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ميارات اإلبداع الجاد لدى طمبة كمية الفنون الجميمة
االستاذ الدكتور

حيدر حسن اليعقوبي

شيالء داوود سممان الدىش

مستخمص البحث
ييدؼ البحث الحالي :

 -1مدى امتبلؾ طمبة الفنوف الجميمة لميارات اإلبداع الجاد.
 -2التعرؼ عف الفروؽ ذا الداللة اإلحصائية في ميارات اإلبداع الجاد لدى طمبة الفنوف الجميمة

عمى وفؽ المتغيرات التخصص (اإلقساـ) (فنوف مسرحية .التربية 00الفنية .الفنوف التشكيمية .الفنوف
التطبيقية) والمرحمة الدراسية(األولى .الثانية .الثالثة .الرابعة) والنوع االجتماعي (طبلب .طالبات).

ولتحقيؽ أىداؼ البحث قامت الباحثة ببناء مقياس :لقياس ميارات االبداع الجاد التي أعتمدت فيو عمى

نظرية ( )De Bono 2014المتكوف مف ( )22فقرة أستخرجت الخصائص السيكومتريةلمفقرات ولممقياس ككؿ

أيضا .تـ تطبيقيا عمى عينو تتألؼ مف ()304طالبا وطالبة التي مثمت مجتمع طمبة كمية الفنوف الجميمة جامعة
بابؿ المتمثمة (الفنوف المسرحية ،التربية الفنية ،الفنوف التطبيقية ،الفنوف التشكيمية )
وتوصؿ البحث الحالي إلى النتائج اآلتية :


إتضح اإلبداع الجاد في األقساـ العممية في كمية الفنوف الجميمة بإستثناء بقسـ التربية الفنية.واف



مف حيث المرحمة الدراسية إتضح اإلبداع الجاد في المرحمة الثالثة مف الكمية فقط.

لمقسـ دور واضح في ذلؾ بحسب مابينتو التفاعبلت بيف األقساـ.



َّ
تفوقف في ميارات اإلبداع الجاد.
مف حيث النوع اإلجتماعي إتضح إف الطالبات قد

إف المرحمة الدراسية كمما تقدمت في كمية الفنوف الجميمة تساعد في مستوى تحقيؽ ميارات

اإلبداع الجاد لدى الطمبة.كما بينتو التفاعبلت بيف متغيري (المرحمة الدراسية والنوع اإلجتماعي)


وجود تفاعؿ واضح بيف كؿ مف (القسـ والمرحمة الدراسية والنوع اإلجتماعي) في ميارات

اإلبداع الجاد.


إف قسمي (الفنوف التشكيمية والفنوف التطبيقية) أكثر إستعماالً لميارات اإلبداع الجاد مف قسمي

(الفنوف المسرحية والتربية الفنية)
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 Abstract

which represents the aim of the study: 
1. Extent of owning Fine Arts for creative skills students seriously. 

2. Identifying with statistical significance in creativity seriously skills of Fine Arts



students according specialization variables differences (sectional) (arts theater,

art education, Fine Arts, Applied Arts) and grade (the first, second, third, fourth)
and gender ( male, female).

the measure creativity hard skills that the astrobiological adopted them (De Bono



2014) and its premises Alndharah to describe the creativity and hard identified

according to generating skills: (new perceptions, new concepts, new ideas, new
alternatives, creations new) consisting of (22 ) paragraph extracted
characteristics psychometric paragraphs and scale as each well.
reach the current search results to the following: 

* It turned out creativity serious in the scientific departments in the College of



Fine Arts, with the exception of sections performing arts and art education, and

that the department is a clear role in that As shown by the interactions between
departments.

* In terms of grades it turned out creativity serious in the third stage of the



* In terms of gender it turns out that the Female students have excelled in



college only.

Creativity serious skills .

* The school stage more advanced in the College of Fine Arts, helping to



achieve the level of creativity Serious skills among students. As it is shown by
the interactions between variables (grade and gender).

* There is a clear interaction between both (section, the stage of study and



gender) in a Serious creativity skills.

* The sections (Fine Arts and Applied Arts), the most widely used for the skills
of creativity Serious of sections (performing arts and arts education), it is found
sections (Fine Arts and Applied Arts) on the one hand and a section (Art
Education) and the Department of Performing Arts) on the other.
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الفصل االول:التعريف بالبحث
أوالً :مشكمة البحث Research Problem
إف اإلبداع الجاد الشكؿ الراقي لمنشاط اإلنساني كونو يتسـ بالنظـ البلتقميدية في عممية اإلنتاج فقد
أصبح مشكمة ميمة مف مشكبلت البحث العممي,فبعد أف حمت ظاىرة النشاط العقمي الذي يعد العمؿ اآللي

نمطياً خارج عف اإلدراكات المتطورة إزداد مشكمة اإلىتماـ اإلنساني بالنشاط اإلبداعي الخبلؽ (روشكا 0191

 .)00:والسيما في مجاؿ العممية التعميمية والفنية أيضاً فالمشكمة التي يتعرض ليا الطمبة اليوـ ىو كيؼ
يستطيعوف أف يطورو العمؿ اإلبداعي لدييـ (خميفة .)44 :7111،والسبب في ذالؾ يعود الى الظروؼ

يمر بيا بمدنا العراؽ في الوقت الحاضرالتي جعمت مف الطالب الجامعي وطمبة الفنوف الجميمة
العصيبة التي ُّ

عمى وجو الخصوص مستعمميف أبسط أألفكار وأألشكاؿ غير الواضحة في اإلبداع الفني .أضافتاً الى أقتصار

مسألة تطوير الميارات الفنية عمى قسماً مف الطمبة متناسيف فيو شموؿ جميع الطمبة في الكمية الى ميارات
اإلبداع الجاد الذي يمكف أف يفسح المجاؿ لمساحة واسعة مف طمبة أقساـ الفنوف الجميمة كافة عمى إختبلؼ

تخصصاتيـ ومستوياتيـ الدراسية.

إذ بيف (زياد  )2009إف القدرات اإلبداعية موجودة عند كؿ األفراد بنسب متفاوتة وىي بحاجة لؤليقاظ

والتدريب كي توقد وبالضرورة أف يتـ التدريب عمييا في َّ
سف مبكرة معتمديف عمى تحرير العقؿ مف عادات

النمطية التي التؤدي ّإال إلى إعداد أفراد يمتازوف بنمطية ومحدودية الفكر واإلنتاج التي مف شأنيا أف تنمي

اإلبداع واإلبداع الجاد أيضاً إذما تـ إستعماليا بشكؿ جاد (زياد .)019 :7111وىذا يؤكد قوؿ اإلماـ عمي

(ع) ( :وتحسب نفسك جرم صغير وفيك إنطوى العالم األكبر) (المعتزلي  )65: 7114الذي يشير فيو الى
إمتبلؾ كؿ األشخاص القدرات واإلمكانيات إذما توفرت ليـ الظروؼ المناسبة ليا.

عدة تساؤالت :
ومف خبلؿ ماتقدمت بو الباحثة لذا تطرح الدراسة ّ
ىؿ طمبة الفنوف الجميمة في جامعة بابؿ يمتمكوف مستوى مناسب مف اإلبداع الجاد؟
.1
.2

ىؿ ىنالؾ أختبلفات في ميارات اإلبداع الجاد بيف أقساـ كمية الفنوف الجميمة في جامعة بابؿ

في كؿ مف (التربية الفنية والفنوف المسرحية والفنوف التطبيقية والفنوف التشكيمية )؟
ثانياً  :أىمية البحث The Importance of Research
ولكوف الجامعات ىي إحدى مؤسسات التعميـ العالي المعنية بتحقيؽ مستويات التوازف الشخصي واإلبداع

المختمفة(. ..عدس.)60 :0192 ,
الشخصي لطمبتيا الذيف ينتموف ليا في تخصصاتيـ ُ
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لذا فأف التعميـ في الجامعات أصبحت ميتمة توجيو التطورات المستمرة لمواكبة حاجات الفرد

والمجتمعات.حتى أصبحت الجامعة محط آماؿ المجتمع وتطوره مف خبلؿ النظر الى أىدافيا ودورىا المتميز
في تقدـ المجتمع والنيوض بطاقاتو اإلبداعية ورفده بيا لكي تتولى قيادة ومشاريع تنموية وتطويرية بصورتيا

اإلبداعية في كؿ مجاالت الحياة المختمفة (زيتون.)06 :0194 ,

الفف بوصفو مادة إنسانية وتنموية وأيضاً مادةً إبداعية مف قبؿ ذلؾ
 -2ولما إف الدوؿ المتقدمة تيتـ ب ّ
والتي ليا تأثير مباشر عمى النواحي الفكرية واإلجتماعية واإلنفعالية والبدنية ()Anderson; 0111 :00
تبنت كميات الفنوف وكميات الفنوف الجميمة العراقية مسؤوليتيا المباشرة في إعداد طمبة قادريف عمى إحداث التغير

المنشود في المجتمع
المأموؿ في مياراتيـ الذاتية وتطوير شخصيتيـ الفنية اإلبداعية ومف ثـ إحداث التغيير ُ
وفؽ أسس عممية ومينية وابداعية.
 .إذ َّ
إف نتاج الدوؿ بات قائماً عمى مايقدمو مف المنتجات اإلبداعية وطرائؽ تطويرىا واستثمار ما يمكف

المستداـ وليس عمبلً ترفييياً أوحاجة كمالية
منيا .وعمى ىذا األساس ُيعتبر اإلبداع ضرورة حتمية لمتطوير ُ
ِ
عابرة حتى إستعمميا اهلل تعالى كصفة مف صفات األفعاؿ لو (عزوجؿ) إذ قاؿ (تعالى) عف نفسو َ :بديعُ
السماو ِ
ات َواأل َْر ِ
ض في سورتي (البقرة  )117و(األنعاـ  .)101فاإلبداع بذلؾ جاء نتيجة مايتميز في تحقيؽ
َّ َ َ
مستوى األداء في الشخصية التي يريدىا اهلل (تعالى) لبني البشر عبر العصور المختمفة والمتباينة ليعممو ويطوره

ويجعمو مبدعاً في نتاجاتو

ويأتي دور الميارات التي تطور ما ىو مكنوف مف الحاالت اإلبداعية لدى الفرد تمؾ التي تتعمؽ بجودة

المنتظمة ومتتابعة والتي تبدأ مف ميارات التعميـ األساسية حتى
تعميـ وعمميات التعمـ النظرية منيا والعممية ُ
َّ
ميارات التفكير العميا (الكافي .)12 :7111 ,إذ َّ
الحؿ اإلبداعي يحتاج الى الكثير مف الميارات لتساعد
إف

عمى إتخاذ القرار (سميم والشواك )100 :7104 ,والتي يمكف أف يعبر عنيا سموكياً في أي وقت يتـ إكتسابيا
ويمكف إستعماليا بوعي أو بدوف وعي أو بطريقة آلية
مف خبلؿ التدريب َّإنيا األدوات موجودة دوماً مع اإلنساف ُ

(الشيخ وعبد الرحيم.)40 :0111 ,

لذا يرى ( )De Bono 2005إ َّف الحاجة لميارات اإلبداع الجاد تقع في مجاليف ىما( :أوليما) عندما

تكوف ىنالؾ حاجة حقيقية لفكرة جديدة واليمكننا إستكماؿ األمر بدوف ىذه الفكرة الجديدة أو قد تكوف ىنالؾ

مشكمة أو طرح وقد فشمت األساليب األخرى في حمّيا واإلبداع الجاد ىو األمؿ الوحيد .و(ثانييما) عندما تكوف
ىنالؾ حاجة ماسة لفكرة جديدة تعطي فرصاً ومزأيا وفوائد ( .)De Bono; 7116: 41مما يعمؿ اإلبداع

تـ تعممو مف معمومات التفكير
الجاد عمى تقويض األفكار القديمة التي تجاوزىا الزمف واعادة بناء كؿ ما ّ
وأساليبو .لذا يتسـ في كونو إسموباً عقبلنياً ومنطقياً نحو فكر خبلؽ لو أدواتو وتقنياتو في خمؽ أفكار جديدة

(الحميدي)012 :7101 ,
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ثالثاً :أىداف البحث Research Goals
ييدؼ البحث الحالي الى:
 1-3-1مدى أمتبلؾ طمبة الفنوف الجميمة لميارات اإلبداع الجاد.

 2-3-1التعرؼ عف الفروؽ ذا الداللة اإلحصائية في ميارات اإلبداع الجاد لدى طمبة الفنوف الجميمة
عمى وفؽ المتغيرات التخصص

(اإلقساـ) (فنوف مسرحية.التربية الفنية.الفنوف التشكيمية.الفنوف التطبيقية)

والمرحمة الدراسية(األولى.الثانية.الثالثة.الرابعة) والنوع اإلجتماعي(طبلب.طالبات).

رابعاً:حدود البحث Research Limitations
يتحدد البحث الحالي بطمبة كمية الفنوف الجميمة بمحافظة بابؿ في بأقساميا األربعة ( :الفنوف المسرحية,

التربية الفنية ,الفنوف التطبيقية ,الفنوف التشكمية) ولكؿ مف (طبلب  ,طالبات) لمراحميـ األربعة ( األوؿ  ,الثاني

 ,الثالث  ,الرابع) ولمعاـ الدرسي (.)2016-2015

خامساً :تحديد المصطمحات Definition of The Terms
اإلبداع الجاد  Serious Creativityعرفو كؿ مف :
 -0-0ديبونو()DeBono 1998

مجموعة تكنيكات خاصة أو طرائؽ خاصة وأدوات توضع موضع التنفيذ كطريقة نظامية لمحصوؿ عمى

إدراكات ومفاىيـ وأفكار وبدائؿ و إبداعات جديدة (نوفؿ.)127: 2009 ,
 -7 -0مك أدم ( )Mc Adam 2002

عممية التفكير الذىنية والضمنية الخارجة عف األنماط التقميدية والتي تعمؿ عمى خمؽ األفكار الجديدة

بدرجة عالية مف األصالو والقيمة (.)Mc Adam; 2002 : 90
-1-0نوفل والحصان()7111

مجموعة مف الطرائؽ المنظمة تُستخدـ لتغيير وتوليد المفاىيـ واإلدراكات واألفكار مف جية ومف جية
أخرى إستكشاؼ بدائؿ وحاالت واتجاىات بدالً مف البحث في طريؽ منفرد (نوفؿ والحصاف.)34 :2009 ,
-4-0العتوم( )7101
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َّ
حؿ المشكبلت بطرائؽ غير عادية أو تمؾ التي تبدو غير منطقية لغالب الناس وذلؾ بالنظر إلى

المواقؼ مف زوايا مختمفة ومتنوعة مف خبلؿ أدوات واستراتيجيات مقصودة محددة تعمؿ عمى تنمية اإلبداع

(العتوـ.)51 :2010 ,

التعريف النظري  :تبنت الباحثة تعريف ()De Bono,1998

مج موعة تكنيكات خاصة أو طرائؽ خاصة وأدوات توضع موضع التنفيذ كطريقة نظامية لمحصوؿ عمى

إدراكات ومفاىيـ وأفكار وبدائؿ و إبداعات جديدة (نوفؿ.)127: 2009 ,
أما التعريف اإلجرائي تمثل في:

الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطمبة عند إجابتيـ عمى فقرات مقياس ميارات اإلبداع الجاد والذي
ستعده الباحثة ألغراض ىذه الدراسة.

الفصل الثاني:األطار النظري ودراسات السابقة
أوالً :اإلبداع الجاد ومياراتو Creativity Seriously and Skills
إف الفكرة الرئيس ألصؿ اإلبداع الجاد كونيا حالة ترتب عمى إختبلؼ في التفكير.فالذيف ليـ القدرة عمى
التفكير بشكؿ مختمؼ خارج النمط التقميدي (المحدد والجامد) ويتمتعوف بقدر كبير مف الرغبة في التميز والتجديد

ومواجية التحديات.ىؤالء ىـ مف يمتمكوف إبداعا جاداً.

أوجد ىذا المصطمح ىو أدورد دي بونو( )De Bonoويذكر كيفية ظيور البداية األولى لو أذ يقوؿ:

(كتبت مذكرة تتعمؽ بالتفكير المنطقي وقمت بشرحو في إحدى المجبلت تدعى لندف اليؼ London Life

وأثناء شرحي ليا إكتشفت نوع آخر مف أساليب التفكير وىو اإلبداع الجاد) وكاف ذلؾ في سنة ()1967

(أبراىيم.)142-145 :7107 ،

ومف الرؤيا الفسيولوجية يشير(دي بونو )2006،أف اإلبداع الجاد يعتمد مباشرة عمى كيفية عمؿ الدماغ

كنظاـ معموماتي ذاتي التنظيـ حيث يعمؿ عمى تشكيؿ النماذج العصبية وتنظيميا والبحث عنيا فيما
بعد.والمقصود بالنموذج العصبي أو النمط ىو التشكيمة المنظمة لمخبليا العصبية التي يتألؼ منيا الدماغ,وذالؾ

في إستجابتة لما يرد اليو مف إحساسات.حيث يتيح ليا المجاؿ لتنظيـ نفسيا بنفسيا عمى سطحو وىو في ذلؾ
أشبو ما يكوف بالماء الساقط مف السماء عمى أرض رخوة تتخذ المسالؾ المتاحة ليا أو تشكؿ بنفسيا المسالؾ

التي ستجري فييا وىذا ىو اإلبداع الجاد (دي بونو.)052 :7115،
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 -0مصادر اإلبداع الجاد Sources of Serious Creativity
حدد أدورد دي بونو ( )De Bonoمصادر اإلبداع الجاد بماياتي:


السذاجة أو البراءة  : Innocenceتكوف السذاجة مصد اًر تقميدياً لئلبداع .فإذا لـ يكف لدى



الخبرة  : Experienceاإلبداع القائـ عمى الخبرة عكس اإلبداع القائـ عمى السذاجة إذ تتيح

الشخص معرفة ما بما ىو متبع في تناوؿ المفاىيـ والتصدي لمحموؿ ثـ وجد نفسو في موقؼ جديد.فمف
ٍ
عندئذ مصد اًر لئلبداع.
الممكف أف يتيح ىذا األمر الوصوؿ إلى تناوؿ إبداع جديد فتكوف السذاجة
الخبرة المجاؿ لمتعمـ والتعميـ ومف ثـ الوصوؿ إلى النجاح واإلبداع .والخبرة

يقصد بيا اإلستفادة مف

المعمومات المتاحة في العمؿ وتطويرىا مف خبلؿ إضافة ميزات جديدة وىذا المصدر مف اإلبداع يبنى عمى

النجاحات السابقة ويصنؼ إلييا (.)De Bono; 2003: 15


الدافعية العقمية  :Mental Motivationإف توافر حالة مف الدافعية لدى الفرد يحفز لمنظر

إلى بدائؿ أكثر في الوقت الذي يرضي اآلخروف بما ىو موجود .ومف المظاىر اليامة لتحقيؽ الدافعية
العقمية الرغبة في التوقؼ والنظر إلى األشياء التي لـ ينتبو إلييا أحد حيث يشكؿ ىذا النوع مف التركيز

مصد اًر خفياً لئلبداع في غياب اإلستراتيجيات المنظمة(.نوفل)074 :7111 ،


األسموب  :Styleيقصد باألسموب الطريقة أو النمط التي يتخذىا الفرد والتي يسمكيا في التفكير

في موضوع ما وتتعدد أساليب التفكير وكؿ منيا تفكير صفة عامة وتفكير إبداعي بصورة خاصة.


التحرر  :Releaseإف العمؿ عمى تحرير الفرد مف القيود وعوامؿ الكبت واإلحباط والخوؼ

والتيديد يجعؿ الفرد أقدر عمى اإلبداع.ذلؾ إف الدماغ يكوف أكثر عطاء في مثؿ ىذه الحاالت وبالتالي فإف
العمؿ عمى توفير مزيد مف الحرية المسؤولة لو سيسيـ ببل شؾ في تحرير الطاقات اإلبداعية لدى الفرد.


الحكم السديد :يستطيع الشخص الحكيـ التعرؼ عمى إمكانيات الفكرة المطروحة أمامو(.نوفل،



الحظ.الصدفة.الخطأ :قد يؤدي أي منيا إلى تصور جديد مخالؼ تماماً بؿ وأفضؿ مما ىو



خمو الذىن :إذا لـ يكف الشخص عمى دراية ومعرفة باألساليب القياسية فمف الممكف أف يفكر

.)076-074 :7104
مألوؼ

في نمط جديد تماماً وقد يكوف ىذا النموذج أفضؿ مما ىو معروؼ.


التفكير الخالق :إف إستخداـ األساليب واألدوات العممية لمتفكير اإلبداعي الجاد يمكف أف تسفر

عف أفكار خبلقة مبتكرة.ويعتمد التفكير الخبلؽ عمى إيجاد نقطة لمتبلقي مع األساليب النمطية الراسخة مف
خبلؿ نظاـ خاص لممعمومات المنظمة.ذلؾ التفكير النمطي يسمؾ إتجاه الصواب والخطأ فقط في حيف

التفكير اإلبداعي الجاد يجمع اإلمكانات والحموؿ المتاحة.)De Bono, 2003 :16(.
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-7-0خصائص االبداع الجاد
لقد حدد ( )De Bono 2003خصائص التفكيربطريقة اإلبداع الجاد وىي:


اإلىتماـ باإلثراء وليس بالصواب مف حيث البدائؿ.



البحث عف طرائؽ ومجاالت جديدة لمتعمؽ بالمشكمة المطروحة.
لمحؿ وليس البديؿ األقصر أو األقرب َّ
البحث عف بدائؿ متنوعة َّ
لمحؿ.



التفكير اإلبداعي الجاد شمولي وثابت( .العتوم)775 :7101،



-1-0نظرية دي بونو De Bono
يعد إدوارد دي بونو  De Bonoصاحب ىذه النظرية إذأعتمد في تطويره ليذا النوع مف اإلبداع
(اإلبداع الجاد) عمى فيـ اآللية التي يعمؿ بيا الدماغ ) (Brainاستناداً إلى ما تـ التوصؿ إليو مف خبلؿ

عمـ األعصاب  ،وىذا بالطبع يقود إلى إطبللة عمى آلية عمؿ الدماغ مف خبلؿ مؤلؼ دي بونو (آلية
العقؿ)

 ، The Mechanism of Mindإذ يقوـ الدماغ بتنظيـ المعمومات التي ترد إليو مف خبلؿ الحواس

بطريقة ذاتية التنظيـ  ،حيث يعمؿ الدماغ عمى تشكيؿ األنماط  ،والبحث عنيا فيما بعد  ،والمقصود بالنمط ىو:

التشكيمة المنظمة لمخبليا العصبية التي يتألؼ منيا الدماغ أو تنظيـ المعمومات عمى سطح الذاكرة  ،فالنمط ىو
تسمسؿ عصبي متكرر  ،انو مفيوـ أو فكرة أو صورة  ،كما يمكف أف يدؿ النمط عمى تسمسؿ زمني لمثؿ تمؾ

األفكار أو المفاىيـ ،وذلؾ في ا ستجابتو لما يرد اليو مف معمومات حيث يتيح ليا المجاؿ لتنظيـ نفسيا بنفسيا
عمى سطحو

وىو في ذلؾ أشبو ما يكوف بالماء الساقط مف السماء عمى أرض رخوة تتخذ المسالؾ التي

تجري فييا ،إذ يعتمد شكؿ ىذه المسالؾ عمى طبيعة المعمومات الواردة والطريقة التي وردت بيا  .كما واف قدرة

الدماغ عمى تشكيؿ األنماط والتعرؼ عمييا والتعامؿ معيا تجعمو فعاالً في تعاممو مع ما يحيط بو  ،وىذا يعطيو
سرعة التعرؼ عمى األشياء وسرعة التفاعؿ معيا  ،مما يتيح لو المجاؿ ألستكشاؼ ما حولو بفاعمية كبيرة (أبو

جادو ونوفل.) 451 : 7112 ،وعمى الرغـ مف فاعمية الدماغ إال انو في تشكيمو لؤلنماط والتعامؿ معيا
يكتسب عيوبا محددة تؤثر عمى أدائو  ،وتجعمو أسي ار ليذه األنماط مما يحد مف قدرات اإلبداع لديو وانطبلقيا .

وتتمخص ىذه العيوب في أف األنماط تميؿ إلى الرسوخ والثبات مع مرور الزمف  ،ويصعب تغييرىا والخروج مف
دائرة سيطرتيا  ،وأنيا تتمركز حوؿ نمط معيف وتصبح ىذه األنماط تابعة لو  ،ويتكوف ما يشبو حالة اإلستقطاب

 ،واف ىذه األنماط تصبح قوالب جامدة  .ومف أجؿ التغمب عمى ىذه العيوب قاـ دي بونو بأبتكار مجموعة مف

االستراتيجيات واألدوات التي تمكف الشخص مف الخروج مف سيطرة األنماط  ،واالنطبلؽ نحو عالـ اإلبداع

الجاد( نوفل .)004 : 7111 ،ويضع دي بونو ) (De Bono , 1998عددا مف المبادئ األساسية لنظرية
اإلبداع الجاد يمكف إجماليا في النقاط اآلتية :
 -اإلبداع ليس موىبة موروثة.
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 التفكير اإلبداعي الجاد نمط مف أنماط التفكير يمكف التدرب عميو واكتسابو. -التفكير اإلبداعي الجاد مغاير لمتفكير العمودي.

 التفكير اإلبداعي الجاد مغاير لمتفكير المنطقي ومتجاوز عنو. -المنطؽ الحقيقي ميتـ بالحقائؽ أو بما يمكف اف يحد.

 ىناؾ مظاىر لئلبداع الجاد تكوف بأكمميا منطقية في طبيعتيا . -التفكير اإلبداعي الجاد ييتـ كثي ار باالحتماالت .

 -مصطمح التفكير اإلبداعي الجاد يتضمف مجموعة مف الطرؽ المنظمة تستخدـ لتغيير المفاىيـ

واإلدراكات  ،وتوليد مفاىيـ وأدراكات جديدة مف جية،ومف جية أخرى يتضمف أستكشاؼ أحتماالت متعددة
وأتجاىات بدال مف البحث عف طريؽ بمفردىا.

 -التفكير اإلبداعي الجاد ليس خطياً ( نوفل . )077 : 7111 ،ويعتقد ( )De Bonoإف

لئلبداع الجاد ميارات يمكف التدرب عمييا وىذه الميارات تتمثؿ في:
-

0-1-0توليد إدراكات جديدة :Generation of new Perception
إف المقصود باإلدراؾ ىو الوعي أو الفيـ .بمعنى اف يصبح المتعمـ مدركاً لؤلشياء مف خبلؿ التفكير

فييا.وبمعنى آخر فاف اإلدراؾ ىو :التفكير الغرضي الواعي اليادؼ لما يقوـ بو المتعمـ مف عمميات عقمية
ذىنية بغرض الفيـ أو إتخاذ القرار أو َّ
حؿ المشكبلت أو الحكـ عمى األشياء أو القياـ بعمؿ ما.فاإلدراؾ نوع مف
الرؤية الداخمية توجو المتعمـ نحو الفكرة بيدؼ فيميا.ويؤكد دي بونو ( )De Bonoعمى إف التفكير واإلدراؾ

أمر واحد.وبناءاً عمى تعريفو لمتفكير بأنو  :التقصي لمخبرة مف أجؿ غرض ما قد يكوف ىذا الغرض تحقيؽ
الفيـ أو إتخاذ القرار أو َّ
حؿ المشكبلت أو القياـ بعمؿ ما (أبو جادو ونوفل .)452: 7112،
إذ يستخدـ المفكروف المنتجوف قاعدة لمعرفتيـ واإلىتمامات والمزايا الشخصية والنماذج الفريدة مف

التفكير والتعمـ ليولدوا إمكانيات جديدة أو يطوروا إمكانيات قديمة ويحموا المشكبلت المعقدة.وىـ كذلؾ قادروف
عمى تخطيط إستراتيجياتيـ اإلدراكية ويراقبوا عمميات تفكيرىـ بينما ىـ يعمموف ويمكنيـ أف يعدلوا إستراتيجياتيـ

حسب الضرورة (ترنفنجر وناساب.)00: 7117 ،

 7-1-0توليد مفاىيم جديدة :Generation of new Concepts
يشير ( ) De Bonoإلى أف المفاىيـ ىي أساليب أو طرائؽ عامة لعمؿ األشياء ويعبر عف المفاىيـ
أحياناً بطرؽ غير واضحة وحتى يعبر عف مفيوـ معيف البد مف بذؿ مجيود إلستخبلص ىذا المفيوـ وثمة
ثبلثة أنواع مف المفاىيـ ىي:
.1

مفاىيـ غرضية  ( Object-Conceptsذات ىدؼ) :وتتعمؽ بما يحاوؿ المتعمـ اف يحققو.
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.2

مفاىيـ آلية :Mechanism Conceptsوىي التي تصؼ مقدار األثر الذي سينتج مف عمؿ

.3

مفاىيـ القيمة  :Value Conceptsالتي تشير إلى الكيفية التي يكتسب العامؿ مف خبلليا

قيمتو(.نوفل .)174 :7115،

مف المحتمؿ أف تكوف القدرة عمى تكويف المفاىيـ المجردة ىي أساس القدرة عمى التحميؿ إذ يستخدـ

المفاىيـ طواؿ الوقت في التعامؿ وعمى الرغـ مف ذلؾ فاف بعض الناس اليشعروف باالرتياح في التعامؿ مع
المفاىيـ خاصة المفاىيـ التي تتصؼ بالغموض أو المفاىيـ ذات الصبغة األكاديمية.بينما يكوف االرتياح واضحا

عندما يتعامؿ بعض المتعمميف بالمفاىيـ المحسوسة(.سعادة  )02 :7111،وىناؾ عدد مف األسباب التي تبرر
الحاجة إلستخبلص مفاىيـ واضحة ىي:

 .1البدائؿ :Alternativesفبعض ىذه البدائؿ قد تكوف أكثر قوة مف األفكار التي نستخدميا بشكؿ

مستمر.

 .2التقوية : Relayفعندما نستخمص مفيوما يمكف تقويتو مف خبلؿ بذؿ جيود لتحسينو بإزالة

األخطاء ونقاط الضعؼ والعمؿ عمى تعزيز قوة ىذا المفيوـ.

 .3التغيير : Changeفعندما نعرؼ المفيوـ نستطيع أف نقرر تغييره إذا لـ تكوف األمور تسير

بشكؿ جيد أو إذا كاف ىناؾ تيديد منافس لو (.نوفل .)015 :7104

-1-1-0توليد أفكار جديدة :Generation of new Ideas

يعرؼ دي بونو الفكرة بأنيا  :شيء يتصور (يفيـ) مف خبلؿ العقؿ ) (Mindواألفكار ىي طرائؽ مادية
لتطبيؽ المفاىيـ والفكرة يجب أف تكوف محددة ويجب أف توضع موضع الممارسة.

ومف أجؿ توليد أفكار جديدة يحذر دي بونو مف الرفض السريع والفوري لؤلفكار ويشير إلى أف الرفض

السريع لؤلفكار يأتي مف القيود التي فرضت عمى العقؿ.فإذا كانت الفكرة التتوافؽ مع ىذه القيود فإنيا تتجو نحو
الرفض.وىذا ىو االستخداـ المبكر لمتفكير المتشائـ لكف األمر يتطمب اف يتـ التفكير في ىذه الحالة بطريقة
تشير إلى التفاؤؿ بؿ قد يتطمب التفكير في ىذه الحالة اإلبداع وذلؾ لمحصوؿ عمى مزيد مف األفكار اإلبداعية

أما تقويـ األفكار المطروحة فسوؼ يأتي الحقاً وحتى ىذه المحظة أف الجيد المبذوؿ يجب أف يتركز نحو
تحسيف وبناء الفكرة(.ديبونو.)79 :7115 ،

ويورد دي بونو أكثر التعبيرات شيوعا وقوة لرفض فكرة ما منيا :استخداـ شبو الجممة التالية مف قبؿ

المتعمميف (مثؿ كذا  )....أو (ىذه الفكرة مثؿ الفكرة التي نقوـ بيا) أي دوف التطرؽ لمفكرة المعنية
وتوضيحيا.ويوضح دي بونو أف شبو الجممة (مثؿ كذا) تبدو لبعض الناس غير ضارة ولكف ىذا قاتؿ قوي

لؤلفكار وىي تعني انو الحاجة إلعطاء أي انتباه لمفكرة أو إعطائيا أي جزء مف التفكير .فعمى سبيؿ المثاؿ :

الحصاف ىو مثؿ الطائرة ؛ ألف كمييما وسيمة لبلنتقاؿ وبطاقة االئتماف ىي مثؿ بطاقة المصرؼ ألنيما مثؿ
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الصؾ وكميا وسائؿ لدفع الفواتير دوف استخداـ النقود.كثير مف األفكار الميمة والقيـ الجديدة سوؼ تضيع إذا

سمحنا باستخداـ شبو الجممة الخطيرة (مثؿ كذا)(.نوفل .)012 :7104،

 4-1-0توليد بدائل جديدة :Generation of new Alternatives
مف مبادئ اإلبداع الجاد انو طريقة خاصة لتأمؿ الحموؿ مف بيف مجموعة ممكنة ومتاحة حيث ييتـ

اإلبداع الجاد باكتشاؼ أوتوليد طرائؽ أخرى إلعادة وتنظيـ المعمومات المتاحة وتوليد حموؿ جديدة بدال مف
السير في خط مستقيـ .والذي يقود عندئذ الى تطوير نمط واحد.أف البحث عف طريؽ بديؿ أمر طبيعي لدى
المتعمميف الذيف يشعروف أنيـ يقوموف بذلؾ وىذا أمر صحيح إلى حد ما.لكف البحث مف خبلؿ اإلبداع الجاد

يذىب إلى ما ىو أبعد مف البحث الطبيعي ففي البحث الطبيعي عف البدائؿ يبحث المتعمموف عف أفضؿ البدائؿ

الممكنة.لكف البحث عف البدائؿ مف خبلؿ توظيؼ اإلبداع الجاد يتيح لممتعمميف توليد بدائؿ كثيرة بحسب قدرتيـ

.وال يبحث اإلبداع الجاد عف أفضؿ البدائؿ ولكف عف البدائؿ المتعددة.في البحث الطبيعي عف البدائؿ ييتـ
المتعمـ بالبدائؿ المنطقية بينما في اإلبداع الجاد ليس مف الضروري أف تكوف البدائؿ خاضعة لممنطؽ وقد

يشكؿ أحد البدائؿ نقطة بداية مفيدة كما يعمؿ عمى حؿ بعض المشكبلت دوف عناء(.أبو جادو ونوفل،

.)459: 7112

أوضح (دي بونو) بجامعة كمبرج منحى جديد إلستراتيجيات التفكير إذ أثبت اف االستدالؿ المنطقي

المتتابع اليمثؿ دائما األسموب األكفئ أو الوسيمة المثمى لبموغ الحؿ إذ أف أسموب حؿ المشكبلت بروية

وبحساب خطوة خطوة قد يشتت الشخص عف إمكانيات التجريب وبالتالي قد يضيع الطريقة األكثر خصوبة

والتي تؤدي إلى الحؿ (عويضة.)52: 0115 ،

-6-4-0توليد إبداعات (تجديدات) جديدة :Generation of new Innovations
يؤكد دي بونو أف اإلبداع ىو العمؿ عمى إنشاء شيء جديد بدال مف تحميؿ حدث قديـ وتشمؿ

اإلبداعات أو التجديدات نمطاً مف اإلبداع الجاد.وغالباً ما يكوف توليد اإلبداعات المألوفة سريعا بينما إنتاج
اإلبداعات األصيمة يحدث ببطء.ومف ثـ يكوف مف السيؿ استبعاد اإلنتاج األكثر شيوعا مف خبلؿ الطمب مف
المتعمميف االقتصار عمى إنتاج األفكار اإلبداعية األصيمة.وفي العادة يميؿ األفراد إلى إنتاج االستجابات األكثر

أصالة مف خبلؿ االستمرار في العمؿ عمى الميمة التعميمية أو المشكمة التي تواجييـ إف نتائج الجيد المركز

في الم يمة يعمؿ عمى زيادة إنتاج األفكار اإلبداعية أو التجديدات الجديدة واليشترط لتوليد إبداعات جديدة اف
يتصؼ الفرد بمستوى عاؿ مف الذكاء فقط .فالذكاء وحده غير كاؼ لئلبداع إنما يحتاج اإلبداع إلى درجة معينة

مف الذكاء(.نوفل .)019 :7104،

إف ممارسة المتعمـ لميارات اإلبداع الجاد التي عرضت تعمؿ عمى جعؿ المتعمـ يفكر خارج حدود

التفكير التقميدي ويواجو المشكبلت بأفكار أفضؿ لمحصوؿ عمى نتائج فورية ويولد فكرة ما خبلؿ أفكار أخرى

ويصمـ طرقا متعددة لحؿ مشكبلت مطروحة ويطور أفكا اًر جديدة ويعمؿ عمى تطوير عادات وممارسات

إبداعية ويعمؿ عمى تحويؿ المشكبلت إلى فرص لئلبداع (.أبو جادو ونوفل.)421: 7112 ،
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جدول ()0

دراسات سابقة :
ت

عنواف الدراسة

التاريخ

أسـ الباحث

العينة

أألداة

النتائج

1

أألبداع الجاد وعبلقتو

2004

التميمي

380

طالب

مقياس كاليفورنيا لمدافعية
العقمية ( )CMلقياس

الطمبو يتمتعوف بمستوى مرتفع في

وطالبة

اإلبداع الجاد والمعد مف

الجاد

بحكومة الذات العقمية

( )M.S.Gلدى طمبة
المرحمة االعدادية
2

فاعمية برنامج تعميمي
تعممي في تنمية

مقياس الدافعية العقمية لقياس اإلبداع

قبؿ (جيانكارلو وفاشيوف)
2013

الجبوري

تـ بناء اختبار اإلبداع

40

طالبة

أظيرت نتائج الدراسة الحالية فاعمية

الجاد كأداة ليا وفؽ نظرية

البرنامج التعميمي في تنمية اإلبداع

ديبونو

الجاد لدى طالبات المرحمة اإلعدادية

أألبداع الجاد وفؽ

ولصالح المجموعة التجريبية

نظرية ديبونو لدى
طالبات المرحمة
أألعدادية

3

الدافعية العقمية والتذوؽ

2013

الجنابي

الفني وعبلقتيا باالبداع
الجاد لدى طمبة معاىد

إختبار اإلبداع الجاد لػ

400

يتمتع طمبة معاىد الفنوف الجممية

ٍ
طالب

(إدوارد ديبونو) الذي كيفو

بمستوى ٍ
عاؿ مف اإلبداع الجاد ووجود

وطالبة

الجوراني  2010لمبيئة

فروؽ دالة إحصائيا في اإلبداع الجاد

العراقية

في متغيري النوع والتخصص الدراسي

الفنوف الجميمة

وفؽ متغيري النوع والتخصص
والتفاعؿ بينيما

4

100

طمب مف المفحوص دراسة

أظيرت النتائج أثر البرنامج األبداع

أثر برنامج في اإلبداع

2003

Kenny

الجاد لرفع مستوى

طالب

حالة مرضية وعمييـ أف

الجاد في رفع مستوى التفكير التأممي

التفكير اإلبداعي

وطالبة

يفكروا حوؿ القضايا التي

واإلبداعي

تثير اىتماميـ في أحداث

والتأممي

الحالة التي عرضت عمييـ،
وكيفية إيجاد البدائؿ
واألفكار الجديدة إليجاد
الحموؿ ليذه الحالة.

5

اثر برنامج ديبونو

لتعميـ التفكير في تنمية

2005

Lynda

30

طالبا

اختبار التفكير اإلبداعي

وأظيرت النتائج نموا في أألبداع الجاد

لتورانس وتـ تطبيؽ دروس

لصالح المجموعة التجريبية كما

التفكير االحاطي

البرنامج في ( )4ساعات

أظيرت النتائج إف التدريب يساعد

(أألبداع الجاد) لدى

أسبوعيا ,ولمدة خمسة

عمى إيجاد طرائؽ جديدة لمتفكير

طمبة الصفوؼ المنتيية

أسابيع

نتحرؾ باتجاىيا وىذه الطرائؽ تجعؿ

في الجامعة

الطمبة يبذلوف جيدا فعميا فيكوف الفرد
مبدعاً

571

7102

مجمة الباحث العدد الثالث والعشرون

الفصل الثالث:منيجية البحث واجراءاتو Methodology
أوالً:منيجية البحث Method of Research
إعتمدت الباحثة منيج البحث الوصفي ) )Descriptive Research Methodفي ضوء
عد ىذا األسموب مف أساليب البحث العممي وركناً أساسياً مف أركانو ,ويعتمده
متغيرات البحث وأىدافو  ،أذ ُي ّ
الباحثوف في دراسة الظواىر الطبيعية والتربوية وغيرىا .
 7-1مجتمع البحث Population of the Research
مجتمع البحث في البحث الحالي يتمثؿ بطبلب وطالبات كمية الفنوف الجميمة بأقساميا األربعة

في جامعة بابؿ بحسب نوع اإلجتماعي والمرحمة الدراسية (األولى والثانية والثالثة والرابعة) البالغ عددىـ بشكؿ

إجمالي ( )890طالباً وطالبةً لذا سوؼ يمكف تعميـ النتائج التي ستتوصؿ الييا الدراسة عمييـ
1-1عينات البحث The Samples of Research

حددت الباحثة عينات الدراسة ،والتي تمثمت في العينة األساسية لمدراسة الحالية والعينة اإلستطبلعية

األولية التي ستستعيف بيا في إجراءات تطبيؽ مقياسي الدراسة فضبلً عف عينة التحميؿ اإلحصائي التي ستتحقؽ
مف خبلليا لممقياسيف وعمى النحو اآلتي:

1-3-3عينة البحث األساسية Basic Research Sample

يقصد بالعينة مجموعة فرعية مف األفراد (المفردات أو المعطيات) يتـ إختيارىا بطريقة ما مف المجتمع

األصمي,وينبغي أف تمثؿ المجتمع الذي إشتقت منو  ,وىذا يعني إف العينة تحمؿ نفس مكونات المجتمع األصمي

وخصائصو (خطاب ..)24: 2009وجدو ( )2يوضح ذالؾ.
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جدول ( )7عينة البحث (طالب وطالبات) كمية الفنون الجميمة بأقساميا األربعة
في جامعة بابل والنوع اإلجتماعي والمراحل الدراسية األربعة

األقساـ

مراحؿ الدراسية األربعة

النوع

الفنوف المسرحية
التربية الفنية
الفنوف التشكمية
الفنوف التطبيقية

المجموع

األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

طبلب

18

18

12

10

58

طالبات

6

6

4

4

20

طبلب

10

4

6

6

26

طالبات

18

12

12

12

54

طبلب

12

12

6

6

36

طالبات

18

16

6

6

46

طبلب

6

6

-

-

12

طالبات

16

12

12

12

52

104

86

58

56

304

المجموع

الكمي
78
80
82
64
304

7-1-1عينة وضوح التعميمات وفيم العبارات  Initial Exploratory Sampleتـ إختيار
( )40طالباً وطالبة مف كمية الفنوف الجميمة وجدوؿ ( )3يوضح ذلؾ.
جدول ( )1توزيع أفراد العينة اإلستطالعية (طالب وطالبات) من كمية الفنون الجميمة
في جامعة بابل بحسب األقسام والنوع اإلجتماعي والمراحل الدراسية األربعة
مراحؿ الدراسية األربعة
األولى

األقساـ

الثالثة

الثانية

المجموع

الرابعة

طبلب طالبات طبلب طالبات طبلب طالبات طبلب طالبات
الفنوف المسرحية

1

2

1

1

2

1

2

1

11

التربية الفنية

1

1

1

2

1

1

2

1

10

الفنوف التشكمية

1

1

1

1

2

2

1

1

10

الفنوف التطبيقية

2

1

2

1

-

1

-

2

9

المجموع

5

5

5

5

5

5

5

5

40
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1-1-1عينة التحميل اإلحصائي Sample Statistical Analysis
تشير معظـ أدبيات القياس النفسي إلى أف حجـ العينة المناسب في عممية التحميؿ اإلحصائي لمفقرات
يفضؿ أف اليقؿ عف ( )400والتزيد عف ( )500فرداً يتـ إختيارىا بدقة مف المجتمع األصمي (الغريب :1970

 ،)189وذلؾ ألف ىذا الحجـ يعد مناسباً عندما يتـ إختيار المجموعتيف المتطرفتيف بالدرجة الكمية منو وبنسبة

( )%27لكؿ مجموعة يحقؽ حجماُ مناسباً وتبايناً جيداً بينيما (.)Ghiseli et al 1981:434ألف اليدؼ مف

,وبناء عمى ىذا الرأي
تحميؿ اإلحصائي لمفقرات ىو اإلبقاء عمى الفقرات الجيدة في المقياس((Ebel 1977:392
ً
فقد بمغت عينة التحميؿ اإلحصائي لمفقرات (لممجموعتيف المتطرفتيف) ( )400طالب وطالبة مف كمية الفنوف

الجميمة .كما إعتمدت الباحثة نسبة ( )% 27مف حجـ العينة في المجموعتيف المتطرفتيف وبذلؾ يكوف حجـ عينة

تحميؿ الفقرات يساوي ( )108فرداً لممجموعة العميا و( )108فرداً لممجموعة الدنيا.
4-1أداة البحث : The tools of Search

لغرض قياس ميارات اإلبداع الجاد لطبلب وطالبات كمية الفنوف الجميمة مف جامعة بابؿ حيث قامت
ِ
البحث قامت
الباحثة ببناء مقياس (ميارات اإلبداع الجاد)  ,بما يتبلئـ وطمبة الفنوف الجميمة ولتحقيؽ أىداؼ
الباحثة ببناء األداة وعمى النحو اآلتي:
7-7-4-1تحديد المنطمقات النظرية لبناء المقياس ميارات اإلبداع الجاد
إتسمت المنطمقات النظرية لمقياس ميارات اإلبداع الجاد  Serious Creativity Skillsفيما يأتي:


إعتمدت الباحثة عمى نظرية ( )2014 De Bonoومنطمقاتيا النظرية في وصؼ

اإلبداع الجاد كونو ميارات ( )Skillsتتطور عند الفرد,

المفتوحة عمى عينة إستطبلعية تضمنت تقديـ سؤاؿ

إستخدمت الباحثة طريقة إستبانة ُ
مفتوح لمطالب لمعرفة الفقرات المبلئمة في الصياغة مف أجؿ الدقة وتجنب التحيزات أو تخفؼ مف حدتيا كما
مبيف في الممحؽ ( .)8


إعتمدت الباحثة عمى إسموب المواقؼ المفظية (األحجية) والصورية واألشكاؿ اليندسية

في صياغة فقرات المقياس.
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5-7-4-1صياغة تعميمات فقرات مقياس ميارات االبداع الجاد
قننت الباحثة تعميمات موحدة خاصة بمقياس ميارات اإلبداع الجاد عمى طمبة كمية الفنوف الجميمة
بأقساميا األربعة (الفنوف المسرحية  ,التربية الفنية  ,الفنوف التشكمية  ,الفنوف التطبيقية) وىي تتضمف مجموعة
فقرات تتمثؿ في (أحجيات وصور) تمثؿ مواقؼ حياتية يراد خبلليا التعبير بحرية ووضوح ودقة عف أفكارىـ مف
خبلؿ إبداء بديؿ جديد مختمؼ عف البدائؿ التي حددتو الباحثة والمرفقة والموقؼ (الفقرة) ,وتتـ اإلجابة عمى

المربع الجانبي لمبدائؿ المحددة حوؿ الفقرة  ,وعمى أف يكوف بديبلً واحداً فقط  ,كما َحرصت الباحثة عمى تجنب
أي نوع مف اإليحاء أو التدخؿ الشخصي عند طبيؽ مقياس ميارات االبداع الجاد.
 2- 7-4-1فقرات مقياس ميارات االبداع الجاد بصورتيا االولية
تـ صياغة ( )50فقرة لمراعاة إحتمالية إستبعاد بعض الفقرات عند تحميميا إحصائيا إذ يشير بعض
المتخصصيف في القياس النفسي الى ضرورة أف يكوف عدد الفقرات التي تعد في بداية بناء المقياس أكثر مف

العدد المطموب في صيغتو النيائية إلحتماؿ إستبعاد بعض الفقرات عند تحميميا كي يبقى منيا ما يغطي السمة

المراد قياسيا (عبد الرحمف  ., )247 : 1998وجدوؿ ( )4يوضح ذلؾ.

جدول ( )4عدد الفقرات المحددة واإلحتمالية لممجاالت الخمس قياس ميارات االبداع الجاد

ت

المكونات

عدد

عدد الفقرات

الفقرات

لمراعاة

المحددة

اإلحتمالية

عدد الفقرات
مع اإلحتمالية

توزيع الفقرات

1

إدراكات جديدة New Percepaten

4

6

10

10-1

2

مفاىيـ جديدة New Concepts

4

6

10

20-11

3

افكار جديدة New Ideas

5

5

10

30-21

4

بدائؿ جديدة New Alternatives

4

6

10

40-31

5

ابداعات جديدة New Creations

5

5

10

50-41

مجموع الفقرات

22

28

50
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9-7-4-1الصدق الظاىري لفقرات مقياس ميارات اإلبداع الجاد
لغرض التحقيؽ مف الصدؽ الظاىري لمقياس ميارات اإلبداع الجاد عرضت الباحثة الفقرات بصيغتيا
التميدية وعددىا ( )50فقرة موزعة بحسب المكونات الخمس عمى عدد مف المحكميف والمختصيف في ميداف

العموـ النفسية والتربوية البالغ عددىـ ( )30مختصاً إلصدار أحكاميـ عمى مدى صبلحيتيا ومناسبتيا عمى
طمبة الفنوف الجميمة فضبلً عف سبلمة وصياغة الفقرة لمغرض الذي وضعت مف أجمو ومدى مبلئمة الفقرات
المعدة مف قبؿ الباحثة عمى المكونات الخمس ,وبعد إستحصاؿ إستجاباتيـ تـ التوصؿ إلى النتائج مف خبلؿ

إستعماؿ اإلحصائي ( . )Chi-Square One Sample Testوجدوؿ( )5يوضح ذلؾ .

جدول ( )6قيمة مربع كاي ( )Chi-squareوالنسبة المئوية لفقراتالمقياس بحسب المكونات الخمس
لالبداع الجاد

مكونات
المقياس
New Percepaten

إستجابة المختصيف
الفقرات
-6-5-4-3-2-1
10-9-8-7
-17-14-12-11

New Concepts

19
-18-16-15-13
20
-28-27-25-22

New Ideas

30-29
26-24-23-21
-37-35-32-31

New Alternatives

40-38

39-36-34-33

2

درجة النسبة

قيمة كا

المئوية

المحسوبة

0.05

25

5

%83.33

13.33

دالة

24

6

%80

10.80

دالة

موافقوف

غير
موافقيف

مستوى الداللة

13

17

%56.67

0.53

غير دالة

26

4

%86.67

16.13

دالة

19

11

%63.33

2.13

غير دالة

28

2

%93.33

22.53

دالة

18

12

%60.00

1.20

غير دالة

-44-43-42-41
New Creations

-48-47-46-45

1

29

50-49

576

%96.67

26.13

دالة
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1-7-4-1إعداد تعميمات المقياس Setup Instruction Section of the Scale
التعميمات في المقياس ىي الدليؿ الذي يمكف أف يسترشد بو المفحوص حاؿ إستجابتو عمى فقرات
المقياس  ,أعدت الباحثة تعميمات المقياس (ميارات االبداع الجاد) وفؽ ما تبينو في صياغة تعميمات الفقرات

المبيف

01-7-4-1تجربة وضوح التعميمات وفقرات المقياس
طبقت الباحثة فقرات المقياس البالغة ( )37فقرة عمى عينة إتسمة بالعشوائية والمؤلفة مف ( )40طالب

وطالبة مف كؿ مرحمة دراسية مف المراحؿ األربعة ومنيا تطمب مف المفحوصيف قراءة التعميمات بدقة والفقرات
بإمعاف ,ومف ثـ اإل ستفسار عف أي غموض فييا وذكر المعوقات التي واجيتيـ أثناء اإلستجابة  .وبعد الفحص
تبيف لمباحثة إف التعميمات باتت واضحة  , ,كما وتحققت الباحثة مف الوقت المستغرؽ لئلجابة عمى فقرات

المقياس ككؿ تراوح بيف ( )60-45دقيقية كما إتضح ذلؾ مف تسجيمو في عداد الوقت بوسط محتمؿ البالغ

( )52.5دقيقية يستغرؼ المفحوص لبلجابة عميو.

00-7-4-1إجراء التحميل اإلحصائي الفقرات مقياس ميارات اإلبداع الجاد
0-00-7-4-1إسموب المجموعتان المتطرفتان Contrasted Groups Method
وإلجراء ذلؾ إتبعت الباحثة الخطوات المتسمسمة اآلتية :

وزع المقياس عمى ( )400طالب وطالبة مف كمية الفنوف الجميمة في جامعة بابؿ تـ إختيارىـ

بالطريقة العشوائية
أعبله.
فييا.

حددت الدرجة الكمية إلستمارة مقياس ميارات اإلبداع الجاد والتي طبقت عمى العينة المذكورة

رتبت درجات الكمية لئلستمارات بشكؿ تنازلي مف أعمى درجات كمية لممقياس الى أدنى درجات
حددت الباحثة نسبة ( )%27مف درجات المقياس الحاصمة عمى أعمى درجات بوصفيا

مجموعة عميا لممجموعة وذات النسبة لدرجات الحاصمة عمى أدنى درجات بوصفيا المجموعة الدنيا .تبيف

لمباحثة إف جميع الفقرات مقياس ميارات االبداع الجاد كانت دالة بإستثناء الفقرة ( )2التي حصمت عمى قيمة

محسوبة بالغة ( ).6571والفقرة ( )7التي حصمت عمى قيمة محسوبة بالغة ( ).5761والفقرة ( )8التي حصمت
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عمى قيمة محسوبة بالغة ( ).0371كانت غير دالة .ومنيا إستبعدت الباحثة ( )3فقرات مف المقياس ككؿ وتـ

اإلستبقاء عمى ( )34فقرة .

7-00-7-4-1اإلتساق الداخمي لمقياس ميارات اإلبداع الجاد


لتحقيؽ اإلتساؽ الداخمي لفقرات مقياس ميارات اإلبداع الجاد إستعممت الباحثة العبلقات

الداخمية لممقياس والتي تمثمت في  :عبلقة الفقرة بالمجاؿ التي تنتمي اليو وعبلقة كؿ مجاؿ مف المجاالت

الخمس فيما بعضيا  ,فضبلً عف عبلقة الفقرة في المقياس والدرجة الكمية لو وأيضاً عبلقة المجاؿ بالفقرة

الكمية لممقياس  ,وقد إستعممت الباحثة اإلحصائي معامؿ إرتباط (بوينت بايسلاير) لكوف المتغيرات فييا مف

نوع ثنائي إلستخراج العبلقات اإلرتباطية  ,واعتماداً عمى معيار ( ) Field 2005والذي أشار إلى إف قبوؿ
الفقرة تتحدد إذا حصؿ الباحث عمى معامؿ إرتباط الفقرة مع الدرجة الكمية عمى ( )0.20فأعمى غير إف
الباحثة حدد معيار إضافي لمحصوؿ عمى أعمى دقة الدرجة مف خبلؿ تحديد قبوؿ الفقرة عند مستوى درجة

حرية (.)0.01


07-7-4-1الخصائص القياسية (السيكومترية) لمقياس ميارات االبداع الجاد
تحققت الباحثة مف الخصائص القياسية لمقياس ميارات االبداع الجاد مف خبلؿ:
0-07-7-1معامل الصدق Validity
تثبتت الباحثة مف معامؿ الصدؽ بصورتيا الكمية كما في :
7-07-7-4-1الصدق الظاىري Face Validity
مف خبلؿ عرض مقياس ميارات اإلبداع الجاد وفقراتو عمى مجموعة مف المحكميف و مختصيف في
ميداف العموـ التربوية والنفسية
 1-07-7-4-1الصدق البناء Construct Validity

تحققت الباحثة مف معامؿ صدؽ البناء في اإلجراءات التحميمية لمقياس ميارات االبداع الجاد مف خبلؿ

عبلقة الفقرة بالمجاؿ التي تنتمي اليو وعبلقة كؿ مجاؿ مف المجاالت الخمس فيما بعضيا  ,فضبلً عف عبلقة

الفقرة في المقياس والدرجة الكمية لو وأيضاً عبلقة المجاؿ بالفقرة الكمية لممقياس.
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01-7-4-1الجراء التحميمي لمقياس ميارات االبداع الجاد

أعتبر المقياس صادقا بنائياً مف خبلؿ مؤشرات اآلتية:
0-01-7-4-1معامل الثبات Reliability

لقد تـ إستخراج معامؿ الثبات بثبلثة طرائؽ وىي كاألتي:

0- 0-01-7-4-1طريقة التجزئة النصفية (معامل اإلتساق)
إستعممت الباحثة مف معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لتحقؽ مف مدى اإلتساؽ بيف فقرات مقياس

ميارات اإلبداع الجاد البالغة ( ).627ومف ثـ صححتو بمعادلة (سبيرماف – برواف) البالغة (.).770
7-0-01-7-4-1معادلو الفا  -كرونباخ Cronbach Alfa

لتحقيؽ الثبات بيذه المعادلة طبؽ المقياس عمى أفراد العينة البالغ عددىـ ( )40طالب وطالبة  .حيث

بمغت قيمة النصؼ االوؿ).) 731في حيف بغت قيمة النصؼ الثاني (.(708
 1-0-01-7-4-1معامل جتمان

بموجب ماتوصؿ اليو (مف معادلة عامة تصمح في تقدير معامؿ الثبات عندما التتسوى االنحرافات

المعيارية لجزئي المقياس فضبلً عف تساوييا  .لذا استعممتو الباحثة معامؿ ) ) Keetmanفي التحقؽ مف
معامؿ الثبات وقد تبيف إف معامؿ الثبات لميارات اإلبداع الجاد وفقاً لذه المعادلة قد بمغ (.(767
الفصل الرابع:عرض النتائج ومناقشتيا
سيتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف ومف ثـ مناقشتيا بحسب ماتـ التوصؿ اليو ووفقاً

ألىداؼ البحث وبالشكؿ اآلتي :

اليدؼ األوؿ  :مدى أمتالك طمبة الفنون الجميمة لميارات اإلبداع الجاد.
بعد تحميؿ إجابات الطمبة (عينة البحث الحالي عمى مقياس ميارات اإلبداع الجاد) أظيرت النتائج إف

اإلستجابات لمقياس ميارات اإلبداع الجاد ككؿ (لعينة واحدة) تبيف مف الوسط الحسابي المتحقؽ البالغ
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( )11.26وبإنحراؼ معياري ( )5.70واف القيمة التائية المعتمدة عمى الوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري قد
بمغت ( )2.761وىي قيمة أعمى مف القيمة الجدولية البالغة ( )1.645عند درجة حرية ( )DF=303وبمستوى

( .)0.05 ≥ αوىذا يعني إف طمبة الفنوف الجميمة في جامعة بابؿ يمتمكوف ميارات اإلبداع الجاد.غير إف
الباحثة إرتأت التحقؽ مف مدى إمتبلؾ ميارات اإلبداع الجاد لكؿ قسـ (التخصص) و مرحمة دراسية والنوع

اإلجتماعي وعمى النحو اآلتي:

أوالً :ميارات اإلبداع الجاد بحسب األقسام العممية (التخصص)

لمتعرؼ عف ميارات اإلبداع الجاد في أقساـ الكمية (الفنوف المسرحية.التربية الفنية.الفنوف

التطبيقية.الفنوف التشكمية) ومعتمدة عمى حساب األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية والقيمة التائية
المحسوبة لو.عمى عينة بمغت ( )304طالب وطالبة .إستعممت الباحثة األختبار التائي ( )t-testلعينة واحدة

عند درجة حرية ( )DF=303لكؿ قسـ مف األقساـ األربعة .تبيف لمباحثة إف األوساط الحسابية كانت أعمى مف

الوسط الفرضي البالغ ( )11بإستثناء الوسط الحسابي الخاص بقسـ التربية الفنية  .والمبيف في جدوؿ (.)6
جدول ( )5المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة

لميارات األبداع الجاد بحسب أألقسام العممية لدى طمبة الفنون الجميمة في جامعة بابل
ت

القسـ العممي

المتوسط

1

الفنون المسرحية

11.13

5.73

2

التربية الفنية

6.92

5.83

-6.42

3

الفنون التشكيمية

14.03

4.00

6.76

دال

4

الفنون التطبيقية

13.70

3.31

6.46

دال

الحسابي

اإلنحراؼ المعياري

التائية المحسوبة

الداللة

0.20

دال
غير داؿ

ثانياً :ميارات اإلبداع الجاد بحسب المرحمة الدراسية
مف حيث المراحؿ أظيرت نتائج البحث أف القيمة التائية المعتمدة عمى األوساط الحسابية واإلنحرافات

المعيارية تبيف لمباحثة إف األوساط الحسابية كانت كميا أصغر مف الوسط الفرضي البالغ ( )11لممقياس
ماعدا المرحمة الثالثة  .والمبيف في جدوؿ (.)7
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جدول ( )2المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة

لألبداع الجاد بحسب المراحل الدراسية لدى طمبة الفنون الجميمة في جامعة بابل
ت

المرحمة الدراسية

المتوسط

الحسابي

اإلنحراؼ المعياري التائية المحسوبة

الداللة

1

األولى

11.11

5.87

0.18

غير داؿ

2

الثانية

12.35

5.33

2.27

غير داؿ

3

الثالثة

18.20

2.85

1.751

دال

4

الرابعة

10.02

5.58

-1.30

غير داؿ

ثالثاً :ميارات اإلبداع الجاد بحسب النوع اإلجتماعي (طالب .طالبات)

ومف حيث النوع اإلجتماعي أظيرت نتائج البحث أف القيمة التائية المعتمدة عمى الوسطيف

الحسابييف واإلنحرافيف المعيارييف تبيف لمباحثة إف الوسط الحسابي لمطالبات كاف أعمى مف الوسط

الفرضي البالغ ( )11في حيف إف الوسط الحسابي لمطبلب كاف أصغر مف الوسط الفرضي .والمبيف
في جدوؿ (.)8
جدول ( )9المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة

لألبداع الجاد بحسب النوع االجتماعي لدى طمبة الفنون الجميمة في جامعة بابل

ت

النوع اإلجتماعي

المتوسط

اإلنحراؼ المعياري

التائية المحسوبة

الداللة

الحسابي
1

طبلب

11.59

5.71

1.19

غير داؿ

2

طالبات

11.00

5.69

1.00

دال

مف خبلؿ النتائج المستحصمة لمباحثة مف جدوؿ كؿ مف ( )8( )7( )6تبيف لمباحثة شيوع ميارات
اإلبداع الجاد لدى األقساـ العممية كافة (في كمية الفنوف الجميمة) ماعدا قسـ التربية الفنية حيث لـ يظير لدييـ

مؤش اًر عمى ميارات اإلبداع جاد .وىذه النتيجة تتفؽ مع قسـ مف نتائج دراسة (التميمي  )2013حيث أظيرت
النتائج أرتفاع في مستوى اإلبداع الجاد لدى الطمبة ذات التخصص العممي .وأختمفت عف النتائج التي توصمت

إلييا كؿ مف دراسة ( الجوراني  )2006التي أظيرت أنخفاض في مستوى التفكير الجانبي (اإلبداع الجاد) عند

طمبة الجامعة بمختمؼ التخصص والنوع اإلجتماعي.ودراسة (الموسوي  )2009التي توصمت الى أنخفاض
مستوى التفكير اإلحاطي (اإلبداع الجاد)عند طمبة الجامعة .وتبرر الباحثة ذلؾ – إرتفاع مستوى إمتبلؾ قسـ

كؿ مف الفنوف ( المسرحية .التشكمية.التطبيقية) -لكوف ىذه األقساـ تيتـ بإستخراج الجانب المياري لدييـ أو
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َّ
إمتبلكيف لميارات اإلبداع الجاد
لكونيا مف الميارات العممية غير النظرية .في وقت تفوؽ الطالبات مف حيث

أكثر مف الطبلب وذلؾ ألسباب تتعمؽ بالبعد النفسي والمعرفي والتحصيمي َّ
ليف.

اليدؼ الثاني  :التعرف عن الفروق ذا الداللة اإلحصائية في ميارات اإلبداع الجاد لدى طمبة الفنون

الجميمة عمى وفق المتغيرات التخصص (اإلقسام) (فنون مسرحية.التربية الفنية.الفنون التشكيمية .الفنون

التطبيقية)والمرحمة الدراسية(األولى.الثانية.الثالثة.الرابعة) والنوع اإلجتماعي(طالب.طالبات).

لغرض التعرؼ فيما أذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في ميارات اإلبداع الجاد عمى وفؽ
متغيرات التخصص والمرحمة والنوع اإلجتماعي واألثر الناتج مف التفاعؿ بيف المتغيرات.قامت الباحثة بحساب

األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لكؿ قسـ مف األقساـ (التخصص) ولكؿ مرحمة (مف المراحؿ األربعة)

وحسب النوع اإلجتماعي (طبلب .طالبات).

إتضحت النتائج في اإلستجابات عمى ميارات اإلبداع الجاد إف المتوسط الحسابي ( )11.26وبإنحراؼ

معياري بالغ ( )5.70لمطبلب والطالبات في كمية الفنوف الجميمة مف جامعة بابؿ.

جدول ( )1المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لميارات اإلبداع الجاد

بحسب المرحمة الدراسية لكل قسم لدى طمبة الفنون الجميمة في جامعة بابل

القسـ المرحمة

النوع

المتوسط

الحسابي

المعياري

األولى

طبلب

9.33

5.57

طالبات

11.14

4.56

طبلب

12.53

3.37

طالبات

5.50

0.84

طبلب

9.77

6.47

طالبات

18.40

1.34

طبلب

16.38

5.95

طالبات

5.00

1.56

طبلب

11.41

5.71

طالبات

10.38

5.88

طالبات

Total

11.13

5.73

Total

14.03

طبلب

8.68

5.79

طبلب

17.20

0.45

طالبات

4.00

4.81

طالبات

13.94

3.36

لفنوف مسرحية
تربية

فنية

األولى

طالبات

15.67

2.22

طبلب

15.55

1.04

طالبات

14.57

3.82

طبلب

14.00

4.20

طالبات

14.14

3.29

طبلب

14.80

2.05

طالبات

11.57

3.05

طبلب

13.41

4.81

14.48

3.26
4.00

الثانية
الثالثة
الرابعة
Total

الفنوف

Total

األولى

طبلب

10.27

6.77

الفنوف تشكيمي

الرابعة

الحسابي

المعياري
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طبلب

5.33

2.08

طالبات

8.38

7.92

طبلب

8.67

7.71

طالبات

5.33

4.21

طبلب

9.86

5.11

طالبات

4.71

4.34

طبلب

8.63

5.71

طالبات

5.69

5.66

طالبات

Total

6.92

5.83

Total

16.20

الؤلولى طبلب

10.04

6.03

طبلب

10.65

6.38

طالبات

12.22

5.53

طالبات

11.58

5.52

Total

11.11

5.87

Total

11.20

5.85

طبلب

13.36

3.84

طبلب

13.70

5.56

طالبات

11.53

6.19

طالبات

7.91

4.43

Total

12.35

5.33

Total

10.02

5.58

طبلب

11.59

5.71

طالبات

11.00

5.69

Total

11.26

5.70

الثالثة
الرابعة
Total

الثانية

Total

الثانية
الثالثة
الرابعة
Total

الثالثة

الرابعة

طبلب

16.20

2.05

طالبات

14.42

3.87

طبلب

10.11

3.71

طالبات

13.21

2.42

طبلب

16.70

3.45

طالبات

10.45

1.86

طبلب

16.70

1.49

13.13

3.26
2.05

ولتحميؿ البيانات (المعطيات) في إيجاد الفروؽ عمى وفؽ متغيرات القسـ (التخصص) والمرحمة الدراسية

والنوع اإلجتماعي والتفاعؿ بينيما لميارات اإلبداع الجاد.قامت الباحثة بأستخداـ تحميؿ التبايف الثبلثي بتفاعؿ

( )ANOVAفكانت نتائج(القسـ والمرحمة الدراسية)غير دالة و(القسـ والنوع اإلجتماعي)غير داأل أما(المرحمة
الدراسية والنوع اإلجتماعي) داؿ.فضبلً عف التفاعؿ بيف كؿ مف (القسـ والمرحمة الدراسية والنوع اإلجتماعي)

كاف داالًأيضاً.

وجراء التفاعؿ الحاصؿ بيف متغير القسـ (التخصص) الذي توصمت اليو الباحثة .سعت لبياف ىذا الفرؽ

بيف األقساـ األربعة (التخصصات األربعة) :الفنوف المسرحية ,التربية الفنية ,الفنوف التطبيقية ,الفنوف التشكمية.
مما لجأت الى إستعماؿ أختبار شيفيو في إيجاد الفروقات بينيما .ومف خبلؿ اإلختبار تبيف لمباحثة عدـ وجود

فروقات دالة إحصائياً بيف قسمي الفنوف (التشكمية والتطبيقية) .وكذالؾ عدـ وجود فروقات دالة إحصائياً بيف
قسمي (الفنوف المسرحية والتربية الفنية) .عند مستوى ( .)0.05 ≥ αفي حيف تركزت الفروقات بيف كؿ مف
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قسمي (الفنوف التشكمية والفنوف التطبيقية) مف جية وقسـ (التربية الفنية) مف جية أخرى وقسـ (الفنوف

المسرحية) مف جية أخرى .وتخمص الباحثة لمنتيجة اإلحصائية إف قسمي (الفنوف التشكمية والفنوف التطبيقية)

أكثر أستعماالً لميارات اإلبداع الجاد مف قسمي (الفنوف المسرحية والتربية الفنية) بموجب المتوسطات الحسابية

ليـ كما مبيف في جدوؿ (.)10

جدول ( )01تحميل التباين الثالثي لميارات اإلبداع الدى طمبة الفنون الجميمة في جامعة بابل
مصادر التبايف

مجموع المربعات

القسم

2078.450

درجات

متوسط

الحرية

المربعات

3

الفائية

الجدولية

الداللة
0.05 ≥ α

34.441 692.817

2.60

دالة

(التخصص)
المرحمة الدراسية

47.362

3

15.787

.785

2.60

غير دالة

النوع اإلجتماعي

152.117

1

152.117

7.562

3.84

دالة

القسـ * المرحمة

257.958

9

28.662

1.425

1.88

غير دالة

القسـ * النوع

108.106

3

36.035

1.791

2.60

غير دالة

المرحمة * النوع

399.645

3

133.215

6.622

2.60

دالة

القسم * المرحمة

753.216

7

107.602

5.349

2.01

دالة

* النوع
الخطأ

5511.786

274

الكمي

9840.470

303

20.116
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الفصل الخامس:اإلستنتاجات والتوصيات والمقترحات
يتناوؿ ىذا الفصؿ كؿ مف اإلستنتاجات والتوصيات والمقترحات التي تتعمؽ بالبحث الحالي وعمى
النحو اآلتي:
اإلستنتاجات :
مف خبلؿ النتائج التي توصمت الييا الباحثة تبيف اإلستنتاجات اآلتية :

إتضح اإلبداع الجاد في األقساـ العممية في كمية الفنوف الجميمة بإستثناء بقسـ التربية الفنية.واف لمقسـ

دور واضح في ذلؾ بحسب مابينتو التفاعبلت بيف األقساـ.


مف حيث المرحمة الدراسية إتضح اإلبداع الجاد في المرحمة الثالثة مف الكمية فقط.



َّ
تفوقف في ميارات اإلبداع الجاد.
مف حيث النوع اإلجتماعي إتضح إف الطالبات قد



إف المرحمة الدراسية كمما تقدمت في كمية الفنوف الجميمة تساعد في مستوى تحقيؽ ميارات



وجود تفاعؿ واضح بيف كؿ مف (القسـ والمرحمة الدراسية والنوع اإلجتماعي) في ميارات

اإلبداع الجاد لدى الطمبة.كما بينتو التفاعبلت بيف متغيري (المرحمة الدراسية والنوع اإلجتماعي)
اإلبداع الجاد.


إف قسمي (الفنوف التشكيمية والفنوف التطبيقية) أكثر إستعماالً لميارات اإلبداع الجاد مف قسمي

(الفنوف المسرحية والتربية الفنية) إذ تبيف قسمي (الفنوف التشكيمية والفنوف التطبيقية) مف جية وقسـ (التربية
الفنية) وقسـ (الفنوف المسرحية) مف جية أخرى.
التوصيات

في ضوء نتائج البحث التي توصمت إلييا الباحثة فإنيا توصي بما يأتي -:
-1

أبتداع طرؽ جديدة في التدريس وحاولة الغاء طريقة المحاظرة ألنيا ستجعؿ الطالب بمثابة

-2

أألىتماـ بكمية الفنوف الجميمة مف قبؿ و ازرة التربية مف حيث توفير بناية تحتوي عمى مختبرات

-3

أدخاؿ برنامج خاص باألبداع الجاد ظمف أألنشطة والتماريف التي يدرسيا طمبة الفنوف الجميمة

-4

العمؿ عمى تبادؿ الخبرات مع مؤسسات دولية مثؿ مركز ديبونو لتعميـ التفكير واالبداع

-5

أف عممية تعميـ أالبداع الجاد يمكف أعتباره مقررآ دراسيآ مستقآل مف بيف الموضوعات التعميمية

جياز التسجيؿ

ومسارح وقاعات خاصة بالرسـ لكي يبدع الطمبة أكثر في أختصاىـ

والحصوؿ عمى دورات تدريبية .

المقررة عمى الطمبة والتي تعد بحد ذاتيا أستثما آر واعدآ في المجاؿ التربوي .
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المقترحات The Suggestion

استكماالً لمدراسة الحالية تقترح الباحثة اآلتي -:
-1

أجراء دراسة مماثمة عمى الطبلب المتميزيف في العراؽ

-3

أجراء دراسة مقارنة بيف مدارس أألىمية والمدارس الحكومية لمعرفة طريقة توظيفيـ

-2
لؤلبداع الجاد
-4

الجميمة

-5

أجراء دراسة مماثمة لمعرفة االبداع الجاد لدى أساتذة كمية الفنوف الجميمة

أجراء دراسة وصفية بيف الحس الجمالي وميارات االبداع الجاد لدى طمبة الفنوف
أجراء دراسة وصفية بيف أنماط التفضيؿ المعرفي وميارات االبداع الجاد لدى طمبة

كمية الفنوف الجميمة
المصادر:

الق ارَن الكريم


أبراىيـ ،مجدي عزيز (:)2012التفكير الجانبي تقنياتو التربوية وموارده التعميمية ،دار عالـ

الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة..


أبو جادو ،صالح محمد عمي (:) 2007تطبيقات عممية في تنمية التفكير االبداعي بأستخدام



أبو جادو ،صالح محمد عمي ،نوفؿ ،محمد بكر(  : )2007تعميم التفكير النظرية والتطبيق،

نظرية الحل االبتكاري لممشكالت ،دار الشروؽ لمنشر والطباعة والتوزيع ،عماف.
دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف -االردف.

،القاىرة.

خميفة ،عبد المطيؼ محمد (:)2000الحدس واالبداع ،دار غريب لمنشر والطباعة والتوزيع

 روشكا ،السكندر (: )1989االبداع العام والخاص .ترجمة غساف عبد الحي أبو فخر

.الكويت:عالـ المعرفة رقـ السمسمة .144


سميـ،أمؿ داوود،والشواؾ،أنور فاضؿ عبد الوىاب (:)2014الميارات االبداعية في حل

المشكالت لدى طفل الروضة ،مجمة كمية التربية لمبنات ،المجمد ()25العدد(.)4

الشيخ،سميماف الخضري،وعبد الرحيـ ،أنور رياض(:)1993ميارات التعمم والستذكار وعالقتو بالتحصيل



عبد الكافي ،أسماعيؿ عبد الفتاح (:)2009تنمية االبداع عند االطفال ،مركزديبونو.

العتوـ،عدناف يوسؼ (:)2010عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق ،دار المسيرة لمنشر

والطباعة والتوزيع،عماف
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المنظمة العربية، أعداد عضو ىيئة التدريس في الجامعات:)1987( عبد الرحمف،  عدس

تونس، لمتربية والثقافة والعموـ
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