكست صفات بعض الشخصيات؟ ولو كنت مكان كاتب القصة ماذا ستفعل لتغيير 

 (.2008 ،آدم) نهاية القصة؟ ولو كتبت أنت القصة من أين تبدأ؟ من البداية أم من النهاية؟

 مد هذه االستراتيجية على استخدام األشكال الرمزيةتعت :استراتيجية األنظمة الرمزية المختلفة

 المختلفة في بعض مواقف التعل م، هذه الطريقة تساعد الطالب على زيادة قدرته على استيعاب 

دراك العالقات  بين عناصرها، وأيضًا يمكن أن ي عب ر عنها الطالب بدسلوبه الخاص، أو  المواقف وا 

 وز تعني له شيئًا في حياته يمكن أن تساعده علىأن يستخدم رسم خرائط أو خطوط أو رم

 فإن هذه االستراتيجية مهمة جدًا للربط التذكر مثاًل، أو لتوضح له العالقة بين األفكار والمواقف،

 بين الموقف والرموز المستخدمة.          

 هل يمكنك رسم خريطة تعبر عن تسلسل األحداث في القصة؟ من أسئلة هذه االستراتيجية، 

 أوهل يمكنك رسم ما فهمته من قراءة القصة، بصورة معبرة عن أحداث القصة؟ 

هذه االستراتيجية تمك ن الطالب وتساعده على البحث عن العالقات بين  :استراتيجية التناظر

وذلك لمعرفة أوجه الشبه أو أوجه االختالف، وذلك من أجل توضيح  ،األشياء والربط بينها

بين األشياء  أو أوجه االختالف ن البحث عن أوجه الشبه، فإوالمواقفالعالقات بين العناصر 

الفرص للمزيد من تشعب األفكار بين العناصر واألشكال، إن هذا النوع من  وفروالربط بينها ي

من األمثلة على أسئلة هذه االستراتيجيات،  ،عاليا  ومقدرة عالية من التفكير التفكير يتطلب إبداعاً 

قرأتها؟ وما هي أوجه االختالف بين شيئين في  به بين شيئين في القصة التيما هي أوجه الش

 (.2004 ،عبد المقصود)النص المقروء؟ 
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ما تكون لدإل األفراد الرغبة أو الدافع إلكمال ما هو غير مكتمل، هذه  عادة :استراتيجية التكملة 

إلى البحث عن النواقص أو ألنها تدفعه على التفكير باتجاهات متعددة  الطالب الطريقة تساعد

 و التنبؤ بما سيحدث فيما بعد.أ وربطها ببعضها إليجاد عالقات بين األحداث

للقصة؟ احذف نهاية القصة ثم أطلب  بعد قراءتك للنص ضع نهاية من أسئلة هذه االستراتيجية، 

هذا  ه،من التالميذ وضع نهاية جديدة؟ اعرض أفكار من النص ومن ثم أطلب من التالميذ تكملت

 النوع من االستراتيجيات يساعد الطالب على التنبؤ والتدمل والتعبير عن أفكاره.

: من أهداف هذه االستراتيجية تحليل لألحداث والمواقف التي حدثت استراتيجية التحليل الشبكي

والتي تتضمن نتائج كثيرة وأفكار متشعبة، وذلك من خالل عدد من األسئلة حول العالقات التي 

ن الحدث وأيضًا تحديد العالقات والنتائج المتشابكة والمتشعبة للمواقف، ومعرفة مدإل ارتباط تكو  

الموقف بباقي العناصر، هذه الطريقة تعتبر بمثابة تدريب خاليا الدماغ وتحفيزها لتشعب األفكار، 

من شدنه والبحث عن حلول من خالل الربط بين األحداث والنتائج، هذا النوع من االستراتيجيات، 

أن ينم ي القدرة اإلبداعية على التعبير، من أسئلة هذه االستراتيجية: كيف تربط بين األحداث 

 (.2012 ،زيتون) داخل القصة؟ وكيف توصلت لذلك؟ 

( فدشارت إلى أساليب أخرإل من االستراتيجيات التي تعمل على تنمية التفكير 2010أما عرفات )

أسلوب الحل المبدع للمشكالت: حيث تشتمل عملية الحل  اإلبداعي، فمن أهم هذه األساليب،

على عدة عمليات متسلسلة وهي: مالحظة المشكلة وحصرها ومعالجتها ثم تقييم األفكار التي تم 

التوصل إليها، أما تحديد جوانب المشكلة، فتعتمد على جمع المعلومات المتصلة بالمشكلة 

لممكنة ثم اختيار الحل المناسب واألمثل وأخيرًا اختبار وتحديد جميع أبعادها والتفكير في الحلول ا

 فاعلية الحل وصواًل إلى التنفيذ.
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ومن األساليب المهمة في تطوير وتحفيز التفكير اإلبداعي، أسلوب أو طريقة العصف الذهني: 

تكمن أهمية هذه الطريقة بالنظر إلى المشكلة بطريقة جديدة وخالقة ونادرة، فإن العصف الذهني 

بارة عن مجموعة من اإلجراءات التي تعتمد على استخدام العقل في دراسة أي مشكلة، فعلى ع

 المبدع جمع األفكار ثم تقييم كل الحلول الممكنة للوصول إلى الحل المناسب.

د الطالب على البحث والتقصي فهي استراتيجية االفتراضات والبحث  أما االستراتيجية التي تعو 

كار: هذه الطريقة هي عبارة عن استخدام جمل وأسئلة تثير التفكير وتمكن عن تناقضات في األف

الطالب من وضع فرضيات لإلجابة على التساؤالت، حيث تبدأ األسئلة بددوات االستفهام، مثل: 

ماذا...؟ ماذا إذًا...؟ ماذا لو...؟ وهي محاولة للتدكيد وفحص مدإل استيعاب الجمل وفهمها من 

 ريقة مهمة لتنمية التفكير.قببل الطالب، فهي ط

( أسلوبًا آخر من أساليب تنمية التفكير اإلبداعي وهي طريقة التحليل: 2001يوضح الشيخلي )

هذا األسلوب يعتمد على تحليل المشكلة بكل أبعادها وعناصرها األساسية، ثم دراسة كل عنصر 

لعناصر واألفكار التي لوحده ومعرفة مدإل مالءمته للحلول المطروحة والمحتملة، ثم تحديد ا

يمكن أن تكون هي الحل للمشكلة، وفي النهاية، ربط جميع العناصر واألبعاد مع بعضها، 

 للوصول إلى الحل المناسب للمشكلة.

( نموذجًا أخر من النماذج المتبعة في تنمية وتطوير التفكير وهو نموذج 2015يبي ن الحسيني )

عن طريق الخيال وذلك كير اإلبداعي وير التفتط إلىيهدف  سكامبر: فهو برنامج إجرائي

باستخدام التفكير التباعدي، فهو يشمل مجموعة من األلعاب التي تختلف في محتواها، حيث 

توسيع نامج أنه يعتمد على تدريب الطالب لتضم عشرون لعبة هادفة، من مميزات هذا البر 

ألفكار وتنمية الخيال اإلبداعي، فهي بدورها تساهم في توليد ا ،الخيال بدسلوب اللعب والمرح
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 ،طالب الجامعة إلىحيث يصلح هذا البرنامج لألطفال من عمر ثالث سنوات فما فوق وصواًل 

لكن مع بعض التعديالت حسب الفئات العمرية، من أهداف هذا البرنامج، تنمية الخيال 

تفكير اإلنتاجي بشكل اإلبداعي ومهارات التفكير وتوليد األفكار عن طريق الخيال بشكل عام وال

خاص، ومن أهدافه أيضًا إثارة حب االستطالع وبث وبناء روح التعاون بين أفراد الجماعة 

وتعزيز مفهوم الذات ومساعدة الطالب على رفع مستوإل طموحهم، يعتبر هذا البرنامج من أنواع 

تفعيل التفكير  إلىاالستراتيجيات الهامة المستخدمة في بعض المؤسسات التعليمية التي تهدف 

 تنمية وتوسيع أفق الخيال يعتمد علىسكامبر برنامج ( بدن 2004)اإلبداعي، يشير غانم 

جراء عمليات االستدالل واالستنباط والتصنيف والتنظيم، والتي من شدنها أن تنم ي وتطور و  ا 

 التفكير اإلبداعي.

والطرق التي يمكن ( بعض االستراتيجيات واألساليب  ,2003Sternbergيوضح ستيرنبرج ) 

أن يستخدمها المعلم في الصف والتي من شدنها أن تحفز وتطور التفكير اإلبداعي لدإل الطالب 

فيقول: عليك أيها المعلم أن تسدل األسئلة التي تثير وتحف ز التفكير لدإل طالبك، مثل: لماذا 

أو كيف تصل ننام؟ أو لماذا ال يصاب نقار الخشب بتلف في الدماغ عندما ينقر بالشجر؟ 

الماء من الجذور إلى أعلى الشجرة؟ ومن المهم أيضًا أن تشجع طالبك على ممارسة العزف 

على آلة موسيقية أو حياكة مثاًل أو تصميم أي شيء يرغبه الطالب، ألن هذه النشاطات تساعد 

على تحفيز اإلبداع، ثم ناقش طالبك بشكل صريح عن أساطير اإلبداع والصور والتصاميم 

بداعية واعرض لهم بعض اإلبداعات السابقة التي كانت لها بصمة في عالم اإلبداع، حتى اإل

على التعليم العملي  تكون لهم حافزًا، وبما أن التجارب العلمية والعملية مهمة، عليك أن تركز

ألنها طريقة محببة ومشوقة للطالب وتفسح لهم المجال للتجربة، مثاًل في حصة الرياضيات: 

الطالب عمل طائرة ورقية وعلى الطالب أن يستخدم المتر في قياس األبعاد أو  اطلب من
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يحسب المساحة أو قياس األطوال، هذه الطريقة أفضل بكثير من أن تشرح لهم قياس األطوال 

شجعهم على إنشاء موقع لشيء يثير شغفهم ويظهر  أو إيجاد المساحات، وفي درس الحاسوب

د طالبك على طريقة التفكير  الطالب أساسيات الويب،بداًل من تعليم  إبداعاتهم، شجع وعو 

حاول أن ت دخل  خارج الصندوق وشاركهم في مناقشة موضوع ما، حتى تتعرف على أفكارهم ثم

ت ثب ت المعلومات أواًل بدول  روح الدعابة والمرح والفرح في الصف وأثناء المناقشة، عليك أن

ق م بدمج الطالب  لتقدير فهي مفتاح تحفيز الطالب، ثمالمكافتت وا واحرص على اتباع أسلوب

تحتفل  المتعثرين مع طالب مبدعين حتى يتعلموا منهم، ألن اإلبداع ي علام، ومن المهم أيضًا أن

  مع طالبك بالفوز واإلنجاز حتى يشعروا بقيمة إنجازهم.

دنها أن تنم ي فقد شجع األم على اتباع بعض الخطوات التي من ش  (Davy,2009)أما ديفي

  :لديه روح العبقرية وتوقظ عبقرتيه الكامنة

أيتها األم، أن تتركي طفلك يستنتج الجواب لوحده ودون استخدام ورقة أو قلم، والمثال  فعليكب 

، اقنعي نفسك ، دعيه يجرب= صفر 2563×333×4×0×4×3×25×5×2 :التالي يوضح ذلك

، ألن كل لوحده ولديه القدرة أن يكون عبقرياً  بدن طفلك يستطيع وهو قادر على القيام بالمهمة

وليكن صبرك  ،له الظروف المناسبة حتى تتفتح عبقرتيه ه يدتإذا  إنسان يمكن أن يكون مبدعاً 

ب مع خرًا قدمي له الح  ليس آأكبر من توقعاتك وابتعدي عن أسلوب األوامر قدر اإلمكان وأخيرًا و 

 .دافعيته لإلبداع ، ألن شعوره بالح ب والسعادة يحف زالعلم

 إلبداع:لالنظريات المفسرة   

 نظرية التحليل النفسي: -1
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موا أصحاب هذه النظرية قد   ( بدن2000يفسرها عبيد ) ممثلة بفرويدنظرية التحليل النفسي  

هذه النظرية صحاب ، فإن أصورهم عن ديناميكية وشخصية الفردت حسبتفسيرًا لعملية اإلبداع 

، السنوات األولى من حياة الفرد ن خالل الصراع النفسي والذي يبدأ فيمينشد يرون أن اإلبداع 

القوانين عدوانية وبين ال غرائزالجنسية و الغرائز ال ثلمبعض الغرائز داع يحدث نتيجة صراع بفاإل

رون اإلبداع ي يفس  إن أصحاب التحليل النفسالذي يعيش فيه،  المجتمعفي  والمعايير المتبعة

المجتمع قوانين  وكذلك ،عدوانية جنسية وغرائز يحدث من صراع بين غرائز على أنه نتيجة لما

ينتج عن الشعور بالنقص وخصوصًا  العقلي والفكري بدن النبوغ رإلادلر ي، أما الذي يعيش فيه

لى أن عع الشخص الذي يعاني من نقص عضوي يدف الدوني، وهذا الشعور ،النقص العضوي

عرف أصحاب ي  ، و إلى التفوقريق عملية التعويض ويدفعه بالنقص عن ط هشعور يواجه بشجاعة 

ة وهي األنا واألنا متغيرات للشخصي ثالثةتتم بين  على أنه نتيجة تفاعل ،هذه النظرية اإلبداع

محتويات الشعور وما قبل  ظهربكبت األنا حتى ت تعلقفإن تحقيق اإلبداع م و،األعلى واله

 الشعور.

 النظرية السلوكية: -2

( أن هذه النظرية ممثلة بعالم النفس األمريكي واطسون لقد قدم ميدنك 2002) تشير السرور

 أهمية وعلى التعزيز أهمية كما يؤكد على ،ارتباط بين المثير واالستجابة تفسيرًا لإلبداع على أنه

ر يفهو عبارة عن تكوينات ارتباطية جديدة بين المثير واالستجابة مع ضرورة توف ،اإلبداع عملية

أن الفرد لديه القدرة على تنفيذ استجابة  يشير إلى (1989روشكا ) ، أماا البيئي المناسبالمنا

في فإن اآلباء لديهم القدرة على ذلك، بناًء على تعزيز أو إحباط أدائه اإلبداعي، وتدكيدًا  ،مبدعة

 طموحات أبنائهم وتوجيههم نحو التفكير اإلبداعي.  على التدثير 
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ن بعض بين أي  حيث  ،على أهمية التعزيز والثواب يؤكد ميدنيك( بدن 2002تذكر السرور ) كما

، وتنحصر في على التفكير اإلبداعي الفرد من حيث قدرةالفردية الفروق تظهر وراء  العوامل

ال ، حيث جديدة يكو ن أفكاراً العناصر الالزمة لالمعلومات أو  وجودحاجة الفرد للحصول على 

ي ستفاد منه بدونها، وكذلك عليه تنظيم األفكار والمعلومات التي  دعاً يستطيع أن ينتج إنتاجًا مب

 الحل اإلبداعي إلى مبدعسرعة وصول العلى و حصل عليها حيث تؤثر في أهمية وجدارة أفكاره، 

 ،كبيراً  كلما كان عدد المثيرات االرتباطية المناسب، أما ما يتعلق بعدد االرتباطات، تعني أنه

 االستجابة )االرتباط اإلبداعي(. لىإازداد وصول الفرد 

 النظرية المعرفية -3

 ( أن أصحاب هذه النظرية يرون2000وضح حمد )ي حيث النظرية المعرفية ممثلة بجان بياجية 

إن  لتوازن المعرفي حتى تكتمل خبرته،درجة من ا إلىإن اإلبداع هو وصول الفرد أو المبدع 

اإلنسان للعالم والبيئة التي يعيش  إدراكا هي إال العمليات المعرفية حسب النظرية المعرفية م

ة ومرتبط المحيطة وعيه بالبيئة ستوإل ومقدارميعتمد على  ثير البيئة على اإلنسانألن تد ،فيها

الحصول على على أهمية  هذه النظرية ؤكدوت ،وتقدمه العقلي والفكري وثقافته بنموه أيضاً 

 .المناسبة الحلول أجل البحث عنمن ربطها ببعضها المعلومات و 

القيام  حتى يستطيع الفردأن تتوفر  يجب شروط ثالثة ( أن بياجية يوضح2000حمد )ويبي ن 

، وهي أن يحرص على القيام بعملية اإلبداع لوحده دون تدخل من أي أحٍد عابداإل بعملية

قد  رجييثق بدي تدثير خا وأال، حتى ال يتدثر بدفكارهم من حوله شيء يتجاهل أيأن و خارجي، 

يؤثر على غزارة أفكاره، وكذلك عليه أن يبحث عن خصم، وأن يقرأ ويكثر من المطالعة في 

 مجاالت علمية لها عالقة ببحثه، فهي تغذي أفكاره وتساعده في الوصول إلى حلول مناسبة. 

  النظرية اإلنسانية -4
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ذه ه ( أن أصحاب1988) يرإل صالححيث ، Maslowمن أصحاب هذه النظرية ماسلو 

الجو لكن تحقيق هذه القدرة يعتمد على  ،النظرية يؤمنون بدن األفراد لديهم القدرة على اإلبداع

يميز و ، سواء كان من األسرة أو المدرسة أو كل ما يحيط به االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد

Maslow ينفرد  الفرد المبدع الذي يحقق ذاته وبين الفرد المبدع الذي يمتاز بموهبة خاصة بين

يعيش في عالم الذي  المبدع ، إن الشخص المبدع لذاته يعيش العالم الحقيقي أكثر منبها

 في طبيعةالموجودة  مة األساسيةأنه الس  على اإلبداع  وصف ماسلو، إن النظريات والمجردات

المجتمع تتوفر في لكن بشرط أن  ،وهي قدرة موجودة عند معظم الناس منذ والدتهم ،إنسان كل

حدد نوعين ، وقد خاليًا من الضغوط وعوامل اإلحباطأن يكون و  يةحر اليعيش فيه المبدع  الذي

ستمر من قببل القدرة اإلبداعية التي تعتمد على الموهبة والعمل الجاد والم ، وهيمن اإلبداع

   عندما يصل إلى أهدافه. الفرد ذاتهمن خالل ق حقَ الذي ي  المبدع، ثم اإلبداع نفسه 

 كانة االجتماعية:الم ثانيًا:

من أي  امرأة أوأو  إن الشخص الناجح سواء كان رجلٌ  BOTTON, 2018)) بوتون كريذ

لنفسه مكانة وسلطة وشهرة  ويحقق ، هو فقط الذي يمكنه أن يؤسسأي جنسيةطبقة كان أو من 

الشخص  رألن المجتمع المتحضر يقد  ، وليس بسبب الوراثة ،وجدارتهومال وذلك بفضل منجزاته 

حيث أنه  ،ال بفضل حسبه ونسبه ته بفضل أفضليته وجدارتهلذي يكتسب ثروته ومكانته وشهر ا

يد أن يكو ن لنفسه مهمة لكل شخص ير عوامل أساسية نتيجة أربعة الصفات والمكانة كتسب هذه ي

 ، فمن المهم جداً التحمل والقدرة على قوةالالشجاعة والذكاء و ثم وهي اإلبداع أواًل  ،مكانة مرموقة

أن تكون لدإل الفرد قدرة على اإلبداع حتى يحقق لنفسه مكانًة ومركزًا سواء في مجتمعه أو على 

 صعيد العالم بسبب إبداعاته الممي زة. 
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 مفهوم المكانة لغويًا:

 المركز. وأالمنزلة أو الرتبة أو المقام  ،إن مفهوم المكانة لغويًا هو( 1971ب )نجييبي ن 

 مفهوم المكانة اصطالحيًا:

 فيما ،أن مفهوم المكانة اصطالحيًا هو الوضع الذي يشغله الفرد يشير إلى( 1989)غيث  أما

الواجبات والحقوق  :ز هذا الوضع هوبالنسبة لألخرين وأن ما يمي   يسمى بالهرم االجتماعي

أشخاص يمتازون بمكانات مختلفة وكذلك مع  التي يبنيها وطبيعة السلوك وطبيعة العالقات

 .التي يتمي ز به ليم والدخل والممتلكاتمستوإل التع

نأن على  )Spacey(2016 ,سبيسي يشير   له مكانة جيدة اإلنسان أن يتعلم المهارات التي تكو 

 .اً ثابت اً اجتماعي اً دور  لنفسه عالقات ناجحة مع األقران وعليه أيضًا أن يحققوتبني له 

فترة صعبة حيث ، هذه الترة المراهقة( إن طالب المرحلة الثانوية هم في ف1986يرإل الرفاعي )

المرحلة الجامعية المقبلين  وفي مفي مستقبلهو  موتفكيره ممن أزمات تتعلق بنموهني بعضهم يعا

من قلق وصراع  ينجد بعضًا منهم يعان ،بها الطالب نتيجة لهذه األزمات التي يمر  عليها، 

لها الطالب  لمشاكل التي يتعرض، كل هذه انحو غيرهم من الزمالء أو األقاربوسلوك عدواني 

من هنا يبدأ دور ف، وتحدا من اندماجه بين أفراد المجتمع في المجتمعتعيق تكي فه يمكن أن 

مواجهة معترك ل وتقدم له النصائح الطالبالمؤسسات التعليمية والتي تلعب دورًا هامًا في توجيه 

 كحقل ةالدراسي ولة داخل الفصميتعليمية وتعل   مستويات الحياة من خالل تدريب الطالب على

 .، فالمدرسة هي مصنع اإلبداعللخبرة الحياتية واسع
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( أن فترة التعليم في المرحلة الثانوية، هي مرحلة المراهقرة، تتمي رز 2000يرإل )منصور و آخرون 

بالقدرات العقلية التي تؤدي بالمراهق المتعلم إلى التنوع في السلوك، حيث تظهر وتتشكل في هرذه 

لمرحلررة القيررادات والزعامررات الطالبيررة، فررإن الطالررب المبرردع ال يمكنرره أن يبرردع فرري أي مجررال مررن ا

مجرراالت الحيررراة إال مرررن خرررالل وجرروده فررري إطرررار اجتمررراعي يعرريش فيررره حيرررث ال يمكرررن أن يعررريش 

 منعرررزاًل بعيررردًا دون إطرررار اجتمررراعي ينتمررري إليررره، ألن المبررردع يسرررتقي إبداعاتررره مرررن خرررالل تفاعلررره

انخراطه في المجتمع حترى يرتمكن مرن معرفرة حاجراتهم ومتطلبراتهم، ويرتمكن مرن عررض وتعامله و 

إبداعاته ليستفيد منها مجتمعه، وكما يشير بياجيه، أن الفررد ال يرتمكن مرن الوصرول إلرى إبداعاتره 

 وابتكاراته إال بمقدار ونسبة ما يحتله من مكانة بين الجماعات وبمدإل تفاعله مع المجتمع.

مكان الفرد هي  المكانة االجتماعية( بدن 433، 1970)راجح ( نقاًل عن 2005) يشير الحنفي

أو في المجتمع الذي يعيش فيه أو بين أقرانه، فإن ما  وموضعه الخاص في جماعته هو موقعأ

وتوجههم وكذلك سمات  هي اتجاهات أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها كانة،الم هيحدد هذ

 على األقل ن من شخصينعن وحدة اجتماعية تتكو  ي عبارة الشخص نفسه، إن الجماعة ه

، على هذا ةمتبادل اتبينهم عالقات اجتماعية وتفاعل اجتماعي ونشاط حصلحيث ت ،فدكثر

شباع  التي يؤمنوا بها ماالجتماعية والقي   تهمومكانأدوارهم األساس تتحدد  من  رغباتالحاجات و الوا 

 أجل تحقيق أهداف الجماعة.

بدن اإلنسان أحيانًا يسعى من أجل تحقيق مصلحة الجماعة أكثر مما  فيرإل (0002رضا )أما 

 في المهنةعبارة عن أصدقاء أو زمالء  ربما تكون هذه الجماعةف ،صيةمصلحته الشخ إلىيسعى 

واألمان واالستقرار  فالفرد يشعر من خالل انتمائه لهذه المجموعة بالقوة واألمن ،دراسةالأو زمالء 

 .لراحة من خالل انتمائه لهاومن ثم با
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، Britannica Encyclopedia (1974 ةدائرة المعارف البريطاني( بدن 2005يذكر الحنفي )

 أو الهرم عبارة عن مكانة الفرد في النظام ،أن المكانة االجتماعية هيتشير إلى  (317-537

وتتعلق  ،التي تواجه الفرد ز بالتحديات والقدراتوأن هذه المكانة تتمي   ،االجتماعي الذي يعيش فيه

والوضع المادي والثروة والعالقات األسرية  للفرد بالمستوإل التعليمي أيضاً  المكانة االجتماعية

 .والمستوإل المعيشي والجنس والعمر

التي تدل على ما يتمتع به الفرد من  هي ،( أن المكانة االجتماعية1993)القادر عبد  بي ني

عن االختيارات التي يقوم بها الفرد داخل المجموعة والتي تدل على عبارة  احترام وتقدير، وهي

ختياراته في حال كانت افأفراد الجماعة التي ينتمي إليها،  نسبة تمتعه بمكانة اجتماعية معينة بين

وكلما كانت  ،اعيةانخفاض مكانته االجتم إلىفقد تؤدي  وغير مجدية وغير فع الة غير صحيحة

ه االجتماعية بين أفراد المجتمع، فهناك عالقة طردية بين ارتفعت مكانت يقة،ختياراته ناجحة ودقا

االختيارات وبين المكانة االجتماعية، فكلما كانت االختيارات ناجحة كلما كانت المكانة 

 االجتماعية مرتفعة والعكس صحيح.

 الفرد  ( إن للمكانة االجتماعية عدة محددات أو صفات تتعلق بشخصية2004ويوضح درويش )

وهي التي تتعلق  الجاذبية الشخصية داخل الجماعة التي تحدد مكانته، فمن أهم هذه السمات:

بالوسامة الشخصية أو الجمال أو المظهر الخارجي، والتي من الممكن أن تكون من الصفات 

 التي تحدد المكانة االجتماعية للشخص، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فهي عوامل يمكن أن تؤثر في

تحديد نسبة التفاعل بين األفراد، فقد اهتم الباحثون بالتعرف على مدإل أهمية الجاذبية، لما لها 

من تدثير على العالقات بين األفراد والجماعات حيث توصل الباحثون إلى أن الجاذبية الشخصية 

 تكون في بداية التعارف فقط، وفي الوقت الذي لم تكن لديهم أي معلومات عن الشخص، ومع
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مرور الوقت والتفاعل الحقيقي الذي يتم بين أعضاء المجموعة وهذه الشخصية، يقل التركيز 

على الجاذبية الشخصية أو المظهر الخارجي وتظهر أهمية الصفات والسمات الشخصية 

 الجوهرية في تحديد درجة ومستوإل التجاذب بينه وبين مجتمعه ومن ثم تحديد مكانته.

 التماثررل فرري السررمات الشخصرريةتحرردد مكانررة الشررخص فرري مجتمعرره، فهرري مررا الصررفة الثانيررة الترري أ

عرررادة مرررا يتقبرررل األشرررخاص األفرررراد الرررذين يشررربهونهم فررري سرررماتهم الشخصرررية أو ، والقررردرات العقليرررة

قدراتهم العقلية أو ميولهم واهتماماتهم وعاداتهم أو المستوإل االجتماعي واالقتصادي الذي يمي زهم، 

الصفات يكونوا أكثر تفاهمًا وتفاعاًل، ويؤيد كل منهم وجهة نظر اآلخر، فاألشخاص المتشابهون ب

 هذا التشابه والتماثل يؤدي إلى تقوية العالقات وروابط المودة والمحبة فيما بينهم.

مرررن مزايرررا محرررددات المكانرررة، فقرررد يررروفر  التقرررارب المكررراني( بررردن 1980وضرررح ) سرررالمة وأخررررون 

ألفكار واآلراء بين األفراد أنفسهم، فيكون من السهل على الفرد ويهيئ الفرص لتبادل المعلومات وا

أن يعررررض أفكررراره ليسرررتفيد منهرررا اآلخررررين، كمرررا يمكرررن أن تكرررون الفررررص سرررانحة لمقابلرررة بعضرررهم 

حساسررًا  الربعض باسررتمرار وذلرك بسرربب قررب المكرران والسركن، إن هررذا التقرارب يول ررد لرديهم شررعورًا وا 

شوا في نفس البيئية، فإن تقارب المكان قد يؤثر بشكل أو بدخر على مشتركًا فيما بينهم، ألنهم يعي

المكانررررة االجتماعيررررة وتسررررنح لهررررم الفرصررررة لبنرررراء عالقررررات وصررررداقات، تحرررردد فيمررررا بعررررد المكانررررة 

 االجتماعية للفرد.

 عن المكانة االجتماعية تاريخية لمحة

ال التي كانت سائدة في ( أن المكانة ارتبطت تاريخيًا بنوع المهن واألعم2016توضح سراي )

الفترات السابقة والتي تمي زت بصفات خاصة مثل الحرفة وفي أغلب األحيان كانت وراثية في 

األسرة تنتقل من األجداد إلى اآلباء ومن ثم إلى األبناء وتتناقلها األجيال، فهي عبارة عن مهارات 
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حافظة على استمراريتها لعقود يدوية يمكن أن يتعلمها الفرد بشكل آلي وتقليدي حيث يمكنه الم

طويلة فبعض المهن تعتبر تراثًا في بعض المجتمعات ولها قيمة كبيرة على مر  العصور 

واألزمان، أما المهن، فكان ي نظر إليها على أنها أعمال شريفة ونظيفة وكانت من اختصاص 

سة وكذلك العلماء طبقات معينة يمتازون بمستوإل عاٍل من المعرفة والخبرة كمهنة الطب والهند

وكانت تنحصر في أسر معينة، أما في التراث العربي اإلسالمي ظهر في تلك الحقبة مفهوم 

الصنائع والذي دمج بين الحرفة والمهنة معًا وكانت تسمى الصنائع وكذلك اعتبر التعليم من 

عالبم أو جملة الصنائع، وبناًء على هذا الدمج بين الحرفة والمهنة ظهر لقب أستاذ على كل 

 صاحبب صنعة كما أطلق مصطلح تلميذ على كل طالب علم.

( أن مكانة الفرد المهنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكانته االجتماعية التي 2016توضح الداوود )

يحصل عليها مجرد عمله بمهنة معينة، فيحصل حينها على امتيازات ترفع من مستوإل حياته، 

ألطباء، وتعليم األجيال يرتبط بالمعلمين، وأمن واستقرار الدولة مثال : إن الصحة ترتبط عادة با

 يرتبط بالشرطة، أما حقوق اإلنسان فترتبط بالمشرعين والقضاة.

 ( أن المكانة االجتماعية ت حدد من خالل تصنيف المهن من حيث ممارسة 2001ذكر الكبيسي )

نة والنفوذ االجتماعي الذي يتكون من المهنة الرفيعة أو طبيعة المهنة، والمردود المادي من المه

خالل امتهان مهنة معية والوجاهة أو مكانة أدبية أو علمية واعتبارات شخصية أخرإل، ويوضح  

أيضًا بدن المكانة االجتماعية تساعد في رفع ودعم مستوإل المهنة، وتدعم روح الزمالة بين 

 ساعدهم في رفع مستوإل معيشتهم. أصحاب المهن، فإن المهنة توفر ألصحابها مردودًا ماديًا ي

( حيث يبي ن بدن للمكانة االجتماعية أنظمة 1977( نقاًل عن بدوي )2019 ،مانع وبوشاهدتذكر)

  تتلخص في المكانة الرسمية والمكانة الغير رسمية:
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: هي عبارة عن منظمات لها اسم محدد وقوانين ومعايير واضحة ودستور المكانة الرسمية

رارات، ولها درجات ورتب تمنحها لألفراد الذين ينتمون إليها، كعالوات مادية أو مكتوب، ولديها ق

 ز الذي يشغله الفرد داخل هذه المنظمات.ظهر المركز الممي  معنوية ت  

مجموعة من األفراد تربطهم عالقات وتفاعل بطريقة  هي عبارة عنف :سميةر الغير المكانة أما 

 اسم محدد وال قواعد ومعايير محددة وال دستور مكتوب، تلقائية، من خصائصها، بدنه ليس لها

 وقراراته غير رسمية.

 العوامل التي تؤثر بالمكانة االجتماعية 

 ( إن المكانة االجتماعية تتدثر بعدة عوامل مهمة منها: 1991)يذكر منصور 

 االجتماعي:التفاعل 

ماعات ال يمكن أن يعيش إن اإلنسان يتفاعل ويعيش منذ بداية حياته وحتى نهايتها ضمن ج

بمعزل عنها، فالفرد يتفاعل ويتبادل النشاطات مع الجماعة ويشاركهم بالفرح والحزن، فهذا من 

 شدنه أن ينم ي العالقات االجتماعية مع أفراد المجتمع، فيتدثر بهم ويؤثر فيهم. 

ن خالل حاجة ( إن علماء النفس اتفقوا على أن العالقات االجتماعية تنبع م1996ويذكر قطب )

اإلنسان لالنتماء لجماعة معينة يعيش بينهم ويشعر معهم باألمن واالستقرار والتقدير واالحترام 

 ويكو ن صداقات من خالل التفاعل معهم ويكتسب منهم بعض السلوك والقيم االجتماعية المتبعة.

 الذكاء االجتماعي:

فهم مشاعر على  الفرد قدرةه ( بدن الذكاء االجتماعي ي عر ف على أن1991)يذكر منصور 

وأفكار وسلوكيات اآلخرين حيث يظهر ذكاءه االجتماعي من خالل المواقف االجتماعية التي 
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يسلكها وينتهجها ويتفاعل معها فيتمكن من خالل تفاعله مع أفراد المجتمع أن يقدم لهم بعض 

 . الحلول لمشاكلهم الخاصة بدساليب وطرق ناجحة تعزز مكانته االجتماعية

( الذكاء االجتماعي، أنه القدرة على بناء عالقات اجتماعية فاعلة 2019وي عرف الشخشير )

حيث يتمي ز الفرد الذي يمتلك ذكاًء اجتماعيًا بالقدرة على امتالك مهارات وسائل اتصال ناجحة 

 ومن صفات األذكياء اجتماعياً مع جميع طبقات أفراد المجتمع وكذلك التدقلم والتكي ف معهم، 

فهو مستمع جيد بحسن اإلصغاء،  يتمي زبل التحدث ومراعاة مشاعر اآلخرين و المسبق ق التفكير

االعتراف بالخطد وعدم  ويستخدم لغة الجسد واللباقة أثناء التحدث، ومن سمات األذكياء اجتماعياً 

ألفكاره  التشبث بالرأي، فهو يحب القراءة والمطالعة ألنها تزيد من ثقافته وتعزز تقبل اآلخرين

وتعزز مكانته االجتماعية، ومن صفاته أيضًا أنه يحب أن يشارك اآلخرين مناسباتهم سواء كانت 

جتماعي، ويبادر بتقديم النصيحة بشكل غير مباشر ويبتعد عن دور المصلح اال سعيدة أو حزينة،

لبية ويحاول االبتعاد قدر اإلمكان عن االنفعاالت الس ،لناسلويفضل عدم إصدار األوامر 

 والتدرب على ضبط النفس ويتمتع بروح الدعابة والمرح وح ب الناس بجميع مستوياتهم.

 تماعيامة للذكاء االجمظاهر ع

 ( يوضح أن للذكاء االجتماعي مظاهر عامة وهي التي تتلخص في:2000أما زهران )

 :التوافق االجتماعي 

نين المجتمع الذي ينتمي إليه ويتفاعل وهو أن يشعر الفرد بسعادة اآلخرين ويلتزم بدخالقيات وقوا

مع أفراده ويسعى للعمل لمصلحة المجتمع، فإن هذه الخطوات ستؤدي حتمًا إلى التوافق 
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االجتماعي والصحة االجتماعية والتي تتم بين الشخص وأفراد المجتمع ومن ثم تؤدي الوصول 

 بالفرد إلى مركز ومكانة ممي زة.

 الكفاءة االجتماعية: 

بذل الفرد مجهودًا كبيرًا لتحقيق الوفاق والرضا لتقوية العالقات االجتماعية بينه وبين وهي أن ي

أفراد المجتمع، وأن يحرص على أن يحقق توازن دائم بين الفرد والبيئة والمجتمع الذي ينتمي إليه 

 إلشباع الحاجات الشخصية واالجتماعية.

 النجاح االجتماعي: 

مع اآلخرين، وأن يكون نشيطا  وفعااًل وعلى تواصل مستمر مع وهو أن ينجح الفرد في تعامله 

 أفراد المجتمع ومشاركًا لهم في جميع المناسبات.

 المسايرة:

أي أن يكون ملتزمًا سلوكيًا وأخالقيًا بالقيم والمعايير والقواعد االجتماعية ومشاركًا وفعااًل 

حيث يتمي ز هذا الفرد بالمرونة بالمناسبات االجتماعية ويتعامل مع جميع طبقات المجتمع، 

 وحسن الخلق واألصالة.

( كيف يصبح الفرد محبوبًا في مجتمعه ليكو ن لنفسه مكانة اجتماعية، 2019يبي ن الشخشير )

عليه أواًل: أن يتبع بعض الخطوات التي تقربه من أفراد المجتمع، وأن يراعي مشاعر اآلخرين 

مات واألوامر واالبتعاد عن تقمص دور المصلح واالبتعاد قدر اإلمكان عن إصدار التعلي

االجتماعي والمناقشات العقيمة واالعتراف بالخطد ويحسن الظن باآلخرين، ويحرص على 

مشاركتهم في األفراح واألحزان والمناسبات االجتماعية مثل األعياد وغير ذلك، وأن يتصف 
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لفة المتبادلة وأن يتمتع بروح بحسن اإلصغاء واالستماع، وأن يظهر لهم عالمات المحبة واأل

الدعابة واللباقة واستخدام لغة الجسد مثل التواصل البصري واالبتسامة، وعلى الفرد أن يتدرب 

 .  حتى ال ي سئ لغيره على ضبط االنفعاالت السلبية

 محددات المكانة االجتماعية:

 عدة أمور مثل:والتي تتمثل ب لمكانة االجتماعيةل محدداتبعض ال( 2010حميدشة ) يبي ن

 الدخل:

أهمية  ويعطونهم أصحاب الثروة والمال يقد رون بشكل خاص والمجتمع بشكل عامإن األفراد 

، فتتكو ن لديهم مكانة ونفوذ كبيرين يستغلونهما أثناء وثروةما يمتلكون من مال وذلك بسبب  كبيرة

 الحاجة، وذلك بسبب ما يمتلكون من ثروة، ال بسبب جدارتهم وسماتهم الشخصية. 

 السمعة والتقدير:

أو للمهنة التي  صاحب السمعة سواء كانت للفرد االجتماعية من محددات المكانة السمعة الحسنة

، المجتمع الذي يعيش فيه أفراد بلمن قب ر وتقديباحترام يتمتع السمعة الحسنة  فصاحب ،يمتهنها

فسمعته تؤثر على مكانته وتوليه أهمية كبيرة في المجتمع، فإذا كانت سمعته حسنة ارتفعت 

 مكانته االجتماعية ونال تقدير واحترام الناس والعكس أيضًا صحيح.

 فيهم:السيطرة على األفراد والتحكم 

أن يسيطر على الناس ويتحكم في مصيرها، فهم  صاحبهال الحق تعطي التي بعض المهن هناك

 فهم يحصلون ،السيطرة على األفراد م فرصةوتتيح له مخاصة في مجتمعهيحظون بمكانة عالية و 

وأصحاب  الشرطي والقاضي :مثل وذلك بسبب مهنتهم كبيرةومكانة اجتماعية هيبة  على

 .الشركات وغيرهم
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 الحياة:التأثير في 

ة لما يقدمونه وعالي رفيعة خدمات عظيمة يحظون بمكانة عض المهن والتي يقدم أصحابهاإن ب

 .والتعليم وغيرها من المهن الشريفة مهنة الطب :المجتمع مثل من خدمات ألفراد

  والتدريب:المهارة 

يدخذ وقتًا حيث  والمعلم عالية مثل الطبيب والمحامي هناك مهن تتطلب خبرة وتدريب ومهارة

من أصحاب مهن  وينال التقدير من أفراد المجتمع أكثر حتى يحظى بمكانة اجتماعية الً طوي

، فهي التي تساهم في نجاحه وتكو ن له مكانة مميزة في أخرإل نظرًا لخبرته ومهارته وتدريبه

 .مجتمعه

 ة.وتشمل المكانة الطبيعية والمكانة المكتسب دن للمكانة االجتماعية أنماطب (2012الطبيب )يرإل 

 الطبيعية:المكانة 

 ومن ،وهي المكانة التي يرثها الفرد من أسرته كالثروة والسمعة وترتيبه العمري بين إخوته

 .، الجنس، النسب، اللون، المواطنةالعمر :تحديد المكانة الطبيعية مؤشرات

 المكتسبة:المكانة 

حيث ذي يعيش فيه وتفاعله بالمجتمع الوهي التي يكتسبها الفرد من خالل مجهوده الشخصي 

الشخصية وما اكتسبه من خبرات معتمدًا على إنجازاته  ،ي المناسبيوضع في المكان االجتماع

 .وليس على أمجاد عائلته على مدار حياته

( أن المكانة المكتسبة التي يحصل عليها الفرد على مدار حياته ما هي إال 2018يشير حرزلي )

عنها إنجازاته الشخصية التي تمي ز بها، وقد يحرز الفرد نتيجة اجتهاده ومهاراته والتي ينتج 

 المكانة عن طريق التفاعل في مجاالت مختلفة كالتعليم والعمل في وظيفة عالية وغيرها.
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( يشير بدن هناك عوامل سلبية ال دخل للفرد بها تؤثر على مكانته، مثل: 2005أما الغريب )

عات، مكانة رفيعة تتسم بالتقدير واالحترام، أما في عامل السن، فإن لكبار السن في أغلب المجتم

الوقت الحاضر فقد اختلفت الموازين، حيث أن لكل طبقة أو لكل شريحة من الناس لها حقوق 

وعليها واجبات، ولديها محددات يجب االلتزام بها، حيث بدأ يتالشى عامل السن، أما العامل 

كٍل منهم حقوق وواجبات تتعلق بجنسهم وبالتالي اآلخر: فهو عامل الجنس سواء ذكر أو أنثى، فل

تحدد مكانتهم، وهناك عامل آخر يتعلق باألصل والسالالت العائلية: حيث يستحوذ أصحاب 

السالالت على مراكز عالية من خاللها يسيطرون على أفراد المجتمع، ويعززون أوضاعهم 

فهي مستوإل قدراته الخاصة كالموهبة  االجتماعية، أما العوامل اإليجابية التي يتدخل الفرد بها،

والثقافة والتعليم والتخصص المهني، فبفضل هذه الميزات الخاصة لكل منهم، يصلون إلى مراكز 

 ومكانة رفيعة في المجتمع.      

 النظريات المفسرة للمكانة االجتماعية:

 نظرية جان بياجية:

لتفكير تكون في الفترة ما بين سن اأن مرحلة  أشار (1945بياجية )( بدن 2018يذكر حرزلي )

الثالثة عشرة والخامسة عشرة، وعند بعض المثقفين والمتعلمين، تبدأ بعد سن الخامسة عشرة، 

حيث يتميز الفرد المتعلم في هذه المرحلة من حياته، بقدرته على بناء عالقات مع اآلخرين، 

ر االفتراضي أو االستداللي، وتتمي ز والتفاعل مع جميع األحداث واألشياء واستخدام مهارات التفكي

هذه المرحلة أيضًا بمستوإل عاٍل من التوازن، فيصبح العالم بالنسبة له عالمًا موحدًا تغلب عليه 

العقالنية بدل االنفعالية والشعور بالتكامل، وتنخفض لديه فكرة التمركز حول الذات ليحل محلها 

واة ليحل مكان الخضوع لسلوك ورغبات الكبار، شعوره بالتكافل االجتماعي، ويدرك معنى المسا
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ن تطور الشخصية يعتمد على قدرات ومهارات الفرد بالتواصل والتفاعل مع اآلخرين حيث أن  وا 

 الفرد ال يمكن أن يعيش بمعزل عن الناس والمجتمع.

 نظرية التطور النفسي ألريكسون:

أريكسون بدن شخصية  حيث أشار 1965( أن هذه النظرية ظهرت عام 2018يرإل حرزلي )

الفرد ومكانته ال يمكن فهمها إال بالعودة إلى سيرة حياته حيث أن هناك ارتباطًا قويًا بين المكانة 

االجتماعية والصحة النفسية، أي أن الفرد كلما كان يتمتع بمكانة اجتماعية عالية فإنه سيتمتع 

ي تكون صحته النفسية بالتدكيد بصحة نفسية جيدة وبالعكس فإذا كانت مكانته منخفضة فبالتال

 منخفضة.

 :لفرويد النظرية التحليلية

( إن هذه النظرية اهتمت بتفاعل الجماعة وترإل بدن األفراد ينقلون خبراتهم 1982يشير حسن )

التي اكتسبوها من األسرة إلى الجماعة التي ينتمون إليها، فإن القائد ال شعوريًا يمثل نموذج األب 

يمثلون دور األخوة في األسرة، فهم عبارة عن أعضاء في جسم واحد وكدنهم وأعضاء المجموعة 

أسرة واحدة، إن تفاعل الفرد وتعاونه واندماجه ونشاطه في المجموعة، ما هو إال نتيجة خبراته 

السابقة في الحياة التي اكتسبها من تجاربه السابقة، فإن عالقته بالجماعة تتدثر بمدإل نموه الس وي 

اته، فهو ينتقل من التمركز حول الذات إلى إقامة عالقات جد ية بينه وبين الناس، ونظرته لذ

وتبي ن هذه النظرية بدن الفرد عند اندماجه بالجماعة تنخفض لديه نسبة القلق، ويتمكن من التحكم 

 بضبط نفسه وضبط دوافعه العدوانية، ويعتمد على نفسه أكثر بدل االعتماد على اآلخرين.
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الفرد إلى الجماعة تكسبه القدرة على التحم ل وعدم الشعور باإلحباط، لكن في نفس إن انتماء 

الوقت تفرض وتحتم عليه تنازاًل عن بعض األشياء مثل االستقاللية والتضحية ببعض رغباته، 

 وذلك لمصلحة الجماعة التي ينتمي إليها.

 :لهايمان نظرية الجماعة المرجعية

ن يفس ر مفهوم المكانة االجتماعية، أنها ال تقتصر على الناحية ( أن هايما1968يشير اندروز )

االقتصادية فقط، بل تشمل السمات الشخصية والعقلية والجمالية والجسمية واألخالقية واالنفعالية، 

وأن المكانة تتحدد من خالل تقييم الشخص لنفسه، فالجماعات عادة تستخدم معيارًا للتقييم الذاتي 

ه كدي مجموعات أخرإل، فالجماعة عادة تضع مجموعة من القوانين واألحكام أو تشكيل االتجا

لضبط سلوك األفراد، لذلك سميت بالمرجعية المعيارية، كما أنها تضع معيارًا للمقارنة بين األفراد 

 وتسمى بالجماعة المرجعية للتقييم الذاتي مثل جماعة األصدقاء والزمالء. 

 :ينظرية التغيير السلوكي والمعرف

( بدن هذه النظرية 2010من أصحاب هذه النظرية ميلتون روكيج حيث تشير عبد الحسين ) 

تتحدث عن الفرد الذي يشعر بمكانته الرفيعة، عندما يكون راضيًا عن نفسه العتقاده بدنه ذكي 

وماهر وكفء وخلوق ومقبول من األخرين، أما إذا كان يشعر بعدم الرضى عن نفسه، ينتابه 

دني تقديره لذاته وانخفاض في مكانته، هذا الوضع يدفعه للتغيير في سلوكه حتى الشعور بت

 يحافظ على مكانته بين اآلخرين، ألن الفرد دائمًا يسعى أن يكون مقبواًل ومرغوبًا عند اآلخرين. 

لذلك عليه أن يبدأ بمواجهة ذاته، وبتحديد مواطن الضعف لديه، والتغلب عليها، ثم يبدأ بتغيير 

ه، حينها يشعر بدنه راٍض عن نفسه وأن مكانته قد ارتفعت، ألنه أدرك مواطن الضعف سلوك

 لديه.
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 نظرية التفاعل االجتماعي:

 يتم بين الذيتحدد من خالل التفاعل االجتماعي دن المكانة تب (Zeldiic,1991)يذكر زيلدتش  

ة واللقب والمهنة شهر سم والاال :على عدة عناصر مثلعتمد حيث ي ،أفراد المجتمع الشخص وبين

بدن الفرد يشعر بمكانته ( 1902حسب تفسير كولي ) ن هذه النظرية، وتبي  الشخصية السماتو 

يدرك مكانته من خالل ثقة  أن الفردو  ،خرينبل اآلنطباع الذي يتكو ن عنه من قب من خالل اال

 .م معهله ومن خالل تصرفهخرين اآل اآلخرين بدفكاره وقدرته ومدإل تفاعله معهم ونظرة

 :ينحصر في نقطتين السابقة، مفهوم المكانة من خالل النظريات (2010وضح عبد الحسين )ت

صائص من ختمي ز به وما ي ،مفهومه لذاته وتقيمه لهاتقديره و  حدد مكانته من خاللأن الفرد ي  

أغلب به، أما النقطة الثانية: أن  وبدسرته وبالبيئة المحيطة بشخصيتهوسمات شخصية تتعلق 

خرين في مع اآل الفردتحديدها من خالل مقارنة يتم  تركز على أن المكانة االجتماعية النظريات

الجانب و  والجسمية واألخالقية واالنفعاليةجوانب متعددة مثل الجوانب العقلية والجمالية 

 لتعطي انطباع كامل عن شخصية الفرد ترتبط ببعضها ، كل هذه الجوانبفيوالثقا االقتصادي

 .مكانته تحديد تؤدي إلىالي بالتو 

ترإل الباحثة بدن المكانة تبدأ منذ الطفولة حيث يكو ن الطفل لنفسه مكانة في أسرته وبين إخوانه 

ثم ينتقل إلى المدرسة ويكو ن مكانة من نوع أخر بين زمالئه وأقرانه، وفي فترة المراهقة والمرحلة 

ات والشعور بالزعامة والقيادة واالنخراط الثانوية يتكو ن لديه االعتزاز بالنفس وتكوين الذ

بمجتمعات أخرإل، هذه المراحل هي أساس يبنيها لمكانته االجتماعية المقبلة، فإذا ب نيت على 

ن لنفسه مكانة مرموقة من خالل انتهاجه لمهارات التفكير اإلبداعي، ألن اإلبداع  أساس سليم، كو 

أن اإلبداع أصبح من متطلبات العصر الحالي  ةهو وقود المكانة االجتماعية، حيث ترإل الباحث
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ساليب التفكير المتسارع، لذلك علينا السير قدمًا لنلحق بركب التقدم التكنولوجي الهائل، فإن أ

بداعات جديدة ونادرة وغير  المرتفعة والمتقدمة هي كفيلة بدن تفتح لنا اآلفاق والخيال البتكارات وا 

نا أواًل ومجتمعنا ووطننا ثانيًا، نرسخ بها مركزنا ومكانتنا في مدلوفة، نتمي ز بها ونخدم بها أنفس

المجتمع الذي نعيش فيه وعلى خارطة اإلبداعات في العالم، فاألمثلة كثيرٌة جدًا وال تكاد ت حصى 

نوا ألنفسهم ودولهم مكانة مرموقة على  من المبدعين الذي وضعوا بصماتهم في عالم اإلبداع وكو 

ن ونتيجة إبداعاتهم وابتكاراتهم حصلوا على تقدير واحترام العالم لهم، من هنا مر  العصور واألزما

أجد لزامًا علينا كمعلمين ومربين أن نشجع طالبنا على انتهاج التفكير اإلبداعي كمنهج حياة 

حتى يحققوا مكانة اجتماعية ألنفسهم، يتمتعوا بها ويشعروا بالسعادة والرضى من خاللها، ألن 

 ارتباطية قوية بين التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية.  هناك عالقة

 :الدراسات السابقة

 السابقة التي تناولت التفكير اإلبداعي  العربية الدراسات

معرفة مستوإل التفكير اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة  إلىهدفت ( دراسة 2010أجرإل الناقة )

 .، وقد استخدم المنهج الوصفيع معلمي العلومالثانوية العامة في الثقافة العلمية ودرجة تشجي

، وقد علمًا ومعلمة من محافظة خان يونسم 48طالبًا وطالبة و 73تكونت عينة الدراسة من 

استخدم أداتين هما اختبار لقياس التفكير اإلبداعي في الثقافة العلمية وكذلك استخدم استبانة 

  ي.للتعرف على مدإل تشجيع المعلمين للتفكير اإلبداع

كما توصلت  ،لدإل طلبة المرحلة الثانويةمستوإل التفكير اإلبداعي تدني  إلىتوصلت الدراسة 

علمية كبيرة قافة الثأن درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدريس ال إلىالدراسة 

ي وجد فروق ذات داللة إحصائية فتال  ، وقد توصلت الدراسة إلى أنه(83.73جدًا وبنسبة )
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درجة تشجيع معلمي العلوم للتفكير اإلبداعي أثناء تدريس الثقافة العلمية باختالف متغيرات 

 المؤهل العلمي(. الخبرة، الجنس،الدراسة )

معرفة درجة التفكير اإلبداعي لدإل طلبة  إلىهدفت ( فقد 2010أما دراسة عياصرة وحمادنة )

 لمتغيرات الجنس والتخصص.المرحلة الثانوية في مدينة اربد في األردن وفقًا 

مقياس  انطالبًا وطالبة تم اختيارهم عشوائيًا واستخدم الباحث 250تكونت عينة الدراسة من 

وجود فروق  إلىتوصلت النتائج ، وقد استخدموا المنهج الوصفي، حيث اإلبداعي تورانس للتفكير

 بة التخصص العلمي.تخصص ولصالح طلمتغير اللحصائية في الدرجة الكلية تعزإل ذات داللة إ

 عدم وجود فروق تعزإل لمتغير الجنس. إلى أيضاً  النتائجوقد دلت 

التعرف على أثر استخدام الدراما في تنمية  إلىهدفت ( بدراسة 2011كما قامت أبو لحية )

طالبًا  133تكونت عينة الدراسة من وقد  اإلبداعي في مبحث اللغة العربية.مهارات التفكير 

الصف الثالث األساسي من مدارس جباليا استخدمت الباحثة اختبار تورانس  وطالبة من طالب

، وآلية تدريسها بالطريقة الدراميةللتفكير اإلبداعي ودليل المعلم الذي يعرض المسرحيات التعليمية 

 اتبعت الباحثة في دراستها المنهج التجريبي.وقد 

ة بين درجات طالب وطالبات وجود فروق ذات داللة إحصائي إلىتوصلت نتائج الدراسة 

أوصت الباحثة  وقد التجريبية،المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وكانت لصالح المجموعة 

 مهارات التفكير اإلبداعي.م الدراما كدسلوب تدريسي لتنمية باستخدا

ي التعرف على مستوإل مهارات التفكير اإلبداع إلىهدفت ( دراسة 2011وأجرإل الفلفلي والعلي )

، طالبا وطالبة 111نة الدراسة من تكونت عي، وقد التربية لدإل طلبة األقسام العلمية في كليات

استخدم الباحثان اختبار تورانس لقياس مهارات التفكير اإلبداعي وهي الطالقة والمرونة واألصالة 

ج إلى أن رت النتائأظه وقد استخدموا المنهج الوصفي، حيث ه )فؤاد أبو حطب(تترجمب قام والذي
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وجود فروق توصلت النتائج إلى و  ًا،ضعيفكليات التربية كان  طلبةاإلبداعي لدإل  مستوإل التفكير

بعًا لمتغير ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطلبة في مستوإل مهارات التفكير اإلبداعي ت

كير وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوإل مهارات التف الجنس ولصالح اإلناث

 أحياء(. فيزياء، كيمياء،تخصص )اإلبداعي تبعًا لمتغير ال

التحقق من فاعلية الذات اإلبداعية لدإل الطلبة  إلىهدفت ( بدراسة 2014وقام الزعبي )

الموهوبين ومعلميهم في األردن من خالل العالقة بين فاعلية الذات لدإل الطلبة ومعلميهم ومدإل 

اختار الباحث عينة عشوائية  راسي وتخصصات المعلمين.اختالفها باختالف الجنس والصف الد

من معلمي الطلبة  44طالبًا وطالبة موهوبين من الصف السابع والعاشر و 190تتكون من 

، وقد استخدم ( لفعالية الذات اإلبداعية(Abbott, 2010وتم تطوير واستخدام مقياس  ،الموهوبين

الموهوبين  فاعلية الذات اإلبداعية للطلبةأن مستوإل عن  النتائجالمنهج الوصفي، وأسفرت 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فاعلية الذات  النتائج إلى أظهرتكما ، ومعلميهم كانت مرتفعة

وجود فروق دالة  إلىفي حين توصلت النتائج ، إلى الجنساإلبداعية للطلبة ومعلميهم تعزإل 

الدراسي ولصالح الصف السابع وعند إحصائيًا في فاعلية الذات عند الطلبة تعزإل للصف 

كما وجد الباحث فروق ، كاديمي ولصالح ذوي التخصص العلميالمعلمين تعزإل لتخصصهم األ

 دالة إحصائيًا بين الطلبة الموهوبين ومعلميهم في فاعلية الذات لصالح الطلبة.

الذكي استقصاء أثر برنامج النظام  إلىهدفت ( دراسة 2016كذلك أجرإل الجدوع وآخرون )

استخدم الباحثون المنهج لمعالجة المعرفة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، 

 وااستخدم، وقد شراطالبًا وطالبة من الصف الع 53الدراسة من  ةتكونت عينوقد  التجريبي

ي لمعالجة اختبار توارنس للتفكير اإلبداعي ومقياس كولونيل للتفكير الناقد وبرنامج النظام الذك

 ". "Riskالمعرفة "
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أداء أفراد المجموعتين التجريبية  إلىالنتائج توصلت 

والضابطة على األبعاد )المرونة واألصالة والطالقة( والدرجة الكلية على اختبار تورانس للتفكير 

وجود فروق  إلىا أشارت النتائج كم، رنامج ولصالح المجموعة التجريبيةالب إلىاإلبداعي تعزإل 

وجود  إلىوأيضًا أشارت النتائج ، ابطة والتجريبية على بعد األصالةبين أفراد المجموعتين الض

فروق بين أداء أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس كولونيل للتفكير الناقد تعزإل 

 نامج ولصالح المجموعة التجريبية.للبر 

( دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين الذكاء االجتماعي والتفكير 2018ون )أجرت زحلوق وآخر 

طالبًا وطالبًة  74اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة دمشق، تكونت عينة البحث من 

وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، أما بالنسبة ألدوات الدراسة فقد قاموا باستخدام 

كاء االجتماعي ومقياس للتفكير اإلبداعي، وقد استخدموا المنهج الوصفي، حيث مقياس للذ

توصلت نتائج بحثهم إلى وجود عالقة ارتباطية بين الذكاء االجتماعي والتفكير اإلبداعي، كما 

بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في الذكاء االجتماعي تبعًا لمتغير الجنس وكانت لصالح 

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في التفكير اإلبداعي وفقًا لمتغير  اإلناث، كما

 الجنس.

الكشف عن فاعلية برنامج إثرائي وفق اتجاه  إلىهدفت ( بدراسة 2019وقد قامت الغامدي )

ت الموهوبات في المرحلة في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدإل الطالبا (Stem)تعليم 

من الطالبات الموهوبات من الصف األول متوسط  طالبةً  17تكونت العينة منوقد  المتوسطة

حيث استخدمت الباحثة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي )الصورة اللفظية( وبرنامج إثرائي وفق 

د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوإل و وج إلىتوصلت النتائج وقد   Stemاتجاه تعليم 

التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي على  ات درجات المجموعةبين متوسط )
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مهارات التفكير اإلبداعي لدإل الطالبات الموهوبات  الكلية واألبعاد الفرعية الختبارالدرجة 

 له (Stem)أن برنامج اإلثراء وفق اتجاه  إلىالنتائج  شارتكما أ، ولصالح التطبيق البعدي

 التفكير اإلبداعي.تنمية مهارات فاعلية كبيرة في 

إلى قياس وتقييم إبداع طلبة الصف الخامس من  (Vergara, 2018)وهدفت دراسة فيرجارا 

مؤسسة تعليمية في إيرلندا، ومقارنة ما إذا كانت إبداعات الطلبة مرتبطة بمتغيرات معينة،  24

الحالة نوع المدرسة والجنس و  :وأسفرت الدراسة عن وجود ارتباط بين بعض المتغيرات مثل

صفية، وقد وجد أيًضا أنه مع زيادة المستوإل االجتماعي الالاالقتصادية والمشاركة في األنشطة 

 لألسرة، فإن هناك ارتفاع في قدرة الطفل اإلبداعية.

 تناولت المكانة االجتماعية السابقة التي العربية الدراسات

لتالميذ المرحلة الثانوية  التعرف على المكانة االجتماعية ( إلى2010هدفت دراسة حيمود )

لمنهج لالباحث  ، وقد لجداهات نحو النشاط البدني والرياضيوعالقتها بمفهوم الذات واالتج

تلميذًا وتلميذة من المرحلة الثانوية للصفوف الدراسية  108ينة الدراسة من وشملت عالوصفي 

مقياس مورينو للتفاعل احث وقد استخدم الب ة مولود قاسم بالخروب ) الجزائر(الثالثة من ثانوي

د عالقة ارتباطية بين المكانة االجتماعية الممنوحة للتلميذ و وج ، وأسفرت النتائج عناالجتماعي

، كما جاهات النفسية نحو النشاط البدنيمن خالل عملية التفاعل االجتماعي وبين تكوين االت

لذات وبين ذوي المكانة فروق بين متوسطات أبعاد مفهوم اوأظهرت النتائج إلى عدم وجود 

وي المكانة ذلصالح وكانت  كانة االجتماعية المعزولةاالجتماعية المقبولة وبين ذوي الم

 االجتماعية المقبولة.
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( بدراسة هدفت إلى التعرف على المكانة االجتماعية لدإل تدريسيي 2010قامت عبد الحسين )

الوصفي وقد قامت ببناء مقياس للمكانة  جامعة بغداد مقارنة بزمالئهم، استخدمت الباحثة المنهج

عالية،  االجتماعية. أظهرت نتائج الدراسة أن التدريسيين في المراكز البحثية ذوو مكانة اجتماعية

عدم وجود فروق في المكانة االجتماعية لدإل التدريسيين في جامعة بغداد وقد أظهرت النتائج 

التدريسيين في المراكز البحثية ذو مكانة  بين الذكور واإلناث، وقد بينت النتائج كذلك أن

اجتماعية عالية مقارنة بجميع الناس، وتشير النتائج أيضًا بدن التدريسيين في المراكز البحثية هم 

 ذوو مكانة اجتماعية أعلى من مكانة التدريسيين في الكليات.

ة للمعلم في ثقافة التعرف على واقع المكانة االجتماعي إلىهدفت ( دراسة 2016أجرت الداوود )

)الجنس المستقلة متغيرات الالمجتمع السوري من وجهة نظر المعلمين أنفسهم والتعرف على أثر 

 وقد .2017عام الفروق لدإل أفراد عينة البحث خالل  كذلك التحقق منوعدد سنوات الخبرة( و 

د ة الحسكة وقمن مدارس التعليم األساسي في مدين ومعلمةً  اً معلم 224من  البحث عينةتكونت 

وقد قامت الباحثة ببناء مقياس للمكانة االجتماعية، حيث  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

ن المكانة االجتماعية للمعلم السوري منخفضة في الجانب االقتصادي أظهرت النتائج أ

أنفسهم وبينت  بها الشخصي من وجهة نظر المعلمينواالجتماعي والثقافي ومتوسطة في جان

درجات المعلمين على مقياس المكانة االجتماعية  اتبين متوسط دالةد فروق و وجائج أيضًا النت

وجد فروق ذات تال ، و متغير الجنس ولصالح اإلناث إلىللمعلم في ثقافة المجتمع السوري يعزإل 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين على مقياس المكانة االجتماعية للمعلم في ثقافة 

 تمع السوري يعزإل لمتغير الخبرة التدريسية.المج
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( بدراسة هدفت إلى التعرف على عالقة المكانة االجتماعية ومستويات الذكاء 2018قام حرزلي )

المتعدد لبعض تالميذ المرحلة النهائية الثانوية، استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد تكونت 

حث االختبار السوسيومتري لمورينو توصلت طالبًا وطالبًة، استخدم البا 82عينة البحث من 

النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين المكانة االجتماعية ومستوإل الذكاء لبعض تالميذ 

المرحلة الثانوية، وأشارت النتائج أيضًا إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستويات 

 ر الجنس.الذكاء المتعدد تبعًا لمتغير الشعبة وتبعًا لمتغي

( دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين تقدير الذات 2019أجرت بوشاهد وخضرة )

والتحصيل الدراسي وعلى الفروق بين الجنسين في استجابات التالميذ على مقياس تقدير الذات، 

والبحث عن فروق بين درجات التحصيل الدراسي والشعبة الدراسية لدإل تالميذ السنة الثالثة من 

رحلة الثانوية، أعدت الباحثتان مقياس للمكانة االجتماعية، واستخدموا المنهاج الوصفي، الم

طالبًا وطالبًة من المرحلة الثانوية، وقد توصلت النتائج إلى عدم  41تكونت عينة البحث من 

وجود عالقة ارتباطية بين درجات تقدير الذات والتحصيل الدراسي، وأشارت النتائج إلى عدم 

روق ذات داللة إحصائية بين مستويات تقدير الذات والتحصيل الدراسي تعزإل لمتغير وجود ف

 الجنس ولمتغير الشعبة. 

 السابقة التي تناولت التفكير اإلبداعي وعالقته بالمكانة االجتماعية العربية الدراسات

االجتماعية ( هدفت إلى التعرف على العالقة بين التفكير اإلبداعي والمكانة 2004دراسة سلوم )

من  ( طالبًا وطالبةً 480شملت الدراسة )، حيث ترية لدإل طلبة المرحلة اإلعداديةالسوسيوم

ت الباحثة اختبار استخدموقد  ائيةبالطريقة العشو  بةتم اختيار الطلوقد ف الخامس اإلعدادي الص

االختبار  تم استخدام ،لقياس المكانة االجتماعيةو  لقياس التفكير اإلبداعي اهلل( )سيد خير
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 بين التفكير، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية السوسيومتري

توجد عالقة ذات داللة وأيضًا  لدإل العينة كلها السوسيومترية() االجتماعية  اإلبداعي والمكانة

) السوسيومترية(  ( بين التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية0.05إحصائية عند مستوإل داللة )

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين التفكير  سين من الطلبة )الذكور واإلناث(لدإل الجن

اإلبداعي وبين المكانة االجتماعية تبعًا لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ووفقًا لمتغير الفرع 

 ولصالح الفرع األدبي.

 خصوصاً اءهم و دن يعامل اآلباء أبنب ،النتائج التي توصلت إليهامن خالل وقد أوصت الباحثة 

 معاملة تتسم بالتفاهم والحرية والمودة وذلك من خالل إتباع أسلوب المناقشة ،في مرحلة المراهقة

االهتمام بمراكز كذلك وتبادل األفكار وتوفير ما أمكن من المتطلبات واألدوات و والحوار البناء 

  المرشدين في المدارس. الشباب وتفعيل دور

 سات األجنبية التي تناولت التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعيةالدرا

الستقصاء العالقة بين العالقة بين التفكير اإلبداعي  (Saha, 2012)وهدفت دراسة ساها 

والمكانة االجتماعية لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مقاطعة بيريهوم في غرب البنغال الهندية، وتم 

كما تم تطوير مقياس للمكانة  (TTCT)ؤسسة قياس اإلبداع جمع البيانات من خالل م

طالب وطالبة في المرحلة الثانوية،  100االجتماعية وطبق على عينة عشوائية مكونة من 

وأسفرت النتائج عن أن اإلبداع يرتبط بصورة طردية مع المكانة االجتماعية، فيما لم يكن هناك 

اع، وكذلك لم يكن هناك فروق بين الطلبة في درجات فروق بين الذكور واإلناث في درجات اإلبد

 .المكانة االجتماعية
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إلى فحص تدثير المكانة  (Parsasirat et al, 2013)كما هدفت دراسة بارساسيرات ورفاقها 

طالبا  546االجتماعية على إبداع المراهقين وتم اختيار عينة عشوائية عنقودية طبقية مكونة من 

وقد تم تطبيق استبانات تكشف عن اإلبداع والمكانة االجتماعية، ، نوطالبة في مدارس طهرا

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين كل من المكانة االجتماعية لألسرة واإلبداع الذي يقوم 

به الطلبة، وكذلك وجود عالقة إيجابية قوية بين تعليم اآلباء واإلبداع، ولم تسفر الدراسة عن 

 بداع تعزإل للجنس.وجود فروق في اإل

الحضارية بدراسة  عبر  (Ogletree & Ujlaki, 2014)وعنيت دراسة أولجتري وأجالكي 

العالقة بين العملية اإلبداعية والمكانة االجتماعية لدإل عينة من األطفال في كل من إنجلترا 

تخدم اختبار طفاًل في المرحلة االبتدائية. وقد اس 1165وأسكتلندا وألمانيا، وتكونت العينة من 

تورانس للتفكير اإلبداعي، وكذلك تم فحص المكانة االجتماعية ألسر األطفال في جميع البلدان، 

وقد أسفرت النتائج عن أن األطفال في األسر ذات المكانة االجتماعية األعلى يتمتعون بدرجات 

ل أسر الطبقة وذلك على مستوإل اإلبداع اللفظي وغير اللفظي من أطفا إبداع أعلى من أقرانهم

 جميع البلدان المشمولة بالدراسة.المتوسطة والدنيا، وذلك في 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

على هذه الدراسات التي تباينت في مناهجها وعيناتها وبيئاتها لدراسة كل من المكانة  تعقيباً 

على العالقة بين  االجتماعية والتفكير اإلبداعي، على أن قلة من الدراسات السابقة قد ركزت

المتغيرين، فيما ركزت غالبية الدراسات السابقة على كيفية تحفيز اإلبداع والعوامل المؤثرة بتعزيز 

 المكانة االجتماعية، وتحتل هذه الدراسة موقعا منفردًا على خارطة الدراسات السابقة إذ أنها تدتي

والمكانة االجتماعية على عينة من الستكشاف العالقات المحتملة بين كل من التفكير اإلبداعي 
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استكماال لجهود الباحثين في هذا  عد  مدينة القدس، األمر الذي ي   المرحلة الثانوية في طلبة

 المجال.

استقصاء طبيعة العالقة االرتباطية بين كل من التفكير اإلبداعي  إلى الحالية الدراسة هدفت 

 الثانوية في مدينة القدس. المرحلة بةعية لدإل عينة من طلوالمكانة االجتما

  للتفكير اإلبداعي الدراسات السابقةالتعقيب على 

  العينة:من حيث 

دراسة ، كفمنها من كانت عينته على طالب المرحلة الثانوية ،اختلفت نوعية الدراسات السابقة

ودراسة ساها  (،2011راسة أبو لحية )(، ود2010عياصرة وبرهان ) ة(، ودراس2010الناقة )

ودراسة زحلوق وآخرون  (،2016(، ودراسة الجدوع )2013ودراسة بارساسيرات ) (،2012)

، ت أخرإل عينتها من طلبة الكلياتكما تناولت دراسا (،2019الغامدي ) ودراسة(، 2018)

كدراسة  اإلعداديةمن طلبة المرحلة  اعينتهكما تناولت دراسات  (،2011دراسة الفلفلي والعلي )ك

(، 2018ومنهم من كانت عينته من المرحلة االبتدائية كدراسة فيرجارا ) ،(2004يسرإل سلوم )

ينة ومنهم من كانت ع (،2914ومنهم من كانت عينته من األطفال كدراسة ولجتري وأجالكي )

نته من الطالب (، ومنهم من كانت عي2012م والعلي)السليالمعلمون كدراسة من دراسته 

 .(2014ومعلميهم كدراسة الزعبي )
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  من حيث أدوات الدراسة:

ودراسة  (،2011ودراسة أبو لحية ) (،2010عياصرة وبرهان ) مع دراسةاتفقت هذه الدراسة 

ودراسة  (،2016الجدوع ) (، ودراسة2014ولجتري وأجالكي ) ودراسة (،2011الفلفلي والعلي )

 ( فقد2014) ، أما الزعبياعيتورانس للتفكير اإلبداختبار حيث استخدموا  ،(9201الغامدي )

( فقد 2018، أما زحلوق وآخرون )( لفعالية الذات اإلبداعيةAbbott, (2010استخدام مقياس 

( 2004استخدموا مقياس للتفكير اإلبداعي ومقياس للذكاء االجتماعي من إعدادهم، أما سلوم )

 فقد استخدمت اختبار سيد خير اهلل.

 حيث المنهج المتبع:من 

الفلفلي والعلي  (،1020عياصرة وبرهان )(، 2010(، والناقة )2004)لقد استخدم كل من سلوم  

، المنهج ( 2018زحلوق وآخرون ) (2014الزعبي ) (،2012السليم والعلي) (،2011)

(، فقد استخدموا المنهج 2019(، والغامدي )2016(، والجدوع )2011أبو لحية )الوصفي، أما 

 التجريبي.

 مكانة االجتماعية لدراسات السابقة للالتعقيب على ا

 من حيث العينة:

 ،فمنها من كانت عينته على طالب المرحلة الثانوية ،اختلفت نوعية الدراسات السابقة لقد 

(، أما 1019، ودراسة بوشاهد وخضرة )(2018ودراسة حرزلي ) (،2010حيمود ) كدراسة

كانت عينته من  ( فكانت عينتها من طلبة المرحلة اإلعدادية، ومنهم من2004دراسة سلوم )
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ومنهم من كانت عينته من معلمي الجامعات كدراسة عبد  ،(2016الداوود )كدراسة  المعلمين

 (.2010الحسين )

 :الدراسة من حيث أدوات

( 2004( مقياس مورينو، وسلوم )2018( وحرزلي )2010كل من حيمود ) لقد استخدم 

فقد طورت مقياس للمكانة  (2012استخدمت مقياس االختبار السوسيومتري، أما ساها )

 (.2019(، وبوشاهد وخضرة )2016(، والداود )2010االجتماعية، وكذلك عبد الحسين )

 من حيث المنهج المتبع:

، (2016(، وداوود )2010ين )وعبد الحس (،2010(، وحيمود )2004لقد اتبع كل من سلوم ) 

 (، المنهج الوصفي.2019(، وبوشاهد وخضرة )2018وحرزلي )
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 مقدمة: 

جراءات الدراسة التي قامت بها الباحثة لتنفيذ  تناول هذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل لطريقة وا 

أداة و سة، مجتمع الدراسة، وعينة الدراو وصف منهج الدراسة، على  تملتشالذي اهذه الدراسة و 

جراءات الدراسة.و ثبات األداة، و صدق األداة، و الدراسة،   ا 

 منهج الدراسة:

 إلىوتهدف  البحرث،هرو طريقرة فري و  التحليلي االرتباطي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

باستخدام أدوات  حددة وذلكمتجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيردًا لإلجابرة علرى ترساؤالت 

التفكير هو التعرف على التحليلي االرتباطي  استخدام المنهج الوصفيوالهدف من  ،مناسبة

  .  لدإل عينة من طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس اإلبداعي وعالقته بالمكانة االجتماعية

 مجتمع الدراسة:

لعام الدراسي ي مدينة القدس لتكو ن مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية ف مجتمع الدراسة:

طالبا وطالبة على وجه التقريب، إذ لم تتوفر إحصائيات  20500وعددهم ( 2019-2020)

دقيقة بسبب خضوع بعض المدارس للسلطة الوطنية ومدارس أخرإل للمعارف اإلسرائيلية وبلدية 

 األمر الذي أعاق الوصول إلحصائية رسمية حول الموضوع.  ،القدس ومدارس خاصة

 عينة الدراسة:

 بطريقةتم اختيارهم طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية حيث ( 250تكونت عينة الدراسة من )

  العينة البسيطة.
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 خصائص العينة الديموغرافية(: 1جدول )

 مستويات المتغير  المتغير
النسبة المئوية  العدد

)%( 

 الجنس
 38.8 97 ذكر
 61.2 153 أ نثى

 100.0 250 المجموع

 الصَّف

 46.0 115 اشرالع
 30.4 76 الحادي عشر
 23.6 59 الثاني عشر

 100.0 250 المجموع

 المدرسة
 44.8 112 حكومياة
ة  55.2 138 خاصا

 100.0 250 المجموع

 الفرع
 53.6 134 علمي
 46.4 116 أدبي

 100.0 250 المجموع

 المعدل الدراسي

 12.8 32 65أقل من 
 43.2 108 (85-65من )

 44.0 110 85كثر من أ
 100.0 250 المجموع

 أدوات الدراسة:

ولإلجابة على أسئلة وأهداف الدراسة تم استخدام اختبار تورانس المعد ل للتفكير  البياناتلجمع 
 اإلبداعي واستبانة للمكانة االجتماعية تم بناؤها في هذه الدراسة.

 :قياس التفكير اإلبداعيأواًل: أداة 

ير عليه وكذلك قامت طو تم الت والذيلتفكير اإلبداعي لتورانس في ا ة اختباراستخدمت الباحث

(، سيف 2016(، أبو عليم )2019الباحثة باالطالع على عدة استبانات، )من دراسة العابد )

محكمين من ذوي التخصص في التربية  5(، حيث تم تطويرها وعرضها على 2017الدين )
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ديل بعض الفقرات وكذلك التحقق من دقة وسالمة الصياغة وعلم النفس حيث قاموا بإضافة وتع

  اللغوية  بما يتناسب مع طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس.

نت االستبانة في صورتها النهائية من ) ( فقرة حيث يجيب المفحوص على كل فقرة 31وقد تكو 

ماسي وتبدأ ب )دائمًا( وتدخذ خم س درجات، )غالبًا( تدخذ أربع من فقرات االستبانة وفق تدريج خ 

 درجات )أحيانًا( تدخذ ثالث درجات و)نادرًا( تدخذ درجتين و)طالقًا( تدخذ درجة واحدة.

بعد إطِّالع الباحثة على الدِّراسات الساابقة واألدب التاربوي، المكانة االجتماعية:  : أداة قياسثانياً 

ستعانة بدراسات واستبانات سابقة، مثل، دراسة تما تطوير استبانة للمكانة االجتماعية وذلك باال

 5حيث تم تطويرها وعرضها على (، 2016(، وسراي )2018(، دراسة حرزلي )2004سلوم )

محكمين من ذوي التخصص في التربية وعلم النفس، حيث قاموا بإضافة وتعديل بعض الفقرات 

طلبة المرحلة الثانوية في مدينة وكذلك التحقق من دقة وسالمة الصياغة اللغوية بما يتناسب مع 

نت االستبانة في صورتها النِّهائياة من ) القدس، ( فقرة، حيث يجيب المفحوص على كل 24تكوا

ماسي وتبدأ ب )دائمًا( وتدخذ خمس درجات، )غالبًا( تدخذ  فقرة من فقرات االستبانة وفق تدريج خ 

طالقًا تدخذ درجة واحدة.أربع درجات و)أحيانًا( تدخذ ثالث درجات و)نادرًا( تد  خذ درجتين وا 

 :الستبانةصدق اثانيًا: 

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  - أ

العاملين في  محكمين من 5 على هاقامت الباحثة بعرض ستبانةللتحقق من الصدق الظاهري لال

الصدق  إلىالجامعات الفلسطينية ومن ذوي االختصاص والخبرة، وذلك من أجل التوصل 

 الظاهري.

  صدق االتِّساق الدَّاخلي:  - ب
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 Pearsonتم الت حقق من صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون )

Correlation ) وذلك كما هو واضح ستبانةالمقياس مع الدرجة الكلية لالفقرة من فقرات لكل ،

 (.2في الجدول )

ات االستبانة مع الدرجة الكلية سون بين كل فقرة من فقر ارتباط بير (: نتائج معامل 2)جدول 
 .لالستبانة

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل 
ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.56  .أنا شخص متحمس ألن أكون مبدعا في مجاالت اهتماماتي الخاصة   .1
 0.00 **0.45   .يمكنني أن أربط بين جميع العناصر المكونة ألي موضوع  .2
 0.00 **0.58 .على إنتاج عدد كبير من األفكار القدرةلدي   .3
 0.00 **0.57 .هيم مختلفة إليجاد حلول للمشكلةأحب أن أجمع بين عدة مفا  .4
 0.00 **0.60  .ي على أن أعمل على  إيجاد حلول للمشاكلنفي حياتي أشخاص يحثون  .5
 0.00 **0.53 .حاالت ومشاكل حتى أعرف كيف أحلهاأقوم بتشخيص عدة    .6
 0.00 **0.51 .قوم بإيجاد حلول مبتكرة لكل حالةأ  .7
 0.00 **0.70 .أي مشكلة هو ذاتي وينبع من داخليحماسي لحل   .8
 0.00 **0.61 .ي صعوبة في تقديم مقترحات جديدةليست لد  .9

 0.00 **0.51 .أن أتنبد بحلول خالقة لمشكلة ما أستطيع  .10
 0.00 **0.59 أنا شخص حساس لوجود المشكالت.  .11
 0.00 **0.60 .ة أنا أفصل بين المبادئ والطريقةإليجاد حلول خالق  .12
 0.00 **0.57 .األبعاد بعين االعتبار ألي قضية أعتمد على أخذ جميع  .13
 0.00 **0.59 .ن حل المشكلةأحاول إزالة أي عائق قد يمنعني م  .14
 0.00 **0.54 .أنا  مندفع ومتحمس لحل أي مشكلة  .15
 0.00 **0.59 .المعلومات المتعلقة بوجهة نظريل لدي القدرة على إيصا  .16
 0.00 **0.54 حل واحد للمشكلة التي تواجهني.  أحاول إيجاد أكثر من  .17
 0.00 **0.53 .من رأي حول أي قضية تتم مناقشتهااستعرض أكثر   .18
 0.00 **0.44 .في التواصل االجتماعي مع اآلخرينأتجاوز الطرق التقليدية   .19

ل علي تعلم أنشطة  متعددة فكار الجديدة التي تسهلدي العديد من األ  .20
 .وجذابة

0.58** 0.00 

 0.00 **0.58أبادر في طرح أي سؤال أجهل إجابته حول المواد الدراسية مع زمالئي   .21
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رقم 
 الفقرة 

 الفقرات
معامل 
ارتباط 

 بيرسون )ر(

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 .ومعلمي

22.  
مع أي موضوع  جديد يطرح في لدي أفكار خالقة تساعدني على التدقلم 

 .الحصة
0.53** 

0.00 

 0.00 **0.67  .د اإلجابة على أسئلة المدرس وذلك لثقتي بقدراتيباالرتباك عن ال أشعر  .23
 0.00 **0.58 .يعطي الفرصة إلنتاج أفكار مبدعة أفضل المعلم الذي  .24
 0.00 **0.59 .لة ومختصرة وواضحةأوضح وجهة نظري بطريقة سه  .25

معلومات ومفاهيم  أقترح أفكارًا جديدة تكون مهمة وأساسية مبنية على عدة  .26
 .ية صعوبةبدون أ

0.57** 0.00 

 0.00 **0.56 .عدة مفاهيم مختلفة إليجاد الحلولأحب أن اجمع بين   .27
 0.00 **0.56 .شيء خاص  يمكنني أن أقدمه للعالمأشعر أنه لدي   .28
 0.00 **0.66 .الجاد هو العامل األساسي للنجاح أعتقد أن العمل  .29
 0.00 **0.55 .أعمل بسرعة عند تحليل أي مسدلة  .30
 0.00 **0.58 .ذليل صعوبات حل المشكالت بطريقتيول تأحا  .31

 (α≤0.01** دالّة إحصائّياً عند ) 

مع الدرجة الكلية  االستبانة امالت االرتباط بين فقراتأن  جميع قيم مع (2يستدل من الجدول )

 في قياس التفكير الستبانةة االتساق الداخلي لفقرات اقو  إلىمما يشير دال ة إحصائي ًا،  لها

 اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس.

 الصدق التمييزي: -ج

تم حساب الصدق التمييزي بداللة الفروق بين أقل ، ص القوة التمييزية لفقرات االستبانةلغرض فح

%( من 27الدرجات وأعلى الدرجات بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كل مجموعة ما نسبته )

وقد استخدم  ،وطالبةً  طالباً ( 136ث بلغ مجموع المجموعتين المتطرفتين )حي العينة الكلية،

للتعرف على داللة الفروق  (Independent Sample t-testاختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

، وذلك كما ي درجات كل فقرة من فقرات االستبانةبين المجموعتين المتطرفتين )العليا والدنيا( ف

 (.3هو موضح في جدول )
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 التفكير اإلبداعي لفقرات استبانة (: القوة التمييزية3جدول )

 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

قيمة )ت( 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1.  4.79 0.51 3.15 1.37 9.28** 
2.  4.31 0.63 3.07 1.23 7.39** 
3.  4.37 0.96 2.34 1.44 9.66** 
4.  4.43 0.61 2.79 1.50 8.31** 
5.  4.68 0.58 2.84 1.41 9.93** 
6.  4.57 0.82 2.90 1.54 7.94** 
7.  4.37 0.96 2.78 1.44 7.55** 
8.  4.96 0.21 2.60 1.57 12.28** 
9.  4.74 0.61 2.85 1.39 10.25** 

10.  4.63 0.69 2.97 1.49 8.37** 
11.  4.69 0.72 2.75 1.48 9.73** 
12.  3.81 1.18 2.90 1.38 4.14** 
13.  4.50 0.68 3.06 1.37 7.77** 
14.  4.51 0.74 3.12 1.51 6.84** 
15.  4.50 0.61 2.94 1.30 8.93** 
16.  4.66 0.56 3.01 1.34 9.32** 
17.  4.71 0.49 3.03 1.45 9.06** 
18.  4.54 0.61 3.06 1.51 7.54** 
19.  4.04 1.03 2.68 1.38 6.56** 
20.  4.38 0.91 2.76 1.40 7.96** 
21.  4.50 0.63 3.06 1.34 8.03** 
22.  4.34 1.02 2.90 1.42 6.82** 
23.  4.88 0.56 3.84 1.43 5.60** 
24.  4.78 0.57 3.40 1.49 7.16** 
25.  4.56 0.74 2.93 1.49 8.09** 
26.  4.66 0.59 3.16 1.43 7.99** 
27.  4.66 0.54 3.07 1.39 8.82** 
28.  4.57 0.74 2.84 1.33 9.38** 
29.  4.79 0.44 2.99 1.57 9.15** 
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 رقم الفقرة
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

قيمة )ت( 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

30.  4.09 0.79 2.99 1.35 5.81** 
31.  4.43 0.65 2.91 1.38 8.18** 

 (.2.58( هي )134( ودرجة حرية )0.01وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) /( 1.96( هي )134( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )

(، 0.05ميزة عند مستوإل داللة )م ( أن جميع فقرات االستبانة3تبين من خالل جدول )

وهذا (. 134( عند درجة حرية )1.96ألن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

، وتستطيع التمييز بين تمتع بصدق تمييزي مرتفعت التفكير اإلبداعي فقرات استبانةيدل على أن 

 .هم تفكير إبداعي منخفضالطلبة الذين لديهم تفكير إبداعي مرتفع وبين الطلبة الذين لدي

 : ثبات االستبانة

حسب و معادلة الثبات كرونباا ألفا، كما عن طريق استخدام ثبات أمكن التحقق من معامالت ال

 (.4الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وذلك كما هو موضح في الجدول )

 التفكير اإلبداعي معامالت الثبات الستبانة(: 4جدول )

 اتعدد الفقر تستبانةاال

كرونباخ 

 ألفا
 التجزئة النصفية

  جتمانمعامل  معامل االرتباط معامل الثبات

 0.76 0.92 31 تستبانةالدرجة الكلية لال
*0.86 

)*(
 ستبانة.نصفي اال تساوييتم اعتماد معامل جتمان في حال عدم  

إذ بلغ رتفعة، م ستبانةونباا ألفا للدرجة الكلية لالأن قيمة معامل ثبات كر  إلىتوصلت الباحثة 

 ستبانةكذلك تم الت حقق من ثبات اال (،0.92) ستبانةالكلية لالمعامل ثبات كرونباا ألفا للدرجة 

 ستبانةللدرجة الكلية لالجتمان بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل 

 .يتمتع بدرجة مرتفعة من الثبات ستبانةإلى أن اال(. مما يشير 0.86)
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 :صحيح االستبانةطريقة ت

 :ستبانةتصحيح اال

بحيث  ستبانةاال، وقد تم تصحيح (خماسيمعد ا بطريقة ليكرت )مقياسًا  ةالباحث تاستخدم

( درجة، 2) نادراً ( درجات، 3) أحياناً ( درجات، 4) غالباً ( درجات، 5) دائماً أعطيت اإلجابة 

 ( درجة.1) إطالقاً 

ات لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على ثالث فئ إلىوتم تقسيم طول السلم الخماسي 

، وتم حساب فئات المقياس مدينة القدسالثانوية في  التفكير اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة

 4( = 1-5الحد األدنى للمقياس = )-مدإل المقياس = الحد األعلى للمقياس الخماسي كما يلي:

 1.33=  3÷  4= لفئاتعدد ا÷ الفئة = مدإل المقياس طول ، 3عدد الفئات = 

( للحد األدنى لكل فئة نحصل على فئات المتوسطات الحسابية كما 1.33بإضافة طول الفئة )
 (:5)هو موضح في الجدول 

 التفكير اإلبداعي. ة لتحديد درجة الموافقة على استبانة(: فئات المتوسطات الحسابي5)جدول 
 التفكير اإلبداعي فئات المتوتسط الحسابي

 موافقةدرجة ال

 قليلة فأقل 2.33

 متوتسطة 2.34-3.67

 مرتفعة فأكثر 3.68

 

 المكانة االجتماعية:قياس ثانيًا: م

بعد إطِّالع الباحثة على الدراسات السابقة واألدب التربوي الم تعلِّق بقياس المكانة االجتماعية، تما 

نت االستبانة في تطوير استبانة المكانة االجتماعية باالستعانة باستبانات سابقة،  حيث تكوا

( فقرة، حيث يجيب المفحوص على كل فقرة من فقرات االستبانة وفق 24صورتها النِّهائياة من )
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ماسي وتبدأ ب )دائمًا( وتدخذ خمس درجات، )غالبًا( تدخذ أربع درجات و)أحيانًا( تدخذ  تدريج خ 

طالقًا تدخذ درجة واحدة  .ثالث درجات و)نادرًا( تدخذ درجتين وا 

 :ستبانةصدق اال

 صدق المحكمين )الصدق الظاهري(:  - أ

( محكمين من 5على ) االستبانة قامت الباحثة بعرض ستبانة،اهري لالللتحقق من الصدق الظ

 إلىالعاملين في الجامعات الفلسطينية ومن ذوي االختصاص والخبرة، وذلك من أجل التوصل 

 الصدق الظاهري.

  صدق االتِّساق الدَّاخلي:  - ب

 Pearsonلت حقق من صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون )تم ا

Correlation ) وذلك كما هو واضح في لها مع الدرجة الكلية ستبانةفقرة من فقرات االلكل ،

 (.6الجدول )

سون بين كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية ارتباط بير (: نتائج معامل 6)جدول 
 .بانةلالست

رقم 
معامل ارتباط  الفقرات الفقرة 

 بيرسون )ر(
القيمة االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.69 .مساعدة أبادر إلى مساعدة من يحتاج إلى  .1
 0.00 **0.55 .كة زمالئي في األنشطة االجتماعيةأحرص على مشار   .2
 0.00 **0.69 .اللقاءات والمناقشات في المدرسة اعمل على تنظيم  .3
 0.00 **0.65 .اتي الشخصية من أجل الصالح العامرغبأضحي ب  .4
 0.00 **0.67 أراعي وأحترم مشاعر زمالئي.  .5
 0.00 **0.61 .اهتم بمظهري الشخصي ومالبسي  .6
 0.00 **0.65 .إلي  اآلخرون  لطلب المساعدة  يلجد   .7
 0.00 **0.70 .أحتفظ بدسرار زمالئي  .8
 0.00 **0.68 .التزم بوعودي  .9
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رقم 
 الفقرات الفقرة 

معامل ارتباط 
 بيرسون )ر(

القيمة االحتمالية 
(Sig.) 

 0.00 **0.61  أحب الناس.  .10
 0.00 **0.67 .أفكر قبل البدء بدي مشروع  .11
 0.00 **0.53 .أفكر بمشاكل اآلخرين  .12
 0.00 **0.59 .أشعر بالمسؤولية  .13

14.  
حصولي على الشهادة الجامعية يحسن من مكانتي 

 .االجتماعية
0.64** 

0.00 

15.  
قدرتي على مواجهة مشكالت مكانتي االجتماعية تزيد من 

 .الحياة
0.64** 

0.00 

 0.00 **0.67 .أتبادل الثقة مع الناس  .16
 0.00 **0.71 .يتقبل اآلخرون أرائي ونصائحي  .17
 0.00 **0.69 .يحرص زمالئي على صحبتي ومرافقتي  .18
 0.00 **0.64 .انوية يحسن من مكانتي االجتماعيةتفوقي في الدراسة الث  .19
 0.00 **0.65 .المجتمع الذي أعيش فيه افخر باالنتماء إلى  .20
 0.00 **0.73 .سعى لتحقيق مستقبليأ  .21
 0.00 **0.68   .أمتلك الجاذبية التي تمكنني من تكوين عالقات مع اآلخرين  .22
 0.00 **0.61 .ين ليأسعى لكسب حب اآلخر   .23
 0.00 **0.65 .القدرة على توصيل أفكاري لآلخرينلدي   .24

  

 (α≤0.01** دالّة إحصائّياً عند )

ليررة مررع الدرجررة الك سررتبانةامالت االرتبرراط بررين فقرررات االقرريم معرر أن  جميررع (6يسرتدل مررن الجرردول )

المكانرررة فررري قيررراس  سرررتبانةة االتسررراق الرررداخلي لفقررررات االقرررو  إلرررىممرررا يشرررير دال رررة إحصرررائي ًا،  هرررال

 لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس. االجتماعية

 الصدق التمييزي: -ج
تم حساب الصدق التمييزي بداللة الفروق بين أقل ، انةص القوة التمييزية لفقرات االستبلغرض فح

%( مرن 27الدرجات وأعلى الدرجات بعد توزيعهم على مجموعتين تمثل كرل مجموعرة مرا نسربته )

وقرررد اسرررتخدم  ،وطالبرررةً  طالبررراً ( 136حيرررث بلرررغ مجمررروع المجمررروعتين المتطررررفتين ) العينرررة الكليرررة،
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للتعررف علرى داللرة الفرروق  (Independent Sample t-testاختبار )ت( لعينترين مسرتقلتين )

، وذلرك كمرا ي درجرات كرل فقررة مرن فقررات االسرتبانةبين المجموعتين المتطرفتين )العليرا والردنيا( فر

 (.7هو موضح في جدول )

 المكانة االجتماعية (: القوة التمييزية لفقرات استبانة7جدول )

رقم 
 الفقرة

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
)ت( قيمة 

المتوسط  المحسوبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

1.  4.82 0.42 3.07 1.47 9.44** 
2.  4.37 0.86 2.90 1.46 7.16** 
3.  4.74 0.48 2.85 1.53 9.69** 
4.  4.68 0.82 2.82 1.55 8.70** 
5.  4.56 0.92 2.90 1.45 7.99** 
6.  4.35 0.93 2.56 1.40 8.83** 
7.  4.43 0.61 2.66 1.50 8.98** 
8.  4.68 0.58 2.97 1.33 9.70** 
9.  4.57 0.82 2.69 1.51 9.05** 

10.  4.37 0.96 2.57 1.46 8.47** 
11.  4.82 0.42 2.96 1.54 9.65** 
12.  4.37 0.86 3.04 1.44 6.50** 
13.  4.74 0.48 3.25 1.59 7.39** 
14.  4.68 0.82 3.03 1.50 7.96** 
15.  4.56 0.92 2.90 1.53 7.68** 
16.  4.56 0.92 3.06 1.40 7.37** 
17.  4.43 0.61 2.60 1.46 9.53** 
18.  4.68 0.58 2.84 1.48 9.51** 
19.  4.57 0.82 3.00 1.53 7.50** 
20.  4.37 0.96 2.34 1.44 9.66** 
21.  4.96 0.21 2.90 1.52 11.09** 
22.  4.74 0.61 2.88 1.33 10.41** 
23.  4.63 0.69 2.94 1.50 8.47** 
24.  4.69 0.72 2.85 1.31 10.16** 

 (.2.58( هي )134( ودرجة حرية )0.01وقيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة ) /( 1.96( هي )134( ودرجة حرية )0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة )
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(، ألن قيمة )ت( 0.05مميزة عند مستوإل داللة ) ( أن جميع فقرات االستبانة7جدول )التبين من 

وهررذا يرردل علررى أن (. 134( عنررد درجررة حريررة )1.96مررن قيمررة )ت( الجدوليررة ) المحسرروبة أكبررر

، وتستطيع التمييز بين الطلبة الذين تمتع بصدق تمييزي مرتفعت المكانة االجتماعية فقرات استبانة

 .لديهم مكانة اجتماعية مرتفعة وبين الطلبة الذين لديهم مكانة اجتماعية منخفضة

 : الثبات
حسب و معادلة الثبات كرونباا ألفا، كما عن طريق استخدام ثبات معامالت الأمكن التحقق من 

 (.8الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وذلك كما هو موضح في الجدول )

  المكانة االجتماعية معامالت الثبات استبانة(: 8جدول )

 المقياس
عدد 

 الفقرات

كرونباخ 

 ألفا
 التجزئة النصفية

معامل 

 الثبات

معامل 

 الرتباطا

معامل ارتباط سبيرمان براون 

 المصحح 

 0.96 0.92 0.94 24 الدرجة الكلية للمقياس
*(*)

 نصفي المقياس تساويفي حال  سبيرمان براونيتم اعتماد معامل  
إذ بلغ مرتفعة،  ستبانةونباا ألفا للدرجة الكلية لالأن قيمة معامل ثبات كر  إلىتوصلت الباحثة 

 ستبانةكذلك تم الت حقق من ثبات اال (،0.94) ستبانةلفا للدرجة الكلية لالونباا أمعامل ثبات كر 

 الستبانةللدرجة الكلية ل سبيرمان براونبحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث بلغ معامل 

 .تمتع بدرجة مرتفعة من الثباتت الستبانةإلى أن ا(. مما يشير 0.96)
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 :االستبانة تصحيح

بحيرررث  سرررتبانةاال، وقرررد ترررم تصرررحيح (خماسررريمعرررد ا بطريقرررة ليكررررت )مقياسرررًا  ةالباحثررر تاسرررتخدم

( درجرررة، 2) نرررادراً ( درجرررات، 3) أحيانررراً ( درجرررات، 4) غالبررراً ( درجرررات، 5) دائمررراً أعطيرررت اإلجابرررة 

 ( درجة.1) إطالقاً 

ثررالث فئررات لمعرفررة درجررة موافقررة أفررراد عينررة الدراسررة علررى  إلررىوتررم تقسرريم طررول السررلم الخماسرري 

 ، وترررم حسررراب فئرررات االسرررتبانةمدينرررة القررردسالثانويرررة فررري  انرررة االجتماعيرررة لررردإل طلبرررة المرحلرررةالمك

 الخماسي كما يلي:

 4( = 1-5= ) الحد األدنى لالستبانة-مدإل االستبانة = الحد األعلى لالستبانة

 1.33=  3÷  4عدد الفئات  = ÷  طول الفئة = مدإل االستبانة  3عدد الفئات = 

( للحرد األدنررى لكررل فئرة نحصررل علررى فئرات المتوسررطات الحسررابية كمررا 1.33ة )بإضرافة طررول الفئرر
 (:9)هو موضح في الجدول 

 المكانة االجتماعية ة لتحديد درجة الموافقة على استبانة(: فئات المتوسطات الحسابي9)جدول 
 المكانة االجتماعية فئات المتوتسط الحسابي

 درجة الموافقة

 قليلة فأقل 2.33

 متوتسطة 2.34-3.67

 مرتفعة فأكثر 3.68

 متغيرات الدراسة:

 .، والمعدل الدراسيوالمدرسة ،والصف، الفرع الدراسيالجنس، المتغيرات المستقلة: 

حيث شركلت مجتمعرة مقراييس الدراسرة  (التفكير اإلبداعي، المكانة االجتماعية) المتغيرات التابعة:

من طلبة المرحلة الثانوية في  لدإل عينةالجتماعية التفكير اإلبداعي والمكانة اوالتي هدفت لقياس 

 .مدينة القدس
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 إجراءات الدراسة:

 ساعد من األدب التربوي، المررتبط بمتغيرات الدراسة، الذي مكنما أاالطالع على من خالل 

 بعض الدراسات االطالع على، وكذلك ةالباحثة على تكوين خلفية علمية لموضوع الدراس

منها في بناء  حيث استفادت الباحثةبمتغيرات الدراسة  ذات العالقرة ألجنبيةواألبحاث العربية وا

 .أدوات الدراسة

_ وهري طلبرة ، بمرا يتناسرب مرع الفئرة المسرتهدفةالتري اسرتخدمتها ستباناتاال تطويرقامت الباحثة ب

حصرول بعرد الثرم قامرت  ،المتعلقة بالبحث لجمع البياناتذلك و  المرحلة الثانوية في مدينة القدس_

سررتبانات علررى مرردارس المرحلررة الثانويررة فرري مدينررة توزيررع االو الخاصررة ببرردء تنفيررذ  علررى الموافقررات

بمقابلرررة  مررردراء المررردارس  لثانويرررة، حيرررث بررردأتتوجهرررت الباحثرررة إلرررى عررردد مرررن المررردارس ا، القررردس

الصرفوف واختيرار الطلبرة بطريقرة العينرة  وع الدراسة، ومن ثرم مقابلرة معلمريوعرضت عليهم موض

جررررراء االسررررتبانات تررررم جمررررع البسرررريطة، ثررررم توزيررررع االسررررتبانات علررررى الطلبررررة، وفرررري اليرررروم التررررالي  وا 

 اإلحصائية الالزمة.  المعالجات

 األساليب اإلحصائية:

حزمة  ،عينة الدراسة أفرادعلى  األدواتبعد تطبيق  افي تحليل بيانات دراسته ةالباحث تاعتمد

Statistical Package for the Social  :SPSS ،للعلوم االجتماعية اإلحصائيةالبرامج 

, Version (26)Sciences 
 وتم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:

 لمعرفة درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على كٍل  المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية

 .وية في مدينة القدسوالمكانة االجتماعية لدإل طلبة المرحلة الثان، التفكير اإلبداعيمن 

 ا ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانةاختبار كرونبا. 
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 جتمان لمعرفة الثبات بطريقة التجزئة النصفية.  سبيرمان براون، ومعامل معامل ارتباط 

 ( معامل االرتباط بيرسونPearson Correlation) ولمعرفة لمعرفة صدق فقرات االستبانة ،

طلبة المرحلة الثانوية في  لدإلالمكانة االجتماعية من جهة وبين  يالتفكير اإلبداعالعالقة بين 

 .من جهة أخرإل مدينة القدس

 ( )ت( اختبارIndependent samples T-Test)  لمعرفة الفروق بين متوسطات عينتين

 مستقلتين.

  المتعدداختبار تحليل التباين (MANOVA للمقارنة بين المتوسطات أو التوصل )قرار  إلى

 متوسطات.البوجود أو عدم وجود فروق بين يتعلق 

 ( اختبار شيفيهScheffe.للمقارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروق ) 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 

  الفصل الرَّابع

 الدِّراسة  ت اِئجن  
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

إلجابرة علرى يتضمن هذا الفصرل تحلرياًل إحصرائي ًا للبيانرات الناتجرة عرن الد راسرة، وذلرك مرن أجرل ا

 أسئلة الد راسة.

ل: ما م ستوى التَّفكير اإِلْبداعي لدى طلبة المرحلة الثَّانويَّة في مدينة الق دس؟   السُّؤال األوَّ

ترررم اسرررتخراج المتوس رررطات الحسرررابي ة واالنحرافرررات المعياريرررة واألوزان لإلبجابرررة عرررن السُّرررؤال األوال، 

ب داعي لدإللمستوإل النسبية  وذلرك كمرا يتضرح ، طلبة المرحلة الثاانويارة فري مدينرة الق ردس التافكير اإلب

 (.10في الجدول )

التَّفكير اإِلْبداعي  واألوزان النسبية لمستوى المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية: (10جدول )
 ، مرتبة تنازلياً لدى طلبة المرحلة الثَّانويَّة في مدينة الق دس

رقم 
 الفقرة

فكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة مؤشرات الت
 الثانوية في مدينة القدس مرتبة حسب أهميتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
درجة  الرتبة

 الموافقة

أسئلة ال أشعر  باالرتباك عند اإلجابة على  23
 مرتفعة 1 92.0 1.01 4.60 .المدرس وذلك لثقتي بقدراتي

الفرصة إلنتاج أفكار لذي يعطي أفضل المعلم ا 24
 .مبدعة

 مرتفعة 2 86.8 1.15 4.34

الجاد هو العامل األساسي  أعتقد أن العمل 29
 .للنجاح

 مرتفعة 3 83.6 1.24 4.18

بدعا في أنا شخص متحمس ألن أكون م  1
 .مجاالت اهتماماتي الخاصة

 مرتفعة 4 83.2 1.11 4.16

من أي مشكلة هو ذاتي وينبع حماسي لحل  8
 .داخلي

 مرتفعة 5 82.4 1.36 4.12

 مرتفعة 6 80.0 1.18 4.00   .ليست لدي صعوبة في تقديم مقترحات جديدة 9
أحاول إزالة أي عائق قد يمنعني من حل  14

 المشكلة .
 مرتفعة 7 79.0 1.17 3.95

م7 79.0 1.20 3.95على  في حياتي أشخاص يحثوني على أن أعمل  5  مرتفعة 
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رقم 
 الفقرة

فكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة مؤشرات الت
 الثانوية في مدينة القدس مرتبة حسب أهميتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
درجة  الرتبة

 الموافقة

 .إيجاد حلول للمشاكل
أبادر في طرح أي سؤال أجهل إجابته حول  21

 .لمواد الدراسية مع زمالئي ومعلميا
 مرتفعة 8 78.8 1.18 3.94

األبعاد بعين االعتبار  أعتمد على أخذ جميع 13
 .ألي قضية

 مرتفعة 9 77.6 1.16 3.88

حاالت ومشاكل حتى أقوم بتشخيص عدة   6
 .أعرف كيف أحلها

 مرتفعة 10 77.4 1.33 3.87

ل المعلومات المتعلقة لدي القدرة على إيصا 16
 .بوجهة نظري

 مرتفعة 11 77.2 1.13 3.86

أحاول إيجاد أكثر من حل واحد للمشكلة التي  17
 تواجهني. 

م11 77.2 1.18 3.86  مرتفعة 

 مرتفعة 12 76.6 1.28 3.83 .أن أتنبد بحلول خالقة لمشكلة ما أستطيع 10
ء خاص  يمكنني أن أقدمه شيأشعر أنه لدي  28

 .للعالم
 مرتفعة 13 76.4 1.25 3.82

م13 76.4 1.28 3.82 أنا شخص حساس لوجود المشكالت. 11  مرتفعة 
من رأي حول أي قضية تتم استعرض أكثر  18

 .مناقشتها
 مرتفعة 14 76.0 1.19 3.80

 مرتفعة 15 75.6 1.13 3.78 .أنا  مندفع ومتحمس لحل أي مشكلة 15
عدة مفاهيم مختلفة إليجاد ب أن اجمع بين أح 27

 .الحلول
م15 75.6 1.16 3.78  مرتفعة 

أقترح أفكارًا جديدة تكون مهمة وأساسية مبنية  26
 .معلومات ومفاهيم بدون أية صعوبة على عدة

 مرتفعة 16 75.0 1.16 3.75

نظري بطريقة سهلة ومختصرة أوضح وجهة  25
 .وواضحة

م16 75.0 1.19 3.75  عةمرتف 

مع أي لدي أفكار خالقة تساعدني على التدقلم  22
 .موضوع  جديد يطرح في الحصة

 مرتفعة 17 74.8 1.25 3.74

جميع العناصر المكونة يمكنني أن أربط بين  2
 مرتفعة 18 74.6 0.98 3.73 .ألي موضوع 

هيم مختلفة إليجاد أحب أن أجمع بين عدة مفا 4
 .حلول للمشكلة

 مرتفعة 19 74.2 1.14 3.71

 مرتفعة 20 74.0 1.16 3.70  .أحاول تذليل صعوبات حل المشكالت بطريقتي 31
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رقم 
 الفقرة

فكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة مؤشرات الت
 الثانوية في مدينة القدس مرتبة حسب أهميتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبي 

% 
درجة  الرتبة

 الموافقة

 متوسطة 21 73.0 1.37 3.65 .قوم بإيجاد حلول مبتكرة لكل حالةأ 7
 متوسطة 22 72.2 1.13 3.61 .تحليل أي مسدلةأعمل بسرعة عند  30
ل علي لدي العديد من األفكار الجديدة التي تسه 20

 .طة  متعددة وجذابةتعلم أنش
م22 72.2 1.22 3.61  متوسطة 

 متوسطة 23 70.8 1.46 3.54 .على إنتاج عدد كبير من األفكار لدي القدرة 3
جتماعي أتجاوز الطرق التقليدية في التواصل اال 19

 متوسطة 24 70.4 1.22 3.52 .مع اآلخرين

ة أنا أفصل بين المبادئ إليجاد حلول خالق 12
 .والطريقة

 متوسطة 25 68.0 1.25 3.40

 مرتفعة 77.0 1.20 3.85 الدرجة الكلية لمستوى التفكير اإلبداعي
ب داعي لدإل طلبة المرحلة الثاانوياة مستوإل ( أن 10تشير المعطيات الواردة في الجدول ) التافكير اإلب

ب رداعي اللمسرتوإل ، إذ بلرغ المتوسرط الحسرابي للدرجرة الكليرة كران مرتفعراً  في مدينة الق ردس تافكيرر اإلب

%(. وقرررد 77.0( وبنسررربة مئويرررة بلغرررت )3.85) لررردإل طلبرررة المرحلرررة الثاانويارررة فررري مدينرررة الق ررردس

 (.4.60-3.40تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( قرررد حصرررلت علرررى أعلرررى درجرررة موافقرررة 29، 24، 23( أن الفقررررات )10ويتضرررح مرررن الجررردول )

ب داعي بالنسبة لمستوإل  ، وقرد تمحرورت هرذه لدإل طلبة المرحلة الثاانوياة في مدينة الق ردسالتافكير اإلب

(، عنررررد اإلجابررررة علررررى أسررررئلة المرررردرس وذلررررك لثقترررري بقرررردراتي أشررررعر باالرتبرررراكال الفقرررررات حررررول: )

أعتقرد أن العمرل الجراد هرو العامرل (، و)أفضل المعلم الذي يعطري الفرصرة إلنتراج أفكرار مبدعرةو)

 .مرتفعةة موافقة (، وجاءت بدرجاألساسي للنجاح

التافكيرر ( قد حصرلت علرى أقرل درجرة الموافقرة بالنسربة لمسرتوإل 3، 19، 12في حين أن الفقرات )

ب داعي لدإل طلبة المرحلة الثاانويارة فري مدينرة الق ردس إليجراد ) ، وقرد تمحرورت هرذه الفقررات حرول:اإلب

تقليديرررررة فررررري التواصرررررل أتجررررراوز الطررررررق ال(، و)حلرررررول خالقرررررة أنرررررا أفصرررررل برررررين المبرررررادئ والطريقرررررة
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وجراءت بدرجرة موافقرة  األفكرار(لدي القدرة على إنتاج عدد كبير مرن (، و)االجتماعي مع اآلخرين

 متوسطة.

 السُّؤال الثَّاني: ما مستوى المكانة االجتماعيَّة لدى طلبة المرحلة الثَّانويَّة في مدينة الق دس؟ 

طات الحسرررابي ة واالنحرافرررات المعياريرررة واألوزان ترررم اسرررتخراج المتوس ررر، الثرررانيلإلبجابرررة عرررن السُّرررؤال 

وذلرررك كمرررا ، المكانرررة االجتماعيرررة لررردإل طلبرررة المرحلرررة الثاانويارررة فررري مدينرررة الق ررردسلمسرررتوإل النسررربية 

 (.11يتضح في الجدول )

المكانة  واألوزان النسبية لمستوى المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارية: (11جدول )
 ، مرتبة تنازلياً ى طلبة المرحلة الثَّانويَّة في مدينة الق دساالجتماعية لد

رقم 
 الفقرة

مؤشرات المكانة االجتماعية لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدينة القدس مرتبة 

 حسب أهميتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

درجة  الرتبة
 الموافقة

 مرتفعة 1 84.0 1.18 4.20 .لى مساعدةإمساعدة من يحتاج  إلىأبادر  1
 مرتفعة 1 84.0 1.26 4.20 .أسعى لتحقيق مستقبلي 21
 مرتفعة 2 83.2 1.24 4.16 .أفكر قبل البدء بدي مشروع 11
 مرتفعة 3 83.0 1.17 4.15 .مسؤوليةأشعر بال 13
اللقاءات والمناقشات في  اعمل على تنظيم 3

 .المدرسة
 مرتفعة 4 80.8 1.25 4.04

نني من تكوين أمتلك الجاذبية التي تمك 22
 مرتفعة 5 80.4 1.16 4.02 .عالقات مع اآلخرين

امعية يحسن من حصولي على الشهادة الج 14
 .مكانتي االجتماعية

 مرتفعة 6 79.6 1.35 3.98

 مرتفعة 7 79.4 1.16 3.97 .أحتفظ بدسرار زمالئي 8
 مرتفعة 8 79.0 1.23 3.95 .يحرص زمالئي على صحبتي ومرافقتي 18
اتي الشخصية من أجل الصالح أضحي برغب 4

 .العام
 مرتفعة م8 79.0 1.37 3.95

 مرتفعة 9 78.2 1.26 3.91 .أتبادل الثقة مع الناس 16
انوية يحسن من مكانتي تفوقي في الدراسة الث 19

 .االجتماعية
 مرتفعة 10 77.6 1.32 3.88
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رقم 
 الفقرة

مؤشرات المكانة االجتماعية لدى طلبة 
المرحلة الثانوية في مدينة القدس مرتبة 

 حسب أهميتها

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي %

درجة  الرتبة
 الموافقة

على  قدرتيمكانتي االجتماعية تزيد من  15
 .مواجهة مشكالت الحياة

 مرتفعة 11 77.4 1.32 3.87

 مرتفعة 12 76.8 1.20 3.84 .القدرة على توصيل أفكاري لآلخرينلدي  24
 مرتفعة م12 76.8 1.32 3.84 أراعي وأحترم مشاعر زمالئي. 5

 مرتفعة 13 76.4 1.28 3.82 .أسعى لكسب حب اآلخرين لي 23
 مرتفعة 14 76.0 1.37 3.80 .التزم بوعودي 9

 مرتفعة 15 73.6 1.26 3.68 .أفكر بمشاكل اآلخرين 12
 متوسطة 16 73.4 1.17 3.67 .د   إلي  اآلخرون  لطلب المساعدةيلج 7

 متوسطة 17 73.0 1.17 3.65 .تقبل اآلخرون أرائي ونصائحيي 17
كة زمالئي في األنشطة أحرص على مشار  2

 .االجتماعية
 سطةمتو  18 72.6 1.29 3.63

 متوسطة 19 71.8 1.42 3.59 .أحب الناس 10
 متوسطة 20 70.8 1.46 3.54  .المجتمع الذي أعيش فيه إلىافخر باالنتماء  20
 متوسطة 21 69.6 1.30 3.48 .الشخصي ومالبسي اهتم بمظهري 6

 مرتفعة 77.4 1.27 3.87 الدرجة الكلية لمستوى المكانة االجتماعية
المكانرررة االجتماعيرررة لررردإل طلبرررة المرحلرررة مسرررتوإل ( أن 11ة فررري الجررردول )تشرررير المعطيرررات الررروارد

المكانررة لمسررتوإل ، إذ بلررغ المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة كرران مرتفعرراً  الثاانوياررة فرري مدينررة الق رردس

( وبنسرررررربة مئويررررررة بلغررررررت 3.87) االجتماعيرررررة لرررررردإل طلبررررررة المرحلررررررة الثاانوياررررررة فرررررري مدينررررررة الق رررررردس

 (.4.20-3.48ت المتوسطات الحسابية بين )%(. وقد تراوح77.4)

( قرد حصرلت علرى أعلرى درجرة موافقرة 13، 11، 21، 1( أن الفقررات )11ويتضح مرن الجردول )

، وقررد تمحررورت المكانررة االجتماعيررة لرردإل طلبررة المرحلررة الثاانوياررة فرري مدينررة الق رردسبالنسرربة لمسررتوإل 

(، أسررعى لتحقيررق مسررتقبلي(، و)سرراعدةم إلررىمسرراعدة مررن يحترراج  إلررىأبررادر هررذه الفقرررات حررول: )

 ، وجاءت بدرجة موافقة مرتفعة.أفكر قبل البدء بدي مشروع(، و)أشعر بالمسؤولية(و)
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المكانرة ( قد حصرلت علرى أقرل درجرة الموافقرة بالنسربة لمسرتوإل 10، 20، 6في حين أن الفقرات )

اهرتم ) ورت هرذه الفقررات حرول:، وقرد تمحراالجتماعية لدإل طلبة المرحلة الثاانويارة فري مدينرة الق ردس

( أحرب النراس(، و)المجتمع الذي أعيش فيه إلىافخر باالنتماء (، و)بمظهري الشخصي ومالبسي

 وجاءت بدرجة موافقة متوسطة.

السؤؤؤال الثالؤؤث: هؤؤل تختلؤؤف متوسؤؤطات مسؤؤتويات التفكيؤؤر اإلبؤؤداعي والمكانؤؤة االجتماعيؤؤة لؤؤدى 

ختالف )الجؤنس، الصؤف، المدرسؤة، الفؤرع، المعؤدل طلبة المرحلة الثانوية فؤي مدينؤة القؤدس بؤا

 الدراسي(؟

غايرات فحرص ( لMANOVAاختبرار تحليرل التبراين المتعردد ) السؤال الثالث، استخدملإلجابة عن 

مستويات التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية لدإل طلبة المرحلة الثانويرة متوسطات لفروق في ا

يشرير وذلرك كمرا ، لصف، المدرسة، الفرع، المعردل الدراسري(في مدينة القدس باختالف )الجنس، ا

 :(12)الجدول 

مستويات التفكير اإلبداعي ( لمتوسطات MANOVA(: يبين نتائج تحليل التباين المتعدد )12جدول )
والمكانة االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس باختالف )الجنس، الصف، 

 ل الدراسي(المدرسة، الفرع، المعد

 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوتسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 الجنس

Wilks' Lambda= 

(0.861) 

الداللة 

 **0.000اإلحصائية=

 27.81 7.58 1 7.58 التفكير اإلبداعي
**

0.00 

 38.51 19.46 1 19.46 المكانة االجتماعية
**

0.00 

 الصف

Wilks' Lambda= 

(0.905) 

الداللة 

 **0.000اإلحصائية=

 6.31 1.72 2 3.44 التفكير اإلبداعي
**

0.00 

 0.86 0.15 0.08 2 0.15 المكانة االجتماعية

 49.64 13.54 1 13.54 التفكير اإلبداعي المدرتسة
**

0.00 
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 المتغيرات التابعة مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوتسط 

 المربعات

قيمة )ف( 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

Wilks' Lambda= 

(0.816) 

الداللة 

 **0.000اإلحصائية=

 17.17 8.68 1 8.68 مكانة االجتماعيةال
**

0.00 

 الفرع

Wilks' Lambda= 

(0.961) 

الداللة 

 **0.008اإلحصائية=

 9.66 2.63 1 2.63 التفكير اإلبداعي
**

0.00 

 4.63 2.34 1 2.34 المكانة االجتماعية
*

0.03 

 المعدل الدراتسي

Wilks' Lambda= 

(0.948) 

الداللة 

 *0.011اإلحصائية=

 6.14 1.67 2 3.35 إلبداعيالتفكير ا
**

0.00 

 4.98 2.52 2 5.03 المكانة االجتماعية
**

0.01 

 الخطأ
  0.27 242 65.98 التفكير اإلبداعي

 
 0.51 242 122.33 المكانة االجتماعية

 المجموع
 250 3806.21 التفكير اإلبداعي

 

 

 

 

 250 3908.27 المكانة االجتماعية

 المجموع المعدل
 249 105.68 اإلبداعيالتفكير 

 249 168.88 المكانة االجتماعية

 ما يلي:( 12يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول )
التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية لدى طلبة المرحلؤة الفروق في متوسطات مستويات أواًل: 

 الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الجنس:
مسررتويات التفكيررر متوسررطات ( فرري α≤0.05حصررائيًا عنررد مسررتوإل الداللررة )* وجررود فررروق دالررة إ

لردإل طلبرة المرحلرة الثانويرة فري مدينرة القردس وفقرًا لمتغيرر الجرنس، والمكانرة االجتماعيرة اإلبداعي 

( ودالرررررة 0.05( وهررررري اصرررررغر مرررررن )0.00)للتفكيرررررر اإلبرررررداعي حيرررررث بلغرررررت الداللرررررة المحسررررروبة 

( 0.05( وهرري أصررغر مررن )0.00لمحسرروبة للمكانررة االجتماعيررة )كررذلك بلغررت الداللررة ا إحصررائيًا،

ولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة والخطد المعياري ودالة إحصائيًا، 
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لردإل طلبرة المرحلرة الثانويرة فري مدينرة القردس وفقرًا والمكانرة االجتماعيرة  لمستوإل التفكير اإلبرداعي

 ( يوضح ذلك:13لمتغير الجنس، والجدول )

والمكانة  (: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمستوى التفكير اإلبداعي13جدول )
 لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الجنس االجتماعية

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل الجنس المتغير

 التفكير اإلبداعي
 0.06 3.94 ذكر
 0.05 3.57 أنثى

 المكانة االجتماعية
 0.08 4.11 ذكر
 0.07 3.52 أنثى

( أن الفررروق فري متوسررطات التفكيررر اإلبرداعي لرردإل طلبرة المرحلررة الثانويررة 13يتبرين مررن الجردول )

( مقابررل 3.94فري مدينرة القردس وفقررًا لمتغيرر الجرنس كانررت لصرالح الرذكور بمتوسررط حسرابي بلرغ )

أن طلبرة المرحلرة الثانويرة الرذكور فري مدينرة القردس لرديهم تفكيرر ل علرى ( لإلناث، وهذا يد3.57)

المكانررة االجتماعيررة لرردإل طلبررة المرحلررة  إبررداعي أكثررر مررن اإلنرراث. كمررا أن الفررروق فرري متوسررطات

( 4.11الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الجنس كانرت لصرالح الرذكور بمتوسرط حسرابي بلرغ )

هذا يردل علرى أن طلبرة المرحلرة الثانويرة الرذكور فري مدينرة القردس لرديهم ( لإلناث، و 3.52مقابل )

 مكانة اجتماعية أكثر من اإلناث.

التفكيؤؤؤر اإلبؤؤؤداعي والمكانؤؤة االجتماعيؤؤؤة لؤؤؤدى طلبؤؤؤة الفؤؤؤروق فؤؤؤي متوسؤؤطات مسؤؤؤتويات ثانيؤؤًا: 

 المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الصف:

مستويات التفكير متوسطات ( في α≤0.05مستوإل الداللة ) * وجود فروق دالة إحصائيًا عند

، حيث بلغت الداللة الصفاإلبداعي لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

وإليجاد مصدر  ( ودالة إحصائيًا،0.05من ) أصغر( وهي 0.00)للتفكير اإلبداعي المحسوبة 

مستويات متوسطات  بينلمقارنات الثنائية للفروق ( لScheffeالفروق استخدم اختبار شيفيه )
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، وذلك كما هو الصفالتفكير اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

 (.14واضح من خالل الجدول )

مستويات التفكير للمقارنات الثنائية للفروق بين  (Scheffe) (: نتائج اختبار شيفيه14جدول )
 الصفدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير اإلبداعي ل

المتوسط  المقارنات المتغير
 الحسابي

الحادي 
 الثاني عشر عشر

 التفكير اإلبداعي
 * ----- 3.88 العاشر

 -----  3.79 الحادي عشر
  ----- 3.59 الثاني عشر

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى )

مسرتويات التفكيرر اإلبرداعي لردإل متوسرطات  برينير المقارنات الثنائية البعديرة علرى أن الفرروق تش

طلبة الصف العاشر وبين بين ظهرت  الصفطلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

طلبررة الصررف الثرراني عشررر، ولصررالح طلبررة الصررف العاشررر الررذين كرران مسررتوإل التفكيررر اإلبررداعي 

 . أعلىلديهم 

مستويات متوسطات ( في α≤0.05عند مستوإل الداللة ) ةإحصائي * عدم وجود فروق ذات داللة

، حيرث بلغرت الصرفلدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقرًا لمتغيرر  المكانة االجتماعية

 .دالة إحصائياً غير ( و 0.05من ) أكبر( وهي 0.86)للتفكير اإلبداعي الداللة المحسوبة 

التفكيؤؤؤر اإلبؤؤؤداعي والمكانؤؤؤة االجتماعيؤؤؤة لؤؤؤدى طلبؤؤؤة الفؤؤؤروق فؤؤؤي متوسؤؤؤطات مسؤؤؤتويات الثؤؤؤًا: ث
 المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير المدرسة:

مسررتويات التفكيررر متوسررطات ( فرري α≤0.05* وجررود فررروق دالررة إحصررائيًا عنررد مسررتوإل الداللررة )

، المدرسرةلة الثانويرة فري مدينرة القردس وفقرًا لمتغيرر لدإل طلبة المرحوالمكانة االجتماعية اإلبداعي 

( ودالرررررة 0.05( وهررررري اصرررررغر مرررررن )0.00)للتفكيرررررر اإلبرررررداعي حيرررررث بلغرررررت الداللرررررة المحسررررروبة 

( 0.05( وهرري أصررغر مررن )0.00كررذلك بلغررت الداللررة المحسرروبة للمكانررة االجتماعيررة ) إحصررائيًا،
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طات الحسابية المعدلة والخطد المعياري ولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسودالة إحصائيًا، 

لردإل طلبرة المرحلرة الثانويرة فري مدينرة القردس وفقرًا والمكانرة االجتماعيرة  لمستوإل التفكير اإلبرداعي

 ( يوضح ذلك:15، والجدول )المدرسةلمتغير 

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة 15جدول )
 مرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير المدرسةال

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المدرسة المتغير

 التفكير اإلبداعي
 0.05 3.52 حكومية
 0.05 3.99 خاصة

 المكانة االجتماعية
 0.07 3.63 حكومية
 0.07 4.01 خاصة

 

لتفكيررر اإلبرداعي لرردإل طلبرة المرحلررة الثانويررة ( أن الفررروق فري متوسررطات ا15يتبرين مررن الجردول )

في مدينة القدس وفقًا لمتغير المدرسة كانت لصالح طلبرة المردارس الخاصرة بمتوسرط حسرابي بلرغ 

( للحكوميررررة، وهررررذا يرررردل علررررى أن طلبررررة المرحلررررة الثانويررررة فرررري المرررردارس 3.52( مقابررررل )3.99)

طلبرة فري المردارس الثانويرة الحكوميرة. الخاصة فري مدينرة القردس لرديهم تفكيرر إبرداعي أكثرر مرن ال

كمررا أن الفررروق فرري متوسررطات المكانررة االجتماعيررة لرردإل طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري مدينررة القرردس 

( مقابررررل 4.01وفقررررًا لمتغيررررر المدرسررررة كانررررت لصررررالح المرررردارس الخاصررررة بمتوسررررط حسررررابي بلررررغ )

ويرة فري المردارس الخاصرة فري ( للمدارس الحكومية، وهذا يردل علرى أن طلبرة المرحلرة الثان3.63)

 مدينة القدس لديهم مكانة اجتماعية أكثر من طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية.

 
التفكيؤؤؤر اإلبؤؤؤداعي والمكانؤؤة االجتماعيؤؤؤة لؤؤؤدى طلبؤؤؤة الفؤؤؤروق فؤؤؤي متوسؤؤطات مسؤؤؤتويات رابعؤؤًا: 

 المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الفرع:
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مسررتويات التفكيررر متوسررطات ( فرري α≤0.05لررة إحصررائيًا عنررد مسررتوإل الداللررة )* وجررود فررروق دا

، الفرررعلرردإل طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري مدينررة القرردس وفقررًا لمتغيررر والمكانررة االجتماعيررة اإلبررداعي 

( ودالرررررة 0.05( وهررررري اصرررررغر مرررررن )0.00)للتفكيرررررر اإلبرررررداعي حيرررررث بلغرررررت الداللرررررة المحسررررروبة 

( 0.05( وهرري أصررغر مررن )0.03لررة المحسرروبة للمكانررة االجتماعيررة )كررذلك بلغررت الدال إحصررائيًا،

ولمعرفة مصدر الفروق تم حساب المتوسطات الحسابية المعدلة والخطد المعياري ودالة إحصائيًا، 

لردإل طلبرة المرحلرة الثانويرة فري مدينرة القردس وفقرًا والمكانرة االجتماعيرة  لمستوإل التفكير اإلبرداعي

 ( يوضح ذلك:16) ، والجدولالفرعلمتغير 

(: المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ المعياري لمستوى التفكير اإلبداعي لدى طلبة 16جدول )
 المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الفرع

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل الفرع المتغير

 التفكير اإلبداعي
 0.05 3.86 علمي
 0.05 3.65 أدبي

 المكانة االجتماعية
 0.07 3.92 علمي
 0.07 3.72 أدبي

( أن الفررروق فري متوسررطات التفكيررر اإلبرداعي لرردإل طلبرة المرحلررة الثانويررة 16يتبرين مررن الجردول )

( 3.86في مدينة القدس وفقًا لمتغير الفرع كانت لصالح طلبة الفرع العلمي بمتوسط حسابي بلغ )

يرردل علررى أن طلبررة الفرررع العلمرري فرري المرردارس الثانويررة فرري  ( للفرررع األدبرري، وهررذا3.65مقابررل )

مدينررة القرردس لررديهم تفكيررر إبررداعي أكثررر مررن طلبررة الفرررع األدبرري فرري المرردارس الثانويررة فرري مدينررة 

القردس. كمرا أن الفرروق فري متوسرطات المكانرة االجتماعيرة لردإل طلبرة المرحلرة الثانويرة فري مدينررة 

( مقابررل 4.92صررالح طلبررة الفرررع العلمرري بمتوسررط حسررابي بلررغ )القرردس وفقررًا لمتغيررر الفرررع كانررت ل

( للفررررع األدبررري، وهرررذا يررردل علرررى أن طلبرررة المرحلرررة الثانويرررة فررري الفررررع العلمررري فررري مدينرررة 3.72)

 القدس لديهم مكانة اجتماعية أكثر من طلبة المرحلة الثانوية في الفرع األدبي.
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بؤؤداعي والمكانؤؤة االجتماعيؤؤة لؤؤدى طلبؤؤة التفكيؤؤر اإلالفؤؤروق فؤؤي متوسؤؤطات مسؤؤتويات خامسؤؤًا: 

 المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير المعدل الدراسي:

مستويات التفكير متوسطات ( في α≤0.05* وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوإل الداللة )

المعدل ير لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغوالمكانة االجتماعية اإلبداعي 

( ودالة 0.05( وهي اصغر من )0.00)للتفكير اإلبداعي ، حيث بلغت الداللة المحسوبة الدراسي

( ودالة 0.05( وهي اصغر من )0.01)للمكانة االجتماعية بلغت الداللة المحسوبة و  إحصائيًا،

للفروق  ( للمقارنات الثنائيةScheffeوإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار شيفيه ) ،إحصائياً 

لدإل طلبة المرحلة الثانوية في  والمكانة االجتماعية مستويات التفكير اإلبداعيمتوسطات  بين

 (.17، وذلك كما هو واضح من خالل الجدول )المعدل الدراسيمدينة القدس وفقًا لمتغير 

ير مستويات التفك( للمقارنات الثنائية للفروق بين Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )17جدول )
 الصفاإلبداعي لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

 المقارنات المتغير
المتوسط 
 الحسابي

 85أكثر من  (85-65من )

 التفكير اإلبداعي
 * * 3.52 65أقل من 

 -----  3.89 (85-65من )
  ----- 3.85 85أكثر من 

 المكانة االجتماعية
 * * 3.54 65أقل من 

 -----  4.00 (85-65ن )م
  ----- 3.90 85أكثر من 

 (0.05* الفرق في المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى )

مسرتويات التفكيرر اإلبرداعي لردإل متوسرطات  برينتشير المقارنات الثنائية البعديرة علرى أن الفرروق 

الطلبررة الررذين بررين ظهرررت  المعرردل الدراسرريطلبررة المرحلررة الثانويررة فرري مدينررة القرردس وفقررًا لمتغيررر 

( 85-65( مرن جهرة وبرين الطلبرة الرذين معردالتهم الدراسرية )مرن 65معدالتهم الدراسية )أقرل مرن 
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( 85-65( مررررن جهرررة أخرررررإل، ولصرررالح الطلبررررة الرررذين معرررردالتهم الدراسرررية )مررررن 85و)أكثرررر مرررن 

 . ( الذين كان مستوإل التفكير اإلبداعي لديهم أعلى85و)أكثر من 

لدإل طلبة المرحلة الثانوية فري مدينرة  المكانة االجتماعيةمستويات توسطات م بينأن الفروق كما 

( من 65الطلبة الذين معدالتهم الدراسية )أقل من بين ظهرت  المعدل الدراسيالقدس وفقًا لمتغير 

( مررن جهررة أخررررإل، 85( و)أكثررر مرررن 85-65جهررة وبررين الطلبرررة الررذين معرردالتهم الدراسرررية )مررن 

( الررذين كرران مسررتوإل المكانررة االجتماعيررة 85-65معرردالتهم الدراسررية )مررن ولصررالح الطلبررة الررذين 

 .لديهم أعلى

مناقشؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة بالسؤؤؤال الرابؤؤع: هؤؤل توجؤؤد عالقؤؤة ارتبؤؤاط دالؤؤة إحصؤؤائيًا عنؤؤد مسؤؤتوى 

  ؟المرحلة الثانوية في مدينة القدسلدى طلبة  والمكانة االجتماعية التفكير اإلبداعي متوسطات

معامرل ارتبراط بيرسرون إليجراد العالقرة برين  ةالباحثر تاسرتخدم الرابرع، السرؤالن جابرة عراإللغايات 

المرحلرة الثانويرة فري مدينرة القردس لردإل طلبرة  المكانة االجتماعيرةمن جهة وبين  التفكير اإلبداعي

 يبين قيم معامالت االرتباط.  (18الجدول )و ، من جهة أخرإل

المكانة من جهة وبين  التفكير اإلبداعيبين رسون للعالقة (: نتائج معامل ارتباط بي18جدول )
 المرحلة الثانوية في مدينة القدس من جهة أخرىلدى طلبة  االجتماعية

 الّداللة اإلحصائّية قيمة )ر( المتغيرات

 0.00 **0.83 المكانة االجتماعية* التفكير اإلبداعي 

 (≥ 0.01** دالّة إحصائّياً عند مستوى الّداللة )

التفكير معامل االرتباط للعالقة بين قيمة أن  إلى( 18أشارت النتائج الموضحة في الجدول )

المرحلة الثانوية في مدينة القدس من جهة لدإل طلبة من جهة وبين المكانة االجتماعية  اإلبداعي

(، وهذا يدل على 0.01)عند مستوإل أقل من داللة إحصائية وهي ذات ( 0.83) تبلغقد  أخرإل
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المرحلة لدإل طلبة التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية طردية موجبة وقوية بين د عالقة وجو 

، أي أنه كلما زادت مستويات التفكير اإلبداعي لدإل الطلبة زادت الثانوية في مدينة القدس

 . مستويات المكانة االجتماعية عندهم، والعكس صحيح
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 الفصل الخامس

 ياتمناقشة النتائج والتوص
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 أواًل: مناقشة النتائج

ل: ما م ستوى مناقشة النتائج المتعلقة ب التَّفكير اإِلْبداعي لدى طلبة المرحلة السُّؤال األوَّ

 ؟ الثَّانويَّة في مدينة الق دس

ب ررداعي لرردإل طلبررة المرحلررة الثاانو مسررتوإل أن  أظهرررت النتررائج كرران  ياررة فرري مدينررة الق رردسالتافكيررر اإلب

ب رررداعي لررردإل طلبرررة المرحلرررة لمسرررتوإل ، إذ بلرررغ المتوسرررط الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة مرتفعررراً  التافكيرررر اإلب

 %(. 77.0( وبنسبة مئوية بلغت )3.85) الثاانوياة في مدينة الق دس

العرالم الخرارجي  وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطلبة في هذه المرحلة، هم أكثر انفتاحًا علرى

واالطرررالع علرررى كرررل مرررا هرررو جديرررد فررري عرررالم التكنولوجيرررا، حيرررث نالحرررظ بررردن لرررديهم شرررغف كبيرررر 

بالتجربة واالستنتاج، فمنهم من يبحث عن عمل عن طريق البرامج الحاسوبية، هذا العمل يحفزهم 

 واألبداع. على إثارة دافعيتهم للتعلم ويرفع لديهم مستوإل الطموح وي كسبهم المزيد من المعرفة

هررذه النتيجررة الترري توصررلت إليهررا الدراسررة، تثبررت برردن طريقررة التعلرريم التقليديررة أصرربحت عقيمررة وال 

فائردة منهررا فري وقتنررا الحاضرر، فالطلبررة يفضرلون طرررق التعلريم الترري تعتمرد علررى التفكيرر اإلبررداعي 

قرط، ويثبرت صرحة شرراف فوالبحث والتنقيب عن اإلجابة بدنفسهم، فدور المعلم هنا يكرون توجيره وا  

أفضل المعلرم الرذي يعطري الفرصرة إلنتراج أفكرار  - بنسبة مرتفعة على الفقرات ذلك موافقة الطلبة

مبدعررة، وأعتقررد برردن العمررل الجرراد هررو العامررل األساسرري للنجرراح، وال أشررعر باالرتبرراك عنررد اإلجابررة 
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التري تشرجع علرى  هرذه اإلجابرات تردل علرى رغبرة الطلبرة باسرتخدام األسراليب -وذلك لثقتري بنفسري

 التفكير اإلبداعي، فهي كفيلة لتوضح لنا رغبة طالبنا بتغيير أساليب التعليم.

( 2013( وباساسريرات )2014( والزعبري )1004) وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مرع دراسرة سرلوم

( حيث كران مسرتوإل التفكيرر اإلبرداعي لردإل الطلبرة 2018( وفيرجارا )2014واولجتري وأجالكي )

( حيررث كرران مسررتوإل التفكيررر 2011( ودراسررة الفلفلرري )2010عررًا، واختلفررت مررع دراسررة الناقررة )مرتف

 اإلبداعي لدإل الطلبة متدني.

الثَّاني: ما مستوى المكانة االجتماعيَّة لدى طلبة المرحلة السُّؤال مناقشة النتائج المتعلقة ب

 الثَّانويَّة في مدينة الق دس؟ 

كران  لردإل طلبرة المرحلرة الثاانويارة فري مدينرة الق ردس انرة االجتماعيرةالمكمسرتوإل أن  أظهرت النترائج

لرردإل طلبررة المرحلررة  المكانررة االجتماعيررةلمسررتوإل ، إذ بلررغ المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة مرتفعرراً 

 %(. 77.4( وبنسبة مئوية بلغت )3.87) الثاانوياة في مدينة الق دس

لة الثانوية هي مرحلة تكوين الرذات ورسرم الهويرة والتطلرع وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المرح

إلى المستقبل، فلديهم القردرة علرى التمييرز برين حاجراتهم وآمرالهم، فعرن طريرق انخرراطهم واشرتراكهم 

بنشرراطات اجتماعيررة وبرررامج تثقيفرره مررن خررالل المؤسسررات الترري تهررتم بخلررق جيررٍل واٍع لمتطلبرراتهم 

ذ قرراراتهم وحرل مشركالتهم بدنفسرهم، وقرد أظهررت موافقرة الطلبرة وتحفزهم وترشدهم على كيفية اتخا

لهرو  -أسعى لتحقيرق مسرتقبلي، وأفكرر قبرل البردء بردي مشرروع، وأشرعر بالمسرؤولية -على الفقرات 

 دليل على وعيهم بمفهوم المكانة االجتماعية والسعي إلى تحقيقها. 

 (. 2016لحسين )( وعبد ا2004وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة سلوم )
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مسؤؤتويات التفكيؤؤر اإلبؤؤداعي  متوسؤؤطات الثالؤؤث: هؤؤل تختلؤؤفالسُّؤؤؤال مناقشؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة ب

والمكانة االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية فؤي مدينؤة القؤدس بؤاختالف )الجؤنس، الصؤف، 

 ؟المدرسة، الفرع، المعدل الدراسي(

تمررت مناقشررة النتررائج المتعلقررة بررالفروق فرري متوسررطات لمناقشررة النتررائج المتعلقررة بالسررؤال الثالررث، 

وفقرًا  التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية لدإل طلبة المرحلة الثانويرة فري مدينرة القردسمستويات 

 .)الجنس، الصف، المدرسة، الفرع، المعدل الدراسي(لمتغيرات 

فكيؤؤر اإلبؤؤداعي والمكانؤؤة التمناقشؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة بؤؤالفروق فؤؤي متوسؤؤطات مسؤؤتويات أواًل: 
 .االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير الجنس

مسرررتويات التفكيرررر اإلبرررداعي متوسرررطات وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيًا فررري توصرررلت الدراسرررة إلرررى 

انررت وكلرردإل طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري مدينررة القرردس وفقررًا لمتغيررر الجررنس، والمكانررة االجتماعيررة 

 .لصالح الذكور الفروق في متوسطات التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الذكور في مجتمعاتنا، تتمتع بمساحة حرية كبيرة لالنفتاح على 

المحررريط الخرررارجي وبنررراء عالقرررات خرررارج نطررراق المحررريط الرررذي يعيشررروا فيررره، هرررذه الحريرررة تكسررربهم 

الل مخرالطهم بالنراس وتكسربهم التجربرة والتطرور فري مجرال اإلبرداع وخصوصرًا فري المعرفة من خر

هررذا الوقررت الررذي تتسررارع وتتنررافس فيرره البرررامج فرري عررالم التكنولوجيررا، كررل هررذه التسررهيالت ترردفعهم 

لتطوير وتنمية تفكيرهم اإلبداعي لبناء أساس لمهنة المستقبل تتناسب مع قدراتهم اإلبداعية وتوفر 

 دًا ماديًا يعينهم على متطلبات الحياة.  لهم مردو 

( 2004( وسررلوم )2011اختلفرت نتررائج الدراسررة الحاليررة مررع نتررائج دراسرة كررل مررن دراسررة الفلفلرري )

( 2014( والزعبري )2018( حيث كانت النتيجة لصالح اإلناث، ودراسرة الناقرة )2012والداوود )
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( وعياصرررة 2018( وحرزلرري )2018( وحسررين )2012( والسررليم والعلرري )2016وعبررد الحسررين )

 ( بعدم وجود فروق بين الجنسين.2012( وساها )2018( وزحلوق )2010وحمادنة )

التفكيؤؤر اإلبؤؤداعي والمكانؤؤة مناقشؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة بؤؤالفروق فؤؤي متوسؤؤطات مسؤؤتويات : ثانيؤؤاً 

 :الصفاالجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

مستويات التفكير اإلبداعي لدإل متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا في لت الدراسة إلى توص

 . لصالح طلبة الصف العاشر، الصفطلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطلبة في الصف العاشر، هم في بداية المرحلة الثانوية، لذلك 

وا ويطوروا قدراتهم ومهاراتهم اإلبداعية ليتمكنوا من عبور المرحلة الثانوية بنجاح، على يجتهد

عكس طلبة الصف الثاني عشر، الذين يتطلعوا فقط للحصول على معدل مرتفع يمك نهم من 

 دخول الجامعة بالتخصص الذي يطمحون.

 الح الصف السابع.   ( حيث كانت لص2014وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة الزعبي )

المكانرة مسرتويات متوسطات في  ةإحصائي بينما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة

 الصف.لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير  االجتماعية

إنراث، وتعزو الباحثة هذه النتيجة، ألن في المرحلة الثانوية تظهر شخصية الطلبة سواء ذكرور أو 

حيررث يقومرروا بتخطرريط طررريقهم للمسررتقبل، وينظررروا إلررى دخررول الجامعررة بحمرراس وشررغف واختيررار 

التخصص الدراسي الذي يطمحوا له، والذي سيوفر لهم حياًة كريمرة، فهرم فري هرذه المرحلرة يردركوا 

مفهرروم المكانررة االجتماعيررة، ويفكررروا بشرركل جرردي للحصررول علررى مكررانتهم االجتماعيررة مررن خررالل 

 عاتهم، فاإلبداع هو مفتاح الوصول إلى مكانة اجتماعية مرموقة. إبدا

( 2014( ومانع وبوشاهد )2018( وحرزلي )2018وقد اختلفت هذه الدراسة مع دراسة حسين ) 

 حيث ال توجد فروق في متغير الصف. 



 

119 
 

ة التفكيؤؤر اإلبؤؤداعي والمكانؤؤمناقشؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة بؤؤالفروق فؤؤي متوسؤؤطات مسؤؤتويات : ثالثؤؤاً 
 وية في مدينة القدس وفقًا لمتغير المدرسة:االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثان

مسرررتويات التفكيرررر اإلبرررداعي متوسرررطات وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيًا فررري توصرررلت الدراسرررة إلرررى 

وكانررت ، المدرسررةلرردإل طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري مدينررة القرردس وفقررًا لمتغيررر والمكانررة االجتماعيررة 

 .لصالح المدارس الخاصة والمكانة االجتماعيةالتفكير اإلبداعي سطات مستويات الفروق في متو 

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن المدارس الخاصة في مدينة القردس، تتسرابق فري اتبراع أسراليب 

مختلفررة فرري الترردريس السررتقطاب أعررداد كبيرررة مررن الطررالب، فنراهررا تررذكر فرري إعالناتهررا عررن الرؤيررا 

ي تنتهجهرررا، بتبنررري طررررق وأسررراليب تعلررريم متطرررورة، فترررارة نراهرررا تسرررو ق التبررراع طريقرررة المدرسرررية التررر

منتسرريوري فرري التعلرريم، ومدرسررة أخرررإل تسررو ق إلتبرراع طريقررة الترردريس عررن طريررق اللعررب، ومدرسررة 

أخرررإل تتبنررى أسررلوب التفكيررر اإلبررداعي وتقررديم برررامج متنوعررة ال منهجيررة، حيررث يهتمرروا بنشرراطات 

الرردوام المدرسري، مثرل مسرابقات علميررة وتكنولوجيرة ومنراظرات واالشرتراك فرري  متنوعرة خرارج نطراق

معررارض علميررة بررالوطن أو خارجرره، وذلررك ألن المرردارس الخاصررة تتقاضررى مبررالغ خياليررة كدقسرراط 

لك ترروفير كررل مررا يلررزم أبنرراءهم مررن ذمدرسررية، وال ننسرري مسررتوإل األهررل وتعرراونهم مررع المدرسررة وكرر

هيئة الظروف ألبنائهم لالشتراك في مسابقات عالمية، فنجاح الطالب احتياجات ولوازم مدرسية وت

فررري المسرررابقات الخارجيرررة، يحسرررب لصرررالح المدرسرررة، هرررذه البررررامج التررري تقررردمها المدرسرررة واهتمرررام 

األهل بمستوإل أبنائهم يساهم بشركل كبيرر فري رفرع مسرتوإل التفكيرر اإلبرداعي والمكانرة االجتماعيرة 

  لدإل طالب المدارس الخاصة.

فمرن خرالل زيرارة الباحثرة للمؤسسرات التري تهرتم باإلبرداع، الحظرت نسربة كبيررة مرن طلبرة المرردارس 

 الخاصة يشتركون ويترددون على هذه المؤسسات التي تنم ي وتطور اإلبداع.

 لم تجد الباحثة دراسات سابقة ت عزإل لمتغير المدرسة.  
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التفكيؤؤر اإلبؤؤداعي والمكانؤؤة ات مسؤؤتويات مناقشؤؤة النتؤؤائج المتعلقؤؤة بؤؤالفروق فؤؤي متوسؤؤط: رابعؤؤاً 
 :الفرعاالجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير 

مسرررتويات التفكيرررر اإلبرررداعي متوسرررطات وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيًا فررري توصرررلت الدراسرررة إلرررى 

وكانرررت ، الفررررعتغيرررر لررردإل طلبرررة المرحلرررة الثانويرررة فررري مدينرررة القررردس وفقرررًا لموالمكانرررة االجتماعيرررة 

 .لصالح طلبة الفرع العلمي والمكانة االجتماعيةالتفكير اإلبداعي الفروق في متوسطات مستويات 

وتعرررزو الباحثرررة هرررذه النتيجرررة إلرررى أن المرررواد العلميرررة تثيرررر التفكيرررر، حيرررث يسرررتخدم الطلبرررة قررردراتهم 

مختلفررة ترردل علررى تفرروقهم اإلبداعيررة فرري حررل مسرردلة رياضرريات أو معادلررة فيزيرراء أو كيميرراء بطرررق 

العلمي، فمع تكررار المحراوالت لحرل مسرائل رياضرية أو معرادالت، تصربح لرديهم دافعيرة للتقردم فري 

 التفكير ومهارات التفكير، ومن ثم يرتقي الطلبة إلى مستوإل التفكير اإلبداعي المرتفع. 

ت مرع دراسرة سرلوم (، واختلفر2014( والزعبري )2010اتفقت الدراسة الحالية مع دراسرة عياصررة )

( والفلفلري 2018( حيث كانرت النتيجرة لصرالح الفررع األدبري، واختلفرت مرع دراسرة الناقرة )2004)

 ( حيث ال توجد فروق تعزإل لمتغير التخصص. 2011والعلي )

التفكيؤر اإلبؤداعي والمكانؤة مناقشة النتائج المتعلقة بالفروق فؤي متوسؤطات مسؤتويات : خامساً 

 :المعدل الدراسيالمرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير  االجتماعية لدى طلبة

مستويات التفكير اإلبداعي متوسطات وجود فروق دالة إحصائيًا في توصلت الدراسة إلى 

، المعدل الدراسيلدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة القدس وفقًا لمتغير والمكانة االجتماعية 

لصالح الطلبة  والمكانة االجتماعيةالتفكير اإلبداعي تويات وكانت الفروق في متوسطات مس

 . (85-65الذين معدالتهم الدراسية )من 
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة، إلى أن المعدالت والتحصيل الدراسي ليس شرطًا من شروط اإلبداع 

ي المت بع يبدع   في مادة معينة ويفشل في مادة أخرإل، فالعالمة والتحصيل العلم فكم من طالبٍ 

د د  في مدارسنا يعتمد على قياس المعرفة والحفظ فقط، فدغلب األسئلة في االمتحانات تتضمن عَ 

خلوا من أسئلة التفكير، هذا النوع من األسئلة ال يقيس مستوإل التفكير اإلبداعي ذكر، وتَ أو أ  

يتذمروا اذا  أطالقًا، وهذا سبب من األسباب التي تواجه طالبنا في امتحانات التوجيهي، حيث

اختلف نمط األسئلة التي تعودوا عليها خالل السنوات الدراسية السابقة وينتابهم اإلحباط، فالمعدل 

 ليس مقياسًا لإلبداع واالبتكار. 

 لم تجد الباحثة أي دراسة سابقة تعزإل لمتغير المعدل.
ائيًا عند مستوى مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: هل توجد عالقة ارتباط دالة إحص

 ؟المرحلة الثانوية في مدينة القدسلدى طلبة  والمكانة االجتماعية التفكير اإلبداعي متوسطات

لدإل التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية  بين طردية موجبةوجود عالقة  توصلت الدراسة إلى

التفكير للعالقة بين معامل االرتباط قيمة  حيث بلغت المرحلة الثانوية في مدينة القدس،طلبة 

 (. 0.83) المرحلة الثانوية في مدينة القدسلدإل طلبة وبين المكانة االجتماعية  اإلبداعي

فهم يضعون  ،القيادة والريادة والزعامة لمرحلة،تنشد في هذه ا تفسر الباحثة هذه النتيجة، بدنها

ألهدافهم ويخططون  ة ويتطلعون إلى مستقبلهمطموحًا عاليًا يتناسب مع قدراتهم اإلبداعي

يوفر لهم احتياجاتهم  ويستغلوا إبداعاتهم للحصول على مردود مادي ،وتخصصاتهم الجامعية

التقدم واإلبداع أكثر  إلى، فهم دائمًا يسعون سعى الفرد منهم ألن يستقل مادياً حيث ي المادية،

ات، لذلك يسعى ، وألن التفكير اإلبداعي أصبح من ركائز نجاح الفرد وتطوير المجتمعفدكثر

 . طالب المرحلة الثانوية إلى رفع مستواهم اإلبداعي



 

122 
 

ال ب د وأن يكون في إطار  ،ومن جهة أخرإل فإن الفرد المبدع في أي مجال من مجاالت اإلبداع

طار ، فمن وظروفهجتماعي يعيش فيه ويتفهم متطلباته ا هنا يبدأ بتكوين مكانة اجتماعية وا 

 ألن اإلبداع هو الوقود الذي يغذي المكانة االجتماعية. ،اتهاجتماعي لنفسه من خالل إبداع

 فكلما ارتفع مستوإل التفكير اإلبداعي كلما ارتفعت درجة المكانة االجتماعية والعكس صحيح.

( ودراسة ساها 2016( ودراسة عبد الحسين )2004اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة سلوم )

( ودراسة حيمود 2013( ودراسة باساسيرات )2014( ودراسة وألجتري و أجالكي )2012)

(  حيث كانت عالقة إيجابية بين مستوإل التفكير اإلبداعي والمكانة االجتماعية، وقد 2010)

  (.2019( ودراسة بوشاهد وخضرة )2018اختلفت مع دراسة حرزلي )

 ثانيًا: التوصيات

 لباحثة بما يلي:من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، توصي ا

 تشجيع اإلناث للتردد على المؤسسات التي تساعد على تطوير التفكير اإلبداعي.  .1

وتشجيعهم على االشتراك بالمراكز والمؤسسات التي االهتمام بطلبة المدارس الحكومية  .2

 .تنم ي اإلبداع والمكانة االجتماعية

اني عشر على اتباع تحفيز طلبة المرحلة الثانوية وخاصة صفوف الحادي عشر والث .3

 التفكير اإلبداعي كمنهج حياة.

العمل على رفد المناهج بمواضيع ومواد تساعد على تنمية التفكير اإلبداعي وخصوصًا  .4

 مناهج الفرع األدبي.

توصي الباحثة المعلمين التركيز على استخدام استراتيجيات تحف ز التفكير اإلبداعي وعدم  .5

 دل الدراسي لتقييم الطلبة.التركيز فقط على العالمات والمع
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 . دار أمجد للنشرالتفكير اإلبداعي في اتخاذ القرارات(. 2018، خالد ومحمد، بهاء.  إبراهيم

 والتوزيع، األردن.
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 ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر. غزة، فلسطين.

واقع المكانة االجتماعية للمعلم في ثقافة المجتمع السوري من وجهة  (.2017الداوود، ابتسام. )
 39 مجلة جامعة البعث،نظر المعلمين أنفسهم )دراسة ميدانية في مدينة الحسكة(. 

(69:)168-200. 

 . العيادة النفسية والعالج النفسي، اتجاهات في المعالجة النفسية(. 1986الرفاعي، نعيم.  

 المطبعة التعاونية. دمشق، سوريا.

طلبة الموهوبين ومعلميهم في األردن. فاعلية الذات اإلبداعية لدإل ال (.2014الزعبي، أحمد. )
 .488-475(، 4)10المجلة األردنية في العلوم التربوية، 

       دار .كلية العلوم التربوية الجامعة األردنية. اإلبداع في مقدمة(. 2002) هايل. ناديا السرو،
 األردن.. والتوزيع وائل للنشر

 عصف الذهني لتدريس التعبير في تنميةأثر استخدام طريقة ال(. 2008السميري، عبد ربد.  

 رسالة ماجستير غير منشورة. بمدينة غزة.  التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الثامن األساسي 

 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية. غزة، فلسطين.

. جامعررة اإلمررارات. أبررو األبؤؤداع فؤؤي العمليؤؤة التربويؤؤة وسؤؤائله ونتائجؤؤه(. 2017السرري د، يسررري. )

 .ظبي

 . السعودية.قرطبة للنشر والتوزيع .مبادئ اإلبداع (.2009ي، أكرم. )العدلون، طارق و السويدان
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تربوية مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات ال كما يقدرها معلمو المدارس الثانوية في األردن.

 .205-179(: 2) 20والنفسية،

. المجموعة العربية             تنمية التفكير اإلبداعي عند القائد الصغير(. 2001 الشيخلي، عبد القادر. 

 والنشر. األردن، عمان. للتدريب
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  /https://wikiarab.com.كيف أحسن مهارات الذكاء االجتماعي(. 2019الشخشير، أحمد.  

  12-4-2020 .) 

 التنشئة االجتماعية ودورها في نمو التفكير اإلبداعي لدى الشباب   (. 2010 العابد، هناء. 

 والجامعية.  الشارقة لالستشارات األكاديمية .العالمية CLENENTS.ST . جامعة  السوري

 (، القاهرة،16سلسلة سفير التربوية   اء.تنمية مهارات اإلبداع لدى األبن(. 1994العبد، أحمد.  

 مصر. 

 . إثراء للنشرنماذج نظرية وتطبيقات عملية ،علم نفس الجماعة (.2008) العتوم، عدنان.
 األردن. والتوزيع.

 ، األردن.عمان ة.المسير  دار .والتطبيق النظرية ،المعرفي النفس علم(. 2004) عدنان. العتوم،

 في " RISK"المعرفة ملعاجلة(. أثر برنامج النظام الذكي 2016ة.  العواملة، عصام وسرور، نادي
دراسات . األردن في العليا األساسية المرحلة طلبة والناقد لدإل اإلبداعي التفكيرمهارات  تنمية

 األردن.(. 1)43العلوم التربوية، 

امعية . دار المعرفة الجالنمو النفسي ومشكالت الطفولة(. 1991العيسوي، عبد الرحمن. )
 للطبع والنشر والتوزيع. اإلسكندرية، مصر.
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 اإلسالمية. غزة، فلسطين. الجامعة منشورة، 

في تنمية التفكير  STEM(. فاعلية برنامج إثرائي وفق اتجاه تعليم 2019، سامية. )الغامدي

 .124-82(: 2)35. مجلة كلية التربية، اإلبداعي لدإل الطالبات الموهوبات

الحضؤؤرية.  المكانؤؤة االجتماعيؤؤة للمسؤؤنين فؤؤي ضؤؤوء التغيؤؤرات(. 2005الغريررب، عبررد العزيررز. )

 ية. الملكة العربية السعودية.جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم

https://wikiarab.com/
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(. مستوإل مهارات التفكير اإلبداعي لدإل الطلبة المعلمين 2011، تغريد. )يالفلفلي، هناء والعل
(: 3)2المجلة العربية لتطوير التفوق، في األقسام العلمية في كلية التربية والعلوم التطبيقية. 

34-57. 
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 ار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. . دمقدمة في منهج اإلبداع(. 1993، منصور.  نالمزيدي
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في (. مدإل استخدام أنشطة التفكير اإلبداعي لدإل الطلبة المعلمين 2004) درويش، إبراهيم.
مجلة دراسات برنامج التربية العملية والمعلمين في الخدمة في مراحل تدريس التربية الفنية. 

 جامعة حلوان، مصر. (،4)8، تربوية واجتماعية

. )ترجمة خليل الجيوسي(. منشورات المجتمع التفكير اإلبداعي(. 1997دي بونو، ادوارد. )
 الثقافي.



 

130 
 

 . دار الكتب الجامعية. القاهرة، مصر.  عيعلم النفس الصنا(. 1970راجح، أحمد. )

 أثر استخدام برنامج تعليمي إلكتروني في مادة التربية العلمية(. 2017ربيعي، فايزة. )

. رسالة ماجستير والتكنولوجية في تنمية التفكير اإلبداعي لدى تالميذ السنة الرابعة ابتدائي
 غير منشورة، جامعة باتنة، الجزائر. 

 . دار التوزيع والنشر اإلسالمية. القاهرة، مصر.  مراهقة بال أزمة(. 2000رضا، أكرم. )

. )ترجمة عبد الحي أبو فخر(. سلسلة عالم اإلبداع العام والخاص(. 1989روشكا، ألكسندر. )
 المعرفة، الكويت.

اإلبداعي والقوة  أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكير (.1433) رياني، علي.
رسالة ماجستير غير منشورة، . لرياضية لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمةا

  جامعة أم القرإل. السعودية.

(. الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير 2018زحلوق، مها و آدم، بسماء و صالح، وئام. )
، والدراسات مجلة جامعة تشرين للبحوثاإلبداعي لدإل طلبة المرحلة الثانوية في مدينة دمشق. 

 (. 6)40سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الفهرس العربي .رؤية إشراقية في تطوير الذات ر،تنمية مهارات التفكي(. 2012) زيتون، حسن.

 السعودية. الرياض،. تالإلستشهاد

 . القاهرة، مصر.عالم الكتب. جتماعيعلم النفس اال(. 2000زهران، حامد. )

 . رام اهلل،للنشر . دار الشروقاإلبداعي تدريس مهارات التفكير (.2003) سعادة، جودت.
 فلسطين.

المكانؤة االجتماعيؤة للمعلؤم فؤي المجتمؤع المحلؤي دراسؤة ميدانيؤة فؤي (. 2016سراي، عفراف. )

 ، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر.رسالة ماجستير غير منشورة. المدارس االبتدائية

 . مكتبة الصفحات الذهبية، الرياض، السعودية. تقبلعقول المس(. 1999سليمان، علي. )



 

131 
 

التفكير اإلبداعي وعالقته بالمكانة االجتماعية السوسيومترية لدى        (. 2004سلوم، يسرإل. )
 دار المنظومة. السعودية.، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة بغداد طلبة المرحلة اإلعدادية.

. دار النهضة. القاهرة، علم النفس االجتماعي(. 1980سالمة، أحمد وعبد الغفار، عبد. )
 مصر.

 . مكتبة األنجلو المصرية. مصر.مقدمة لعلم النفس االجتماعي(. 1978سويف، مصطفى. )

           .(. تقنين اختبار تورانس للتفكير االبتكاري للمرحلة الثانوية2017سيف الدين، هدى.  
 (.5)1المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث، 

الشباب بين البحث عن الهوية المهنية وتحقيق المكانة (. 2013شويهات، كريم. )
 .84-73(: 1)5مجلة دراسات اجتماعية،. االجتماعية

 مهارات التفكير اإلبداعي وعالقته بأنماط االتصال لدى مديري(. 2014صوالحة، أمل.  

رسالة ين والمعلمات.  المدارس الحكومية بشمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعلم
 جامعة النجاح الوطنية. نابلس، فلسطين. ماجستير غير منشورة

        دار المشرق  .مهارات الموهوبين ووسائل تنمية قدراتهم اإلبداعية (.2006) صالح، ماهر.
 .األردن عمان، الثقافي للنشر والتوزيع.

       تنمية مهارات التفكير في ""SCAMPER"فاعلية برنامج سكامبر(. 2015صالح، وئام. )
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق،  .لدى تالمذة الصف الخامس األساسي بداعياإل

  سوريا.

 . المكتبة العربية. القاهرة، مصر. 10ط علم النفس التربوي(. 1988صالح، ذكي. )

. دار نحو العلوم تنمية مهارات التفكير اإلبداعي واتجاهات الطلبة(. 2008صوافطة، وليد. )
 الثقافة، األردن.

 األردن.. . دار الثقافة للنشر والتوزيعاإلبداع إلىالمدخل  (.2006) سعيد. ،عبد العزيز



 

132 
 

مجلة العلوم . المكانة االجتماعية لدإل تدريسيي جامعة بغداد(. 2010عبد الحسين، بشرإل. )

 .282-249: 19. النفسية

 . دار الفكر، سوريا.عةوعلمناه صن(. 1994عبد الرازق، محمد. )

 . دار النهضة. القاهرة، مصر. علم النفس االجتماعي(.1980عبد الغفار، عبد السالم. )

. دراسرة علرى المكانة السوسيومترية وعالقتها بؤاالتزان االنفعؤالي(، 1993)أشررف. عبد القادر، 

. 45-1سروان ص جماعات طالبية صغيرة، المؤتمر التاسع لعلم النفس في مصر كلية التربيرة بد

 مصر.

 تيجية األسئلة في تنمية اإلبداع فاعلية استخدام استرا(. 2004عبد المقصود ، أماني محمد . 

 رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية التربية األدبي في اللغة العربية لطالب المرحلة الثانوية. 

 جامعة حلوان. مصر. 

ة فررري المنطلقررات االجتماعيرررة والسياسرررية. ، دراسررة تدصررريلينظريؤؤؤة الؤؤؤدور(. 2011عبررد الشرررافي، )

 قطر، الدوحة. 

. دار غريررررب للطباعررررة والنشررررر والتوزيررررع.          علؤؤؤؤم نفؤؤؤؤس اإلبؤؤؤؤداع(. 1985عبررررد الحميررررد، شرررراكر. )

 القاهرة، مصر.

. مركررررز تطرررروير              التفكيؤؤؤؤر النمطؤؤؤؤي واإلبؤؤؤؤداعي(. 2011عرررردوي، أنجرررري. )عبررررد المختررررار، محمررررد و 

 والبحوث كلية الهندسة. جامعة القاهرة.الدراسات العليا 

نتاج الوسائل التعليمية(. 2001عبيد، ماجدة. )  .. دار صفاء للنشر والتوزيع. األردنتصميم وا 

التفكيؤؤر اإلبؤؤداعي مفهومؤؤه، أنواعؤؤه، خصائصؤؤه، مكوناتؤؤه، مراحلؤؤه (. 2010عرفررات، فضرريلة. )

 العراق. .دراساتلمركز النور ل والعوامل المؤثرة.



 

133 
 

(. اتجاهات معلمي الدراسات االجتماعية نحو تنمية مهارات التفكير 2013مال. )عساف، ج

مجلة الجامعة اإلبداعي لدإل طلبة المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثالثة. 

 .292-269(: 1) 21اإلسالمية للدراسات التربوية النفسية، 

فكيرررررر اإلبرررررداعي لررررردإل طلبرررررة المرحلرررررة           (. درجرررررة الت2010حمارنرررررة، برهررررران. )و  عياصررررررة، محمرررررد

 (.9)24. مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(، الثانوية في مدينة اربد

. المركرز الثقرافي فري الشررق          سيكولوجية اإلبداع بين النظرية والتطبيق(. 1993)عيسى، حسن. 

 األوسط. مكتبة اإلسراء. طنطنا، مصر.

 األردن. عمان،دار الفكر.  سيكولوجية اإلبداع عند الطفل. (.2003) عفاف.عويس، 

. دار الثقافرررة للنشرررر والتوزيرررع. عمرررران، التفكيؤؤؤر عنؤؤؤؤد األطفؤؤؤال(. 2004غرررانم، محمرررود محمرررد. )

 األردن.

التفكير اإلبداعي قدراته ومقاييسه: اختبار التفكير اإلبرداعي اللفظري ل (. 2011غضبان، مريم. )

 .119-105(: 2) 22العلوم اإلنسانية الجزائر، مجلة بول تورانس.

 . دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية، مصر.قاموس علم االجتماع(. 1989غيث، محمد. )

مجلؤؤة جيؤؤل العلؤؤوم اإلنسؤؤانية              (. التربيررة اإلبداعيررة وأثرهررا فرري المجتمررع. 2017فضررل، أسررماء. )

 ربية السعودية.المملكة الع ،140-139: (34واالجتماعية. )

. الجامعرة التفكيرر اإلبرداعي لردإل طلبرة دور طرائق التردريس فري تنميرة (.2007فاضل، إبراهيم. )

 (، جامعة الموصل. بغداد، العراق.2)4األساسية،  كلية التربية أبحاث مجلة

    دار قرطبررة        حؤؤرم مخؤؤم )برنؤؤامج متكامؤؤل للتمّيؤؤز فؤؤي تفجيؤؤر القؤؤدرات(.(. 2009فريررد، أسررامة. )

 للنشر والتوزيع. السعودية. 



 

134 
 

معرررة السرررلطان        (. قررردرة التفكيرررر اإلبرررداعي لررردإل طلبرررة جا1990سرررعادة، جرررودة. )و قطرررامي، يوسرررف 

 .53 -12(، ص1)1سلسلة الدراسات النفسية والتربوية، قابوس. 

.دراسة طولية لنمو كفاءة العالقات االجتماعية لدى الشباب البالغين(. 1996قطب ، أيمن .   
 
،  مصر.700 -671، جامعة عين شمس، ص  2المؤتمر الثالث لمركز اإلرشاد النفسي م   

 

(. المكانرة االجتماعيرة لطفرل الروضرة برين 1999كاظم، سميرة والغرزاوي، رنرا والمخترار، سرلمى. )

: (19) 5مجلؤؤة البحؤؤوث التربويؤؤة والنفسؤؤية،أقرانرره وعالقتهررا برربعض المتغيرررات فرري مدينررة بغررداد، 

161-216. 

 الحل اإلبداعي للمشكالت( لدإل تالميذ المرحلة )(. أثر برنامج تريز 2017مخلوفي، فاطمة. )

 .181-171: (30) 9مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،االبتدائية بورقلة.   

المكانؤة االجتماعيؤة وعالقتهؤا بتقؤدير الؤذات والتحصؤيل (. 2019مانع، سميرة وبوشاهد، أميرة. )

 مررراي قاليرررة، 8، جامعررة رسرررالة ماجسرررتير غيررر منشرررورة. الميؤؤؤذ األقسؤؤؤام النهائيؤؤؤةالدراسؤؤي لؤؤؤدى ت

 الجزائر.

. المكتررب                (. طريقؤؤة العمؤؤل مؤؤع الجماعؤؤات، مفؤؤاهيم أساسؤؤية تطبيقيؤؤة1991منصررور، سررمير. )

 الجامعي الحديث. اإلسكندرية، مصر.

دات والنقؤيض مؤن أسؤماء وأفعؤال معجم المعؤاني للمترادفؤات والمتؤوار (. 1971نجيب، اسكندر. )

 . مطبعة الزمان. بغداد، العراق.وأدوات وتعابير

 الكتب

العامررة  ، منشررورات الهيئررةالتفكيؤؤر اإلبؤؤداعي، مهؤؤارات تسؤؤتحق الؤؤتعّلم(. 2010الحررالق، هشررام )

 السورية للكتاب.



 

135 
 

طبعرة . الترجمرة محمرد عبرد النبريقلؤق السؤعي إلؤى المكانؤة االجتماعيؤة  (.2018. )آالن بوتون،

 األولى، دار التنوير بيروت لبنان.

للترجمرة  ة عبير زياد الطبراع. األجيرال. ترجمأيقظي العبقرية الكامنة في طفلم. شاكونتاال ديفي،

 .2009الطبعة األولى 

. ترجمررررة سررررعيد الحسررررنية دار        نهايؤؤؤؤة اإلجهؤؤؤؤاد النفسؤؤؤؤي إلعؤؤؤؤادة توجيؤؤؤؤه دماغؤؤؤؤمجيررررووي، دون. 

 . بيروت لبنان.  2015بعة األولى الط .العربية للعلوم ناشرون

. مجلرررررة االبتسرررررامة زيرررررن         التفكيؤؤؤؤؤر خؤؤؤؤؤارج الصؤؤؤؤؤندوق(. 2003) .فرررررانس، مايرررررك ويررررردكون، ديررررران

 العابدين. مكتبة جرير. المملكة العربية السعودية.

 

 :المراجع األجنبية  

 

Zelditch,M.TR.(1991):Status, social psychological international 

Encyclopedia of Social Sciences.  

Ogletree, E. & Ujlaki, W. (2014) Effects of social class status on tests of creative 

behavior. The Journal of Educational Research, 67(4): 149-152. 

Saha, B. (2012). Creativity in relation to Socio-Economic Status in Secondary School 

Students in West Bengal. Research Paper 2(2): 59-62.  

Vergara, M. (2018). Does socioeconomic status influence student creativity? 

Thinking Skills and Creativity (29) 9:142-152 

Zahra Parsasirat, Z. (2013). Effect of socioeconomic status on emersion adolescent 

creativity. Asian Social Science, 9(4):105-113. 

 

 

 مواقع من  اإلنترنت 

 

 



 

136 
 

. J. Jacobs Updated April 23, and A. J. Jacobs. “How to Be Creative.” Real Simple, 

www.realsimple.com/health/mind-mood/how-to-be-creative.(17-1-2020). 

 

Doyle, A. “What Is Creative Thinking?” The Balance Careers, 

www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744. 

(12-1-2020). 

 

Additional information Author information Dingcheng Yang is a research intern at the 

Washington Institute for Health Sciences. “Association, Prediction, and Engram Cells 

in Creative Thinking.” Taylor & Francis, 

www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2018.1493806. (26-1-2020). 

 

Patel, S. (2017) How to Train Your Brain for Maximum Creativity. (Here's What the 

Science Says.).” Entrepreneur, 22  www.entrepreneur.com/article/306404. 

(30-1-2020). 

 

Wang, J and Shan (2018). Associative Memory Cells and Their Working Principle 

in the Brain.” F1000 Research Limited, 25 Jan. 2018, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806053.1/.(2-2-2020). 

 

Wang, J and Shan C. (2017). Associative Memory Cells: Formation, Function and 

Perspective, F1000Research, 17 Mar. 2017, 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5373424.2/.(7-2-2020). 

 

Kanematsu, H., and Dana M. “STEM and ICT Education in Intelligent 

Environments: Hideyuki Kanematsu.” Springer, Springer International Publishing, 

www.springer.com/gp/book/9783319192338.(8-2-2020). 

 

Jordanous, A, and Bill K. (2016).  “Modelling Creativity: Identifying Key 

Components through a Corpus-Based Approach.” PLOS ONE, Public Library of 

Science, journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0162959. 

( 8-2-2020). 

 

Ziska, F. and Christo A. (2014). Developing and Assessing a Tool to Measure the 

Creativity of University Students.” Kamla-Raj, 2014. J Soc Sci, 38(1) : 23-31 (2014). 

http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-38-0-000-14-Web/JSS-38-1-000-

14-Abst-PDF/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A/JSS-38-1-023-14-1520-

Bisschoff-C-A-Tx[3].pmd.pdf ( 9-2-2020). 

 

[20:39 ,8/12/2020+ ]1 (514 )578-1648 :Sternberg, J. Robert A. (2003). Creative 

Thinking in the Classroom. (n.d.). Retrieved from 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313830308595?journalCode=csje20 

[8/12/2020]  

 

 

 

 

http://www.realsimple.com/health/mind-mood/how-to-be-creative
http://www.thebalancecareers.com/creative-thinking-definition-with-examples-2063744
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311908.2018.1493806
http://www.entrepreneur.com/article/306404
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806053.1/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5373424.2/
http://www.springer.com/gp/book/9783319192338
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0162959
http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-38-0-000-14-Web/JSS-38-1-000-14-Abst-PDF/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A-Tx%5B3%5D.pmd.pdf
http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-38-0-000-14-Web/JSS-38-1-000-14-Abst-PDF/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A-Tx%5B3%5D.pmd.pdf
http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS-38-0-000-14-Web/JSS-38-1-000-14-Abst-PDF/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A/JSS-38-1-023-14-1520-Bisschoff-C-A-Tx%5B3%5D.pmd.pdf


 

137 
 

 

 

 

 المالحق
 



 

138 
 

 تها النهائية(: االستبانات بصور 1ملحق رقم )
 

 

 جامعة الخليل

 العليا الدراسات كلية

 والتربوي النفسي ماجستير اإلرشاد

 

 عزيزتي الطالبة: \عزيزي الطالب 

 تحية طيبة وبعد:

لدى طلبة المرحلة  االجتماعية كانةالتفكير اإلبداعي وعالقته بالمتقوم الباحثة بدراسة بعنوان 
ة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي في جامعة وذلك لنيل درج الثانوية في مدينة القدس

 الخليل.

 ( أمام كل عبارة  ×الدراسة بوضع إشارة    التكرم باإلجابة على فقرات استبانات لذا أرجو منك

علماً بأن اإلجابة ستعامل بسرية تامة للتدرج الخماسي  دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، إطالقاً( 

 الدراسة ألغراض البحث العلمي فقط. استبانات وستكون اإلجابة على

 شاكرًة لكم حسن تعاونكم 

 عداد الباحثة: نداء ناصرالدين إ                                                                      

 القسم األول: معلومات ديمغرافية 

نصر وفقاً للحالة التي تنطبق كل ع أمام ×( أرجو اإلجابة على األسئلة اآلتية بوضع إشارة 

 عليك.

 ( أنثى     2  ( ذكر    1  الجنس:

 ( الثاني عشر     3   (   الحادي عشر    2  (  العاشر    1 الصف  :

 خاصة   (    2  حكومية  (  1 المدرسة:

    (   أدبي  2     ( علمي 1 الفرع   :
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 المعدل الدراسي         (

 

 القسم الثاني 

 التفكير اإلبداعي استبانة 

كيل )“. " اإلبداع هو القدرة على توليد أفكار مدهشة وقي مة تساعدنا في حل مشكالتنا اليومية 
 (2016وجوردناز 

 (  في المكان المناسب  ×ضع إشارة )  

 طالقاً إ نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرة 

بدعا في أنا شخص متحمس ألن أكون م  1
 .خاصةمجاالت اهتماماتي ال

     

جميع العناصر المكونة يمكنني أن أربط بين  2
 .ألي موضوع

     

      .على إنتاج عدد كبير من األفكار لدي القدرة 3

هيم مختلفة إليجاد أحب أن أجمع بين عدة مفا 4
 .حلول للمشكلة

     

أن أعمل في حياتي أشخاص يحثوني على  5
 .على  إيجاد حلول للمشاكل

     

حاالت ومشاكل حتى وم بتشخيص عدة أق  6
 .أعرف كيف أحلها

     

      .قوم بإيجاد حلول مبتكرة لكل حالةأ 7

حماسي لحل أي مشكلة هو ذاتي وينبع من  8
 .خليدا

     

      صعوبة في تقديم مقترحات جديدة.   ليست لدي 9

      .أن أتنبأ بحلول خالقة لمشكلة ما أستطيع 10

      اس لوجود المشكالت.أنا شخص حس 11

ة أنا أفصل بين المبادئ إليجاد حلول خالق 12
 .والطريقة

     

أعتمد على أخذ جميع األبعاد بعين االعتبار  13
 .ضيةألي ق

     

أي عائق قد يمنعني من حل أحاول إزالة  14
 .المشكلة

     

      .أنا  مندفع ومتحمس لحل أي مشكلة 15

ل المعلومات المتعلقة إيصالدي القدرة على  16
 .بوجهة نظري

     

ن حل واحد للمشكلة التي أحاول إيجاد اكثر م 17
 تواجهني.

     

     استعرض أكثر من رأي حول أي قضية تتم  18
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 مناقشتها .

في التواصل أتجاوز الطرق التقليدية  19
 .االجتماعي مع اآلخرين

     

ل علي لتي تسهلدي العديد من األفكار الجديدة ا 20
 .تعلم أنشطة  متعددة وجذابة

     

أبادر في طرح أي سؤال أجهل إجابتد حول  21
 .لمواد الدراسية مع زمالئي ومعلميا

     

مع أي لدي أفكار خالقة تساعدني على التأقلم  22
 .موضوع  جديد يطرح في الحصة

     

أسئلة ال أشعر  باالرتباك عند اإلجابة على  23
 .ذلك لثقتي بقدراتيالمدرس و

     

يعطي الفرصة إلنتاج أفكار  أفضل المعلم الذي 24
 .مبدعة

     

ة أوضح وجهة نظري بطريقة سهلة ومختصر 25
 .وواضحة

     
 

أقترح أفكاراً جديدة تكون مهمة وأساسية مبنية  26
 .معلومات ومفاهيم بدون أية صعوبة على عدة

     

يم مختلفة إليجاد عدة مفاهأحب أن اجمع بين  27
 .الحلول

     

شيء خاص  يمكنني أن أقدمد أشعر أند لدي  28
 .للعالم

     

عامل األساسي أعتقد أن العمل الجاد هو ال 29
 .للنجاح

     

      .أعمل بسرعة عند تحليل أي مسألة 30

       .أحاول تذليل صعوبات حل المشكالت بطريقتي 31

 

 

 القسم الثالث

  لمكانة االجتماعيةا استبانة

المكانة االجتماعية هي درجة االحترام والتقدير التي يحظى بها الفرد من المجتمع والتي تعتمد 
 (2015جواد )على طبيعة األدوار التي يحتلها في األسرة والمجتمع. 

 

 

 



 

141 
 

 في المكان المناسب × (  أضع إشارة )  

 دائماً  الفقرة 
 

 إطالقاً  نادراً  أحياناً  غالباً 

      .إلى مساعدةمساعدة من يحتاج  إلىأبادر  1

      .كة زمالئي في األنشطة االجتماعيةأحرص على مشار 2

      .اللقاءات والمناقشات في المدرسة اعمل على تنظيم 3

      .اتي الشخصية من أجل الصالح العامأضحي برغب 4

      أراعي وأحترم مشاعر زمالئي. 5

      .شخصي ومالبسيهتم بمظهري الا 6

      .أ   إلّي اآلخرون  لطلب المساعدةيلج 7

      .أحتفظ بأسرار زمالئي 8

      .يالتزم بوعود 9

      أحب الناس.  10

      .أفكر قبل البدء بأي مشروع 11

      .أفكر بمشاكل اآلخرين 12

      .أشعر بالمسؤولية 13

يحسن من مكانتي  امعيةحصولي على الشهادة الج 14
 .االجتماعية

     

قدرتي على مواجهة مشكالت مكانتي االجتماعية تزيد من  15
 .الحياة 

     

      .أتبادل الثقة مع الناس 16

      .يتقبل اآلخرون أرائي ونصائحي 17

      .يحرص زمالئي على صحبتي ومرافقتي 18

      .االجتماعية انوية يحسن من مكانتيتفوقي في الدراسة الث 19

      .إلى المجتمع الذي أعي  فيدافخر باالنتماء  20

      .أسعى لتحقيق مستقبلي 21

ني من تكوين عالقات مع أمتلك الجاذبية التي تمكن 22
 اآلخرين.  

     

      .أسعى لكسب حب اآلخرين لي 23

      .القدرة على توصيل أفكاري لآلخرينلدي  24
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 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين2قم )ملحق ر 
 

  أو إضافة االستباناتبتعديل بعض الفقرات من  مشكورين، لقد قام حضرة الدكاترة المحترمين

 .جمل أو حذف كلمات أو فصل فقرات مركبة 
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 (3ملحق رقم )

  لدى الطلبة في مدينة القدس: ية وتطوير التفكير اإلبداعيبتنم عنىالمؤسسات التي ت  

 فيجن رؤيا مؤسسة -1

سواء كانت مدارس  تهدف المؤسسة إلى تطوير التفكير اإلبداعي لدإل الطالب من جميع الفئات

ناث وذكور، و خاصة أو مدارس حكومية تدسست هذه  ،ومن جميع األعمار ،على حد سواء ا 

، فهي تقوم على خدمة طالب مدينة القدس وضواحها ،القدس في مدينة 2012المؤسسة عام 

 المؤسسة:ضمن المشاريع المدرجة على خطة من 

 بعمل المركز يقوم للمؤسسة، الطالب انضمام بداية في ،بردج مشروع هو: األول المشروع

 عالمات، أعلى على حصلوا الذين الطالب اختيار ثم ومن للمشروع المنتسبين للطالب امتحان

 هذا يشمل الثانوية، المرحلة من وهم وطالبة طالب( 370) حوالي 2019 عام عددهم بلغ ثحي

 سنوات، ثالث لمدة ويستمر اإلنجليزية، واللغة والعلوم الرياضيات وهي مواضيع ثالثة البرنامج

 الطالب لدإل اإلبداعي التفكير تطوير على التركيز يتم خطتهم على المدرجة المواضيع خالل من

 الجامعات إلى الدخول البرنامج هذا يؤهلهم القرارات، واتخاذ المشكالت حل على كيزوالتر 

 .لهم دراسية منح تقديم مع األجنبية

 عمل وورشات تدريبات طريق عن المهني اإلرشاد يشمل سند مشروع هو :الثاني المشروع

 هدفت مجتمعية ومبادرات المجتمعية المواضيع بمختلف توعية وكذلك المدارس داخل

 وهم 2019 عام وطالبة طالب 600 سند مشروع إلى انضم المجتمع، في قادة تكوين إلى

 مهارات ويشمل واجتماعي أكاديمي هو سند مشروع وضواحيها، القدس في القديمة البلدة من

 .الذات عن والتعبير التواصل
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م هذا المشروع يقو  محطات القدس وشعاره "اصنع أماًل في القدس" : وهو مشروعالمشروع الثالث

ن ومن لديهم أفكار إبداعية ومشاريع خاصة بهم، يقوم ين والمبتكر يعلى احتضان الطالب المبدع

هذا المشروع على تطوير وبناء أفكارهم عن طريق مستشارين ومختصين حيث تقدم المؤسسة ما 

 .التي تهتم بالتفكير اإلبداعي ألف دوالر لتمويل المشاريع 11يعادل 

 اللقلق مؤسسة برج -2

تقع هذه المؤسسة في البلدة القديمة في مدينة القدس وتقوم بخدمة أبناء البلدة القديمة ومن 

 برامجها: أهم الجنسين وجميع المراحل العمرية، من

 ؟"ومن القائد ؟ومن أكون ؟" من أنابرنامج قدرات حياتية للشباب والشابات من خالل شعار 

خالل تدريبهم على التفكير خارج الصندوق وعمل مبادرات هدف هذا البرنامج خلق جيل قائد من 

 مع المجتمع. المستمر تواصلالاجتماعية و 

ثم تصويرهم بطريقة إبداعية لعمل  ،عن طريق عمل أشكال من المعجون برنامج رسوم متحركة

  وعرضها. حيث يستخدم الطالب الخيال لتدليف قصة خيالية ثم تطبيقها ،أفالم رسوم متحركة

 سسة النيزممؤ  -3

م هي مختصة في التعل  فهي مؤسسة علمية فلسطينية ومقدسية األصل غير ربحية وغير فئوية، 

 واإلرشاد والبحث في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة وغيرها.

قة يكون تستخدم النيزك وسائل فريدة ومبتكرة تحفز المتعلم على الخوض في المعرفة بطريقة شي  

خالل التفاعل ، حيث تساعده المؤسسة في البحث واالكتشاف يكًا وليس متلقياً فيها المتعلم شر 

في نفس الفرد حتى تتدصل  تغرس النيزك المهارات العلمية والفكرية، في أدق التفاصيلو العملي 
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تعتمد النيزك على أدوات ، وتغدو منهجية التفكير العلمي عادة يمارسها في حياته اليومية

كتساب مهارات التفكير وربطها بالمعرفة العلمية العلمي في توجيه الفرد ومنهجية التفكير ال

 ،االمتياز نحوالتقدم مواجهة التحديات في تساعد الطالب على  الطريقة ذهه، والتقنية الحقيقية

وبذلك يصبح اإلنسان نبراسًا يضئ مشعل التقدم في بيئته الصغيرة ويساهم في مسيرة بناء 

عنى بفئات ق في إطار سنوي وت  طب  النيزك مجموعة من البرامج التي ت   تقدم ،المجتمع الحديث

 تجمعهم مختلفة علمية مجاالت في المختصين من طاقم المؤسسة في يعملة، عمرية مختلف

 إلى باإلضافة بدنواعها، والهندسة التطبيقية العلوم تشمل فهي نوعها، من فريدة وخبرات مهارات

 المناطق جميع النيزك مشاريع وتغطي، والتربوي النفسي إلرشادوا المجتمعي العمل في مختصين

 جميع في المنتشرين المنسقين خالل ومن ونابلس وغزة اهلل ورام القدس في مكاتبها خالل من

 .الوطن محافظات

 األكاديمية للتميز-4

ير وتقوم بلدية القدس على توف مبنى مدرسة بيت حنينا الشاملة للبنات، تقع هذه المؤسسة في

من البرامج التي  ،أدوات ومعلمين أكفاء في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي احتياجاتها من

يتمكن الطالب من تركيبها وعمل  ليجو، وهي عبارة عن قطع دواتحقيبة األا المؤسسة: تقدمه

 ل قوانين الفيزياءوالذي يحو   برنامج العلوم .أو ما شابه ذلك صغيرة مثل مروحة صغيرةمجسمات 

 ،رتدوي إعادة برنامج إلى مشاريع تبعث األمل في نفس المتعلم وتصنع من الرياضيات متعة.

 . ، ثم تشكيلها واالستفادة منها بطرق مختلفةأدوات تم االستغناء عنهاجمع وهو عبارة عن 

 برنامج أميريم للمدارس االبتدائية الحكومية  -5
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يشتمل  حيث وهو برنامج ال منهجي ،ية القدسهذا البرنامج للمدارس االبتدائية التابعة لبلد

برنامج عمل رسومات و  ،انكشاف() ببرنامج علمية عن النباتات يسمى على: أبحاثالبرنامج 

برنامج كيف أختار و  ،ن في النهاية قصة هادفةتكو   ية،وصور متحركة عن طريق برامج حاسوب

 مهنة المستقبل. 

  مؤسسة فيصل الحسيني      -6

ؤسسة في منطقة ضاحية البريد وتقدم خدماتها إلى طالب منطقة القدس وضواحيها تقع هذه الم

من خالل عمل  ،ف جهودها بالدرجة األولى على المعلمينكث  ومنطقة الرام وضاحية البريد. ت  

، وتقوم أيضًا بعمل مسابقات دورية بين دورات تدريبية بمواضيع البحث العلمي والقدرات الحياتية

مدرسة في  15ويدتي هذا المشروع ضمن برنامج التطوير الشامل في حث العلمي، الطلبة في الب

  .وبمساهمة من بنك فلسطين هو من يقوم بتمويل المؤسسة وروبياالتحاد األ، القدس

 :البرامج هذه أهم من

 .القرار اتخاذ على قادر المواطن برنامج  -1

 .الناقد التفكير في مشارك مواطن -2

 .الطبيعية علومال في العلمي البحث -3


