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 ودور المدرسة   نظراً ألهمية اإلبداع أو االبتكار في تطوير الحياة العصرية         :المستخلص
في تنميته لدى الطلبة فقد أجريت الدراسة الحالية بهدف معرفة أثر عدد مـن المتغيـرات                
على هذه المهمة خاصة المدارس الريادية التي احدثتها وزارة التربية والتعليم األردنية بعد             

  لتقوم بمهام ريادية متميزة في كل المجـاالت        ١٩٨٧مؤتمر التطوير التربوي األول عام      
كما هـدفت الدراسـة إلـى       . ومن المتوقع أن يحضى النشاط اإلبداعي للطلبة باهتماماتها       

معرفة أثر بعض المتغيرات الديمغرافية الخاصة بالطالب وأسرته كـالجنس والمـستوى            
 وقد  ،الدراسي ومستوى تعليم األبوين ونوع العالقة بينهما ومهنة األب ومكان إقامة األسرة           

 قياس سهلة لتقييم مستوى النشاط اإلبداعي وهي مكونة من قائمـة            استخدمت الدراسة أداة  
نشاطاً مقسمة إلى أربعة مجـاالت لغويـة وعلميـة وفنيـة            ) ٨١(أنشطة ابتكارية عددها    

 وقد طبقت على عينة مـن       ،)١٩٩٠(وعربها حبيب   ) ١٩٦٩(واجتماعية أعدها تورانس    
ـ   ، واألول الثانوي األدبي   ،طلبة الصف التاسع   انوي العلمـي فـي المـدارس        واألول الث

والمدراس العادية التي تكافؤها في الظرف والبيئـة وعـددها          ) ١٠(الرياديـة وعددهـا   
) ٦٣٥( وبلغ عدد طالب المـدارس الرياديـة         ،مدرسة في محافظات شمال األردن    ) ١١(

طالبة، ) ٥٢٢(طالباً منهم   ) ٦٨٧( وعدد طلبة المدارس العادية      ،طالبة) ٢٠٩(طالباً منهم   
 وتحليل التباين األحادي كما استخدمت      T-test) ت(لكشف عن النتائج استخدمت اختبار      ول

  :وأظهرت الدراسة النتائج التالية للمقارنات البعدية،) Newman - Keuls(نيومان كولز 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات الطلبـة علـى أداة النـشاط                 . ١

تعـود  ) اجتمـاعي -فني-علمي-لغوي(التها  اإلبداعي ككل وعلى كل مجال من مجا      
 ).عادية-ريادية(الختالف نوع المدرسة 

-ذكور(عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة تعود الختالف الجنس             . ٢
 بينما ظهـرت فـروق      ،على أداة قياس النشاط اإلبداعي وعلى المجال اللغوي       ) إناث

علمي لمصلحة الذكور وعلى المجـالين      دالة إحصائياً بين المتوسطات على المجال ال      
 .الفني واالجتماعي لمصلحة اإلناث

ظهرت فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة على أداة النشاط اإلبـداعي ككـل               . ٣
وعلى كل مجال من مجاالتها تعود لتقدم الطلبة في المستوى األكاديمي وقـد تميـز               

 .طلبة المسار العلمي على غيرهم
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٣٤ مصطفى محمود حوامده

حصائياً بين متوسطات الطلبة على األداة ككل وعلى كل مجـال           ظهرت فروق دالة إ    . ٤
 وقد تميز الطلبـة الـذين كـان         .من مجاالتها تعود الختالف مستويات تعليم األبوين      

 وكان أبناء األميـين األقـل       ،مستوى تعليم آبائهم ثانوية عامة فأكثر على بقية الطلبة        
هاتهم فـوق األميـة علـى أبنـاء         إبداعاً كما تميز الطلبة الذين كان مستوى تعليم أم        

 .األميات

ظهرت فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة على األداة ككل وعلى كل مجـال               . ٥
 وقد تميز أبناء الموظفين ثم أبنـاء التجـار          ،من مجاالتها تعود الختالف مهنة اآلباء     

 .على أبناء المزارعين في نشاطاتهم اإلبداعية

متوسطات الطلبة على األداة ككل وعلى كل مجـال         ظهرت فروق دالة إحصائياً بين       . ٦
من مجاالتها تعود الختالف نوع العالقة بين الوالدين وتفوق أبناء األبوين اللذين كان             

 .الوفاق بينهما تاماً على أبناء األبوين اللذين كان الوفاق بينهما متوسطاً

لى كل مجـال    ظهرت فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الطلبة على األداة ككل وع           . ٧
  .من مجاالتها تعود لتفوق طلبة المدينة على طلبة القرية

   :المقدمة

يطلق اإلبداع أو االبتكار عادة على الظاهرة الشخصية التي يتصف بهـا الفـرد              
 أو توظيـف أفكـاراً      ،حينما يقدم أفكاراً أو استعماالت غير مألوفة ألدوات وأشياء مألوفة         

وإن األصالة والمرونة والحساسية تجاه المشكالت      . لمعروفة توظيفاً غير معروف من قب     
والوصول إلى إدراك التفاصيل هي مكونات عملية اإلبداع وتتطلب نشاطاً ذهنياً معرفيـا             

  .)٢٠٠٣، ؛ وحنوره٢٠٠٠،  عدس وقطامي؛Woolfolk, 1998 ؛١٩٨٥ ،أبو زيد(ًكبيراً 
كار نظراً الخـتالف    ولم يتفق الباحثون على تعريف واحد لمفهوم اإلبداع أو اإلبت         

 وقد تبين نتيجة لمراجعـة البحـوث والدراسـات          ،اهتماماتهم العلمية ومدارسهم الفكرية   
 ؛١٩٧٧ ،عبد الغفار (التربوية والنفسية ذات الصلة باإلبداع أو اإلبتكار أنه متعدد الجوانب           

 ؛Davis, 1986 ؛١٩٨٥ ،؛ األلوسـي ١٩٨٥ ، إبـراهيم ؛١٩٨٢ ، الدريني؛١٩٨١ ،حسين
ويمكن النظر إلى اإلبداع مـن      ). ١٩٩٢ ، أبو حلو ولعمر   ؛١٩٩٠ ، لعمر ؛١٩٨٧ ،زيتون

  :خالل المناحي اآلتية
 ، ويعتمد مفهوم اإلبداع في هذا المنحى على السمات الشخـصية ويمثلـه            :المنحى األول 

الذي عد اإلبداع تفكيراً في نسق مفتوح يتميز ) Guilford, 1977(تعريف جيلفـورد 
اصية فريدة هي تنوع اإلجابات المنتجة والتي تحـددها المعلومـات           فيه بخ  اإلنتاج

  .المعطاة ويتضمن عدة سمات عقلية أهمها الطالقة والمرونة واألصالة
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   والتنظيمية في مدارس شمال األردن

٣٥

 ويمثلــه تعريــف     ،فيه على أساس اإلنتـاج     وينظر إلى مفهوم اإلبداع    :المنحى الثاني 
تفاعل بين الفرد على أنه ظهور إلنتاج جديد نابع من ال) Rogers, 1970(روجـرز 
  .ومادة الخبرة

 ويمثلـه تعريــف     ،فيه على أساس أنه عملية      وينظر إلى مفهوم اإلبداع    :المنحى الثالث 
على أنه عملية صب عدة عناصر متداعية في قالب جديد          ) Mednick,1962(ميدنيك  

  .يحقق احتياجات معينة أو فائدة ما
 حيث يقصد بذلك    ، أساس البيئة المبتكرة    وينظر إلى مفهوم اإلبداع فيه على      :المنحى الرابع 

البيئة التي تهيئ لإلبداع والعوامل والظروف البيئية التي تساعد على نمـوه سـواء              
منها الظروف التي ترتبط بالمجتمع وثقافته أو ظروف خاصة تـرتبط بالمدرسـة             

  .)١٩٨٠تورانس، (والمعلمين وغيرهم من التربويين 
 والتفوق فإن الباحثين ال ، والذكاء، واإلبداع،وهبةوفي مجال تحديد العالقة بين الم

قد تجـاوز  ) Guilford, 1977( وقد كان ،يزالون مختلفين في تحديد عالقة كل منها باآلخر
يتـضمن   فإنه) بروفيلي( فالذكاء مثالً إذا نظرنا إليه من منطلق     ،االختالف والتناقض بينها  

 ويصبح الذكاء وفق هذا البروفيل جزءاً مـن         ،العديد من األنشطة العقلية بما فيها اإلبداع      
النشاط العقلي يظهر في التفكير التقريبي أو ما يمكن أن نطلق عليه التفكيـر فـي نـسق                  

وينطلق إلى مستويات أعلى وآفاق أوسع تضم ما يعرف بالتفكيـر فـي نـسـق              ، مغلق
، )Guilford,1977(مفتـوح أو ما يعـرف باسم التفكيـر التـشعيبي وهــو اإلبــداع             

وأصبح معظم الباحثين ال يميزون بين الموهبة واإلبداع ويعدون المصطلحين لمعنى واحد            
 وعلى أية حال فإن العديد من العوامل سواء         ،يفيد التفوق والتميز في مجال من المجاالت      

  ).Winner, 1996(منها الوراثية أو البيئية أو اإلجتماعية تؤثر فيه 
 أو كـان إنتاجـاً غيـر        ، أو مكتسبة  ،ية موروثة وسواء أكان اإلبداع سمة شخص    

 أو كان عملية تقوم على خطوات محددة أو كان ناتجاً عن التفاعـل مـع بيئـة                  ،مسبوق
ابتكارية فإنه يكاد يكون إجماعاً على أن اإلبداع كظاهرة قابلة للقياس يمثل نشاطاً حيويـاً               

 ويشير الباحثون في مجال     ).١٩٨٩ ،روشكا(يؤدي إلى إنتاج جديد وقيم من أجل المجتمع         
النشاط أو السلوك اإلبداعي إلى وجود مستويات مختلفة لإلبداع تتـدرج مـن المـستوى               
التعبيري الذي يتمثل في التعبير التلقائي الحر ثم المستوى اإلنتاجي الذي يتمثل في اإلنتاج              

لذي يتطلـب   الذي يتطلب مستوى معيناً من اإلنجاز غير التقليدي ثم المستوى االحترافي ا           
المهارة والمرونة في إدراك العالقات الجديدة غير المألوفة بين موضوعات موجودة سابقاً            



٣٦ مصطفى محمود حوامده

 ثم المستوى التجديدي الذي ينصب فيه اإلنتاج على إدراك العالقات           ،منفصلة عن بعضها  
وأخيراً المستوى البزوغـي    . الجديدة بين مبادئ ومفاهيم عقلية ذات درجة ما من التجريد         

 ،مــراشده ( يتضمن اإلنتاج فيه تقرير مبدأ جديد على مستوى كبير من التجريـد           والذي  
١٩٩٢.(  

 ال يختص به فقط الفائقون في الممارسة اإلبداعية فـي           ،واإلبداع عموماً كسلوك  
مجال أو آخر، بل األحرى القول أن اإلبداع سلوك يتصف بـه جميـع أفـراد المجتمـع                  

 شأنه في ذلك كأي سـلوك       ،بان السلوك اإلبداعي  بدرجات متفاوتة، وال بد من اإلعتراف       
 ومن الضروري النظر إليه كمتصلة      ، هو سلوك فردي وهو أيضاً سلوك اجتماعي       ،إنساني

)Continuum (           ويقع  ،له طرفان يقع على أحد الطرفين من وصلوا إلى الذروة في اإلبداع 
وجد غالبية النـاس     وفي نقطة المنتصف ي    ،على الطرف اآلخر من لديهم القدر اليسير منه       

  ).٢٠٠٣ ،حنورة(
وعلى الرغم من أن هناك من يرى عدم جدوى تخصيص بـرامج أو مقـررات               
تحدد لها ساعات لتدريب اإلبداع عند المتعلمين إال أن هذه القضية قد حسمت منذ وقـت                
مبكر وثبت أن تنمية اإلبداع سواء في المدرسة أو خارجها أمر ممكن سواء لدى المتفوقين 

 أو لدى الفئات غير الموهوبة، بحيث يمكن الوصول بمعظم أفراد المجتمع إلـى     ،عينالمبد
). ٢٠٠٢ ،إبـراهيم (مستوى متفوق من األداء، يتسم بدرجة عالية من اإلنجاز اإلبـداعي            

أن التربية الحقة هي التي تقود إلى اإلبداع آخذة         ) ١٩٨٩(ومن هذا المنطلق يرى روشكا      
 انطالقاً من اإلمكانية التي تقـول أن تربيـة اإلبـداع            ،التالميذبعين االعتبار تربية جميع     

ممكنة ألي شخص طبيعي وإن أي شخص عادي يمكن تطوير اإلبداع لديه بقليل أو كثير               
أيـضاً أن اإلسـتعدادات     ) Osborn,1962(ويـرى أوسبــورن    . بهذا اإلتجـاه أو ذاك   

لحديثة بتربية اإلبداع لدى الطلبة     لذلك اهتمت المدرسة ا   . المبدعة يمكن تكوينها وتطويرها   
برنامجاً لرعاية اإلبداع والتفوق لدى الطالب مـن  ) ٢٠٠٣(وفي هذا اإلطار اقترح حنور      

 مع عدم إهمال قـضية التفـوق لـدى غيـر            ،خالل منظومة متعددة المحاور والعناصر    
ثمار  فال يوجد إنسان إال ولديه قدر من الموهبة والتفوق يمكن بحـسن االسـت              ،الموهوبين

وقـد  . والتوجيه والرعاية الوصول به إلى آفاق على درجة عالية من الفاعلية واإلنجـاز            
أشار حنورة ضمن عناصر هذه الرعاية إلى أهمية دور األسرة والمجتمـع فـي تنميـة                

دور المؤسسة التربوية كضرورة حتمية وأصيلة في رعاية         وأكد بشكل بارز على   ،اإلبداع
  .اإلبداع والموهبة
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دت الدراسات في هذا المجال على إمكانية تنميـة اإلبـداع عـن طريـق       وقد أك 
التدريب الذي تتواله البيئة البيتية والمدرسية من خالل ما توفره من مناخات تربوية سليمة              
وبرامج تساعد على تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى الطلبة تـشجعهم علـى اإلبـداع               

البيئية وتوفر لهم جواً صفياً خالقاً مسترخياً غيـر          وتنمي حساسيتهم للمثيرات     ،واالبتكار
مزعج وتهيئ لهم مواقف تتطلب التفكير اإلبداعي وتنمي لديهم القدرة على النقـد البنـاء               

)Torrance,1965؛ Shereef, 1979٢٠٠٣ ، المصبح والجسمي؛١٩٨٢ ، جابر؛.(  
لمراحـل  لذلك أدرك التربويون أهمية السلوك اإلبداعي وضرورة تنميتـه منـذ ا     

 والمشرف التربوي،   ،والمدير،لكل من المعلم    كما أدركوا الدور األساسي    ،التعليمية األولى 
وتتأثر فاعلية هذا الدور    ، بحكم موقعهم التربوي في تعزيز السلوك اإلبداعي لدى التالميذ        

بمجموعة من العوامل منها إدراكهم أهمية السلوك اإلبداعي وضرورة تنميتـه واحتـرام             
 واالهتمام بالحاجات الخاصـة     ،لتلميذ ومحاولة التغيير والتجديد في الخطة الدراسية      أفكار ا 
 والمدركات الخاصة بالحياة اليومية والتفاعل اإلجتماعي،       ، ومراعاة مطالب النمو   ،بالتلميذ

كما يتأثر هذا الدور المعزز لإلبداع بمدى توافر الوسائل التعليمية المتنوعـة والمناسـبة              
اع لدى التالميذ ومساهمات أولياء أمور الطلبة ومرونـة المنهـاج الدراسـي             لتنمية اإلبد 

  ).٢٠٠٣ ،حسن(وارتباط موضوعاته بالواقع 
إن هناك العديد من المتغيرات التي تؤثر في توجيه اإلبداع ويكون من الـصعب              

  ومنها ، منها ما هو متعلق بوسائل اإلتصال      ،جداً تربية اإلبداع في معزل عن هذه العوامل       
 ومنها ما هو متعلق بالصيغة السياسية       ،ما هو متعلق بالمناخ اإلجتماعي والحضاري العام      

وهي تختلـف مـن     . في المجتمع وتوجيهاتها نحو قضية اإلبداع وأهميته في المجتمعات        
 أو عدد أفراد    ، أو ترتيب الوالدة   ، أو العمر  ، فتأثير الجنس  ،مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى    

 أو مـستوى    ، أو مع أحدهما   ، أو وجود الطفل معهما    ،تعليم األب واألم   أو مستوى    ،األسرة
أو شيوع مناخ الحرية      أو نظم الرعاية التربوية    ، أو نوعية البرامج الدراسية    ،دخل األسرة 

والعدالة وغيرها من العوامل، ليس واحداً في كل المجتمعات والعصور والمواقف، وهـذا             
جـروان،  (ضع برامج لتربية اإلبداع عند الطـالب        يدعو إلى مراعاة هذه العوامل عند و      

  ).٢٠٠٠ حنورة، ؛١٩٩٩
وقد أظهرت الدراسات العالمية أن هناك ارتباطاً بين ما يقوم به الطالب من نشاط              

جملة النشاطات التي يقوم بها الطالب عبر الـدروس وحلقـات            ف ،اإلبداعيةوبين قدراته   
 وفي  ،أو نشاطات الورش المدرسية    ، المدارس جتماعية في البحث التقنية والتطبيقية أو اإل    

المشاريع واإلنتاج والرحالت العلمية واالشتراك في المعارض كلها تشكل أمثلة مناسـبة            



٣٨ مصطفى محمود حوامده

) Fearn,1974(ت نمـاذج فيـرن      ركـز ولقـد   . )١٩٩٠،حبيب(اإلبداعيةلتطوير القدرات   
 لـسلوكيات وا على أهمية األنشطة) Mcmullan & Stocking, 1978(وستوكنج يالن مماكو

وقد أظهـرت   .  وإبداعهم المختلفة التي تصدر عن األفراد في الحكم على درجة ابتكاريتهم         
فقـد أظهـرت    ، إنجازه اإلبداعيلى عدليلبعض الدراسات أن نشاطات الطالب هي خير      

 أن معامالت االرتباط بين المظاهر الكمية للنشاط وتقـدير          )Taylor,1961(تايلور دراسات
 االرتبـاط بـين درجـات       بينما كانت معـامالت   ) ٠,٥٥- ٠,٣٤(وح بين   االبتكارية يترا 

  ).٠,٣٥-٠,٢٦( تراوح بين بنسبة أقل وتبتكارالتحصيل المدرسية وتقدير اإل
 ، إنجازه اإلبـداعي   لى ع ؤشرلذلك كانت دراسة اإلنجازات الماضية للفرد خير م       

ن من األوائل في مـسابقاته      عما إذا كا  تعلمه  م  ن ينبغي أن ي    شخصاً متعلماًُ  فإذا كان المعني  
 وإذا ما صنع    ،أو ندوة طالبية   ،ه في ورشات البحث وإسهامه في محاضرة      تركاشمومدى  

 أو نشر بحثاً في مجلة      ،جهازاً علمياً من ابتكاره، وإذا ما منح شهادة أو براءة بحث علمي           
 ،والقصص ،أو نشر القصائد   ،متخصصة أو أعد موضوعاً في إطار جماعة علمية مهنية        

أو  ،فـي النحـت   ( أو حصل على األولوية أو التميز في مسابقة فنيـة            ،والمقاالت النقدية 
، أو شارك في تنظيم وتنفيذ حفلـة موسـيقية   ..).ىأو الموسيق  ،أو الرسم  ،صناعة الخزف 

 أو الرسم الكاريكاتيري ضمن جريـدة أو        ، أو التمثيل ضمن فرقة مسرحية معروفة      ،علنية
وقد اعتمد كثير من الباحثين على هذا ). ١٩٨٩روشكا،. (الخ. ..مجلة لدى مجالت تجارية

بتكار واإلبداع لدى الفرد بتتبع السيرة الذاتية       ختبارات للكشف عن اإل   التصور فصمموا اإل  
بتصميم أداة لقياس مستوى اإلبداع لدى الطلبـة         )١٩٦٩(س  ـتوران امـفقد ق . لنشاطاته

ـ ليوقـد قـام م    ). ١٩٩٠حبيب،  (عه  باالعتماد على حجم النشاط الذي يمارسه ونو       رام غ
 وعلى نفس المبدأ بتصميم أداة تقيس األنـشطة  )Milgram & Milgram, 1976(وميلغرام 

 والمجاالت العلمية والفنية القيادية     ،االبتكارية لدى طلبة المرحلة الثانوية تتعلق بالموسيقى      
 .ليها المفحوص بنعم أو ال     يجيب ع  ، واأللعاب الرياضية  ، والتمثيل ، والكتابة ،االجتماعيةو

بتكارية واإلبداعية  كما قام بوصف هذه األدوات بأنها قادرة على قياس مستوى القدرات اإل           
  .لدى الفرد

 وانطالقاً من أن التربية عملية مستمرة ال تنحصر في حجرة الدراسة فقد اتجـه             
وأنهـا  للمدرسة  واجبات األساسية   الها من   لعجهتمام بالنشاطات المدرسية و   إلى اإل األردن  

 ،على اعتبار أنها معززة للمناهج ومطورة لقدرات الطالب اإلبداعيـة          ليست ترفاً مدرسياً  
 فقد ورد في مجموعـة القـوانين واألنظمـة          ،م اهتمامه هذا بالتشريعات القانونية    وقد دع 

 في دعم   اًم أن للنشاط المدرسي دور    ١٩٧٨الخاصة بوزارة التربية والتعليم الصادرة عام       
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وزارة التربيـة   (مواد الدراسية وفي تحقيـق األهـداف المنـشودة بـشكل متـوازن،              ال
هتمام بالنشاطات  إلتعالت األصوات بالدعوة لمزيد من ا       ذلك الحين  ذومن). ١٩٧٨والتعليم،

لرعاية هـذا    م إلى استحداث مديرية خاصة بالنشاطات التربوية      ١٩٨٣المدرسية أدت عام    
ـ         وكان من بواكير أعماله    ،المجال  اـا وضع األسس العامة للنشاطات المدرسـية وأهدافه

  .)١٩٨٥العجور، (
منهج التغيير والتطـوير فـي البنـى        األردنية  كما نهجت وزارة التربية والتعليم      

المؤتمر الوطني األول للتطوير     م عقد ١٩٨٧ ففي عام    ،التربوية والتعليمية لتحقيق اإلبداع   
 وكان  ،املة لمختلف جوانب المسيرة التربوية    التربوي في األردن تم من خالله مراجعة ش       

من نتائج هذا المؤتمر وتوصياته أن يسند إلى المدرسة دور ريادي يجعل منهـا شـريكاً                
رئيساً في عملية التطوير التربوي وتوظيف جميع إمكاناتها بشكل فاعل لتحقيق األهـداف             

لى أصعدته التعليميـة     وهي مطالبة بإحداث تغيير في الواقع التربوي ع        ،المرجوة من ذلك  
 وهي مطالبه أيضاً بأن تطور نفسها       ،واإلدارية المختلفة للوصول إلى نواتج تربوية متميزة      

وقد بدأت  ). ١٩٩٢حداد،(بنفسها وتعمل على تحقيق أهدافها ضمن اإلمكانات المتاحة لها          
استحدثت مجموعة من المدارس فـي مختلـف        ف ١٩٨٨الوزارة بتنفيذ هذا المشروع عام      

اطق األردن لتقوم بدور الريادة مستهدية باإلطار العام لمفهوم الريادة كما حددته عملية             من
 توافر البنية األساسية المناسبة المتمثلة بالبنـاء المدرسـي          ا وروعي في اختياره   ،التطوير
وقد أظهرت إحصاءات وزارة التربية والتعليم أن عدد        . المرافق الضرورية فيه  والحديث  

ثـم   ،مدرسة اقتصرت على التعليم األكـاديمي     ) ٢٢(في بداية هذه التجربة     المدارس كان   
مدرسة ) ١٤٠ (١٩٩٩تضاعف عدد هذه المدارس من عام إلى آخر حتى بلغ عددها عام             

وزارة (كانت خليطاً من المدارس األكاديمية والمهنية ومن كال الجنسين الذكور واإلنـاث           
المدرسة الريادية خالل مدة التجربـة اآلنفـة        وكان ينظر إلى    . )١٩٩٩ ،التربية والتعليم 

الذكر على أنها المكان الذي نستطيع بواسطته وعبـره إحـداث اإلصـالحات التربويـة               
 وكان يتوقع   .المطلوبة وتحقيق أهداف التطوير التربوي ضمن اإلطار العام لمفهوم الريادة         

لفنية والبشرية المتاحة لها  ااناتمن المدرسة الريادية أن تعمل على االستخدام األمثل لإلمك
 وأن توفر جميع الفرص والخدمات التربوية لتمكين الطلبة من تحقيق           ،ولمجتمعها المحلي 

التفوق والتميز في مجال التحصيل والنشاطات المختلفة وخدمة البيئة من خـالل بـرامج              
على لتنمية مهارات اإلبداع لديهم، وقد ركزت أهداف المشروع من جملة ما ركزت عليه              

دور المدرسة الريادية في تنويع النشاطات التربوية المناسبة لرغبات الطلبة واهتمامـاتهم            
 وقد حرص   .بتكار واعتماد التحليل العلمي والتفكير الناقد     الخاصة لتنمية روح اإلبداع واإل    



٤٠ مصطفى محمود حوامده

 ، الـساحات  :المشروع لتحقيق أهدافه على توفير التسهيالت التعليميـة المتكاملـة مثـل           
وقاعة األنشطة متعددة األغـراض، كمـا        ،والمشاغل ،والمكتبة ،والمختبرات ،والمالعب

مساعد إداري، مساعد   (حرصت على توفير إدارة مدرسية مبدعة وخدمات إدارية مساندة          
 وعلى توفير هيئة تدريسية مؤهلـة       ،)الخ.. . أخصائي اجتماعي  ، ممرض ، معلم أول  ،فني

  )١٩٩٠ ،جرادات وآخرون(. بهاومنتمية واعية على أهداف المشروع ومؤمنة 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن اآلن هل النشاطات التي تنظمها المـدارس فـي              
األردن تقود إلى اإلبداع وتنميته؟ وهل لعبت المدارس الريادية دوراً فاعالً في ذلك؟ هـذا               

  .ما ستسعى هذه الدراسة إلى الكشف عنه
  :أهمية الدراسة

 فقد أصبح اإلبـداع حاجـة       ،ا من أهمية اإلبداع نفسه    تستمد هذه الدراسة أهميته   
 بل هي مسألة حياة أو موت ألي        ،اجتماعية ال يستغني عنها مجتمع يسعى للتطور والرقي       

خاصة في العصر الحاضر الذي يواجه تقدماً هائالً وسريعاً في           )١٩٨٥ ،األلوسي(مجتمع  
يع مجاراتها والمـساهمة فـي      المعرفة ووسائل اإلتصال والتكنولوجيا المتطورة ال يستط      

 فعلى عـاتق    ،فالعالقة بين اإلبداع والتطوير عالقة ال تنقض عراها       . إنتاجها إال المبدعون  
المبدعين يقع عبء تطوير المجتمع وتقدمه متحملين في ذلـك الكثيـر مـن المـصاعب                

ع  ومن هنا ال يمكن الفصل بين اإلهتمـام بدراسـة اإلبـدا            ،والمشاق النفسية واالجتماعية  
وقد أصبحت دراسة   ). ١٩٨٢الدريني،  (وتنميته وبين إحداث التطوير الشامل في المجتمع        

التفكير اإلبتكاري أو اإلبداعي بمكوناته المختلفة من بين األمور التي تتحـدى البـاحثين              
  ).١٩٩٠لعمر، (بشكل عام والمربين بشكل خاص 

خطـط لهـا المدرسـة      كما تأخذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية النشاطات التي ت         
ومدى مالءمتها إلنتاج اإلبداع وتنميته خاصة وأن هذه النشاطات أصبحت إحدى وسـائل             

 وهي باإلضافة إلى أنها تتيح الفرصة للكـشف         ،قياس اإلبداع والمعبرة عن واقعه العملي     
 وتعينهم على التكيف مع أنماط السلوك       ،عن مواهب الطلبة واستعداداتهم وإشباع دوافعهم     

ماعي السوي فإنها تؤدي بالتالي إلى تكوين الشخصية المتكاملة التي تكـون شـديدة              اإلجت
 وقد تناولت هذه الدراسة األنشطة اإلبتكاريـة التـي          ،الحساسية للواقع العملي وتؤثر فيه    

 ، اللغوي والعلمي والفنـي واالجتمـاعي      ؛تمارسها المدرسة عادة في إطار أربعة مجاالت      
سهولة عن مستوى اإلبداع بشكل عام وعن مستوى اإلبـداع          وهي مجاالت كافية للكشف ب    

 ومع أنها تركز بشكل كبير على قدرات الطلبة التي تكـشف عـن مـدى                ،في كل مجال  
 فإنها تكشف أيـضاً     ،األصالة والحداثة والمرونة والحساسية للمشكالت وإدراك التفاصيل      
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ورعايتـه داخـل غرفـة      عن مدى تأهيل المعلمين واإلدارات التربوية للتخطيط لإلبداع         
  .الدراسة أو خارجها

كما تستمد الدراسة أهميتها من أهمية تجربة المدارس الريادية التي تم اختيارهـا             
على أساس أن إمكاناتها تتيح لها تفعيل جوانب العملية التعليميـة والتربويـة وبمـستوى               

اقع العملي   فهي مطالبة بإحداث تغييرات في الو      ،)١٩٩٠جرادات وآخرون، (ريادي متميز 
التعليمي بحيث تصبح هذه المدارس بيئة حية وفاعلة يترعرع فيها اإلبداع وتكثـر فيهـا               
االبتكارات التي تتناسب مع الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسـسة التعليميـة فـي األردن               

فهل نهضت هذه المدارس بالدور المطلوب منها في خلق بيئة رائـدة     . بمستوياتها المختلفة 
 إلحداث اإلبداع وتعليمه وتنميته وتوفير الفرص الكافية لتحقيقه لدى جميع الطلبة؟            متقدمة

  وهل هناك عوامل معيقة تؤثر على ذلك؟
) مدارس التجربـة  (لذلك سعت هذه الدراسة لمعرفة مدى نجاح المدارس الريادية          

م في تنمية اإلبداع كما سعت ألن تكون إحدى وسائل الحث على تنميـة اإلبـداع وتقـوي                
وسائله والكشف عن مدى تأثير العوامل الديمغرافية الخاصة بالطالب وأسرته على نمـو             

  .اإلبداع لدى الطلبة
  :ات السابقةالدراس

التربية والتعلـيم   قامت وزارة   السابقة الخاصة بالمدارس الريادية     في ظل المعطيات     -
ـ بيتجرالالرياديـة   مـدارس   البإجراء دراسات متواصلة لتقـويم أداء       في األردن    ة ي

 أجـرت الـوزارة   ١٩٩٠ ففي عـام . بالمقارنة مع المدارس المماثلة غير المستهدفة     
أخذت بعين قام بها جرادات وفريق من الباحثين في الوزارة دراسة تقويمية للمشروع 

المشروع وإجراءاته التنفيذية التي اعتمدت في تطبيـق األفكـار           االعتبار مدخالت 
عتبار النواتج التربويـة     كما أخذت بعين اإل    ،المدرسي حيز الواقع    علىالمتضمنة فيه   

المتوقعة من تنفيذ وتطبيق إجراءات المشروع، واستخدمت في الدراسة أداة لجمـع            
البيانات التفصيلية حول جوانب عديدة من جوانب البيئة المدرسية المادية واإلداريـة            

الـذي  تفاوت  المع   دية وقد أظهرت الدراسة أن المدارس الريا      .والتعليمية واإلشرافية 
بينها تقوم بنشاطات ريادية ذات صلة بالعملية التعليمية مباشرة وتوفر برامج إثرائية            

 وتستخدم خامات البيئة المحلية وتجـري       ،للمتفوقين وبرامج عالجية للطلبة الضعفاء    
 وتعمل على تشخيص مستويات تحصيل الطلبة في المواد         ،تجارب على التعلم الذاتي   



٤٢ مصطفى محمود حوامده

كما تقوم بنشاطات تعليمية وتثقيفية للمجتمع المحلي وتفتح مرافقها لمجتمعها  ،المختلفة
 .وتقيم دورات محو أمية وغير ذلك

ة ـ أيضاً دراس  متابعة فعالية المدارس الريادية   ومن الدراسات التي أجريت في مجال        -
استقصاء فعالية مشروع المدارس الريادية كمـشروع       إلى  هدفت  ) ١٩٩٢(حداد عام   

 وقارنت الدراسة   .تربوي بداللة نواتجه التربوية وآثاره على البيئات المدرسية       تطوير  
مدرسة ثانوية ومجموعـة    ) ٢٠(ا  ـة عدده ــدارس الريادي ـبين مجموعة من الم   
مدرسـة  ) ٢٠(ددها  ـروع وع ـة بالمش ـدارس غير المستهدف  ـمناظرة لها من الم   

وفعاليـة   ،والمواظبـة  ،والتسرب ، بداللة نتائج امتحان الثانوية العامة     ،ثانوية أيضاً 
ورعاية  ،ورعاية المتفوقين والمتميزين دراسياً    ،استخدام اإلمكانات المدرسية المتاحة   

 ، وأولياء أمور الطلبة   ،ذوي الصعوبات التعليمية ومن حيث عالقتها بالمجتمع المحلي       
قـد تـم     و .وأخيراً من حيث المناخ النفسي االجتماعي العام السائد في هذه المدارس          

جمع البيانات عن طريق استبيانات خاصة بالطلبة والمعلمين والمديرين والعاملين في           
بهـدف قيـاس     ،ي مختبرات وأمناء مكتبات ومرشدين تربـويين      مشرفالمدرسة من   

 وقد أظهرت   ،الجوانب المأمول إحداث التغير فيها بناء على تقديرات الفئات المختلفة         
مدارس المـستهدفة بالمـشروع ونظيراتهـا غيـر         بين ال  النتائج عدم وجود فروق   

المستهدفة إال من حيث كمية النشاطات الالمنهجية التي تجرى فيها وفي مدى توثيق             
  .العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

أما الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي فكثيرة نعرض منها نماذج ذات عالقة            
  :بمتغيرات الدراسة كما يلي

دراسة هدفت إلى معرفة ما إذا كان مستوى التفكير         ) Johnson,1974( جونسون   أجرى -
اإلبداعي يختلف حسب الجنس وقد أجرى دراسته على عينة من طلبة الصف الرابـع              

 وتوصلت الدراسة إلى تفـوق اإلنـاث        ،اإلبتدائي في والية لويزيانا بالواليات المتحدة     
 في حين لم تظهر ،بداعي وعلى بعد المرونةعلى الذكور في المجموع العام للتفكير اإل

 .فروق بين الجنسين على اختبارات الطالقة واألصالة والتفاصيل

دراسة لبحث العالقة بين قدرات التفكيـر اإلبـداعي   ) friery, 1975(وأجرى فريري  -
والتحصيل األكاديمي لدى عينة من طلبة معهد هيوستن في والية تكساس تكونت من             

ان من نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين الطلبـة              طالباً وك ) ٩٩(
 .القدامى في المعهد والطلبة الجدد في مستوى التفكير اإلبداعي
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دراسة للتعرف على العالقة بين اإلبداع ) Tampraphat, 1976(كما أجرى تامبرافات  -
ـ  ) ١٤٩( وبلغت عينة الدراسة     ،ومتغير الجنس ومتغيرات أخرى    ة فـي   طالباً وطالب

مدرستين من المدارس الثانوية في بانكوك بتايالند وأظهرت دراسته تفـوق الـذكور             
 . على اإلناث في ذلك

ـ    ـدفت إل ـة ه ـبدراس) Sherief,1979(قامت شريف   و - ـ  ـى تقيـيم برنام و يردـج ِب
)Purdue (    بتدائية في مصر   بتكاري لدى طالب المرحلة اإل    في تنمية قدرات التفكير اإل

علـى  ) مـستقل  معتمد،(والمعرفي  ) المتساهل،المقيد( الجو الصفي    كما استقصت أثر  
فاعلية المواد التعليمية المتضمنة في الدراسة وكان من نتائجهـا أن برنـامج ِبـردو               

بتكاري لدى طالب بتكار كان ذا فاعلية في تحسين وتنمية قدرات التفكير اإل  لتدريب اإل 
الذي يسوده المرح والتسامح كان طالبه      بتدائية وأن الجو التعليمي الصفي      المرحلة اإل 

 مقارنة بالجو التعليمـي     يبتكارأكثر المجموعات الدراسية فاعلية في تنمية التفكير اإل       
 كما تبين أن المعلم الداعم والمساند للطالب في الجو التعليمي الصفي            .المقيد الصارم 

  .بتكاريبتكار وقدرات التفكير اإلالمرح يساعد بشكل ملحوظ على تطوير اإل

دراسة لمعرفة أثر أساليب التنشئة األسرية في تنمية مـستوى          ) ١٩٨٤(وأجرى عقل    -
التفكير اإلبتكاري عند طالب المرحلة الثانوية في األردن مستخدماً مقياسـاً للتنـشئة             

 وقد أظهرت   ،طالباً بصفتهم مبدعين  ) ٤٠(التسلط وطبقه على    /األسرية يقيس التسامح  
ة ذات داللة إحصائية بين تنشئة األب أو األم ومستوى تفكيـر        النتائج عدم وجود عالق   

 .األبناء اإلبداعي

دراسة هدفت إلى بحث النمو الحاصل في القدرة على التفكير          ) ١٩٨٩(أجرى بشر   و -
العاشر حتى الثاني الرياضي والتفكير اإلبداعي بتقدم الطلبة في الدراسة األكاديمية من    

على نمو قدرته علـى     ) أدبي-علمي(دراسة الطالب   ومعرفة أثر برنامج    باليمن   عشر
- ١١ -١٠ (الصفوف طالباً وطالبة ضمن     ١١٦٠التفكير اإلبداعي وتألفت العينة من      

 وظهر من النتائج أن هناك      ،في المرحلة الثانوية  )  أدبي -علمي(وبرنامج دراسي    )١٢
يـة فـي المـسار      بتكاري كما أن طلبة المرحلة الثانو     نمواً في القدرة على التفكير اإل     

 .في التفكير اإلبتكاريالعلمي تفوقوا على طلبة المرحلة الثانوية في المسار األدبي 

طالباً وطالبة مـن طلبـة األول الثـانوي         ) ٥٤٣(دراسة على   ) ١٩٩٠(وأجرى لعمر  -
والثاني الثانوي بهدف قياس النمو الحاصل في القدرة على التفكير اإلبتكاري بارتقاء             

ة األكاديمية من األول الثانوي إلى الثـاني الثـانوي فـي مـدارس              الطلبة في الدراس  
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واستخدم لذلك  ) إناث-ذكور(محافظة اربد باألردن واختالف ذلك بحسب جنس الطلبة         
وأظهرت النتائج تميـز طلبـة      ) أ(مقياس التفكير اإلبتكاري لتورانس صورة األلفاظ       

راسة كما أظهرت تميز اإلناث     األول الثانوي على طلبة الثاني الثانوي على مقياس الد        
 . على الذكور على هذا المقياس

 مـن مـدارس     طالب وطالبة ) ١٢٠٠(دراسة على عينة من     ) ١٩٩٠(أجرى حبيب   و -
وهي تمثل ثـالث مراحـل دراسـية        . محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية بمصر    

سب المرحلـة   وكانت أعداد العينة موزعة بالتساوي ح     ) الثانوية-اإلعدادية-بتدائيةاإل(
لتناسـب البيئـة    ) ١٩٦٩( وهدفت الدراسة إلى تقنين قائمة تورانس        ،وحسب الجنس 

وقد قارن من خالل الدراسة بين نتائج تحليل التباين األحادي لبيانات الطلبـة      ،العربية
 الخـتالف مرحلـة     ىوتبين أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية بين طلبة العينة تعز          

لكال الجنسين على مستوى المرحلة الثانوية ثـم علـى           ى نتائج الدراسة وقد كانت أعل   
 .بتدائية ثم على مستوى المرحلة اإلعداديةمستوى المرحلة اإل

دراسة مسحية على طلبة المرحلـة الثانويـة فـي          ) ١٩٩٢(وأجرى أبو حلو ولعمر      -
ير محافظة اربد لمعرفة أثر المستوى التعليمي والجنس والتفاعل بينهما على نمو التفك           

اإلبتكاري، والتعرف أيضاً على العالقة بين التفكير اإلبتكـاري واإلتجاهـات نحـو             
) ٢٦١(الدراسات اإلجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية وتكونت عينة الدراسة مـن           

طالباً وطالبـة في الصفين األول الثانـوي والثاني الثانوي في مدارس محافظة اربد            
وقد . للتفكير االبتكاري ) Torrance(ـة اختبار تورانس     واستخدم في الدراس   ،باألردن

أظهرت الدراسة أن أداء طلبة األول الثانوي على التفكير اإلبتكاري كان أعلى منـه              
 كما أظهرت أن أعلى أداء كان لإلناث وأدنـى أداء كـان             ،لدى طلبة الثاني الثانوي   

 .قياس الدراسةللذكور ولم يظهر تفاعل بين المستوى التعليمي والجنس على م

بدراسة هدفت إلى معرفة مدى النمو في القدرة على التفكيـر           ) ١٩٩٢(قامت مراشدة    -
بتكاري بتقدم الطالب في المستوى التعليمي من الصف التاسع األساسي إلى الصف            اإل

فـي المرحلـة الثانويـة       واختالف تلك القدرة حسب نوع التخـصص         الثانويالثاني  
في مدارس إنـاث محافظـة       طالبة   )٣٨٢(نة الدراسة   بلغت عي ). مهني-أدبي-علمي(

 طالبة من التاسـع األساسـي       )١٩٣( طالبة من الثاني الثانوي و       )١٨٩(منهن  اربد  
وقـد ظهـر مـن      . خير اهللا ل بتكاري ألغراض الدراسة مقياس التفكير اإل     تواستخدم

 التعليمي وأن    بتقدم الطالبة في المستوى    يبتكارالنتائج نمواً في القدرة على التفكير اإل      
) مهنـي -أدبـي -علمـي (هناك اختالفاً في هذه القدرة يعزى الختالف مسار التعليم          
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ولصالح طالبات العلمي وعزت الدراسة أسباب االختالف إلـى النـضج واخـتالف             
معاملة األهل واتجاهات المعلمات واستخدام تكنولوجيا التعليم واختالف المناهج حسب          

 .نوع التخصص

دراسة نظرية إللقاء الضوء على دور المدرسة الحديثة فـي          ) ٢٠٠٣(وأجرى حنورة    -
تربية اإلبداع ورعاية المبدعين من خالل استعراض منظومي للتراث المتراكم عـن            

 ،اإلبداع وتربيته وخبرات بعض المجتمعات في تفعيل دور المدرسة في هذا المجـال            
المـنظم األعلـى للكفـاءة      وقد طور خالله إطاراً مرجعياً متعدد األبعاد يعد بمثابـة           

 ، اإلرادة والوعي والتوجه نحو المستقبل     :والفاعلية ويعمل من خالل ثالثة محاور هي      
 والمجتمع والعالم المحـيط     ، والمدرسة ، واألسرة ،الفرد: ومن خالل خمس دوائر هي    

وخلص إلى أن تربية اإلبداع في المدرسة الحديثة تقوم على أسـاس مـن فكـر                . به
وفي .  وليس مجرد ذرات متناثرة ال رابط بينها       ،اته وعالقاته وعائده  منظومي له مفرد  

هذا اإلطار ركز على ضرورة عدم إهمال قضية التفوق لدى غير الموهوبين، فكـل              
إنسان لديه قدر من الموهبة يمكن بحسن اإلستثمار والتوجيه والرعاية الوصول به إلى 

توصل إلى ضرورة عدم إهمال دور      آفاق على درجة عالية من الفاعلية واإلنجاز كما         
 .األسرة والمجتمع في هذه الرعاية

دراسة بهدف معرفة أثر برنامج تـدريبي فـي         ) ٢٠٠٣(وأجرى المصبح والجسمي     -
تنمية اإلبداع على طالبات الصف العادي في المرحلة اإلبتدائية في دولـة اإلمـارات              

ين لمجموعـة مـن     خبرات تتعلق األولى باختيـار عنـاو      ) ٦(وتكون البرنامج من    
 والثالثة بذكر استخدامات غيـر      ، والثانية بطرح األسئلة في مواقف مختلفة      ،القصص

 ، والخامسة بطرح حلول للمشكالت    ، والرابعة بتحديد األسباب والتنبؤ    ،مألوفة لألشياء 
طالبـة فـي    ) ٤٨(وبلغت عينة الدراسـة     . والسادسة بكتابة نهايات مختلفة للقصص    

واعتبرت هذه الـشعبة    ) ٢٣(ي في شعبتين األولى عدد طالباتها       الصف الثالث اإلبتدائ  
واعتبرت علـى   ) ٤٥( والشعبة الثانـية عدد طالباتها      ،على أنها المجموعة التجريبية   

وفي ضوء اختبار قبلي كانت المجموعتان متكافئتـان ثـم          . أنها المجموعة الضابطة  
 – عاديـات    -وقـات متف(قسمت كل مجموعة حسب المستوى العقلي إلى ثالث فئات          

وقد أظهـرت   . وبعد تطبيق البرنامج أجري للطالبات اختباراً بعدياً      ) متدنيات المستوى 
النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار           

 وبينهما على االختبار القبلي والبعدي لـصالح        ،البعدي ولمصلحة المجموعة التجريبية   
 بينما لم تظهر فروق دالة إحصائياً بين فئات الطالبـات           ،والمجموعة التجريبية البعدي  



٤٦ مصطفى محمود حوامده

تعود للنمو الذي طـرأ علـى المجموعـة         )  متدنيات المستوى  – عاديات   –متفوقات  (
  .التجريبية بسبب البرنامج

  :يستخلص من نتائج الدراسات السابقة ما يلي

 وزارة التربية والتعلـيم عـام       بالرغم مما أظهرته دراسـات المتابعة التي قامت بها        -١
من نجاح للمدارس الريادية في تفعيـل برامجهـا النـشاطية واإلثرائيـة             ) ١٩٩٠(

لم تكشف عن فروق جوهرية بـين المـدارس         ) ١٩٩٢(والعالجية فإن دراسة حداد     
 .الريادية والمدارس العادية

بارتقائهم في وبخصوص عالقة النمو في قدرة الطلبة اإلبداعية على التفكير اإلبداعي         -٢
 فبينما أظهـرت   ،الدراسة األكاديمية أظهرت الدراسات السابقة اختالفاً في نتائجهـا       

نمواً لقدرات الطلبة   ) ١٩٩٢(ومراشده  ) ١٩٩٠(وحبيب  ) ١٩٨٩(دراسـات بشـر   
) Freery, 1975( أظهرت دراسات الفريـري ،اإلبداعية بتقدمهم في المستوى التعليمي

 .عكس ذلك) ١٩٩٢(ولعمـروأبو حلـو ) ١٩٩٠(ولعمر 

وبخصوص عالقة النمو في قدرة الطلبة باختالف مـسارات التخـصص أظهـرت              -٣
تفوق طلبة المسار العلمي على غيرهم      ) ١٩٩٢(ومراشده  ) ١٩٨٩(دراسات بشـر   
 .في هذا المجال

وبخصوص أثر أساليب التنشئة الوالدية على قـدرات األبنـاء اإلبداعيـة أظهـرت               -٤
دم وجود أثر ألساليب التنشئة على نمو قدرات األبنـاء          ع) ١٩٨٤(دراسـة عقـل   

فـي دراسـته    ) ٢٠٠٣(اإلبداعية وتختلف هذه النتيجة مع ما توصل إليـه حنـورة            
 .النظرية من أن دور األسرة فاعل في تطوير قدرات األبناء اإلبداعية

على تنمية قدراتهم اإلبداعيـة     ) إناث–ذكور  (وبخصوص أثر اختالف جنس الطلبة       -٥
تفوق اإلناث علـى    ) ١٩٩٢(ودراسة أبو حلو ولعمر     ) ١٩٩٠(ت دراسة لعمر    أظهر

تفوق اإلناث على المجموع ) Johnson, 1974(الذكور بينما أظهرت دراسة جونسون 
العام للتفكير اإلبداعي وعلى بعد المرونة أيضاً بينما تفوق الذكور على أبعاد الطالقة             

فقد أظهرت تفوق ) Tampraphat, 1976(ت  أما دراسة تامبرافا،واألصالة والتفاصيل
 .الذكور على اإلناث في القدرات اإلبداعية

وبخصوص أثر دور المدرسة في تنمية اإلبداع لدى الطلبة أثبتت دراسـة شـريف               -٦
)Sherif, 1979 ( وجود دور فاعل للجو التعليمي في المدرسة في تنمية قدرات الطلبة
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النظرية في  ) ٢٠٠٣(صلت إليه دراسة حنورة     اإلبداعية وتتفق هذه الدارسة مع ما تو      
 .هذا المجال

) Sherief, 1979(وبخصوص أثر التدريب على تنمية اإلبداع فقد أظهـرت دراسـة    -٧
أن للتدريب فاعلية عالية في تحـسين وتنميـة         ) ٢٠٠٣(ودراسة المصبح والجسمي    
 .قدرات الطالب االبتكارية

اسات السابقة على آثار العوامل التي      مما تقدم يتبين لنا عدم وجود اتفاق بين الدر        
اهتمت بها الدراسة الحالية على نمو قدرات الطلبة اإلبداعية مما يؤكد الحاجة إلى مزيـد               

وقـد  . من الدراسات في مجال اإلبداع واإلبتكار للوقوف على حقيقة دور هذه العوامـل            
 جديدة تفيد في مجال     جاءت الدراسة الحالية لإلسهام في هذا السياق أمالً في إضافة معرفة          

  . تنمية اإلبداع
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

أحدهما يتعلق بمدى جدوى تجـارب التطـوير        : تتحدد مشكلة الدراسة في أمرين    
التربوي التي تجريها وزارة التربية والتعليم في األردن في مجال تنمية اإلبـداع وتقـويم               

 التغيير فـي العوامـل البنائيـة         خاصة وأن أهم أهداف هذا التطوير هو إحداث        ،وسائله
للبرنامج التربوي وإحداث التغيير في شروط البيئة والمجتمع وإحداث التغيير في وسـائل             

ولما كانت  .  على أمل أن يحرض هذا التغيير النشاط اإلبداعي لدى الطلبة          ،تقويم ذلك كله  
 في ذلك الجهد    المدارس الريادية هي إحدى التجارب التي حضيت بالمتابعة والتقويم وبذل         

الكبير والمال الكثير فإن هناك حاجة للكشف عما إذا كانت هذه التغييرات قد ساعدت على               
تحقيق أهداف هذه التجربة ومن أهمها تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطلبة بشتى الوسـائل        
 ومنها النشاطات المدرسية التي إذا ما خطط لها تخطيطاً صحيحاً لعبت دوراً كبيـراً فـي               

الكشف عن مواهب الطلبة واستعداداتهم اإلبداعية وهواياتهم األدبيـة والعلميـة والفنيـة             
واإلجتماعية والتي هي الصورة العملية التطبيقية للمعرفة التي يتلقونهـا فـي المدرسـة              

 وتشبع الدوافع الفردية وتحل السلوك      ، وترقى بهم إلى مستوى اإلبداع والتفوق      ،وخارجها
محل السلوك غير السوي، وتمنحهم القدرة على التكيـف مـع أنمـاط             اإلجتماعي السوي   

 وهي في الوقت نفسه تكشف عن مدى تأهيل البيئة التعليميـة            ،السلوك االجتماعي لبيئتهم  
  .إليجاد اإلبداع وتنميته ونشره بين الطلبة

واألمر اآلخر يتعلق بأثر بعض العوامل الديمغرافية الخاصة بالطلبـة وأسـرهم            
الدراسي والجنس ومكان اإلقامة ومستوى تعليم األبوين وعمل كل منهما ونوع           كالمستوى  
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العالقة بينهما خاصة وأن األفكار التربوية القديمة والتي تحث علـى التحـصيل العلمـي               
وتهمش بقية جوانب العملية التربوية ال تزال قائمة وال يزال تأثيرها قوياً لدى كثير مـن                

 لذلك فـإن    ،إلى أثر تنميط األدوار اإلجتماعية الخاصة بالجنس      اآلباء والمعلمين باإلضافة    
مشكلة الدراسة تتبلور في سؤالين عامين يتعلق أحدهما بمدى نجاح المـدارس الرياديـة              
كإحدى التجارب التطويرية للتربية في تنمية اإلبداع وتطوير األنشطة الطالبية من أنشطة            

بمدى تأثير عدد من العوامل الديمغرافية المتعلقة  واألخر يتعلق ،إثرائية إلى أنشطة إبداعية  
  .بالطالب وأسرته على تنشيط العملية اإلبداعية

اإلجابة عن األسئلة التالية الختبار مدى داللة البيانات التي      هذه الدراسة   وستحاول  
  ): عادية ،ريادية( من المدارس نجمعت من الطلبة في النوعي

  :الدراسةأسئلة 

بـين  ) ٠,٠٥ ≤ α( يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          هل :السؤال األول 
 -لغـوي (متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كل مجال من مجاالتها          

  ). عادية-ريادية( الختالف نوع المدرسة ى تعز) اجتماعي- فني -علمي 
بـين  ) ٠,٠٥ = α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           :السؤال الثاني 

 -لغوي  ( مجاالتها    مجال من  متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كل       
  ). إناث-ذكور ( الختالف الجنس ى تعز) اجتماعي- فني -علمي 

بـين  ) ٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة    إحصائية   هل يوجد فروق ذات داللة       :السؤال الثالث 
 علمي -لغوي ( اجال من مجاالته الدراسة وعلى كل مأداةمتوسطات الطلبة على 

 - أول ثانوي أدبي     -تاسع  ( الختالف مستوى التعليم     ى تعز ) اجتماعي - فني   -
  .)أول ثانوي علمي

بـين  ) ٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة    إحصائية   هل يوجد فروق ذات داللة       :رابعالسؤال ال 
 -وي  لغ( اوعلى كل مجال من مجاالته    ككل   الدراسة   أداةمتوسطات الطلبة على    

يقـرأ   – أمـي (األب  الختالف مستوى تعلـيم  ى تعز) اجتماعي- فني -علمي  
  .) دراسات عليا– جامعي – ثانوية عامة –دون الثانوية  – ويكتب

بين ) ٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة    إحصائية  هل يوجد فروق ذات داللة      : خامسالسؤال ال 
 -لغوي  ( ا مجاالته وعلى كل مجال من   ككل   الدراسة   أداةمتوسطات الطلبة على    

تقـرأ   – أميـة (األم   الختالف مستوى تعلـيم      ى تعز ) اجتماعي - فني   -علمي  
  .) دراسات عليا– جامعية – ثانوية عامة –دون الثانوية  – وتكتب
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بين ) ٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة    إحصائية  هل يوجد فروق ذات داللة      : سادسالسؤال ال 
 -لغوي  ( اوعلى كل مجال من مجاالته    ككل   الدراسة   أداةمتوسطات الطلبة على    

 - تـاجر  –مزارع  (األب   نوع عمل  الختالف   ى تعز ) اجتماعي - فني   -علمي  
  .) عاطل عن العمل–موظف 

بين ) ٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة    إحصائية   هل يوجد فروق ذات داللة       :سابعالسؤال ال 
 -لغوي  ( اوعلى كل مجال من مجاالته    ككل   الدراسة   أداةمتوسطات الطلبة على    

 –وفاق تام   (نوع العالقة بين األبوين      الختالف   ى تعز ) اجتماعي - فني   -علمي  
  ). دائمي الخالف– وفاق ضعيف –وفاق متوسط 

بـين  ) ٠,٠٥ ≤ α(عند مستوى داللة    إحصائية   هل يوجد فروق ذات داللة       :ثامنالسؤال ال 
 -لغوي  ( اوعلى كل مجال من مجاالته    ككل   الدراسة   أداةمتوسطات الطلبة على    

 باديـة  – مدينة –قرية (مكان اإلقامة  الختالف ى تعز ) اجتماعي - فني   -علمي  
  .) مخيم–

  : الدراسةدفه

بتكار جاءت الدراسة الحالية في سياق الدراسات السابقة التي اهتمت بموضوع اإل          
  .ورعايتهااإلبداعية   المتعلمفي تنمية قدراتواألسرة واإلبداع وبدور المدرسة 

وصـلته بالنـشاطات    بتكـار   أهميتها من أهمية موضوع اإلبـداع واإل       اكتسبتو
 كما اكتسبت أهميتهـا أيـضاً مـن دور المؤسـسة            ،ودوره في تطوير المجتمع   اإلبداعية  

فهي تبذل جهداً كبيراً ومتواصالً لتحقيـق        ،التعليمية بشكل عام وفي األردن بشكل خاص      
الدراسات الميدانية لهذا الجانب بالرغم      يضاف إلى ذلك عدم كفاية       ،هذا النمو لدى طلبتها   

  .من أهميته
لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى نجاح المدرسة في تنميـة النـشاط               
اإلبداعي لدى الطلبة بشكل عام واختبار قدرة المدارس الريادية بشكل خاص على ذلـك،              

 نتائجهـا تغذيـة    وتتوقع الدراسة أن تـشكل ،خاصة وأنها أعدت لهذه المهمة دون غيرها  
راجعة تفيد العاملين في أجهزة التربية والتعليم على اختالف مستوياتها للعمل الجاد علـى              
تأهيل العاملين في التعليم وتوعيتهم على الدور المركزي لإلبـداع فـي عمليـة التربيـة                

 ال   وضرورة ، وأن يصبح هذا الهدف محوراً رئيساً في العملية التعليمية التعلمية          ،والتعليم
غنى عنها لتعزيز مسيرة التقدم التربوي وتدعو إلى إعادة النظر في كثير مـن جوانـب                
العمل التربوي التي لم تتأثر بهذا التغيير والتطوير مع التركيز على الجوانب التي تتعلـق               
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 كما تدعو بشكل خـاص إلـى اإلهتمـام بالنـشاطات            ،باإلبداع واإلبتكار وتنمية مهاراته   
ية بالتخطيط السليم لها وبتهيئة البيئة المناسبة لممارستها وتوجيه الطلبـة           المدرسية اإلبداع 

 كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير بعض العوامل الديمغرافية التي تتعلق ،لذلك
بالطلبة كالجنس والمستوى الدراسي ومهاراته ومستوى تعليم كل من األبـوين ومـستوى             

 ولفت نظر   ،ومكان إقامة الطالب على نشاطاتهم اإلبداعية     العالقة بينهما ونوع عمل األب      
األسرة إلى دورها في تنمية اإلبداع لدى أبنائها منذ الطفولـة وتعاونهـا مـع المدرسـة                 

  .الستمرار التقدم في هذا المجال
  :مصطلحات الدراسة

الذي يؤدي إلى إنتاج جديد وقيم من أجل المجتمع           هو النشاط  :بتكاراإلبداع أو اإل   -١
 وفي هذه الدراسة يعرف اإلبداع بــأنه نـشاط فـردي أو             .)١٩٨٩وشكا،  ر(

 .جماعي يقود إلى إنتاج يتصف باألصالة والقيمة والجودة والفائدة للفرد والمجتمع

بشكل ي يمارسه الطالب في المدرسة أو خارجها        ذهو النشاط ال  : النشاط اإلبداعي  -٢
وتقسمه هذه الدراسة   فائدة  فردي أو جماعي يتصف باألصالة والقيمة والجودة وال       
 .اجتماعي إلى نشاط لغوي، ونشاط علمي، ونشاط فني، ونشاط

هي أي مدرسة في األردن تخضع لتجربة المدارس الرياديـة          : المدرسة الريادية  -٣
وتتوفر فيها متطلبات الريادة من حيث البيئة المدرسية وخدماتها وكفاءة كوادرها           

يادة والتميز في جميـع مجـاالت العمـل         ووعيها على البيئة المحلية بهدف الر     
 .التربوي ومنه تنمية اإلبداع بشتى الوسائل

 .هي أي مدرسة في األردن ال تخضع لتجربة المدارس الريادية: المدرسة العادية -٤

ويمثله في هذه الدراسة الصف التاسع األساسـي، والـصف          : المستوى الدراسي  -٥
 .األول الثانوي بفرعيه األدبي والعلمي

 .يقصد به في هذه الدراسة المسار العلمي والمسار األدبي:  الدراسيالمسار -٦

    :محددات الدراسة

 - جـرش    -اربد  (طبقت أداة الدراسة على عينة من طلبة محافظات شمال األردن            -١
 من المدارس الريادية في هذه المحافظات      لتوفر العدد الكافي  ) ٢٠٠٠(لعام   )عجلون

 .للدراسة والتقييم
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سع واألول الثانوي للدراسة بشرط مرور عاميين دراسيين على طلبة          اخضع طلبة التا   -٢
   .هذه الصفوف في المدرسة سواء كانت ريادية أو عادية

  :إجراءات الدراسة

ـ ) المطـورة ( يشكل مجتمع الدراسة جميع طلبة المدارس الرياديـة        دارس ـوالم
مـدارس   في محافظات اربد وعجلون وجرش حيث بلـغ عـدد ال           )٢٠٠٠(العادية للعام   

بينما بلغ مجمـوع المـدارس      . لإلناث )٢٦(وللذكور  ) ٢١(الريادية في هذه المحافظات     
 والجدول  .مختلطة) ٢٥٦( و لإلناث) ١٩٩(وللذكور  ) ٢٩٢ ( الثالث الكلي في المحافظات  

حـسب المحافظـة والمرحلـة       موزعة    في مجتمع الدراسة   ين أعداد المدارس  يب) ١(رقم  
  .الدراسية وجنس المدرسة

)١(מ
א א א א א א א א

 المحافظة  ثانوي  أساسي  عدد المدارس
  مجموع  ختلطةم  ناثإ  كورذ  مجموع  ختلطةم  ناثإ  كورذ

 المجموع الكلي
  للمدارس

  ٥١٨  ١٦٨  ٠١٩ ٠٧٤ ٠٧٥  ٣٥٠  ١٣٦ ٠٧٩ ١٣٥  اربد
  ١٣٥  ٠٣٦  ٠٠٧ ٠١٧ ٠١٢  ٠٩٩  ٠٤٦ ٠١٦ ٠٣٧  جرش
  ٠٩٤  ٠٣٣  ٠٠٨ ٠٠٩ ٠١٦  ٠٦١  ٠٤٠ ٠٠٤ ٠١٧  عجلون
  ٧٤٧  ٢٣٧  ٣٤ ١٠٠ ١٠٣  ٥١٠  ٢٢٢ ٠٩٩ ١٨٩  المجموع

  :عينة الدراسة

شملت عينة الدراسة جميع المدارس الريادية للذكور واإلناث والتي مر على طلبة            
 األقل لضبط   الصف التاسع وطلبة األول الثانوي األدبي والعلمي فيها عامان دراسيان على          

أثر المدرسة في تنمية النشاطات التي تقدمها للطلبة، وقد بلغ عددها عشر مدارس منهـا               
) ١٣٢(سبع مدارس للذكور وثالث مدارس لإلناث وبلغ عدد طلبة الصف التاسـع فيهـا               

) ١٣٦(و طالبـاً ) ٢٩٤(بلغ عدد طلبة الـصف األول الثـانوي           كما ،طالبةً) ٧٣(اً و طالب
الضابطة من غير المدارس الريادية بحيث يتوفر فيهـا نفـس             المجموعة ذخأ وتم   ،طالبةً

مدينة (الشرط السابق باإلضافة إلى وجودها في نفس بيئة المدارس الريادية أو بيئة مماثلة              
توزيع عينة الدراسة من المدارس الريادية وغير الريادية        ) ٢( رقم   جدولويبين ال )  قرية -

  .حسب المدرسة والجنس والصف



٥٢ مصطفى محمود حوامده

)٢(מ
א א א א א א א א

 المستوى الدراسي
 ذكور اناث

 المجموع
 الكلي

مجموع د.ث.أ ع.ث.أ مجموع تاسع ع.ث.أ د.ث.أ  تاسع

المحافظ
/  

 اللواء 

  
 المدرسة

  
الرقم

 المدارس الريادية              
 ١ سوف الثانوية للبنات جرش     ١٦ ١٧ ١٤ ٤٧ ٤٧

 ٢ ملكا الثانوية للبنات اربد ٢٣  ٢٣ ٤٦      ٤٦

الوليد بن عبدالملك الثانوية للبنين اربد ٣٤ ٢٧ ٣١ ٩٢     ٩٢ ٣ 
 ٤ كفرعوان الثانوية للبنين اربد ٣٠ ١٤ ١٤ ٥٨     ٥٨
١١٦ ١١٦  ٥ الزهراء الثانوية للبنات اربد     ٣٧ ٤٦ ٣٣

مصعب بن عمير الثانوية للبنين اربد  ٤٥ ٤٠ ٨٥     ٨٥ ٦ 
 ٧ سال الثانوية للبنين اربد ٢٥ ٢٢  ٤٧     ٤٧

عجلون     ٢٠ ١٤ ١٢ ٤٦ ٤٦  ٨ عجلون الثانوية للبنات

 ٩ كريمة الثانوية للبنين اربد ١١ ٢٧ ٩ ٤٧      ٤٧

عجلون ٩ ١٧ ٢٥ ٥١      ٥١  ١٠ عين جنا الثانوية للبنين
٢٠٩ ٦٣٥ ٤٢٦ ٧٣ ٧٧ ٥٩ ١٤٢ ١٥٢ ١٣٢  المجموع 
 المدارس غير الريادية         

١١ كفرخل الثانوية للبنات جرش     ٣٦ ٤٥ ١١ ٩٢ ٩٢
١٢ وادي الريان الثانوية للبنين اربد ١١ ٥ ٥ ٢١     ٢١
١٣ المشارع الثانوية للبنات اربد     ٢٣   ٢٣ ٢٣
١٤ كفرسوم الثانوية للبنات اربد     ٢٥ ٣٩ ١٩ ٨٣  ٨٣
١٥ المغير الثانوية للبنين اربد ٢٦ ٤٢  ٦٨     ٦٨
١٦ المغير الثانوية للبنات اربد     ٢٦ ٤٥ ١٩ ٩٠ ٩٠
١٧ المنارة الثانوية للبنين اربد ٢٧ ٣٠ ١٩ ٧٦     ٧٦
١٨ ايدون الثانوية للبنات جرش     ٣٦ ٣٧ ١٦ ٨٩  ٨٩
١٩ الشجرة الثانوية للبنات اربد     ٢٩ ٢٠ ٢٢ ٧١ ٧١
عجلون     ١٦ ١٥ ١١ ٤٢  ٤٢ ٢٠ عبين وعبلين الثانوية للبنات
عجلون     ١٦  ١٦ ٣٢  ٣٢ ٢١ عبين وعبلين الثانوية للبنين
٦٤  ٧٧  ٢٤ ١٦٥ ٢٠٧ ٢٠١ ١١٤ ٥٢٢  ٦٨٧  
١٩٦ ٢٢٩ ١٦٦ ٥٩١ ٢٨٠ ٢٧٨ ١٧٣ ٧٣١  ١٣٢٢ 

  المجموع الكلي

  :أداة الدراسة

 إعـداد تـورانس     تم استخدام قائمة تورانس لألنشطة االبتكاريـة وهـي مـن          
)Torrance) (وقد عربهـا    ،للكشف عن األنشطة االبتكارية التي يقوم بها الطالب       ) ١٩٦٩ 



األنشطة اإلبداعية للطلبة في ضوء مقياس تورانس وعالقتها ببعض متغيراتهم الديمغرافية 

   والتنظيمية في مدارس شمال األردن

٥٣

 وتعد هذه القائمـة مـن أسـهل الطـرق           ،بما يتناسب مع البيئة العربية    ) ١٩٩٠(حبيب  
بتكاري، ويمكن  واألدوات للكشف عن درجة ابتكارية الطالب من خالل مدخل السلوك اإل          

 كمـا   ،ائمة ضمن الوسائل التي تكشف عن الطالب الموهوبين والمتفوقين        استخدام هذه الق  
، وقـد حـسب     )١٩٩٠حبيب،( عند األطفال    بداعيمكن استخدامها ضمن برامج لتنمية اإل     

يوماً فكان معامل الثبـات     ) ١٥(الل  ـختبار خ حبيب معامل ثبات األداة بطريقة إعادة اإل      
 أما فـي المرحلـة   .إلناث في نفس المرحلة ل٠,٨١و للذكور في المرحلة اإلعدادية     ٠,٧٩

  ) ١٨:١٩٩٠،حبيب(.  لإلناث٠,٧٧ للذكور و ٠,٧١الثانوية فكان معامل الثبات 
 عبارة على صيغة أسئلة تمثل كل واحـدة منهـا           )٨١(و تتكون هذه القائمة من      

  :، وهي تمثل المجاالت التاليةتجاه الموجبنشاطاً معيناً وجميع هذه العبارات في اإل
-٣٠-١١-١٠-٦-٥-٣-٢-١: (وتمثله العبارات ذوات األرقام التاليـة     : مجال اللغوي ال

٧٢-٤٤-٤٣(  
-٢٠-١٩ -١٨ -١٧ -١٦-١٥( :وتمثله العبارات ذوات األرقام التالية    : المجال العلمي 

٦٥-٦٤-٦٣-٦١-٦٠-٥٩-٥٨-٥٧-٥٥-٥٤-٥٣-٥٢-٤٦-٤١-٢٣-٢٢-٢١.(  
-٣١-٢٤-١٤-١٣-١٢-٩-٨-٧: (ليةوتمثله العبارات ذوات األرقام التا    : المجال الفني 

٧٨-٧٧-٧٦-٧٥-٧٠-٥٦-٤٩-٤٨-٤٧-٤٢-٤٠-٣٩-٣٨-٣٧-٣٦-٣٥-٣٤-
٨١-٨٠-٧٩.(  

-٢٩-٢٨-٢٧-٢٦-٢٥-٤: (وتمثله العبارات ذوات األرقام التاليـة     : المجال االجتماعي 
٧٤- ٧٣-٧١-٦٩-٦٨-٦٧-٦٦-٦٢-٥١-٥٠-٤٥-٣٣-٣٢.(  

سلم مكون من مستويين    ولتقدير عالمات كل عبارة من العبارات السابقة استخدم         
  )ال-نعم(

  :صدق األداة

 من المتخصصين في علم الـنفس       ستة أساتذة جامعات  عرض الباحث األداة على     
لمعرفة رأيهم في كل بند من بنودها وتوزيعهـا          ،ولهم اهتمام باألنشطة اإلبداعية   التربوي  

محكمـون أن   ال  وقد أفاد  ،بداعيعلى مجاالت الدراسة ومدى صالحيتها لقياس النشاط اإل       
 وقد أجرى عليها بعض التعديالت الطفيفة لتتناسب        ،األداة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسه     

  .مع البيئة األردنية
  



٥٤ مصطفى محمود حوامده

  :ثبات األداة

) كرومبـاخ الفـا   ( ثبات األداة بطريقة     بِسحبعد جمع البينات من عينة الدراسة       
توزيـع  يوضـح   ) ٣( والجدول رقـم     ،لإلناث) ٠,٧٩(للذكور و ) ٠,٨٠(فكان معامل ألفا    

  . حسب الجنس والمستوى الدراسيثباتمعامالت ال
)٣(מ

א א א א א א
  الجنس  التاسع  ث علمي.أ  ث أدبي.أ  المعامل ككل
 ذكور ٠,٨٣ ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨٠
 إناث ٠,٨٢ ٠,٨٢ ٠,٨١ ٠,٧٩

  :تطبيق الدراسة

اإلجابة عن  قراءة عباراتها بتأني و   يع األداة على طلبة العينة وطلب منهم        تم توز 
 ،التي تقدمها المدرسة  التي حددتها العبارات و   مدى مشاركة كل منهم في األنشطة المختلفة        

 إذا  )ال(تحـت   ) ( إذا كانت تنطبق عليه، ووضع إشارة        )نعم(تحت  ) (ووضع إشارة   
  .كانت ال تنطبق عليه

  :بارتصحيح االخت

وعالمة صفر على كل إجابة بــ       ) نعم(على كل إجابة بـ     ) ١(تم إعطاء عالمة  
 ككل بجمع عدد اإلجابات بنعم على جميـع         داةوقد تحددت عالمة كل طالب على األ      ) ال(

عالمات على كل مجـال     الوتحددت  ). ٨١صفر إلى   (بينالعبارات وهي تنحصر في مدى      
عم على عبارات ذلك المجال وتنحصر عالمات        بجمع عدد اإلجابات بن    األداةمن مجاالت   

  :الطالب على كل مجال كما يلي
  ) صفر-١١(    المجال اللغوي-
  ) صفر-٢٣(    المجال العلمي-
  ) صفر-٢٨(     المجال الفني-
  )  صفر-١٩(  المجال االجتماعي-

 المتوسط الحسابي لألداة ككل ولكل مجال مـن مجاالتهـا متوسـطاً             روقد اعتب 
 وقد حـدد لـألداة      ، تستخدمه الدراسة لتحديد مستوى اإلبداع مقارنة بهذا المتوسط        معيارياً



األنشطة اإلبداعية للطلبة في ضوء مقياس تورانس وعالقتها ببعض متغيراتهم الديمغرافية 

   والتنظيمية في مدارس شمال األردن

٥٥

 ٥,٥ - ٤٠,٥(ككل ومجاالتها اللغوي والعلمي والفني واالجتماعي كما يلي على التوالي           
- ٩,٥ – ١٤ - ١١,٥.(  

  :المعالجات اإلحصائية

 متوسـطات للمقارنـة بـين ال    ) ت(لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام اختبار        
التبـاين   تحليـل و)  عاديـة  ،ريادية(ونوع المدرسة   ) إناث،ذكور(الحسابية حسب الجنس    

للكشف عن داللة التباين بـين المتوسـطات   ) One Way Analysis of Variance(األحادي 
 ومستوى تعلـيم  ،) أول ثانوي علمي- أول ثانوي أدبي -تاسع (حسب المستوى الدراسي    

)  دراسات عليا  - جامعي – ثانوية عامة    - دون الثانوية العامة     - يقرأ ويكتب  -أمي(األب  
 - جامعيـة    – ثانوية عامة    - دون الثانوية العامة     -تقرأ وتكتب -أمية( ومستوى تعليم األم  

ونـوع  )  عاطل عن العمل   – موظف   – تاجر   –مزارع  (ونوع عمل األب     )دراسات عليا 
ومكان )  دائمي الخالف  –ق ضعيف    وفا – وفاق متوسط    –وفاق تام   (العالقة بين األبوين    

) Newman-Keuls (نيومان كولز كما استخدمت طريقة    ) مخيم–بادية–مدينة–قرية(اإلقامة  
  .للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية

  :نتائج الدراسة

 ) إنـاث  -ذكـور (وجـنس الطلبـة     )  عادية -ريادية(لمعرفة أثر نوع المدرسة     
ومـستوى تعلـيم األب     )  أول ثانوي علمي   –انوي أدبي  أول ث  -تاسع(والمستوى الدراسي   

 ومـستوى   ،) دراسات عليا  ، جامعي ، ثانوية عامة  ، دون الثانوية العامة   ،أمي، يقرأ ويكتب  (
)  دراسات عليـا   ، جامعية ، ثانوية عامة  ، دون الثانوية العامة   ،أمية، تقرأ وتكتب  (تعليم األم   

ونـوع العالقـة بـين      ) عمل عاطل عن ال   – موظف   - تاجر –مزارع  (ونوع عمل األب    
 ومكـان اإلقامـة  )  دائمي الخـالف – وفاق ضعيف – وفاق متوسط –وفاق تام   (األبوين  

أجـرى لمتوسـطات    لدى الطلبة،    على النشاط اإلبداعي  )  مخيم – بادية   – مدينة   –قرية  (
الطلبة على أداة الدراسة مجموعة من التحليالت اإلحصائية لمعرفة دالالت الفروق بـين             

  .متوسطات وفيما يلي عرض لها حسب أسئلة الدراسةهذه ال
) ٠,٠٥ ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى           :السؤال األول 

 -لغـوي   (الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كل مجال من مجاالتهـا             بين متوسطات 
  ). عادية-ريادية (تعزى الختالف نوع المدرسة )  اجتماعي- فني -علمي 

نحرافـات  ة على هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واإل           ولإلجاب
-لغـوي ( ومجال النشاط    ) عادية - ريادية(لطلبة حسب نوع المدرسة     إلجابات ا المعيارية  



٥٦ مصطفى محمود حوامده

 .)T-Test) (ت( اختبـار   ثم أجرى لها تحليل إحـصائي بطريقـة        )اجتماعي-مهني-علمي
  .نتائج يبين هذه ال)٤(م ــوالجدول رق

)٤(מ
א)−(א)(א א א

)א−−−(
א א א א א א

א א א א א א

א

א

  اللغوي  ٤،٧٦  ٢،٢٣  ٠،٠٩  ٤،٧٦  ٢،١٦  ٠،٠٨  ١٣١٧،٥٩  ٠،٠٥ ٠،١٢١
  العلمي  ١٧  ٥,٥٢  ٠،٢٢  ١٦،٥١  ٥،٣٣  ٠،٢١  ١٣١٧،٠٤  ١،٦٤ ٠,١٠١
  الفني  ١٠،٢١  ٤,٦  ٠,١٨  ١٠  ٤,٢٢  ٠,١٦  ١٣٠٧,٤٣  ٠,٨٤ ٠,٤٠١
  اعياالجتم  ٨  ٣,١٩  ٠,٦٣  ٧,٨٥  ٣,٠٤  ٠,١٢  ١٣١٥,٢٣  ٠,٦٥ ٠,٥١٣
  االختبار ككل  ٣٩,٩٢  ١٣,٥١  ٠,٥٣  ٣٩,١٢  ١٢,٥١  ٠,٤٩  ١٣١٠,٤٦  ١,١٢  ٠,٢٧

) ٠,٠٥ ≤ α( أي داللة إحصائية عند مستوى داللـة         )ت(لم تظهر نتائج اختبار     
-رياديـة (مجاالتها يمكن أن تعزى الختالف نوع المدرسة        لسواء بالنسبة لألداة ككل أو      

ى الجهود التي تبذلها المدارس ضمن عينة       وهو مؤشر على عدم اختالف في مستو      .)عادية
الدراسة في تدريب الطالب على ممارسة نشاطات ابتكارية وبغض النظر عن مستوى هذه 

 وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين المتوسطات التي حصل عليها طلبة المـدارس              ،البرامج
 )فنيـة، اجتماعيـة  لغوية، علمية، (الريادية على األداة ككل وعلى كل مجال من مجاالتها  

 ،١١,٥ ،٥,٥،  ٤٠,٥(وبين المتوسط المعياري لهـا   ) ٨ ،١٠,٣١ ،١٧ ،٤,٧٦،  ٣٩,٩٢(
لوجدنا أنها في مستوى المتوسط أو أدني باستثناء مجال النشاط العلمي حيـث             ) ٩,٥،  ١٤

 أما بالنسبة   ١١,٥٠ بينما المتوسط المعياري لها      ١٧كان المتوسط الذي حصل عليه الطلبة       
دارس العادية غير الريادية وبعد مقارنة متوسطات طلبتها على األداة ككل وعلى            لطلبة الم 

 مـع المتوســط     )٧،٨٥ ،١٠ ،٤,٧٦،١٦,٥١ ،٣٩,١٢(كل مجال من مجاالتها كانـت       
 نجد أنها أيضاً بمـستوى أدنـى مـن       )٩,٥ ،١٤ ،١١,٥ ،٥,٥ ،٤٠,٥(المعياري نقسـه   

) ١١,٥(بينما كان المتوسط المعياري ) ١٦,٥١(المتوسط المعياري باستثناء النشاط العلمي 
النـشاطات  ) عينة الدراسـة  (وهو مؤشر آخر على عدم وضع المدارس الريادية والعادية          

اإلبداعية في إطارها المناسب وعدم بذل جهود كافية لتطوير نشاطات الطلبة اإلبتكاريـة             
والتي ) ١٩٩٢(داد ونستطيع أن نقول أن نتائج هذه الدراسة ال تتعارض مع نتائج دراسة ح

أثبتت عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المدارس الريادية وغير الريادية من حيث كمية              
النشاطات الالمنهجية وفي مدى توثيق العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي وبالرغم مما            

طات  من أن المدارس الريادية تقوم بنـشا       )١٩٩٠(جاء في تقارير وزارة التربية والتعليم       
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ريادية متنوعة إال أنها كما يبدو من هذه الدراسة ومن مثيالتها فشلت في االستخدام األمثل               
 كما لم تستطع توفير فرص كافية للطلبة        ،لإلمكانات الفنية والبشرية المتاحة لها ولمجتمعها     

 ويمكن إعادة هـذه النتـائج       ،للتمييز والتفوق في مجال النشاطات اإلبتكارية وخدمة البيئة       
ألسباب من أهمها عدم توعية المدرسة بمفاهيم اإلبداع ودور النـشاطات الطالبيـة فـي               

 وحصر جل اهتمامهم بمستوى التحصيل األكـاديمي واسـتخدام          ،تشجيع اإلبداع وتنميته  
 باإلضافة إلى أن تنمية اإلبداع تحتاج إلى جهـد          ،النشاطات وسيلة إثرائية لهذه الغاية فقط     

مدرسة ووقت واسع وخدمات كافية تشكل عبئاً ثقيالً على كاهـل          كبير من العاملين في ال    
وتعــد نتائــج دراســة      . المعلم ينأى به عن التحمل والقيام بمهمته بشكل متكامـل         

)Sherref,1979 (           والتي أظهرت فاعلية برنامج تنمية قدرات التفكير االبتكاري لدى طلبـة
مؤشراً يدل على ضعف    ) ٢٠٠٣(ي  ودراسة المصبح والجسم   المرحلة االبتدائية في مصر   

 ودعوة  ،البرامج التي استخدمتها المدارس الريادية األردنية في مجال النشاطات بشكل عام          
لهذه المدارس إلى ضرورة تفعيل برامج تدريب الطلبة على اإلبـداع واإلبتكـار لرفـع               

  .سويتهم في هذا المجال
 ≤ α( مـستوى داللـة       هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند       :السؤال الثاني 

 وعلى كل مجـال مـن مجاالتهـا         ،بين متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل      ) ٠,٠٥
  .)إناث-ذكور(تعزى الختالف الجنس )  اجتماعي– فني – علمي –لغوي(

م استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تلإلجابة على هذا السؤال 
وحسب الجـنس ذكـور     ) اجتماعي-فني-علمي-غويل(لطلبة حسب المجاالت    إلجابات ا 

يوضح هذه  ) ٥(والجدول رقم   ) T-Test) (ت( لها تحليل إحصائي بطريقة      يوإناث ثم أجر  
  .النتائج

)٥(מ
א)−(א)(א א א

)א−−−(
  مستوى  الذكور  اإلناث

  الداللة
  قيمة
  ت

  درجة
  خطأ  الحرية

  معياري
  انحراف
  خطأ  متوسط  معياري

  معياري
  انحراف
  متوسط  معياري

الطلبة جنس
  

  مجال
  النشاط االبداعي

  لغوي  ٤,٧٢  ٢,٢٨  ٠,٠٩  ٤,٧٩  ٢,١١  ٠,٠٨  ١٢٧٥,٢  ٠,٥٨-  ٠,٥٦٢
  علمي ١٧,٤٨  ٥,٧١  ٠,٢٣  ١٦,٢٧  ٥,١١  ٠,١٩  ١٢٥٧,٩٨  *٣,٣٧  ٠,٠٠١
  فني  ٩,٦١  ٤,٦٩  ٠,١٩  ١٠,٥٤  ٤,٠٨  ٠,١٦  ١٢٤٢,٧٥  *٣,٨٤-  ٠,٠٠٠
  اجتماعي  ٧,٧٢  ٣,٣٩  ٠,١٤  ٨,٠٧  ٢,٨٤  ٠,١١ ١٢٢٠,٠١٦  *٢,٠٣-  ٠,٠٤
  االختبار ككل ٣٩,٣٣  ١٤,٠٤  ٠,٥٦  ٣٩,٦٨  ١٢,٠٦  ٠,٤٦  ١٢٣٥,٤  ٠,٤٨-  ٠,٦٣٤

  )٠,٠٥ < α( دالة عند مستوى *
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) ذكور، إناث (أثراً الختالف الجنس    ) ٥(الجدول رقم   لم تظهر النتائج السابقة في      
 فليس هناك   ،على مستوى النشاط اإلبداعي للطلبة ككل وعلى مستوى المجال اللغوي فقط          

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذكور واإلناث على أداة القياس ككـل وعلـى               
 وهما غير   )٠,٥٨،  ٠,٤٨(لكل منهما على التوالي     ) ت(المجال اللغوي حيث كانت قيمـة      

،  وظهرت داللة إحصائية على مستوى المجاالت األخرى؛ العلمي لمصلحة الذكور          ،دالتين
وبشكل عام فإن هذه النتائج تشير إلى . وعلى المستويين الفني واإلجتماعي لمصلحة اإلناث

عدم ظهور فروق جوهرية بين الذكور واإلناث على أداة الدراسة ككل وهي التي تقـيس               
وقد يعود ذلك إلى عدم وجـود فـروق دالـة            ،ستوى النشاط اإلبداعي العام لدى الطلبة     م

 أو العادية الذكور    ،إحصائياً في األصل بين أداء مدارس عينة الدراسة سواء منها الريادية          
ويمكـن  . أو اإلناث، لذلك ال يتوقع أن يتميز جنس على آخر على مجمل هذه النـشاطات              

أمـا  .  الذي لم يظهر فروقاً بين الجنسين على المستوى اللغوي         القول أن السبب نفسه هو    
الفروق الجوهرية التي ظهرت على مستوى المجال العلمي لمصلحة الذكور والمـستويين            
الفني واالجتماعي لمصلحة اإلناث فإنها في الغالب تعود إلى طبيعة المجتمع العربي بشكل             

ث خاصة فيما يتصل بمستقبل الدور الذي       عام ونظرته إلى الذكور نظرة تختلف عن اإلنا       
 فالذكور عادة يعدون للوظائف العلمية والدراسات العلمية بينمـا يميـل            ،سيلعبه كل منهم  

المجتمع إلى توجيه اإلناث للجوانب الفنية التنسيقية والعالقات االجتماعية التـي تعطـي             
ئج كثير مـن الدراسـات      وبشكل عام فإن النتيجة وإن اتفقت مع نتا       . انطباعاً حسناً عنهن  

السابقة التي أثبتت أثراً للجنس في اختالف مستوى اإلبداع إال أنها اختلفت معها في كثير               
التي أشارت إلـى تميـز   ) Tampraphat, 1975(من التفاصيل ومن هذه الدراسات دراسة 

والتي عزت ذلك إلى تميـز      ) ١٩٩٢(وأبو حلو ولعمر  ) ١٩٩٠( ودراسات لعمر    ،الذكور
التي أشارت إلى تمايز فـي      ) ١٩٩٢(ومراشدة  ) Johnson,1974( وإلـى دراسة    ،اإلناث

  .التفاصيل وبشكل عام فإن هذه النتائج لم يحسم أمرها بعد وتحتاج إلى مزيد من األبحاث
 ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة             :السؤال الثالث 

ة ككل وعلى كـل مجـال مـن مجاالتهـا     بين متوسطات الطلبة على أداة الدراس     ) ٠,٠٥
أول ثـانوي   -تاسع(تعزى الختالف المستوى الدراسي     )  اجتماعي – فني   – علمي   –لغوي(

  .)أول ثانوي علمي-أدبي
) ٦(ولإلجابة عن هذا السؤال أجري للبيانات تحليل تباين أحادي والجدول رقـم             

   :يبين نتائج ذلك
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)٦(מ
א אא א −−(א

א) א א אא א א
א( ، ، ،(

مستوى 
  الداللة

قيمة ف 
  المحسوبة

متوسط المربعات 
  داخل المجموعات

مربعات متوسط ال
  بين المجموعات

مجموع مربعات االنحرافات 
  داخل المجموعات

االنحراف  مجموع مربعات
  بين المجموعات

  المجال

   ككلاألداة  ٤٩٨١,٨٣  ٢١٩٧٧٠,٣٧  ٢٤٩٠,٩٢  ١٦٦,٦٢ *١٤,٩٥ ٠,٠٠٠
  لغوي  ١٣٠,٤٨  ٦٢٢٥,٩٨  ٦٥,٢٤  ٤,٧٢ *١٣,٨٢ ٠,٠٠٠
  علمي  ٨١٦,٩٢  ٣٨٠٥٧,٧  ٤٠٨,٤٦  ٢٨,٨٥ *١٤,١٦ ٠,٠٠٠
  فني  ٢١٢,٦٢  ٢٥٤٦٧,٣٩  ١٠٦,٣١  ١٩,٣١  *٥,٥١ ٠,٠٠٤
  اجتماعي  ٣٠١,٨٥  ١٢٥٢٦,٥٦  ١٥٠,٩٢  ٩,٥ *١٥,٨٩ ٠,٠٠٠

  )٠,٠٥ < α( دالة عند مستوى *
أن هناك داللـة إحـصائية   ) ٦(ظهر من نتائج تحليل التباين األحادي جدول رقم  

 أول ثانوي - أول ثانوي أدبي -تاسع (للمستوى الدراسي ) ٠,٠٥< α(عند مستوى داللة 
 وعلى كل مجـال مـن     دراسةعلى مستوى النشاط اإلبداعي ككل كما تقيسه أداة ال        ) علمي

حيث كانت قيمة ف المحسوبة دالة إحصائياً       )  اجتماعي - فني   - علمي   -لغوي  (امجاالته
ولمعرفة مصادر الفروق الدالة إحصائياً أجرى للمتوسطات       ) ٠,٠٥(عند مستوى أقل من     

ـ          مقارنات بعدية عل   ـ  ـى االختبار ككل وعلى كل مجال من مجاالته على ح ة ـده بطريق
  . يلي نتائج هذه المقارنات وفيما) Newman-Keuls(ز ـان كولـنيوم

)٧(מ
א א א א א

אא)−−(

٤٢,٥٦ ٣٩,٣١
א

٣٧,٥٧ א א א

  ٣٧,٥٧ التاسع  -  *١,٧٤  *٠٤,٩٩
  ٣٩,٣١ أول ثانوي أدبي  -  -  *٠٣,٢٥

  ٤٢,٥٦ أول ثانوي علمي  -  -  -

  )α٠,٠٥ =( دالة عند مستوى *
أن الفروق بين المتوسـطات     ) ٧(جدول رقم   -ظهر من نتائج المقارنات البعدية      

حيث كان الفـرق  ) ٠,٠٥ = α(  داللة إحصائية عند مستوى داللةت ذاعلى االختبار ككل 
 ،داالً لمصلحة األول الثانوي األدبـي ) ١,٧٤(بين متوسطي األول الثانوي األدبي والتاسع      

لمصلحة طلبـة األول    ) ٤,٩٩(وكذلك الفرق بين متوسطي األول الثانوي العلمي والتاسع         
ي األول الثانوي العلمي واألول الثانوي األدبي        وكذلك الفرق بين متوسط    ،الثانوي العلمي 
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لمصلحة طلبة الصف األول الثانوي العلمي أي أن طلبة الصف األول الثـانوي             ) ٣,٢٥(
العلمي متفوقين على سواهم من طلبة الدراسة على النشاطات ككل وبغض النظـر عـن               

  .مجاالتها
)٨(מ
א א אא א א א

)−−(

٥,٢١ ٤,٨
א

٤,٤ א א א

  ٤,٤ التاسع  -  *٠,٤  *٠,٨١
  ٤,٨أول ثانوي أدبي   -  -  *٠,٤١
  ٥,٢١أول ثانوي علمي   -  -  -

  )٠,٠٥ = α( دالة عند مستوى *
أن هناك فروقـاً ذات داللـة       ) ٨(جدول رقم   -تائج المقارنات البعدية    ظهر من ن  

ـ   ) ٠,٠٥ = α(إحصائية عند مستوى دالة      ي ـبين متوسطي الصفين األول الثـانوي األدب
لمصلحة الصف األول الثانوي األدبي وبين متوسطي الـصفين األول          ) ٠,٠٤(ع  ـوالتاس

لثانوي العلمـي وبـين متوسـطي       لمصلحة األول ا  ) ٠,٨١( عـاسـالثانوي العلمي والت  
لمـصلحة الـصف األول   ) ٠,٤٢(ي ـالصفين األول الثانوي العلمي واألول الثانوي األدب   

كان األعلـى   اللغوي  أي أن أداء طلبة األول الثانوي العلمي على المجال           ،الثانوي العلمي 
  .طلبة التاسع كان األدنىمستوى ن أو

  )٩(جدول رقم 
  لمتوسطات على المجال العلمي حسب المستوى الدراسي نتائج المقارنات البعدية ل

  )أول ثانوي علمي-أول ثانوي أدبي- تاسع (

١٨,٠٧ ١٦,٤٣
א

١٦,١٥ א א א

  ١٦,١٥ التاسع  -  ٠,٣٨  *٠١,٩٢
  ١٦,٤٣ أول ثانوي أدبي  -  -  *١,٦٤
  ١٨,٠٧ أول ثانوي علمي  -  -  -

  )٠,٠٥ = α( مستوى  دالة عند*
أن هناك داللة إحصائية عند     ) ٩( جدول رقم    -ظهر من نتائج المقارنات البعدية      

) ١,٩٢(للفرق بين متوسطي األول الثانوي العلمي والتاسـع         ) ٠,٠٥ = α( مستوى داللة 
 لمصلحة طلبة األول    )١,٦٤(وبين متوسطي األول الثانوي العلمي واألول الثانوي األدبي         

 ولم تظهر داللة للفرق بين متوسطي األول الثانوي األدبي والتاسع علـى             علميالثانوي ال 
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٦١

 التاسـع واألول    صفينعلى ال في أدائه    أي أن األول الثانوي العلمي قد تميز         ،مجالهذا ال 
 ويعود عدم تميز األول الثانوي األدبي على التاسـع          .الثانوي األدبي على المجال العلمي    

دراسة المواد العلمية وتوجههم نحو دراسة المواد األدبية ممـا          إلى تخلي طلبة األدبي عن      
  .لم يحدث فروقاً دالة بينهم

)١٠(מ
א אא א א א א
)−−(

١٠,٧٠ ١٠,١١
א

٩,٦٧
א א א

  ٩,٦٧ التاسع  -  ٠,٤٤  *١,٠٣
  ١٠,١١أول ثانوي أدبي   -  -  ٠,٥٩

  ١٠,٧٠أول ثانوي علمي  -  -  -

  )٠,٠٥ = α( دالة عند مستوى *
ظهر من نتائج المقارنات البعدية للمتوسطات على المجال الفني أن هناك فروقـاً             

ن متوسط األول الثانـوي العلمـي       بي )٠,٠٥ = α(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       
ولم تظهر أية فروق دالة بين األول الثانوي األدبي والتاسـع أو بـين              ) ١,٠٣(والتاسـع  

 فغالباً ما يعتمـد النـشاط   ،األول الثانوي العلمي واألول الثانوي األدبي على المجال الفني     
  .الفني لدى الطلبة على هواياتهم وليس على المستوى الدراسي

)١١(מ
א א א א א א א

)−−(
  أول ثانوي علمي

٨,٥٨  
  أول ثانوي أدبي

٧,٩٦  
  التاسع
  المستوى الدراسي  ٧,٣٦

  ٧,٣٦ التاسع  -  *٠,٦٠  *١,٢٢
  ٧,٩٦ أول ثانوي أدبي  -  -  *٠,٦٢
  ٨,٥٨ أول ثانوي علمي  -  -  -

  )٠,٠٥ = α( دالة عند مستوى *
 أن  للمتوسطات على المجال االجتماعي   ظهر من نتائج المقارنات البعدية        

بـين متوسـطي األول     ) ٠,٠٥= α( هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة        
ألول الثـانوي   وا )١,٢٢(واألول الثانوي العلمي والتاسـع      ) ٠,٦(الثانوي األدبي والتاسع    

األول أي أن طلبـة     ،  جتماعيعلى المجال اإل  ) ٠,٦٢(ي  ـوي األدب ـالعلمي واألول الثان  
الثانوي العلمي قد تميزوا في نشاطاتهم اإلبداعية على طلبـة المـستويين األول الثـانوي               
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ونستخلص مـن ذلـك أن      . األدبي والتاسع وكان طلبة التاسع األقل إبداعاً في هذا المجال         
 باإلضافة إلى تفوق    ،الطلبة اإلجتماعية اإلبداعية غالباً ما تنمو مع التقدم الدراسي        نشاطات  

طلبة المسار العلمي على بقية الطلبة لما يحضاه طلبة العلمي من تقدير زائد مـن جميـع                 
  .فئات المجتمع

وباختصار فقد أظهرت النتائج بشكل عام وجود فروق جوهرية بين متوسـطات            
المحسوبة على األداة   ) ف( الدراسي ومسار دراستهم فقد كانت قيمة        الطلبة حسب مستواهم  

 ،١٤,٩٥( على التوالي    ) اجتماعي ، فني ، علمي ،لغوي(ككل وعلى كل مجال من مجاالتها       
 )٠,٠٥ < α( وكانت جميعها دالة على مستوى داللـة         )١٥,٨٩ ،٥,٥١ ١٤,١٦ ،١٣,٨٢

ة األول الثانوي العلمـي متفوقـون       ومن نتائج المقارنات البعدية للمتوسطات ظهر أن طلب       
 ،على طلبة التاسع واألول الثانوي األدبي على األداة ككل وعلى كل مجال من مجاالتهـا              

كما أن طلبة األول الثانوي األدبي يفوقون أيضاً طلبة التاسع علـى األداة ككـل وعلـى                 
ن العلمـي   المجال اللغوي والمجال االجتماعي فقط ولم تظهر فروق جوهرية على المجالي          

ودراسـة حبيـب     )١٩٨٩(والفني، وهذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة بـشر           
فجميعها أظهر نمواً في القدرة على اإلبداع تبعاً لتقدم         ) ١٩٩٢(ودراسة مراشده   ) ١٩٩٠(

ويبدو أن هذا هو الدور الوحيد الذي .  مع اختالف في بعض التفاصيل،الطالب في الدراسة
ة في تطوير قدرات الطالب اإلبداعية ويتداخل هذا األثر مع أثر العمر فمما             تؤديه المدرس 

ال شك فيه أن آفاق الطلبة تتسع ويزداد تفاعلهم مع الحياة مع تقدمهم في العمر، أما تفوق                 
طلبة العلمي فغالباً ما يعود إلى إجراءات اختيارهم لهذا المسار والتي تـشترط عـادة أن                

 ، أي أنهم الطلبة المتميزون أصـالً      ،وي المعدالت الدراسية العالية   يكونوا طلبة النخبة وذ   
 وممـا يؤكـد ضـعف دور        ،وهذا ينعكس على مستوى نشاطهم اإلبداعي بشكل ملحوظ       

المدرسة في تنمية اإلبداع ظاهرة عدم تميز طلبة الصف األول الثانوي األدبي على طلبة              
 ،ن عليهم في الدراسة وغالباً في العمـر التاسع في المجالين العلمي والفني مع أنهم متقدمو      

كما أنه مؤشر قوي إلى فشل المناهج الدراسية التي يتعلمها طلبة الصف األول الثـانوي               
 ورتابة عمل المعلمين في التدريس وتوجيـه        ،األدبي في تنمية اإلبداع في مختلف مناحيه      

 المناهج والنشاطات بمـا     العملية التعليمية التعلمية في المدرسة، وعلى عدم قيامهم بتطوير        
  .يتناسب مع النمو المعرفي للطلبة وحاجاتهم اإلبداعية

 ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة             :السؤال الرابع 
 بين متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كـل مجـال مـن مجاالتهـا          )٠,٠٥

-يقرأ ويكتـب  -أمي(عليم اآلباء   تعزى الختالف مستوى ت   ) اجتماعي-فني-علمي-لغوي(
  )دراسات عليا-جامعي-ثانويةعامة-دون الثانوية
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) ١٢(ولإلجابة عن هذا السؤال أجري للبيانات تحليل تباين أحادي والجدول رقم            
  : يبين ذلك

 )١٢(מ
،א،،(אמאא

א)א،، א א א א א א
)א−−−(

א א א
 א

א א א
 א

א
 א

א א
 א

 א א

 ٠,٠٠٠ *٥,٩٨ ١٦٤,٠٦١ ٩٨٥,٠٢ ٢٠٧٢٤٢,٦ ٤٩٢٥,٠٩  ككلاألداة
 ٠,٠٠١ *٤,١٨٦٧ ٤,٧٤ ١٩,٨٢ ٥٩٦٠,٢٨ ٩٩,١ األول
 ٠,٠٠٠ *٤,٩٢ ٢٨,٥٢ ١٤٠,٣٧ ٣٥٩١١,٠٩ ٧٠١,٨٧ الثاني
 ٠,٠٠٠ *٤,١٢ ١٩,١١ ٧٨,٦٣ ٢٤٠٥٥,١٢ ٣٩٣,١٢ الثالث
 ٠,٠٠٠ *٦,٠٢ ٩,٣٩ ٥٦,٥ ١١٨٢٤,٩٥ ٢٨٢,٥ الرابع

  )٠,٠٥ < α( عند مستوى دالة*     
على الطلبة   نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات         من ظهر  

 جـدول   - ) اجتماعي - فني   - علمي   -لغوي   (ا من مجاالته  مجال ككل وعلى كل     األداة
تعـزى  ) ٠,٠٥ < α(  داللة إحصائية عند مستوى داللة     ذاتقاً   أن هناك فرو   -) ١٢(رقم  

 - ثانوية عامة    - العامة   الثانوية دون   - يقرأ ويكتب    -ُأمي(آلباء  الختالف مستوى تعليم ا   
ولمعرفة مصادر الفروق الدالة إحصائياً أجـري للمتوسـطات         ).  دراسات عليا  -جامعي  

  .ائج هذه المقارناتمقارنات بعدية بطريقة نيومان كولز وفيما يلي نت
)١٣(מ

אא אאא מ

אא  א
 
٣٦,٠١ 

 
٣٨,٤٢ 

 א
٣٨,٤٧ 

 
٤١,٥٩ 

 
٤٢,٢٨ 

 א
٤٢,٤٠ 

 *٦,٣٩ *٦,٢٧ *٥,٥٨ ٢,٤٦ ٢,٤١ - ٣٦,٠١ أمي
 ٣,٩٨ *٣,٨٦ *٣,١٧ ٠,٥ - - ٣٨,٤٢  ويكتبيقرأ
 ٣,٩٣ *٣,٨١ *٣,١٢ - - - ٣٨,٤٧  الثانويةدون
 ٠,٨١ ٠,٦٩ - - - - ٤١,٥٩  عامةثانوية

 ٠,١٢ - - - - - ٤٢,٢٨ جامعي
 - - - - - - ٤٢,٤٠  عليادراسات

  )٠,٠٥ ≤ α( عند مستوى دالة*     
 ككـل أن    ألداةعلـى ا  ) ١٣(وسطات رقم    جدول المقارنات البعدية للمت    من ظهر

عدد من المتوسطات تميز فيها أبناء الذين هـم بمـستوى            إحصائية للفرق بين     داللة هناك
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ثانوية عامة وجامعي ودراسات عليا على أبناء األميين، كما تميز أبناء الـذين بمـستوى               
ولـم  . ة العامة ثانوية عامة وجامعي على الذين أباؤهم بمستوى يقرأ ويكتب ودون الثانوي          

  .في الحاالت األخرى المتوسطاتتظهر فروق دالة بين بقية 
)١٤(מ

אא מ א א א

אא  א
 
٤,١١ 

 
٤,٦٣ 

 א
٤,٧٨ 

 
٤,٨٨ 

 
٥,٠٧ 

 א
٥,٤٠ 

 *١,٢٩ *٠,٩٦ *٠,٧٧ *٠,٦٧ *٠,٥٢ - ٤,١١ أمي
 ٠,٧٧ ٠,٤٤ ٠,٢٥ ٠,١٥ - - ٤,٦٣  ويكتبيقرأ
 ٠,٦٢ ٠,٢٩  - - - ٤,٧٨  الثانويةدون
 ٠,٥٢ ٠,١٩ - - - - ٤,٨٨  عامةثانوية

 ٠,٣٣ - - - - - ٥,٠٧ جامعي
 - - - - - - ٥,٤٠  عليادراسات

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
الطلبـة الـذين آبـاؤهم      أن  ) ١٤(جدول رقم   -نتائج المقارنات البعدية     من ظهر

بمستوى يقرأ ويكتب ودون الثانوية والثانوية العامة والجامعيون والدراسـات العليـا قـد              
 ولم تظهر فـروق     ،تفوقوا على أبناء األميين في النشاطات اإلبداعية على المجال اللغوي         

  . بين المتوسطات في الحاالت األخرى
)١٥(מ

אא מ א א א

אא  א
 
١٥,٤٨ 

 
١٦,٣٦ 

 א
١٦,٣٠ 

 
١٧,٢٣ 

 
١٨,٠١ 

א
١٧,٩٩ 

 *٢,٥١ *٢,٧٥ *١,٧٥ ٠,٨٢ ٠,٨٨ - ١٥,٤٨ أمي
 ١,٦٣ *١,٦٥ *٠,٨٧ ٠,٠٦- - - ١٦,٣٦  ويكتبيقرأ
 ١,٦٩ *١,٧١ ٠,٩٣ - - - ١٦,٣٠  الثانويةدون
 ٠,٧٦ ٠,٧٨ - - - - ١٧,٢٣  عامةثانوية

 ٠,٠٢- - - - - - ١٨,٠١ جامعي
 - - - - - - ١٧,٩٩  عليادراسات

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
بداعي في المجال الخاص بالنشاط اإل) ١٥(ظهر من جدول المقارنات البعدية رقم 

 ،العلمي تفوق الطلبة الذين مستوى آبائهم التعليمي ثانوية عامة فأكثر على أبناء األميـين             
كما تفوق الذين آباؤهم بمستوى ثانوية عامة أو جامعي على الذين مستوى آبـائهم يقـرأ                

ق  ولم تظهر الفـرو    ، وكذلك تفوق أبناء الجامعيين على أبناء من هم دون الثانوية          ،ويكتب
  .بين المتوسطات داللة إحصائية في الحاالت األخرى
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٦٥

)١٦(מ
אא מ א א א

אא  א
 
٩,٣٦ 

 
٩,٨١ 

 א
٩,٦٠ 

 
١٠,٨٢ 

 
١٠,٨٦ 

א
١٠,٦٩ 

 ١,٣٣ ١,٥ *١,٤٦ ٠,٢٤ ٠,٤٥ - ٩,٣٦ أمي
 ٠,٨٨ *١,٠٥ *١,٠١ ٠,٢١- - - ٩,٨١  ويكتبيقرأ
 ١,٠٩ *١,٢ *١,٢٢ - - - ٩,٦٠  الثانويةدون
 ٠,١٧- ٠,٠٤ - - - - ١٠,٨٢  عامةثانوية

 ٠,١٧- - - - - - ١٠,٨٦ جامعي
 - - - - - - ١٠,٦٩  عليادراسات

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
أبناء على المجال الفني أن     ) ١٦(جدول رقم   -ارنات البعدية    جدول المق  من ظهر

اآلباء الذين هم بمستوى تعليمي ثانوية عامة قد تفوقوا على أبناء األميين والذين يقـرأون               
 كما تفـوق أبنـاء الـذين هـم          ،ويكتبون والذين هم دون الثانوية العامة على هذا المجال        

رأ ويكتب ودون الثانوية ولم تظهر فروق دالة   بمستوى جامعي على أبناء الذين مستواهم يق      
  .إحصائياً بين المتوسطات في الحاالت األخرى

)١٧(מ
אא א אא מ

אא  א
 
٧,٠٦ 

 
٧,٦١ 

 א
٧,٧٨ 

 
٨,٤٥ 

 
٨,٦٣ 

א
٨,٢١ 

 ١,١٥ *١,٥٧ *١,٣٩ ٠,٧٢ ٠,٥٥ - ٧,٠٦ أمي
 ٠,٦ *١,٠٢ *٠,٨٤ ٠,١٧ - - ٧,٦١  ويكتبيقرأ
 ٠,٤٣ *٠,٨٥ ٠,٦٧ - - - ٧,٧٨  الثانويةدون
 ٠,٢٤- ٠,١٨ - - - - ٨,٤٥  عامةثانوية

 ٠,٤٢ - - - - - ٨,٦٣ جامعي
 - - - - - - ٨,٢١  عليادراسات

  )٠,٠٥ = α(ند مستوى  عدالة* 
 المجال االجتمـاعي أن هنـاك       على) ١٧( جدول المقارنات البعدية رقم    من ظهر

بين عدد من المتوسطات تدل على تفوق أبنـاء اآلبـاء الـذين             فروقاً ذات داللة إحصائية     
مستواهم التعليمي ثانوية عامة وجامعي على أبناء األميين وأبناء الـذين مـستواهم يقـرأ        

. مجال االجتماعي، كما تفوق أبناء الجامعيين على أبناء من هم دون الثانوية           ويكتب في ال  
  .ولم تظهر داللة إحصائية للفروق بين المتوسطات في الحاالت األخرى
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 ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            :السؤال الخامس 
جـال مـن مجاالتهـا     بين متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كـل م      )٠,٠٥

-تقرأ وتكتب -أمية(تعزى الختالف مستوى تعليم األمهات      ) اجتماعي-فني-علمي-لغوي(
  )دراسات عليا-جامعية-ثانويةعامة-دون الثانوية

) ١٨(ولإلجابة عن هذا السؤال أجري للبيانات تحليل تباين أحادي والجدول رقم            
  :يبين ذلك
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 ٠,٠٠١ *٤,٢٧ ٤,٦٢ ١٩,٧٣ ٥٨٠٢,١٩ ٩٨,٦٤ اللغوي
 ٠,٠٠٠ *٧,٨٣ ٢٧,٩٥ ٢١٨,٧١ ٣٥١٢٦,٨٤ ١٠٩٣,٥٥ العلمي
 ٠,٠٠٠ *٦,٧٩ ١٨,٥١ ١٢٥,٧٢ ٢٣٢٦٤,٨٥ ٦٢٨,٦٠ الفني

 ٠,٠٠٠ *٧,٠٧ ٩,٢١ ٦٥,١٤ ١١٥٧٥,٦ ٣٥٢,٦٩ االجتماعي
 ٠,٠٠٠ *٩,٠١ ١٥٩,٠٢ ١٤٣٣,٠١ ١٩٩٨٨٣,٩٥ ٧١٦٥,٠٤  ككلاألداة

  )٠,٠٥ < α( عند مستوى دالة* 
) ١٨(رقـم   جدول  لمتوسطات  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين ا       من ظهر

ـ        امجاالته ككل وعلى كل مجال من       ألداةاعلى   د ـ أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عن
   .تعزى الختالف مستويات تعليم اُألم) ٠,٠٥ < α( ةـمستوى دالل

  :ولمعرفة مصادر الفروق الدالة أجرى للمتوسطات مقارنات بعدية كما يلي
)١٩(מ

אא מא א מ
)א،،،א،،(
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 ٨,٨٦ *٦,٩٠ *٥,٧٣ *٣,٦٣ *٤,٢١ - ٣٦,٢٠ أمية
 ٤,٦٥ ٢,٦٩ ٠,٥٢ ٠,٥٨- - - ٤٠,٤١  وتكتبتقرأ
 ٥,٢٣ ٣,٢٧ ٢,١٠ - - - ٣٩,٨٣  الثانويةدون
 ٣,١٣ ١,١٧ - - - - ٤١,٩٣  عامةثانوية

 ١,٩٦ - - - - - ٤٣,١٠ جامعية
 - - - - - - ٤٥,٠٦  عليادراسات

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
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٦٧

على االختبار ككـل أن     ) ١٩( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
تدل على تفوق أبناء األمهـات       اتمتوسطعدد من ال   داللة إحصائية بين     ذاتهناك فروقاً   

اللواتي مستوى تعليمهن تقرأ وتكتب ودون الثانوية وثانوية عامة وجامعيـة علـى أبنـاء       
فـي   المتوسطات   نق بي وولم تظهر داللة إحصائية للفر    . األمهات األميات على األداة ككل    

  .الحاالت األخرى
)٢٠(מ

מא א מ א א א
)א،،،א،،(

אא  א
 
٤,٣٩ 

 
٤,٨٢ 

 א
٤,٧٧ 

 
٥,١٧ 

 
٥,٠٢ 

א
٥,٣٣ 

 ٠,٩٤ ٠,٦٣ *٠,٦٨ *٠,٣٨ *٠,٤٣ - ٤,٣٩ أمية
 ٠,٥١ ٠,٢٠ ٠,٣٥ ٠,٠٥ - - ٤,٨٢  وتكتبتقرأ
 ٠,٥٦ ٠,٢٥ ٠,٤٠ - - - ٤,٧٧  الثانويةدون
 ٠,١٦ ٠,١٥ - - - - ٥,١٧  عامةثانوية

 ٠,٣١ - - - - - ٥,٠٢ جامعية
 - - - - - - ٥,٣٣  عليادراسات

  )٠,٠٥ ≤ α( مستوى  عنددالة* 
على المجال اللغوي أن    ) ٢٠( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
للفروق بين بعض المتوسطات بحيث تفوق أبناء األمهات اللواتي هن           إحصائيةهناك داللة   

 ،بمستوى تقرأ وتكتب ودون الثانوية والثانوية العامة على أبناء األميات في المجال اللغوي            
 ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن       .في الحاالت األخرى   المتوسطات   نتظهر فروق دالة بي   ولم  

  .معظم األمهات مستوياتهن بين األمية والثانوية العامة
)٢١(מ

מא א מ א א א
)א،،،א،،(

אא  א
 
١٥,٤٤ 

 
١٧,١٦ 

 א
١٦,٨٢ 

 
١٧,٤٣ 

 
١٨,١٨ 

א
١٩,٧٤ 

 *٤,٣٠ *٢,٧٤ *١,٩٩ *١,٣٨ *١,٧٢ - ١٥,٤٤ أمية
 ٢,٥٨ ١,٠٢ ٠,٢٧ ٠,٣٤- - - ١٧,١٦  وتكتبتقرأ
 ٢,٩٢ ١,٣٦ ٠,٦١ - - - ١٦,٨٢  الثانويةدون
 ٢,٣١ ٠,٧٥ - - - - ١٧,٤٣  عامةثانوية

 ١,٥٦ - - - - - ١٨,١٨ جامعية
 - - - - - - ١٩,٧٤  عليادراسات

  )٠,٠٥ ≤ α( عند مستوى دالة* 



٦٨ مصطفى محمود حوامده

على المجال العلمي أن    ) ٢١( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
طات تدل على تفوق أبناء األمهـات       عدد من المتوس   ذات داللة إحصائية بين      فروقاًهناك  

 ، الجامعية، الثانوية العامة،ودون الثانوية،تقرأ وتكتب(اللواتي مستوى تعليمهن فوق األمية     
 ولم تظهر داللة إحصائية للفروق      ،على أبناء األميات في المجال العلمي     ) الدراسات العليا 

  .بن المتوسطات في الحاالت األخرى
)٢٢(מ

מא א מ א א א
)א،،،א،،(

אא  א
 
٩,١٠ 

 
١٠,٤٠ 

 א
١٠,٣٠ 

 
١٠,٨٧ 

 
١٠,٩٣ 

א
١١,٨٠ 

 ٢,٧ *١,٨٣ *١,٧٧ *١,٢٠ *١,٣٠ - ٩,١٠ أمية
 ١,٤٠ ٠,٥٣ ٠,٤٧ ٠,١٠- - - ١٠,٤٠  وتكتبتقرأ
 ١,٥٠ ٠,٦٣ ٠,٥٧ - - - ١٠,٣٠  الثانويةدون
 ٠,٩٣ ٠,٠٦ - - - - ١٠,٨٧  عامةثانوية

 ٠,٨٧ - - - - - ١٠,٩٣ جامعية
 - - - - - - ١١,٨٠  عليادراسات

  )٠,٠٥ = α (مستوى عند دالة* 
على المجال الفنـي أن     ) ٢٢(مقارنات البعدية للمتوسطات رقم      جدول ال  من ظهر
تدل على تفوق أبناء األمهات اللـواتي        اتمتوسطعدد من ال   إحصائياً بين    دالةهناك فروقاً   

على أبناء األميـات    )  جامعية ، الثانوية العامة  ، دون الثانوية  ،تقرأ وتكتب (مستوى تعليمهن   
  .ائية للفروق بين المتوسطات في الحاالت األخرى ولم تظهر داللة إحص،في المجال الفني

)٢٣(מ
מא א מ א א א

)א،،،א،،(

אא  א
 
٧,٢٦ 

 
٨,٠٣ 

 א
٧,٩٤ 

 
٨,٤٨ 

 
٨,٩٨ 

א
٨,٢٠ 

 ٠,٩٤ *١,٧٢ *١,٢٢ *٠,٦٨ *٠,٧٧ - ٧,٢٦ أمية
 ٠,١٧ *٠,٩٥ ٠,٤٥ ٠,٠٩- - - ٨,٠٣  وتكتبتقرأ
 ٠,٢٦ ١,٠٤ ٠,٥٤ - - - ٧,٩٤  الثانويةدون
 ٠,٢٨- ٠,٥٠ - - - - ٨,٤٨  عامةثانوية

 ٠,٧٨- - - - - - ٨,٩٨ جامعية
 - - - - - - ٨,٢٠  عليادراسات

  )٠,٠٥ ≤ α( عند مستوى دالة* 
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على المجال االجتماعي   ) ٢٣( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
ات تدل على تفـوق أبنـاء األمهـات         متوسطعدد من ال   دالة إحصائياً بين     فروقاًأن هناك   

على )  والجامعية ،نوية العامة  والثا ، ودون الثانوية  ،تقرأ وتكتب (اللواتي هن بمستوى تعليم     
أبناء األميات في المجال االجتماعي كما تفوق أبناء الجامعيات على أبناء من هن بمستوى              

  .في الحاالت األخرى ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات تقرأ وتكتب،
 وبمراجعة الجداول السابقة الخاصة بأثر مستوى تعليم األب واألم على مـستوى           

اإلبداع لدى األبناء نجد أن نشاطات الطلبة اإلبداعية قد تأثرت بمستوى تعليم كـل مـن                
 على األداة   )٠,٠٥ < α(األبوين فقد أظهرت النتائج أثراً داالً إحصائياً عند مستوى داللة           

 وقد دلت المقارنات البعدية للمتوسطات على تفـوق         ،بشكل عام وعلى كل بعد من أبعادها      
م بمستوى يقرأ ويكتب وما فوق من اآلباء واألمهات باستثناء الدراسات العليا            أبناء الذين ه  

 وتفوق أبناء اآلباء الذين هم من مستوى ثانوية عامة فما فوق بمـا              ،مقارنة بأبناء األميين  
فيها الدراسات العليا على أبناء األميين وتفوق أبناء الجامعيين على أبناء الـذين مـستوى               

أما بخصوص المجال اللغوي فقد تفوق أبناء اآلبـاء         .  أو دون الثانوية   تعلمهم يقرأ ويكتب  
واألمهات في جميع المستويات على أبناء األميين باسـتثناء الدراسـات العليـا الخـاص               

وفي المجال العلمي فقد تفوق أبناء اآلباء الذين هم من مستويات ثانوية عامـة              . باألمهات
يين في حين تفوق أبناء األمهات اللواتي هن مـن          وجامعي ودراسات عليا على أبناء األم     

وفي نفس الوقت تفوق أبناء الـذين هـم بمـستوى           . جميع المستويات على أبناء األميات    
الثانوية العامة والجامعي على أبناء الذين هم بمستوى يقرأ ويكتب وتفوق أبناء الجامعيين             

 تفوق أبناء الذين هم من مستوى       وفي المجال الفني  . على أبناء من هم دون الثانوية العامة      
 وكذلك أبناء الجـامعيين     ،ثانوية عامة على أبناء الذين هم من مستوى أمي ويقرأ ويكتب          

أما بالنسبة لألمهات فقد تفوق أبناء اللـواتي مـن          . على أبناء من هم دون الثانوية العامة      
مـستواهن دراسـات    مستوى تقرأ وتكتب فأعلى على أبناء األميات باستثناء أبناء اللواتي           

 وبالنسبة للمجال االجتماعي فقد تفوق أبنـاء الـذين مـستوى            ،عليا فلم يظهروا أي تفوق    
 كما ،تعليمهم الثانوية العامة والجامعي على أبناء األميين وأبناء الذين مستواهم يقرأ ويكتب

ـ    .تفوق أبناء الجامعيين على أبناء من هم دون الثانوية العامة          ات وبخصوص أبنـاء األمه
اللواتي هن من مستوى تقرأ وتكتب فأعلى باستثناء الدراسات العليا فقد تفوقوا على أبنـاء               

ويمكـن  .  كذلك تفوق أبناء الجامعيات على أبناء من هن بمستوى تقرأ وتكتـب            ،األميات
يتفهمون حاجات أبنائهم العلمية واالجتماعية      إعادة ذلك إلى أن اآلباء واألمهات المتعلمين      

ي توفير فرص المشاركة لألبناء في النشاطات المختلفة في المدرسة وخارجها           ويسهمون ف 



٧٠ مصطفى محمود حوامده

 ويوجهونهم نحو اإلبداع بمـا      ،ويهيئون الظروف المادية المناسبة لتفوق األبناء وإبداعهم      
يتناسب أصالًً مع مؤهالتهم العلمية وهذا واضح جداً في المجال العلمي خاصـة بالنـسبة               

ء الذين مستواهم ثانوية عامة أو جامعي أو دراسات عليا على لآلباء الذكور فقد تفوق هؤال
  .غيرهم في هذا الشأن

 ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة            :السؤال السادس 
 بين متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كـل مجـال مـن مجاالتهـا          )٠,٠٥

-موظـف -تاجر-مزارع(عمل األباء تعزى الختالف نوع    ) اجتماعي-فني-علمي-لغوي(
  ).عاطل عن العمل

) ٢٤(ولإلجابة عن هذا السؤال أجري للبيانات تحليل تباين أحادي والجدول رقم            
  :يبين ذلك

)٢٤(מ
)א،،،א(אאא

א א אא א א
)א،،،(

 א
 

א א
 א

א א א
 א

א א
 א

א א א
 א א

 א

 ٠,٠٠١ *٥,٩٦ ٤,٦٧ ٢٧,٨٤ ٩٦٩٩,٢٤ ٨٣,٥٢ األول
 ٠,٠٠١ *٥,٧١ ٢٨ ١٦١,١٠ ٣٤١٥٠,٨٢ ٤٨٣,٣٣ الثاني
 ٠,٠٠١ *٥,٩٩ ١٨,٩٥ ١١٣,٤٧ ٢٣١٢٠,٦٢ ٣٤٠,٤٢ الثالث
 ٠,٠٠٩ *٣,٨٥ ٩,٢٩ ٣٥,٧٦ ١١٣٣١,٥٨ ١٠٧,٢٨ الرابع
 ٠,٠٠٠ *٦,١٨ ١٦١,٥٢ ١١١٠,٤٦ ١٩٧٠٥١,٩٥ ٣٣٣١,٣٩  ككلاألداة

  )٠,٠٥ < α( عند مستوى دالة* 
رقـم  جـدول   – نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسـطات          من ظهر

 للفروق بين   إحصائية داللة أن هناك    ا كل مجال من مجاالته    وعل ككل   ألداة على ا  -)٢٤(
  .متوسطات الطلبة تعزى الختالف مهنة األب

توسطات مقارنات بعدية كمـا     ولمعرفة مصدر الفروق الدالة إحصائياً أجرى للم      
  :يلي
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)٢٥(מ
אאא אא
٣٦,٧٧ ٤٠,٧٧ ٣٨,٩٩ ٥,٣٢א א

 ١,٤٥ *٥,٤٥ *٣,٦٧ - ٣٥,٣٢ مزارع
 ٢,٢٢- *١,٧٨ - - ٣٨,٩٩ تاجر
 ٤- - - - ٤٠,٧٧ موظف

 - - - - ٣٦,٧٧ طلعا

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
 أناألداة ككـل    علـى   ) ٢٥( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر

الطلبة تدل على تفوق أبناء المـوظفين        اتمتوسطعدد من    داالً إحصائياً بين     اًـفرق هناك
 ولم تظهر   ،أبناء التجار وأبناء التجار على أبناء المزارعين كما تفوق أبناء الموظفين على           

  .فروق دالة إحصائياً بين المتوسطات في الحاالت األخرى
)٢٦(מ

אא א אא
 ٤,١٨ ٤,٨٩ ٤,٨٧ ٤,٠٣א א

 ٠,١٥ *٠,٨٦ *٠,٨٤ - ٤,٠٣ مزارع
 ٠,٧٠- ٠,٠٢ - - ٤,٨٧ تاجر
 ٠,٧١- - - - ٤,٨٩ موظف
 - - -* - ٤,١٨ عاطل

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
 داالً فرقـاً  أن هنـاك  ) ٢٦( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقـم        من ظهر
تدل على تفوق أبناء الموظفين وأبناء التجار على أبناء          اتمتوسطعدد من ال  إحصائياً بين   

فـي   المتوسـطات ولم تظهر فروق دالة إحـصائياً بـين          ،مجال اللغوي المزارعين في ال  
  .الحاالت األخرى

)٢٧(מ
אא א אא
١٥,٦٥ عاطل ١٧,٢٧موظف ١٦,٣٢ تاجر ١٥,٤٦مزارع א

 ٠,١٩ *١,٨١ ٠,٨٦ - ١٥,٤٦ مزارع
 ٠,٦٧- *٠,٩٥ - - ١٦,٣٢ تاجر
 ٠,٦٧- - - - ١٧,٢٧ موظف
 - - - - ١٥,٦٥ عاطل

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
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 أنعلى المجال العلمي    ) ٢٧( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
ات تدل على تفوق أبناء الموظفين على       متوسطعدد من ال   إحصائياً بين    لة دا اًـقوفر هناك

 بـين   إحصائياًولم تظهر فروق دالة     . ن وأبناء الموظفين على أبناء التجار     أبناء المزارعي 
  . في الحاالت األخرىالمتوسطات 

)٢٨(מ
אא א אא
    א א

 ٠,٧٨ *١,٧٥ ١,٠٧ - مزارع
 ٠,٢٩- *٠,٦٨ - - تاجر
 ٠,٩٧- - - - موظف
 - - - - عاطل

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
 أن على المجال الفنـي   ) ٢٨( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر

ات تدل على تفوق أبناء الموظفين علـى        متوسطعدد من ال   داالً إحصائياً بين     اًـفرق هناك
فـي   بـين المتوسـطات      للفروق تظهر داللة    ولم. راتجعلى أبناء ال   و ينمزارعال أبنـاء

  .الحاالت األخرى
)٢٩(מ

אא א אא
 ٧,٤٠ ٨,١٠ ٧,٩٧ ٧,٠٧א א

 ٠,٣٣ ١,٠٣ ٠,٩٠ - ٧,٠٧ مزارع
 ٠,٥٧- ٠,١٣ - - ٧,٩٧ تاجر
 ٠,٧٠ - - - ٨,١٠ موظف
 - - - -  عاطل٧,٤٠

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
عدم وجـود فـروق دالـة        االجتماعيعلى المجال   ) ٢٩(جدول رقم   ال من ظهر

إحصائياً بين متوسطات الطلبة تعزى لنوع عمل األب بالرغم من أن المجـال كـان داالً                
  .وهريةبشكل عام إال أن الفروق بين المتوسطات لم يكن لها داللة ج

وبشكل عام تبين لنا أن نوع مهنة األب كان لها أثر على مستوى النشاط اإلبداعي 
 على األداة بشكل عام وعلى كل       )٠,٠٥ < α( فقد كان داالً إحصائياً عند مستوى        ،لألبناء

 إال أن المقارنات البعدية للمتوسطات أظهرت تفوق أبناء الموظفين علـى            ،بعد من أبعادها  
ين وعلى أبناء التجار على األداة ككل وعلى كل مجال من مجاالتها باستثناء             أبناء المزارع 
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المجال االجتماعي كما تفوق أبناء التجار على أبناء المزارعين على األداة ككـل وعلـى               
 بينما لم تظهر المتابعات البعديـة أي فـروق دالـة علـى المجـال                ،المجال اللغوي فقط  

 أبناء الموظفين وأبنـاء التجـار حـسبما أظهـرت           االجتماعي ويمكن إعادة أسباب تفوق    
الجداول السابقة في النشاطات اإلبداعية إلى المستوى االقتصادي العالي واالجتماعي الذي           

ويعتبر ذلك حافزاً لألبناء علـى      . يتمتع به عادة الموظفون والتجار قياساً إلى المزارعين       
ز ذلـك بالنـسبة ألبنـاء المـوظفين         ويعز. المساهمة في النشاطات المختلفة والتميز فيها     

 وقـد   ،المستوى التعليمي الذي يتمتع به آباؤهم والذي غالباً ما يكون توجيهي فمـا فـوق              
أظهرت نتائج سابقة تفوق أبناء هذه الشريحة في مجال النشاطات اإلبداعية علـى أبنـاء               

وخاصـة أن   المزارعين وعلى أبناء التجار والذين ال يوجد ضابط لمستوياتهم التعليميـة            
نسبة كبيرة منهم أميين على عكس الموظفين الذين تشترط في وظائفهم مؤهالت علميـة              

 أما عدم ظهور فروق دالة إحصائياً عنـد المقارنـة بـين       ،تكون عالية في معظم األحيان    
متوسطات الطلبة على المجال االجتماعي فيمكن إعادته إلى أن نوع مهنة األب ال تحد من               

 للنشاطات االجتماعية من جهة ومن جهة أخرى عدم وجود حدود فاصلة            ممارسات األبناء 
  .اجتماعياً بين األسر في األردن تقوم على أساس نوع المهنة وتمييزها

 ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة             :السؤال السابع 
جاالتهـا   بين متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ككل وعلى كـل مجـال مـن م        )٠,٠٥

وفـاق  -وفـاق تـام   (تعزى الختالف العالقة بين األبوين      ) اجتماعي-فني-علمي-لغوي(
  )دائمي الخالف-وفاق ضعيف-متوسط

) ٣٠(ولإلجابة عن هذا السؤال أجري للبيانات تحليل تباين أحادي والجدول رقم            
  :يبين ذلك

)٣٠(מ
א ،،،מ(אאא

א א)א א א א א א
)א،،،(

 א
 

א א
 א

א א א
 א

א א
 א

א א א
 א א

 א

 ٠,٠٣ *٢,٩٩ ٤,٧٧ ١٤,٠١ ٥٨٧٢,٦٩ ٤٢,٠٣ األول
 ٠,٨١ ٠,٣٢ ٢٨,٩٦ ٩,٣٤ ٣٥٦٧٥,٨١ ٢٨,٠١ الثاني
 ٠,٣٢ ١,١٦ ١٩,١٨ ٢٢,٣٠ ٢٣٦٢٦,٣٤ ٦٦,٩٢ الثالث
 ٠,٣٠ ١,٢٢ ٩,١٠ ١١,٧٥ ١١٨٢١,٥٠ ٣٥,٢٥ الرابع
 ٠,٤٦ ٠,٨٥ ١٦٦,٩٢ ١٤٢,٨٢ ٢٠٥٦٥١,٨٥ ٤٢٨,٤٨  ككلاألداة

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 



٧٤ مصطفى محمود حوامده

) ٣٠(رقـم   جدول   نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات         من ظهر
 نوع العالقة بـين     الختالفتعزى  فقط  أن هناك فروقاً دالة إحصائياً على المجال اللغوي         

ولمعرفة مصدر  . ا ككل وعلى بقية مجاالته    األداة داللة إحصائية على     تظهر  ولم .بويناأل
     : للمتوسطات مقارنات بعدية كما يليي إحصائياً على المجال اللغوي أجرالدالةالفروق 

)٣١(מ
אא א א אא

 ٥,٣٣אא ٤,٩٠ ٤,١٨ ٤,٦٥מ א
 ٠,٦٨ ٠,٢٥ *٠,٤٧- - ٤,٦٥ تام

 ١,١٥ ٠,٧٢ - - ٤,١٨ متوسط
 ٠,٤٣ - - - ٤,٩٠  حد ماإلى
 - - - - ٥,٣٣  الخالفدائمي

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
 أن لمجال اللغوي على ا ) ٣١( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر

 وبين مـستوى    الوالدين بين  الوفاق المتوسط  مستوى داالً إحصائياً بين متوسط      فرقاً هناك
 بين  للفروق  تظهر داللة إحصائية   ولم  ولمصلحة مستوى الوفاق التام   ) ٠,٤٧(الوفاق التام   
  .في الحاالت األخرىالمتوسطات 

للفـروق بـين متوسـطات      وبشكل عام فإن هذه النتيجة لم تظهر داللة إحصائية          
الطلبة تعود الختالف مستويات هذه العالقة على األداة ككل وعلـى مجاالتهـا المختلفـة               
باستثناء المجال اللغوي الذي أظهر تدنياً في متوسـطات أبنـاء األبـوين ذوي الوفـاق                

في كل الحاالت وارتفاعاً في متوسطات األبناء في الحاالت األخرى وقد كـان             . المتوسط
ا متوسط أبناء دائمي الخالف ثم تاله متوسط أبناء ضعيفي الوفاق ثم أبناء الذين هم               أعاله

 وهي وإن لم تظهر فروقاً دالة إحصائياً إال في حالتي الوفاق التام والوفـاق               ،في وفاق تام  
المتوسط على المجال اللغوي إال أن هذه المتوسطات تشير بوضوح إلى وجود دوافع قوية              

 النشاط اإلبداعي في حاالت الخالف الدائم والوفاق الـضعيف إلثبـات            تحفز األبناء على  
  . الذات باإلضافة إلى حاالت التعويض التي يمكن أن يلجأ إليها أبناء األسر غير المستقرة

 ≤ α( هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة             :السؤال الثامن 
كل وعلى كـل مجـال مـن مجاالتهـا      بين متوسطات الطلبة على أداة الدراسة ك     )٠,٠٥

  )مخيم-بادية-مدينة-قرية(تعزى الختالف مكان اإلقامة ) اجتماعي-فني-علمي-لغوي(
) ٣٢(ولإلجابة عن هذا السؤال أجري للبيانات تحليل تباين أحادي والجدول رقم            

  :يبين ذلك
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 ٠,٠٢١ ٣,٢٤ ٤,٧٤ ١٥,٤٠ ٦٠٥٨,٦٥ ٤٦,٢٠ األول
 ٠,٠٠٠ ٩,١٣ ٢٨,٠٦ ٢٥٦,٣٥ ٣٥٨١١,٦٥ ٧٦٩,٠٧ الثاني
 ٠,٠٠٠ ١٠,٣٥ ١٨,٨٤ ١٩٥,١٤ ٢٤٠٤١,٠٢ ٥٨٥,٤٥ الثالث
 ٠,٠٠٠١ ٧,٤٤ ٩,٤٣ ٧٠,٢٢ ١٢٠٤٢,٣٥ ٢١٠,٦٨ الرابع
 ٠,٠٠٠ ١٠,٩٠ ١٦٢,٤٣ ١٧٧١,١٠ ٢٠٧٢٦٢,٦٢ ٥٣١٣,٣٢  ككلاألداة

  )٠,٠٥ < α( عند مستوى دالة* 
 بين متوسطات الطلبة علـى      لفروقل تحليل التباين األحادي     نتائج  جدول من ظهر

أن هناكً  داللة إحصائية عند مستوى       ) ٣٢ (رقم ا ككل وعلى كل مجال من مجاالته      األداة
-مدينة-قرية( تعزى الختالف مكان إقامة الطالب متوسطاتهذه البين ) ٠,٠٥ < α (داللة
  .)ريف-بادية

ولمعرفة مصدر الفروق الدالة بين المتوسطات أجري لها مقارنات بعديـة كمـا             
  :يلي

)٣٣(מ
אאא אא

 ٣٧,٣٨מ ٣٤,٨٣ ٤٢,٦٥ ٣٨,٣١ א
 ٠,٩٣- ٣,٤٨- *٤,٣٤ - ٣٨,٣١ قرية
 ٥,٢٧- ٧,٨٢- - - ٤٢,٦٥ مدينة
 ٢,٥٥ - - - ٣٤,٨٣ بادية
 - - - - ٣٧,٣٨ مخيم

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
 ككـل أن  ألداةعلـى ا ) ٣٣(جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم  من ظهر

ولمصلحة أبنـاء  ) ٤,٣٤(وسطي مستويي المدينة والقرية إحصائياً بين مت داالًهناك فرقاً 
  . في بقية الحاالتفروق دالة إحصائياً للفروق بين المتوسطات تظهر ولم .المدينة
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)٣٤(מ
אא א א א

 ٤,٨٨מ ٣,٨٣ ٥,٠٤ ٤,٧٠ א
 ٠,١٨ ٠,٨٧- *٠,٣٤ - ٤,٧٠ قرية
 ٠,١٦- ١,٢١- - - ٥,٠٤ مدينة
 ١,٠٥ - - - ٣,٨٣ بادية
 - - - - ٤,٨٨ مخيم

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
على المجال اللغوي أن    ) ٣٤( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر

ولمصلحة أبناء  ) ٠,٣٤(القرية  أبناء  ينة و المدأبناء   إحصائياً بين متوسطي     داالًهناك فرقاً   
  .في بقية الحاالت تظهر داللة للفروق بين المتوسطات ولم ،المدينة

)٣٥(מ
אא א א א

 ١٦,٥٠מ ١٥,١٧ ١٧,٩٧ ١٦,٣٠ א
 ٠,٢٠ ١,١٣- *١,٦٧ - ١٦,٣٠ قرية
 ١,٤٧- ٢,٨٠- - - ١٧,٩٧ مدينة
 ١,٣٣ - - - ١٥,١٧ بادية
 - - - - ١٦,٥٠ مخيم

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
على المجال العلمي أن    ) ٣٥( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر

ولمصلحة أبناء  ) ١,٦٧(القرية  أبناء   المدينة و  أبناء إحصائياً بين متوسطي     داالًهناك فرقاً   
  .في بقية الحاالت تظهر داللة للفروق بين المتوسطات ولم ،المدينة

)٣٦(מ
אא א א א

 ٨,٦٢מ ٨,٥٠ ١١,١٢ ٩,٧٠ א
 ١,٠٨- ١,٢٠- *١,٤٢ - ٩,٧٠ قرية
 ٢,٥٠- ٢,٦٢- - - ١١,١٢ مدينة
 ٠,١٢ - - - ٨,٥٠ بادية
 - - - - ٨,٦٢ مخيم

  )٠,٠٥ = α( عند مستوى دالة* 
على المجال الفنـي أن     ) ٣٦( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
ولمـصلحة  ) ١,٤٢(القرية  أبناء   المدينة و  أبناء للفرق بين متوسطي     إحصائيةهناك داللة   
  .في بقية الحاالت تظهر فروق دالة بين المتوسطات ولم .أبناء المدينة
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)٣٧(מ
אא א א א
 ٧,٣٧מ ٧,٣٣ ٨,٥٢ ٧,٦٥ א

 ٠,٢٨- ٠,٣٢- ٠,٨٧ - ٧,٦٥ قرية
 ١,١٥- ١,١٩- - - ٨,٥٢ مدينة
 ٠,٠٤ - - - ٧,٣٣ بادية
 - - - - ٧,٣٧ مخيم

على المجال االجتماعي   ) ٣٧( جدول المقارنات البعدية للمتوسطات رقم       من ظهر
  .عدم وجود فروق دالة بين المتوسطات تعود الختالف مكان اإلقامة

وبشكل عام فإن النتائج السابقة الخاصة بأثر مكان اإلقامة قـد أظهـرت داللـة               
علـى األداة ككـل وعلـى كـل مجـال مـن             ) ٠,٠٥ ⊂ α(اللةإحصائية عند مستوى د   

وبعد إجراء المقارنات البعدية للمتوسطات تبين أن ) اجتماعي، فني، علمي، لغوي(مجاالتها
الطلبة أبناء المدينة قد تفوقوا على أبناء القرية على األداة ككل وعلى مجاالتها باسـتثناء               

ويمكن إعادة  ، زى الختالف مكان االقامة   المجال االجتماعي الذي لم تظهر عليه فروق تع       
تميز طلبة المدينة على طلبة القرية إلى طبيعة الحياة في المدينة التي توفر فرصاً ألبنائها               

 والمالعب الرياضية   ، والمراكز الشبابية  ، والجمعيات ،فمن خالل النوادي  ، أكثر من القرية  
وتتـوافر هـذه    . ثر من طلبة القريـة    يستطيع الطلبة تنمية مهاراتهم وقدراتهم اإلبداعية أك      

الخدمات أيضاً ولو بشكل أقل في المخيمات مما أدى إلى عدم ظهور فروق واضحة بـين                
أبنائها وأبناء القرى والمدن أما البادية فطالقة الطبيعة وظروفها القاسية تدفع األبناء إلـى              

  .ممارسة نشاطات إبداعية وإن كانت الفرص األخرى غير متاحة فيها
الصة القول فإن هذه الدراسة أظهرت أن العوامل الديمغرافية المتعلقة بالطالب وخ

وأسرته وبيئة التنمية االجتماعية كانت مؤثرة بشكل واضح على قدرات الطلبة اإلبداعيـة             
) ١٩٨٤( وال شك أن هذه النتيجة هامة أشار إليها كثير من الباحثين أمثال عقل             ،وتمايزهم
قابل فقد فشلت المدرسة في خلق بيئة مناسبة لتنميـة اإلبـداع            وفي الم ). ٢٠٠٣(وحنورة  

 ،سواء على مستوى المدارس المهيئة لهذا الغرض أو المدارس العادية غير المهيئة أصالً            
ويمكن إعادة ذلك إلى أسباب عديدة من أهمها أن المدرسة ال تزال تنظر إلى دورها على                

اطات ما هي إال وسيلة إضافية رافدة لعملية        أنه مرتبط فقط بالتحصيل األكاديمي وأن النش      
  . التحصيل ولم يتطور لدى المعلمين بعد مفهوم تنمية اإلبداع من خالل هذه النشاطات
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  :التوصيات

 .أن يحتل اإلبداع والتفكير اإلبداعي مكانة عالية بين األهداف التربوية -

 .دراسي للطلبةإدراج برامج تدريب على اإلبداع تتناسب مع المستوى العمري وال -

 .أن تهيئ المدرسة بيئة مناسبة لتعليم اإلبداع -

أن تعزز المدرسة النشاطات اإلبداعية العلمية لدى طلبة األول الثانوي األدبي نظـراً              -
 .الختالف المسار

أن تتولى أجهزة التربية والتعليم نقل الخبرات اإلبداعية وإشـاعتها بـين المـدارس               -
 .لتشجيعها على اإلبداع

 .رات وورش عمل لتوعية المعلمين بأهمية اإلبداع وتطوير أساليبهم اإلبداعيةعقد دو -

أن تقوم المدرسة وبشكل مستمر بعمليات قياس وتقويم ألداء الطالب اإلبداعي مقارنة             -
 .مع األهداف اإلبداعية التي تسعى لتحقيقها تلك المدرسة

ا اإلبداع لدى الطلبـة     تشجيع المدارس على إجراء البحوث العلمية التي تتناول قضاي         -
 .واالستفادة منها في تطوير آلياتها لتحقيق اإلبداع

دعوة المعلمين إلى االبتعاد ما أمكن عن أساليب التدريس التقليدية وإشـاعة أسـاليب               -
 .حديثة وتقنية جديدة لتفجير قدرات الطلبة اإلبداعية

األبناء وعقد بـرامج    أن تهتم المدرسة بدور األسرة في تنمية القدرات اإلبداعية لدى            -
 .تثقيفية لألباء حول كيفية تنمية اإلبداع لدى أبنائهم

بذل مزيد من العناية بأبناء القرى بوجه خاص وتشجيعهم على اإلبداع مـن خـالل                -
  .توفير مرافق تهيئ لهم بيئة فاعلة وبرامج خاصة بتنمية القدرات اإلبداعية

  المراجعقائمة 

  المراجع العربية: أوالً

 ، الكويت،سلسلة عالم المعرفة ،اإلنسان وعلم النفس) ١٩٨٥( عبد الستار ،إبراهيم
 ).٨٦( عدد ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

 . القاهرة، مكتبة اإلنجلو المصرية،اإلبداع) ٢٠٠٢( عبد الستار ،إبراهيم
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على أثر المستوى التعليمي والجنس في القدرة ) ١٩٩٢( على ، يعقوب ولعمر،أبو حلو
 : جامعة اإلمارات،)٣٦( العدد ، مجلة شؤون اجتماعية،التفكير االبتكاري

١٩٦-١٧٥. 

:  ص ص،٤ ع،١٥ مج ،مجلة عالم الفكر ،الظاهرة اإلبداعية) ١٩٨٥( أحمد ،أبو زيد
٢٤-٣. 

أساليب التربية المدرسية في تنمية قدرات التفكير ) ١٩٨٥ (. صائب أحمد،األلوسي
  .٧٩-٧١ ،)١٥(٥ ، العربيرسالة الخليج ،اإلبتكاري

نمو القدرة على التفكير الرياضي والتفكير االبداعي ) ١٩٨٩(  محمد عبدالرب،بشـر
وعالقتهما بالتحصيل في الرياضيات لدى طلبة المرحلة الثانوية في اليمن، 

 . اربد، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك،

 مليون ١١٥بة واالبتكار نتعلمها من أمة ذات دروس عن الموه) ١٩٨٠(بول .  أ،تورانس
 ٨ ،مجلة العلوم االجتماعية ، ترجمة عبد اهللا سليمان محمود،فائقي االنجاز

 .١٧٣ – ١٦٥: ص. ص،)٣(

 . دار النهضة العربية: القاهرة،علم النفس التربوي) ١٩٨٢( عبد الحميد ،جابـر

 ،للمدارس الريادية في األردندراسة التقييم المرحلي األولي ) ١٩٩٠(جرادات وآخرون 
 . األردن– وزارة التربية والتعليم ،مديرية المناهج

 – العين ، دار الكتاب الجامعي،الموهبة والتفوق واإلبداع) ١٩٩٩( فتحي ،جروان
  .اإلمارات العربية

 .، دار النهضة المصرية، القاهرةقائمة االنشطة االبتكارية) ١٩٩٠(حبيب، مجدي 

مشروع المدارس الريادية بين الفكرة والواقع دراسة تقويمية، ) ١٩٩٢( ياسمين ،حداد
 .، المملكة األردنية الهاشميةمنشورات المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي

العالقة بين إدراك المعلمات لدور المديرة والموجه التربوي ) ٢٠٠٣( محمد محمود ،حسن
 تعزيز السلوك االبتكاري لدى في تشجيعهن على االبتكار واستخدامهن ألساليب

 . جامعة الكويت،)١٧( المجلد ،)٦٧( العدد ،المجلة التربوية ،التالميذ

 . دار المعارف، القاهرة،القيم الخاصة لدى المبدعين) ١٩٨١( محي الدين أحمد ،حسين
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 ،نموذج متعدد األبعاد لرعاية الطالب الموهوبين والمتفوقين) ٢٠٠٠( مصري ،حنورة
 المجلس العربي ،علمي العربي الثاني لرعاية الموهوبين والمتفوقينالمؤتمر ال

 . األردن- عمان ، نوفمبر– اكتوبر ٣١ المنعقد في ،للموهوبين والمتفوقين

المجلة  ،دور المدرسة الحديثة في تربية اإلبداع ورعاية التفوق) ٢٠٠٣( مصري ،حنورة

  . جامعة الكويت،)٦٩( عدد ،)١٨( مجلد ،التربوية
 ،حولية كلية التربية ،االبتكار تعريفه وتنميته) ١٩٨٢ (. حسين عبد العزيز،رينيالد

 .١٨٠-١٦١ : ص ص،)١(١ ،جامعة قطر

عالم االبداع العام والخاص، ترجمة غسان عبدالحي ابو فخر، ) ١٩٨٩(روشكا، الكسندرو 

  .، الكويت١٤٤المعرفة، العدد 
 ،فكير اإلبداعي في تدريس العلومتنمية اإلبداع والت) ١٩٨٧ (. محمود عايش،زيتون

 . األردن- عمان ،جمعية المطابع الثانوية

دراسة تنبؤية لبعض العوامل العقلية العليا التي ترتبط ) ١٩٧٧ (. عبد السالم،عبد الغفار
 ص ،)٦(٣ ،مجلة كلية التربية بالمنصورة .بتحصيل طالب الدراسات العليا

 .١٢٧-٧٥ص 

 دار الفكر للطباعة ،مبادئ علم النفس) ٢٠٠٠(يفه  نا، وقطامي؛ عبد الرحمن،عدس
  . األردن– عمان ،والنشر والتوزيع

تطوير واقع النشاطات التربوية في المدارس الثانوية في لواء ) ١٩٨٥(العجور، خالد 
 .، جامعة اليرموك، األردنغير منشورة رسالة ماجستيرجرش، 

تنمية التفكير االبتكاري عند طالب اثر أساليب التنشئة األسرية في ) ١٩٨٤( صالح ،عقل
 ، الجامعة األردنية،رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحلة الثانوية في األردن

 .األردن–عمان 

نمو القدرة على التفكير اإلبتكاري وعالقتها بالتحصيل ) ١٩٩٠ (. علي أحمد إبراهيم،لعمر
رسالة  ،ردنفي الدراسات االجتماعية لدى طلبة المرحلة الثانوية في األ

  . األردن، جامعة اليرموك،ماجستير غير منشورة
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نمو القدرة على التفكير اإلبتكاري عند طالبات ) ١٩٩٢ (. محمدة عزيز،مراشده
 -  جامعة اليرموك ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المرحلتين األساسية والثانوية

 .األردن

 برنامج تدريبي في تنمية اثر) ٢٠٠٣( أمينة أحمد ، والجسمي؛ عبد اهللا علي، مصبح
اإلبداع على طالبات الصف العادي في المرحلة االبتدائية في منطقة رأس الخيمة 

 المجلس ،المؤتمر العلمي العربي لرعاية الموهوبين والمتفوقين ،التعليمية

 تموز عام ٢١-١٩ المنعقد في الفترة من ،العربي للموهوبين والمتفوقين

  . األردن– عمان ،٢٠٠٣
 . األردن-، عمان ٧مجموعة القوانين واألنظمة، ج) ١٩٧٨(ة التربية والتعليم وزار

 ،،رسالة المعلمالمؤتمر الوطني األول للتطوير التربوي) ١٩٨٧(وزارة التربية والتعليم 

 . األردن-، عمان بديل العددين الثالث والرابع من المجلد التاسع والعشرين

  . األردن-عمان،ة اإلحصائية لمديرية التعليم العامالنشر) ١٩٩٩(وزارة التربية والتعليم
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ABSTRACT 
Due to the importance of creativity in developing modern life 
and the role of school in developing it, the present study is 
carried out to measure a number of variables that affect creative 
activities especially in the pioneer schools which were 
established after the first conference on educational 
development in1987. the study also aims at getting aquatinted 
with creative activities and some demographic variables of 
primary and secondary schools in north Jordan. It includes the 
type of school(pioneer, ordinary), sex of students, grade of 
student(ninth, first year secondary student literary, and 
scientific) fathers and mothers level of education, father 
occupation, relation between parents, place of students 
residence. A special instrument for measuring creativity, 
prepared by Torrance (1969) and translated by Habeeb (1990), 
was used. It consist of (81) items divided into four 
fields(linguistic, scientific, technical, and social).It was applied 
to a sample from the ninth grade, and first year secondary-
literary and scientific branches in pioneer and other ordinary 
schools that are equivalent in environment, the number of 
pioneer school students was 635 including 209 female students, 
the number of ordinary school students was 687 including 522 
female students. A T-test and one way analysis of variance and 
Newman-keuls were conducted in this study. The study shown 
the following results: 
1. Absence of difference with statistical significance between 

the students averages on the creative activity tool as a whole, 
on the one hand, and on each field on the other (linguistic, 
scientific, technical, social) due to differences in schools 
(pioneer, ordinary). 

2. Absence of statistically significant between students’ 
averages due to the differences in sex (male, female) on the 
creative activity tool and linguisticfield, however, 
statistically significant difference was found between 
averages in the favor of males, and infavour of females in 
technical and social fields. 
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3. Statically significant differences between students’ averages 
on the creative activity tool as a whole and in all fields due 
to students academic progress, students of the scientific track 
were most distinguished. 

4. Statically significant difference between students’ averages 
were found on the tool as a whole, and in each field due to 
variation of education levels of parents, students whose 
fathers education level was high school or higher were more 
creative, while sons and daughters of illiteracy were the least 
creative. Those whose mothers’ education was above 
illiteracy were more distinguished than whose mother are 
illiterate. 

5. Statistically significant differences were found between 
students averages on the tool as whole and in each field as 
well, due to difference of fathers occupations. Sons and 
daughters of civil servants are more distinguished than those 
of merchants and farmers, and that those of merchants are 
more distinguished than those of farmers.  

6. Statically significant differences were found on the tool and 
in each of its fields due to difference of kind relation 
between parents. Those whose parents were in full harmony 
were more distinguished than those whose parents had 
averages harmony. 

7. Statically significant difference were found between 
students’ averages on the tool as a whole and each of its 
fields due to superiority of city students over village 
students.  
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