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التفكيخ االبتكاري وعالقتو بالحكاء البرخي لجى طمبة كميتي الفشهف الجسيمة واليشجسة السعسارية
ـ.د .صابخ طو ياسين الجسيمي
جامعة السؾصل  /كمية التربية األساسية  /قدؼ التربية الخاصة
(قدـ لمشذر في  ، 9292/11/92قبل لمشذر في )9291/9/8
ممخص البحث:

اف االىداؼ االساسية ليذا البحث ىؾ قياس مدتؾى الفرؽ في التفكضر االبتكاري لدى طمبة الكمضتضؽ ومدتؾى الفرؽ تبعا لشؾع

الجشس والسرحمة كسا ىدؼ الى قياس الفرؽ في مدتؾى الذكاء البرري بضؽ طمبة الكمضتضؽ بذكل عاـ والسرحمة ونؾع الجشس بذكل خاص
وتؼ قياس الستغضريؽ مؽ خالؿ مكياسضؽ قاـ باعدادىؼ الباحث واستخرج صدقيسا وتحمضميسا االحرائي والثبات بالظريقة الكياسية الستبعة

في صياغة البحؾث اذ تكؾف مكياس التفكضر االبتكاري مؽ ( )02فقرة ومكياس الذكاء البرري تكؾف مؽ ( )92فقرة وتؼ تحمضل البيانات
ومعالجتيا باستخداـ الؾسائل االحرائية كاالختبار التائي ومعامل ارتبا بضرسؾف واالنحدار الخظي البدي وغضرىا ،وبضش

الشتائ عدـ

وجؾد فرؽ في التفكضر االبتكاري بضؽ الكمضتضؽ وتبعا لشؾع الجشس ،لكؽ يؾجد فرؽ وفقا لمسرحمة الدراسية ،ويؾجد فرؽ بضؽ طمبة الكمضتضؽ في
الذكاء البرري والسرحمة الدراسية واليؾجد فرؽ تبعا لشؾع الجشس وتؾجد عالقة ارتباطية بضؽ متغضري البحث ويؾجد اسياـ بضشيسا.
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Innovative Thinking and its Relationship to Visual Intelligence among Students of
the Faculties of Fine Arts and Architecture
Lect. Dr. Saber Taha Yassin Al-Jumaili
University of Mosul / College of Basic Education / Dept. of Special Education
Abstract:
The main objectives of this research is to measure the level of difference in innovative thinking
among students of the two colleges and the level of difference according to gender and stage. It also
aims to measure the difference in the level of visual intelligence between students of the two faculties in
general and the stage and gender in particular. The two variables were measured through two measures
By preparing them the researcher and extracting their validity, statistical analysis, and consistency in the
standard method used in formulating research, as the scale of innovative thinking consisted of (30)
paragraphs and the scale of visual intelligence consistied of (25) paragraphs. Results There is no
difference in innovative thinking between the two faculties and according to gender, but there is a
difference according to the stage of study, and there is a difference between the students of the two
faculties in visual intelligence and the stage of study, and there is no difference according to gender, and
there is a correlation between the two variables of research and there are contributions between them.

: اىسية البحث والحاجة اليو: الفرل االوؿ
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تزايد االىتساـ بيذه الفئة (طمبة الجامعة) مؽ السجتسع  ،وتظؾرت وسائل الكذف عشيا مؾاكبة لالىتسامات

الحديثة التي تقؾـ عمى أسس عمسية ونفدية واجتساعية  ،بل وتعدى ذلػ إلى الكذف السبكر ليؤالء السبتكريؽ الذي

أصبح مؽ التحديات الكبضرة التي تؾاجو التربؾيضؽ في مجاؿ التربية والتعميؼ  ،والتي ال يسكؽ مؾاجيتيا إال بإيجاد طرؽ
فيو أغمب السجتسعات عمى التعرؼ عمى السبتكريؽ والكذف عشيؼ

وأسالضب تعمؼ حديثة ،في الؾق

الذي حرص

ورعايتيؼ مشذ الرغر ،فاستحدث

االختبارات والؾسائل لمكذف عؽ القدرات واالستعدادات مشذ وق

مبكر ،وصسس

البرام التعميسية الخاصة بالسبتكريؽ لتذجيع قدراتيؼ االبتكارية ،نغ ار لسا يتسضزوف بو مؽ مرونة وقابمية لمتعمؼ ونسؾ

السيارات والقدرات السختمفة ،ومشيا السبتكريؽ يسضمؾف لمتخسضؽ واالستكذاؼ والتجريب ،والسداعدة عمى غرس الشبتة

األولى لالبتكار ،خاصة عشد فئة السؾىؾبضؽ ،والتي يرى فضيا خبراء التربية أنيا مؽ فضيا تشسية التفكضر االبتكاري.

(عالؽ وسشاوي .)1١2 : 9212 ،

اذ أصبح االىتساـ باالبتكار  Innovationضرورة ممحة ويعؾد ذلػ إلى أىسية االبتكار في كل مجاالت

الحياة ،وإلى ادوار السبتكريؽ في تغضضر مدار التاريخ وإعادة تيضئة تذكضل الؾاقع أو العالؼ .وتدعى الدوؿ وتتدابق بضشيا

لرعاية السبتكريؽ وتذجيع االبتكار ،في حضشاف الجي ؾد في الدوؿ الشامية ( ومشيا الدوؿ العربية ) االبتكار ال تزاؿ قمضمة

ومحدوده  .كؾف االبتكار يذكل حكيقة الؾجؾد االنداني ،إال أف بحث االبتكار كغاىرة بالذكل العمسي الجاد جاء

متأخ اًر إلى حد بعضد ( ابؾ الشرر.) 19 : 9219 ،
لقد بضش

الدراسات في مجاؿ اإلنداف عؽ وجؾد كشز قريب السشاؿ ،مؽ الديؾلة الؾصؾؿ إليو وىؾ تمػ

الظاقات العقمية االبتكارية الكامشة في سمؾؾ كل فرد ،وجزء كبضر مؽ رجعية الجساعات قد يكؾف عائدا إلى إىساؿ
استغالؿ ىذا السشجؼ الشفيس وىؾ االساس في تقدـ مجتسع عمى مجتسع آخر ،مسا يجعل تدريب ىذه السجتسعات

ألفرادىا عمى التفكضر االبتكاري أمر ميؼ ألي مجتسع يشذد التقدـ والتظؾر ( .رشاد .) 1 : 9222 ،
فالجامعة والسؤسدات التي تحرص عمى االبتكار كؾنو نذا

عقمي ىادؼ ومركب تؾجيو رغبة قؾية في

البحث عؽ حمؾؿ أو التؾصل إلى نؾات أصضمة غضر معروفة سابقا  .ويتسضز التفكضر االبتكاري بالتعقضد والذسؾلية،

كؾنو يشظؾي عمى عشاصر وانفعالية وأخالقية ومعرفية متداخمة تذكل حالة ذىشية فريدة  ( .جؾدة .) 909 : 921٢ ،
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تعد دراسة ألتفكضػر االبتكاري مؽ القزايا السيسة والزرورية في التعميؼ والتعمؼ ،فاالبتكار كغاىرة نفدية

تتدخل في قياس تقدـ الذعؾب ،إذ أصبح يقاس تقدـ األمؼ بسقدار األفكار السشتجة عمى صؾرة إبداعات واستغالؿ
طاقة الذىؽ في التعمؼ واألداء  ( .الريس ) ٢٧8 : 921١،

ويقؾؿ بياجيو  " :إف اليدؼ األساسي مؽ التربية ىؾ خمق افراد قادريؽ عمى صشع أشياء جديدة وال يقؾمؾف

فق بتكرار ما صشعتو األجياؿ الدابقة  ،بل خمق افراد مبدعضؽ ومبتكريؽ مؽ خالؿ الكذف عؽ طاقاتيؼ االبتكارية

وتشسضتيا وتظؾيرىا (.الجساؿ .) 10٧ ، 9222 ،لذا فاف القدرات العقمية عشد طمبة الجامعة بحاجة الى كذف وقياس

باستسرار كؾف وجؾد الفروؽ الفردية في امتالؾ الذكاء أو القدرات العقمية مؽ العؾامل السيسة التي تؤدي إلى تبايشيؼ
في القدرة عمى التعميؼ وفيؼ العالؼ مؽ حؾليؼ ،فاألفراد االعمى مدتؾى(ذكاء) ىؼ األكثر قدرة وقابمية عمى التعمؼ
واالبتكار ،وحل السذاكل سؾاء كان

جتساعية أو ميشية كؾنيؼ يتسضزوف بسعامالت ذكاء عالية .ويعد الذكاء بذكمو

العاـ ذو تاثضر مباشر عمى القدرات العقمية واالجتساعية السختمفة كالتفكضر والتخضل واالدراؾ وبيذا يرى ثضرستؾف (

 ) Therstonأنو سبع قدرات أولية في حضؽ يرى سبضرماف (  ) Spearmanأف الذكاء قدرة (عامة)  ،أما جاردنر (

 ) Gardnerفرأى أنيا قدرات مشفرمة ومتعددة .ولمذكاء أيزاً مجاالت متعددة فيؾ يؤثر عمى مجاالت ومؾاقف
مختمفة ويرتب بالقدرة عمى التعمؼ ،فاألفراد األذكياء يكتدبؾف بدرعة أسبق مؽ غضرىؼ (.) Lahey, 2001 :22
ولقد أشارت البحؾث إلى أف اإلنداف يدتظيع استيعاب ( )0٢222صؾرة في الدقيقة  ،وأف ما يقرب مؽ ۰۸

إلى  % ۰۸مؽ السعمؾمات التي يتدمسيا الدماغ تأتي مؽ خالؿ البرر رغؼ أف الحؾاس الدسعية والحركية متكاممة مع
السعالجة البررية  ،إال أف السخ البذري يعد معالجاً بررياً بالسقاـ األوؿ ( عبد السمػ . ) 129 :۰۸۰۸ ،

وىذا ما أكده  Golonفي دراستو اذ أعير نتائ الدراسة عمى أف ندبة التالمضذ الذيؽ يفزمؾف الشساذج

البررية ويعتسدوف في تعمسيؼ عمى األشياء البررية حؾالي  % ٢0مؽ مجسؾع تالمضذ الفرل  ،بضشسا ترل ندبة

التالمضذ الذيؽ يسضمؾف في أسمؾب تعمسيؼ عمى األلفاظ السقروءة أو الدسعية إلى  % ۷۳فق  ،لذا اىتؼ القائسؾف عمى
العسمية التعميسية باستخداـ مداخل التعمؼ القائسة عمى الذكاء البرري في عل التدفق السعمؾماتي البرري ودوره في
استخداـ الرؾر السرئية في تقديؼ وشرح السعمؾمات( .الرباغ ،)09 :922٧،اذ يقؾـ الستعمؼ بسسارسة عسميات التعمؼ
مثل عسميات السالحغة والسقارنة وتؾضيح العالقات وتفدضر واستشبا واستشتاج ىذه السعمؾمات البررية واستخداميا

في تؾلضد وإنتاج العديد مؽ األفكار في مؾاقف تعميسية جديدة تتدؼ بالجدة واألصالة ،ويعد الذكاء البرري أحد أنسا
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الذكاءات الستعددة والسدئؾؿ عؽ معالجة وتخزيؽ الرؾر السرئية والقدرة عمى تذكر واسترجاع ىذه الرؾر  ،والذي

يتظمب الحداسية تجاه الخ  ،والذكل ،والمؾف ،والعالقات التي تؾجد بضؽ ىذه العشاصر  ،والقدرة عمى التخضل والترؾر

البرري  ،وتكؾيؽ الترؾرات العقمية مؽ خالؿ االستعانة ببعض الؾسائ البررية كالرؾر والرسؾـ والرمؾز واألفالـ
التعميسية وغضرىا مؽ األدوات البررية  ( .ابؾ شعضرة ) 9 : 9218 ،

ويعد الذكاء البرري قدرة معرفية (عقمية) مرتبظة بذكل مباشرة بجؾانب الحس البرري ،اذ يدتحدث تشاسق

تبادلي بضؽ ما يراه الفرد مؽ عالقات ورسؾمات وأشكاؿ ،وىؾ ما يحػدث مؽ رب ونتائ عقمية مدتشدة عمى الرسؼ

والرؤيا ،فيشاؾ فرؽ بضؽ طفل يقؾـ بقراءة الحروؼ واألرقاـ حضث تعد ىذه العسمية إجراء ميكانيكي بح  ،وبضؽ طفل
يرسؼ شجرة والتي تتظمب إبداعاً في رسؼ الييكميات والتذابكات السعقدة مؽ الفروع وأوراؽ الذجر ،إال أف الظفل يجد
في ىذه الظريقة القدرة اإلدراؾ الحدي البرري  ،ويرجع ذلػ أف السرء بسجرد الشغر إلى الرؾرة فإنو يدرؾ خرائص
عشاصرىا الخسس  :الذكل والمؾف والسداحة والحجؼ واالتجاه ،وإدراؾ العالقات فيسا بضشيؼ عؽ طريق العضشضؽ إلى

الدماغ مؽ خالؿ مجاؿ القذرة البررية ،اذ تسزج ىذه العشاصر بظريقة غضر قابمة لمتجزئة، 9210 : ١2١ ( .

.) Arnheim

لذا نجد أف أكثر األشخاص الذيؽ يستمكؾف الذكاء البرري ويدتجضبؾف بذكل أفزل لمسعمؾمات والدروس التي

يتؼ شرحيا بذكل مرئي ىؼ مؽ طمبة اليشدسة السعسارية والفشؾف ،فيشاؾ صعؾبة في دراسة الفشؾف بدوف استخداـ

ميارات الذكاء البرري  ،فالذكاء البرري تتفاعل فيو السعرفة الحدسية والسعرفة العقمية  ،كسا يحدث عشدما يحاوؿ
شخص تفيؼ لؾحة أو عسل فشي فإف تفكضره في المؾحة وحل رمؾزىا ما يذبو السعرفة الحدسية ،أما السعرفة العقمية

فتقؾـ بتحديد السكؾنات والعالقات السختمفة في العسل الفشي ،وليس ىشاؾ صراع بضؽ السعرفتضؽ الحدسية العقمية وإنسا
يستزجاف بذكل ضروري مؽ خالؿ عسميات الذكاء البرري  ( .حذاد .)1٢ : ۰۸۰۸ ،

وىذا ما دعا إلى أىسية االستعانة بالسعرفة البررية لتدريس الفشؾف ،خاصة أف تعميؼ الفؽ لؼ يعد قاص اًر عمى

ت مقضؽ السعمؾمات الفشية والسيارات الضدوية بقدر االىتساـ بقدرات الظالب العقمية واالبتكارية وتؾجضييا نحؾ األسس

واألطر العمسية الدميسة ،وذلػ مؽ خالؿ االىتساـ بالشغريات العمسية وتظبيقاتيا بأسالضب حديثة وعمى وجو الخرؾص

بالذكاء البرري ،وقد أفادت نتائ االستبياف في دراسة ( جساؿ  ) 9210،التي طبقيا عمى طمبة كمية الفشؾف الجسضمة
بجامعة حمؾاف ،أف ندبة ( )% ٧2مؽ الظالب يحتاجؾف إلى وسائ
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اإلبداعية ،كسا أف البرام التي تعسل عمى إثراء الذكاء البرري لظمبة كميات الفشؾف يداىؼ في إكدابيؼ الثقافة
والسعرفة الفشية والبررية ،ذلػ أف العسل الفشي يدبق إنتاجو عسميات إبداعية وعقمية وتخضمية معتسدة عمى الذكاء

البرري  ( .جساؿ .) ٧ : 9210،

ويسضل االفراد إلى التفكضر السرتكز عمى استعساؿ (الرؾر السرئية) ،وقراءة الخرائ واالشكاؿ والرؾر "يسكؽ

ترشيف الذكاء البرري السكاني إلى نؾعضؽ رئيدضؽ ،ىسا الترؾر السكاني (  ) Visualizationوالتؾجو السكاني (

 ) Orientationفالترؾر السكاني ىؾ السقدرة عمى تدوير وتشاوؿ وتحؾيل ولف مثضر مقدـ عمى شكل صؾرة ،image
أما التؾجو السكاني فيؾ السقدرة إلدراؾ ترتضب العشاصر انسؾذج مرئي ،والقدرة عمى التحكؼ بالشسؾذج ميسا تغضرت البضئة

السكانية لمسثضر" ( .الخظضب والروساف .)١0 :9219 ،

ومؽ خالؿ ما ذكر سابقا تتجمى أىسية البحث في محاولة التعرؼ عمى مدتؾى ميارات الذكاء البرري لدى

طمبة كمية الفشؾف الجسضمة وكمية اليشدسة السعسارية.
اىجاؼ البحث:
.1
.9
.0
.١

قياس مدتؾى التفكضر االبتكاري لدى طمبة كمية الفشؾف الجسضمة وكمية ىشدسة العسارة .

التعرؼ عمى مدتؾى الفرؽ في التفكضر االبتكاري تبعا لستغضر الجشس ( ذكؾر _ اناث ).

التعرؼ عمى مدتؾى الفرؽ في التفكضر االبتكاري تبعا لستغضر السرحمة ( االولى _ االخضرة )

مدتؾى الذكاء البرري لظمبة كمية الفشؾف الجسضمة وطمبة كمية ىشدسة العسارة .

.2

التعرؼ عمى مدتؾى فرؽ الذكاء البرري تبعا لستغضر الجشس ( ذكؾر _ اناث ) لظمبة كمية الفشؾف الجسضمة

.٢

التعرؼ عمى مدتؾى فرؽ الذكاء البرري تبعا لستغضر السرحمة ( اولى _ االخضرة ) لظمبة كمية الفشؾف الجسضمة

وىشدسة العسارة .

وكمية ىشدسة
.٧
.8

ال تؾجد عالقة ارتباطية بضؽ التفكضر االبتكاري والذكاء البرري.

مدى تأثضر التفكضر االبتكاري عمى الذكاء البرري .
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حجود البحث :Rsearch Limits

يتحدد البحث الحالي بظمبة كمية الفشؾف الجسضمة وكمية ىشدسة العسارة لمدراسة الرباحية في جامعة السؾصل

لمعاـ الدراسي  . 9292/9212اذ تذتسل كمية الفشؾاف الجسضمة عمى اربعة مراحل دراسية ومؽ كال الجشدضؽ اـ كمية
اليشدسة السعسارية فتذتسل عمى خسدة مراحل دراسية ومؽ كال الجشدبؽ.
تحجيج السرظمحات :فيسا ياتي اىؼ السرظمحات التي تشاوليا البحث:

التفكيخ االبتكاري  :Innovative Thinkingويعخؼ عمى انو:

تهرانذ  : Torranceاالبتكار بأنو عسمية شعؾر بالسذكالت ووعػي باماكؽ الثغرات والزعف ونقص السعمؾمات،
والبحث عؽ حمؾؿ  ،وصػياغة فرضيات جديدة ،واختبار الفرضيات وإعادة صياغتيا أو تعديميا لمتؾصل إلى ارتباطات
أو حمػؾؿ جديدة باعتساد السعظيات الستؾافرة ،وتعسيؼ الشتػائ عمى اآلخػريؽ( .جػرواف.)99 : 9229 ،

حدين ( : )2002قدرة الفردة عمى االنتاج انتاجا يتسضز بأكبر قدر مسكؽ مؽ الظالقة والسرونة واالصالة والتداعيات
البعضدة وذلػ استجابة بالسذكمة او مؾقف مثضر (حدضؽ .)1٢ : 9229 ،

رياف ( :)2002التفكضر الذي يترف بإنتاج األفكار والحمؾؿ الجديدة العديدة الستشؾعة االصضمة (رياف : 9222 ،
.)192

الجباغ ( : )2002عسمية ذىشية يشت الفرد فضيا شيء جديد ومبتكر ويتسضز باألصالة وبتشؾع االفكار او االشياء ورب
عشاصر ذات عالقات في حل السذكالت عؽ طريق تؾليفة جديدة تتزسؽ الظالقة والسرونة واألصالة والتآلف (الدباغ

. )10 : 9228 ،

الحكاء البرخي :عخفو كل من:
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حدين (" :)200٢قدرة عمى إدراؾ العالؼ السكاني  /البرري بدقة  ،والكياـ بعسل تحؾالت بشاء عمى ذلػ اإلدراؾ كسا
في ىذه العشاصر وىي تتزسؽ السقدرة عمى الترؾر البرري  ،وتسثضل األفكار ذات الظبيعة السكانية البرري ،

كذلػ تحديد الؾجية الذاتية" ( حدضؽ ) 02 : 9220 ،

الرباغ (  :) 2002عمى أنو القدرة عمى التفكضر بذكل برري  ،والقدرة عمى ترؾر األفكار السكانية والبررية بدقة

 ،وإدراؾ العالقات بضؽ األشياء واألماكؽ  ( .الرباغ .)1١8 : 922٧ ،

صخصهر (" :)20٠٢السقدرة عمى فيؼ واستيعاب األشكاؿ السرئية التي سيقؾـ الباحث برسسيا وكتابتيا عمى الدبؾرة
مؽ حروؼ وكمسات مدسؾعة ومقروءة  ،ومدى اىتساـ الستعمسضؽ بالرؾر وخمق صؾر عقمية محدؾسة لمتعمؼ  ،حضث
يركز الستعمؼ عمى الدقة في استخداـ الشغرة البررية والفشية التي تعتسد عمى وجدانو الداخمي ) صرصؾر : 9210 ،

.) 8

جاف (  :)20٠2بانو القدرة عمى إدراؾ العالؼ البرري والسكاني وإدراؾ األشكاؿ والتسضضز بضشياء وقيؼ واستيعاب أبعاد
البعد الثالث  ،وتكؾيؽ الرؾرة الذىشية  ،وتخضل السؾضؾعات مؽ زوايا مختمفة تسػ -نو مؽ إنتاج صؾر وخياالت
ذىشية لحل السذكالت بإبداع  ( .جاف )8 : 9212 ،

الفرل الثاني :االطار الشظخي والجراسات الدابقة:

الشظخيات التي فدخت التفكيخ أالبتكاري:

 .٠نظخية جيمفهرد  :يعد جضمفؾرد مؽ العمساء األمريكضضؽ البارزيؽ في مجاؿ الكياس الشفدي واالبتكار

والقدرات العقمية  ،ناؿ العديد مؽ الجؾائز التقديرية مؽ كافة السؤسدات التي عسل بيا وحرل عمي الدكتؾراه مؽ

جامعة كؾرنضل  ،تعتبر نغريتو في القدرات العقمية مؽ أىؼ الشغريات التي عيرت في الشرف الثاني مؽ القرف
العذريؽ  ،تحدث فضيا عؽ بشاء العقل و التفكضر واإلبداع  ،بدأ في نذر مالمحيا عاـ  ۰۰2۸و ممخريا في 12٢٢

وتفاصضميا في  ۰۰٢۳وعدليا في عاـ  12٧2ثؼ في عاـ .) Lahey, 2001 :22(۰۰۰۰

يرى جضمفؾرد أف القدرات العقمية لدى اإلنداف ىي نتاج لتفاعل أربعة أنؾاع ـ ف السعمؾمات وىي  ( :سسعية

بررية  ،رمزية  ،لغؾية  ،سمؾكية ) مع خسس عسميات عقمية وىي  ( :إدراؾ  ،تذكر  ،تفكضر تباعدي  ،تفكضر تقاربي

 ،تقؾيؼ )  ،مسا يؤدي إلى ستة أنؾاع مؽ اإلنتاج العقمي  :وحدات صغضرة  ،وحدات كبضرة  ،عالقات  ،أنغسة ،
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تحؾالت  ،مزامضؽ ) فيربح مجسؾع القدرات العقمية التقمضدية واالبتكاريؽ مئة وعذروف قدرة تأتي مؽ خالؿ العسمية

الحدابية التالية  ) 192=٢ * 2 * ١ ( :ولكل قدرة ثالثة أبعاد  ،أربع وعذروف قدرة مشيا ابتكاريو و س

و تدعؾف

تقمضدية  ،وىي قدرات متذابكة و متكاممة تأثر في بعزيا البعض  ،لؼ يدتخدـ اإلنداف مشيا إال القمضل  ،وفي عاـ

 12٧2أعمؽ جضمفؾرد أف محتؾيات العقل ( الدسعية البررية ) تتكؾف مؽ نؾعضؽ مشفرمضؽ مؽ السحتؾيات  ،و بالتالي
يربح عدد القدرات مئة وخسدؾف قدرة مشيا ثالثؾف ابتكاريو  ،وفي بحثو األخضر عاـ  ۰۰۰۰رفع ىذه القدرات إلى

مئة وثسانؾف قدرة مدتشدا إلى أف الذاكرة اإلندانية تتكؾف مؽ عسمضتضؽ مشفرمتضؽ ىي الذاكرة التدجضمية والذاكرة

الحفيغة وأصبح عدد القدرات االبتكاريؽ (  ) ۷۸قدرة تعادؿ مددس القدرات والباقي (  ) ۰2۸قدرة تقمضدية ( .جػرواف،
.)٢9 : 9229

أثر جضمفؾرد في مضداف الدراسات اإلبداعية واالبتكاريؽ بإثارة انتباه الباحثضؽ إلى ضرورة تكثيف الدراسات في

طبيعة االبتكار والقدرات اإلبداعية والى أف القدرات اإلبداعية جزء ال يشفرل عؽ القدرات العامة  ،ويفدر الغاىرة

اإلبداعية استشادا إلى مدى تفؾؽ الفرد في واحد أو أكثر مؽ محتؾيات الفعل الخسدة وتفاعميا مع العسميات العقمية ( .

نؾر .)12 : 9222 ،

 :9نظخية العهامل  :وىي تدعى إلى تفدضر أي عاىرة في ضؾء عدد قمضل مؽ العؾامل  ،ومؽ روادىا سبضرماف الذي
يفدر االبتكار عمى أنو عسمية عقمية تعتسد عمى قدرة لؼ يحدد معشاىا تحديدا واضحا  ،ويعتسد في تفدضره لمعسمية

االبتكاريؽ عمى األسس الثالثة نفديا التي قدميا لتفدضر الشذا العقمي لمفرد الخبرة  ،العالقات الستعمقات )  ،ويأتي

مؽ بعده جضمفؾرد الذي يرى أف عسمية التفكضر السشظمق ىي اقرب العسميات العقمية لمتفكضر أالبتكاري  ،ويفرؽ بضؽ
االبتكار واإلنتاج أالبتكاري  ،فقد تتؾفر لدى الفرد قدرات ابتكاريو ولكؽ ال يقدـ إنتاجا ابتكارياً لعدـ تؾفر الغروؼ
البضئية السشاسبة  ،ويؾافقو في ذلػ تؾر آنس  ( .الباكدتاني .) ١0 :۰۸۸۳ ،

ويرى تؾرانس أف االبتكار يتكؾف لدى الفرد عشدما يربح حداسا لمسذكالت راغبا في البحث عؽ السعمؾمات

و الدالئل السعرفية  ،ومؽ ثؼ يزع الفروض و يختبر صحتيا ويعسل عمى تعديميا  ،ويزيد تؾرانس في ىذه الشغرية
اىتسامو بسسضزات وخرائص السبتكريؽ  ،ويؤيد مبدأ السكافأة والتعزيز ويذدد عمى أىسضتيا في حياة السبتكر  ،ويتشاوؿ

االبتكار مؽ خالؿ قدرات التفكضر أالبتكاري الظالقة  ،السرونة  ،األصالة  ،التفاصضل ) وأخض ار فاف تؾرانس يعتبر رائد

االبتكار في القرف العذريؽ ( ناديا الدرور .)٢8: ۰۸۸۰ ،
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 : 0نظخية الحكاءات :الستعددة أسفرت بحؾث " جاردنر " عؽ وجؾد أكثر مؽ (  ) ٧9نسظا الذكاءات الستعددة تسثل
مجاالت متشؾعة لمذكاء  ،وىي جسيعا عمى نفس القدر مؽ األىسية  ،وأف الذكاء مؽ السسكؽ أف يعمؼ ويشسي ويتظؾر ،
وأف الذكاء يبدأ بقدرة ابتدائية تتظؾر خالؿ مراحل متتالية تغير ـ ف الدشة األولى  ،وتكسؽ أىسية ىذه الشغرية في

أنسا ال تعتسد عمى التقضيؼ الفردي و اختبارات الذكاء التقمضدية  ،ب ؿ ترف الظالب عمى انو مؾىؾب إذا حرل عمى

درجات مرتفعة عؽ زمالئو بشدبة (  ، ) % ۰۸ - ۰۳أو قاـ بعسل تعاوني مع مدرس الفرل  ،أو حل مذكمة
بأسمؾب جديد و مبتكر  ،أو استخدـ استراتيجيات مشظكية إلضافة أو تبديل معمؾمة  ،أو حل مذكمة معقدة بدرعة ،

أو استثسر الفرص الستاحة أمامو  ،فيشا أصبح

القاعدة متدعة تذسل أعداد كبضرة مؽ الظالب تقدـ ليؼ الرعاية حق

يبرزوا في مجاؿ مؽ مجاالت الذكاءات الستعددة  ،و بالتالي فرص أكثر الكتذاؼ السؾلبة واالبتكار  ،وقد أكد

جاردنر عمى أف كل طفل يسكؽ أف يكؾف مؾىؾبا في واحد أو أكثر مؽ الجؾانب  ،وأيزا الشغرية الذكاءات الستعددة

مزامضؽ تربؾية في مجاؿ رعاية ذوى االحتياجات الخاصة  ،فيي تشغر عمى أف لدييؼ نؾاحي قؾة في مجاالت كثضرة
 ،وعمضيؼ تجشب نؾاحي القرؾر لدييؼ واستخداـ طريق بديل يدتثسر ذكاء الفيؼ األكثر نسؾا وتقاد ما  ( .حدضؽ ،

.) 2٢ :۰۸۸۸

 : 4نظخية التحميل الشفدية :يرى فرويد  Freudأف االبتكار يتفق مع االضظراب الشفدي في أسدو و ديشامضتاه وأنو
صراع نفدي يعتبر بسثابة حضل دفاعية لسؾاجية " طاقة المؾبضدو " التي ال يتقبميا السجتسع  ،وبيذا فاف الرراع القائؼ
بضؽ السحتؾيات الغريزية و ضؾاب

السجتسع يشت حضل دفاعية تدسي اإلعالء وىي الرؾرة التي يتقبميا السجتسع

وتتسثل في االبداع واالبتكار  ،ويرمي أنرار فرويد أف العسمية االبتكارية ىي تفريغ لمكب

الذي بدوره يحدؽ االتراؿ

بضؽ ( اليؾ و األنا ) مسا يؤدي إلى تظؾر ونسؾ األفكار ما قبل الذعؾر ،وأف القدرة االبتكارية تغير مؽ جراء

العسميات الشفدية السعقدة لمشكؾص التكيفي التي يتؼ فضيا خدمة ( األنا )  ،حضث تأمر ( األنا ) بؾقف الزؾاب

السؾضؾعة مؽ قبميا برؾرة مؤقتة وذلػ مؽ أجل الدساح لمسحتؾيات الالشعؾرية بالتعبضر عؽ ذاتيا عمى شكل نتاج

ابتكاري  ،ويتؼ بسراحل متعدده ىي :

أ -اإلليػاـ  :اذ اف القدرة لدى السبتكر عمى تسضضز األدراكات التي تكؾن

بتخيالت العسمية العقمية األولية والسكؾنة مؽ الحؾافز والدوافع .
- 66 -

مؽ خالؿ عسميات (التفكضر الحر) الغشية

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
بػ -التؾسع  :يتؼ في ىذه السرحمة تحؾؿ السادة العمسية األولية إلى (تكؾيشات) مؽ خالؿ (األنا ) باعتسادىا عمى مدى
قدرتيا الديظرة عمى ىذه السحتؾيات الالشعؾرية وتؾجضييا نحؾ السذاكل التي يحاوؿ السبتكريؽ إيجاد حمؾؿ ليا .

يركز رواد مدرسة التحمضل الشفدي في تفدضر االبتكار عمى مفاليؼ ثالثة ىي  ( :أليؾ  ،األنا واألنا األعمى )

باالىتساـ بالجؾانب الؾجدانية واالنفعالية دوف الجؾانب العقمية لمعسمية االبتكارية ( .مؾسى )۰۰ : ۰22١ ،

 .2الشظخية الدمهكية  :يري أنرار ىذه الشغرية أف الدمؾؾ اإلنداني مجسؾعة مؽ (السثضرات واالستجابات) واف
الستجابة أو الدمؾؾ يرل إلى مرحمة االبتكار وفقا لشؾع السعزز الذي يعزز بو سمؾؾ الفرد ،وكل ذلػ انظالقا مؽ

مبدأ الشغرية الذي يري بأف العالقة بضؽ السثضر واالستجابة ىي األصل  ،فضتؼ استبعاد االستجابة غضر السرغؾب بيا
وتعزيز االستجابات السرغؾبة  ،وتدسي ىذه العسمية باالشت ار اإلجرائي ( العشزي ) 2١ :9222،

 .6الشظخية اإلندانية :يؾكد انرار ىذه الشغرية أف التفكضر أالبتكاري يحدث مؽ خالؿ خبرة الفرد الذاتية التي يسر

بيا ،واف الجسيع لدييؼ القدرات االبتكارية طالسا تؾفر ليؼ السشاخ أالبتكاري و الرحة العقمية  ،ويذضر (الزيات)1222
إلى أف الشغرية اإلندانية في تفدضرىا لالبتكار أكدت عمى أف ازدىار االبتكار يعتسد عمى تفتح وتحرر السجتسع ،واف

االفراد يحققؾف ذواتيؼ مؽ خالؿ ما يتستع بو مؽ قابميات ابتكاريو  ( .الرشضد )09: 9221،
الحكاء البرخي

عير ىذا السفيؾـ عشدما قدـ (ىاري واتش) مع أستاذه بعمؼ الشفس (ىانز فؾرث) بذكل ديشاميكي واكدوا

بامكانية تظؾيره مؽ خالؿ الجسع بضؽ السكاني والبرري كجؾانب مؽ جؾانب الذكاء ،واقترحؾا أف الذكاء البرري ىؾ
انذظة بررية يركز عمى اإلدراؾ السعرفي) )Coulter,2014:212 .

ويسكؽ لمفرد اف ندتخدـ ىذا الذكاء كظريقة لمتؾاصل والبقاء والتشقل حؾؿ العالؼ وفيسو سؾاء في الرؾر أو

االعالنات او الذعارات ومؽ مشظمق أف الرؾرة البررية أداة إدراكية قؾية ،فإف اداة فعالة جدا لحل السذكالت ،النيا

تسكؽ الفرد التذكضل والتعامل مع الرؾرة الذىشية في الحياة الضؾمية ضروري مؽ استخداـ وسائل ممسؾسة لسؾاجية

األشياء السجردة ،وىذا يدتمزـ ببداطة تكؾيؽ صؾر ذىشية مؽ الحقائق ) )krakowshi, McLoughin,2014:2

وقد أشار السخترؾف بعمؼ الشفس الى مجسؾعة مؽ السيارات والخظؾات التي تقؾد إلى آلية عسل الذكاء

البرري مؽ خالؿ دم اإلدراؾ السعرفي مع الترؾرات البررية لمؾصؾؿ إلى لغة عقمية متكاممة ،مؽ ىذه السيارات:
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ميارة التعخؼ عمى الذكل البرخي :وىي التعرؼ عمى األشكاؿ البررية وتحديد طبيعتيا وأبعادىا وتسضضزىا عؽ

األشكاؿ األخرى ،وأف الذكل البرري يسثل السعمؾمات التي وضع
عؽ رمؾز أو صؾر أو رسؾـ بيانية أو خرائ .

ربط العالقات في الذكل البرخي :وىي القدرة عمى الرب

مؽ أجميا سؾاء كاف ىذا الذكل البرري عبارة

بضؽ عالقات األشكاؿ البررية ووضعيا في الفراغ ،بسا

يتشاسب مع قؾانضؽ وقؾى الظبيعة مؽ ايقاع وتؾازف وتشاسب ،كذلػ دراسة األشكاؿ الثشائية والثالثيو األبعاد.

 -تحميل الذكل البرخي :وىي القدرة عمى االىتساـ والتركضز بتفاصضل األشكاؿ وأبعاد العشاصر ورؤية ودراؾ العالقات

بضؽ ىذه األشكاؿ كبشية متكاممة ،والقدرة عمى تجزئة الذكل البرري إلى مكؾناتو األساسية.

 -تفديخ الذكل البرخي :وىي القدرة عمى تفدضر كل جزء مؽ جزئيات الذكل البرري ،و فيسيا وتحمضميا.

 -استخالص السعاني :وىي التؾصل إلى مفاليؼ معاني ومبادئ جديدة مؽ خالؿ الذكل البرري مع مراعاة تزسشيا

لمخظؾات الدابقة(ميدي)19 :922٢ ،
ولقد اتفق

اراء الباحثؾف وذىب

فرعية لتخدـ ىذه األداة :

إلى ثالثة أدوات لتسثضل الذكل البرري ،تشدرج تح

 -الرهر :وىي أكثر دقة في التؾاصل ،وأغمب األحياف ىي مزيعة لمؾق

كل أداة عدة أدوات

وأكثر صعؾبة.

 -الخمهز :تسثل بالكمسات فق وىي األكثر شضؾعا في التؾاصل رغؼ انيا األكثر استخداما وتجريدا.

 الخسهـ التخظيظية :ويدتخدميا الفشاف التخظيظي لترؾر األفكار وترؾر الحل السثالي وتذسل:ىذه

رسؾمات متعمقة بالرؾر :وتكؾف ذات اعتراضات سيمة التسضضز لفكرة او جدؼ  ،واستعساؿ
األشياء

كرؾر

مظبؾعة أو بالحاسؾب.

عميو

يكتب

عمضيا

لسحة

عؽ

الجدؼ

بالتفرضل

باستخداـ

قراصات

رسؾـ متعمقة بسفيؾـ ما :تزيل نفس التفرضل والتجديد في أغمب االحياف لجدؼ ما سيل

التسضضز.

ورسؾـ

اعتباطية:

وتدسى

السخظظات

االعتباطية

بالرؾر

المفغية

التي

تمخص

الرئيدية لفقرة معضشة ،وتتزسؽ مخظظات انديابية وأشكاؿ ىشدسية وخرائ شبكية( .عفانة)21:9221،
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الفخؽ بين الحكاء البرخي والسرظمحات الستعمقة بالمغة البرخية:

الحكاء البرخي السكاني  :ىؾ أحد أنؾاع الذكاءات الستعددة لجاردنر وىؾ السقدرة عمى ترؾر السكاف الشدبيلألشياء في الفراغ ،وإدراؾ الرسؾـ واألشكاؿ والرؾر واأللؾاف وفيؼ العالقات بضؽ ىذه العشاصر ويدتخدـ فيو

السعمؼ الؾسائ

التعميسية الستعددة مؽ شاشات حاسؾب ،وحل األلغاز  ،وعرض الذرائح  ،ورسؼ الخرائ ،

واأللعاب اإللكترونية والسجدسات( .عبضد.)981 :922١ ،

 السجخل البرخي  :مجسؾعة مؽ األنذظة البررية التي يسكؽ تؾعيفيا مؽ خالؿ استراتيجية تعميسية ،تعسلعمى تعزيز القدارت البررية في تسضضز السعمؾمات واألفكار السسثمة برريا تتزسؽ العديد مؽ الخظؾات السشغسة،
و لتيدضر الفيؼ لمستعمؼ ،مؽ خالؿ السؾاد التعميسية وبعض الؾسائل مثل خرائ

(عفانة)١1:9221،

السفاليؼ والرؾر التؾضيحية.

 -التفكيخ البرخي :

مشغؾمة مؽ العسميات تترجؼ قدرات الفرد عمى قراءة الذكل البرري وتحؾيل المغة البررية الذي يحسميا ذلػ

الذكل إلى لغة لفغية مشظؾقة اومكتؾبة أو استخالص السعاني مشو( .ميدي)8 :922٢ ،

-االدراؾ البرخي  :ىؾ الظريقة التي ندرؾ بيا السثضرات البررية وإضفاء معشى أو داللة أو تفدضر أو تأويل عمى

السثضر الحدي البرري( .عبد الحسضد .)١0: 9220،

 -الحاكخة البرخية :ىي القدرة عمى استرجاع الخبرات البررية الحديثة مثل استدعاء الحروؼ واألشكاؿ واألرقاـ وما

الى ذلػ( .شعث)09 :9222 ،

الجراسات الدابقة

الجراسات التي تشاولت التفكيخ االبتكاري
دراسة اليخ(  : ) Aler 1999أجري

الدراسة عمى عدد مؽ األطفاؿ بمغ عددىؼ ( )1٧2طالب قاـ الباحث ببشاء

اختبار جديد وبرنام خاص لشاء وتشسية التفكضر االبتكاري قدؼ الباحث السجسؾعة الى (ضابظة وتجريبية) تعرض
السجسؾعة التجريبية الى البرنام

وكاف عبارة عؽ أشكاؿ وترشيفات مؽ المعب البالستيكية غضر األشكاؿ السرسؾمة ،

- 63 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
وأوضح

حدوث نسؾ في التفكضر االبتكاري لألطفاؿ مؽ خالؿ وجؾد اختالؼ بضؽ األطفاؿ في تشفضذ األشكاؿ

والترشيفات السبتكرة مؽ غضر األشكاؿ السرسؾمة عؽ طريق المعب  ( .الحارثي )91 ، 9221 ،

الدراسة إلى تشسية ميارات التفكضر أالبتكاري الدافع  ،واألصالة ،

الجراسية نجهريا (  Noguelta( 2006ىدف

الفزؾؿ ،والتفكضر ،وتظؾيرىا ،والسراقبة وتعسيؼ السؾصؾفة  ،وحداسضتو تجاه السذكالت عشد لمستفؾقضؽ عقميا ولذوي

صعؾبات التعمؼ وقد تالف

عضشة الدراسة مؽ مجسؾعتضؽ مؽ السدارس  :السجسؾعة األولى  :الظالب الستفؾقضؽ عقميا (

 1١ - ٢سشة ) والسجسؾعة الثانية  :طالب يعانؾف مؽ صعؾبات في التعمؼ (  ۰۰ - ۰۰سشة )  .وقد تؼ تظبضق

برنام تربؾي لتشسية ميارات التفكضر أالبتكاري واستخدـ مكياس التفكضر أالبتكاري لتؾرانس ومكياس األشكاؿ الترؾيرية

 ،ولسعرفة أثر البرنام تؼ تظبضق قياس قبمي باستخداـ مكياس التفكضر أالبتكاري لتؾرانس باستخداـ الرؾر الرؾرة " أ
" وقد تؾصم

الدراسة إلى أوجو متعددة لمتذابو واالختالؼ بضؽ السجسؾعتضؽ التي يسكؽ أف تؾفر عشاصر ميسة

الباحثضؽ إلجراء دراسات في ىذا السجاؿ Noguelta( 1 :922٢ ( .
دراسة عبج الدالـ و سميم (  : ) ۰۲۰۲ىدف

الدراسة إلى دراسة استخداـ برنام الكؾرت في رفع مدتؾى التحرضل

وتشسية التفكضر أالبتكاري في مادة العمؾـ لتالمضذ السرحمة اإلعدادية وتكؾن

مجسؾعتاف أحداىسا ضابظة واألخرى تجريبية وطبق

عضشة الدراسة مؽ  ۳۸تمسضذة مقدسة إلى

اختبار لكياس التفكضر أالبتكاري في العمؾـ ( مؽ إعداد الباحثة )

واختبار تحرضمي في مادة العمؾـ ( إعداد الباحثة ) وتؾصم

نتائ الدراسة إلى وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية بضؽ

متؾسظي درجة تالمضذ السجسؾعة التجريبية الذيؽ يدرسؾف باستخداـ وحدتي اإلبداع واإلدراؾ مؽ برنام

الكؾرت

والسجسؾعة الزابظة الذيؽ يدرسؾف بالظريقة التقمضدية في اختبار التحرضل ألبعدي لرالح السجسؾعة التجريبية( .عبد

الدالـ و سميؼ)9٢ :9212،

الجراسات التي تشاولت الحكاء البرخي
دراسة ىشجاؿ (:) Hindal ,20٠4
ىدف

البحث عؽ سسة ميسة مؽ سسات الظمبة السؾىؾبضؽ وىي الذكاء البرري وأثرىا في التحرضل لظمبة

لمدراسة ىدف

الدارسة أيزاً إلى تأسيس مفيؾـ جديد لدسات الظمبة السؾىؾبضؽ .وعمى أساس ىذه الدسة لدى الظمبة،

السرحمة اإلعدادية ،وتكؾن

العضشة البحثية مؽ  191مؽ الظمبة .قاـ الباحث ببشاء اختبار جديد لمذكاء البرري كأداة

فقد تؼ اختيارىؼ بظريقة قردية ليكؾنؾا عضشة ىذا البحث وأعيرت الشتائ وجؾد عالقة وثيقة ذات داللة إحرائية بضؽ
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وجؾد الذكاء البرري لدى الظمبة وبضؽ التحرضل السرتفع .أي أنو كمسا كاف مدتؾى الذكاء البرري لدى الظمبة مرتفعاً

كاف تحرضميؼ عالياً أيزاً)Hindal, 2014: 42( .
دراسة : Kakmaci , Yenilmez 2015
ىدف

ىذه الدراسة الى كذف العالقة بضؽ نجاح الترؾر السكاني وقدرات الذكاء البرري السكاني لظالب السرحمة

االبتدائية ،وتكؾن

عضشة الدراسة مؽ (  ) 1211طالب مؽ الرف الدادس ،تؼ اختيارىؼ بظريقة عذؾائية مؽ

السدارس االبتدائية ،استخدـ السشي الؾصفي في جسع وتحمضل البيانات  ،وبضش

نتائ

الدراسة أف ىشاؾ فروؽ ذات

داللة إحرائية بضؽ نجاح الظمبة في الترؾر السكاني فيسا يتعمق بالجشس واالنجاز الرياضي وبضؽ مدتؾياتيؼ بالذكاء

البرري فزال وجؾد عالقة إيجابية واطئة بضؽ الترؾر السكاني وقدرات الذكاء البرري لدى طالب الرف الدادس،
واتزح أف ىشاؾ فروقاً ذات داللة إحرائية في نجاح الترؾر السكاني ،وىذه الفروؽ مرتبظة بالجشس ولرالح الظمبة

الذكؾر)Kakmaci & Yenilmez,2015: 23( .
دراسة الخميمي ( : )20٠2
ىدف

الدراسة إلى تقري أثر تدريس العمؾـ باستخداـ نسظي الذكاء العاطفي والذكاء البرري في التحرضل

والتفكضر التأممي لدى طمبة الرف الدابع األساسي بسديشة عساف ،ولتحقضق ذلػ استخدم

وتكؾن

الباحثة السشي التجريبي،

عضشة الدراسة مؽ (  ) 112تؼ تؾزيعيؼ عمى ثالث مجسؾعات  :اثشتضؽ مشيسا تجريبضتاف  ،األولى درس

باستخداـ نس الذكاء العاطفي  ،والثانية درس
بالسجسؾعة الزابظة التي درس

باستخداـ نس الذكاء البرري السكاني ،أما السجسؾعة الثالثة فتسثم

بالظريقة التقمضدية ،ولقد استخدم

الباحثة أداتضؽ لمدراسة ىسا  :اختبار تحرضمي مؽ

ن ؾع اختيار مؽ متعددة ومكياس التفكضر التأممي ،وتؼ التأكد مؽ صدقيسا وثباتيسا ،ولقد أعيرت نتائ الدراسة إلى

وجؾد فروؽ دالة إحرائية عشد مدتؾى الداللة (  ) 2.22بضؽ متؾسظي درجات السجسؾعتضؽ الزابظة والتجريبية عمى

االختبار التحرضمي الرالح افراد السجسؾعتضؽ التجريبضتضؽ ،ووجؾد فروؽ دالة إحرائية عشد مدتؾى الداللة ()2.22
بضؽ متؾسظي أداء أفراد مجسؾعتي الدراسة عمى مكياس التفكضر التأممي لرالح افراد السجسؾعتضؽ التجريبضتضؽ

(.الخمضمي)29 :9212 ،
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الفرل الثالث :إجخاءات البحث

يتشاوؿ ىذا الفرل وصفاً لسجتسع البحث وعضشتو واألدوات مؽ حضث االستخداـ والبشاء وإيجاد صدقيسا

وثباتيسا وتظبيقيسا والؾسائل اإلحرائية التي عالج

بيانات ىذا البحث .

أوالً  :مشيج البحث
اعتس َد السشي الؾصفي طريقة في البحث وىي البحؾث التي تيتؼ
يعد البحث الحالي مؽ البحؾث الؾصفية لذا َ
بالدراسات التي تقؾـ بجسع وتمخيص الحقائق السرتبظة بجساعة مؽ الشاس ويدتخدـ ىذا السشي طرائق وأدوات لجسع
الحقائق والسعمؾمات وال يتؾقف السشي الؾصفي عشد حدود وصف الغاىرة التي ىي مؾضؾع الدراسة وإنسا يتعدى ذلػ

إلى التحمضل والتفدضر والسقارنة والؾصؾؿ إلى التعسيسات وكذلػ إليجاد العالقة بضؽ متغضريؽ أو أكثر.

مجتسع البحث :تألف مجتسع البحث مؽ طمبة كمضتي الفشؾف الجسضمة واليشدسة السعسارية مؽ الدراسة الرباحية لمعاـ
الدراسي ( )9292-9212البالغ عددىؼ ( )92١طالبا وطالبة في كمية اليشدسة السعسارية و( )912طالب وطالبا في
كمية الفشؾف الجسضمة.

عيشة البحث :اختضرت العضشة بػ(الظريقة العذؾائية البديظة) وتالف

مؽ ( )122مؽ طمبة الكمضتضؽ مقدسضؽ بؾاقع ()82

مؽ كمية اليشدسة السعسارية و( )٢2مؽ كمية الفشؾف الجسضمة ،الجدوؿ ( )1يؾضح ذلػ.

جدوؿ ( )1عضشة البحث مؾزعة حدب التخرص ونؾع الجشس
التخرص
اليشدسة السعسارية
الفشؾف الجسضمة

نؾع الجشس

السرحمة

السجسؾع

ذكؾر

اناث

االولى

92

92

22

االخضرة

2

02

02

االولى

1٧

1٧

0١

االخضرة

1٢

12

01

- 74 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
٢0

السجسؾع

8٧

122

رابعاً -:أداتا البحث:

وألجل تحقضق أىداؼ البحث الحالي تظمب تؾافر أداتضؽ االولى لكياس مدتؾؾ التفكضر االبتكاري والثانية لكياس

مدتؾى الذكاء البرري قاـ الباحث بإعداد األداتضؽ ومؽ ثؼ التأكد مؽ الردؽ والتسضضز والثبات.

األداة األولى -:مقياس التفكيخ االبتكاري

بيدؼ الحرؾؿ عمى فقرات مالئسة ألداتو قاـ الباحث باالطالع عمى دراسات وأدبيات سابقة وكذلػ أطالعو

عمى مجسؾعة مقاييس .صياغة الفقرات وأعداد البدائل ،قاـ الباحث برياغة جسيع فقرات السكياس وتحديدىا بعشاية عمسية

ودقة،مع الحرص عمى السؾاقف السعرفية والشفدية مؾجؾدة بؾاقعشا التعميسي الذي يعيش فيو الظمبة مع مراعاة اف تكؾف
واضحة السعشى مفيؾمة غضر غامزة وال تحسل معاني مغايرة ،وكاف مجسؾع فقرات السكياس( )02فقرة،

مؽ أجل استكساؿ السكياس بريغتو األَولية وضع الباحث تعميسات تفدضريو ،مع االشارة الى اف ىذه البيانات

التدتخدـ اال إلغراض البحث العمسي.

الردؽ :استخدـ الباحث انؾاع الردؽ االتية لمسكياس:
.1

الرجؽ الظاىخي-:

لسعرفة صالحية فقرات مكياس (التفكضر االبتكاري) وبدائمو وتعميساتو ،وعرض مكياس التفكضر االبتكاري (برؾرتو

األولية) ،والبالغ عدد فقراتو ( )02فقرة عمى ( )11خبراء مؽ السخترضؽ في التريية وعمؼ الشفس" ،إذ يعد التحمضل الفقرات
السشظقي ضروري جدا عشد إعداد الفقرات كؾنو مؤشر لكياس تسثضل الفقرة (عاىرياً) لمدسة التي أعدت لكياسيا ،فالفقرات
الجضدة التي ترتب بدسة مؾضؾع البحث تداىؼ برفع معامل صدقيا وقؾتيا التسضضزية"( .الكبيدي.)1٧1: 9221 ،

وقد أعتسد الباحث ندبة ِإتفاؽ ( )%82فأكثر كشدبة لرالحية أَو حذؼ أَو تعديل الفقرات ،كسا أستخدـ الباحث

(مربع كاي) لسعرفة صالحية الفقرات ،فزال عمى اراء الخبراء ،لتعديل بعض الفقرات التي اشار الضيا الخبراء،إذ

بمغ

قيسة (مربع كاي) الجدولية ( )١.٧٢بسدتؾى داللػػة (.)2،22
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صجؽ البشاء:
ويظمق عميو بردؽ (التكؾيؽ الفرضي) ،كؾنو "يدتشد باألصل عمى مدى تحقق االفتراضات التجريبية

تمػ الدرجات مع االفتراضات ىذا يعشي

السعدة مع السفيؾـ ،فإف تظابق
والشغرية ،أي قياس تظابق درجات الفقرات ُ
أف السكياس قد يكيس ما وضع مؽ أجمو" .)Anastasi,1976 :151( .وقد تاكد الباحث مؽ صدؽ بشاء مكياس

(التفكضر االبتكاري) بؾاسظة السؤشرات كالقؾة التسضضزية لمفقراتو ،التي كان

جسيعيا مسضزة ،وايجاد قيؼ معامالت ارتبا

الفقرات بسحػػػ داخمػي (الدرجة الكمية لمسكياس) وتبضؽ اف جسيعيا دالة .
.9

ترحيح السقياس:

لتجشب سضر السفحؾص عمى وتضرة واحدة في استجابتو فقد تؼ ترتضب ىذه الفقرات اذ تكؾف االجابات الرحيحة مؾزعة

بذكل عذؾائي يختار السفحؾص ِإحدى ىذه البدائل ،ويعتسد التقضيؼ عمى إعظاء الدرجة ( )1الرحيح ودرجة (صفر)

الجابة الخاطئة عمسا اف ىشاؾ بدائل متعددة لالجابة يختار الظمبة الرحيح مشيا.
التجخبة االستظالعية:
وق

إجري

التجربة االستظالعية مؽ أجل التأكضد مؽ فيؼ الفقرات ووضؾح التعميسات مؽ حضث الرياغة أو المغة وحداب

اإلجابة ،اعتسد عمى عضشة بمغ

( )02مؽ الظمبة اختضروا (بظريقة عذؾائية) مؽ طمبة الكمضتضؽ ،ووضح بعض

الغسؾض الذي انتاب السفحؾصضؽ ،وتؼ حداب الؾق
االستبياف ،فتراوح
.0

السدتغرؽ لالجابة وذلػ بتدجضل وق

اوقات اإلجابة بضؽ ( )09 – 9١دقيقة وبستؾس حدابي ( )98دقػيقػة.

انتياء كل مدتجضب عمى

التحميل اإلحرائي لمفقخات-:

إيبل (" )Ebel,1972إلى أف اليدؼ مؽ إجراء تحمضل الفقرات ىؾ استبقاء الفقرات الجضدة في السكياس"
أشار ُ
( " ،)Ebel,1972:392فاعتساد الفقرات التي تستاز بخرائص قياسية تجعل السكياس أَكثر صدقاً وثباتاً"
(" ،)Anastasi,1988:193فضشبغي التحقق مؽ الخرائص الكياسية لمفقرات بتجريبيا مؽ جديد أَو استبعادىا"
( .)Ghiselli,1981:241وقد تؼ التاكد مؽ ىذه الخرائص في فقرات مكياس التفكضر االبتكاري بتحمضميا إحرائياً وفق
إجراء حداب (القػؾة التسضضزيػة) لمفقرات ،وفيسا يأتي ايزاح اإلجراء:

القهة التسييدية لمفقخات : Items Discrimination- 74 -
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القؾة التسضضزية ل مفقرات ىؾ قدرتيا عمى التسضضضز بضؽ السجسؾعتضؽ العميا والدنيا مؽ األفراد الحاصمضؽ عمى درجات

عالية ،واألفراد الحاصمضؽ عمى درجات مشخفزة في الدسة التي تكيديا كل فقرة مؽ فقرات السكياس(الغاىر وآخروف،

السكؾنة لسكياس التفكضر االبتكاري بأسمؾبضؽ ىسا-:
.)192:9229فقد أعتسد الباحث القؾة التسضضزية لمفقرات ُ

 -٠أسمهب السجسهعتين الستظخفتين : Contrasted Groups

لمتحقق مؽ (القؾة التسضضزية) لفقرات السكياس طبق الباحث السكياس عمى عضشة مكؾنة مؽ ( )022مؽ الظمبة تؼ

اختيارىؼ بالظريقة العذؾائية ،وبعد اكساؿ ااالستجابات رتب

االجابات بذكل تشازلي و اختار الباحث ( )%9٧مؽ

الدرجات العميا التي تسثل ( )81طالباً وطالب ًة كسجسؾعة عميا ،و ( )%9٧مؽ الدرجات الدنيا التي تسثل ( )81طالباً
وطالبة كسجسؾعة دنيا.
إذ تؼ تحمضل البيانات بحداب ( )T .Testلعضشتضؽ مدتقمتضؽ ،وبضش

الشتائ أف كل الفقرات (مسضزة) إواتزح ِإف

الكيسة (التائية السحدؾبة) أكبر مؽ الكيسة (التائية الجدولية) البالغة ( )192٢عشد مدتؾى داللة ( ، )2922وبذلػ تؼ

االستبقاء عمى جسيع الفقرات .
 -2أسمهب عالقة الفقخة بالجرجة الكمية (االتداؽ الجاخمي لمفقخات):Internal Consistency

"يدتعسل معامل (اال تداؽ الداخمي) لتحديد مدى التجانس بضؽ الفقػرات في قياسػيا لمغاىرة الدمؾكية وتتسضز ىذه

يكيدو السكياس،
نفدو الذي
الظريقة بعدة مزايا كتقدـ قياس متجانس في فقرات السكياس لتكيس كل فقرة البعد الدمؾكي
ُ
ُ
وقدرتو في إبراز تراب الفقرات"( .الزوبعي.)0٢:1281 ،
قاـ الباحث بايجاد معامالت االرتبا

بضؽ كل (فقرة والدرجة الكمية لمسكياس) ،تؼ حرر استجابات أفراد العضشة

البالغة ( )022مؽ الظمبة ،الذيؽ طبق عمضيؼ مكياس التفكضر االبتكاري  ،وتؼ إيجاد معامل االرتبا بضؽ درجات أفراد
العضشة ودرجاتيؼ الكمية عمى السكياس ،وواستخدـ معامل ارتبا (بضرسؾف) لسعرفة قؾة االرتبا  ،واتزح أف جسيع معامالت

االرتبا لمفقرات مع السكياس دالة احرائياً ،إذ اتزح أَف قيسة (( T-Testالسحدؾبة أكبر مؽ الجدولية البالغة ()192٢
عشد مدتؾى داللة (.)2922
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 -ثبات السقياس(:)Reliability

الثبات ىؾ درجة التجانس أو التؾافق بضؽ قياسضؽ لذيء واحػد ،أي إف درجات السدتجضب تكؾف ذات شبو خالؿ

عروؼ قياس قمضمة االختالؼ (أرفؽ ووليؼ .)002 :9220 ،وبمغ

عضشة الثبات ( )01مؽ الظمبة اختضروا بظريقة

(عذؾائية) ولكياس معامل ثبات السكياس استعسل الباحث طريقتضؽ ىسا:

 -1طريقة إعادة االختبار(االتداؽ الخارجي لمفقرات):Test-re-test

اف طريقة االختبار واعادة االختبار مؽ الظرؽ السيسة في حداب ثبات فقرات االختبار إذ تعظضشا بيانات عؽ

استقرار نتائ االختبار بؾجؾد فاصل زمشي ويدسى ب(الثبات الخارجي) ،ويعشي ىذا األُسمؾب اختبار عضشة مؽ االفراد

يظبق عمضيا االختبار ثؼ يعاد تظبضق نفس االختبار عمى نفس العضشة بعد مدة زمشية تتراوح مؽ ( )91-1١يؾماً وفي

عروؼ متظابقة تساماً لمغروؼ التي سبق اختبارىؼ فضيا ،فقد طبق الباحث السكياس عمى عضشة تكؾن

مؽ ( )01مؽ

بضرسؾف

الظمبة ،ثؼ اُعضد التظبضق بعد ( )1٢مؽ إجراء اوؿ تظبضق عمى العضشة نفديا وتؼ حداب معامل ارتبا
( )Personبضؽ درجات اوؿ تظبضق ودرجات ثاني تظبضق فتبضؽ أف معامل ارتبا بضرسؾف يبمغ( )2.22وتعد ىذه الشتيجة
اشارة جضدة عمى استقرار اجابات الظمبة عمى مكياس (التفكضر االبتكاري) مسا يذضر عمى أف السكياس يتستع بثبات ٍ
عاؿ.
 -2طخيقة ألفا كخونباخ )االتداؽ الجاخمي لمفقخات) :Alpha - Cronbach

حدب ثبات الفقرات باالعتساد عمى درجات تظبضق ِإعادة االختبار ،استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ الستخراج

ثبات مكياس التفكضر االبتكاري ،وتذضر ىذه الظريقة إلى مدى االتداؽ والتجانس الداخمي لفقرات السكياس ،وكان

معامل الثبات ليذه الظريقة ( )2.21ويدؿ ذلػ عمى اف معامل ثباتو عالي باشارة إلى تجانس السكياس.

االداة الثانية :مقياس الحكاء البرخي:

قيسة

بعد اف قاـ الباحث باالطالع عمى دراسات وأدبيات سابقة و أطالعو عمى مقاييس واختبارات ذات صمة بستغضر البحث

قاـ برياغة الفقرات وأعداد البدائل والتاكد مؽ خرائرو الدايكؾمترية وبمغ عدد فقراتو (.)92
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الخرائص الدايكهمتخية لمسقياس:

أَوالً :صػجؽ السقػياس:
"ىؾ قياس الغاىػرة التي أعد مؽ أجميا" ( .)stanly&Hopkins,1972:101ويذضر السخترضؽ بالكياس
الشفدي عمى ضرورة التحقق مؽ بعض خرائص السكياس الكياسية ،كالردؽ والثبات بغض الشغر عؽ غاية

استعسالو (عالـ .)922:9222،ولمتأكد مؽ الردؽ لسكياس الذكاء البرري فقد اعتسد الباحث أنؾاع الردؽ اآلتية:
أ-

الرجؽ الظاىخي :ويقرد بو مدى تسثضل السكياس أو االختبار لمسحتؾى السراد قياسو ،والردؽ الغاىري ىؾ اإلشارة
الى اف مزسؾف االختبار متفق مع الغرض مشو (األماـ وآخروف .)192:1222،وقد تحقق الباحث مؽ الردؽ
الغاىري لسكياس الذكاء البرري مؽ خالؿ عرض السكياس عمى الخبراء في العمؾـ التربؾية والشفدية.

ب-الرجؽ الحاتي self Validity

وىؾ احد أنؾاع الردؽ وىؾ صدؽ (الدرجات التجريبية) بالشدبة (لمدرجات الحكيكية) التي تعد مؽ أخظاء

الردؼ وتكؾف بعد ذلػ الدرجات الحكيكية لالختبار ىي السحػ أو السضزاف الذي يذضر الى صدؽ االختبار .وبسا أف
الثبات يؤسس عمى ارتبا (الدرجات الحكيكية) لالختبار ذاتو إذا ما أعضد تظبيقو عمى نفس السجسؾعة وبيذا فأف
الرمة قؾية بضؽ الردؽ الذاتي والثبات .وبيذا يقاس بحداب الجذر ألتربيعي لسعامل ثبات السكياس وصيغتو ىي:

معامل الردؽ الذاتي =

(كؾافحة )11٧ :9212،

معامل ثبات السقياس

وبمغ معدؿ معامالت الردؽ الذاتي لسكياس الذكاء البرري (.)2929
 -2صجؽ البشاء:

تحقق الباحث (تجريبياً) مؽ صدؽ بشاء مكياس الذكاء البرري مؽ خالؿ عدة السؤشرات ،إذ استخرج القؾة

التسضضزية لفقراتو ،التي كان

جسيعيا مسضزة ،واوجد اف قيؼ معامالت االرتبا

(الدرجة الكمية لمسكياس) التي تبضؽ انيا دالة بجسيع فقراتيا.
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التحميل اإلحرائي لمفقخات:

وقد تحقق الباحث مؽ ىذه الخرائص في فقرات مكياس الذكاء البرري وقاـ بتحمضميا إحرائياً وفق إجراء

حداب القؾة التسضضزية لمفقرات ،وفيسا يأتي تؾضيح ىذا اإلجراء:

 -٠أسمهب السجسهعتين الستظخفتين :Contrasted Groups

لمتحقق مؽ قؾة تسضضز الفقرات طبق الباحث السكياس عمى عضشة مكؾنة مؽ ( )022فرد تؼ انتقائيؼ بظريقة (عذؾائية)،
وصحح

اجاباتيؼ بذكل تشازلي واختار الباحث (  )%9٧مؽ (الدرجات العميا) التي تسثل ( )81فرد

اجاباتيؼ ورتب

بالسجسؾعة العميا ،و( )%9٧مؽ (الدرجات الدنضػػا) التي تسثل ( )81فرد بالسجسؾعة الدنيا.
بضش

الشتائ أف الفقرات جسيعيا مسضزة إذ تبضؽ أف الكيسة التائية (السحدؾبة) أكبر مؽ الكيسة (الجدولية) البالػػغة

( )192٢بسدتؾى داللة ( )2922وبذلػ تؼ االستبقاء عمى جسيع الفقرات والبالغ عددىا ( )92فقرة.
 -ثبات السقياس(:)Reliability

اف الثبات مؽ الخرائص الكياسية السيسة لمسقاييس واالختبارت الشفدية ويذضر إلى االتداؽ في درجات السكياس

لكياس ما يسكؽ قياسو بظريقة مشتغسة (.)Maloney,1980:60

أف تكؾف أدوات الكياس عمى درجة عالية مؽ اإلتقاف واالتداؽ والدقة بسا نستمػ مؽ معمؾمات عؽ سمؾؾ الفرد

السفحؾص" ،وكمسا كان

أداة الكياس خالية او قمضمة األخظاء العذؾائية ستكؾف قادرة عمى قياس الرفة السراد قياسيا

بذكل متدق وفي عروؼ متبايشة ومختمفة كاف السكياس قياساً ثابتاً (الجمبي ،)10 :9222 ،تالف

عضشة الثبات ()١2

مؽ الظمبة وقيس بساياتي:

 -٠طخيقة إعادة االختبار(االتداؽ الخارجي لمفقخات):Test-re-test

اف طريقة االختبار وإِعادة االختبار مؽ األَسالضب اليامة في حداب ثبات االختبارات إذ تعظضشا وصف دقضق عؽ

استقرار الشتائ بؾجؾد فاصل مؽ الزمؽ ويدسى بػ(االتداؽ الخارجي) ،وىؾ اف يتؼ اختيار عضشة يظبق عمضيا االختبار ثؼ
يعاد تظبضق االختبار عمى العضشة نفديا بعد مدة زمشية وفي عروؼ متظابقة لمغروؼ السادية والشفدية التي سبق

اختبارىؼ فضيا ،ولتحقضق ثبات مكياس الذكاء البرري طبق الباحث السكياس ،عمى عضشة مكؾنة مؽ ( )١2مؽ الظمبة ،
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واُعضد التظبضق بعد أسبؾعضؽ مؽ إجراء التظبضق األوؿ عمى العضشة ذاتيا وتؼ حداب معامل ارتبا بضرسؾف ()Person
بضؽ درجات التظبيقضؽ االوؿ والثاني وتبضؽ اف معامل ارتبا بضرسؾف يبمغ ( )2.20وتعد ىذه الشتيجة مؤش اًر جضداً عمى

استقرار ِإستجابات الظمبة عمى مكياس الذكاء البرري مسا يذضر أف السكياس يتسضز بثبات ٍ
عاؿ.
 -2طخيقة ألفا َكخوونباخ )االتداؽ الجاخمي لمفقخات) :Alpha - Cronbach

اعتسد الباحث في حداب الثبات بيذه الظريقة عمى درجات االختبار ألفراد العضشة الدابقة في طريقة ِإعادة

االختبار ،واشارت ىذه الظريقة إلى مدى االتداؽ والتجانس الداخمي لفقرات االختبار ،واتزح اف قيسة معامل الثبات
بيذه الظريقة ( )2.21١ودؿ ذلػ عمى اف معامل الثبات جضد ويذضر إلى اتداؽ تجانس السكياس.

ترحيح السقياس :

لغرض ترحيح السكياس اعتسد الباحث طريقة البدائل الرحيحة ( ، 1صفر) حضث يأخذ البديل (الرحيح)

الؾزف ( ، )1وتأخذ البدائل (الخاطئة) الؾزف (صفر).
تعميسات اإلجابة عمى السقاييذ

تعد التعميسات التي تؾضع في بداية السقاييس بسثابة دلضل أو مؾجو أو مرشد لمفرد في اإلجابة عمى فقرات

السكياس ،فقد قاـ الباحث بؾضع تعميسات واضحة لكال السكياسضؽ بحضث تكؾف سيمة الفيؼ ومشاسبة لسدتؾى
السفحؾصضؽ ،فزال عؽ تظسضؽ السفحؾصضؽ باف اإلجابة تدتخدـ لغرض البحث العمسي ودوف حاجة لذكر االسؼ
وتتسضز بالدرية التامة ،لذا يتؾجب أف تكؾف اإلجابة صادقة ومؾضؾعية وغضر مزيفو.

الفرل الخابع  :الشتائج:

جسع الباحث البيانات وحمميا فتؾصل في نتائ بحثو بعد تفدرىا عمى ماياتي:

)1

قيػػاس مدتػهى التفكيخ أالبتكاري لجى طمبة كمية الفشهف الجسيمة وكمية ىشجسة العسارة .

لمتحقضق مؽ اليدؼ عؾلج البيانات إحرائياً لدرجات أفراد العضشة ،وبمغ (الستؾس الحدابي) لظمبة كمية الفشؾف الجسضمة
عمى مكياس التفكضر االبتكاري ( )12درجػة ،بػ(انحراؼ معياري) ( )092٢درجػػة ،فيسا كاف (الستؾس الحدابي) لظمبة

كمية ىشدسة العسارة ( )18درجػة( ،وانحراؼ معياري) بمغ ( ،) 0991واستخداـ الباحث االختبار التائي  Tلعضشتضؽ
مدتقمتضؽ اتزح أف الكيسة (التائية Tالسحدؾبة) ىي( )19١1وىي أدنى مؽ قيسة Tالجدولية البالغة (، )9922وبيذا انيا
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دالة إحرائياً عشد مدتؾى داللػة (  )2922ودرجة حرية ( ،)1١8و يعشي ىذا عدـ وجػؾد فروؽ واضحة بضؽ طمبتي
الكمضتضؽ عمى مكياس التفكضر االبتكاري وجدوؿ ( )9يؾضح ذلػ.
جدوؿ ( )9الفروؽ في مدتؾى التفكضر االبتكاري
طمبة

كمية

الفشؾف

الجسضمة
اليشدسة

السعسارية

العيشة

الستهسط

االنحخاؼ

الحدابي

السعياري

٢2

12

092٢

82

18

0991

درجة

الحخية

1١8

القيسة التائية
السحدهبة

19١1

الججولية

9922

مدتهى

الجاللة

0002
دالة
إحرائياً

ومؽ خالؿ اعاله تبضؽ عدـ وجؾد فرؽ بضؽ طمبة الكمضتضؽ وقد يعزي الباحث الشتيجة الى اف الظمبة جسيعيؼ يخزعؾف
لمحرية في مؾاجية السذكالت التي تؾجو ليؼ مؽ خالؿ السشي السدروس مسا يشسي ويؾلد لدييؼ تشسية التفكضر ،وانيؼ

يتدربؾف مؽ خالؿ دراستيؼ عمى ابتداع اشياء ابتكارية جديدة فعسميؼ يتظمب انتاج اشياء ابتكارية وليد

كاربؾنية العساؿ تؼ انتاجيا سابقا.
)9

ندخ

التعخؼ عمى مدتهى الفخؽ في التفكيخ االبتكاري تبعا لستغػيخ نهع الجػشذ ( ذكػهر– اناث ).
لتحقق ىدؼ البحث قاـ الباحث باستعساؿ (االختبار التائي Tلعضشتضؽ مدتقمتضؽ) واتزح اف (الستؾسػ

الحدابػي) لشؾع لمذكؾر يداوي ( )92اما (االنػحراؼ السعيارى) بمغ ( )099اما االناث فقد بمغ الستؾس الحدابي ليؽ

( )18بانحراؼ معياري ( )0921وبمغ

(قيسة( Tالسحدػؾبػة( )19١١2فيسا اف الجدولية بمغ ( )9922بػسدتؾى

( )2922وبدرجة حرية ( )1١8والجدوؿ (  ) 0يؾضح ذلػ
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جدوؿ( )0داللة الفروؽ بضؽ الذكؾر  -اإلناث في التفكضر االبتكاري
نؾع ألجشس العػضشة

الستؾس ػ

اآلنحػراؼ

الحدابػى

السعػيارى

الذكؾر

٢0

92

0.29

االنات

8٧

18

0921

قيسة T

بسدتؾى

السحدؾبة

الجدولية

داللة

19١١2

9922

2922

مؽ خالؿ الجدوؿ اعاله اشارت الشتائ عمى اف القضػػسة Tالسحدػػؾبة اقل مؽ قيسة  Tالجدولية ويدؿ ىذا عدـ

وجؾد فروؽ ذات داللة احرائضػػة ،ويعزى الباحث الشتيجة عمى اف الذكؾر واالناث يتدابقؾف في تؾلد االفكار وابتكارىا

وكل واحد مشيؼ يرغب بالتسضز عؽ االخر وبيذا فاف الفرؽ لؼ يغير عمى مدتؾى نؾع الجشس .
)0

التعخؼ عمى مدتهى الفخؽ في التفكيخ االبتكاري تبعا لستغيخ السخحمة ( االولى _ االخيخة )
لمتحقضق مؽ ىذا اليدؼ طبق الباحث االخشبار التائي Tلعضشتضؽ مدتقمتضؽ وقد بضش

نتائ التحمضل اف متؾس

حدابي السرحمة االولى يبمغ ( )1٢بانحراؼ معيارى بمغ ( )١.22والستؾس الحدابي لمسرحمة االخضرة ( )9٢بانحراؼ

معياري ( )١991وبمغ

()1١8

ِ
السحدؾِىة( )09٧٢٢اما السجدولة بمغ ( )9922بدتؾى ( )2922ودرجة حرية
(قيسة(T

جػدوؿ (  ) ١مدتهى الفخؽ في التفكيخ االبتكاري تبعا لستغيخ السخحمة ( االولى _ االخيخة )
الستؾس ػ

السرحمة

الع ػػضشػة

االولى

8١

1٢

االخضره

٢٢

9٢

اذ أوضح

االنحػ ػراؼ

الحداب ػػي

السع ػػياري
١.22
١991

قيسة T

مدتؾى

السحدؾبة

الجدولية

داللة

09٧٢٢

9922

2922

الشتيجة بالجدوؿ اف الكيسة (التائية Tالػسحدؾبػة) اعمى مؽ الكيسة (الجدولية) ويبضؽ وجؾد فروؽ

ٍ
الحدابى) االعمى الذي نالتو السرحمة االخضرة وبيذا يسكؽ اف نعزي الشتيجة الى اف
دالة احرائيا لرالح (الستؾس
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الكمية ليا دور كبضر مؽ خالؿ مشاىجيا واسالضبيا وخظظيا البعضدة بتشسية التفكضر االبتكاري وعير ذلػ مؽ خالؿ

الفرؽ السؾضح اعاله.
)١

قياس مدتهى الحكاء البرخي لظمبة كمية الفشهف الجسيمة وطمبة ىشجسة العسارة

عؾلج

البيانات

ٍ
الحدابى طمبة كمية الفشؾف الجسضمة عمى مكياس الذكاء البرري ()99
إحرائياً لدرجات أفراد العضشة ،فبمغ الستؾس
درجة ،وانحراؼ معياري ( )١.٢2درجة ،بضشسا كاف الستؾس الحدابي لظمبة كمية ىشدسة العسارة ( )92درجة،
وانحراؼ معياري ( ،)0.82وبعد أف استخدـ الباحث (االختبار التائي Tلعضشتضؽ مدتقمتضؽ) واتزح أف الكيسة التائية

السحدؾبة ىي( )998٧وىي أكبر مؽ الكيسة الجدولية البالغة ( )9922وىي ذات داللة إحرائية عشد مدتؾى داللة (
 )2922ودرجة حرية ( ،)1١8وىذا يعشي فرؽ بضؽ طمبتي الكمضتضؽ عمى مكياس الذكاء البرري ،مؽ صالح طمبة كمية

الفشؾف الجسضمة ،وجدوؿ (  ) 2يؾضح ذلػ.

جدوؿ( )2مدتؾى الذكاء البرري لظمبة كمية الفشؾف الجسضمة وطمبة ىشدسة العسارة
طمبة

كمية

الفشؾف

الجسضمة
اليشدسة

السعسارية

العيشة

الستهسط

االنحخاؼ

الحدابي

السعياري

٢2

99

١.٢2

82

92

0.82

درجة

الحخية

1١8

مدتهى الجاللة

القيسة التائية
السحدهبة

998٧

الججولية

9922

0002

دالة إحرائياً

ويعزو الباحث الشتيجة الى اف طمبة كمية الفشؾف الجسضمة يتسضزوف عؽ طمبة اليشدسة السعسارية بتسايزىؼ البرري كؾف

طمبة الفشؾف الجسضمة يتعاممؾف مع االلؾف بتدرجاتيا وتفاصضميا ومعرفة حضثياتيا وجزئياتيا اكثر مسا يتعامل طمبة كمية

اليشدسة السعسارية.
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قياس مدتهى الفخؽ في الحكاء البرخي تبعا لستغيخ نهع الجشذ ( ذكهر  -اناث ).
طبق الباحث االختبار التائي Tلعضشتضؽ مدتقمتضؽ وقد بضش

الشتائ اف الستؾس الحدابي لمذكؾر يداوي ()91

اما االنحراؼ السعياري يداوي ( )١98٢والستؾسػ الحػدابي لإلناث ( )99بانحراؼ معياري ( )١9٧9وبمغ
ٍ
الجدولصة فبمغ ( )9922عشػد مدتػؾى ( )2922بدرجة حرية ( )1١8والجدوؿ ( ) ٢
التائية السحدؾِىة( )198٧٢اما
الكيسة

يبضؽ ذلػ

جدوؿ(  )٢داللة الفرؽ بضؽ الذكؾر واالناث في الذكاء البرري
نؾع الجشس العضشػة

بضش

الستؾس ػ

االنحػراؼ

الحدابي

السعػياري

الذكؾر

٢0

91

١98٢

االناث

8٧

99

١9٧9

قيسة T

مدتػؾى

السحدػؾبة

الجدولضػة

الداللة

198٧٢

9922

2922

الشتيجة في الجدوؿ االعمى اف قيسة ( )Tالسحدؾبة اقل مؽ الكيسة الجدولية وىذا دؿ عمى عدـ وجؾد

فروؽ دالة احرائيا ،ويعزو الباحث الشتائ الى اف نؾع الجشس ليس لو دور في التسايز والذكاء البرري عمى خالؼ

البعض مؽ انؾاع الذكاءات االخرى كؾف الذكؾر واالناث كالىسا يتعرضؾف لشفس السثضرات ونفس السعظيات لذا تغير
االستجابات البررية قريبة مؽ بعزيا .
)٢

التعخؼ عمى مدتهى فخؽ الحكاء البرخي تبعا لستغيخ السخحمة ( اولى _ االخيخة ) لظمبة كمية الفشهف الجسيمة

وكمية ىشجسة .

ٍ
ٍ
ٍ
الحدابى لمسرحمة االولى بمغ
مدتقمتتؽ وقد اعيرت الشتائ اف الستؾس
التائى لعضشتضؽ
طبق الباحث االختبار

( ، )12فقد بمغ انحرافو السعياري ( )١909والستؾس
وبمغ

الحدابي لمسرحمة االخضرة ( )90وانحراؼ معيارٍى ()١912

الكيسة التائية السحدؾبة( )99١0اما الجدوليو بمغ ( )9922عشد مدتؾي( )2922بدرجة حريو ( )1١8والجدوؿ

االتي يفدر ذلػ
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جدوؿ ( )٧مدتهى الفخؽ في الحكاء البرخي تبعا لستغيخ السخحمة ( االولى _ االخيخة )
الستؾسػ ػ

السرحمة

العضشػػة

االولى

8١

12

االخضره

٢٢

90

الكيسة التائية

االنػحػراؼ

الحداب ػػي

السػعضػاري
١909
١912

مدػتؾى

السحػدؾبة

الجػدولػية

داللة

99١0

9922

2922

تبضؽ اف (الكيسة التائية Tالسحدؾبة) اكبر مؽ الكيسة الجدولية ويزح ىذا وجؾد فرؽ بداللة احرائية ،وقد

يعزى ذلػ اف الظمبة اف البرام الخاصة بالكميات مؽ محاضرات ومشاى ودورات واستكذافات عمسية قد كاف ليا دور

في تشيسة وبياف اثر ارتفاع مدتؾى الذكاء البرري عبر السراحل الدراسية .
)٧

ال تهجج عالقة ارتباطية بين التفكيخ االبتكاري والحكاء البرخي
اعتسد الباحث معامل ارتبا

وبعدما عؾلج

بضرسؾف لسعرفة العالقة االرتباطية بضؽ التفكضر االبتكاري والذكاء البرري،

البيانات بذكل احرائي ،اتزح اف درجة معامل االرتبا

( )29٧2واف الكيسة التائية السحدؾبو

لسعامل االرتبا بمغ ( )992١2في حضؽ كان الجدولية تبمغ ( )9922والجدوؿ االتي يؾضح ذلػ:
جدوؿ (  ) 8داللة العالقة االر ٍ
تباطصة بضؽ التفكضر االبتكاري والذكاء البرري
العضشة
122
واوضح

ارتبا

الكيسة التائية

بضرسؾف

السحدؾبة

الجدولية

29٧2

٧98١

9.22

مدتؾى داللة
2922

الشتائ في الجدوؿ عمى وجؾد (عالقة ارتباطية) تامة طردية بضؽ التفكضر االبتكاري والذكاء البرري

أي كمسا زاد التفكضر االبتكاري زاد معو الذكاء البرري ويعزو الباحث الشتيجة الى اف طمبة الكمضتضؽ بحاجة شديدة

لتشسية وتسكضؽ الستغضريؽ السعرفضضؽ وكؾف ىذاف الستغضراف السعرفياف مرتب
والسدمسات العمسية وكالىسا ييدؼ الى االبداع .
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مجى تأثيخ التفكيخ االبتكاري عمى الحكاء البرخي :
االنحدار الخظي البدي

وسضمة احرائية استشد اليا الباحث لسعرفة مدى تأثر او تأثضر التفكضر االبتكاري

عمى الذكاء البرري وعشد تحمضل البيانات لكذف اثر الستغضر (السدتقل) عمى الستغضر (التابع) في تفدضر التشبؤ او
التبايؽ وكسا ياتي:
جدوؿ( )2معرفة تأثضر االمؽ الفكري عمى تجاوز الذات
قيسة B

الستغضر

لإلسياـ

الخظا

السعياري

الشدبي

قيسة
بضػتا

السعيارية

التفكضر االبتكاري

999280

90922٧

الذكاء البرري

929٧٢١

129212

2902

مدتؾى

الكيسة التائية
السحدؾبة
9920٧
99٧١1

الجدولية
9922

داللو

2922

تبضؽ اف التفكضر االبتكاري يديؼ ويؤثر بذكل مباشر عمى الذكاء البرري اف قيسة  Bوالسقرؾد بيا الكيسة

(الستشبئ) بيا بمغ

لمتفكضر االبتكاري ( )999280في حضؽ الذكاء البرري تداوي ( )29٧٢١وقيسة بضتا السعياريو،

عيرت ( )2902واختمف

(الكيسة التائػية السػحدؾبة) فيسا بضشيا التفكضر االبتكاري عيرت قيستو التائية

السحدؾبة( )9920٧اما الكيسة التائية السحدؾبة لمذكاء البرري بمغ

( )29٧١1في حضؽ كان

الكيسة التائيةT

الجدولية( )9922وبيذا اف التفكضر االبتكاري يؤثر ويديؼ في الذكاء البرري لألفراد وقد وتعزى الشتيجة الى اف التفكضر
اكبر واشسل مؽ الذكاء كؾنو يبحث عؽ حمؾؿ السعقدات وىؾ يسثل قاعدة اساسية رصضشة متقدمة لمعادات العقمية

السعرفية العميا.
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التهصيات:
-1

عمى الجامعات والسدراس اعداد برام تيدؼ الى تشسية التفكضر االبتكاري.

-9

عمى مؤسدات الدولة اعداد برام عمسية ثقافية تيدؼ الى تشسية الذكاء البرري.

-0

اسخداـ الستغريؽ وربظيؼ باجراء البحؾث االتية ( الجؾدة الذىشية ،البرسة الفكرية  ،انسا الذخرية).

السرادر
ابؾ الشرر  ،مدح

دمحم (  :) 9219التفكيخ االبتكاري واالبجاعي طخيقك الى التسيد والشجاح  ,السجسؾعة

العربية لمتدريب والشذر ،القاىرة – مرر.
أبؾ حظب ،فؤاد ( :)12٧0التفزيل الشفدي وسسات الذخرية القهمية ،مكتبة األنجمؾ السررية ،القاىرة،
مرر.
ابؾ شعضرة  ،ندسة عادؿ (  ، ) 9218فعالية برنام مقترح عمى الذكاء البرري لتشسية ميارات الترسيؼ
الفشي لدى طالبات قدؼ التربية الفشية في كمية الفشؾف الجسضمة بجامعة االقرى  ،رسالة ماجدتيخ (غيخ
مشذهره) ,كمية الفشؾف الجسضمة  -جامعة االقرى ،فمدظضؽ.
أرفؽ ووليؼ :)9220( .القياس والتقهيم في التخبية وعمم الشفذ ,تخجسة الدبيجي ىيثم كامل و أبه ىاللة ماىخ,
دار الكتاب الجامعي ،العضؽ اإلمارات العربية الستحدة.
اإلماـ ،مرظفى محسؾد ،و وآخروف :)1222( .التقهيم والقياس .دار الحكسة ،بغداد.
الباكدتاني ،عدناف شريف (  :) ۰۸۸۳دراسة بعض متغيخات متاح االبتكار عمى األداء االبتكاري لجي عيشة
من الظالب الستفهقين عقميا في السخحمة الثانهية مجيشة مكة السكخمة بالسسمكة العخبية الدعهدية ،
مكة السكرمة  :مظابع جسادر .
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جاف  ،غادة  :)9212 ( ،تشسية التفكضر اإلبداعي لمذكاءات الستعددة في التربية الفشية في ضؾء قانؾف الجشب
 ،مجمة بحهث في التخبية الفشية والفشهف  ,كمية التخبية الفشية  , ,العجد , ) 46 ( , ٠ -٠2,جامعة
حمهاف ,مرخ
جرواف ،فتحي (, )9229تعميم التفكيخ مفاهيم وتظبيقات  ،عساف  :دار الفكر
الجمبي ،سؾسؽ شاكر ( :)9222أساسيات بشاء االختبارات والسقاييذ الشفدية والتخبهية ،1 ,مؤسدة عالء
الديؽ لمظباعة والشذر ،دمذق.
جساؿ  ،رشا (  :)9210فعالية برنام متعدد الؾسائ

التشسية الذكاء السكاني البرري وأثره عمى أداء

طالب كميات الفشؾف  ،اطخوحة دكتهراه (غيخ مشذهرة)  ،جامعة القاىرة  ،مرر.
الجساؿ  ،رضا مدعد (  :) 9222مدى فاعمية برنام التشسية التفكضر االبتكاري والدمؾؾ التؾافقي لظفل
الروضة  ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذهرة) ,جامعة عضؽ الذسس القاىرة مرر.
جؾدة  ،سامية حدضؽ (  :) 921٢فعالية برنام قائؼ عمى صفحات الؾيب في ضؾء نسؾذج مارزانؾ ألبعاد
التعميؼ في تشسية بعض ميارات التفكضر االبتكاري والتحرضل لدى طالبات قدؼ الرياضيات  ،مجمة العمهـ
التخبهية والشفدية  ,العجد  ,) 40 ( ,٠2,جامعة تبهؾ .,
حدضؽ  ،دمحم (  : ) 9228الحكاءات الستعجدة انهاع العقهؿ البذخية القاىخة  ،جسيؾرية مرر العربية  ،دار
العمؾـ لمشذر والتؾزيع
حدضؽ  ،دمحم عبد اليادي (  : )۰۸۸۰استخجاـ الحاسهب في تشسية التفكيخ االبتكاري دار الفكر,األردف :
حدضؽ  ،دمحم عبد اليادي (  : ) 9220قياس وتقييم قجرات الحكاءات الستعجدة ،دار الفكر،عساف.
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حذاد  ،عساد

(  : ) 9212فاعمية التفكضر البرري في حل مذكالت الترسيؼ السشتجات األثاثات

واإلنذاءات السعدنية  ,ورقة مقجمة إلى السؤتسخ العمسي الدشهي العخبي الخامذ الجور الخامذ االتجاىات
الحجيثة في تظهيخ األداء السؤسدي واألكاديسي في مؤسدات التعميم العالي الشهعي في مرخ والعالم
العخبي مرخ  ,السشعقج في إبخيل  , 20٠0جامعة السشرهرة  ,مرخ .
الخظضب  .جساؿ والروساف فاروؽ (  :) 9219مقجمة في تعميم الظمبة ذوي الحاجات الخاصة  ،عساف ،
دار الفكر لمشذر والتؾزيع.
 .الخمضمي  ،شريؽ )  9212ـ (  ،تدريس العمؾـ لظالبات الرف الدابع األساسي بسديشة عساف باستخداـ
تدظي الذكاء العاطفي والذكاء السكاني البرري وأثر ذلػ في التحرضل والتفكضر التأممي  ) ،رسالة ماجدتيخ
غيخ مشذهرة (  ،جامعة الذرؽ األوس  ،األردف
الدباغ  ،ثائر فاعل عبد عمي  :) ۰۸۸۰ ( ،دراسة مقارنة في التحريل الجراسي والتهافق الشفدي والجشذ
بين ذوي التفكيخ اإلبجاعي العالي الهاطئ لجى طمبة السخحمة الثانهية في محافظة بغجاد  ،رسالة ماجدتضر
(غضر مشذؾره) كمية اآلداب -جامعة بغداد.
رشاد ،اشرؼ دمحم (  :) 9222التفكيخ االبتكاري لجى االطفاؿ ومجا تأثيخه باأللعاب اإللكتخونية  ،السكتبة
العررية لمشذر والتؾزيع  ،مرر .
الرشضد  ،عبدالرحسؽ بؽ سعؾد (  :) 9222البضئة االبتكارية كسا يدركيا الظالب وعالقتيا بالتفكضر االبتكاري
لدى طالب السرحمة الستؾسظة مديشة الرياض ،رسالة ماجدتيخ (غيخ مشذهرة) ،جامعة السمػ سعؾد،
الرياض.
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رياف  ،دمحم ىاشؼ (  ، )۰۸۸2ميارات التفكيخ وسخعة البجيية وحقائب تجريبية  ،األردف  :مكتبة الفالح
لمشذر والتؾزيع .
الريس  ،مشى دمحم عبد الرحسؽ (  ، ) 921١فعالية برنام تدريبي لتشسية ميارات التفكضر االبتكاري لدى
الستفؾقضؽ عقميا ذوي صعؾبات التعمؼ بالسرحمة االبتدائية ,مجمة كمية التخبية ,,العجد  ، 2٠,جامعة بؾرسعضد،
مرر.
الزوبعي ،عبدالجمضل ( :)1281االختبارات والسقاييذ الشفدية ،دار الكتب لمظباعة والشذر،السؾصل.
الدرور  ،ناديا ىايل (  . ) ۰۸۸۰مقجمة في اإلبجاع  .عساف  :دار وائل لمظباعة والشذر .
شعث  ،ناىل (: )9222اثراء محتؾى اليشدسة الفارغية في مشياج الرف العاشر األساسي بسيارت التفكضر
البرري ) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهر ة (الجامعة اإلسالمية ،فمدظضؽ .
الرباغ  ،حسدي (  922٧ـ )  :الذكاءات الستعددة وتعميؼ الكبار استراتيجيات مقترحة  .ورقة مقجمة إلى
السؤتسخ الدشهي الخابع ( محه السخأة العخبية مذكالت وحمهؿ )  ,مرخ  ,السشعقج في  , 2002مخكد تعميم
الكبار  ,جامعة عين شسذ  ,السشظسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمهـ  ,مرخ .
صرصؾر  ،ىاني (  : ) 9210فاعمية بخنامج قائم عمى الحكاء البرخي لتشسية ميارات خط الشدخ العخبي
لجى الظالبات السعمسات بسخحمة التعميم األساسي بجامعة األقرى  ( .رسالة ماجدتضر غضر مشذؾرة ) .
جامعة األزىر  ،فمدظضؽ .
الغاىر ،زكريا ،وآخروف ( :)9229مبادئ القياس والتقهيم في التخبية ،دار الثقافة لمشذر والتؾزيع ،1 ،عساف،
األردف.
عبد الرحسؽ ،مديحة حدؽ (:)1228تجريذ الخياضيات لمسكفهفين،دراسات وبحؾث ،عالؼ الكتب
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عبد الرحسؽ ،دمحم الدضد( :)1228مكياس مؾضؾعي لرتب اليؾية االيديؾلؾجية واإلجتساعية في مرحمتي السراىقة
والرشد السبكر ,دار قباء الحديثة لمشذر والتؾزيع ،مجمة دراسات ,مجمج  ,2٠العجد ,٠القاىخة.
عبد السمػ  ،لؾيس (  : ) 9212برنام تعمؼ الكتروني مدم قائؼ عمى السدخل البرري والسكاني لتشسية
التحرضل في العمؾـ وميارات قراءة البرريات وتقدير الذات لدى تالمضذ السرحمة اإلعدادية السعاقضؽ الدسعية
 ،مجمة دراسات السشاىج وطخؽ التجريذ  ,مرخ  ,ر  ,العجد ( . 202-٠20 , ) ٠22
عبضد  ،وليؼ ( :)922١تعميم الخياضيات لجسيع األطفاؿ في ضهء متظمبات السعاييخوثقافة التفكيخ ،

،1

عساف  :دار السدضر ة لمشذر والتؾزيع .
 .عفانة  ،عزو )  9221ـ (  ،أثر استخداـ السدخل البرري في تشسية القدرة عمى حل السدائل الرياضية
واالحتفاظ بيا لدى طمبة الرف الثامؽ بغزة  ،السؤتسر العمؼ ي الثالث عذر ) مشاى التعمي ـ والثؾر ة
السعرفي ة والتكشؾلؾجي ة السعاصرة (  ،الجسعية السرخية لمسشاىج وطخؽ التجريذ  22 - 24يهليه دار
الزيافة  ,السجمج الثاني  , . 2٠ - 4جامعة عين شسذ.
عالؽ ،كريسو و سشاوي ،فاطسة (  :) 9212التفكضر االبتكاري لدى طمبة السرحمة التحزضرية ,مجمة العمهـ
الشفدية والتخبهية العجد  , 2٢جامعة مدتغانؼ ،الجزائر
عالـ ،صالح الديؽ محسؾد:.)9222( .القياس والتقهيم التخبهي أساسياتو والتظبيقات

وتهجيياتيا

السعاصخة ,ط .٠دار الفكر العربية ،القاىرة.
العشزي  ،مقبل (  : )921١فاعمية استراتيجيات التفكضر البرري في تشسية ميارات الكتابة لذوي صعؾبات
التعمؼ الظالب السرحمة االبتدائية في مديشة بريدة بسشظقة القريؼ  ،مجمة التخبية -22٢ , ) 2 ( ٠22 ,
, 242جامعة األزىخ  ,مرخ
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فرج ،صفؾت ( :)1282القياس الشفدي ،دار الفكر العربي لمشذر والتؾزيع ،القاىرة ،مرر.
الكبيدي ،كامل ثامر ( :)9221العالقة بين التحميل السشظقي والتحميل اإلحرائي لفقخات السقاييذ الشفدية،
مجمة األستاذ ،العدد  ،92كمية التربية ،جامعة بغداد.
كؾافحة  ،تيدضر مفمح ( :) 9212القياس والتقهيم  ، 0 ،دار السدضرة لمشذر والتؾزيع والظباعة  ،عساف ،
األردف .
 .ميدي  ،حدؽ ربح  ، ( 922٢ ) ،فاعمية استخداـ برمجيات تعميسية عمى التفكضرالبرري والتحرضل في
التكشؾلؾجيا لدى طالبات الرف الحادي عذر  ,رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة ،الجامعة اإلسالمية  ،غز ة
مؾسى  ،نجضب مؾسى (  :) 922١أساليب السعاممة الهالجية لألطفاؿ السهىهبين  ،كمية الخدمة االجتساعية
جامعة حمؾاف  ،مرر
نؾر  ،كاعؼ (  : ) 9222دراسات وبحهث في عمم الشفذ وتخبية التفكيخ واإلبجاع ،
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