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 مقدمة:
على نوعية التعليم كـبرجاتو فيها. كرغم اإلسهاـ اإلهبايب ؽبذه  تأثَتىا سلبا بصفة عامة مشكبلت كثَتة انعكس تعاين اعبامعات العربية

من ك  جملتمعات العربية كتوقعاهتا العالية منها.اؼبؤسسات يف عملية التنمية كالتطوير يف العادل العريب إال أف ىذا اإلسهاـ يبقى دكف طموح ا
كلكن معظم اعبامعات العربية تركز أساسا على  أف من أىم كظائف اعبامعات ىي التدريس كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع. اؼبعركؼ

بة مرتفعة جدا مقارنة بعدد التدريس لدرجة أنو أصبح وبتل مركز الصدارة فيها، كنتيجة لذلك كلؤلعداد الكبَتة للطلبة اليت تشكل نس
لديو الوقت الكايف للقراءة كالبحث العلمي  ركال يتوفكاإلعداد لو،  فاألستاذ اعبامعي يقضي معظم كقتو يف التدريس األساتذة يف اعبامعات،

 إلنتاج معرفة جديدة كلتحفيز اإلبداع عند الطلبة. 
كيلي ذلك الكسب اؼبادم لتحسُت  الًتقية، اغبصوؿ على كمن أىم دكافعو .اتحب االبحث العلمي يف معظم اعبامعات العربية أكاديبيك يعد 

الراتب الشهرم الذم غالبا ما يكوف منخفضا، كيأيت يف األخَت البحث العلمي التطبيقي الذم قد تطلبو مؤسسة أك ىيئة حكومية أك 
لذين لديهم الرغبة يف االستزادة من اؼبعرفة العلمية بواسطة كال قبد إال نسبة ضئيلة جدان من األساتذة ا خاصة إلقباز مشركع أك حبث ما.

 لفةتاؼبخ كيظهر ىذا الواقع الصلة الضعيفة جدان أك اؼبفقودة بُت البحث العلمي يف اعبامعات كمتطلبات التنمية يف اجملاالت البحث العلمي.
دبرافقها كمؤسساهتا البحثية كعناصرىا البشرية اؼبؤىلة يف دفع اعبامعات  تؤديو كيف ىذا إغفاؿ تاـ للدكر الذم يبكن أف .بالبلداف العربية

 الوطن العريب. مسَتة التقدـ يف
)القطاع اػباص(، فبا أدل إذل  اغبكومية كاألىلية كمن اؼببلحظ أف البحث العلمي يف اعبامعات العربية منعزؿ سبامان عن اؼبؤسسات اإلنتاجية

كبذلك فإف الباحث يعتمد على ما ىبصص  ؛اؼبؤسساتتقدمو ىذه  لذم كاف من اؼبمكن أفحرماف الباحث اعبامعي من الدعم اؼبادم ا
قورف دبا ىو ـبصص لنفس الغرض يف جامعات الدكؿ اؼبتقدمة أك حىت  للبحث العلمي يف موازنات جامعتو كىو ضئيل جدان خاصة إذا ما

 يف بعض الدكؿ النامية.
القسم كما أكد على ذلك  نفس أك الكلية نفس حىت عن زمبلئو يف يف معظم األحياف ؿالباحث العريب يف اعبامعات بشكل منعز  كيعمل

غياب التعاكف كالتنسيق فيما بُت  لذلك كيبكن أف يضاؼ (.Elhag, 2009) 2009اغباج سنة 
اعبامعية للعديد من فضبلن عن افتقار اؼبكتبات  العربية، يف ـبتلف البلداف كفيما بُت اعبامعات نفسو، الواحد القطر يف امعاتاعب

اؼبتوفرة يف قواعد البيانات اغبديثة كاليت توفرىا ىيئات كصبعيات مهنية كعلمية   للمعلومات كحرماف الباحث من مصادر مهمة اغبديثة اؼبراجع
دف. كىو ما ( يف دراستو عن اؼبعوقات النفسية كغَت النفسية لدل بعض أعضاء ىيئة التدريس جبامعة ع2000)كىو ماأكده صاحل كثَتة. 

 ( عند تعرضو ؼبعوقات البحث العلمي يف الوطن العريب. 2010أشار إليو كأكده قاسم )
اؼبختلفة  اككإسهاـ يف ؾباؿ ربفيز االىتماـ باإلبداع يف اعبامعات العربية اذبهت الدراسة اغبالية كبو البدء بتشخيص عوائق اإلبداع بأنواعه

ف االىتماـ بتنمية اإلبداع كإزالة عوائقو دبعظم اعبامعات العربية. كستختم الدراسة بتقدًن عند الطلبة علما بأف اؼببلحظات تبُت ضع
توصيات لتطوير اإلبداع كالتغلب على عوائقو لدل الطلبة يف اعبامعات العربية على أف يلي ىذه الدراسة حبوث أخرل تتناكؿ موضوع 

ىنا اإلشارة اؼبتكررة  ىكال ننس العربية يف ىذا اجملاؿ. ةدكرا ألسر كالركضة دكف إنباؿ  اإلبداع كعوائقو يف ـبتلف مراحل التعليم بدءا باغبضانة
التحديات  كالطرح اؼبتميز الذم لفت إليو النظر كل من العاؼبُت اؼبصريُت أسامة الباز كأضبد زكيل عن أزمة العلم يف العادل العريب كأنبية إدراؾ

 (.2005تنمية اؼبستديبة )زكيل، اؼبستقبلية يف توظيف العلم غبل مشاكل ال
 تعريف اإلبداع:

  يعرؼ اإلبداع بصفة عامة بأنو القدرة على إنتاج أفكار جديدة أك طرؽ جديدة غبل اؼبشكبلت.
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كجاء فيو  ،((من بدع كبدع الشيء أك ابتدعو تعٍت أنشأه كبدأه)) (1991كما جاء يف لساف العرب ) :اإلبداع لغة
 >". صالشيء الذم يكوف أَّكالن  :كالِبْدع   الَبِديع  " أيضا

بدعو بدعا أم أنشأه على غَت مثاؿ سابق، كاإلبداع عند الفبلسفة إهباد الشيء من العدـ، : ))(1972) كجاء يف اؼبعجم الوسيط
ركج عن أساليب نزعة يف صبيع فركع الفن تعرؼ بالعودة إذل الطبيعة كإيثار اغبس كالعاطفة على العقل كاؼبنطق كتتميز باػب :كاالبتداعية

 43ص ((.القدماء باستحداث أساليب جديدة
أك إنشاؤه على غَت مثاؿ سابق، كاستحداث أساليب جديدة بدؿ األساليب القديبة أك  اخًتاع الشيء :اإلبداع لغة يعٍت كعليو، فإف

  .اؼبتعارؼ عليها، فهو خركج عن اؼبألوؼ كنقيض للتقليد كاحملاكاة
كقد تصل بشيء من التوسع إذل طبسُت تعريفا أك  .على األقل لئلبداع أف ىناؾ شبانية كعشرين تعريفاإذل  (1998) جركاف كقد أشار

أحد ىذه  كلذلك سيتم عرض بعض التعاريف اليت أكردىا الباحثوف لئلبداع كمن مث ؿباكلة اػبركج بتعريف يبكن االسًتشاد بو أك تبٍت .أكثر
 .ضايا اؼبتعلقة دبوضوع ىذه الدراسةالتعاريف ليتم على ضوئو مناقشة كتفسَت الق

بأنو: "القدرة على إنتاج أك تطوير أصلي لعمل، نظرية، تقنيات أك أفكار. ( 2007)" لعلم النفس األمريكيةكقد عرفو "قاموس اعبمعية 
إيبيلي يف إبداعا من اآلخر". كعرفو كالفرد اؼببدع يظهر أصالة كزبيبلن كتعبَتان مبوذجيان. كقد فشل التحليل يف التحقق ؼباذا يكوف فرد ما أكثر 

"مصطلح يستخدـ يف األدبيات الفنية كيف الفن األديب ليشَت إذل العمليات اليت تفضي إذل  بأنو: (2008قاموس البينجوين لعلم النفس" )"
 اغبلوؿ كاألفكار كالتصورات كاألشكاؿ الفنية كالنظريات كما يتمخض عن ذلك كلو على كبو فريد كجديد".

كىو الوصوؿ إذل شيء  زبرج عن اإلطار اللغوم لو؛ فبا سبق أف تعاريف اإلبداع كإف كانت متعددة الوجوه كـبتلفة احملاكر إال أهنا ال حكيتض
 .جديد سواء كاف فكرة أك منتجا أك خدمة

 التعريف اإلجرائي  لمصطلحات البحث  : 

 .للفرد أك للمجتمع ت بطريقة إهبابية كمفيدةإنتاج أفكار جديدة غبل اؼبشكبل القدرة على: نقصد بو  اإلبداع 
حسب مقياس كضع ( Martin, 1990) نقصد بعوائق اإلبداع يف ىذه الدراسة اغبواجز اؼبختلفة اليت حددهتا مارتن اإلبداع: قعوائ

ة دبفهـو الذات، عوائق مرتبطة ؽبذا الغرض؛ كىو اؼبقياس اؼبستخدـ يف الدراسة اغبالية. يتكوف اؼبقياس من  احملاكر التالية: عوائق مرتبط
بطة باغباجة لبلمتثاؿ، عوائق مرتبطة باستعماؿ التجريد، عوائق مرتبطة باستعماؿ التحليل اؼبنطقي، عوائق مرتبطة باقباز اؼبهاـ كعوائق مرت

 باحمليط الطبيعي )الفيزيائي(:
   :أهداف البحث

 ية اؼبشاركة يف البحث.التعرؼ على عوائق اإلبداع لدل الطلبة باعبامعات العرب -1
 تصنيف عوائق اإلبداع كشدهتا لدل الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث. -2
 مقارنة عوائق اإلبداع بُت الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث ىف ضوء إدراكهم ؽبذه العوائق. -3
 شاركة يف البحث.مناقشة عوائق اإلبداع لدل الطلبة باعبامعات العربية اؼب -4
 تقدًن بعض التوصيات للتغلب على عوائق اإلبداع لدل الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث. -5

 مراجعة الدراسات السابقة
 اإلطار النظري  للدراسة: -أ 

فاىيم مثل اإلبداع كاالبتكار اؼب ـبتلف دراسة االختبلفات بُتحاكلت كما   موضوع اإلبداع كما يرتبط بو متعددة كحبوث دراساتتناكلت 
من اؼبؤسسات  كغَتىاكاإلنتاجية تطوير اإلبداع كعوائقو يف ـبتلف اؼبؤسسات الًتبوية . كتناكلت دراسات أخرل كاؼبوىبة كاالخًتاع كاألصالة

اؼبستويات تتداخل كتتبادؿ  فإف ىذهمثبل  الطلبةدراسة عوائق اإلبداع لدل كيبلحظ عند  .كاجملتمعية كالتنظيمية الفردية على اؼبستويات
ىياكل اؼبؤسسات كقوانينها ) ، كعلى اؼبستول التنظيمي(مثبل الطلبةعند ) أم أف العوائق موجودة على اؼبستول الفردم ثر كالتأثَت؛أالت

ظمة تتأثر دبنظومة أف اعبامعة منكذلك باعتبار  ؛ع كاألسرة كقيم اجملتمع السائدة(كعلى اؼبستول االجتماعي )مؤسسات اجملتم (كثقافتها
إذا كانت القيم السائدة يف ؾبتمع ما  القيم السائدة يف اجملتمع، كأف ىذه القيم قد تكوف يف حد ذاهتا عائقان كلو بصفة غَت مباشرة؛ فمثبل

 اتاعبامع ينتظر من  وكرغم ىذا، فإن .فإف ىذا يعرقل بالضركرة عملية التجديد كالتفتح كاإلجتهاد "احملافظة، كاالمتثاؿ، كالتقليد" ىي قيم
 .اتف تقود عمليات التطوير كالتنمية كاإلبداع باجملتمعأها تطلببأساتذهتا كإدارييها ك 



4 

 

مثبل قد غَتت   كماليزيا كالصُت ككورياكسنغافورة كفلندا بالركب اغبضارم مؤخران يبلحظ الدارس أف الياباف  كبالنظر إذل اجملتمعات اليت غبقت
اليت قد تبدك متضاربة كقيم  إهبايب بُت القيم اؼبختلفة السائدة يف مؤسساهتا الًتبوية، كعملت على ربقيق توافقالقيم  كثَتان يف منظومات

ككذلك األمر بالنظر لتأثَت الدين يف تنشيط اإلبداع كانطبلقو أك ، احًتاـ الكبَت كالطاعة كالتقاليد كقيم التغيَت كالتجديد كاإلبداع كاإلخًتاع
يف الفتول كتفهم التغَتات الظرفية كخصائص كل بيئة ثقافية لبلنطبلؽ يف عملية اجتهاد  "قيمة االجتهاد" قد تغلبف، تثبيطو كإعاقتو

تشجع على االنغبلؽ كالتزمت كالتعصب كرفض اآلخر مهما كاف قريبان يف  "بيئة دينية" فقد تسود كباؼبقابل، (.اختبلؼ العلماء رضبة) متنوع
 َتة؛ كيف ىذه اغبالة األخ .الدين

يف  خطط لتطوير اإلبداع كضعكذلك كاقًتاح حلوؿ لتجاكزه ك اع من حيث تشخيص عوائقو كتصنيفو إذل أف االىتماـ دبوضوع اإلبدكنشَت 
  .يتكامل مع موضوع االىتماـ باؼبواىب كرعاية اؼبوىوبُت ،اعبامعات العربية

، إلزالة ىذه العوائق أك التخفيف من حدهتا كالربامج تقدًن اغبلوؿ كال شك أف تشخيص عوائق اإلبداع يف اعبامعات العربية سيعيننا على
الثقافية  :غبل اؼبشكبلت العملية كترقية اجملتمعات العربية يف ـبتلف اجملاالت اكتوظيفه، كاقًتاح خطط عملية لًتقية اإلبداع باعبامعات العربية

 نظران للدكر ارتاينا أف نوجو اىتمامنا أكالن كبو دراسة اإلبداع يف اعبامعات من ىذا اؼبنطلقك  .كالصحية كاإلقتصادية كالعلمية كالتكنولوجية
 .الريادم كالقيادم الذم ينبغي أف تقـو بو ىذه اؼبؤسسات يف اجملتمع

 :اإلبداعمستويات  -ب

ىبتلف يف  اإلبداعو أف ففي رأي ؛"مستويات االبتكار" ي، كىي فكرةاإلبداعفكرة مهمة حوؿ التفكَت  (1995)عبدالفتاح،  تايلورأكرد 
  .الفٍت مثبل ألنو يتعدل حدكد احملتول اإلبداعالعلمي ك  اإلبداعكمن غَت الصائب التمييز بُت  العمق كليس يف النوع،

 :يةاإلبداعالقدرات  -ج

ال يبكن التحدث عن كبدكهنا  يةاإلبداعإذل أف ىناؾ عوامل أساسية مستقلة للقدرة  اإلبداعيشَت عديد من الكتاب كالباحثُت يف ؾباؿ 
الذم حدد شباف قدرات أساسية يرل أهنا تقف كراء التفكَت  (Guilford) أبرز الباحثُت يف ىذا اجملاؿ جليفورد كمن. كجود إبداع

لًتكيب قدرات ربليلية كتأليفية، مدل ا  األصالة، اغبساسية للمشكبلت، إعادة التنظيم أك إعادة التحديد، الطبلقة، اؼبركنة، :ي كىياإلبداع
األصالة،  الطبلقة، اؼبركنة، :ية أربع قدرات ذات كضوح بارز كىياإلبداعكذكر أف من بُت ىذه القدرات  .التقوًن ك يف البناء التصورم

الطبلقة،  :ىي ي اليت حاكؿ الباحثوف قياسهااإلبداعفقد أشار إذل أف أىم قدرات التفكَت  (1998) أما جركاف .اغبساسية للمشكبلت
ي اإلبداعأف ىناؾ ست قدرات تقف كراء التفكَت  (2000) كأكضح اؼبعايطو .األصالة، اإلفاضة، اغبساسية للمشكبلت اؼبركنة،

أنو بفضل  (د ت) إبراىيم كذكر عبد الستار .، التأليف(اإلكماؿ) األصالة، اغبساسية للمشكبلت، التفاصيل الطبلقة، اؼبركنة، :كىي
الطبلقة،  :ية من أنبهااإلبداعفقد أمكن اكتشاؼ أف ىناؾ عوامل أساسية مستقلة للقدرة  بداعاإلاستخداـ التحليل العاملي يف ؾباؿ 

على أربع قدرات من ؾبموع  فبا سبق أف ىناؾ اتفاقا كيبلحظ .األصالة، اغبساسية للمشكبلت، اإلحتفاظ باإلذباه كمواصلتو اؼبركنة،
  .الطبلقة، كاؼبركنة، كاغبساسية للمشكبلت، كاألصالة :ي كىياإلبداعقف كراء التفكَت أهنا ت القدرات اليت يشَت إليها الباحثوف، كاليت يركف

 :اإلبداععوائق أنواع  -ه
من اؼبوضوعات اليت نالت اىتماـ الكتاب كالباحثُت يف ـبتلف البلداف كالثقافات حيث حاكؿ عديد منهم  اإلبداعيعترب موضوع عوائق 

 ي.اإلبداعأك التفكَت  اإلبداعـ أماعائقان ربديد العقبات اليت تقف 
إذل ثبلثة  conceptual blockbusting يف كتابو حوؿ العوائق التصورية اإلبداععوائق  Adams (2001) فقد صنف جيمس

دث رب perceptual blocks يف ؾباؿ العوائق اإلدراكية : العوائق اإلدراكية، العوائق العاطفية، كالعوائق الثقافية كالبيئية.كىي أصناؼ
من حيث منعو الًتابط اعبديد الشمورل للجزئيات اؼبخزنة سابقان يف  اإلبداععلى العقل، ككيف يبنع  stereotyping لقولبةا عن أثر

، كعدـ القدرة على رؤية كجهات النظر اؼبختلفة، كإزباـ ضعيفالدماغ بشكل مقولب، كنزعة اإلنساف إذل تعيُت اؼبشكلة كزبطيطها بشكل 
حبيث ال يتمكن العقل من اسًتجاع اؼبعلومات اإلضافية، كالقصور يف استخداـ صبيع اغبواس بشكل  saturation وماتالذىن باؼبعل

. يف عدة عوامل كالتارل: اػبوؼ من اؼبخاطرة، عدـ الرغبة يف  emotional blocks كيبكن تلخيص العوائق العاطفيةىذا  متبلـز
من  incubation نتظار فًتة "اغبضانة"اثر من إنتاج األفكار اعبديدة، كعدـ القدرة على إحداث إرتباؾ كفوضى، كاستخداـ احملاكمة أك

 ؾبموعة عواملفقد صنفت يف  cultural  &environmental blocks العوائق الثقافية كالبيئيةأما  أجل توليد أفكار جديدة.
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و ؼبشاعر ؾبموعة معينة من اجملتمع، كاعتبار ئلوؿ اؼبتوفرة جملرد إيذاؾبموعة كبَتة من اغب استبعاد؛ من حيث (Taboo) الثقايف احملـر كمنها،
اعتبار النكتة كالدعابة كسيلة من عدـ التفكَت كالتخيل إضاعة للوقت، كاللعب لؤلطفاؿ فقط؛ فهي من ظبات الشخص غَت اؼبنتج. ك 

تفكَت اؼبتبلـز مع استخداـ اليد أصحاب ال التمييز بُت ، ككذلككسائل حل اإلشكاليات؛ ألف حل اإلشكاليات عمل جدم
-left ؛ كىو التفكَت اؼبنطقي الرياضي القانوين، كأصحاب التفكَت اؼبتبلـز مع اليد اليسرلright-handed thinking اليمٌت

handed thinking األكرل اإلبداعكىو التفكَت اعبمارل الفٍت اغبدسي. مع أف التقدـ اغباصل يف عادل اعبينات يرجع إذل ؛ primary 

creativity اؼبرتبط بالتفكَت اؼبتبلـز مع اليد اليسرل؛ ألف اكتشاؼ عمل ككظيفة DNA  &RNA مت عن طريق التخيل كاإلؽباـ، 
اؼبرتبط بالتفكَت اؼبتبلـز باليد اليمٌت ألنو  secondary creativity الثانوم اإلبداعكىناؾ مشاكل كثَتة ال يبكن حلها عن طريق 

علما  ؿباكلة القضاء على اإلختبلفات بُت األشخاصإذل اهنا العوائق الثقافية  كتشَت العلمية الواضحة اؼبدركسة بدقة. يعتمد على الظواىر
 و كذلكاالكتفاء بالتواصل اإللكًتكين دكف التواصل الثقايف كالفيزيائي، كمن عوائق على سبيل اؼبثاؿ ،اإلختبلفات ينشأ عن ىذه اإلبداعأف 

  التغيَت.على فضل للتغيَت ىو التقليد"؛ ألف الثقافة احملافظة على التقاليد ال تشجع اؼببدأ التارل: "األ
ت يف الواليات اؼبتحدة كػبصتها يف يمن خبلؿ الدراسات السابقة اليت أجر  اإلبداعوائق موضوع ع(  ,1990Martinمارتن )كدرست 

 عوائق ثقافية، ك اليت تعرض لوكالقضايا اؼبختلفة ما األشياء اليت حولو  خصتتعلق بالطريقة اليت يرل هبا ش عوائق إدراكية: ثبلثة أنواع كىي
 عوائق عاطفية )انفعالية( تتعلق بالطريقة اليت وبس هبا الشخص.ك  تتعلق بالطريقة اليت ينبغي للشخص أف يستعملها

مارتن قامت ( 1979( كأدامز )1968ورجاف )م(  ك 1959ا كل من ركجرز )قاـ هب اليت اإلبداع ائقاؼبتعلقة بعو  دراساتلكبعد مراجعتها ل
كتثبطو سواء كانت متعلقة بعوامل داخلية )شخصية( مثل  اإلبداعهبدؼ ربديد العوائق كاغبواجز اليت سبنع  اإلبداعبصياغة مقياس لعوائق 

كيفية استعماؿ كإدارة الوقت كفرض   من اؼبخاطرة أـ بعوامل خارجية تتعلق باحمليط كالبيئة مثلوؼ البفاض تقدير الذات كالثقة بالنفس كاػب
لمقياس أيضا أمباط التفكَت لدل الفرد كاؼبرتبطة ل تهاصياغبعُت اإلعتبار لدل القيود كعدـ توفر ظركؼ العمل اؼبناسبة. كقد أخذت الباحثة 

لدماغ كالذم يتمثل أساسا يف استعماؿ ( أك بغلبة اعبانب األيبن من ااؼبنطقي)استعماؿ اؼبنطق كالتفكَت  إما بغلبة اعبانب األيسر من الدماغ
بلستقبللية أك باغباجة لبلمتثاؿ سواء كاف ذلك على غباجة لكدل هتمل الباحثة يف صياغة مقياسها اؼبتغَتات اؼبرتبطة با  اغبدس كاػبياؿ.

  ول صباعات كفرؽ العمل.تاؼبستول الشخصي )الفردم( أـ على مس
ي كالفعل اإلبداعقائمة عوائق التفكَت  :ىمكاؼبسإليو ؼبقياس الذم أشرنا صياغة االسابقة إذل  تاكقد انتهت مارتن من خبلؿ مراجعة الدراس

 Inventory of Barriers to Creative Thought and Innovative Action. )التجديدم( اإلبتكارم
 ة القياس" يف ىذا البحث.كقد اقتبسنا ىذا اؼبقياس كترصبناه إذل العربية كما سيأيت شرح ذلك عند اغبديث عن "أدا

 & Lumsdaine)لومسدين كلومسدين الزكج كطرؽ ذباكزىا كالتغلب عليها  اإلبداعكمن الذين اىتموا حبواجز كعوائق  

Lumsdaine, 1995سنة  ي للمشكبلت" باللغة االنكليزيةاإلبداعؽبذا اؼبوضوع يف كتاهبما عن "اغبل فصبلن كامبلن ف خصصا ا( اللذ
 افًتاض أف كمن أنبها .خاطئةالفتراضات الا كمنها على سبيل اؼبثاؿ:حا أساليب عملية لتجاكز ىذه اغبواجز كالعوائق. اقًت كقد  .1995

كذلك ك  .اإلبداعكما أف اللعب كخاصة بالنسبة لؤلطفاؿ يساعد على  ،إذل تنشيط الذىن يف الواقع "اللعب عبث" بينما يؤدم اللعب
"ال يبكن  وىذا النوع من اغبواجز أيضا االفًتاض أن أمثلةكمن . ألشياءاإدراؾ مبط يت تغَت مبط التفكَت ك األمر بالنسبة للفكاىة كالنكت ال

 . تطويره يف ـبتلف األعمارتعليمو ك ك  اإلبداعتعلم يف الواقع كال تعليمو" بينما يبكن  اإلبداعتعلم 
اؼبدارس أك يف إطار األسرة كاجملتمع حيث تضع  الطلبة يفعليها  حل اؼبشكبلت اليت يتدرب مثل عادة" العادات" كمن عوائق اإلبداع أيضا

سهلة االستهبلؾ  معلبة"“كأفكاران حلوالن جاىزةن إذ أف العادات تقدـ ؛ عند مواجهة اؼبشكبلتتتجاكز للتفكَت حبيث ال حدكدان 
األسئلة كالقضايا اليت تقدـ العادات الفكرية  ينطبق ىذا األمر على حل اؼبشكبلت الرياضية كاألسئلة العلمية كغَتىا من. ك كاالستعماؿ

ما تعوده اؼبعلموف عك اؼبألوؼ ؽبا فبا يقيد الذىن كيبنعو من البحث عن حلوؿ جديدة كتصورات خارجة عن حلوالن جاىزةن السلوكية 
يف  طلبةسألنا  حة. فلوللمشكلة اؼبطرك  يوجد حل كاحد صحيح فقطالطلبة أنو معظم فًتاض اذل ما سبق كيضاؼ إ كغَتىم. كاألساتذة 

حبلن كاحدان أك منهم أف ىناؾ اعتقادان كاحدة إجابة بتقدًن يكتفوف  الطلبةم علم من العلـو لوجدنا أف أغلب أيف سؤاالن  فصل )قسم( ما
وائق . كمن العكصحيحة يف نفس الوقت بينما قد هباب عن السؤاؿ الواحد إجابات متعددة ،فقط ألم سؤاؿ أك مشكلةكاحدة إجابةن 
اتباع  دكف مركنة أك تفهم للظركؼ أك ركح القانوف فبا قد هبعل  اتباع االجراءآت، ك النظر للمشكلة دبعزؿ عن إطارىا )ؿبيطها(أيضا 

 لئلبداع كالزباذ اؼببادرة.  ركتينان قاتبلن االجراءآت 
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كمعنوياتو،  ط من قيمة اآلخرفبا وبلنقد اؽبداـ كل أنواع السخرية كاالستهزاء كا  ويندرج ربتالذم  التفكَت السليب كذلككمن العوائق  
 ( Lumsdaine & Lumsdaine, 1995) . كقد أشار لومسدين كلو مسدين(طلبةكخاصة األطفاؿ كال كيشكك يف ثقتو بنفسو

ثلة التفكَت كمن أمداخل األسرة كخارجها. فقط استجابة سلبية مقابل استجابة إهبابية كاحدة  150هبذا الصدد أف الطفل يتلقى حوارل 
التفكَت "أف الوضع خطَت أك سيء للغاية كال يبكن عمل أم ككبو موقف أك كضع معُت  تكوين اذباه سليب أك موقف سليب أيضا السليب 

  كعادة ما يسيطر التفكَت السليب على الشخص عندما تسيطر عليو االنفعاالت السلبية كخاصة الغضب كاغبزف كاإلكتئاب. ".هشيء لتغيَت 
اؼبخاطرة اعبسمية كالسياقة بسرعة جنونية أك القفز  ،ليس اؼبقصود باؼبخاطرة ىنا، فذبنب اؼبخاطرة كاػبوؼ من الفشلأيضا لعوائق كمن  ا

من ارتفاعات شاىقة. كلكن اؼبقصود ىو اؼبخاطرة يف عمليات التعلم كالتعبَت عن األفكار كلو كانت غريبة كاغبديث أماـ صبهور كبَت أك 
الفشل، كالتعلم من الفشل نفسو كاؼبثابرة على احملاكلة اػبطأ ك ، كعدـ اػبوؼ من سبامان مرة كلو كاف ذلك يف موضوع جديد ألكؿ جدان مهم 

وؼ من ػبا ( عوائق1995لومسدين كلومسدين )كذلك ذكر  ك  .، كالتعلم من األخطاءبعد الفشل ليس ؼبرة كاحدة بل ؼبرات عديدة
مراحل التعليم الثانوم كاعبامعي يفضلوف   طلبةم كالنزاعات كاػبوؼ. كمن اؼببلحظ أف أغلب لسوء الفهمصدران  يشكل ، كالذمالغموض

اإلختبارات اليت تتضمن تعليمات كاضحة مثل اختبارات "أسئلة اإلختيار اؼبتعدد" اليت ربتوم على اإلجابة الصحيحة، بينما ينفر معظم 
داء الرأم. كيف الواقع، فإف األسئلة الغامضة ىي اليت تؤدم إذل شحذ الذىن كحث من األسئلة اؼبفتوحة اليت تتطلب اؼبناقشة كإب الطلبة

 الدماغ على التفكَت العميق كاعبدم للبحث عن أجوية قد تكوف جديدة سباما كمبدعة. 
 ،العزلة ،عادات التفكَتتتضمن ستة معوقات الذم حددىا يف  (1984) منصور ،يف العادل العريب كمن الذين درسوا عوائق اإلبداع

إذل  اإلبداعمعوقات فقد صنف  (2002) جركافأما  .الًتكيز على النتائج دكف األصوؿ ،غياب اغبرية ،النظرة اعبزئية غَت الشمولية ،األلفة
قة ضعف الث، مثل: معوقات يف اجملتمعمنها ك  فمنها اؼبعوقات الشخصية، كاؼبعوقات األسرية كمعوقات يف اؼبؤسسات التعليمية؛ عدة أنواع

مقاكمة ، نقل العادة ك التسرع ،عدـ اغبساسية للمشكبلت أك الشعور بالعجز ،التفكَت النمطي ،اغبماس اؼبفرط ،اؼبيل للمجاراة ،بالنفس
 .عدـ التوازف بُت التنافس كالتعاكفك  عدـ التوازف بُت اعبد كالفكاىة ،التغيَت

اػبوؼ  ،االستعجاؿ يف ؿباكلة الوصوؿ إذل حل للمشكلة، شكلةصعوبة ربديد اؼب تتضمن:يف عشر معوقات   (1999) حددىا ىيجافك 
غياب اؼبساندة أك  ،االختيار غَت اؼببلئم لوسيلة معاعبة اؼبشكبلت ،التمسك باؼبألوؼ ،غياب الدكافع غبل اؼبشكبلت ،من الفشل

باؼبعتقدات كالقيم السائدة يف اجملتمع أك  التأثر ،لئلبداععدـ توفر البيئة اؼببلئمة  ،انعداـ الثقة بُت الرؤساء كاؼبرؤكسُت ،الدعم
دعم مدخل ، رفع شعار اغبرص على اؼبألوؼ كاؼبعركؼ :يف شبانية معوقات رئيسية ىي اإلبداعمعوقات  (1999) النجاركػبص  .اؼبنظمة

سيطرة العادة  ،اجهة اجملهوؿالتخوؼ من التحدم كمو  ،افًتاض القيود كاحملددات اليت تقيدنا عن اػبركج عن اؼبألوؼ ،اغبل الوحيد الصحيح
رفع شعار ليس ، -اػبوؼ من الظهور كمواجهة اآلخرين حبلوؿ جديدة ،التقييم اؼبتسرع لؤلفكار ،على األفراد حُت يفكركف يف اغبل

فقد صنفها يف أربع فئات  (2001) أما عبد الوىاب .يةاإلبداعباإلمكاف أبدع فبا كاف كوسيلة للقضاء على اغبلوؿ كاألفكار 
 .اؼبعوقات االداركية، اؼبعوقات االجتماعية كالثقافية، اؼبعوقات التنظيمية، اؼبعوقات النفسية أك العاطفية ي:ى

 كأكارس كوفمافاألخَتة اليت يبكن إدراجها كلو بصفة غَت مباشرة ضمن الدراسات اليت أشارت إذل عوائق اإلبداع دراسة   كمن الدراسات
اؼبتعلقة  بناءن على مراجعة بعض الدراسات السابقة- اللذاف أكدا (Kaufman & Agars, 2009) 2009 اليت أجريت سنة 

أف القدرة على اغبصوؿ على درجات عالية يف االختبارات مثل اختبارات القبوؿ للجامعات كغَتىا  -الدراسي القدرات اؽبامة للنجاحب
باعبامعات؛ إذ أف  الطلبةمن بُت القدرات احملددة كاؽبامة لقبوؿ  كأكد الباحثاف أف اإلبداع .الدراسي من القدرات اؽبامة للنجاح ليست

ناجحُت  (مقاكلُت) اؼببدعُت باالضافة إذل سبتعهم بالسعادة كبصحة جسمية أفضل من غَتىم فإهنم أكفر حظا ليصبحوا يف اؼبستقبل مبادرين
كقد أدرجنا ىذه الدراسة ضمن الدراسات  .كالبحوث (األطركحات) يف إدارة األعماؿ كليًتقوا يف أعماؽبم، كليقدموا أحسن الرسائل اعبامعية

عية اليت أشارت إذل عوائق اإلبداع ألهنا أشارت إذل نقطة ىامة تتمثل يف اعتبار الدرجات العالية معيارا أساسيا لبللتحاؽ بالتخصصات اعبام
ين ال تسعفهم الظركؼ أك طريقة تفكَتىم كحل اؼبشكبلت الذ ،اليت تعترب ىامة مثل الطب كاؽبندسة فبا وبوؿ دكف التحاؽ بعض اؼببدعُت

 ذه التخصصات أك حىت باعبامعة.من اغبصوؿ على درجات عالية، هب
هبدؼ االستعانة هبا يف فهم كمناقشة النتائج يف البلداف العربية  اإلبداعببعض الدراسات اؼبيدانية ذات الصلة ادراج  مهما يكن، فقد ارتأيناك 

 . من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية اليت سنحصل عليها



7 

 

 :في البلدان العربية الدراسات السابقة -و
( دراسة حوؿ البحث العلمي عن اؼبوىوبُت يف العادل العريب، اذباىاتو كالصعوبات اليت تواجهو هبدؼ التعرؼ على 2006قدـ سليماف )

، كالتعرؼ على العينات اليت 2005حىت عاـ  1980يب منذ عاـ التطور الكمي للبحوث العلمية اليت أجريت على اؼبوىوبُت يف العادل العر 
ست يف ىذه البحوث من حيث النوع، اؼبرحلة، حجم العينة، كلقد رصد الباحث عديدا من الدراسات، ككانت دراسة كاحدة ىي اليت ر د

(، كىدفها توطُت علم Khalifa, 2005) 2005سنة  خليفةقد قدمها اليت تناكلت تقوًن البحث العلمي عن اؼبوىبة كاإلبداع، ك 
( دكلة 14( دراسة علمية أجريت يف )172النفس يف العادل العريب من خبلؿ أحباث اإلبداع كالذكاء كاؼبوىبة، كقد رصد الباحث حوارل )

حليلية للمفاىيم الدراسات التبالدراسات اػباصة باؼبقارنة )عرب الثقافات( ك بكأظهرت نتائج ىذا الرصد أف ىناؾ اىتمامان ضعيفان . عربية
أيضا أف نسبة الدراسات اليت اشتملت على  النتائج (، كأظهرت2005) سنة ليفةاػبدراسة اتفقت مع نتائج النتائج اليت  كالنظريات، كىي

ت دراساالأف نسبة الًتكيز على إجراء  أيضا تبُتك ، ىذه البحوثمن %( 1446اؼبختلفة دل تتجاكز ) "ما بُت اؼبراحل اعبامعية"عينات 
طلبة كالبحوث العلمية اليت تتعلق بدراسة اإلبداع كاؼبوىبة لدل طلبة اعبامعة أقل بكثَت إذا ما قورنت بالدراسات كالبحوث اليت أ جريت على 

اؼبرحلة الثانوية يف نفس اؼبوضوع. كيقل بصورة كاضحة كملموسة إذل أدىن اؼبستويات إجراء الدراسات كالبحوث العلمية على اؼبوىوبُت 
كاتضح أف أغلب البحوث اليت أجريت يف العادل العريب يف ىذا اؼبوضوع  . %1 كبار حيث دل تصل نسبة البحوث اليت أ جريت عنهمال

 .كانت جبهود فردية كذاتية

ث يف ( بدراسة ربليليػػة قيمػػة لؤلحبػػاث العربيػػة يف ؾبػػاؿ اإلبػػداع كاالبتكػػار، حيػػث قػػاـ بعمليػػة مسػػح لتلػػك األحبػػا1994كقاـ الشرقاكم عاـ )
 .كاليت تناكلت موضوع اإلبداع كاالبتكار يف اؼبراحل العمرية اليت تبدأ مػػن مرحلػػة اغبضػػانة إذل مرحلػػة الثانويػػة 1993-1980الفًتة ما بُت 

. حبثان عربيان أخضعها لتحليل إحصائي بغيػػة التعػػرؼ علػػى أىػػم خصػػائص تلػػك األحبػػاث 131كبناءن على ىذين احملددين قاـ الباحث حبصر 
بينما غلب كىي نسبة متدنية للغاية،  ؛%14دل تتجاكز نسبة تهى الشرقاكم إذل نتيجة مفادىا أف نسبة البحوث الوصفية كالتجريبية كقد ان

 الطابع النظرم على ؾبمل البحوث اليت أجريت يف ىذا اجملاؿ.

 (1996) كحسُت سليمافدراسة كل من  مثلالتعليم األساسي كالثانوم  منعينات على الدراسات اؼبيدانية يف األردف كاعتمدت بعض 
إذل معرفة اآلثار اؼبًتتبة على ". كقد ىدفت الدراسة ؼبهارات اإلدراؾ كالتنظيم كاإلبداع على تنمية التفكَت اإلبداعي "أثر برنامج تدرييبعن 

بطريقة عشوائية  هماالطلبة فيتوزيع كقد تكونت عينة الدراسة من صفُت دراسيُت مت . على تنمية التفكَت اإلبداعي استخداـ ىذا الربنامج
مث تطبيق اختبار تورانس  .طالبا 40 طالبان كاجملموعة الضابطة على 35 اشتملت اجملموعة التجريبية على .إذل ؾبموعتُت: ذبريبية كضابطة

للتدريب  إحصائيةران ذا داللة أث أظهرت نتائج الدراسةو .ربليل التباين الختبار الفركؽ بُت اجملموعتُت كاستخداـ (بعدم -قبلي) اللفظي
كما بينت النتائج عدـ كجود أثر ،كالدرجة الكلية لصاحل اجملموعة التجريبية على كل من أبعاد الطبلقة اللفظية كاؼبركنة اللفظية

ثنكر" لتعليم ( أيضا دراسة حوؿ فاعلية برنامج "اؼباسًت 1996كأجرت السركر ) .اللفظية األصالة للتدريب على بعد إحصائية داللة ذم
( فردان، ككزعت العينة على 73التفكَت كتنمية اؼبهارات اإلبداعية لدل طلبة كلية العلـو الًتبوية يف اعبامعة األردنية، كتكونت العينة من )

بان. كقد ط بق  ( طال16( طالبة، ك)19( فردان )35( طالبان، كالثانية مكونة من )10( طالبة ك)28( فردان  مكونة من )38ؾبموعتُت األكذل )
اختبار تورانس مبوذج )أ( بشقيو الشكلي كاللفظي على كلتا اجملموعتُت، يف بداية الفصل الدراسي، مث ط بق اختبار "اؼباسًت ثنكر" على 

معو مسبقان. ( دقيقة يف هناية كل ؿباضرة حيث ينجز الطالب أحد سبارين الربنامج، مث يناقش التمرين كاألنشطة 15اجملموعة التجريبية ؼبدة )
يق كبعد االنتهاء من الربنامج، ط بق اختبار تورانس )أ( على اجملموعتُت التجريبية كالضابطة، كقد استغرؽ فصبلن كامبلن. كبينت نتائج تطب

دراسة  (1997) خصاكنةكقدـ  بُت اجملموعتُت، يف اختبار تورانس لصاحل اجملموعة التجريبية. إحصائيةالربنامج أف ىناؾ فركقان ذات داللة 
الطلبة اإلبداعي كاذباىاهتم كبو مبحث التاريخ مقارنة بالطريقة  أثر تنظيم تعلم طلبة الصف العاشر بطريقة اإلبداع يف تنمية تفكَت عن

يف الفصل األكؿ من العاـ  صبيع طلبة الصف العاشر األساسي يف مدينة أربد األكذل كتشكلت عينة الدراسة من، األردف االعتيادية يف
شعبة  (94) شعبة للذكور ك (91) :شعبة 185 لىع موزعُت طالبان كطالبة (6413) ، كالبالغ عددىم1998/ 1997 لدراسيا

عشوائيان ، ق سمت ناث لئل شعب (4) ذكور كللشعب  (4) تكونت منعنقودية  بطريقة عشوائية ختَتتا   أما عينة الدراسة فقد، لئلناث
  .أظهرت نتائج الدراسة صحة االفًتاضات اليت قامت عليها الدراسة كقد. عة ضابطةؾبموعة ذبريبية كؾبمو  :إذل ؾبموعتُت

الثانوية يف مادة الًتبية  حل اؼبشكبلت اإلبداعي يف تنمية التفكَت لدل طلبة اؼبرحلة إسًتاتيجيةثر بدراسة أ سليماف ، قاـ2004كيف سنة  
ربد األكذل يف الفصل الثاين للعاـ أاؼبدارس التابعة ؼبديرية تربية كتعليم  ثانوية يفصبيع طلبة اؼبرحلة المن  ؾبتمع الدراسة تكوف. اإلسبلمية
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يف أربع مدارس من اؼبدارس اغبكومية  شعب من شعب اؼبرحلة الثانوية (4) عينة الدراسة من أ ختَتتكقد  (.ـ2004 -2003) الدراسي
 اليتىي ك  ضابطة : ؾبموعةالشعب إذل ؾبموعتُت كق سمت (ـ2004 -2003) الدراسي ربد األكذل للعاـأالتابعة ؼبديرية تربية كتعليم 

 ة، كؾبموعة طالب (20) طالبان كشعبة إناث كعدد أفرادىا (20) ذكور كعدد أفرادىا د رَِّسْت بالطريقة التقليدية كقد تكوَّنت من شعبة
طالبان كشعبة إناث  (20) شعبة الذكور كعدد أفرادىا :شعبتُت رست بالطريقة اإلبداعية يف حل اؼبشكبلت كقد ضمَّتد  كىي اليت  ذبريبية

، بصورتيو اللفظية كالشكلية كذلك لقياس درجات التفكَت اإلبداعي (اختبار تورانس) اختبار اإلبداع، باستخداـ طالبة (20) كعدد أفرادىا
ط االختبار البعدم لصاحل االختبار البعدم على االختبار القبلي كمتوس بُت متوسط إحصائيةكجود فركؽ ذات داللة  كبينت نتائج الدارسة 

فبا يدؿ  اثنالقبلي كالبعدم لصاحل اإل تعزل للجنس يف الفركقات بُت االختبارين إحصائيةداللة  مإذل كجود أثر ذك  ،اإلبداعي التفكَت
  .اؼبشكبلت اإلبداعي على أّف اإلتاث كنَّ أكثر تأثران بربنامج حل

الكشف عن أثر الفركؽ الثقافية يف بعض جوانب الدافعية متمثلة ب (1995) إظباعيلك جابر وع، قاـ كل من كيف دراسة ذات عبلقة باؼبوض
( تلميذا 250( تلميذا يف كل من مصر )515يف الدافع لبلبتكار كالدافع للتعلم لدل عينة من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية العامة قوامها )

  Golann استبياف الدافع لبلبتكار عبوالف عليهم بقط  ، ة( سن16-14م ما بُت )تراكحت أعمارىكقد  تلميذان (265) كالكويت 

فركؽ دالة إحصائيا بُت  أنو دل توجد كتوصلت الدراسة إذل Weinstein & Schulte كمقياس الدافع للتعلم لواينشتُت كشولت
ُت كالتبلميذ الكويتيُت يف درجات الدافع لبلبتكار لصاحل التبلميذ اؼبصري ككجود فركؽ ذات داللة بُت، اعبنسُت يف درجات الدافع لبلبتكار

التبلميذ ككذلك توحد فركؽ ذات داللة بُت  ث،بُت الذكور كاإلناث يف درجات الدافع للتعلم لصاحل اإلنا كفركؽ، التبلميذ اؼبصريُت
عبلقة موجبة دالة  بُت درجات الدافع لبلبتكار  تكجد، ك اؼبصريُت كالتبلميذ الكويتيُت يف درجات الدافع للتعلم لصاحل التبلميذ اؼبصريُت

 .كدرجات الدافع للتعلم لدل اإلناث كالتبلميذ اؼبصريُت على التوارل
 1998-1990( دراسة ربليلية لواقع إصبلح نظاـ التعليم الًتبوم يف ىذا البلد يف الفًتة ما بُت 1997الكبيسي )أجرل كيف قطر، 

كؿباكلة إصبلحها ليصبح التعليم قادران على مواجهة ربديات اغباضر كاؼبستقبل كلتصبح أكثر مواكبة هبدؼ دراسة نظم التعليم بالدكلة 
للعصر، كلتتسم باإلبداعية كاالبتكار. كقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي من خبلؿ دراسة تقارير اػبرباء كاؼبختصُت يف ىذا 

احث إذل نتائج ىامة مفادىا أف التعليم يف قطر يف ىذه اؼبرحلة يتسم باستخداـ الكتاب، كالتعلم اجملاؿ دبنطقة اػبليج العريب. كقد انتهى الب
اللفظي، كضبط الصفوؼ، كوببط أية ؿباكلة لئلبداع كاإلتقاف لدل اؼبتعلمُت، كما انتهى إذل عدـ كجود إسًتاتيجية كاقعية يبكن أف تقود 

كلعل نتائج ىذه الدراسة قد دفعت إذل دراسة عديد من اؼبشكبلت لتعليم غباجات اجملتمع. عدـ مواءمة امؤكدا  التعليم إذل جودة كامتياز
عليها  بالتعليم التقليدم القائم على التلقُت كالكتاب، لتبدأ معو تصورات خاصة بالتفكَت كإنتاج اؼبعرفة بدال من الطبلؽ التقليدية اؼبتعارؼ

دفعت الدراسة إذل كضع توصيات ىامة منها اغباجة إذل كما بداع كاإلتقاف لدل اؼبتعلمُت،  رببط أم ؿباكلة لئليف اؼبدرسة العربية كاليت 
 التخطيط كرسم إسًتاتيجية كاقعية يبكن أف تقود التعليم إذل جودة كامتياز، كمواءمة التعليم غباجات اجملتمع. 

مات كافية عن عملية التطوير اليت تشهدىا ىذه حوؿ تطوير جامعة قطر، فقد تضمن معلو  1قطر للسياسات" -أما تقرير "معهد راند
أف اعبامعة قد نفذت معظم عمليات   2007اعبامعة كاليت أسهم اؼبعهد يف إقبازىا. كقد بينت الدراسة اليت نشرت على موقع اؼبعهد سنة 

ديث اػبدمات كاؽبياكل األكاديبية، حققت اعبامعة أغلبية النقاط اؼبطلوبة يف ؾباالت ربحيث التطوير اؼبوصى هبا من قبل خرباء اؼبعهد 
 35 (2007)حبلوؿ العاـ  ا قبزكدعمها، كتقوية اجملتمع اعبامعي، كبصورة إصبالية فقد  الطلبةكربسُت إدارة ىيئة التدريس، كتعزيز إقبازات 

ة اعبامعة من خبلؿ  تلبية ربقيق إقبازات اعبودة كربقيق مستويات عالية من التعلم لدل طلب إجراء تتطلبها عملية 45إجراء من أصل 
 .من اؼبستول اؼبتوسط كفوؽ اؼبتوسط بدال من خفض اؼبعايَت الطلبةاحتياجات 

تلفة كباإلضافة إذل ىذا التقرير، فقد قاـ ؾبموعة من الباحثُت دكلة قطر يف فًتات زمنية ـبتلفة بإعداد دراسات حوؿ التعليم يف مراحلو اؼبخ
( اليت تناكلت بالدراسة ؾبموعة من العوامل 1997دراسة اؼببل كاؼبطاكعة ) ية لدل الطلبة كمن ذلك مثبلكأثره على تنمية القدرات اإلبداع

                                                 
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. 

 

http://www.rand.org/pubs/momographs/MG644
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 اليت تعوؽ تعليم مهارات التعبَت اإلبداعي يف اؼبرحلة اإلعدادية دبدارس دكلة قطر حيث أعدت الباحثتاف مقياسان مكونان من ثبلثة ؿباكر
كقد كشفت النتائج أف ، كطبق اؼبقياس على عينة من معلمي كموجهي اؼبدارس اإلعدادية بدكلة قطرتشكل أىم معوقات الكتابة التعبَتية، 

عدادية، احملاكر الثبلثة: اؼبنهج اؼبدرسي، طريقة التدريس، كاإلدارة اؼبدرسية ت عد من أىم معوقات تعليم مهارات التعبَت الكتايب باؼبرحلة اإل
  االذباه الصحيح، كربـر التلميذ من فرص حقيقية للنمو يف

معلمػػػػػػي الدراسػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة للمرحلػػػػػػة مػػػػػػدل اسػػػػػػتخداـ علػػػػػػى تعػػػػػػرؼ الإذل  (2004دراسػػػػػػة أخػػػػػػرل قامػػػػػػت هبػػػػػػا البنعلػػػػػػي ) ىػػػػػػدفت ك 
االبتدائيػػػػػػػة  مهػػػػػػػارات التفكػػػػػػػَت العامػػػػػػػة )اؼبسػػػػػػػتول التمهيػػػػػػػدم( كالتفكػػػػػػػَت اإلبػػػػػػػداعي )اؼبسػػػػػػػتول اؼبتقػػػػػػػدـ( لػػػػػػػدل طلبػػػػػػػتهم، كمعرفػػػػػػػة عبلقػػػػػػػة 

مػػػػػدل اسػػػػػتخدامهم ؽبػػػػػا ك  ،مهػػػػػارات التفكػػػػػَتمػػػػػدل اسػػػػػتخدامهم تػػػػػو، كربديػػػػػد العبلقػػػػػة بػػػػػُت آراء اؼبعلمػػػػػُت حػػػػػوؿ ذلػػػػػك جبػػػػػنس اؼبعلػػػػػم كخرب 
( معلمػػػػػػػا مػػػػػػػن معلمػػػػػػػي 23تكونػػػػػػػت عينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػن ) مػػػػػػػن خػػػػػػػبلؿ مبلحظػػػػػػػتهم مبلحظػػػػػػػة مباشػػػػػػػرة داخػػػػػػػل حجػػػػػػػرة الدراسػػػػػػػة.فعػػػػػػػبل 

مػػػػػػػػدل اسػػػػػػػػتخدامهم حػػػػػػػػوؿ عػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػى آرائهػػػػػػػػم علػػػػػػػػيهم اسػػػػػػػػتبانة للت كزعػػػػػػػػت ،الدراسػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة يف منطقػػػػػػػػة الدكحػػػػػػػػة التعليميػػػػػػػػة
مػػػػػػدل اسػػػػػػتخدامهم مهػػػػػػارات التفكػػػػػػَت )اؼبسػػػػػػتول التمهيػػػػػػدم( كالتفكػػػػػػَت اإلبػػػػػػداعي )اؼبسػػػػػػتول اؼبتقػػػػػػدـ( كبطاقػػػػػػة مبلحظػػػػػػة للتعػػػػػػرؼ علػػػػػػى 

معلمػػػػػػي الدراسػػػػػػات االجتماعيػػػػػػة مسػػػػػػتول اسػػػػػػتخداـ ككشػػػػػػفت نتػػػػػػائج الدراسػػػػػػة تػػػػػػدين  .مػػػػػػن خػػػػػػبلؿ مبلحظػػػػػػتهم داخػػػػػػل حجػػػػػػرة الدراسػػػػػػة
 يف اؼبسػػػػػتويُت )التمهيػػػػػدم( ك)اؼبتقػػػػػدـ( كاؼبهػػػػػارات ؾبتمعػػػػػة سػػػػػواء مػػػػػن خػػػػػبلؿ آراء اؼبعلمػػػػػُت أك مػػػػػن خػػػػػبلؿ مبلحظػػػػػتهم مهػػػػػارات التفكػػػػػَت

%(، بينمػػػػػػػا كانػػػػػػػت الفػػػػػػػركؽ دالػػػػػػػة 80أقػػػػػػػل مػػػػػػػن اؼبسػػػػػػػتول اؼبقبػػػػػػػوؿ تربويػػػػػػػان )اسػػػػػػػتخدامهم فقػػػػػػػد كػػػػػػػاف مسػػػػػػػتول  ؛داخػػػػػػل حجػػػػػػػرة الدراسػػػػػػػة
(، بػػػػػػُت آراء اؼبعلمػػػػػػُت  0ر05 عنػػػػػػد مسػػػػػػتولتظهػػػػػػر عبلقػػػػػػة دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيان ) إحصػػػػػػائيان بػػػػػػُت اؼبعلمػػػػػػُت كاؼبعلمػػػػػػات لصػػػػػػاحل اؼبعلمػػػػػػات، كدل

 تلك اؼبهارات نتيجة ؼببلحظتهم داخل حجرة الدراسة. استخدامهم مهارات التفكَت كبُت مستول استخدامهم يف مستول 
2"للسياسات قطر-راند معهد"أعد  فقد ،نفسها جامعة قطرأما فيما ىبص 

 كقد ،2009سنة قطر  عةجام تطوير دراسة جديدة حوؿ 

ن شرت  اليت الدراسة بينت كقد .إقبازىا يف اؼبعهد أسهم كاليت قطر جامعة تشهدىا اليت التطوير عملية عن كافية معلومات التقرير تضمن
 النقاط ؾبموع من نقاط 8 حققت حيث اؼبعهد خرباء قبل من هبا اؼبوصى التطوير عمليات معظم نفذت قد اعبامعة أف اؼبعهد موقع على

 القرارات ازباذ عمليات بتحسُت يتعلق فيما نقاط (6 ) كىي الكاملة النقاط كحققت اؼبؤسسية، االستقبللية بإقامة يتعلق فيما 9 البالغ

 كتعزيز التدريس، ىيئة إدارة كربسُت األكاديبية، كاؽبياكل اػبدمات ربديث يف ؾباالت اؼبطلوبة النقاط أغلبية اعبامعة كحققت باعبامعة،

 عملية تتطلبها إجراء 45 أصل من إجراء 35  2007 العاـأ قبز يف  فقد إصبالية كبصورة، اعبامعي اجملتمع كتقوية كدعمها، الطلبة إقبازات
 األحسن إذل التغيَت أف منها بالرغم ثبت كاليت التطوير عملية كاجهت اليت الصعوبات عن الدراسة ربدثتلقد ك ، كما ذكر سابقا  التطوير

 الطلبة احتياجات تلبية ىو ذلك من اؽبدؼ ككاف ،اعبديدة معايَتىا على اغبفاظ اختارت اعبامعة إدارة أف نقاط منها: يف اهتكأكجز فبكن، 
 قليلة، سنوات خبلؿ الواقع أرض على إحرازىا يبكن أىداؼ ربقيق كاختارت اؼبعايَت، خفض من بدال اؼبتوسط كفوؽ اؼبتوسط اؼبستول من

 للعلـو آلية إنشاء على القائم اؼبسار اإلدارة اختارت اغبالية القوة نقاط كلدعم ،نفسو الوقت يف طموحا أكثر بشكل التوسع هبرم فيما

 .كاؽبندسة للعلـو آلية اختيار بدؿ كاآلداب

 على قطر عةجام قدرة طريق تعًتض اليت الرئيسية العوائق حددت ككذلك، عليا تطوير عبنة شكلت قد قطر جامعة أف إذل اإلشارة كذبدر

بدكلة إصالح عملية التعليم كيرتبط ما سبق بدراسات أجريت حوؿ هبا،  اؼبوصى التطوير عمليات اقًتاح مت مث كمن الرسالة هبذه الوفاء
كمواىبهم يف  إمكانياهتم أقصىجعل الصفوؼ الدراسية مكانا مشوقا للتعليم كتشجيع الطلبة علي توظيف إذل ىذه اؼببادرة قطر، كىدفت 

تعليم ؼبرحلة  حيث تبنت الدكلة .ملية التعليمية كتلبية طموحاهتم كزبريج جيل من الشباب مؤىل للجامعات كلسوؽ العمل ؿبليا كعاؼبياالع
سبوؽبا الدكلة كتوفر ؽبا اغبرية الختيار فلسفاهتا ، الطالب من خبلؿ استقبللية اؼبدرسة أداءجديدة تعمل علي تشجيع االبتكار كربسُت 

ىي مدارس نوعية جديدة ، ك طرؽ تدريسها طاؼبا التزمت باؼبعايَت اعبديدة ؼبناىج اللغة العربية كاللغة االقبليزية كالرياضيات كالعلـوالًتبوية ك 
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يا، نشء يواكب ربديات العصر كقادر علي العمل يف مناخ تنافسي متسارع النمو كمتقدـ تكنولوج إلعدادتشجع علي االبتكار كهتدؼ 
 .من اعبهود اؼبتكاملة ؼببادرة دكلة قطر لتطوير التعليم العاـ يف الببلد / تعليم ؼبرحلة جديدة أساسيس كجزء كتأيت ىذه اؼبدار 

كاقع تربية اإلبداع يف الربامج الدراسية بكلية الًتبية كالعلـو اإلنسانية جبامعة  على تعرؼالإذل ( 2008دراسة إبراىيم ) ىدفتكيف السعودية 
آراء اؼبسؤكلُت حوؿ كاقع تربية اإلبداع هبذه الكلية، كمن مث إذل تقدًن مقًتح لتفعيل تربية اإلبداع  على تعرؼالإذل ك ، طيبة باؼبدينة اؼبنورة

ليم بالكلية يف ضوء نتائج الواقع كبعض برامج تربية اإلبداع يف نظاـ التعليم الياباين الذم ركز على اإلبداع التقٍت كالصناعي كنظاـ التع
 .اىتم باإلبداع األكاديبي الربيطاين الذم

يف  اعبامعيُت الطلبةعوائق اإلبداع لدل  حوؿليت أجريت ذات العبلقة اؼبباشرة دبوضوع حبثنا تلك الدراسة اكمن بُت الدراسات النادرة 
مية يف التعليم التخصصات العل طلبةعوائق اإلبداع لدل " كىي بعنواف )دكف تاريخ( اغبيزافاـ هبا كقد ق، جامعة اؼبلك سعود بالرياض

عوائق اإلبداع اؼبتعلقة بالقائم بالعملية ، وكذلك باؼبنهج الدراسي اؼبتعلقةعوائق اإلبداع إذل دراستو  نتائجكصنف الباحث  ".اعبامعي
، العملية يف اغبياةكيف يتعامل الطالب مع اؼبشكلة أك اؼبسائل اؼبتعددة من كاقع ذبربتو التعليمية أك كعوائق تتعلق ب التعليمية )أستاذ اؼبادة(

إدراؾ مفهـو اإلبداع يؤثر سلبان  عدـ، اإليباف بأف ٌت أكؿ حل يعرض للمشكلة أك اؼبسألة ربت الدراسةتب :هامنعائقان  12حصر  كقد مت
 توجد مراكز أك مؤسسات هتتم باإلبداع كاالبتكار.، كأنو العلى حالة اإلبداع يف حياتو

كاستعملوا مقياس مارتن لعوائق اإلبداع؛ كىو نفس اؼبقياس الذم استعملناه يف ىذه يف السعودية بداع كمن الباحثُت الذين درسوا عوائق اإل
(، الذم درس عوائق اإلبداع لدل األساتذة يف جامعة سعودية. كقد كجد أف العوائق اؼبرتبطة باقباز Sadi, 2006الدراسة، سعدم )

ىذه اعبامعة، كأف العوائق اؼبرتبطة باغباجة لئلمتثاؿ كانت أقل العوائق اليت يعانيها األساتذة اؼبهاـ ىي أشد العوائق اليت يعانيها األساتذة يف 
 يف ىذه اعبامعة.  

كيف دراسة أخرل كباستعماؿ نفس اؼبقياس لدراسة عوائق اإلبداع لدل اؼبديرين يف بعض اؼبؤسسات اإلقتصادية السعودية كجد كل من  
أف العوائق اؼبرتبطة بالثقة بالنفس كالعوائق اؼبرتبطة باقباز اؼبهاـ كانت أشد العوائق ( Sadi & Dubaissi, 2008سعدم كالدبيسي )

اؼبسجلة عند اؼبديرين السعوديُت مقارنة مع عينة من اؼبديرين غَت السعوديُت الذين يشتغلوف بالسعودية أيضا كالذين سجلوا نتيجة أحسن 
 عبلقة ارتباط اهبابية بُت الثقة بالنفس كإقباز اؼبهاـ.ىناؾ أف  أيضا فاد الباحثجفيما يتعلق باقباز اؼبهاـ. كك 

 اإلبداععن " (أ) 1996كإردكس كعشرية سنة  اػبليفةقاـ هبا دراسة ذات العبلقة مع حبثنا كاليت أجريت يف السوداف، من بُت الدراسات ك 
استخداـ اؼبقاييس الغربية إشكالية ذعاف، ك إليف ظل ثقافة ا اإلبداعكركزت الدراسة على مفهـو  ،"اإلسبلميةالعربية   يف ظل الثقافة احمللية

اؼبدل اؼبتاح للفرد للتعبَت حوؿ كما أجابت الدراسة عن تساؤؿ   ،اغبداثةإشكالية فضبل عن  اإلسبلميةالثقافة العربية  يف اإلبداعلدراسة 
  4(Khalifa, Erdos & Ashria, 1996a) ذعافإلمليات امع ع اإلبداعي يف ظل الثقافة اغبازمة )اؼبتشددة( ككيف يتعايش اإلبداع
من الذكور  649" لعينة من اإلسبلميةيف ظل الثقافة العربية  اإلبداعدراسة عن "اعبنوسة ك  )ب( 6996نفس الباحثُت سنة  كأجرل

نات بينما إلمقارنة با إلبداعاظهرت الدراسة تفوؽ الذكور يف اثنُت من اختبارات أسنة. ك  02-65من الفئة العمرية  اإلتاثمن  656ك
. كمت مناقشة الفركؽ يف ضوء الفرص اؼبتاحة لكل نوع يف التعليم كدرجة التسلط كاالذعاف يف النظاـ لئلبداعيف اختبار كاحد  اإلتاثتفوقت 

لسوداف" لعينة قدرىا كالثقافة كالتعليم يف ا اإلبداععن " أخرلدراسة )ج(  6996سنة أيضا ل نفس الباحثُت أجر ك  االجتماعي.-الثقايف
كمت استخداـ اختبار االستخدامات غَت  ،اعبامعات طلبةمن  02-69( تًتاكح أعمارىم من 87)اإلناث ( ك 602من الذكور ) 027

 مقارنة مع الدارسُت اإلبداعالذين درسوا يف ظل التعليم اعبامعي اغبديث درجات أعلى يف  الطلبةككشفت النتائج عن نيل  ،اؼبألوفة لؤلشياء
 6997كيف سنة  .لئلبداعالثقافية الداخلية كاػبارجية خاصة اؼبعيقة القول يف النظاـ اعبامعي التقليدم. كمت تفسَت النتائج يف ضوء بعض 

الدراسة اليت ىذه كأظهرت نتائج  ،اإلسبلميةعن التعليم التقليدم كاإلبداع يف ظل الثقافة العربية ك كإردكس كعشرية دراسة  اػبليفةقدـ 
سنة عن تفوؽ الذين تعلموا يف ظل التعليم اغبديث مقارنة مع  02-65تًتاكح أعمارىم بُت شخصا  064ت على عينة قدرىا طبق

 . ) (Khaleefa, Erdos & Ashria, 1997  يف اثنُت من اختبارات اإلبداع مالتعليم التقليد
األساتذة ك  طلبةالمن خبلؿ عينة من  لئلبداعؼبفهـو العريب " كالذم اشتمل على الئلبداعفريقي إلاعن "اؼبفهـو  أخرلكأجريت دراسة  

% من عينة  6885  كأظهرت الدراسة بأف حوارل .كالبدعة اإلبداعيف ىذه الدراسة التمييز بُت مفهـو مت يف مصر كالسوداف. ك  اعبامعيُت
ي اإلبداعخاصة يف ؾباؿ النشاط  اإلسبلميةلثقافة العربية ي. كتناكلت الدراسة عملية تأثَت ااإلبداعمن النشاط نوعان الدراسة العربية يبارسوف 

تياف بأفكار جديدة بينما التجديد يعٍت إليعٌت عملية ا اإلبداعف ؛بُت الشخص اؼببدع كاجملددكميزت الدراسة يف الفنوف اعبميلة كاؼبوسيقية. 
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كمشينغو  اػبليفةامبوفو، ميامبو، موغاجي، من فريق حبث تشكل  كقد أشرؼ على ىذه الدراسة عملية تطبيق ىذه األفكار اعبديدة.
(0226 Mpofu, Myambo, Mogaji, Khaleefa ( Mashengo,  

 ،كالذكاء كاؼبوىبة يف العادل العريب استخدـ فيها منهج ربليل احملتول بصورة صارمة اإلبداعدراسة عن حبوث  (6999خليفة ) كأجرم
يتميز بالنموذج الوصفي خبلفا للتوجهات العاؼبية كاليت تستخدـ مباذج ـبتلفة من العريب  يف العادل اإلبداعأظهر أف البحث يف ؾباؿ حيث 

 ةث اؼبنشور و ىي عملية بطيئة. ككشفت الدراسة بأف البح اإلبداعالتصاميم البحثية، كأف عملية توطُت اؼبفاىيم كالنظريات كاؼبناىج اػباصة ب
القياـ أكصت الدراسة بأنبية . كقد يف الدكريات احمللية ةاؼبنشور  تلكة أكثر حساسية من بواسطة علماء النفس العريب يف الدكريات العاؼبي

 (Khaleefa, 1999) كىي اليت تقود لفهم أكثر عاؼبية. لئلبداعالدراسات التوطينية كالدراسات عرب الثقافية ب
األساس يف السوداف. كسبت عملية مسح  لدل تبلميذ مرحلة اإلبداععن معوقات أيضا ( دراسة يف السوداف 0228أضبد )كأجرل 
، كمعوقات األسرة اليت تتثمل يف االعتمادية، ككأد خياؿ األطفاؿ. لئلبداعيف الثقافة العربية كاليت تشمل التسلط كمعوؽ  اإلبداعؼبعوقات 

من  022أنثى، ك 46ك اذكر  59نهم يبثلوف عينة الراشدين ماإلداريُت من اؼبعلمُت كأكلياء األمور كاؼببدعُت ك  622كمت أخذ عينة قدرىا 
كاختبار تورانس للتفكَت  اإلبتكارماستمارة معوقات التفكَت  باستخداـ .تبلميذ مرحلة األساس. كمت اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية

اآليت: أكال اجملتمع كسط تبلميذ مرحلة األساس سبثل تنازليا يف  اإلبداعككشفت نتائج الدراسة بأف أىم معوقات  ،اإلبتكارم
%( كاالدارة اؼبدرسية 5%(، كاؼبعلم )888%(، كاؼبنهج )6286%(، كالتلميذ )6684%( كاألسرة )6084كاؼبدرسة )  %(،4586)
يف السوداف تتضمن التحويل كالتحديث  اإلبداعفات يككشفت نتائج التحليل النوعي بأف تعر  ،288%( كاالشراؼ كالتوجيو )082)

 فضبل عن األفكار غَت اؼبسبوقة كغَت اؼبألوفة بعيدة اؼبناؿ.  لفائدة، كما يعٍت التفرد كالتميزكالتطوير بقصد ا
. كتكونت عينة الدراسة من  طلبةكسط  اإلبداع( للكشف عن معوقات 0229ىدفت دراسة جعفر )كما ك  اؼبرحلة الثانوية بوالية اػبرطـو

استبانة معوقات  مستخدمايار العينة بالطريقة الطبقية العشوائية. كمت اخت إناث.% 52ك ذكور  %52هم منكطالبة طالب  522
كجود فركؽ دالة  اؼبرحلة الثانوية، كأظهرت الدراسة طلبةكسط  اإلبداعيف الدراسة ارتفاع معوقات للنظر . ككانت أكثر نتيجة الفتة اإلبداع

لدل الذكور  اإلبداعمعوقات ؛ أم أف تأثَت لصاحل الريف يف كاغبضربُت الر ك لصاحل الذكور  اإلبداعيف معوقات اإلناث ك بُت الذكور إحصائيان 
الريف علما بأف  طلبةاغبضر )اؼبدف( أقل شدة ما ىو عليو اغباؿ عند  طلبة، كأف معوقات اإلبداع لدل اثناإلأشد فبا ىو عليو عند 

 .إحصائيان الفركؽ دالة 
" رية لؤلستاذ اعبامعي كطبيعة اذباىاتو كبو التفكَت االبتكارم جبامعة عدفالسمات االبتكاعن " دراسة (2007) ؼبقبليا أجرتكيف اليمن 
معرفة أىم السمات االبتكارية لدل األستاذ اعبامعي كطبيعة اذباىاتو كبو التفكَت االبتكارم جبامعة عدف ، إضافة إذل التعّرؼ  ىدفت إذل

توصل البحث إذل  كقدبتكارم يف ضوء كل من متغَتم اػبربة كالتخصص. على طبيعة العبلقة بُت اذباىات األستاذ اعبامعي كبو التفكَت اال
يف اذباىات األستاذ  إحصائيةكجود اذباىات إهبابية لدل األستاذ اعبامعي كبو التفكَت االبتكارم إضافة إذل كجود فركؽ ذات داللة 

 متوسطي اػبربة، بينما انعدمت الفركؽ الدالة إحصائيان يف اعبامعي كبو التفكَت االبتكارم تبعان ؼبتغَت اػبربة لصاحل األساتذة اعبامعيُت
 اذباىات األستاذ اعبامعي كبو التفكَت االبتكارم تبعان ؼبتغَت التخصص. 

بدراسة أخرل عن أثر إسًتاتيجية عصف الذىن يف تنمية التفكَت اإلبداعي كالتحصيل لدل طلبة أيضا ( 2002) اؼبقبليكقامت الباحثة 
يف اؼبتمثل -ىدفت الدراسة  إذل معرفة أثر إسًتاتيجية العصف الذىٍت يف تنمية التفكَت اإلبداعي ك  وم يف مادة الكيمياء.الصف األكؿ ثان

، كالتحصيل الدراسي، كأثر العبلقة بُت التفكَت اإلبداعي لدل أفراد العينة كمستول ربصيلهم الدراسي ، -عوامل الطبلقة، اؼبركنة كاألصالة
ج كجود فرؽ داؿ إحصائيان لصاحل اجملموعات التجريبية )ذكور كإناث( يف كل من مهارات الطبلقة كاؼبركنة كاألصالة كقد أظهرت النتائ

مهاريت اؼبركنة كاألصالة فقد ظهر فرؽ داؿ يف كالتفكَت اإلبداعي ككل ، بينما ظهر فرؽ داؿ لصاحل اإلناث يف مهارة الطبلقة فقط، أما 
 .ئات التحصيل الدنيا فركقان دالة إحصائيان بعد تطبيق التجربةأفراد ف ظهرأك  ،لصاحل الذكور

( كقد ىدفت إذل حبث العبلقة بُت 2002ىبلؿ كالطحاف ) ألبواإلمارات العربية اؼبتحدة، دراسة كمن بُت الدراسات اليت أجريت يف 
كاإلعدادية. استخدمت الدراسة اختبار اؼبصفوفات  التفكَت االبتكارم كالتحصيل الدراسي لدل عينة من اؼبتفوقُت يف اؼبرحلتُت االبتدائية

آخر يقدر  اؼبتتابعة لرافن لقياس الذكاء كاختبار تورنس الدكائر، لقياس األصالة كاؼبركنة كالطبلقة كأبعاد للقدرة االبتكارية، إضافة إذل مقياس
كأكضحت نتائج ، علـو كالًتبية الفنية الرظبية للمدارساؼبدرس من خبللو بعض خصائص ربصيل الطلبة يف مواد اللغة العربية كالرياضيات كال

التحليل العاملي أف التحصيل الدراسي كالذكاء كالقدرة االبتكارية تشكل ثبلثة أبعاد منفصلة، كما أكضحت اؼبقارنات بُت درجات طلبة 



12 

 

أف متغَت الذكاء كالتحصيل ؽبما قدرة تنبؤية ، ك ان الصف السادس كالثالث اإلعدادم أف الطلبة األكرب سنان أكثر ابتكاران من الطلبة األقل سن
 .ؿبدكدة يف تفسَت بعض تباين درجات اؼبركنة كالطبلقة

كاقع التعليم العارل يف فبلكة على تعرؼ الدؼ عن كاقع التعليم اعبامعي يف فبلكة البحرين هب اسة( بدر 2010اؼببل ) كيف البحرين، قاـ
التحديات اليت ربوؿ دكف تفعيل ـبرجات التعليم العارل  على تعرؼالة االقتصادية كالبشرية، ككذلك تطلبات التنميؼبالبحرين كمدل مواءمتو 

كيف ضوء نتائج الدراسة  ،أىم االسًتاتيجيات اؼبستقبلية لربط خطط التعليم العارل بالتنميةعلى تعرؼ الضافة إذل اكربطها دبتطلبات التنمية 
 يبكن أف تسهم يف تطوير ـبرجات التعليم العارل كربطها دبتطلبات التنمية كاحتياجات سوؽ قدمت الدراسة ؾبموعة من التوصيات اليت

 .العمل

 التعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية:
الباحثُت اتفاؽ بُت  عدـ كجوداؼببلحظ بصفة عامة عن الدراسات اؼبيدانية اليت أجريت عن عوائق اإلبداع يف اؼبنظمات العربية ىو من 

أنو من اؼبمكن أف زبتلف تلك العوائق من قطاع  ؽ العملية اإلبداعية أك التفكَت اإلبداعي إضافة إذلو حوؿ عدد كمسميات العوامل اليت تع
  .داع، كما نبلحظ عدـ توفر دراسات مقارنة بُت البلداف العربية أك بُت اؼبنظمات العربية يف ؾباؿ عوائق اإلبإذل آخر كمن بيئة إذل أخرل

يف ىذا البحث دراسة  باعبامعات العربية اؼبشاركةاعبامعيُت  الطلبةلدل  اإلبداعيت اعتمدنا عليها لتحديد عوائق الالدراسات كمن أىم 
  :على النحو التارل اإلبداع رقلمن اغبواجز اليت تع  حددت ستة أنواع يتالاليت ذكرناىا ك  ( ,1990Martin) مارتن

مع النبذ  كتقديرىا، الثقة بالنفس، التعامل كتتعلق ىذه العوائق باؼبتغَتات اليت ؽبا عبلقة باحًتاـ الذات  :ـ الذاتدبفهو  عوائق مرتبطة .أ
 .مواجهة ـبتلف األفكار كالقدرة على

كدبيولو  ،األمباط القائمة كلو كانت صحيحة استعماؿالفرد إذل ذبنب كترتبط ىذه العوائق دبيوؿ  :عوائق مرتبطة باغباجة لبلمتثاؿ .ب
 .للمخاطرة، كبتعبَته عن أفكاره، كبغربلتو كنقده لآلراء التقليدية كاالجراءآت اؼبقننة كالسياسات القائمة

، التجريد، رؤية األشياء بطريقة كلية أك بصرية، (البلشعور) دبيوؿ الفرد الستعماؿ عقلو البلكاعي كتتعلق :بقدرة التجريد عوائق مرتبطة .ج
 .دسكاالعتماد على اغب

كترتبط ىذه العوائق دبيوؿ الفرد الستعماؿ  :Systematic Analysis Barriers) اؼبنطقيالتحليل  عوائق مرتبطة بقدرة استعماؿ .د
    .كغَتىا كاالعتماد على اغبقائق كاؼبعطيات للمنطق، التفكَت بشكل متتابع، تنظيم األفكار ، استعمالو(الشعور) عقلو الواعي

كتتعلق بأمباط العمل لدل الفرد، اؼبثابرة، االذباىات كبو اآلخرين، كالذكاء  :(Task Achievement) قباز اؼبهاـعوائق مرتبطة با -ق
 .أك اغبذؽ

كترتبط ىذه العوائق دبتغَتات مثل األشياء اليت يفضلها الفرد فيما وبيط بو، التعامل مع ما  (:الفيزيائي) عوائق مرتبطة باحمليط الطبيعي -ك
 (.اػبلوة) كاغباجة للوحدة (اجملاؿ اغبيوم) اه، استعماؿ اؼبساحة الشخصيةيشتت االنتب

سواء كانت على اؼبستول الفردم أـ اعبماعي كثَتة منها ما يرتبط بعوامل كلية اجتماعية اقتصادية كسياسية كمنها  اإلبداعكالشك أف عوائق 
 (.عبنس، مستول الذكاء، اخلا) ما يرتبط بعوامل تنظيمية كمنها ما يتعلق بعوامل شخصية فردية

كسيطرة الفكر  (يةانية بدال من الفردو اعبمع) كالثقافة (لتساىلاالتسلط، التسامح، ) كمن بُت العوامل اػبارجية مثبل أساليب اؼبعاملة الوالدية
كتطويره على مستول اغبكومات  اإلبداعكتنميو كعدـ توفراسًتاتيجية لتنمية  اإلبداعاعبماعي كفقر البيئة كعدـ توفر بيئة مدرسية تشجع 

كغياب الفكر النقدم باجملتمع كـبتلف مؤسساتو، كتقييد اغبريات كخاصة حرية  كاؼبعاىد االسًتاتيجية، كاؼبؤسسات اؼبعنية كاعبامعات،
 .كتنمية اؼبواىب يف ـبتلف اجملاالت اإلبداعكعدـ هتيئة البيئة اؼبناسبة لرعاية  التسامح،عدـ ك  ،كحرية االختبلؼ يف الرأم التعبَت

ات كانعداـ الدافعية كعدـ بذؿ اعبهد اإلبداعكمنها ما يرتبط بعوامل داخلية تتصل بالفرد كشخصيتو كاػبوؼ من التعبَت عن اؼبواىب ك 
كاإلرتباطات العاطفية غَت كالعجز عن التعلم، ضعف االنتباه، الصراعات النفسية، كاإلنفعاالت اؼبفرطة اؼبستمر لصقل اؼبواىب كتطويرىا 

 السليمة، كسيطرة اغبواجز الذىنية كالوجدانية على الشخص بصفة عامة كما سيتبُت ذلك من خبلؿ ىذه الدراسة. 
كما قد ترجع لعوامل اجتماعية ثقافية؛ فدراسة القيم مثبل يف ـبتلف الثقافات  (شخصية) كعليو، فإف عوائق اإلبداع قد ترجع لعوامل فردية

كأف اجملتمعات كاألفراد ينظموف قيمهم  .أف ىناؾ ؾبتمعات تسود فيها أمباط ـبتلفة للقيم؛ كىي القيم اؼبشًتكة بُت أفراد اجملتمع الواحدتبُت 
 كما بينت ذلك عدة دراسات ميدانية  كاجملتمعات كأف نسق القيم ىبتلف عرب الثقافات ".نسق القيم" تفضيلي يسمى يف شكل ىرمي

 (  Schwartz, 1996) 1996 سنة ارتزشو أكردىا مقارنة 
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اجملتمع كالثقافة كالنظاـ السياسي القائم كالنظاـ اإلقتصادم ) باؼبستول الكلي كثَتة منها ما يتعلق  اإلبداعيف الواقع، فإف عوائق 
الذكاء، ) نها ما يتعلق باؼبستول الفردمكم (اؽبياكل كالقوانُت كالثقافة التنظيمية كالقيادة التنظيمية) كمنها مايتعلق باؼبستول التنظيمي (السائد

 ...(.اؼبوىبة، الدافعية
يف البداية يف اعبامعات العربية سَتكز  اإلبداعكنظرا لصعوبة الفصل بُت ىذه اؼبستويات اؼبتفاعلة اليت تتبادؿ التأثر كالتأثَت، فإف دراسة عوائق 

دكف إنباؿ اعبانب الكلي  (اعبامعة كمنظمة) التنظيمياؼبستول دراسة ذلك على أف يلي  اعبامعيُت لعوائق اإلبداع الطلبةمدل معاناة على 
 .حيث اليبكن فصل اعبامعة عن ؿبيطها الذم تؤثر فيو كتتأثر بو)اجملتمع( 

ن القيادات اليت زبرج اؼبعلمُت كالقيادات الًتبوية كغَتىا م يف اعبامعات باعتبارىا ىي اؼبؤسسات اإلبداعبدراسة عوائق أف نبدأ كقد ارتأينا 
كتوفَت البيئة اؼبناسبة لنموه كتطوره يف اعبامعات العربية سيكوف لو تأثَتات إهبابية على   اإلبداعكبالتارل، فإف اإلىتماـ ب .السياسية كالدينية

  .كل اؼبستويات كيف ـبتلف اجملاالت كخاصة يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم

 :أسئلة البحث
 تشارا لدل الطلبة يف اعبامعات العربية؟األكثر ان ماىي عوائق اإلبداع -1
 ماىي شدة عوائق اإلبداع اؼبختلفة لدل الطلبة يف اعبامعات العربية؟ -2
 لدل الطلبة يف اعبامعات العربية؟ دالة إحصائيا يف أنواع عوائق اإلبداع فركؽ ىل ىناؾ -3

 منهجية البحث:
ى صبع البيانات من عينات قصدية؛ كذلك باستعماؿ استبانة صممت ؽبذا تندرج ىذه الدراسة ربت نوع الدراسات الوصفية القائمة عل

يت الغرض لتحديد أىم عوائق اإلبداع يف بعض اعبامعات العربية، كاقًتاح اغبلوؿ ؽبذه العوائق هبدؼ تطوير اإلبداع يف اعبامعات العربية ال
 من اؼبفًتض أف تقود عمليات التنمية كالتطوير يف البلداف العربية.

 اة جمع البيانات:أد
سنة مارتن من طرؼ الباحث األكؿ. كضع اؼبقياس من طرؼ  مًتجم من اللغة االنكليزيةيف ىذه الدراسة عبمع البيانات اؼبقياس اؼبستعمل 

فقرة حيث تشكل يف ؾبموعها ستة عوامل؛ كيتكوف كل عامل من ست فقرات. كيبثل كل عامل صنفان من  36من  ، كيتكوف1990
العوائق حسب التصينف أدناه. كقد صيغت الفقرات كلها إهبابيا ككضعت ؽبا قيم كفق سلم ليكرت اػبماسي الذم  كأجز أصناؼ اغبوا

 يًتاكح ما بُت موافق جدان كمعارض جدان حسب القيم التالية: 
 5معارض جدان= 4معارض=   3موافق=    2موافق نوعان ما=   1موافق جدان=

 بانة اليت استعملناىا، كأصبحت على النحو التارل:كقد عدلت درجات السلم يف االست
 5كغَت موافق  على اإلطبلؽ=         4غَت موافق=    3ؿبايد=          2موافق=     1موافق جدا=

 كقد حددت مارتن باستعماؿ "التحليل العاملي" ستة أنواع من اغبواجز اليت تعوؽ اإلبداع على النحو التارل:  
لنفس، التعامل مع النبذ بافهـو الذات: تتعلق ىذه العوائق باؼبتغَتات اليت ؽبا عبلقة باحًتاـ الذات كتقديرىا، الثقة أ. عوائق مرتبطة دب

 كالقدرة على مواجهة ـبتلف األفكار. 
 31، 25، 19، 13، 7، 1كالفقرات اليت سبثل ىذا العامل يف االستبياف ىي: 

ه العوائق دبيوؿ الفرد ذبنب استعماؿ األمباط القائمة كلو كانت صحيحة، كدبيولو للمخاطرة، ب. عوائق مرتبطة باغباجة لبلمتثاؿ: ترتبط ىذ
ستبياف كبتعبَته عن أفكاره، كبغربلتو كنقده لآلراء التقليدية كاالجراءآت اؼبقننة كالسياسات القائمة. كالفقرات اليت سبثل ىذا العامل يف اال

 . 32، 26، 20، 14، 8، 2ىي: 
تبطة باستعماؿ التجريد: تتعلق ىذه العوائق دبيوؿ الفرد الستعماؿ عقلو البلكاعي )البلشعور(، التجريد، رؤية األشياء بطريقة  ج. عوائق مر 

 .33، 27، 21، 15، 9، 3كلية أك بصرية، كاالعتماد على اغبدس. كالفقرات اليت سبثل ىذا العامل يف االستبياف ىي: 
ؼبنطقي: ترتبط ىذه العوائق دبيوؿ الفرد الستعماؿ عقلو الواعي )الشعور(، استعمالو للمنطق، التفكَت د. عوائق مرتبطة باستعماؿ التحليل ا

 بشكل متتابع، تنظيم األفكار كغَتىا كاالعتماد على اغبقائق كاؼبعطيات.   
 .34، 22، 16، 10، 4كالفقرات اليت سبثل ىذا العامل يف االستبياف ىي: 
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هاـ: تتعلق ىذه العوائق بأمباط العمل لدل الفرد، اؼبثابرة، االذباىات كبو اآلخرين، كالذكاء أك اغبذؽ. كالفقرات عوائق مرتبطة باقباز اؼب -ق
 .35، 29، 23، 17، 11، 5اليت سبثل ىذا العامل يف االستبياف ىي: 

يفضلها الفرد فيما وبيط بو، التعامل مع ما  عوائق مرتبطة باحمليط الطبيعي )الفيزيائي(: ترتبط ىذه العوائق دبتغَتات مثل األشياء اليت -ك
 يشتت االنتباه، استعماؿ اؼبساحة الشخصية )اجملاؿ اغبيوم( كاغباجة للوحدة 

 .36، 30، 24، 18، 12، 6)اػبلوة(. كالفقرات اليت سبثل ىذا العامل يف االستبياف ىي: 
أما  .890.داة باستعماؿ تقنية اإلختبار كإعادة اإلختبار ىو كقد أكدت الباحثة ثبات كصدؽ األداة حيث أكردت أف معامل الثبات لؤل

من خبلؿ التحليل العاملي ( Construct Validityخبصوص صدؽ األداة فقد أكردت الباحثة أف األداة تتمتع بصدؽ اؼبفهـو )
تبست من الدراسات السابقة بصدؽ احملتول من خبلؿ ربكيم احملكمُت لفقرات االستبياف اليت اقاألداة كما تتصف الذم قامت بو،  

   حسب تأكيد الباحثة.
الذم صاغتو  اؼبقياسكينبغي أف نشَت إذل أف حبوث مارتن حوؿ عوائق اإلبداع قد كانت يف اؼبؤسسات اإلقتصادية، كدل يستعمل ىذا 

اإلبداع لدل الطلبة ائق عو لدراسة  اؼبقياسحسب علمنا. كعليو، فهذه أكؿ مرة يستعمل فيها ىذا  طبلبيةكنشرتو مارتن مع عينات 
 .كما أنو يستعمل ألكؿ مرة يف اعبامعات العربية  اعبامعيُت

البلداف العربية التالية: اعبزائر، مصر، السوداف، قطر، السعودية، الكويت، يف من عدة جامعات  اؼبقياسكقد مت صبع البيانات باستعماؿ ىذا 
  اليمن.ك  سوريا

جامعة من البلداف العربية اؼبذكورة أعبله تساكم  17كنباخ لكل البيانات )ألفا اإلصبالية( اليت صبعت من قيمة ألفا كر كذبدر اإلشارة  إذل أف 
كما أشارت إذل ذلك مارتن، ككما أكدتو الدراسة   كىي قيمة ذات داللة إحصائية مقبولة، فبا يعٍت أف اؼبقياس يتمتع بالثبات  04729

 .اغبالية
ا صبع البيانات من معظم البلداف العربية كلكن بعض الزمبلء دل يتمكنوا من صبع البيانات أك اعتذركا لكثرة كتنبغي اإلشارة إذل أننا حاكلن

 انشغاالهتم. 
 عينة البحث وكيفية جمع البيانات:

يانات كقد مت صبع البصبعت البيانات يف بعض البلداف من عدة جامعات بينما صبعت البيانات من جامعة كاحدة فقط يف بلداف أخرل. 
 بصفة قصدية يف معظم اعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.   

 العينة االجمالية للدراسة:
قد ك ( البلداف كاعبامعات اؼبشاركة يف ىذا البحث كحجم العينة يف كل بلد كالنسبة اليت سبثلها مقارنة بالعينة االصبالية. 1) يقدـ لنا اعبدكؿ

% ك 3749)ذكور( كيبثلوف  780طالبا كطالبة؛ يتوزعوف حسب اعبنس )النوع( إذل  2060لبحث بلغ حجم العينة الكلية يف ىذا ا
%. كنبلحظ أف عدد اإلناث اؼبشاركات يفوؽ عدد الطلبة الذكور اؼبشاركُت. كلعل ىذا راجع إذل كوف 6241)إناث( كيبثلن  1280

 معظم االختصاصات اعبامعية. اإلناث يشكلن األغلبية يف معظم ميادين العلـو االجتماعية بل كيف 

 الجامعات التي تم جمع البيانات منها:البلدان و  :0جدول رقم 
 البلد الجامعات المشاركة حجم العينة النسبة

21.7 448 
 

جامعة باب  ،جامعة اعبزائر
جامعة  ،جامعة بسكرة ،الزكار
جامعة  ،جامعة كىراف ة،اعبلف

جامعة سطيف ،قسنطينة  

 

 اعبزائر

 مصر امعة بنهاج 422 19.4

9.9 022 
 

، النيلُت  السوداف اػبرطـو

12.4 055 
 

جامعة اؼبلك فيصل، جامعة 
اؼبلك فهد للبًتكؿ كاؼبعادف، 

 السعودية
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 جامعة طيبة.
11.4 025 

 

 الكويت جامعة الكويت

9.9 024 
 

 قطر جامعة قطر

9.7 022 
 

 اليمن جامعة عدف

5.6 665 
 

 سوريا جامعة دمشق

 موعاجمل  2060 100
 

سبثلها يف ىذه العينة  -ماعدا اعبزائر كالسعودية اللتُت سبثلهما عدة جامعات كالسوداف الذم يبثلو جامعتاف -نبلحظ أف أغلب البلداف 
نعنا يف تعميم النتائج احملصل عليها إذل باقي اعبامعات يف البلد الواحد، إال أف ىذا ال يب نتحفظ ة جامعة كاحدة فقط فبا هبعلنا االصبالية

اعبامعات يف ىذه البلداف مثل جامعة قطر كجامعة دمشق كجامعة الكويت كجامعة أىم من اإلشارة إذل أف معظم ىذه اعبامعات سبثل 
 عدف ككذلك األمر بالنسبة عبامعة اعبزائر كجامعة باب الزكار للعلـو كالتكنولوجيا يف اعبزائر كجامعيت النيلُت كاػبرطـو يف السوداف. 

 بياناتتحليل ال 
  إجمالي العوائق:

أك الكلي؛  اؼبقصود بإصبارل العوائق ىو ؾبموع أنواع العوائق الستة اليت أشرنا إليها سابقا؛ كاليت نشَت إليها يف ىذا التحليل بالعائق االصبارل
 نقطة.  36نقطة كأدىن درجة لو ىي 180علمان بأف أعلى درجة للعائق الكلي ىي 

 ي عوائق اإلبداع لدى الطلبة في الجامعات المشاركة في البحث.: متوسطات إجمال0 جدول رقم
 البلد المتوسط االنحراف المعياري
 جامعات اعبزائر 82.0068 11.07451

 جامعيت اػبرطـو كالنيلُت )السوداف( 87.4694 13.91970

 جامعة بنها )مصر( 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

 جامعة عدف )اليمن( 83.8000 12.07930

 المتوسط العام 86.8756 12.75882

 
نقطة  92469كاؼببلحظ من خبلؿ اعبدكؿ أعبله أف أعلى متوسط إلصبارل العوائق مسجل يف اعبامعات السعودية دبتوسط يساكم 

نقطة كباكبراؼ  81483، كأف أدىن متوسط الصبارل العوائق مسجل يف جامعة قطر دبتوسط يسااكم 11455كبراؼ معيارم قدره با
علمان بأنو كلما كاف 12475نقطة باكبراؼ معيارم قدره  86487. أما اؼبتوسط اإلصبارل للبلداف اؼبشاركة فيساكم 10490معيارم قدره 

شدة العوائق كالعكس بالعكس. كىذا يؤدم بنا إذل استنتاج أف العوائق يف اعبامعات السعودية أشد فبا  اؼبتوسط أعلى كلما دؿ ذلك على
ىو عليو األمر يف باقي اعبامعات العربية اؼبدرجة يف البحث حسب ما جاء يف إجابات الطلبة، كأف ىذه العوائق أقل ما تكوف يف جامعة 

 أيضا. قطر حسب إجابات الطلبة اؼبشاركُت يف البحث
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ؼبختلف  كقد بُت ربليل التباين أحادم االذباه أف ىناؾ فركقا ذات داللة إحصائية بُت البلداف العربية يف إصبارل العوائق أم يف الدرجة الكلية
 . 001كىي دالة عند  38440أنواع العوائق حيث ؼ= 

العربية اؼبشاركة يف البحث، كبعد تطبيق اختبار شيفي، انتهينا إذل  بعد مقارنة إصبارل العوائق )الدرجة الكلية( بُت الطلبة يف ـبتلف اعبامعات
 النتائج التالية: 

إصبارل عوائق اإلبداع يف اعبزائر أقل فبا ىو عليو يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية كجامعة الكويت بفركؽ دالة إحصائيان عند   -1
 قطر كجامعة دمشق كجامعات السوداف.. كالتوجد فركؽ دالة بُت جامعات اعبزائر كجامعة 00001

إصبارل عوائق اإلبداع يف جامعيت السوداف )اػبرطـو كالنيلُت( أقل فبا ىو عليو يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية كجامعة الكويت  -2
 عة دمشق.. كالتوجد فركؽ دالة بُت جامعات السوداف كجامعات اعبزائر كجامعة قطر كجام00001بفركؽ دالة إحصائيان عند 

إصبارل عوائق اإلبداع يف جامعة قطر أقل فبا ىو عليو يف جامعيت السوداف كجامعة بنها كاعبامعات السعودية كجامعة الكويت بفركؽ  -3 
 تعليمال نظاـ يف موضوع كالسعودية قطر بُت اؼبقارنةب اؼبتعلقة التقارير بعضكلو بصفة جزئية  النتائج ىذه تؤيد. ك 00001دالة إحصائيان عند 

 .اعبامعية اؼبرحلة يف الطلبة على كأثره الثانوية اؼبدارس يف
. 00001إصبارل عوائق اإلبداع يف جامعة دمشق أقل فبا ىو عليو يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية بفركؽ دالة احصائيا عند   -4

 ف كجامعة الكويت كجامعة عدف.كالتوجد فركؽ دالة بُت جامعة دمشق كجامعات اعبزائر كجامعة قطر كجامعيت السودا
. 00001إصبارل عوائق اإلبداع يف جامعة عدف أقل فبا ىو عليو يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية بفركؽ دالة احصائيان عند   -5

 كالتوجد فركؽ دالة بُت جامعة عدف كجامعات اعبزائر كجامعة قطر كجامعة الكويت كجامعة دمشق.
فيما ىبص  ،إحصائية بُت طلبة اعبامعات العربية اؼبعنية هبذا البحث ةذات دالل ركؽائج اليت تؤكد على كجود فمثل ىذه النت يبكن إرجاع 

 مدل شدة عوائق اإلبداع عندىم، إذل االختبلؼ يف مدل تفتح احمليط االجتماعي كالثقايف كالنظاـ البيداغوجي ؽبذه اعبامعات.
  ة في البحث:تصنيف العوائق بالجامعات العربية المشارك -

( مستول ـبتلف أنواع العوائق لدل العينة الكلية للطلبة.  نبلحظ من خبلؿ ىذا اعبدكؿ أف أشد العوائق اليت تواجو الطلبة 3) يبُت اعبدكؿ
وسط (، كتليها العوائق اؼبرتبطة بالثقة بالنفس كاؼبخاطرة دبت16416يف اعبامعات العربية ىي عوائق "إقباز اؼبهاـ" بأعلى متوسط )

( مث العوائق اؼبرتبطة باستعماؿ التجريد دبتوسط 14432(، كتأيت بعدىا العوائق اؼبرتبطة باستعماؿ التحليل اؼبنطقي دبتوسط )14474)
(، كيف األخَت العوائق اؼبرتبطة باحمليط 13471(، كتأيت يف اؼبرتبة ما قبل األخَتة العوائق اؼبرتبطة باغباجة لبلمتثاؿ دبتوسط )14419)

 .3444ك  3418(. كنبلحظ أف االكبراؼ اؼبعيارم يًتكاح ما بُت 13469يزيائي دبتوسط )الف
 العربيةفي الجامعات أنواع العوائق التي تواجه الطلبة  :6رقم جدول 

 نوع العائق المتوسط االنحراف المعياري

 عوائق إقباز اؼبهاـ 16.1650 3.18385

 اطرةعوائق الثقة بالنفس كاؼبخ 14.7406 3.41631

 عوائق التحليل اؼبنطقي )اؼبنطقي( 14.3276 3.25081

 عوائق التجريد 14.1990 3.22630

 عوائق اغباجة لبلمتثاؿ 13.7172 3.44843

 عوائق احمليط الفيزيائي 13.6939 3.33210

 
ترتبط باقباز اؼبهاـ كتليها العوائق كىكذا نبلحظ أف أشد عوائق اإلبداع لدل الطلبة يف اعبامعات العربية اليت مشلها البحث ىي عوائق 

 اؼبرتبطة بالثقة بالنفس، كما نبلحظ أف أقل ىذه العوائق شدة ىي العوائق الفيزيائية. 
 كلعل ىذه النتيجة تناقض التصور العاـ الذم يعزك معظم عوائق اإلبداع لعوامل خارجية تتعلق باحمليط الطبيعي كغَته. 
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 ة بين طلبة الجامعات العربية في عوائق اإلبداع؟:هل هناك فروق ذات داللة إحصائي
اعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا لئلجابة عن ىذا السؤاؿ قمنا بتحليل التباين أحادم االذباه، كتبُت أف ىناؾ فركقا دالة إحصائيان بُت طلبة 

 . 001ند كىي دالة ع 38440حيث ؼ=  4يف اعبدكؿ كما ىو مبُت اإلبداع  عوائق ؾبموع يف البحث 

 
 : فروق عوائق اإلبداع اإلجمالية لدى طلبة الجامعات العربية4جدول رقم 

 

 الداللة ؼ متوسط اؼبربعات درجة اغبرية ؾبموع اؼبربعات 
 000. 38.404 5535.910 7 38751.372 بُت اجملموعات

   144.149 2018 290893.283 داخل اجملموعات
    2025 329644.655 اجملموع

 
اإلشارة إذل أف الفركؽ يف عوائق اإلبداع اؼبرتبطة بإقباز اؼبهاـ ىي أقل من بقية الفركؽ يف العوائق األخرل فبا يدؿ على اشًتاؾ كل  كذبدر

طبلب اعبامعات العربية اؼبدرجة يف البحث يف مواجهة ىذه النوع من العوائق كلو كاف األمر بنسب متفاكتة. كقد جاء ىذا النوع من 
(. كيف اؼبقابل قبد أف عوائق 3ؼبرتبة األكذل من حيث شدتو كما تبُت ذلك يف متوسطات العوائق اؼبذكورة أعبله )انظر اعبدكؿ العوائق يف ا

اإلبداع اؼبرتبطة باحمليط الفيزيائي قد جاءت يف اؼبرتبة األخَتة من حيث الشدة كما ىو مبلحظ يف متوسطات عوائق اإلبداع. كلكنها 
 ذل من حيث شدة الفركؽ فيما بُت عينات طبلب اعبامعات العربية.جاءت يف اؼبرتبة األك 

حيث كتبُت لنا النتائج باستعماؿ اختبار شيفي أف أنواع عوائق اإلبداع تتباين لدل الطلبة يف اعبامعات العربية تباينان ذا داللة إحصائية 
 انتهينا إذل النتائج التالية:

 )مفهوم الذات(:  أ. عوائق مرتبطة بالثقة بالنفس والمخاطرة
يعاين الطلبة يف اعبزائر ىذا العائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية  -1

 . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات العربية األخرل.04001عند 
نيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية يعاين الطلبة يف السوداف ىذا العائق أقل فبا يعا -2

  . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات العربية األخرل.04001عند 
ذات داللة يعاين الطلبة يف جامعة الكويت ىذا العائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ  -3

 . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات العربية األخرل.04001إحصائية عند 
يعاين الطلبة يف جامعة عدف ىذا العائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة  -4

 العربية األخرل. . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات04001إحصائية عند 
يعاين الطلبة يف جامعة قطر ىذا العائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة  -5

 . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات العربية األخرل.04001إحصائية عند 
عند مقارنة الطلبة يف جامعة دمشق كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف  ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية يف ىذا العائق -6

 البحث.
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 ب. عوائق مرتبطة بالحاجة لالمتثال:
يعاين الطلبة يف اعبزائر ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعيت السوداف ك جامعة بنها كاعبامعات السعودية كجامعة  -1

، كأكثر فبا يعانيو الطلبة يف جامعة قطر، كجامعة دمشق كجامعة عدف )ألفا= 0401لما بأف الفركؽ ذات داللة احصائية عند الكويت ع
04001 .) 

( كجامعات عبزائر كجامعة قطر 0405يعاين الطلبة يف جامعة بنها ىذه العوائق أكثر فبا يعانيو الطلبة يف جامعيت السوداف )ألفا= -2
. كال توجد فركؽ ذات داللة احصائية مع اعبامعات 04001معة عدف علمان بأف الفركؽ ذات داللة احصائية عند كجامعة دمشق كجا

 العربية األخرل.
يعاين الطلبة يف جامعة الكويت ىذه العوائق أكثر فبا يعانيو الطلبة يف جامعات اعبزائر كجامعة قطر علما بأف الفركؽ ذات داللة  -3

  توجد فركؽ ذات داللة احصائية مع اعبامعات العربية األخرل.. كال0401احصائية عند 
يعاين الطلبة يف جامعة قطر ىذه العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية كجامعة الكويت علما بأف الفركؽ  -4

 األخرل. . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات العربية04001ذات داللة احصائية عند 
يعاين الطلبة يف جامعة عدف ىذه العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعات جامعة بنها كالسعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة  -5

 . كال توجد فركؽ ذات داللة مع اعبامعات العربية األخرل.04001احصائية عند 
ق عند مقارنة الطلبة يف جامعة دمشق مع بقية الطلبة يف اعبامعات العربية ال توجد فركؽ ذات داللة احصائية يف ىذا النوع من العوائ -6

 اؼبشاركة يف البحث.
 ج. عوائق مرتبطة باستعمال التجريد: 

 يعاين الطلبة يف اعبزائر ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة -1
 . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.0401ئية عند إحصا

يعاين الطلبة يف جامعة بنها ىذه العوائق أكثر فبا يعانيها الطلبة يف جامعات اعبزائر كجامعة قطر كجامعة عدف علما بأف الفركؽ ذات  -2
 وجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث. . كال ت04001داللة إحصائية عند 

يعاين الطلبة يف جامعة قطر ىذه العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها كاعبامعات السعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة  -3
 بقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل. . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية ك 04001إحصائية عند 

(. كال 0405( كيف اعبامعات السعودية )ألفا= 0401يعاين الطلبة يف جامعة عدف عوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بنها )ألفا=  -5
 توجد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل.

 جامعة الكويت كغَتىم من الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث. ال توجد فركؽ دالة بُت الطلبة يف -6
 ال توجد فركؽ دالة بُت الطلبة يف جامعيت السوداف كغَتىم من الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث. -7
 ربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.ال توجد فركؽ دالة بُت الطلبة يف جامعة دمشق كغَتىم من الطلبة باعبامعات الع -8

 د. عوائق مرتبطة باستعمال التحليل المنطقي:
يواجو الطلبة يف اعبزائر ىذا النوع من العوائق أقل فبا يواجهها الطلبة يف جامعات مصر كالسعودية علما بأف الفركؽ ذات داللة  -1

 العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.. كال توجد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة باعبامعات 0401إحصائية عند 
. كال 0401يواجو الطلبة يف السوداف ىذه العوائق أكثر فبا يواجهها الطلبة يف جامعة قطر علما بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند  -2

 توجد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.
سعودية ىذه العوائق أكثر فبا يواجهها الطلبة يف جامعات اعبزائر كقطر علما بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند يواجو الطلبة يف ال -3

 . كال توجد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.0401
( كالفركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة 0405طر )ألفا= يواجو الطلبة يف الكويت عوائق أكثر فبا يواجهو الطلبة يف جامعة ق -4

 باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.
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( كيف جامعات مصر كالسعودية )ألفا= 0405يواجو الطلبة يف قطر ىذه العوائق أقل فبا يواجهها الطلبة يف جامعات السوداف )ألفا=  -5

 جد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.(. كال تو 0405( كيف جامعة الكويت )ألفا=04001
. كال توجد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة 0405يواجو الطلبة يف اليمن ىذه العوائق أقل فبا يواجهها الطلبة يف جامعات مصر )ألفا=  -6

 باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.
( كيف جامعات اليمن )ألفا= 04001بة يف مصر ىذه العوائق أكثر فبا يواجهها الطلبة يف جامعات اعبزائر كقطر )ألفا= يواجو الطل -7

 (. كال توجد فركؽ ذات داللة كبقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.0405
 ريا كبقية الطلبة باعبامعات العربية األخرل اؼبشاركة يف البحث.ال يوجد يف ىذا النوع من العوائق فركؽ دالة بُت الطلبة يف سو  -8
 عوائق مرتبطة بإنجاز المهام: -ه
يعاين الطلبة يف اعبزائر ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعيت السوداف علما بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند  -1

 مع اعبامعات العربية األخرل. . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية04001
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الطلبة يف جامعة الكويت كغَتىم من الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث يف ىذا النوع من  -2

 العوائق.
ية اؼبشاركة يف البحث يف ىذا النوع ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الطلبة يف اعبامعات السعودية كغَتىم من الطلبة باعبامعات العرب -3

 من العوائق.
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الطلبة يف جامعة دمشق كغَتىم من الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث يف ىذا النوع من  -4

 العوائق.
 بية اؼبشاركة يف البحث يف ىذا النوع من العوائق.ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الطلبة يف قطر كغَتىم من الطلبة باعبامعات العر  -5
ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الطلبة يف جامعة عدف كغَتىم من الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث يف ىذا النوع من  -6

 العوائق.
ات العربية اؼبشاركة يف البحث يف ىذا النوع من ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت الطلبة يف جامعة بنها كغَتىم من الطلبة باعبامع -7

 العوائق.
 كىنا نبلحظ أف أغلب الطلبة يف معظم اعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث يعانوف ىذا النوع من عوائق اإلبداع أشد من معاناهتم من

 أم عائق آخر؛ كىو مشًتؾ بُت أغلب الطلبة مهما كانت مستوياهتم الدراسية. 
 ئق مرتبطة بالمحيط الطبيعي )الفيزيائي(عوا -و

لسابق نبلحظ أف ىناؾ تباينان كبَتان يف معاناة ىذا النوع من العوائق لدل الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف البحث. كىذا عكس العائق ا
 04001كىي دالة عند  45455اؼبتعلق باإلقباز. كنبلحظ ىنا أف قيمة ؼ عالية حيث تساكم 

 الطلبة يف اعبزائر ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعات السعودية كجامعة بنها كجامعة الكويت علما بأف يعاين -1
 . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.  04001الفركؽ ذات داللة إحصائية عند 

يف السوداف ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعات السعودية كجامعة بنها علمان بأف الفركؽ ذات داللة  يعاين الطلبة -2
 . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.04001إحصائية عند 

ع من العوائق أكثر فبا يعانيو الطلبة يف جامعات اعبزائر كجامعة قطر كجامعة الكويت كجامعة يعاين الطلبة يف جامعة بنها ىذا النو  -3
. كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات 04001دمشق كجامعة عدف علمان بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند 

 العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.
امعات السعودية ىذا النوع من العوائق أكثر فبا يعانيو الطلبة يف جامعات اعبزائر كجامعة قطر كجامعة الكويت يعاين الطلبة يف اعب -4

. كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 04001كجامعة دمشق كجامعة عدف كالسوداف علمان بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند 
 طلبة اعبامعات السعودية كطلبة جامعة بنها.
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ها يعاين الطلبة يف جامعة الكويت ىذا النوع من العوائق أكثر فبا يعانيو الطلبة يف جامعات اعبزائر كأقل فبا يعانيو الطلبة يف جامعة بن -5
. كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات 04001كاعبامعات السعودية علمان بأف الفركؽ ذات داللة إحصائية عند 

 بية اؼبشاركة يف ىذا البحث.العر 
يعاين الطلبة يف جامعة قطر ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو طلبة  اعبامعات السعودية كطلبة جامعة بنها علمان بأف الفركؽ ذات  -6

 ذا البحث..  كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ى04001داللة إحصائية عند 
يعاين الطلبة يف جامعة دمشق ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو طلبة اعبامعات السعودية كجامعة بنها علما بأف الفركؽ ذات داللة  -7

 . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.04001إحصائية عند 
ة يف جامعة عدف ىذا النوع من العوائق أقل فبا يعانيو الطلبة يف اعبامعات السعودية كجامعة بنها علما بأف الفركؽ ذات يعاين الطلب -8

 . كال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية كبقية الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة يف ىذا البحث.04001داللة إحصائية عند 

 مناقشة النتائج: 
سط إصبارل عوائق اإلبداع لدل الطلبة باعبامعات العربية اؼبشاركة، فإننا قبده أعلى ما يكوف يف اعبامعات السعودية إذا نظرنا إذل متو 

 اؼبشاركة كأقل ما يكوف يف جامعة قطر. كقد يعزل ارتفاع متوسط عوائق اإلبداع لدل الطلبة يف اعبامعات السعودية اؼبشاركة يف البحث إذل
دم كالنشاط اإلبداعي لدل الطلبة من طرؼ األساتذة كاإلدارة يف معظم ىذه اعبامعات كلردبا أيضان يف معظم عدـ تشجيع التفكَت النق

باقي اعبامعات اؼبشاركة يف ىذا البحث بالقدر الذم وبدث ربوال نوعيا يف ذىنية الطلبة كسلوكهم كخاصة فيما يتعلق بالتفكَت النقدم 
 كاإلنتاج اإلبداعي لديهم.  

ض ىذه العوائق يف جامعة قطر مثبل فقد يرجع ذلك إذل استحداث جامعة قطر لنظم اؼبراجعة الدكرية لتقوًن ـبرجات التعلم لدل أما البفا
عتمدان الطلبة يف اعبامعة، كربطها بكفاءة الطالب كقدرتو على إنتاج اؼبعرفة كالتعلم، كتنوع طرؽ القياس كالتقييم. كدل يعد التقوًن للطالب م

ارات كاالمتحانات بل يتطلب من الطالب القياـ بأعماؿ حبثية كالقياـ بزيارات ميدانية، كاستخداـ نظم اؼبعلومات اغبديثة، على االختب
كنو كتفعيل نظاـ "الببلؾ بورد" )نظاـ الكًتكين لتواصل األساتذة مع الطلبة(، كقدرة الطالب على التواصل اؼبستمر مع أستاذ اؼبقرر حبيث يب

و بصورة مستمرة ال تتطلب منو االنتظار لنهاية الفصل؛ كىنا داللة على أف الطالب يف جامعة قطر مقارنة بالطلبة يف من تقوًن أعمال
 اعبامعات السعودية أكثر قدرة على إقباز اؼبهاـ، كأعلى يف الثقة بالنفس كالقدرة على اؼبخاطرة من خبلؿ قياـ عديد من الطلبة يف أعماؿ

ج اعبامعة إذل جانب أعماؽبم األكاديبية، كأكثر قدرة على التحليل النسقي اؼبنطقي، حيث تقاـ للطبة مؤسبرات تطوعية كخدمية داخل كخار 
 سنوية خاصة بالبحث العلمي، داخل كخارج دكلة قطر.

 من اؽبدؼ دة، ككافاعبدي معايَتىا على اغبفاظ اختارت جامعة قطر إدارة أفكتشَت نتائج تقرير "معهد راند" إذل ما سبق اإلشارة إليو يف 

 على إحرازىا يبكن أىداؼ ربقيق كاختارت اؼبعايَت، خفض من بدال اؼبتوسط كفوؽ اؼبتوسط اؼبستول من الطلبة احتياجات تلبية ىو ذلك

  نفسو. الوقت يف طموحا أكثر بشكل التوسع هبرم فيما قليلة، سنوات خبلؿ الواقع أرض
اعبامعيُت العرب اؼبشاركُت يف ىذا البحث  يعانوف عوائق اإلبداع بصفة عامة؛ كأف أشد عوائق  فلقد بينت النتائج احملصل عليها أف الطلبة

نتائج مع النتائج اإلبداع اليت يعانوهنا ىي العوائق اؼبتعلقة دبفهـو الذات )الثقة بالنفس كاؼبخاطرة( كالعوائق اؼبتعلقة باقباز اؼبهاـ. كتتفق ىذه ال
 يف حبثو الذم أجراه على عينة من األساتذة السعوديُت، كتتفق أيضان مع دراسة سعدم كالدبيسي( 2006اليت حصل عليها سعدم )

( حوؿ العبلقة بُت 2002( اليت أجريت على اؼبديرين السعوديُت. كتتفق ىذه النتائج مع ما أشار إليو عدة باحثُت مثل جركاف )2008)
 ضعف اإلبداع كضعف الثقة بالنفس.  

اؼبتعلقة بإقباز اؼبهاـ كاؼبتعلقة بالثقة بالنفس لدل الطلبة يف اعبامعات العربية راجع إذل البيئة العامة اليت تتسم كلو جزئيا  كلعل كجود العوائق
كعدـ ربفيزىم على اإلبداع فبا يؤدم  بالتسلط كالقسوة يف اؼبعاملة يف إطار األسر كاؼبدارس، كإذل انتشار ركح السخرية كاإلستهزاء بالطلبة

عف دافع اإلقباز عندىم خاصة إذا عرفنا أف ىناؾ عبلقة إهبابية بُت الثقة بالنفس كإقباز اؼبهاـ كربقيق النجاحات. كقد أشارت عدة إذل ض
( إذل انتشار العقاب اعبسدم كالنفسي يف اؼبعاملة الوالدية سواء كاف ذلك يف األسر العربية أك 2003دراسات ميدانية مثل دراسة عشوم )

( عن االضطرابات السلوكية كاالنفعالية عند تبلميذ 2006م ىذه النتيجة ما توصلت إليو استخبلصات دراسة معن صاحل )غَتىا، كيدع
( عن إساءة معاملة الطفل يف مدينة عدف كأثرىا يف السمات االبتكارية كمستول 2002)مدارس التعليم االساسي يف عدف، كاؼبقبلي 

يف حبثو )دكف تاريخ( عن معوقات اإلبداع لدل  اإللو بن ابراىيم اغبيزاف عبد ئج أيضا مع ما انتهى إليوكتتفق ىذه النتا .التفكَت االبتكارم
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 طلبة العلـو يف جامعة اؼبلك سعود بالسعودية حيث ذكر أنواعا من السلوؾ السليب الذم يقـو بو األساتذة ضد الطلبة يف اعبامعة فبا يثبط
 لديهم.  اإلبداع كاإلبتكار كالتفكَت النقدم 

قليد، كأشار نفس الباحث أيضا إذل بعض العوامل السلبية اؼبرتبطة بالطلبة أنفسهم كبالبيئة الثقافية كاالجتماعية اليت تعوؽ اإلبداع مثل الت
 اعبامعات.  ضعف نطاؽ اغبرية يف إبداء الرأم داخل كعدـ اكتساب مهارت اغبل اإلبداعي للمشكبلت ك 

ىرية يف كل أنواع عوائق اإلبداع لدل الطلبة يف اعبامعات العربية، يبكننا القوؿ إف تأثَت الثقافة يف ىذه اغبالة كلكن، كنظران لوجود فركؽ جو 
قد يكوف منخفضان كإف كنا ال نستبعده. كأف ىذه الفركؽ تعود أساسان إذل عوامل شخصية تتعلق بأمباط التفكَت لدل الطلبة، كما تتعلق 

ة يف اؼبؤسسات الًتبوية العربية اليت تعتمد على اغبفظ كحشو ذاكرة الطلبة  بكميات كبَتة من اؼبعلومات، كالًتكيز بطرؽ التعلم كالتعليم اؼبتبع
على االختبارات كاالمتحانات كعمليات التقوًن اؼبختلفة اليت تقيس مدل قوة الذاكرة  لدل الطلبة، كعدـ الًتكيز على طرؽ حل اؼبشكبلت 

 بطرؽ جديدة. 
 

( بأف اعتماد الطرؽ البيداغوجية التقليدية يف التعليم العارل كطرؽ التقوًن العاـ ترتب عنهما عدة 2002كضح بوسنو )أطار كيف ىذا اإل
يف أغلبية  %25 زنتائج سلبية، أنبها البفاض اؼبستول العاـ للطلبة كارتفاع نسب اؽبدر ) مثبل نسبة اإلعادة يف السنة األكذل جامعي تتجاك 

لعلم أننا يبكن أف نفًتض كجود عبلقة ارتباط سلبية قوية بُت شدة عوائق اإلبداع عند الطلبة اعبامعيُت كالنجاح يف التخصصات(. مع ا
 .التعليم العارل

 كمن الفرضيات اليت يبكن توليدىا من ىذا البحث ما يلي:
 يعانيها الطلبة يف ـبتلف اعبامعات العربية.العوائق اؼبتعلقة بالثقة بالنفس كاؼبخاطرة )مفهـو الذات( أشد عوائق اإلبداع اليت  -1
 العوائق اؼبتعلقة بإقباز اؼبهاـ أشد عوائق اإلبداع اليت يعانيها الطلبة يف ـبتلف اعبامعات العربية. -2
 ىناؾ فركؽ جوىرية يف عوائق اإلبداع لدل الطلبة يف اعبامعات العربية. -3

يف اعبامعات العربية اؼبختلفة، فإنو توجد قواسم مشًتكة كعوائق متشاهبة فبا هبعل  لبةكرغم كجود فركؽ جوىرية يف عوائق اإلبداع بُت الط
 ـبرجات التعليم يف ـبتلف مراحلو دكف اؼبستول اؼبرجو.

 ( باإلمارات العربية اؼبتحدة إذل الصفات اليت ينبغي أف تتسم هبا ـبرجات التعليم2010كقد أشَت يف مؤسبر انعقد يف بداية ىذه السنة )
رؤية مؤسسات التعليم العارل حياؿ اليت شاركت يف اؼبؤسبر ؾبموعة من مديرم كرؤساء اعبامعات اػبليجية كالعربية الثانوم حيث قدمت 

إذل عدد من السمات اليت هبب أف يركز  ت اجملموعةأشار  . كقد ـبرجات التعليم الثانوم اغبالية، كما تتطلع إليو تلك اؼبؤسسات يف اػبرهبُت
التعليم الثانوم، مثل مهارات التعلم الذايت، كمهارات التفكَت العلمي، كالتفكَت الناقد، كالقدرة على حل اؼبشكبلت كاإلبداع، عليها 

 .3باإلضافة إذل االىتماـ باللغات، كأف تغطي ؿباكر مهمة، مثل احملور الوجداين، كاحملور االجتماعي كؿبور اؼبهارات
الثانوم اليبكن أف تكوف فاعلة كفعالة كمبدعة إذا دل تراع القدرات كاؼبهارت اؼبشار إليها يف كل مراحل  كيف الواقع، فإف ـبرجات التعليم

رة حديثا التعليم بدءا باغبضانة كانتهاءان باعبامعة كيف اإلطار األسرم كيف احمليط اإلجتماعي أيضا. كإذا تأملنا عوامل قباح بعض الدكؿ اؼبتطو 
يزيا كفنلندا لوجدنا أف التعليم الذم يركز على القدرات كاؼبهارات كخاصة يف التعليم األساسي ىو سر قباح ىذه مثل سنغافورة ككوريا كمال

( عن التعليم يف سنغافورة كفنلندا حيث أكدت على ضركرة التعلم من ىاتُت التجربتُت 0228البلداف. كىذا ما أشارت إليو سكبلفاين )
ئعة يف الًتبية كالتعليم كاإلبداع كتطوير اؼبوارد البشرية بصفة عامة رغم اختبلؼ مسارنبا الختبلؼ الرائدتُت اللتُت حققتا أىدافان را

اؼبرحلة األساسية يف الصف األكؿ جغرافيتيهما كطبيعة السكاف فيهما. كقد كصفت ىذه الكاتبة اللتدريس يف سنغافورة بالتأكيد على أف 
اؼبهارات اؼبعارؼ ك يتمكن الطلبة من تطوير ؛ كذلك لللغة األـ، مع مادة الرياضياتإذل جانب إتقاف ا اللغة االقبليزيةإتقاف لًتكيز على تبدأ با

يركز على مواضيع حيث الطلبة إذل منهاج أكثر تطوران  نتقلكيف الصف الثالث، ي .الدراسةللنجاح يف االضركرية األساسية كالشخصية 
 تطوير قدرات كل طالب كالًتبية إذلىدؼ ىذا النوع من التعليم كيهدؼ دمة اجملتمع.  فرص غبل اؼبشكبلت، كاإلبداع كخَت، مع توفعديدة

.  كطالبة: ًن  عقليان، كجسديان، كاجتماعيان

                                                 
3
 بالتعاكف مع اؼبتحدة كزارة الًتبية كالتعليم بدكلة اإلمارات العربية كقائع الندكة اليت نظمتها. الواقع كاالذباىات اعبديدة: التعليم الثانوم 

 .ـ0202ىػ / 0340الرياض ، مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج. ـ0202 ايرفرب   24.اؼبتحدة دكلة اإلمارات العربية –ديب . مكتب الًتبية العريب لدكؿ اػبليج
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كيف الواقع، فإف أسلوب الًتبية الذم يركز على حل اؼبشكبلت كتنمية اإلبداع يف ـبتلف اؼبراحل ىو األسلوب الذم أثبت جدارتو كقباحو 

لتنمية كالتطور يف البلداف اؼبتقدمة اليت برزت أخَتان على اؼبستول العاؼبي، كاليت أخذت هبذا األسلوب مثل الياباف ككوريا يف ربقيق ـبططات ا

 كسنغافورة كفنلندا كالصُت.

ارنة يقـو بدراسة مق -حسب علمنا-كيكفينا يف األخَت أف نشَت  إذل أف ىذا البحث، الذم نعتربه رائدان من حيث اعتباره أكؿ حبث  
لعوائق اإلبداع لدل الطلبة يف عدة جامعات تنتمي إذل شبانية بلداف عربية، قد قاـ بتسليط الضوء على قضية تربوية ىامة تتعلق بعوائق 
اإلبداع اليت يعانيها طلبتنا باعبامعات فبا يفتح اجملاؿ كاسعان إلجراء دراسات أكثر دقة من حيث ثبات النتائج كصدقها هبدؼ الكشف عن 

 تلف اغبواجز كالعوائق الشخصية كالتنظيمية كاالجتماعية اليت تعرقل اإلبداع يف العادل العريب كربوؿ دكف ربويل األفكار اإلبداعية إذلـب
الت مبتكرات كاخًتاعات يف ـبتلف اجملاالت النظرية كالتطبيقية، كربوؿ بالتارل دكف ربقيق التنمية كالتطوير كالتطور كالتحضر يف ـبتلف ؾبا

 غبياة.ا
 توصيات الدراسة

 يبكن على ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة كعلى ضوء بعض الدراسات السابقة أيضا صياغة التوصيات التالية: 
تشجيع كتطوير البحث اؼبيداين يف موضوع اإلبداع بصفة عامة كيف كشف عوائق اإلبداع لدل الطلبة يف ـبتلف مراحل التعليم بالبلداف  -1

 ة بصفة خاصة.العربي
تطوير مناىج التعليم كطرؽ تدريس األساتذة كاؼبعلمُت يف كليات الًتبية كمدارس إعداد اؼبعلمُت كاؼبعلمات حيث ينبغي أف تتضمن  -2

ىذه اؼبناىج طرؽ كشف اؼبوىوبُت كاؼببدعُت كطرؽ تربيتهم كتوجيههم كتنمية مواىبهم كصقلها كإبراز إبداعاهتم يف شكل معارض كندكات 
 لى اؼبستول اؼبؤسسي كاحمللي )القطرم( كالعاؼبي كغَتىا.ع
 الًتكيز يف إطار األسر كاؼبدارس على تنمية الثقة بالنفس كحب اؼبخاطرة أك اجملازفة احملسوبة كالتعامل مع اؼبواقف كاألشكاؿ الغامضة، -3

 مر كالتعليم.  كتقوية الدافعية كخاصة دافعية اإلقباز كالنجاح لدل الطلبة يف ـبتلف مراحل الع
ربفيز الطلبة كتشجيعهم على القياـ باألعماؿ اإلبداعية بتوفَت الوسائل كالوقت كاؼبساحات لذلك كدبنحهم مكافآت ؾبزية عن أعماؽبم  -4

 اإلبداعية كتشجيعهم على اؼبثابرة كمواصلة اإلبداع، ككضع آليات لبلىتماـ اؼبتواصل باؼببدعُت.
 ية أك اختيارية على األقل حوؿ اإلبداع كالتفكَت اإلبداعي إلكساب الطلبة اؼبهارات اإلبداعية كفبارستها.إدخاؿ مقررات جامعية إلزام -5
الًتكيز على التفكَت اإلبداعي غبل اؼبشكبلت كعلى طرؽ اكتشاؼ اؼبوىوبُت كاؼببدعُت، كأساليب تنمية كتطوير قدراهتم كمهاراهتم يف  -6

 ليات الًتبية كمعاىد تكوين كتدريب اؼبعلمُت كاؼبعلمات.مناىج كمقررات إعداد األساتذة يف ك
برامج تشجيع اؼببدعُت من خبلؿ حزمة مقًتحات تتفق كعقلية القطاع اػباص القائمة اإلسهاـ يف على  )األىلي( حث القطاع اػباص -7

اص( كتقدًن جوائز بأظباء اؼبؤسسات أك رجاؿ على الرحبية كاالستثمار يف اؼبعرفة )كتبٍت سبويل منح للخارج كالعودة للعمل مع القطاع اػب
األعماؿ كرعاية مدارس خاصة للمتفوقُت )كليس فقط لذكم االحتياجات اػباصة من اؼبعوقُت كاأليتاـ كمحاكلة إلدراؾ بعد التوازف 

 التنموم(.
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 المراجع والمصادر:
سات االجتماعية ؼبهارات التفكَت يف تدريس اؼبرحلة االبتدائية بدكلة مدل استخداـ معلم الدرا .(2004البنعلي، غدنانة سعيد اؼبقبل )

 (.96)العددرسالة اػبليج العريب،  ةؾبل .قطر
 

ارات اإلدراؾ كالتنظيم كاإلبداع على تنمية التفكَت اإلبداعي لدل عينة هأثر برنامج تدرييب ؼب .(1997السركر، ناديا حسن ثائر غازم )
 .1، العدد 24العلـو الًتبوية. اجمللد  ىف من. دراساتأردنية من طلبة الصف الثا

 
دراسة ربليلية من أجل مبوذج  -االبتكار لدل تبلميذ مراحل التعليم قبل اعبامعي يف البحوث العربية(. 1994الشرقاكم، أنور )

  .58-54 ، قطر: ندكة دكر اؼبدرسة كاألسرة كاجملتمع يف تنمية االبتكار .لبلبتكارية
 

 5/4/2007(. اإلبداع كاالبتكار: ضركرة حتمية، مقاؿ منشور بتاريخ 2006ؿبمد أكـر ) العدلوين،
www.libyanboyscout.com/muntada/attachment.php?attachmentid=648 

 
، عرض كربليل. حولية  1998 – 1990(. ؿباكالت كإصبلح التعليم الًتبوم كالتعليمي بدكلة قطر من 1997الكبيسي، عبد اهلل صبعة )

 .585-549( 15) العددكلية الًتبية، جامعة قطر، 
 

أثر اسًتاتيجية عصف الذىن يف تنمية التفكَت اإلبداعي كالتحصيل لدل طلبة الصف األكؿ ثانوم يف  (.2007أ رنده ؿبمد ) ،اؼبقبلي
 جامعة عدف. اليمن: مطابع ،منشورةماجستَت  رسالةالكيمياء.  مادة

 
إساءة معاملة الطفل يف مدينة عدف كأثرىا يف السمات االبتكارية كمستول التفكَت االبتكارم. حبث (. 2007ب )رنده ؿبمد  ،اؼبقبلي

منشور يف ؾبلة حبوث كدراسات ، ك 21 – 19وير الًتبوم، جامعة تعز مقدـ ؼبؤسبر الطفولة الوطٍت الثالث. مركز التأىيل كالتط
   .186 – 173(، إبريل،  4تربوية، جامعة تعز، العدد )

 

ؼبؤسبر األكؿ ا(. السمات االبتكارية لؤلستاذ اعبامعي كطبيعة اذباىاتو كبو التفكَت االبتكارم جبامعة عدف. 2007ج رنده ؿبمد ) ،اؼبقبلي
 .، مطابع جامعة تعز، اليمنأغسطس 14 – 13امعي. جامعة ذمار تاذ اعبعبامعيت ذمار كتعز ربت عنواف تطوير أداء األس

 
(. دراسة جملموعة من العوامل اليت تعوؽ تعلم مهارات التعبَت اإلبداعي يف اؼبرحلة 1997اؼببل، بدرية سعيد اؼببل & اؼبطاكعة، فاطمة )

 .66-21(، 12) ددالعاإلعدادية. ؾبلة مركز البحوث الًتبوية، جامعة قطر، السنة السادسة، 
 

دراسات اػبليج  ، ؾبلةكاقع التعليم العارل يف فبلكة البحرين كمدل مواءمتو مع متطلبات التنمية(. 2010اؼببل، فيصل ضبيد عبد اهلل )
  .يناير 136عدد ، اللغة العربية كآداهبا -كاعبزيرة العربية 

 
معهػػد اإلدارة العامػػة،  -ؾبلػػة اإلدارم،  مسػػقط  .ها بعمليػػة ازبػػاذ القػػراراتمهارات التفكَت اإلبداعي كعبلقت (.1999) حعبد الفتا النجار، 

  .68 – 66،  60 العدد،  17السنة 

 

http://www.libyanboyscout.com/muntada/attachment.php?attachmentid=648
http://www.libyanboyscout.com/muntada/attachment.php?attachmentid=648
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امعي، قسم الكيمياء، جامعة اؼبلك اعبعوائق اإلبداع لدل طبلب التخصصات العلمية يف التعليم (. 2010) عبد اإللو بن اغبيزاف ،إبراىيم
 faculty.ksu.edu.saموقع:  ،2010مايو  5مأخوذ بتاريخ  سعود،

 

  .43 ـ (،1972 العربية،ؾبمع اللغة  القاىرة: ،2ط األكؿ،اعبزء  . اؼبعجم الوسيط (.1972كآخركف )إبراىيم  ،أنيس

 

 (. العبلقة بُت التفكَت االبتكارم كالذكاء كالتحصيل الدراسي لدل عينة من اؼبتفوقُت يف دكلة2002خالد) الطحاف،& . ماىر أبو ىبلؿ،

 .182-155 ،22 ،العددؾبلة مركػػز البحوث الًتبوية اإلمارات العربية اؼبتحدة.

 

النشاطات البيداغوجية كإجراءات التقوًن: أنبيتها كمدل تأثَتىا على فعالية مؤسسات التعليم العارل. جامعة  .(2002ؿبمود ) ،بوسنو
 .154-139،  1عدد ال، ؾبلة دراسات إنسانية ،اعبزائر

 
داب،  مطبوعات عادل اؼبعرفة ،سلسلة كتب شهرية يصدرىا اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاال (. ؼباذا العلم ، 2010مس )جي تريفيل،

 ، الكويت.(، شهر فرباير372العدد )

 

ة يف كل من مصر عينة من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية العام الدافع لبلبتكار كالدافع للتعلم لدل(. 1995جابر، عيسى، إظباعيل ؿبمد اؼبرم )
  .129-120،  34، العدد9اجمللد ، اجمللة الًتبوية، كالكويت

 
 دار الكتاب اعبامعى. :تعليم التفكَت، عماف .(1999جركاف ، فتحى عبد الرضبن )

    
بػػػداعي أثػػػر تنظػػػيم تعلػػػم طلبػػػة الصػػػف العاشػػػر بطريقػػػة اإلبػػػداع يف تنميػػػة تفكػػػَت الطلبػػػة اإل .(1997خصػػػاكنة، كسػػػاـ حسػػػن عبػػػد الػػػرضبن )

 .جامعة الَتموؾ ، األردف:رسالة ماجستَت غَت منشورة .كاذباىاهتم كبو حبث التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية يف األردف
 

ـ  2010/  3/  4معوقػػػػات تنميػػػػة التفكػػػػَت اإلبػػػػداعي، مقػػػػاؿ منشػػػػور دبوقػػػػع أطفػػػػاؿ اػبلػػػػيج بتػػػػاريخ   (.2010)أضبػػػػد علػػػػى ، خطػػػػاب
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1163 

 
الرياضيات على التحصيل كتنمية التفكَت اإلبداعي لػػدل  أثر استخداـ اسًتاتيجية ما كراء اؼبعرفة يف تدريس .(2007أضبد على ) ،خطاب

 .كلية الًتبية  ،، جامعة الفيـو غَت منشورة رسالة ماجستَت .التعليم االساسى ذ اغبلقة الثانية منتبلمي
  

اؼبملكة العربية  ،. الرياضترصبة عمرك اؼببلح(. اؼبواءمة بُت مكافاءآت أعضاء ىيئة التدريس كرسالة اؼبؤسسة، 2006داياموند، ركبرت إـ )
 .مكتبة العبيكاف :السعودية

  
معجم البينجوين لعلم النفس، ترصبة عبدالعلي اعبسماين كعمار اعبسماين )اؼبعجم النفسي الطيب:  .(2008أرثر كريرب، إيبيلي )ريربك، 

 .عريب(، بَتكت: الدار العربية للعلـو-إقبليزم

 
 . 68-39، 3العدد ،1اجمللدة، (. تقوًن أداء األستاذ اعبامعي: األداء البحثي كنموذج، مستقبل الًتبية العربي1995زاىر، ضياء الدين )

 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1163
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=2&id=1163
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 دار الشركؽ. القاىرة:(. عصر العلم، 2005زكيل، أضبد )
 

(. البحث العلمي عن اؼبوىوبُت يف العادل العريب، اذباىاتو كالصعوبات اليت تواجهو، اؼبؤسبر العلمي اإلقليمي 2006) كرالسر  ،سليماف
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