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 :مقدمة
ورغم اإلسهام اإلجيايب هلذه . ية التعليم وخمرجاته فيهاعلى نوع تأثريها سلبا بصفة عامة مشكالت كثرية انعكس تعاين اجلامعات العربية

من و  .املؤسسات يف عملية التنمية والتطوير يف العامل العريب إال أن هذا اإلسهام يبقى دون طموح اجملتمعات العربية وتوقعاهتا العالية منها
ولكن معظم اجلامعات العربية تركز أساسا على  .أن من أهم وظائف اجلامعات هي التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع املعروف

التدريس لدرجة أنه أصبح حيتل مركز الصدارة فيها، ونتيجة لذلك ولألعداد الكبرية للطلبة اليت تشكل نسبة مرتفعة جدا مقارنة بعدد 
ه الوقت الكايف للقراءة والبحث العلمي لدي روال يتوفواإلعداد له،  فاألستاذ اجلامعي يقضي معظم وقته يف التدريس األساتذة يف اجلامعات،

 . إلنتاج معرفة جديدة ولتحفيز اإلبداع عند الطلبة
ويلي ذلك الكسب املادي لتحسني  الرتقية، احلصول على ومن أهم دوافعه .احبت االبحث العلمي يف معظم اجلامعات العربية أكادمييو يعد 

 األخري البحث العلمي التطبيقي الذي قد تطلبه مؤسسة أو هيةة ككومية أو الراتب الشهري الذي غالبا ما يكون منخفضا، ويأيت يف
وال جند إال نسبة ضةيلة جدًا من األساتذة الذين لديهم الرغبة يف االستزادة من املعرفة العلمية بواسطة  .خاصة إلجناز مشروع أو حبث ما

 لفةتاملخ ة بني البحث العلمي يف اجلامعات ومتطلبات التنمية يف اجملاالتويظهر هذا الواقع الصلة الضعيفة جداً أو املفقود .البحث العلمي
اجلامعات مبرافقها ومؤسساهتا البحثية وعناصرها البشرية املؤهلة يف دفع  تؤديه ويف هذا إغفال تام للدور الذي ميكن أن .بالبلدان العربية

 .الوطن العريب مسرية التقدم يف
، مما أدى إىل (القطاع اخلاص) احلكومية واألهلية يف اجلامعات العربية منعزل متاماً عن املؤسسات اإلنتاجيةومن املالكظ أن البحث العلمي 

وبذلك فإن الباكث يعتمد على ما خيصص  ؛املؤسساتتقدمه هذه  كرمان الباكث اجلامعي من الدعم املادي الذي كان من املمكن أن
قورن مبا هو خمصص لنفس الغرض يف جامعات الدول املتقدمة أو كىت  داً خاصة إذا ماللبحث العلمي يف موازنات جامعته وهو ضةيل ج

 .يف بعض الدول النامية
القسم كما أكد على ذلك  نفس أو الكلية نفس كىت عن زمالئه يف يف معظم األكيان الباكث العريب يف اجلامعات بشكل منعزل ويعمل

غياب التعاون والتنسيق فيما بني  لذلك فوميكن أن يضا (.Elhag, 2009) 2002احلاج سنة 
فضاًل عن افتقار املكتبات اجلامعية للعديد من  العربية، يف خمتلف البلدان وفيما بني اجلامعات نفسه، الواكد القطر يف امعاتاجل

رها هيةات ومجعيات مهنية وعلمية  املتوفرة يف قواعد البيانات احلديثة واليت توف للمعلومات وكرمان الباكث من مصادر مهمة احلديثة املراجع
وهو ما . يف دراسته عن املعوقات النفسية وغري النفسية لدى بعض أعضاء هيةة التدريس جبامعة عدن( 2000)وهو ماأكده صاحل . كثرية

 . عند تعرضه ملعوقات البحث العلمي يف الوطن العريب( 2010)أشار إليه وأكده قاسم 
املختلفة  ام باإلبداع يف اجلامعات العربية اجتهت الدراسة احلالية حنو البدء بتشخيص عوائق اإلبداع بأنواعهوكإسهام يف جمال حتفيز االهتما

وستختم الدراسة بتقدمي . عند الطلبة علما بأن املالكظات تبني ضعف االهتمام بتنمية اإلبداع وإزالة عوائقه مبعظم اجلامعات العربية
لى عوائقه لدى الطلبة يف اجلامعات العربية على أن يلي هذه الدراسة حبوث أخرى تتناول موضوع توصيات لتطوير اإلبداع والتغلب ع

هنا اإلشارة املتكررة  ىوال ننس .العربية يف هذا اجملال ةدورا ألسر اإلبداع وعوائقه يف خمتلف مراكل التعليم بدءا باحلضانة والروضة دون إمهال 
كل من العاملني املصريني أسامة الباز وأمحد زويل عن أزمة العلم يف العامل العريب وأمهية إدراك التحديات   والطرح املتميز الذي لفت إليه النظر

 (.2002زويل، )املستقبلية يف توظيف العلم حلل مشاكل التنمية املستدمية 
 :تعريف اإلبداع

  .ل املشكالتيعرف اإلبداع بصفة عامة بأنه القدرة على إنتاج أفكار جديدة أو طرق جديدة حل
وجاء فيه  ،((من بدع وبدع الشيء أو ابتدعه تعين أنشأه وبدأه)) (1221)كما جاء يف لسان العرب  :اإلبداع لغة

 6ص". الشيء الذي يكون أَّوالً  :والِبدْع   الَبِديع  " أيضا
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السفة إجياد الشيء من العدم، بدعه بدعا أي أنشأه على غري مثال سابق، واإلبداع عند الف: ))(1292) وجاء يف املعجم الوسيط
نزعة يف مجيع فروع الفن تعرف بالعودة إىل الطبيعة وإيثار احلس والعاطفة على العقل واملنطق وتتميز باخلروج عن أساليب  :واالبتداعية

 33ص ((.القدماء باستحداث أساليب جديدة
ابق، واستحداث أساليب جديدة بدل األساليب القدمية أو أو إنشاؤه على غري مثال س اخرتاع الشيء :اإلبداع لغة يعين وعليه، فإن

  .املتعارف عليها، فهو خروج عن املألوف ونقيض للتقليد واحملاكاة
وقد تصل بشيء من التوسع إىل مخسني تعريفا أو  .على األقل لإلبداع إىل أن هناك مثانية وعشرين تعريفا (1221) جروان وقد أشار

أكد هذه  لتعاريف اليت أوردها الباكثون لإلبداع ومن مث حماولة اخلروج بتعريف ميكن االسرتشاد به أو تبينولذلك سيتم عرض بعض ا .أكثر
 .التعاريف ليتم على ضوئه مناقشة وتفسري القضايا املتعلقة مبوضوع هذه الدراسة

. ير أصلي لعمل، نظرية، تقنيات أو أفكارالقدرة على إنتاج أو تطو : "بأنه( 2009)" لعلم النفس األمريكيةقاموس اجلمعية "وقد عرفه 
إمييلي يف وعرفه ". وقد فشل التحليل يف التحقق ملاذا يكون فرد ما أكثر إبداعا من اآلخر. والفرد املبدع يظهر أصالة وختياًل وتعبرياً منوذجياً 

األديب ليشري إىل العمليات اليت تفضي إىل  مصطلح يستخدم يف األدبيات الفنية ويف الفن" :بأنه (2001" )قاموس البينجوين لعلم النفس"
 ".احللول واألفكار والتصورات واألشكال الفنية والنظريات وما يتمخض عن ذلك كله على حنو فريد وجديد

ىل شيء وهو الوصول إ خترج عن اإلطار اللغوي له؛ مما سبق أن تعاريف اإلبداع وإن كانت متعددة الوجوه وخمتلفة احملاور إال أهنا ال ويتضح
 .جديد سواء كان فكرة أو منتجا أو خدمة

 : التعريف اإلجرائي  لمصطلحات البحث  

 .للفرد أو للمجتمع إنتاج أفكار جديدة حلل املشكالت بطريقة إجيابية ومفيدة القدرة علىنقصد به :  اإلبداع 
كسب مقياس وضع ( Martin, 1990) دهتا مارتننقصد بعوائق اإلبداع يف هذه الدراسة احلواجز املختلفة اليت كد :اإلبداع قعوائ

عوائق مرتبطة مبفهوم الذات، عوائق مرتبطة : يتكون املقياس من  احملاور التالية. هلذا الغرض؛ وهو املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية
عوائق مرتبطة باجناز املهام وعوائق مرتبطة باحلاجة لالمتثال، عوائق مرتبطة باستعمال التجريد، عوائق مرتبطة باستعمال التحليل املنطقي، 

 (:الفيزيائي)باحمليط الطبيعي 
   :أهداف البحث

 .التعرف على عوائق اإلبداع لدى الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث -1
 .تصنيف عوائق اإلبداع وشدهتا لدى الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث -2
 .إلبداع بني الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث ىف ضوء إدراكهم هلذه العوائقمقارنة عوائق ا -3
 .مناقشة عوائق اإلبداع لدى الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث -3
 .تقدمي بعض التوصيات للتغلب على عوائق اإلبداع لدى الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث -2

 الدراسات السابقة مراجعة
 :اإلطار النظري  للدراسة -أ 

املفاهيم مثل اإلبداع واالبتكار  خمتلف دراسة االختالفات بنيكاولت كما   موضوع اإلبداع وما يرتبط به متعددة وحبوث دراساتتناولت 
من املؤسسات  وغريهاواإلنتاجية الرتبوية  تطوير اإلبداع وعوائقه يف خمتلف املؤسساتوتناولت دراسات أخرى . واملوهبة واالخرتاع واألصالة

فإن هذه املستويات تتداخل وتتبادل مثال  الطلبةدراسة عوائق اإلبداع لدى ويالكظ عند  .واجملتمعية والتنظيمية الفردية على املستويات
هياكل املؤسسات وقوانينها ) تنظيمي، وعلى املستوى ال(مثال الطلبةعند ) أي أن العوائق موجودة على املستوى الفردي ثر والتأثري؛أالت

أن اجلامعة منظمة تتأثر مبنظومة وذلك باعتبار  ؛(ع كاألسرة وقيم اجملتمع السائدةمؤسسات اجملتم)وعلى املستوى االجتماعي  (وثقافتها
انت القيم السائدة يف جمتمع ما إذا ك القيم السائدة يف اجملتمع، وأن هذه القيم قد تكون يف كد ذاهتا عائقًا ولو بصفة غري مباشرة؛ فمثال

 اتاجلامع ه ينتظر من ورغم هذا، فإن .فإن هذا يعرقل بالضرورة عملية التجديد والتفتح واإلجتهاد "احملافظة، واالمتثال، والتقليد" هي قيم
 .اتن تقود عمليات التطوير والتنمية واإلبداع باجملتمعأها تطلببأساتذهتا وإدارييها و 

مثال قد غريت   وماليزيا والصني وكورياوسنغافورة وفلندا بالركب احلضاري مؤخراً يالكظ الدارس أن اليابان  تمعات اليت حلقتوبالنظر إىل اجمل
اليت قد تبدو متضاربة كقيم  إجيايب بني القيم املختلفة القيم السائدة يف مؤسساهتا الرتبوية، وعملت على حتقيق توافق كثريًا يف منظومات
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وكذلك األمر بالنظر لتأثري الدين يف تنشيط اإلبداع وانطالقه أو ، والطاعة والتقاليد وقيم التغيري والتجديد واإلبداع واإلخرتاع اكرتام الكبري
يف الفتوى وتفهم التغريات الظرفية وخصائص كل بيةة ثقافية لالنطالق يف عملية اجتهاد  "قيمة االجتهاد" فقد تغلب، تثبيطه وإعاقته

تشجع على االنغالق والتزمت والتعصب ورفض اآلخر مهما كان قريباً يف  "بيةة دينية" فقد تسود وباملقابل، (.العلماء رمحة اختالف) متنوع
 ويف هذه احلالة األخرية؛  .الدين

يف  داعخطط لتطوير اإلب وضعكذلك واقرتاح كلول لتجاوزه و اع من كيث تشخيص عوائقه وتصنيفه إىل أن االهتمام مبوضوع اإلبدونشري 
  .يتكامل مع موضوع االهتمام باملواهب ورعاية املوهوبني ،اجلامعات العربية

، إلزالة هذه العوائق أو التخفيف من كدهتا والربامج وال شك أن تشخيص عوائق اإلبداع يف اجلامعات العربية سيعيننا على تقدمي احللول
الثقافية  :حلل املشكالت العملية وترقية اجملتمعات العربية يف خمتلف اجملاالت اوظيفهوت، واقرتاح خطط عملية لرتقية اإلبداع باجلامعات العربية

 نظرًا للدور ارتاينا أن نوجه اهتمامنا أواًل حنو دراسة اإلبداع يف اجلامعات من هذا املنطلقو  .والصحية واإلقتصادية والعلمية والتكنولوجية
 .املؤسسات يف اجملتمعالريادي والقيادي الذي ينبغي أن تقوم به هذه 

 :اإلبداعمستويات  -ب

خيتلف يف  اإلبداعففي رأيه أن  ؛"مستويات االبتكار" ي، وهي فكرةاإلبداعفكرة مهمة كول التفكري  (1222عبدالفتاح، ) تايلورأورد 
  .دود احملتوىالفين مثال ألنه يتعدى ك اإلبداعالعلمي و  اإلبداعومن غري الصائب التمييز بني  العمق وليس يف النوع،

 :يةاإلبداعالقدرات  -ج

وبدوهنا ال ميكن التحدث عن  يةاإلبداعإىل أن هناك عوامل أساسية مستقلة للقدرة  اإلبداعيشري عديد من الكتاب والباكثني يف جمال 
تقف وراء التفكري الذي كدد مثان قدرات أساسية يرى أهنا  (Guilford) أبرز الباكثني يف هذا اجملال جليفورد ومن. وجود إبداع

قدرات حتليلية وتأليفية، مدى الرتكيب   األصالة، احلساسية للمشكالت، إعادة التنظيم أو إعادة التحديد، الطالقة، املرونة، :ي وهياإلبداع
األصالة،  نة،الطالقة، املرو  :ية أربع قدرات ذات وضوح بارز وهياإلبداعوذكر أن من بني هذه القدرات  .التقومي و يف البناء التصوري

الطالقة،  :هي ي اليت كاول الباكثون قياسهااإلبداعفقد أشار إىل أن أهم قدرات التفكري  (1221) أما جروان .احلساسية للمشكالت
ي اإلبداعأن هناك ست قدرات تقف وراء التفكري  (2000) وأوضح املعايطه .األصالة، اإلفاضة، احلساسية للمشكالت املرونة،

أنه بفضل  (د ت) إبراهيم وذكر عبد الستار .، التأليف(اإلكمال) األصالة، احلساسية للمشكالت، التفاصيل املرونة،الطالقة،  :وهي
الطالقة،  :ية من أمههااإلبداعفقد أمكن اكتشاف أن هناك عوامل أساسية مستقلة للقدرة  اإلبداعاستخدام التحليل العاملي يف جمال 

على أربع قدرات من جمموع  مما سبق أن هناك اتفاقا ويالكظ .كالت، اإلكتفاظ باإلجتاه ومواصلتهاألصالة، احلساسية للمش املرونة،
  .الطالقة، واملرونة، واحلساسية للمشكالت، واألصالة :ي وهياإلبداعأهنا تقف وراء التفكري  القدرات اليت يشري إليها الباكثون، واليت يرون

 :اإلبداععوائق أنواع  -ه
من املوضوعات اليت نالت اهتمام الكتاب والباكثني يف خمتلف البلدان والثقافات كيث كاول عديد منهم  اإلبداعوائق يعترب موضوع ع

 .ياإلبداعأو التفكري  اإلبداعأمام عائقاً حتديد العقبات اليت تقف 
إىل ثالثة  conceptual blockbusting يف كتابه كول العوائق التصورية اإلبداععوائق  Adams (2001) فقد صنف جيمس

حتدث  perceptual blocks يف جمال العوائق اإلدراكية .العوائق اإلدراكية، العوائق العاطفية، والعوائق الثقافية والبيةية: وهي أصناف
ًا يف من كيث منعه الرتابط اجلديد الشمويل للجزئيات املخزنة سابق اإلبداععلى العقل، وكيف مينع  stereotyping لقولبةا عن أثر

، وعدم القدرة على رؤية وجهات النظر املختلفة، وإختام ضعيفالدماغ بشكل مقولب، ونزعة اإلنسان إىل تعيني املشكلة وختطيطها بشكل 
حبيث ال يتمكن العقل من اسرتجاع املعلومات اإلضافية، والقصور يف استخدام مجيع احلواس بشكل  saturation الذهن باملعلومات

اخلوف من املخاطرة، عدم الرغبة يف : يف عدة عوامل كالتايل emotional blocks كن تلخيص العوائق العاطفيةوميهذا  .متالزم
من  incubation "احلضانة"نتظار فرتة اإكداث إرتباك وفوضى، واستخدام احملاكمة أكثر من إنتاج األفكار اجلديدة، وعدم القدرة على 

 جمموعة عواملفقد صنفت يف  cultural  &environmental blocks لثقافية والبيةيةالعوائق اأما  .أجل توليد أفكار جديدة
ه ملشاعر جمموعة معينة من اجملتمع، واعتبار ئجمموعة كبرية من احللول املتوفرة جملرد إيذا استبعاد؛ من كيث (Taboo) الثقايف احملرم ومنها،

اعتبار النكتة والدعابة وسيلة من عدم و . ي من مسات الشخص غري املنتجالتفكري والتخيل إضاعة للوقت، واللعب لألطفال فقط؛ فه
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أصحاب التفكري املتالزم مع استخدام اليد  التمييز بني ، وكذلكوسائل كل اإلشكاليات؛ ألن كل اإلشكاليات عمل جدي
-left تالزم مع اليد اليسرى؛ وهو التفكري املنطقي الرياضي القانوين، وأصحاب التفكري املright-handed thinking اليمىن

handed thinking األويل اإلبداعمع أن التقدم احلاصل يف عامل اجلينات يرجع إىل . وهو التفكري اجلمايل الفين احلدسي؛ primary 

creativity املرتبط بالتفكري املتالزم مع اليد اليسرى؛ ألن اكتشاف عمل ووظيفة DNA  &RNA مت عن طريق التخيل واإلهلام، 
املرتبط بالتفكري املتالزم باليد اليمىن ألنه  secondary creativity الثانوي اإلبداعوهناك مشاكل كثرية ال ميكن كلها عن طريق 

علما  حماولة القضاء على اإلختالفات بني األشخاصإىل اهنا العوائق الثقافية  وتشري .يعتمد على الظواهر العلمية الواضحة املدروسة بدقة
 ه كذلكاالكتفاء بالتواصل اإللكرتوين دون التواصل الثقايف والفيزيائي، ومن عوائق على سبيل املثال ،اإلختالفات ينشأ عن هذه داعاإلبأن 

  .التغيريعلى ؛ ألن الثقافة احملافظة على التقاليد ال تشجع "األفضل للتغيري هو التقليد: "املبدأ التايل
ت يف الواليات املتحدة وخلصتها يف يمن خالل الدراسات السابقة اليت أجر  اإلبداعائق و موضوع ع(  ,1220Martin)مارتن ودرست 

 عوائق ثقافية، و اليت تعرض لهوالقضايا املختلفة ما األشياء اليت كوله  تتعلق بالطريقة اليت يرى هبا شخص عوائق إدراكية: ثالثة أنواع وهي
 .تتعلق بالطريقة اليت حيس هبا الشخص( انفعالية)ائق عاطفية عو و  تتعلق بالطريقة اليت ينبغي للشخص أن يستعملها

مارتن قامت ( 1292)وأدامز ( 1291)مورجان و (  1222)ا كل من روجرز قام هب اليت اإلبداع ائقاملتعلقة بعو  دراساتلوبعد مراجعتها ل
مثل ( شخصية)ه سواء كانت متعلقة بعوامل داخلية وتثبط اإلبداعهبدف حتديد العوائق واحلواجز اليت متنع  اإلبداعبصياغة مقياس لعوائق 

من املخاطرة أم بعوامل خارجية تتعلق باحمليط والبيةة مثل كيفية استعمال وإدارة الوقت وفرض وف اخنفاض تقدير الذات والثقة بالنفس واخل
قياس أيضا أمناط التفكري لدى الفرد واملرتبطة لمل تهاصياغبعني اإلعتبار لدى وقد أخذت الباكثة . القيود وعدم توفر ظروف العمل املناسبة

أو بغلبة اجلانب األمين من الدماغ والذي يتمثل أساسا يف استعمال ( املنطقياستعمال املنطق والتفكري ) إما بغلبة اجلانب األيسر من الدماغ
قاللية أو باحلاجة لالمتثال سواء كان ذلك على الستحلاجة لومل هتمل الباكثة يف صياغة مقياسها املتغريات املرتبطة با  .احلدس واخليال

  .وى مجاعات وفرق العملتأم على مس( الفردي)املستوى الشخصي 
ي والفعل اإلبداعقائمة عوائق التفكري  :ىمواملسإليه ملقياس الذي أشرنا صياغة االسابقة إىل  اتوقد انتهت مارتن من خالل مراجعة الدراس

 Inventory of Barriers to Creative Thought and Innovative Action. (التجديدي) اإلبتكاري
 .يف هذا البحث" أداة القياس"وقد اقتبسنا هذا املقياس وترمجناه إىل العربية كما سيأيت شرح ذلك عند احلديث عن 

 & Lumsdaine)لومسدين ولومسدين الزوج وطرق جتاوزها والتغلب عليها  اإلبداعومن الذين اهتموا حبواجز وعوائق  

Lumsdaine, 1995 )سنة  باللغة االنكليزية" ي للمشكالتاإلبداعاحلل "هلذا املوضوع يف كتاهبما عن فصاًل كاماًل ن خصصا االلذ
 افرتاض أن ومن أمهها .خاطئةالفتراضات الا :ومنها على سبيل املثال. اقرتكا أساليب عملية لتجاوز هذه احلواجز والعوائقوقد  .1222

كذلك و  .اإلبداعكما أن اللعب وخاصة بالنسبة لألطفال يساعد على  ،إىل تنشيط الذهن يف الواقع بينما يؤدي اللعب" بثاللعب ع"
ال ميكن " ههذا النوع من احلواجز أيضا االفرتاض أن أمثلةومن . ألشياءاإدراك منط األمر بالنسبة للفكاهة والنكت اليت تغري منط التفكري و 

 . تطويره يف خمتلف األعمارتعليمه و و  اإلبداعتعلم يف الواقع بينما ميكن " ليمهوال تع اإلبداعتعلم 
املدارس أو يف إطار األسرة واجملتمع كيث تضع  الطلبة يفكل املشكالت اليت يتدرب عليها  مثل عادة" العادات" ومن عوائق اإلبداع أيضا

سهلة االستهالك  "معلبة“وأفكارًا كلواًل جاهزًة العادات تقدم إذ أن ؛ عند مواجهة املشكالتتتجاوز للتفكري حبيث ال كدودًا 
ينطبق هذا األمر على كل املشكالت الرياضية واألسةلة العلمية وغريها من األسةلة والقضايا اليت تقدم العادات الفكرية و . واالستعمال

ما تعوده املعلمون عو املألوف تصورات خارجة عن هلا مما يقيد الذهن ومينعه من البحث عن كلول جديدة و كلواًل جاهزًة السلوكية 
يف  طلبةسألنا  فلو. للمشكلة املطروكة يوجد كل واكد صحيح فقطالطلبة أنه معظم فرتاض اىل ما سبق ويضاف إ . وغريهمواألساتذة 

كاًل واكدًا أو منهم أن هناك  اعتقاداً واكدة إجابة بتقدمي يكتفون  الطلبةي علم من العلوم لوجدنا أن أغلب أيف سؤااًل  ما( قسم)فصل 
ومن العوائق . وصحيحة يف نفس الوقت بينما قد جياب عن السؤال الواكد إجابات متعددة ،فقط ألي سؤال أو مشكلةواكدة إجابًة 
اتباع  ل دون مرونة أو تفهم للظروف أو روح القانون مما قد جيع اتباع االجراءآت، و (حميطها)النظر للمشكلة مبعزل عن إطارها أيضا 

 . لإلبداع والختاذ املبادرة روتيناً قاتالً االجراءآت 
ومعنوياته،  ط من قيمة اآلخرمما حيكل أنواع السخرية واالستهزاء والنقد اهلدام   هيندرج حتتالذي  التفكري السليب كذلكومن العوائق  

 ( Lumsdaine & Lumsdaine, 1995) (وقد أشار لومسدين ولو مسدين. طلبةوخاصة األطفال وال ويشكك يف ثقته بنفسه
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ومن أمثلة التفكري . داخل األسرة وخارجهافقط استجابة سلبية مقابل استجابة إجيابية واكدة  120هبذا الصدد أن الطفل يتلقى كوايل 
ميكن عمل أي أن الوضع خطري أو سيء للغاية وال "التفكري كحنو موقف أو وضع معني  تكوين اجتاه سليب أو موقف سليب أيضا السليب 

  .وعادة ما يسيطر التفكري السليب على الشخص عندما تسيطر عليه االنفعاالت السلبية وخاصة الغضب واحلزن واإلكتةاب ".هشيء لتغيري 
ز املخاطرة اجلسمية كالسياقة بسرعة جنونية أو القف ،ليس املقصود باملخاطرة هنا، فجتنب املخاطرة واخلوف من الفشلأيضا ومن  العوائق 

ولكن املقصود هو املخاطرة يف عمليات التعلم والتعبري عن األفكار ولو كانت غريبة واحلديث أمام مجهور كبري أو . من ارتفاعات شاهقة
الفشل، والتعلم من الفشل نفسه واملثابرة على احملاولة اخلطأ و ، وعدم اخلوف من متاماً ألول مرة ولو كان ذلك يف موضوع جديد جداً مهم 

وف من خلا عوائق( 1222)لومسدين ولومسدين كذلك ذكر  و  .، والتعلم من األخطاءفشل ليس ملرة واكدة بل ملرات عديدةبعد ال
مراكل التعليم الثانوي واجلامعي يفضلون   طلبةومن املالكظ أن أغلب . لسوء الفهم والنزاعات واخلوفمصدرًا  يشكل ، والذيالغموض

اليت حتتوي على اإلجابة الصحيحة، بينما ينفر معظم " أسةلة اإلختيار املتعدد"حة مثل اختبارات اإلختبارات اليت تتضمن تعليمات واض
ويف الواقع، فإن األسةلة الغامضة هي اليت تؤدي إىل شحذ الذهن وكث . من األسةلة املفتوكة اليت تتطلب املناقشة وإبداء الرأي الطلبة

 . جوية قد تكون جديدة متاما ومبدعةالدماغ على التفكري العميق واجلدي للبحث عن أ
 ،العزلة ،عادات التفكريتتضمن ستة معوقات الذي كددها يف  (1213) منصور ،يف العامل العريب ومن الذين درسوا عوائق اإلبداع

إىل  اإلبداعمعوقات فقد صنف  (2002) جروانأما  .الرتكيز على النتائج دون األصول ،غياب احلرية ،النظرة اجلزئية غري الشمولية ،األلفة
ضعف الثقة : ، مثلمعوقات يف اجملتمعمنها و  فمنها املعوقات الشخصية، واملعوقات األسرية ومعوقات يف املؤسسات التعليمية؛ عدة أنواع

مقاومة ، نقل العادة و التسرع ،عدم احلساسية للمشكالت أو الشعور بالعجز ،التفكري النمطي ،احلماس املفرط ،امليل للمجاراة ،بالنفس
 .عدم التوازن بني التنافس والتعاونو  عدم التوازن بني اجلد والفكاهة ،التغيري

اخلوف  ،االستعجال يف حماولة الوصول إىل كل للمشكلة، صعوبة حتديد املشكلة :تتضمنيف عشر معوقات   (1999) كددها هيجانو 
غياب املساندة أو  ،ر غري املالئم لوسيلة معاجلة املشكالتاالختيا ،التمسك باملألوف ،غياب الدوافع حلل املشكالت ،من الفشل

التأثر باملعتقدات والقيم السائدة يف اجملتمع أو  ،لإلبداععدم توفر البيةة املالئمة  ،انعدام الثقة بني الرؤساء واملرؤوسني ،الدعم
دعم مدخل ، عار احلرص على املألوف واملعروفرفع ش :يف مثانية معوقات رئيسية هي اإلبداعمعوقات  (1222) النجاروخلص  .املنظمة

سيطرة العادة  ،التخوف من التحدي ومواجهة اجملهول ،افرتاض القيود واحملددات اليت تقيدنا عن اخلروج عن املألوف ،احلل الوكيد الصحيح
رفع شعار ليس ، -لول جديدةاخلوف من الظهور ومواجهة اآلخرين حب ،التقييم املتسرع لألفكار ،على األفراد كني يفكرون يف احلل

فقد صنفها يف أربع فةات  (2001) أما عبد الوهاب .يةاإلبداعباإلمكان أبدع مما كان كوسيلة للقضاء على احللول واألفكار 
 .املعوقات االداركية، املعوقات االجتماعية والثقافية، املعوقات التنظيمية، املعوقات النفسية أو العاطفية :هي

 وأكارس كوفماناألخرية اليت ميكن إدراجها ولو بصفة غري مباشرة ضمن الدراسات اليت أشارت إىل عوائق اإلبداع دراسة   ومن الدراسات
املتعلقة  بناًء على مراجعة بعض الدراسات السابقة- اللذان أكدا (Kaufman & Agars, 2009) 2002 اليت أجريت سنة 

لى احلصول على درجات عالية يف االختبارات مثل اختبارات القبول للجامعات وغريها أن القدرة ع -الدراسي القدرات اهلامة للنجاحب
باجلامعات؛ إذ أن  الطلبةوأكد الباكثان أن اإلبداع من بني القدرات احملددة واهلامة لقبول  .الدراسي من القدرات اهلامة للنجاح ليست

ناجحني  (مقاولني) من غريهم فإهنم أوفر كظا ليصبحوا يف املستقبل مبادريناملبدعني باالضافة إىل متتعهم بالسعادة وبصحة جسمية أفضل 
وقد أدرجنا هذه الدراسة ضمن الدراسات  .والبحوث (األطروكات) يف إدارة األعمال وليرتقوا يف أعماهلم، وليقدموا أكسن الرسائل اجلامعية

يف اعتبار الدرجات العالية معيارا أساسيا لاللتحاق بالتخصصات اجلامعية اليت أشارت إىل عوائق اإلبداع ألهنا أشارت إىل نقطة هامة تتمثل 
الذين ال تسعفهم الظروف أو طريقة تفكريهم وكل املشكالت  ،اليت تعترب هامة مثل الطب واهلندسة مما حيول دون التحاق بعض املبدعني

 .ذه التخصصات أو كىت باجلامعةمن احلصول على درجات عالية، هب
هبدف االستعانة هبا يف فهم ومناقشة النتائج يف البلدان العربية  اإلبداعببعض الدراسات امليدانية ذات الصلة ادراج  ، فقد ارتأينامهما يكنو 

 . اليت سنحصل عليها من خالل الدراسة امليدانية
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 :في البلدان العربية الدراسات السابقة -و
وهوبني يف العامل العريب، اجتاهاته والصعوبات اليت تواجهه هبدف التعرف على دراسة كول البحث العلمي عن امل( 2009)قدم سليمان 

، والتعرف على العينات اليت 2002كىت عام  1210التطور الكمي للبحوث العلمية اليت أجريت على املوهوبني يف العامل العريب منذ عام 
الباكث عديدا من الدراسات، وكانت دراسة واكدة هي اليت  ست يف هذه البحوث من كيث النوع، املركلة، كجم العينة، ولقد رصدر د

، وهدفها توطني علم (Khalifa, 2005) 2002سنة  خليفةقد قدمها اليت تناولت تقومي البحث العلمي عن املوهبة واإلبداع، و 
دولة ( 13)اسة علمية أجريت يف در ( 192)النفس يف العامل العريب من خالل أحباث اإلبداع والذكاء واملوهبة، وقد رصد الباكث كوايل 

الدراسات التحليلية للمفاهيم بو ( عرب الثقافات)الدراسات اخلاصة باملقارنة بوأظهرت نتائج هذا الرصد أن هناك اهتمامًا ضعيفًا . عربية
اسات اليت اشتملت على أيضا أن نسبة الدر  النتائج ، وأظهرت(2002) سنة ليفةاخلدراسة اتفقت مع نتائج النتائج اليت  والنظريات، وهي

دراسات الأن نسبة الرتكيز على إجراء  أيضا تبنيو ، هذه البحوثمن %( 1349)املختلفة مل تتجاوز  "ما بني املراكل اجلامعية"عينات 
جريت على طلبة والبحوث العلمية اليت تتعلق بدراسة اإلبداع واملوهبة لدى طلبة اجلامعة أقل بكثري إذا ما قورنت بالدراسات والبحوث اليت أ  

ويقل بصورة واضحة وملموسة إىل أدىن املستويات إجراء الدراسات والبحوث العلمية على املوهوبني . املركلة الثانوية يف نفس املوضوع
واتضح أن أغلب البحوث اليت أجريت يف العامل العريب يف هذا املوضوع  . %1 الكبار كيث مل تصل نسبة البحوث اليت أ جريت عنهم

 .جبهود فردية وذاتية كانت

بدراساة حتليلياة قيمااة لألحبااث العربياة يف جماال اإلباداع واالبتكاار، كيااث قاام بعملياة مساح لتلاك األحباااث يف ( 1223)وقاام الشارقاوي عاام 
 .ركلاة الثانوياةواليت تناولت موضوع اإلبداع واالبتكار يف املراكال العمرياة الايت تبادأ مان مركلاة احلضاانة إىل م 1223-1210الفرتة ما بني 

. حبثااً عربيااً أخضاعها لتحليال إكصاائي بغياة التعارف علاى أهام خصاائص تلاك األحبااث 131وبناًء على هذين احملددين قام الباكث حبصر 
 بينماا غلابوهي نسبة متدنية للغاياة،  ؛%13مل تتجاوز نسبة وقد انتهى الشرقاوي إىل نتيجة مفادها أن نسبة البحوث الوصفية والتجريبية 

 .الطابع النظري على جممل البحوث اليت أجريت يف هذا اجملال

 (1229) وكسني سليماندراسة كل من مثل التعليم األساسي والثانوي  منعينات على الدراسات امليدانية يف األردن واعتمدت بعض 
إىل معرفة اآلثار املرتتبة على وقد هدفت الدراسة  ".ملهارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع على تنمية التفكري اإلبداعي أثر برنامج تدرييب"عن 

بطريقة عشوائية  هماالطلبة فيوقد تكونت عينة الدراسة من صفني دراسيني مت توزيع . على تنمية التفكري اإلبداعي استخدام هذا الربنامج
مث تطبيق اختبار تورانس  .طالبا 30 ابطة علىطالبًا واجملموعة الض 32 اشتملت اجملموعة التجريبية على .جتريبية وضابطة: إىل جمموعتني

للتدريب  إكصائيةأثرًا ذا داللة  أظهرت نتائج الدراسةو .حتليل التباين الختبار الفروق بني اجملموعتني واستخدام (بعدي- قبلي) اللفظي
كما بينت النتائج عدم وجود أثر ،والدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية على كل من أبعاد الطالقة اللفظية واملرونة اللفظية

لتعليم " املاسرت ثنكر"أيضا دراسة كول فاعلية برنامج ( 1229)وأجرت السرور  .اللفظية األصالة للتدريب على بعد إكصائية داللة ذي
فرداً، ووزعت العينة على ( 93)التفكري وتنمية املهارات اإلبداعية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية، وتكونت العينة من 

وقد ط بق  . طالباً ( 19)طالبة، و( 12)فرداً ( 32)طالباً، والثانية مكونة من ( 10)طالبة و( 21)فرداً  مكونة من ( 31)جمموعتني األوىل 
على " املاسرت ثنكر"ار بشقيه الشكلي واللفظي على كلتا اجملموعتني، يف بداية الفصل الدراسي، مث ط بق اختب( أ)اختبار تورانس منوذج 
. دقيقة يف هناية كل حماضرة كيث ينجز الطالب أكد متارين الربنامج، مث يناقش التمرين واألنشطة معه مسبقاً ( 12)اجملموعة التجريبية ملدة 

وبينت نتائج تطبيق . الً على اجملموعتني التجريبية والضابطة، وقد استغرق فصاًل كام( أ)وبعد االنتهاء من الربنامج، ط بق اختبار تورانس 
دراسة  (1229) خصاونةوقدم  .بني اجملموعتني، يف اختبار تورانس لصاحل اجملموعة التجريبية إكصائيةالربنامج أن هناك فروقًا ذات داللة 

خ مقارنة بالطريقة الطلبة اإلبداعي واجتاهاهتم حنو مبحث التاري أثر تنظيم تعلم طلبة الصف العاشر بطريقة اإلبداع يف تنمية تفكري عن
يف الفصل األول من العام  مجيع طلبة الصف العاشر األساسي يف مدينة أربد األوىل وتشكلت عينة الدراسة من، األردن االعتيادية يف

شعبة  (23) شعبة للذكور و (21) :شعبة 112 لىع موزعني طالبًا وطالبة (9313) ، والبالغ عددهم1221/ 1229 الدراسي
عشوائياً ، ق سمت ناث لإل شعب (3) ذكور وللشعب  (3) تكونت منعنقودية  بطريقة عشوائية ختريتا   ينة الدراسة فقدأما ع، لإلناث

  .أظهرت نتائج الدراسة صحة االفرتاضات اليت قامت عليها الدراسة وقد. جمموعة جتريبية وجمموعة ضابطة :إىل جمموعتني

الثانوية يف مادة الرتبية  كل املشكالت اإلبداعي يف تنمية التفكري لدى طلبة املركلة تيجيةإسرتاثر بدراسة أ سليمان ، قام2003ويف سنة  
ربد األوىل يف الفصل الثاين للعام أاملدارس التابعة ملديرية تربية وتعليم  مجيع طلبة املركلة الثانوية يفمن  جمتمع الدراسة تكون. اإلسالمية
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يف أربع مدارس من املدارس احلكومية  شعب من شعب املركلة الثانوية (3) ينة الدراسة منع أ ختريتوقد  (.م2003 -2003) الدراسي
 اليتهي و  ضابطة جمموعة: الشعب إىل جمموعتني وق سمت (م2003 -2003) الدراسي ربد األوىل للعامأالتابعة ملديرية تربية وتعليم 

 ة، وجمموعة طالب (20) طالبًا وشعبة إناث وعدد أفرادها (20) د أفرادهاذكور وعد د رَِّسْت بالطريقة التقليدية وقد تكوَّنت من شعبة
طالبًا وشعبة إناث  (20) شعبة الذكور وعدد أفرادها :شعبتني رست بالطريقة اإلبداعية يف كل املشكالت وقد ضمَّتد  وهي اليت  جتريبية

، صورتيه اللفظية والشكلية وذلك لقياس درجات التفكري اإلبداعيب (اختبار تورانس) اختبار اإلبداع، باستخدام طالبة (20) وعدد أفرادها
االختبار القبلي ومتوسط االختبار البعدي لصاحل االختبار البعدي على  بني متوسط إكصائيةوجود فروق ذات داللة  وبينت نتائج الدارسة 

مما يدل  اثنالقبلي والبعدي لصاحل اإل ني االختبارينتعزى للجنس يف الفروقات ب إكصائيةداللة  يإىل وجود أثر ذو  ،اإلبداعي التفكري
  .املشكالت اإلبداعي على أّن اإلتاث كنَّ أكثر تأثراً بربنامج كل

الكشف عن أثر الفروق الثقافية يف بعض جوانب الدافعية متمثلة ب (1222) إمساعيلو جابر ويف دراسة ذات عالقة باملوضوع، قام كل من 
تلميذا ( 220)تلميذا يف كل من مصر ( 212)افع للتعلم لدى عينة من تالميذ املركلة الثانوية العامة قوامها يف الدافع لالبتكار والد

  Golann استبيان الدافع لالبتكار جلوالن عليهم بقط  ، ةسن( 19-13)تراوكت أعمارهم ما بني وقد  تلميذاً (265) والكويت 

فروق دالة إكصائيا بني  أنه مل توجد وتوصلت الدراسة إىل Weinstein & Schulte ومقياس الدافع للتعلم لواينشتني وشولت
التالميذ املصريني والتالميذ الكويتيني يف درجات الدافع لالبتكار لصاحل  ووجود فروق ذات داللة بني، اجلنسني يف درجات الدافع لالبتكار

التالميذ وكذلك توكد فروق ذات داللة بني  ث،علم لصاحل اإلنابني الذكور واإلناث يف درجات الدافع للت وفروق، التالميذ املصريني
عالقة موجبة دالة  بني درجات الدافع لالبتكار  توجد، و املصريني والتالميذ الكويتيني يف درجات الدافع للتعلم لصاحل التالميذ املصريني

 .ودرجات الدافع للتعلم لدى اإلناث والتالميذ املصريني على التوايل
 1221-1220دراسة حتليلية لواقع إصالح نظام التعليم الرتبوي يف هذا البلد يف الفرتة ما بني ( 1229)الكبيسي أجرى  ويف قطر،

هبدف دراسة نظم التعليم بالدولة وحماولة إصالكها ليصبح التعليم قادرًا على مواجهة حتديات احلاضر واملستقبل ولتصبح أكثر مواكبة 
وقد استخدم الباكث املنهج الوصفي التحليلي من خالل دراسة تقارير اخلرباء واملختصني يف هذا . االبتكارللعصر، ولتتسم باإلبداعية و 

وقد انتهى الباكث إىل نتائج هامة مفادها أن التعليم يف قطر يف هذه املركلة يتسم باستخدام الكتاب، والتعلم . اجملال مبنطقة اخلليج العريب
ية حماولة لإلبداع واإلتقان لدى املتعلمني، كما انتهى إىل عدم وجود إسرتاتيجية واقعية ميكن أن تقود اللفظي، وضبط الصفوف، وحيبط أ

ولعل نتائج هذه الدراسة قد دفعت إىل دراسة عديد من املشكالت . عدم مواءمة التعليم حلاجات اجملتمعمؤكدا  التعليم إىل جودة وامتياز
والكتاب، لتبدأ معه تصورات خاصة بالتفكري وإنتاج املعرفة بدال من الطالق التقليدية املتعارف عليها  بالتعليم التقليدي القائم على التلقني

دفعت الدراسة إىل وضع توصيات هامة منها احلاجة إىل كما حتبط أي حماولة لإلبداع واإلتقان لدى املتعلمني،  يف املدرسة العربية واليت 
 . أن تقود التعليم إىل جودة وامتياز، ومواءمة التعليم حلاجات اجملتمع التخطيط ورسم إسرتاتيجية واقعية ميكن

كول تطوير جامعة قطر، فقد تضمن معلومات كافية عن عملية التطوير اليت تشهدها هذه  1"قطر للسياسات -معهد راند"أما تقرير 
أن اجلامعة قد نفذت معظم عمليات   2009املعهد سنة وقد بينت الدراسة اليت نشرت على موقع . اجلامعة واليت أسهم املعهد يف إجنازها

كققت اجلامعة أغلبية النقاط املطلوبة يف جماالت حتديث اخلدمات واهلياكل األكادميية، كيث التطوير املوصى هبا من قبل خرباء املعهد 
 32 (2009)حبلول العام  ا جنزورة إمجالية فقد ودعمها، وتقوية اجملتمع اجلامعي، وبص الطلبةوحتسني إدارة هيةة التدريس، وتعزيز إجنازات 

حتقيق إجنازات اجلودة وحتقيق مستويات عالية من التعلم لدى طلبة اجلامعة من خالل  تلبية  إجراء تتطلبها عملية 32إجراء من أصل 
 .من املستوى املتوسط وفوق املتوسط بدال من خفض املعايري الطلبةاكتياجات 

رير، فقد قام جمموعة من الباكثني دولة قطر يف فرتات زمنية خمتلفة بإعداد دراسات كول التعليم يف مراكله املختلفة وباإلضافة إىل هذا التق
اليت تناولت بالدراسة جمموعة من العوامل ( 1229)دراسة املال واملطاوعة  وأثره على تنمية القدرات اإلبداعية لدى الطلبة ومن ذلك مثال

                                                 
Prepared by :1. http://www.rand.org/pubs/momographs/MG644: 

Cathleen Stasz, Eric R. Eide, Francisco Martorell, Hanine Salem,  Louay Constant, Charles A. 

Goldman, Joy S. Moini, Vazha Nadareishvili (2007). Post-Secondary Education in: Qatar, Employer 

Demand; Student Choice, and Options for Policy. The Supreme Education Council: RAND-Qatar 

Policy Institute. 
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التعبري اإلبداعي يف املركلة اإلعدادية مبدارس دولة قطر كيث أعدت الباكثتان مقياسًا مكونًا من ثالثة حماور  اليت تعوق تعليم مهارات
وقد كشفت النتائج أن ، تشكل أهم معوقات الكتابة التعبريية، وطبق املقياس على عينة من معلمي وموجهي املدارس اإلعدادية بدولة قطر

ي، طريقة التدريس، واإلدارة املدرسية ت عد من أهم معوقات تعليم مهارات التعبري الكتايب باملركلة اإلعدادية، املنهج املدرس: احملاور الثالثة
 وحترم التلميذ من فرص كقيقية للنمو يف االجتاه الصحيح، 

ركلااااااة معلمااااااي الدراسااااااات االجتماعيااااااة للمماااااادى اسااااااتخدام علااااااى تعاااااارف الإىل  (2003) دراسااااااة أخاااااارى قاماااااات هبااااااا البنعلااااااي هاااااادفت و 
لااااااادى طلباااااااتهم، ومعرفاااااااة عالقاااااااة ( املساااااااتوى املتقااااااادم)والتفكاااااااري اإلباااااااداعي ( املساااااااتوى التمهيااااااادي)االبتدائياااااااة  مهاااااااارات التفكاااااااري العاماااااااة 

مااااادى اساااااتخدامهم هلاااااا و  ،مهاااااارات التفكاااااريمااااادى اساااااتخدامهم ذلاااااك جبااااانس املعلااااام وخربتاااااه، وحتدياااااد العالقاااااة باااااني آراء املعلماااااني كاااااول 
معلماااااااا مااااااان معلماااااااي ( 23)تكونااااااات عيناااااااة الدراساااااااة مااااااان  .ة مباشااااااارة داخااااااال كجااااااارة الدراساااااااةمااااااان خاااااااالل مالكظاااااااتهم مالكظااااااافعاااااااال 

ماااااااادى اسااااااااتخدامهم كااااااااول علاااااااايهم اسااااااااتبانة للتعاااااااارف علااااااااى آرائهاااااااام  وزعاااااااات ،الدراسااااااااات االجتماعيااااااااة يف منطقااااااااة الدوكااااااااة التعليميااااااااة
ماااااادى اسااااااتخدامهم للتعاااااارف علااااااى وبطاقااااااة مالكظااااااة ( املسااااااتوى املتقاااااادم)والتفكااااااري اإلبااااااداعي ( املسااااااتوى التمهياااااادي)مهااااااارات التفكااااااري 

معلمااااااي الدراسااااااات االجتماعيااااااة مسااااااتوى اسااااااتخدام وكشاااااافت نتااااااائج الدراسااااااة تاااااادين  .ماااااان خااااااالل مالكظااااااتهم داخاااااال كجاااااارة الدراسااااااة
واملهاااااارات جمتمعاااااة ساااااواء مااااان خاااااالل آراء املعلماااااني أو مااااان خاااااالل مالكظاااااتهم ( املتقااااادم)و( التمهيااااادي)مهاااااارات التفكاااااري يف املساااااتويني 

، بينماااااااا كانااااااات الفاااااااروق دالاااااااة %(10)أقااااااال مااااااان املساااااااتوى املقباااااااول تربويااااااااً اساااااااتخدامهم فقاااااااد كاااااااان مساااااااتوى  ؛ةداخااااااال كجااااااارة الدراسااااااا
، بااااااني آراء املعلمااااااني ( 0ر02 عنااااااد مسااااااتوى)إكصااااااائياً بااااااني املعلمااااااني واملعلمااااااات لصاااااااحل املعلمااااااات، ومل تظهاااااار عالقااااااة دالااااااة إكصااااااائياً 

 . تلك املهارات نتيجة ملالكظتهم داخل كجرة الدراسة استخدامهممهارات التفكري وبني مستوى استخدامهم يف مستوى 
 وقد ،2002سنة قطر  جامعة تطوير دراسة جديدة كول 2"للسياسات قطر-راند معهد"أعد  فقد ،نفسها جامعة قطرأما فيما خيص 

ن شرت  اليت الدراسة بينت وقد .إجنازها يف املعهد أسهم واليت قطر جامعة تشهدها اليت التطوير عملية عن وافية معلومات التقرير تضمن
 النقاط جمموع من نقاط 8 كققت كيث املعهد خرباء قبل من هبا املوصى التطوير عمليات معظم نفذت قد اجلامعة أن املعهد موقع على

 القرارات ختاذا عمليات بتحسني يتعلق فيما نقاط (6 ) وهي الكاملة النقاط وكققت املؤسسية، االستقاللية بإقامة يتعلق فيما 9 البالغ

 وتعزيز التدريس، هيةة إدارة وحتسني األكادميية، واهلياكل اخلدمات حتديث يف جماالت املطلوبة النقاط أغلبية اجلامعة وكققت باجلامعة،

 عملية بهاتتطل إجراء 45 أصل من إجراء 32  2007 العامأ جنز يف  فقد إمجالية وبصورة، اجلامعي اجملتمع وتقوية ودعمها، الطلبة إجنازات
 األكسن إىل التغيري أن منها بالرغم ثبت واليت التطوير عملية واجهت اليت الصعوبات عن الدراسة حتدثتلقد و ، كما ذكر سابقا  التطوير

 ةالطلب اكتياجات تلبية هو ذلك من اهلدف وكان ،اجلديدة معايريها على احلفاظ اختارت اجلامعة إدارة أن :نقاط منها يف اهتممكن، وأوجز 
 قليلة، سنوات خالل الواقع أرض على إكرازها ميكن أهداف حتقيق واختارت املعايري، خفض من بدال املتوسط وفوق املتوسط املستوى من

 للعلوم آلية إنشاء على القائم املسار اإلدارة اختارت احلالية القوة نقاط ولدعم ،نفسه الوقت يف طموكا أكثر بشكل التوسع جيري فيما

 .واهلندسة للعلوم آلية اختيار لبد واآلداب

 على قطر جامعة قدرة طريق تعرتض اليت الرئيسية العوائق كددت وكذلك، عليا تطوير جلنة شكلت قد قطر جامعة أن إىل اإلشارة وجتدر

بدولة ة التعليم إصالح عمليويرتبط ما سبق بدراسات أجريت كول هبا،  املوصى التطوير عمليات اقرتاح مت مث ومن الرسالة هبذه الوفاء
ومواهبهم يف  إمكانياهتم أقصىجعل الصفوف الدراسية مكانا مشوقا للتعليم وتشجيع الطلبة علي توظيف إىل هذه املبادرة قطر، وهدفت 

ركلة تعليم مل كيث تبنت الدولة .العملية التعليمية وتلبية طموكاهتم وختريج جيل من الشباب مؤهل للجامعات ولسوق العمل حمليا وعامليا
متوهلا الدولة وتوفر هلا احلرية الختيار فلسفاهتا ، الطالب من خالل استقاللية املدرسة أداءجديدة تعمل علي تشجيع االبتكار وحتسني 

جديدة  هي مدارس نوعية، و الرتبوية وطرق تدريسها طاملا التزمت باملعايري اجلديدة ملناهج اللغة العربية واللغة االجنليزية والرياضيات والعلوم
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Goldman, Joy S. Moini, Vazha Nadareishvili (2007). Post-Secondary Education in Qatar: Employer 

Demand, Student Choice, and Options for Policy. The Supreme Education Council: RAND- Qatar, 

Policy Institute. 
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يا، نشء يواكب حتديات العصر وقادر علي العمل يف مناخ تنافسي متسارع النمو ومتقدم تكنولوج إلعدادتشجع علي االبتكار وهتدف 
 .تعليم ملركلة جديدة/ من اجلهود املتكاملة ملبادرة دولة قطر لتطوير التعليم العام يف البالد  أساسيوتأيت هذه املدارس كجزء 

واقع تربية اإلبداع يف الربامج الدراسية بكلية الرتبية والعلوم اإلنسانية جبامعة  على تعرفالإىل ( 2001)دراسة إبراهيم  دفتهويف السعودية 
آراء املسؤولني كول واقع تربية اإلبداع هبذه الكلية، ومن مث إىل تقدمي مقرتح لتفعيل تربية اإلبداع  على تعرفالإىل و طيبة باملدينة املنورة، 

لية يف ضوء نتائج الواقع وبعض برامج تربية اإلبداع يف نظام التعليم الياباين الذي ركز على اإلبداع التقين والصناعي ونظام التعليم بالك
 .الربيطاين الذي اهتم باإلبداع األكادميي

يف  اجلامعيني الطلبةاإلبداع لدى  عوائق كولليت أجريت ذات العالقة املباشرة مبوضوع حبثنا تلك الدراسة اومن بني الدراسات النادرة 
التخصصات العلمية يف التعليم  طلبةعوائق اإلبداع لدى " وهي بعنوان (دون تاريخ) احليزانام هبا وقد ق، جامعة امللك سعود بالرياض

تعلقة بالقائم بالعملية عوائق اإلبداع امل، وكذلك باملنهج الدراسي املتعلقةعوائق اإلبداع إىل دراسته  نتائجوصنف الباكث  ".اجلامعي
، كيف يتعامل الطالب مع املشكلة أو املسائل املتعددة من واقع جتربته التعليمية أو العملية يف احلياةوعوائق تتعلق ب (أستاذ املادة)التعليمية 

مفهوم اإلبداع يؤثر سلباً إدراك  عدم، اإلميان بأن ىن أول كل يعرض للمشكلة أو املسألة حتت الدراسةتب :هامنعائقًا  12كصر  وقد مت
 .توجد مراكز أو مؤسسات هتتم باإلبداع واالبتكار، وأنه العلى كالة اإلبداع يف كياته

واستعملوا مقياس مارتن لعوائق اإلبداع؛ وهو نفس املقياس الذي استعملناه يف هذه يف السعودية ومن الباكثني الذين درسوا عوائق اإلبداع 
وقد وجد أن العوائق املرتبطة باجناز . ، الذي درس عوائق اإلبداع لدى األساتذة يف جامعة سعودية(Sadi, 2006)الدراسة، سعدي 

ها األساتذة املهام هي أشد العوائق اليت يعانيها األساتذة يف هذه اجلامعة، وأن العوائق املرتبطة باحلاجة لإلمتثال كانت أقل العوائق اليت يعاني
 .  يف هذه اجلامعة

أخرى وباستعمال نفس املقياس لدراسة عوائق اإلبداع لدى املديرين يف بعض املؤسسات اإلقتصادية السعودية وجد كل من   ويف دراسة
أن العوائق املرتبطة بالثقة بالنفس والعوائق املرتبطة باجناز املهام كانت أشد العوائق ( Sadi & Dubaissi, 2008)سعدي والدبيسي 

ديني مقارنة مع عينة من املديرين غري السعوديني الذين يشتغلون بالسعودية أيضا والذين سجلوا نتيجة أكسن املسجلة عند املديرين السعو 
 .عالقة ارتباط اجيابية بني الثقة بالنفس وإجناز املهامهناك أن  أيضا ناد الباكثجوو . فيما يتعلق باجناز املهام

 اإلبداع"عن  (أ) 1229وإردوس وعشرية سنة  اخلليفةقام هبا دراسة  السودان، ذات العالقة مع حبثنا واليت أجريت يفمن بني الدراسات و 
استخدام املقاييس الغربية إشكالية ذعان، و إليف ظل ثقافة ا اإلبداعوركزت الدراسة على مفهوم  ،"اإلسالميةالعربية   يف ظل الثقافة احمللية

املدى املتاح للفرد للتعبري كول كما أجابت الدراسة عن تساؤل   ،احلداثةكالية إشفضال عن  اإلسالميةالثقافة العربية  يف اإلبداعلدراسة 
  4(Khalifa, Erdos & Ashria, 1996a) ذعانإلمع عمليات ا اإلبداعوكيف يتعايش ( املتشددة)ي يف ظل الثقافة احلازمة اإلبداع
من الذكور  649لعينة من " اإلسالميةقافة العربية يف ظل الث اإلبداعاجلنوسة و "دراسة عن  (ب) 6991نفس الباكثني سنة  وأجرى

نات بينما إلمقارنة با اإلبداعظهرت الدراسة تفوق الذكور يف اثنني من اختبارات أو . سنة 02-65من الفةة العمرية  اإلتاثمن  656و
تعليم ودرجة التسلط واالذعان يف النظام ومت مناقشة الفروق يف ضوء الفرص املتاكة لكل نوع يف ال. لإلبداعيف اختبار واكد  اإلتاثتفوقت 
لعينة قدرها " والثقافة والتعليم يف السودان اإلبداع"عن  أخرىدراسة ( ج) 6991سنة أيضا ى نفس الباكثني أجر و  .االجتماعي-الثقايف
ستخدامات غري ومت استخدام اختبار اال ،اجلامعات طلبةمن  02-69ترتاوح أعمارهم من ( 72)اإلناث و ( 602)من الذكور  022

مقارنة مع الدارسني  اإلبداعالذين درسوا يف ظل التعليم اجلامعي احلديث درجات أعلى يف  الطلبةوكشفت النتائج عن نيل  ،املألوفة لألشياء
 6992 سنة ويف .لإلبداعالثقافية الداخلية واخلارجية خاصة املعيقة القوى ومت تفسري النتائج يف ضوء بعض . يف النظام اجلامعي التقليدي

الدراسة اليت هذه وأظهرت نتائج  ،اإلسالميةعن التعليم التقليدي واإلبداع يف ظل الثقافة العربية و وإردوس وعشرية دراسة  اخلليفةقدم 
سنة عن تفوق الذين تعلموا يف ظل التعليم احلديث مقارنة مع  02-65ترتاوح أعمارهم بني شخصا  014طبقت على عينة قدرها 

 . ) (Khaleefa, Erdos & Ashria, 1997  يف اثنني من اختبارات اإلبداع يتقليدالتعليم ال
األساتذة و  طلبةالمن خالل عينة من  لإلبداعوالذي اشتمل على املفهوم العريب " لإلبداعفريقي إلااملفهوم "عن  أخرىوأجريت دراسة  

من عينة %  1785  وأظهرت الدراسة بأن كوايل .والبدعة اإلبداعم يف هذه الدراسة التمييز بني مفهو مت و . يف مصر والسودان اجلامعيني
ي اإلبداعخاصة يف جمال النشاط  اإلسالميةوتناولت الدراسة عملية تأثري الثقافة العربية . ياإلبداعمن النشاط نوعاً الدراسة العربية ميارسون 

تيان بأفكار جديدة بينما التجديد يعين إليعىن عملية ا اإلبداعف ؛جملددبني الشخص املبدع واوميزت الدراسة . يف الفنون اجلميلة واملوسيقية
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ومشينغو  اخلليفةامبوفو، ميامبو، موغاجي، فريق حبث تشكل من  وقد أشرف على هذه الدراسة .عملية تطبيق هذه األفكار اجلديدة
(0221 Mpofu, Myambo, Mogaji, Khaleefa ( Mashengo,  

 ،والذكاء واملوهبة يف العامل العريب استخدم فيها منهج حتليل احملتوى بصورة صارمة اإلبداعة عن حبوث دراس (6999)خليفة  وأجري
يتميز بالنموذج الوصفي خالفا للتوجهات العاملية واليت تستخدم مناذج خمتلفة من يف العامل العريب  اإلبداعأظهر أن البحث يف جمال كيث 

 ةث املنشور و وكشفت الدراسة بأن البح. هي عملية بطيةة اإلبداعاملفاهيم والنظريات واملناهج اخلاصة بالتصاميم البحثية، وأن عملية توطني 
القيام أوصت الدراسة بأمهية وقد . يف الدوريات احمللية ةاملنشور  تلكبواسطة علماء النفس العريب يف الدوريات العاملية أكثر كساسية من 

 (Khaleefa, 1999) .وهي اليت تقود لفهم أكثر عاملية لإلبداعلثقافية الدراسات التوطينية والدراسات عرب اب
ومتت عملية مسح . لدى تالميذ مركلة األساس يف السودان اإلبداععن معوقات أيضا دراسة يف السودان ( 0227)أمحد وأجرى 

. اليت تتثمل يف االعتمادية، ووأد خيال األطفال ، ومعوقات األسرةلإلبداعيف الثقافة العربية واليت تشمل التسلط كمعوق  اإلبداعملعوقات 
من  022أنثى، و 46و اذكر  59ميثلون عينة الراشدين منهم اإلداريني من املعلمني وأولياء األمور واملبدعني و  622ومت أخذ عينة قدرها 

واختبار تورانس للتفكري  اإلبتكاريقات التفكري استمارة معو  باستخدام .ومت اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية. تالميذ مركلة األساس
  ،%(4581)أوال اجملتمع : وسط تالميذ مركلة األساس متثل تنازليا يف اآليت اإلبداعوكشفت نتائج الدراسة بأن أهم معوقات  ،اإلبتكاري
%( 082)رة املدرسية واالدا%( 5)، واملعلم %(787)، واملنهج %(6286)، والتلميذ %(6684)واألسرة %( 6084)واملدرسة 

يف السودان تتضمن التحويل والتحديث والتطوير بقصد  اإلبداعفات يوكشفت نتائج التحليل النوعي بأن تعر  ،287)واالشراف والتوجيه 
 .فضال عن األفكار غري املسبوقة وغري املألوفة بعيدة املنال  الفائدة، كما يعين التفرد والتميز

وتكونت عينة الدراسة من . املركلة الثانوية بوالية اخلرطوم طلبةوسط  اإلبداعللكشف عن معوقات  (0229)هدفت دراسة جعفر كما و 
استبانة معوقات  مستخدما. ومت اختيار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية .إناث% 52و ذكور  %52هم منوطالبة طالب  522
وجود فروق دالة  املركلة الثانوية، وأظهرت الدراسة طلبةوسط  اإلبداعمعوقات  يف الدراسة ارتفاعللنظر وكانت أكثر نتيجة الفتة . اإلبداع

لدى الذكور  اإلبداعمعوقات ؛ أي أن تأثري لصاحل الريف بني الريف واحلضرو لصاحل الذكور  اإلبداعيف معوقات اإلناث و بني الذكور إكصائياً 
الريف علما بأن  طلبةأقل شدة ما هو عليه احلال عند ( املدن)احلضر  طلبة، وأن معوقات اإلبداع لدى اثناإلأشد مما هو عليه عند 

 .إكصائياً الفروق دالة 
" السمات االبتكارية لألستاذ اجلامعي وطبيعة اجتاهاته حنو التفكري االبتكاري جبامعة عدن"عن  دراسة (2009) ملقبليا أجرتويف اليمن 
ذ اجلامعي وطبيعة اجتاهاته حنو التفكري االبتكاري جبامعة عدن ، إضافة إىل التعّرف معرفة أهم السمات االبتكارية لدى األستا هدفت إىل

توصل البحث إىل  وقد. على طبيعة العالقة بني اجتاهات األستاذ اجلامعي حنو التفكري االبتكاري يف ضوء كل من متغريي اخلربة والتخصص
يف اجتاهات األستاذ  إكصائيةالبتكاري إضافة إىل وجود فروق ذات داللة وجود اجتاهات إجيابية لدى األستاذ اجلامعي حنو التفكري ا

يف  اجلامعي حنو التفكري االبتكاري تبعًا ملتغري اخلربة لصاحل األساتذة اجلامعيني متوسطي اخلربة، بينما انعدمت الفروق الدالة إكصائياً 
 . تخصصاجتاهات األستاذ اجلامعي حنو التفكري االبتكاري تبعاً ملتغري ال

بدراسة أخرى عن أثر إسرتاتيجية عصف الذهن يف تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة أيضا ( 7002) املقبليوقامت الباكثة 
يف املتمثل -هدفت الدراسة  إىل معرفة أثر إسرتاتيجية العصف الذهين يف تنمية التفكري اإلبداعي و  .الصف األول ثانوي يف مادة الكيمياء

، والتحصيل الدراسي، وأثر العالقة بني التفكري اإلبداعي لدى أفراد العينة ومستوى حتصيلهم الدراسي ، -الطالقة، املرونة واألصالة عوامل
يف كل من مهارات الطالقة واملرونة واألصالة ( ذكور وإناث)وقد أظهرت النتائج وجود فرق دال إكصائيًا لصاحل اجملموعات التجريبية 

مهاريت املرونة واألصالة فقد ظهر فرق دال يف بداعي ككل ، بينما ظهر فرق دال لصاحل اإلناث يف مهارة الطالقة فقط، أما والتفكري اإل
 .أفراد فةات التحصيل الدنيا فروقاً دالة إكصائياً بعد تطبيق التجربة ظهرأو  ،لصاحل الذكور

وقد هدفت إىل حبث العالقة بني ( 2002)هالل والطحان  ألبوراسة اإلمارات العربية املتحدة، دومن بني الدراسات اليت أجريت يف 
استخدمت الدراسة اختبار املصفوفات . التفكري االبتكاري والتحصيل الدراسي لدى عينة من املتفوقني يف املركلتني االبتدائية واإلعدادية

ونة والطالقة كأبعاد للقدرة االبتكارية، إضافة إىل مقياس آخر يقدر املتتابعة لرافن لقياس الذكاء واختبار تورنس الدوائر، لقياس األصالة واملر 
وأوضحت نتائج ، املدرس من خالله بعض خصائص حتصيل الطلبة يف مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم والرتبية الفنية الرمسية للمدارس

ثالثة أبعاد منفصلة، كما أوضحت املقارنات بني درجات طلبة  التحليل العاملي أن التحصيل الدراسي والذكاء والقدرة االبتكارية تشكل
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أن متغري الذكاء والتحصيل هلما قدرة تنبؤية ، و الصف السادس والثالث اإلعدادي أن الطلبة األكرب سنًا أكثر ابتكارًا من الطلبة األقل سناً 
 .حمدودة يف تفسري بعض تباين درجات املرونة والطالقة

واقع التعليم العايل يف مملكة على تعرف الدف عن واقع التعليم اجلامعي يف مملكة البحرين هب اسةبدر ( 2010)ال امل ويف البحرين، قام
التحديات اليت حتول دون تفعيل خمرجات التعليم العايل  على تعرفالتطلبات التنمية االقتصادية والبشرية، وكذلك ملالبحرين ومدى مواءمته 

ويف ضوء نتائج الدراسة  ،أهم االسرتاتيجيات املستقبلية لربط خطط التعليم العايل بالتنميةعلى تعرف الافة إىل ضاوربطها مبتطلبات التنمية 
قدمت الدراسة جمموعة من التوصيات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير خمرجات التعليم العايل وربطها مبتطلبات التنمية واكتياجات سوق 

 .العمل

 :قة وموقع الدراسة الحاليةالتعليق على الدراسات الساب
اتفاق بني الباكثني  عدم وجوداملالكظ بصفة عامة عن الدراسات امليدانية اليت أجريت عن عوائق اإلبداع يف املنظمات العربية هو من 

العوائق من قطاع  أنه من املمكن أن ختتلف تلك ق العملية اإلبداعية أو التفكري اإلبداعي إضافة إىلو كول عدد ومسميات العوامل اليت تع
  .، كما نالكظ عدم توفر دراسات مقارنة بني البلدان العربية أو بني املنظمات العربية يف جمال عوائق اإلبداعإىل آخر ومن بيةة إىل أخرى

البحث دراسة  يف هذا باجلامعات العربية املشاركةاجلامعيني  الطلبةلدى  اإلبداعيت اعتمدنا عليها لتحديد عوائق الالدراسات ومن أهم 
  :على النحو التايل اإلبداع رقلمن احلواجز اليت تع  كددت ستة أنواع يتالاليت ذكرناها و  ( ,1220Martin) مارتن

مع النبذ  وتقديرها، الثقة بالنفس، التعامل وتتعلق هذه العوائق باملتغريات اليت هلا عالقة باكرتام الذات  :مبفهوم الذات عوائق مرتبطة .أ
 .مواجهة خمتلف األفكار على والقدرة

ومبيوله  األمناط القائمة ولو كانت صحيحة، استعمالالفرد إىل جتنب وترتبط هذه العوائق مبيول  :عوائق مرتبطة باحلاجة لالمتثال .ب
 .للمخاطرة، وبتعبريه عن أفكاره، وبغربلته ونقده لآلراء التقليدية واالجراءآت املقننة والسياسات القائمة

، التجريد، رؤية األشياء بطريقة كلية أو بصرية، (الالشعور) مبيول الفرد الستعمال عقله الالواعي وتتعلق :بقدرة التجريد ق مرتبطةعوائ .ج
 .واالعتماد على احلدس

مال وترتبط هذه العوائق مبيول الفرد الستع :Systematic Analysis Barriers) املنطقيالتحليل  عوائق مرتبطة بقدرة استعمال .د
    .وغريها واالعتماد على احلقائق واملعطيات للمنطق، التفكري بشكل متتابع، تنظيم األفكار ، استعماله(الشعور) عقله الواعي

وتتعلق بأمناط العمل لدى الفرد، املثابرة، االجتاهات حنو اآلخرين، والذكاء  :(Task Achievement) عوائق مرتبطة باجناز املهام- ه
 .أو احلذق

وترتبط هذه العوائق مبتغريات مثل األشياء اليت يفضلها الفرد فيما حييط به، التعامل مع ما  (:الفيزيائي) عوائق مرتبطة باحمليط الطبيعي- و
 (.اخللوة) واحلاجة للوكدة (اجملال احليوي) يشتت االنتباه، استعمال املساكة الشخصية

ردي أم اجلماعي كثرية منها ما يرتبط بعوامل كلية اجتماعية اقتصادية وسياسية ومنها سواء كانت على املستوى الف اإلبداعوالشك أن عوائق 
 (.اجلنس، مستوى الذكاء، اخل) ما يرتبط بعوامل تنظيمية ومنها ما يتعلق بعوامل شخصية فردية

وسيطرة الفكر  (يةانية بدال من الفردو اجلمع) والثقافة (لتساهلاالتسلط، التسامح، ) ومن بني العوامل اخلارجية مثال أساليب املعاملة الوالدية
وتطويره على مستوى احلكومات  اإلبداعوتنميه وعدم توفراسرتاتيجية لتنمية  اإلبداعاجلماعي وفقر البيةة وعدم توفر بيةة مدرسية تشجع 

ساته، وتقييد احلريات وخاصة كرية وغياب الفكر النقدي باجملتمع وخمتلف مؤس واملعاهد االسرتاتيجية، واملؤسسات املعنية كاجلامعات،
 .وتنمية املواهب يف خمتلف اجملاالت اإلبداعوعدم هتيةة البيةة املناسبة لرعاية  التسامح،عدم و  ،وكرية االختالف يف الرأي التعبري

ات وانعدام الدافعية وعدم بذل اجلهد اإلبداعومنها ما يرتبط بعوامل داخلية تتصل بالفرد وشخصيته كاخلوف من التعبري عن املواهب و 
والعجز عن التعلم، ضعف االنتباه، الصراعات النفسية، واإلنفعاالت املفرطة واإلرتباطات العاطفية غري املستمر لصقل املواهب وتطويرها 

 . ةالسليمة، وسيطرة احلواجز الذهنية والوجدانية على الشخص بصفة عامة كما سيتبني ذلك من خالل هذه الدراس
كما قد ترجع لعوامل اجتماعية ثقافية؛ فدراسة القيم مثال يف خمتلف الثقافات  (شخصية) وعليه، فإن عوائق اإلبداع قد ترجع لعوامل فردية

قيمهم وأن اجملتمعات واألفراد ينظمون  .تبني أن هناك جمتمعات تسود فيها أمناط خمتلفة للقيم؛ وهي القيم املشرتكة بني أفراد اجملتمع الواكد
 كما بينت ذلك عدة دراسات ميدانية  واجملتمعات وأن نسق القيم خيتلف عرب الثقافات ".نسق القيم" تفضيلي يسمى يف شكل هرمي

 (  Schwartz, 1996) 1229 سنة ارتزشو أوردها مقارنة 
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م السياسي القائم والنظام اإلقتصادي اجملتمع والثقافة والنظا) باملستوى الكلي كثرية منها ما يتعلق  اإلبداعيف الواقع، فإن عوائق 
الذكاء، ) ومنها ما يتعلق باملستوى الفردي (اهلياكل والقوانني والثقافة التنظيمية والقيادة التنظيمية) ومنها مايتعلق باملستوى التنظيمي (السائد

 ...(.املوهبة، الدافعية
يف البداية يف اجلامعات العربية سريكز  اإلبداعلتأثر والتأثري، فإن دراسة عوائق ونظرا لصعوبة الفصل بني هذه املستويات املتفاعلة اليت تتبادل ا

دون إمهال اجلانب الكلي  (اجلامعة كمنظمة) التنظيمياملستوى دراسة على أن يلي ذلك  اجلامعيني لعوائق اإلبداع الطلبةمدى معاناة على 
 .يه وتتأثر بهكيث الميكن فصل اجلامعة عن حميطها الذي تؤثر ف( اجملتمع)

اليت خترج املعلمني والقيادات الرتبوية وغريها من القيادات  يف اجلامعات باعتبارها هي املؤسسات اإلبداعبدراسة عوائق أن نبدأ وقد ارتأينا 
ون له تأثريات إجيابية على  وتوفري البيةة املناسبة لنموه وتطوره يف اجلامعات العربية سيك اإلبداعوبالتايل، فإن اإلهتمام ب .السياسية والدينية

  .كل املستويات ويف خمتلف اجملاالت وخاصة يف جمال الرتبية والتعليم

 :أسئلة البحث
 األكثر انتشارا لدى الطلبة يف اجلامعات العربية؟ ماهي عوائق اإلبداع- 1
 ماهي شدة عوائق اإلبداع املختلفة لدى الطلبة يف اجلامعات العربية؟ -2
 لدى الطلبة يف اجلامعات العربية؟ دالة إكصائيا يف أنواع عوائق اإلبداع فروق هل هناك- 3
 :منهجية البحث

تندرج هذه الدراسة حتت نوع الدراسات الوصفية القائمة على مجع البيانات من عينات قصدية؛ وذلك باستعمال استبانة صممت هلذا 
قرتاح احللول هلذه العوائق هبدف تطوير اإلبداع يف اجلامعات العربية اليت الغرض لتحديد أهم عوائق اإلبداع يف بعض اجلامعات العربية، وا

 .من املفرتض أن تقود عمليات التنمية والتطوير يف البلدان العربية
 :أداة جمع البيانات
سنة مارتن من طرف  وضع املقياس. من طرف الباكث األول مرتجم من اللغة االنكليزيةيف هذه الدراسة جلمع البيانات املقياس املستعمل 

وميثل كل عامل صنفًا من . فقرة كيث تشكل يف جمموعها ستة عوامل؛ ويتكون كل عامل من ست فقرات 39من  ، ويتكون1220
وقد صيغت الفقرات كلها إجيابيا ووضعت هلا قيم وفق سلم ليكرت اخلماسي الذي . العوائق كسب التصينف أدناه وأأصناف احلواجز 
 : فق جداً ومعارض جداً كسب القيم التاليةيرتاوح ما بني موا

 2=معارض جداً  3=معارض   3=موافق    2=موافق نوعاً ما   1=موافق جداً 
 :وقد عدلت درجات السلم يف االستبانة اليت استعملناها، وأصبحت على النحو التايل

 2=على اإلطالق  وغري موافق         3=غري موافق    3=حمايد          2=موافق     1=موافق جدا
 :  ستة أنواع من احلواجز اليت تعوق اإلبداع على النحو التايل" التحليل العاملي"وقد كددت مارتن باستعمال 

لنفس، التعامل مع النبذ باتتعلق هذه العوائق باملتغريات اليت هلا عالقة باكرتام الذات وتقديرها، الثقة : عوائق مرتبطة مبفهوم الذات. أ
 . ى مواجهة خمتلف األفكاروالقدرة عل

 31، 22، 12، 13، 9، 1: والفقرات اليت متثل هذا العامل يف االستبيان هي
ترتبط هذه العوائق مبيول الفرد جتنب استعمال األمناط القائمة ولو كانت صحيحة، ومبيوله للمخاطرة، : عوائق مرتبطة باحلاجة لالمتثال. ب

والفقرات اليت متثل هذا العامل يف االستبيان . آلراء التقليدية واالجراءآت املقننة والسياسات القائمةوبتعبريه عن أفكاره، وبغربلته ونقده ل
 . 32، 29، 20، 13، 1، 2: هي
، التجريد، رؤية األشياء بطريقة  (الالشعور)تتعلق هذه العوائق مبيول الفرد الستعمال عقله الالواعي : عوائق مرتبطة باستعمال التجريد. ج

 .33، 29، 21، 12، 2، 3: والفقرات اليت متثل هذا العامل يف االستبيان هي. أو بصرية، واالعتماد على احلدس كلية
، استعماله للمنطق، التفكري (الشعور)ترتبط هذه العوائق مبيول الفرد الستعمال عقله الواعي : عوائق مرتبطة باستعمال التحليل املنطقي. د

 .   وغريها واالعتماد على احلقائق واملعطياتبشكل متتابع، تنظيم األفكار 
 .33، 22، 19، 10، 3: والفقرات اليت متثل هذا العامل يف االستبيان هي
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والفقرات . تتعلق هذه العوائق بأمناط العمل لدى الفرد، املثابرة، االجتاهات حنو اآلخرين، والذكاء أو احلذق: عوائق مرتبطة باجناز املهام -ه
 .32، 22، 23، 19، 11، 2: العامل يف االستبيان هياليت متثل هذا 

ترتبط هذه العوائق مبتغريات مثل األشياء اليت يفضلها الفرد فيما حييط به، التعامل مع ما (: الفيزيائي)عوائق مرتبطة باحمليط الطبيعي  -و
 واحلاجة للوكدة ( اجملال احليوي)يشتت االنتباه، استعمال املساكة الشخصية 

 .39، 30، 23، 11، 12، 9: والفقرات اليت متثل هذا العامل يف االستبيان هي. (اخللوة)
أما  .890.وقد أكدت الباكثة ثبات وصدق األداة كيث أوردت أن معامل الثبات لألداة باستعمال تقنية اإلختبار وإعادة اإلختبار هو 

من خالل التحليل العاملي ( Construct Validity)خبصوص صدق األداة فقد أوردت الباكثة أن األداة تتمتع بصدق املفهوم 
بصدق احملتوى من خالل حتكيم احملكمني لفقرات االستبيان اليت اقتبست من الدراسات السابقة األداة كما تتصف الذي قامت به،  

   .كسب تأكيد الباكثة
الذي صاغته  املقياستصادية، ومل يستعمل هذا وينبغي أن نشري إىل أن حبوث مارتن كول عوائق اإلبداع قد كانت يف املؤسسات اإلق

اإلبداع لدى الطلبة عوائق لدراسة  املقياسوعليه، فهذه أول مرة يستعمل فيها هذا . كسب علمنا طالبيةونشرته مارتن مع عينات 
 .كما أنه يستعمل ألول مرة يف اجلامعات العربية  اجلامعيني

اجلزائر، مصر، السودان، قطر، السعودية، الكويت، : البلدان العربية التاليةيف عدة جامعات  من املقياسوقد مت مجع البيانات باستعمال هذا 
  .اليمنو  سوريا

جامعة من البلدان العربية املذكورة أعاله تساوي  19اليت مجعت من ( ألفا اإلمجالية)قيمة ألفا كرونباخ لكل البيانات وجتدر اإلشارة  إىل أن 
كما أشارت إىل ذلك مارتن، وكما أكدته الدراسة   لة إكصائية مقبولة، مما يعين أن املقياس يتمتع بالثباتوهي قيمة ذات دال  04922

 .احلالية
ثرة وتنبغي اإلشارة إىل أننا كاولنا مجع البيانات من معظم البلدان العربية ولكن بعض الزمالء مل يتمكنوا من مجع البيانات أو اعتذروا لك

 . انشغاالهتم
 :حث وكيفية جمع البياناتعينة الب

وقد مت مجع البيانات . مجعت البيانات يف بعض البلدان من عدة جامعات بينما مجعت البيانات من جامعة واكدة فقط يف بلدان أخرى
 .   بصفة قصدية يف معظم اجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث

 :العينة االجمالية للدراسة
قد و . واجلامعات املشاركة يف هذا البحث وكجم العينة يف كل بلد والنسبة اليت متثلها مقارنة بالعينة االمجالية البلدان( 1) يقدم لنا اجلدول

و % 3942وميثلون ( ذكور) 910إىل ( النوع)طالبا وطالبة؛ يتوزعون كسب اجلنس  2090بلغ كجم العينة الكلية يف هذا البحث 
ولعل هذا راجع إىل كون . اإلناث املشاركات يفوق عدد الطلبة الذكور املشاركنيونالكظ أن عدد %. 9241وميثلن ( إناث) 1210

 . اإلناث يشكلن األغلبية يف معظم ميادين العلوم االجتماعية بل ويف معظم االختصاصات اجلامعية

 :الجامعات التي تم جمع البيانات منهاالبلدان و  :0جدول رقم 
 لبلدا الجامعات المشاركة حجم العينة النسبة

21.7 447 
 

جامعة باب  ،جامعة اجلزائر
جامعة  ،جامعة بسكرة ،الزوار
جامعة  ،جامعة وهران ة،اجللف

جامعة سطيف ،قسنطينة  

 

 اجلزائر

 مصر جامعة بنها 422 19.4

9.9 022 
 

 السودان اخلرطوم، النيلني

12.4 055 
 

جامعة امللك فيصل، جامعة 
امللك فهد للبرتول واملعادن، 

 السعودية
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 .ةجامعة طيب
11.4 025 

 

 الكويت جامعة الكويت

9.9 024 
 

 قطر جامعة قطر

9.7 022 
 

 اليمن جامعة عدن

5.6 665 
 

 سوريا جامعة دمشق

 اجملموع  2090 100
 

ه العينة متثلها يف هذ -ماعدا اجلزائر والسعودية اللتني متثلهما عدة جامعات والسودان الذي ميثله جامعتان -نالكظ أن أغلب البلدان 
يف تعميم النتائج احملصل عليها إىل باقي اجلامعات يف البلد الواكد، إال أن هذا ال مينعنا  نتحفظ ة جامعة واكدة فقط مما جيعلنا االمجالية

اجلامعات يف هذه البلدان مثل جامعة قطر وجامعة دمشق وجامعة الكويت وجامعة أهم من اإلشارة إىل أن معظم هذه اجلامعات متثل 
 . عدن وكذلك األمر بالنسبة جلامعة اجلزائر وجامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا يف اجلزائر وجامعيت النيلني واخلرطوم يف السودان

 تحليل البيانات 
  :إجمالي العوائق

هذا التحليل بالعائق االمجايل أو الكلي؛ املقصود بإمجايل العوائق هو جمموع أنواع العوائق الستة اليت أشرنا إليها سابقا؛ واليت نشري إليها يف 
 . نقطة 39نقطة وأدىن درجة له هي 110علماً بأن أعلى درجة للعائق الكلي هي 

 .متوسطات إجمالي عوائق اإلبداع لدى الطلبة في الجامعات المشاركة في البحث: 0 جدول رقم
 البلد المتوسط االنحراف المعياري
 رجامعات اجلزائ 82.0068 11.07451

 (السودان)جامعيت اخلرطوم والنيلني  87.4694 13.91970

 (مصر)جامعة بنها  92.4645 11.40622

 جامعات سعودية 92.6941 11.55203

 جامعة الكويت 87.4936 14.14466

 جامعة قطر 81.8325 10.90645

 جامعة دمشق 84.9821 11.78714

 (اليمن)جامعة عدن  83.8000 12.07930

 المتوسط العام 86.8756 12.75882

 
نقطة  22492واملالكظ من خالل اجلدول أعاله أن أعلى متوسط إلمجايل العوائق مسجل يف اجلامعات السعودية مبتوسط يساوي 

نقطة وباحنراف  11413، وأن أدىن متوسط المجايل العوائق مسجل يف جامعة قطر مبتوسط يسااوي 11422باحنراف معياري قدره 
علمًا بأنه كلما كان 12492نقطة باحنراف معياري قدره  19419أما املتوسط اإلمجايل للبلدان املشاركة فيساوي . 10420معياري قدره 

وهذا يؤدي بنا إىل استنتاج أن العوائق يف اجلامعات السعودية أشد مما . املتوسط أعلى كلما دل ذلك على شدة العوائق والعكس بالعكس
عات العربية املدرجة يف البحث كسب ما جاء يف إجابات الطلبة، وأن هذه العوائق أقل ما تكون يف جامعة هو عليه األمر يف باقي اجلام

 .قطر كسب إجابات الطلبة املشاركني يف البحث أيضا
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درجة الكلية ملختلف وقد بني حتليل التباين أكادي االجتاه أن هناك فروقا ذات داللة إكصائية بني البلدان العربية يف إمجايل العوائق أي يف ال
 . 001وهي دالة عند  31430= أنواع العوائق كيث ف

بني الطلبة يف خمتلف اجلامعات العربية املشاركة يف البحث، وبعد تطبيق اختبار شيفي، انتهينا إىل ( الدرجة الكلية)بعد مقارنة إمجايل العوائق 
 : النتائج التالية

مما هو عليه يف جامعة بنها واجلامعات السعودية وجامعة الكويت بفروق دالة إكصائيًا عند  إمجايل عوائق اإلبداع يف اجلزائر أقل  -1
 .والتوجد فروق دالة بني جامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعة دمشق وجامعات السودان. 00001

ها واجلامعات السعودية وجامعة الكويت أقل مما هو عليه يف جامعة بن( اخلرطوم والنيلني)إمجايل عوائق اإلبداع يف جامعيت السودان  -2
 .والتوجد فروق دالة بني جامعات السودان وجامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعة دمشق. 00001بفروق دالة إكصائياً عند 

كويت بفروق إمجايل عوائق اإلبداع يف جامعة قطر أقل مما هو عليه يف جامعيت السودان وجامعة بنها واجلامعات السعودية وجامعة ال -3 
 التعليم نظام يف موضوع والسعودية قطر بني املقارنةب املتعلقة التقارير بعضولو بصفة جزئية  النتائج هذه تؤيدو . 00001دالة إكصائياً عند 

 .اجلامعية املركلة يف الطلبة على وأثره الثانوية املدارس يف
. 00001جامعة بنها واجلامعات السعودية بفروق دالة اكصائيا عند  إمجايل عوائق اإلبداع يف جامعة دمشق أقل مما هو عليه يف  -3

 .والتوجد فروق دالة بني جامعة دمشق وجامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعيت السودان وجامعة الكويت وجامعة عدن
. 00001الة اكصائيًا عند  إمجايل عوائق اإلبداع يف جامعة عدن أقل مما هو عليه يف جامعة بنها واجلامعات السعودية بفروق د -2

 .والتوجد فروق دالة بني جامعة عدن وجامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعة الكويت وجامعة دمشق
فيما خيص  ،إكصائية بني طلبة اجلامعات العربية املعنية هبذا البحث ةذات دالل روقمثل هذه النتائج اليت تؤكد على وجود ف ميكن إرجاع 

 .ع عندهم، إىل االختالف يف مدى تفتح احمليط االجتماعي والثقايف والنظام البيداغوجي هلذه اجلامعاتمدى شدة عوائق اإلبدا 
  :تصنيف العوائق بالجامعات العربية المشاركة في البحث -

اليت تواجه الطلبة  نالكظ من خالل هذا اجلدول أن أشد العوائق.  مستوى خمتلف أنواع العوائق لدى العينة الكلية للطلبة( 3) يبني اجلدول
، وتليها العوائق املرتبطة بالثقة بالنفس واملخاطرة مبتوسط (19419)بأعلى متوسط " إجناز املهام"يف اجلامعات العربية هي عوائق 

توسط مث العوائق املرتبطة باستعمال التجريد مب( 13432)، وتأيت بعدها العوائق املرتبطة باستعمال التحليل املنطقي مبتوسط (13493)
، ويف األخري العوائق املرتبطة باحمليط (13491)، وتأيت يف املرتبة ما قبل األخرية العوائق املرتبطة باحلاجة لالمتثال مبتوسط (13412)

 .3433و  3411ونالكظ أن االحنراف املعياري يرتواح ما بني (. 13492)الفيزيائي مبتوسط 
 العربيةفي الجامعات  أنواع العوائق التي تواجه الطلبة :6رقم جدول 

 نوع العائق المتوسط االنحراف المعياري

 عوائق إجناز املهام 16.1650 3.18385

 عوائق الثقة بالنفس واملخاطرة 14.7406 3.41631

 (املنطقي)عوائق التحليل املنطقي  14.3276 3.25081

 عوائق التجريد 14.1990 3.22630

 العوائق احلاجة لالمتث 13.7172 3.44843

 عوائق احمليط الفيزيائي 13.6939 3.33210

 
وهكذا نالكظ أن أشد عوائق اإلبداع لدى الطلبة يف اجلامعات العربية اليت مشلها البحث هي عوائق ترتبط باجناز املهام وتليها العوائق 

 . املرتبطة بالثقة بالنفس، كما نالكظ أن أقل هذه العوائق شدة هي العوائق الفيزيائية
 . هذه النتيجة تناقض التصور العام الذي يعزو معظم عوائق اإلبداع لعوامل خارجية تتعلق باحمليط الطبيعي وغريهولعل 
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 :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعات العربية في عوائق اإلبداع؟
اجلامعات العربية املشاركة يف هذا قا دالة إكصائياً بني طلبة لإلجابة عن هذا السؤال قمنا بتحليل التباين أكادي االجتاه، وتبني أن هناك فرو 

 . 001وهي دالة عند  31430= كيث ف 3يف اجلدول كما هو مبني اإلبداع  عوائق جمموع يف البحث 

 
 فروق عوائق اإلبداع اإلجمالية لدى طلبة الجامعات العربية: 4جدول رقم 

 

 الداللة ف متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات 
 000. 38.404 5535.910 7 38751.372 بني اجملموعات

   144.149 2018 290893.283 داخل اجملموعات
    2025 329644.655 اجملموع

 
كل   كوجتدر اإلشارة إىل أن الفروق يف عوائق اإلبداع املرتبطة بإجناز املهام هي أقل من بقية الفروق يف العوائق األخرى مما يدل على اشرتا

وقد جاء هذا النوع من . طالب اجلامعات العربية املدرجة يف البحث يف مواجهة هذه النوع من العوائق ولو كان األمر بنسب متفاوتة
ويف املقابل جند أن عوائق (. 3انظر اجلدول )العوائق يف املرتبة األوىل من كيث شدته كما تبني ذلك يف متوسطات العوائق املذكورة أعاله 

ولكنها . ع املرتبطة باحمليط الفيزيائي قد جاءت يف املرتبة األخرية من كيث الشدة كما هو مالكظ يف متوسطات عوائق اإلبداعاإلبدا 
 .جاءت يف املرتبة األوىل من كيث شدة الفروق فيما بني عينات طالب اجلامعات العربية

تتباين لدى الطلبة يف اجلامعات العربية تباينًا ذا داللة إكصائية كيث وتبني لنا النتائج باستعمال اختبار شيفي أن أنواع عوائق اإلبداع 
 :انتهينا إىل النتائج التالية

 (: مفهوم الذات)عوائق مرتبطة بالثقة بالنفس والمخاطرة . أ
فروق ذات داللة إكصائية يعاين الطلبة يف اجلزائر هذا العائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن ال -1

 .وال توجد فروق ذات داللة مع اجلامعات العربية األخرى. 04001عند 
يعاين الطلبة يف السودان هذا العائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن الفروق ذات داللة إكصائية  -2

  .عات العربية األخرىوال توجد فروق ذات داللة مع اجلام. 04001عند 
يعاين الطلبة يف جامعة الكويت هذا العائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن الفروق ذات داللة  -3

 .وال توجد فروق ذات داللة مع اجلامعات العربية األخرى. 04001إكصائية عند 
أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن الفروق ذات داللة يعاين الطلبة يف جامعة عدن هذا العائق  -3

 .وال توجد فروق ذات داللة مع اجلامعات العربية األخرى. 04001إكصائية عند 
الفروق ذات داللة يعاين الطلبة يف جامعة قطر هذا العائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن  -2

 .وال توجد فروق ذات داللة مع اجلامعات العربية األخرى. 04001إكصائية عند 
ال توجد فروق ذات داللة إكصائية يف هذا العائق عند مقارنة الطلبة يف جامعة دمشق وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف  -9

 .البحث
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 :عوائق مرتبطة بالحاجة لالمتثال. ب
يعاين الطلبة يف اجلزائر هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعيت السودان و جامعة بنها واجلامعات السعودية وجامعة  -1

= ألفا)، وأكثر مما يعانيه الطلبة يف جامعة قطر، وجامعة دمشق وجامعة عدن 0401الكويت علما بأن الفروق ذات داللة اكصائية عند 
04001 .) 

وجامعات جلزائر وجامعة قطر ( 0402=ألفا)يعاين الطلبة يف جامعة بنها هذه العوائق أكثر مما يعانيه الطلبة يف جامعيت السودان  -2
وال توجد فروق ذات داللة اكصائية مع اجلامعات . 04001وجامعة دمشق وجامعة عدن علمًا بأن الفروق ذات داللة اكصائية عند 

 .العربية األخرى
 الطلبة يف جامعة الكويت هذه العوائق أكثر مما يعانيه الطلبة يف جامعات اجلزائر وجامعة قطر علما بأن الفروق ذات داللة يعاين -3

 .وال توجد فروق ذات داللة اكصائية مع اجلامعات العربية األخرى. 0401اكصائية عند 
يف جامعة بنها واجلامعات السعودية وجامعة الكويت علما بأن الفروق يعاين الطلبة يف جامعة قطر هذه العوائق أقل مما يعانيه الطلبة  -3

 .وال توجد فروق ذات داللة مع اجلامعات العربية األخرى. 04001ذات داللة اكصائية عند 
ت داللة يعاين الطلبة يف جامعة عدن هذه العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعات جامعة بنها والسعودية علما بأن الفروق ذا -2

 .وال توجد فروق ذات داللة مع اجلامعات العربية األخرى. 04001اكصائية عند 
ال توجد فروق ذات داللة اكصائية يف هذا النوع من العوائق عند مقارنة الطلبة يف جامعة دمشق مع بقية الطلبة يف اجلامعات العربية  -9

 .املشاركة يف البحث
  :عوائق مرتبطة باستعمال التجريد. ج
 يعاين الطلبة يف اجلزائر هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن الفروق ذات داللة -1

 .وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث. 0401إكصائية عند 
معة بنها هذه العوائق أكثر مما يعانيها الطلبة يف جامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعة عدن علما بأن الفروق ذات يعاين الطلبة يف جا -2

 . وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث. 04001داللة إكصائية عند 
ق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها واجلامعات السعودية علما بأن الفروق ذات داللة يعاين الطلبة يف جامعة قطر هذه العوائ -3

 . وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى. 04001إكصائية عند 
وال (. 0402= ألفا)ويف اجلامعات السعودية ( 0401= ألفا)يعاين الطلبة يف جامعة عدن عوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعة بنها  -2

 .توجد فروق ذات داللة وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى
 .ال توجد فروق دالة بني الطلبة يف جامعة الكويت وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث -9
 .وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث ال توجد فروق دالة بني الطلبة يف جامعيت السودان -9
 .ال توجد فروق دالة بني الطلبة يف جامعة دمشق وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث -1
 :عوائق مرتبطة باستعمال التحليل المنطقي. د
مما يواجهها الطلبة يف جامعات مصر والسعودية علما بأن الفروق ذات داللة  يواجه الطلبة يف اجلزائر هذا النوع من العوائق أقل -1

 .وال توجد فروق ذات داللة وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحث. 0401إكصائية عند 
وال . 0401فروق ذات داللة إكصائية عند يواجه الطلبة يف السودان هذه العوائق أكثر مما يواجهها الطلبة يف جامعة قطر علما بأن ال -2

 .توجد فروق ذات داللة وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحث
يواجه الطلبة يف السعودية هذه العوائق أكثر مما يواجهها الطلبة يف جامعات اجلزائر وقطر علما بأن الفروق ذات داللة إكصائية عند  -3

 .وق ذات داللة وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحثوال توجد فر . 0401
والفروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة ( 0402= ألفا)يواجه الطلبة يف الكويت عوائق أكثر مما يواجهه الطلبة يف جامعة قطر  -3

 .باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحث
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= ألفا)ويف جامعات مصر والسعودية ( 0402= ألفا)عوائق أقل مما يواجهها الطلبة يف جامعات السودان يواجه الطلبة يف قطر هذه ال -2

 .وال توجد فروق ذات داللة وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحث(. 0402=ألفا)ويف جامعة الكويت ( 04001
وال توجد فروق ذات داللة وبقية الطلبة . 0402= ألفا)واجهها الطلبة يف جامعات مصر يواجه الطلبة يف اليمن هذه العوائق أقل مما ي -9

 .باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحث
= ألفا)ويف جامعات اليمن ( 04001= ألفا)يواجه الطلبة يف مصر هذه العوائق أكثر مما يواجهها الطلبة يف جامعات اجلزائر وقطر  -9

 .د فروق ذات داللة وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحثوال توج(. 0402
 .ال يوجد يف هذا النوع من العوائق فروق دالة بني الطلبة يف سوريا وبقية الطلبة باجلامعات العربية األخرى املشاركة يف البحث -1
 :عوائق مرتبطة بإنجاز المهام -ه
ا النوع من العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعيت السودان علما بأن الفروق ذات داللة إكصائية عند يعاين الطلبة يف اجلزائر هذ -1

 .وال توجد فروق ذات داللة إكصائية مع اجلامعات العربية األخرى. 04001
ملشاركة يف البحث يف هذا النوع من ال توجد فروق دالة إكصائيا بني الطلبة يف جامعة الكويت وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية ا -2

 .العوائق
ال توجد فروق دالة إكصائيا بني الطلبة يف اجلامعات السعودية وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث يف هذا النوع  -3

 .من العوائق
امعات العربية املشاركة يف البحث يف هذا النوع من ال توجد فروق دالة إكصائيا بني الطلبة يف جامعة دمشق وغريهم من الطلبة باجل -3

 .العوائق
 .ال توجد فروق دالة إكصائيا بني الطلبة يف قطر وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث يف هذا النوع من العوائق -2
امعات العربية املشاركة يف البحث يف هذا النوع من ال توجد فروق دالة إكصائيا بني الطلبة يف جامعة عدن وغريهم من الطلبة باجل -9

 .العوائق
ال توجد فروق دالة إكصائيا بني الطلبة يف جامعة بنها وغريهم من الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف البحث يف هذا النوع من  -9

 .العوائق
البحث يعانون هذا النوع من عوائق اإلبداع أشد من معاناهتم من وهنا نالكظ أن أغلب الطلبة يف معظم اجلامعات العربية املشاركة يف هذا 

 . أي عائق آخر؛ وهو مشرتك بني أغلب الطلبة مهما كانت مستوياهتم الدراسية
 (الفيزيائي)عوائق مرتبطة بالمحيط الطبيعي  -و

وهذا عكس العائق السابق . عربية املشاركة يف البحثنالكظ أن هناك تبايناً كبرياً يف معاناة هذا النوع من العوائق لدى الطلبة باجلامعات ال
 04001وهي دالة عند  32422ونالكظ هنا أن قيمة ف عالية كيث تساوي . املتعلق باإلجناز

يعاين الطلبة يف اجلزائر هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعات السعودية وجامعة بنها وجامعة الكويت علما بأن  -1
 .  وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث. 04001وق ذات داللة إكصائية عند الفر 
يعاين الطلبة يف السودان هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف جامعات السعودية وجامعة بنها علمًا بأن الفروق ذات داللة  -2

 .وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث. 04001عند إكصائية 
يعاين الطلبة يف جامعة بنها هذا النوع من العوائق أكثر مما يعانيه الطلبة يف جامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعة الكويت وجامعة  -3

وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات . 04001ت داللة إكصائية عند دمشق وجامعة عدن علمًا بأن الفروق ذا
 .العربية املشاركة يف هذا البحث

يعاين الطلبة يف اجلامعات السعودية هذا النوع من العوائق أكثر مما يعانيه الطلبة يف جامعات اجلزائر وجامعة قطر وجامعة الكويت  -3
وال توجد فروق ذات داللة إكصائية بني . 04001عدن والسودان علمًا بأن الفروق ذات داللة إكصائية عند وجامعة دمشق وجامعة 

 .طلبة اجلامعات السعودية وطلبة جامعة بنها
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جامعة بنها يعاين الطلبة يف جامعة الكويت هذا النوع من العوائق أكثر مما يعانيه الطلبة يف جامعات اجلزائر وأقل مما يعانيه الطلبة يف  -2
وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات . 04001واجلامعات السعودية علمًا بأن الفروق ذات داللة إكصائية عند 

 .العربية املشاركة يف هذا البحث
جامعة بنها علمًا بأن الفروق ذات  يعاين الطلبة يف جامعة قطر هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه طلبة  اجلامعات السعودية وطلبة -9

 .وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث.  04001داللة إكصائية عند 
لفروق ذات داللة يعاين الطلبة يف جامعة دمشق هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه طلبة اجلامعات السعودية وجامعة بنها علما بأن ا -9

 .وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث. 04001إكصائية عند 
يعاين الطلبة يف جامعة عدن هذا النوع من العوائق أقل مما يعانيه الطلبة يف اجلامعات السعودية وجامعة بنها علما بأن الفروق ذات  -1

 .وال توجد فروق ذات داللة إكصائية وبقية الطلبة باجلامعات العربية املشاركة يف هذا البحث. 04001ئية عند داللة إكصا

 :مناقشة النتائج 
إذا نظرنا إىل متوسط إمجايل عوائق اإلبداع لدى الطلبة باجلامعات العربية املشاركة، فإننا جنده أعلى ما يكون يف اجلامعات السعودية 

وقد يعزى ارتفاع متوسط عوائق اإلبداع لدى الطلبة يف اجلامعات السعودية املشاركة يف البحث إىل . ما يكون يف جامعة قطر املشاركة وأقل
عدم تشجيع التفكري النقدي والنشاط اإلبداعي لدى الطلبة من طرف األساتذة واإلدارة يف معظم هذه اجلامعات ولرمبا أيضًا يف معظم 

يف هذا البحث بالقدر الذي حيدث حتوال نوعيا يف ذهنية الطلبة وسلوكهم وخاصة فيما يتعلق بالتفكري النقدي باقي اجلامعات املشاركة 
 .  واإلنتاج اإلبداعي لديهم

أما اخنفاض هذه العوائق يف جامعة قطر مثال فقد يرجع ذلك إىل استحداث جامعة قطر لنظم املراجعة الدورية لتقومي خمرجات التعلم لدى 
ومل يعد التقومي للطالب معتمداً . يف اجلامعة، وربطها بكفاءة الطالب وقدرته على إنتاج املعرفة والتعلم، وتنوع طرق القياس والتقييمالطلبة 

على االختبارات واالمتحانات بل يتطلب من الطالب القيام بأعمال حبثية والقيام بزيارات ميدانية، واستخدام نظم املعلومات احلديثة، 
، وقدرة الطالب على التواصل املستمر مع أستاذ املقرر حبيث ميكنه (نظام الكرتوين لتواصل األساتذة مع الطلبة" )البالك بورد"ظام وتفعيل ن

من تقومي أعماله بصورة مستمرة ال تتطلب منه االنتظار لنهاية الفصل؛ وهنا داللة على أن الطالب يف جامعة قطر مقارنة بالطلبة يف 
دية أكثر قدرة على إجناز املهام، وأعلى يف الثقة بالنفس والقدرة على املخاطرة من خالل قيام عديد من الطلبة يف أعمال اجلامعات السعو 

تطوعية وخدمية داخل وخارج اجلامعة إىل جانب أعماهلم األكادميية، وأكثر قدرة على التحليل النسقي املنطقي، كيث تقام للطبة مؤمترات 
 .علمي، داخل وخارج دولة قطرسنوية خاصة بالبحث ال

 من اهلدف اجلديدة، وكان معايريها على احلفاظ اختارت جامعة قطر إدارة أنإىل ما سبق اإلشارة إليه يف " معهد راند"وتشري نتائج تقرير 

 على إكرازها ميكن أهداف حتقيق واختارت املعايري، خفض من بدال املتوسط وفوق املتوسط املستوى من الطلبة اكتياجات تلبية هو ذلك

  .نفسه الوقت يف طموكا أكثر بشكل التوسع جيري فيما قليلة، سنوات خالل الواقع أرض
ق فلقد بينت النتائج احملصل عليها أن الطلبة اجلامعيني العرب املشاركني يف هذا البحث  يعانون عوائق اإلبداع بصفة عامة؛ وأن أشد عوائ

وتتفق هذه النتائج مع النتائج . والعوائق املتعلقة باجناز املهام( الثقة بالنفس واملخاطرة)ملتعلقة مبفهوم الذات اإلبداع اليت يعانوهنا هي العوائق ا
 يف حبثه الذي أجراه على عينة من األساتذة السعوديني، وتتفق أيضًا مع دراسة سعدي والدبيسي( 2009)اليت كصل عليها سعدي 

كول العالقة بني ( 2002)وتتفق هذه النتائج مع ما أشار إليه عدة باكثني مثل جروان . ودينياليت أجريت على املديرين السع( 2001)
 .  ضعف اإلبداع وضعف الثقة بالنفس

 تسم ولو جزئياولعل وجود العوائق املتعلقة بإجناز املهام واملتعلقة بالثقة بالنفس لدى الطلبة يف اجلامعات العربية راجع إىل البيةة العامة اليت ت
وعدم حتفيزهم على اإلبداع مما يؤدي  بالتسلط والقسوة يف املعاملة يف إطار األسر واملدارس، وإىل انتشار روح السخرية واإلستهزاء بالطلبة

وقد أشارت عدة . إىل ضعف دافع اإلجناز عندهم خاصة إذا عرفنا أن هناك عالقة إجيابية بني الثقة بالنفس وإجناز املهام وحتقيق النجاكات
إىل انتشار العقاب اجلسدي والنفسي يف املعاملة الوالدية سواء كان ذلك يف األسر العربية أو ( 2003)دراسات ميدانية مثل دراسة عشوي 

عن االضطرابات السلوكية واالنفعالية عند تالميذ ( 2009)غريها، ويدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه استخالصات دراسة معن صاحل 
عن إساءة معاملة الطفل يف مدينة عدن وأثرها يف السمات االبتكارية ومستوى ( 7002)الساسي يف عدن، واملقبلي مدارس التعليم ا

عن معوقات اإلبداع لدى ( دون تاريخ)يف حبثه  اإلله بن ابراهيم احليزان عبد وتتفق هذه النتائج أيضا مع ما انتهى إليه .التفكري االبتكاري
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ك سعود بالسعودية كيث ذكر أنواعا من السلوك السليب الذي يقوم به األساتذة ضد الطلبة يف اجلامعة مما يثبط طلبة العلوم يف جامعة املل
 .  اإلبداع واإلبتكار والتفكري النقدي لديهم

بداع مثل التقليد، وأشار نفس الباكث أيضا إىل بعض العوامل السلبية املرتبطة بالطلبة أنفسهم وبالبيةة الثقافية واالجتماعية اليت تعوق اإل
 .  اجلامعاتضعف نطاق احلرية يف إبداء الرأي داخل وعدم اكتساب مهارت احلل اإلبداعي للمشكالت و 

احلالة  ولكن، ونظراً لوجود فروق جوهرية يف كل أنواع عوائق اإلبداع لدى الطلبة يف اجلامعات العربية، ميكننا القول إن تأثري الثقافة يف هذه
وأن هذه الفروق تعود أساسًا إىل عوامل شخصية تتعلق بأمناط التفكري لدى الطلبة، كما تتعلق . وإن كنا ال نستبعده قد يكون منخفضاً 

والرتكيز بطرق التعلم والتعليم املتبعة يف املؤسسات الرتبوية العربية اليت تعتمد على احلفظ وكشو ذاكرة الطلبة  بكميات كبرية من املعلومات، 
واالمتحانات وعمليات التقومي املختلفة اليت تقيس مدى قوة الذاكرة  لدى الطلبة، وعدم الرتكيز على طرق كل املشكالت  على االختبارات

 . بطرق جديدة
 

بأن اعتماد الطرق البيداغوجية التقليدية يف التعليم العايل وطرق التقومي العام ترتب عنهما عدة ( 2002)وضح بوسنه أويف هذا اإلطار 
يف أغلبية  %22 زمثال نسبة اإلعادة يف السنة األوىل جامعي تتجاو ) بية، أمهها اخنفاض املستوى العام للطلبة وارتفاع نسب اهلدر نتائج سل

مع العلم أننا ميكن أن نفرتض وجود عالقة ارتباط سلبية قوية بني شدة عوائق اإلبداع عند الطلبة اجلامعيني والنجاح يف (. التخصصات
 .التعليم العايل

 :ومن الفرضيات اليت ميكن توليدها من هذا البحث ما يلي
 .أشد عوائق اإلبداع اليت يعانيها الطلبة يف خمتلف اجلامعات العربية( مفهوم الذات)العوائق املتعلقة بالثقة بالنفس واملخاطرة  -1
 .ف اجلامعات العربيةالعوائق املتعلقة بإجناز املهام أشد عوائق اإلبداع اليت يعانيها الطلبة يف خمتل -2
 .هناك فروق جوهرية يف عوائق اإلبداع لدى الطلبة يف اجلامعات العربية -3

يف اجلامعات العربية املختلفة، فإنه توجد قواسم مشرتكة وعوائق متشاهبة مما جيعل  ورغم وجود فروق جوهرية يف عوائق اإلبداع بني الطلبة
 .وى املرجوخمرجات التعليم يف خمتلف مراكله دون املست

باإلمارات العربية املتحدة إىل الصفات اليت ينبغي أن تتسم هبا خمرجات التعليم ( 2010)وقد أشري يف مؤمتر انعقد يف بداية هذه السنة 
 رؤية مؤسسات التعليم العايل كيالاليت شاركت يف املؤمتر جمموعة من مديري ورؤساء اجلامعات اخلليجية والعربية الثانوي كيث قدمت 

إىل عدد من السمات اليت جيب أن يركز  ت اجملموعةأشار  وقد . خمرجات التعليم الثانوي احلالية، وما تتطلع إليه تلك املؤسسات يف اخلرجيني
عليها التعليم الثانوي، مثل مهارات التعلم الذايت، ومهارات التفكري العلمي، والتفكري الناقد، والقدرة على كل املشكالت واإلبداع، 

 .3ضافة إىل االهتمام باللغات، وأن تغطي حماور مهمة، مثل احملور الوجداين، واحملور االجتماعي وحمور املهاراتباإل
كل ويف الواقع، فإن خمرجات التعليم الثانوي الميكن أن تكون فاعلة وفعالة ومبدعة إذا مل تراع القدرات واملهارت املشار إليها يف كل مرا

وإذا تأملنا عوامل جناح بعض الدول املتطورة كديثا . انتهاءاً باجلامعة ويف اإلطار األسري ويف احمليط اإلجتماعي أيضاالتعليم بدءا باحلضانة و 
ه مثل سنغافورة وكوريا وماليزيا وفنلندا لوجدنا أن التعليم الذي يركز على القدرات واملهارات وخاصة يف التعليم األساسي هو سر جناح هذ

عن التعليم يف سنغافورة وفنلندا كيث أكدت على ضرورة التعلم من هاتني التجربتني ( 0227)شارت إليه سكالفاين وهذا ما أ. البلدان
 الرائدتني اللتني كققتا أهدافًا رائعة يف الرتبية والتعليم واإلبداع وتطوير املوارد البشرية بصفة عامة رغم اختالف مسارمها الختالف

املركلة األساسية يف الصف األول وقد وصفت هذه الكاتبة اللتدريس يف سنغافورة بالتأكيد على أن . هماجغرافيتيهما وطبيعة السكان في
املهارات املعارف و يتمكن الطلبة من تطوير ؛ وذلك لللغة األم، مع مادة الرياضياتإىل جانب إتقان ا اللغة االجنليزيةإتقان لرتكيز على تبدأ با

يركز على مواضيع كيث الطلبة إىل منهاج أكثر تطورًا  نتقلويف الصف الثالث، ي .الدراسةنجاح يف اللالضرورية األساسية والشخصية 
 تطوير قدرات كل طالب والرتبية إىلهدف هذا النوع من التعليم ويهدف .  فرص حلل املشكالت، واإلبداع وخدمة اجملتمعري، مع توفعديدة
ًً  :وطالبة  . عقلياً، وجسدياً، واجتماعيًا

                                                 
3
 بالتعاون مع املتحدة ة الرتبية والتعليم بدولة اإلمارات العربيةوزار  وقائع الندوة اليت نظمتها. الواقع واالجتاهات اجلديدة: التعليم الثانوي 
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لواقع، فإن أسلوب الرتبية الذي يركز على كل املشكالت وتنمية اإلبداع يف خمتلف املراكل هو األسلوب الذي أثبت جدارته وجناكه ويف ا

وكوريا  يف حتقيق خمططات التنمية والتطور يف البلدان املتقدمة اليت برزت أخرياً على املستوى العاملي، واليت أخذت هبذا األسلوب مثل اليابان

 .فورة وفنلندا والصنيوسنغا

يقوم بدراسة مقارنة  -كسب علمنا-ويكفينا يف األخري أن نشري  إىل أن هذا البحث، الذي نعتربه رائدًا من كيث اعتباره أول حبث  
بعوائق  لعوائق اإلبداع لدى الطلبة يف عدة جامعات تنتمي إىل مثانية بلدان عربية، قد قام بتسليط الضوء على قضية تربوية هامة تتعلق

اإلبداع اليت يعانيها طلبتنا باجلامعات مما يفتح اجملال واسعاً إلجراء دراسات أكثر دقة من كيث ثبات النتائج وصدقها هبدف الكشف عن 
إىل  خمتلف احلواجز والعوائق الشخصية والتنظيمية واالجتماعية اليت تعرقل اإلبداع يف العامل العريب وحتول دون حتويل األفكار اإلبداعية
الت مبتكرات واخرتاعات يف خمتلف اجملاالت النظرية والتطبيقية، وحتول بالتايل دون حتقيق التنمية والتطوير والتطور والتحضر يف خمتلف جما

 .احلياة
 توصيات الدراسة

 : ليةميكن على ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة وعلى ضوء بعض الدراسات السابقة أيضا صياغة التوصيات التا
تشجيع وتطوير البحث امليداين يف موضوع اإلبداع بصفة عامة ويف كشف عوائق اإلبداع لدى الطلبة يف خمتلف مراكل التعليم بالبلدان  -1

 .العربية بصفة خاصة
بغي أن تتضمن تطوير مناهج التعليم وطرق تدريس األساتذة واملعلمني يف كليات الرتبية ومدارس إعداد املعلمني واملعلمات كيث ين -2

هذه املناهج طرق كشف املوهوبني واملبدعني وطرق تربيتهم وتوجيههم وتنمية مواهبهم وصقلها وإبراز إبداعاهتم يف شكل معارض وندوات 
 .والعاملي وغريها( القطري)على املستوى املؤسسي واحمللي 

ة أو اجملازفة احملسوبة والتعامل مع املواقف واألشكال الغامضة، الرتكيز يف إطار األسر واملدارس على تنمية الثقة بالنفس وكب املخاطر  -3
 .  وتقوية الدافعية وخاصة دافعية اإلجناز والنجاح لدى الطلبة يف خمتلف مراكل العمر والتعليم

جمزية عن أعماهلم  حتفيز الطلبة وتشجيعهم على القيام باألعمال اإلبداعية بتوفري الوسائل والوقت واملساكات لذلك ومبنحهم مكافآت -3
 .اإلبداعية وتشجيعهم على املثابرة ومواصلة اإلبداع، ووضع آليات لالهتمام املتواصل باملبدعني

 .إدخال مقررات جامعية إلزامية أو اختيارية على األقل كول اإلبداع والتفكري اإلبداعي إلكساب الطلبة املهارات اإلبداعية وممارستها -2
اإلبداعي حلل املشكالت وعلى طرق اكتشاف املوهوبني واملبدعني، وأساليب تنمية وتطوير قدراهتم ومهاراهتم يف  الرتكيز على التفكري -9

 .مناهج ومقررات إعداد األساتذة يف كليات الرتبية ومعاهد تكوين وتدريب املعلمني واملعلمات
الل كزمة مقرتكات تتفق وعقلية القطاع اخلاص القائمة برامج تشجيع املبدعني من خاإلسهام يف على  (األهلي) كث القطاع اخلاص -9

وتقدمي جوائز بأمساء املؤسسات أو رجال ( كتبين متويل منح للخارج والعودة للعمل مع القطاع اخلاص)على الرحبية واالستثمار يف املعرفة 
واأليتام كمحاولة إلدراك بعد التوازن  وليس فقط لذوي االكتياجات اخلاصة من املعوقني)األعمال ورعاية مدارس خاصة للمتفوقني 

 (.التنموي
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 :المراجع والمصادر
مدى استخدام معلم الدراسات االجتماعية ملهارات التفكري يف تدريس املركلة االبتدائية بدولة  .(2003)البنعلي، غدنانة سعيد املقبل 

 (.29)العددرسالة اخلليج العريب،  ةجمل .قطر
 

ارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع على تنمية التفكري اإلبداعي لدى عينة هأثر برنامج تدرييب مل .(1229)كسن ثائر غازي  السرور، ناديا
 .1، العدد 23اجمللد . العلوم الرتبوية ىف دراسات. أردنية من طلبة الصف الثامن

 
دراسة حتليلية من أجل منوذج  -يف البحوث العربيةاالبتكار لدى تالميذ مراكل التعليم قبل اجلامعي (. 1223)الشرقاوي، أنور 

  .21-23 ، ندوة دور املدرسة واألسرة واجملتمع يف تنمية االبتكار: قطر .لالبتكارية
 

 2/3/2009ضرورة كتمية، مقال منشور بتاريخ : اإلبداع واالبتكار(. 2009)العدلوين، حممد أكرم 
www.libyanboyscout.com/muntada/attachment.php?attachmentid=648 

 
كولية  . ، عرض وحتليل1221 – 1220حماوالت وإصالح التعليم الرتبوي والتعليمي بدولة قطر من (. 1229)الكبيسي، عبد اهلل مجعة 

 .212-232( 12) العددكلية الرتبية، جامعة قطر، 
 

أثر اسرتاتيجية عصف الذهن يف تنمية التفكري اإلبداعي والتحصيل لدى طلبة الصف األول ثانوي يف  (.2009أ )رنده حممد  ،املقبلي
 .جامعة عدن مطابع: اليمن ،منشورةماجستري  رسالة. مادة الكيمياء

 
حبث . ثرها يف السمات االبتكارية ومستوى التفكري االبتكاريإساءة معاملة الطفل يف مدينة عدن وأ(. 2009ب )رنده حممد  ،املقبلي

منشور يف جملة حبوث ودراسات ، و 21 – 12وير الرتبوي، جامعة تعز مركز التأهيل والتط. مقدم ملؤمتر الطفولة الوطين الثالث
   .119 – 193، إبريل،  (3)تربوية، جامعة تعز، العدد 

 

ملؤمتر األول ا. االبتكارية لألستاذ اجلامعي وطبيعة اجتاهاته حنو التفكري االبتكاري جبامعة عدن السمات(. 2009ج )رنده حممد  ،املقبلي
 .، مطابع جامعة تعز، اليمنأغسطس 13 – 13جامعة ذمار . امعيجلامعيت ذمار وتعز حتت عنوان تطوير أداء األستاذ اجل

 
موعة من العوامل اليت تعوق تعلم مهارات التعبري اإلبداعي يف املركلة دراسة جمل(. 1229)املطاوعة، فاطمة & املال، بدرية سعيد املال 

 .99-21، (12) العددجملة مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر، السنة السادسة، . اإلعدادية
 

دراسات اخلليج  جملة، واقع التعليم العايل يف مملكة البحرين ومدى مواءمته مع متطلبات التنمية(. 2010)املال، فيصل محيد عبد اهلل 
  .يناير 139عدد ، اللغة العربية وآداهبا -واجلزيرة العربية 

 
معهاد اإلدارة العاماة،  -جملاة اإلداري،  مساقط  .مهارات التفكري اإلبداعي وعالقتهاا بعملياة اختااذ القارارات (.1222) حعبد الفتا النجار، 

  .91 – 99،  90 العدد،  19السنة 

 

http://www.libyanboyscout.com/muntada/attachment.php?attachmentid=648
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امعي، قسم الكيمياء، جامعة امللك اجلعوائق اإلبداع لدى طالب التخصصات العلمية يف التعليم (. 2010) بن احليزانعبد اإلله  ،إبراهيم
 faculty.ksu.edu.sa: موقع ،2010مايو  2مأخوذ بتاريخ  سعود،

 

  .33 ،(م 1292 العربية،جممع اللغة  :القاهرة ،2ط األول،اجلزء  . املعجم الوسيط (.1292)وآخرون إبراهيم  ،أنيس

 

العالقة بني التفكري االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي لدى عينة من املتفوقني يف دولة (. 7007)خالد الطحان،& . ماهر أبو هالل،

 .587-511 ،77 ،العددجملة مركااز البحوث الرتبوية .اإلمارات العربية املتحدة

 

جامعة . أمهيتها ومدى تأثريها على فعالية مؤسسات التعليم العايل: اءات التقوميالنشاطات البيداغوجية وإجر  .(2002)حممود  ،بوسنه
 .123-132،  1عدد ال، جملة دراسات إنسانية ،اجلزائر

 
داب،  مطبوعات عامل املعرفة ،سلسلة كتب شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واال ملاذا العلم ، (. 2010)جيمس  تريفيل،

 .، الكويت، شهر فرباير(392)العدد 

 

عينة من تالميذ املركلة الثانوية العامة يف كل من مصر  الدافع لالبتكار والدافع للتعلم لدى(. 5991)جابر، عيسى، إمساعيل حممد املري 
  .579-570،  43، العدد9اجمللد ، اجمللة الرتبوية، والكويت

 
 .دار الكتاب اجلامعى :انتعليم التفكري، عم .(1222)جروان ، فتحى عبد الرمحن 

    
أثااار تنظااايم تعلااام طلباااة الصاااف العاشااار بطريقاااة اإلباااداع يف تنمياااة تفكاااري الطلباااة اإلباااداعي  .(1229)خصااااونة، وساااام كسااان عباااد الااارمحن 

 .جامعة الريموك :، األردنرسالة ماجستري غري منشورة .واجتاهاهتم حنو حبث التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية يف األردن
 

م  2010/  3/  3معوقاااااات تنمياااااة التفكاااااري اإلباااااداعي، مقاااااال منشاااااور مبوقاااااع أطفاااااال اخللااااايج بتااااااريخ   (.2010)أمحاااااد علاااااى ، خطااااااب
d=1163http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&i 

 
الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكاري اإلباداعي لادى  أثر استخدام اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تدريس .(2009)أمحد على  ،خطاب

 .كلية الرتبية  ،، جامعة الفيوم غري منشورة رسالة ماجستري .التعليم االساسى تالميذ احللقة الثانية من
  

اململكة العربية  ،الرياض. ترمجة عمرو املالحاملواءمة بني مكافاءآت أعضاء هيةة التدريس ورسالة املؤسسة، (. 2009)داياموند، روبرت إم 
 .مكتبة العبيكان :السعودية

  
: املعجم النفسي الطيب)معجم البينجوين لعلم النفس، ترمجة عبدالعلي اجلسماين وعمار اجلسماين  .(2001)ريربو، أرثر وريرب، إمييلي 

 .الدار العربية للعلوم: ، بريوت(عريب-يإجنليز 

 
 . 91-32، 3العدد ،1اجمللداألداء البحثي كنموذج، مستقبل الرتبية العربية، : تقومي أداء األستاذ اجلامعي(. 1222)زاهر، ضياء الدين 

 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1163
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 .دار الشروق :القاهرةعصر العلم، (. 2002)زويل، أمحد 
 

املوهوبني يف العامل العريب، اجتاهاته والصعوبات اليت تواجهه، املؤمتر العلمي اإلقليمي البحث العلمي عن (. 2009) ورالسر  ،سليمان
أغسطس  ،30-29: يف الفرتة ما بني ،جدة، اململكة العربية السعودية للموهوبني، رعاية للموهبة، تربية من أجل املستقبل،

2009 ،3-12. 
 

 ،ية وغري النفسية للبحث العلمي لدى بعض أساتذة جامعة عادن، دراساة ميدانياةاملعوقات النفس (.1222)الباري قاسم  معن عبد صاحل،
 .جامعة عدن ةبعمط :اليمن -الندوة العلمية كول واقع البحث العلمي يف جامعة عدن واجلامعات اليمنية

 
ارس التعليم األساس يف مديريات الدراسة امليدانية للمشكالت السلوكية واالنفعالية لتالميذ مد(. 2009)الباري قاسم  صاحل، معن عبد

 .،11-10 ،مطبعة جامعة عدن :أكتوبر، اليمن( 21-22) اجلبل، حمافظة عدن، جملة الصحة العقلية، العدد

 
 ،66 لاااداجملمعوقاااات التفكاااري والسااالوك اإلبتكااااري لااادي املاااديرين، جملاااة اإلدارة، احتااااد مجعياااات التنمياااة اإلدارياااة، (. 1223)هااادى  صاااقر،

 .66-6 وبر،أكت ،6 العدد
 

 .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع :القاهرة. علم نفس اإلبداع  (.1212)  عبد احلميد، شاكر
 

معهاد اإلدارة -  مهارات التفكري اإلبداعي وعالقتها بعملية اختاذ القرارات، جملة اإلداري، مساقط(. 1222)عبد الفتاح، نبيل عبد احلافظ 
 .66 – 66 ،66 العدد ،71 العامة، السنة

 
  .26 ص ،62 العدد ،الرياض جملة اإلدارة العامة، معهد اإلدارة العامة، .القدرات اإلبداعية للعاملني(. 1210)علي حممد  عبد الوهاب،

 
مستقبل  ."خصائص الباكث العلمي واملهارات الالزمة له من وجهة نظر أعضاء هيةة التدريس بكليات الرتبية(. 1229)عبيد، إهلام 

 .111-99، (12-11)العدد  ،3 اجمللدالعربية،  الرتبية

 
 ،71  معهااد اإلدارة العامااة، الساانة، مسااقط .مقومااات اإلبااداع اإلداري يف املنظمااات املعاصاارة، اإلداري(. 1222)  عساااف، عبااد املعطااي

 .6، 66 العدد
 

، ، سبتمرب3لد اجمل ، الكويت،لة العربيةجملة الطفو . الواقع واالجتاهات: تأديب األطفال يف الوسط األسري(. 2003)عشوي، مصطفى 
  .31-1، 19 العدد

 

-13، مارس –الرابع، يناير  جملة الفيصل العلمية، اجمللد السابع، العدد. أزمة البحث العلمي يف الوطن العريب(. 2010)قاسم، أجمد 
22.  
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دراسات  جملة .فعيلهتة جبامعة طيبة باملدينة املنورة ومقرتح واقع تربية اإلبداع يف كلية الرتبية والعلوم اإلنساني(. 2001)حماسن، إبراهيم 
 .120-131 ،، أكتوبر131 عددال، اللغة العربية وآداهبا -اخلليج واجلزيرة العربية 

 

ردنياة، العوامل املؤثرة على اإلبداع يف الشركات املسامهة األردنياة، دراساات عماان، اجلامعاة األ(. 1211)أميمة  الدهان،&   خمامرة، حمسن
 . 712-727 ،6 العدد، 72 اجمللد

 
جمماع اللغاة  :ةالقااهر  املعجام الوسايط، اجلازء األول،   (.1292) حمماد، النجاار&  .كاماد، عباد القاادر .أمحاد، الزيات .إبراهيم ،مصطفى

 .33 ، العربية
 

 .دار ذات السالسل للطباعة والنشر :الكويت .مقدمة يف منهج اإلبداع(. 1213)منصور، زهري 
 

بااالتطبيق علااى القطاااع املصااريف يف  :دراسااة تااأثري بعااض احملااددات علااى مسااتوى القاادرات اإلبتكاريااة للمااديرين (.1223) مهااام، عبااد القااادر
 .71-6 ،6 العدد ،62 اجمللدمجهورية مصر العربية، جملة اإلدارة، احتاد مجعيات التنمية اإلدارية، 

 
 .92-1، (1)العدد   32 اجمللدجملة اإلدارة العامة، : الرياض . املنظمات السعوديةمعوقات اإلبداع يف. (1222) هيجان، عبدالرمحن

 
 :ندوات ومؤتمرات وتقارير
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