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 الفصؿ األوؿ
 اإلطار العاـ لمدراسة

 

ة وأسئمتيا، وأىدافيا، وتوضيح في ىذا الفصؿ عرض لئلطار العاـ لمدراسة، مف حيث مشكمة الدراس

ألىميتيا، ولمفرضيات التي تتحقؽ منيا ىذه الدراسة، مع تفسير إجرائي واصطبلحي ألبرز المفاىيـ 

 الواردة في الدراسة. 

 مقّدمة 1.1

ي منذ الخمسينات مف القرف العشريف عمى اىتماـ الباحثيف في ميداف اإلبداعسيطر موضوع التفكير 

مف مجاالت البحث العممي في عدد كبير مف الدوؿ، وقد  ميماً  يث أصبح مجاالً التربية وعمـ النفس، بح

ي بمتطمبات التقنيات العممية المعاصرة، كذلؾ ظير واضحا بأف اإلبداعاقترف ذلؾ بمدى ارتباط التفكير 

يدة التفكير اآللي لـ يعد قادرا عمى تمبيو حاجات الفرد المعاصر الذي يواجو باستمرار تحديات تقنية عد

عمييا في المؤسسات  الطمبةالتفكير التي يدربوف  أساليبمما أدى إلى قياـ التربوييف بإعادة النظر في 

 (.2003ي الظروؼ المبلئمة لتطبيقيا)سعاد، لى جوانبيا وتقصإالتعرؼ  مىعالتربوية المختمفة، والعمؿ 

تربية، لذا تنطمؽ حركة تعميـ ىدؼ ميـ لم اإلبداعويعتبر التعميـ مف أجؿ التفكير أو تعميـ ميارات 

رفع مستوى  باإلمكافويمكف تعممو، وأف  اإلبداعالمعاصرة مف افتراض مفاده: تعميـ  اإلبداعميارات 

البحث التربوي  فإفي مف خبلؿ تعامؿ الوالديف والمعمميف المناسب معو، لذا اإلبداعتفكير الطالب 

، حيث اتجو بعض التربوييف والباحثيف بالتركيز بداعاإلوالنفسي المعاصر يبدي اىتمامًا ممحوظًا بمجاؿ 

حياتيـ والتفاعؿ مع التطور التكنولوجي،  أمور، ليتمكف الطمبة مف السيطرة عمى اإلبداععمى تعمـ 

 (.2011والثورة المعموماتية القائمة عمى الذىف)الناقة، 

مع بعضيا تتمثؿ في مرحمة ومراحميا، التي تتقارب  اإلبداع( أف خطوات عممية 2006ويرى السميتي )

اإلحساس بالمشكمة، والتي يظير فييا شعور عاـ لدى الفرد المتعمـ بوجود مشكمة ما تتطمب حبل، 
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ومرحمة تحديد المشكمة، التي تفرض المشكمة نفسيا عمى الفرد المتعمـ لمبحث في جوانب المشكمة 

مة المبحوثة، ومرحمة الوالدة التي وعناصرىا، ومرحمة الفرضيات التي تقترح الحموؿ المناسبة لممشك

فريد أصيؿ وجديد وذلؾ مف بيف الحموؿ المقترحة. ومرحمة التقويـ أخيرًا  إنتاجيظير الحؿ عمى شكؿ 

 .يةاإلبداعوالتي تتضمف إضافات ضرورية لتفي بمتطمبات الحاجة التي جاءت مف أجميا العممية 

طبيعي يقوـ بو الفرد  أداءفكير اليومي ىو ، والتبشكؿ دائـ نسافإف التفكير عممية مصاحبة لئل

بإستمرار، نظرًا لدوره في حؿ المشكبلت وأىمية التفكير والحاجة لو، فقد كاف الموضوع محؿ حوار منذ 

ال يفكر، فيو حركة  إنسافية فطرية، فبل يوجد إنسان(. خاصة واف التفكير غريزة 2005عمواف، )القدـ 

عشوائية ال غائية، وقد تفقد ىذه الحركة وجيتيا، فيسيطر عمييا العقؿ، ويمكف أف تضطرب إلى حركة 

اليوى، أو تستقيـ عمى طريؽ ومنيجية صحيحة فيسير بخطى منظمة يصؿ بيا إلى الغاية المنشودة 

 (.1996عمر، )مف وراءه 

لى التفكير اُلموّجو واليادؼ، الذي يسعى الفرد مف خبللو إ أساليبي ىو أحد اإلبداعويعتبر التفكير 

جديدة اكتشاؼ عبلقات جديدة أو يصؿ إلى حموؿ جديدة لمشكبلتو أو يخترع طرقا أو أجيزة 

 ىو العممية التي يمر بيا الفرد في أثناء خبراتو، والتي تؤدي إلىادف  اإلبداع(، ف2008مصطفى، )

. (Wallis, 1994) الشخصيةيا، كما أنيا تعبير عف فرديتو وتفرده بخصائصو يتمتحسيف ذاتو وتن

حيث تعتبر تمؾ الخصائص الشخصية نمط سموكي مركب ثابت إلى حد كبير، يميز الفرد عف غيره 

ويتكوف مف تنظيـ فريد لمجموعة مف الوظائؼ والسمات واألجيزة المتفاعمة معا، التي تضـ  فرادمف األ

 (.2007الوشمي، )والوراثي والتركيب الجسمي  واإلرادةالقدرات العقمية واالنفعالية 

مسألة بالغة األىمية  بدراسة الشخصيةأّف االىتماـ ا كاف ىناؾ اىتماـ بالشخصية ودراستيا، حيث لذ

الصالح، لبناء  نسافذلؾ مف مظاىر التسابؽ بيف الدوؿ عمى تربية اإلبؿ يعتبر الحاضر،  الوقتفي 

ذج العوامؿ يمثؿ نمو و حتى الشيخوخة، و الطفولة  ذالمجتمع والدولة، وذلؾ مف خبلؿ مراحؿ حياتو من
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الخمسة الكبرى لمشخصية أحد أىـّ التصنيفات في الوقت الحاضر لدراسة الشخصية مف مختمؼ 

 .(2011، محمد)لمشخصية جوانبيا، وبشكؿ مبلئـ لتحديد االضطرابات ومعالجتيا وتحسيف الفيـ العاـ 

النموذج وجود خمسة  النماذج اتساقًا في تقييـ الشخصية والتنبؤ بيا، ويفترض ىذا أكثركما يعتبر مف 

عوامؿ لوصؼ الشخصية وعمى الرغـ مف أف ثمة جداًل قد ثار بصدد صياغة مسميات لمعوامؿ 

 ،العصابيةالخمسة، إال انو يوجد اتفاؽ عاـ بيف عمماء نفس الشخصية عمى ىوية ىذه العوامؿ وىي )

(، حيث تؤثر ىذه العوامؿ نييقظة الضمير/ التفاو  ،الطيبة/الوداعةو  ،االنفتاح عمى الخبرةو  ،االنبساطو 

 (.2016السيمي، )الحياة في العديد مف جوانب 

 ي، لذا تمثؿاإلبداعوقد يكوف مف ابرز الجوانب التي تؤثر فييا ىذه العوامؿ ىي القدرة عمى التفكير 

 نسافاإلالمصدر الرئيس لمعرفة مظاىر السموؾ البشري كونيا تمثؿ جوىر  الشخصيةالعوامؿ دراسة 

المختمفة مف السموؾ  األشكاؿلقًا ونظاما لجميع تأتمثؿ  إنياكما  اآلخريفرتباطًا وثيقًا بإستجابة وترتبط ا

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةالذي يمارسو الفرد، وبالتالي جاءت ىذه الدراسة لمبحث في عبلقة 

تي تعد مؤسسة ي مف جية نظر طمبة الجامعات في فمسطيف، خاصة واف الجامعة الاإلبداعبالتفكير 

كات المؤىمة لتبوء مراكز قيادية في مختمؼ المم إعدادذات مستوى رفيع تتركز مياميا األساسية في 

 ي.  اإلبداعالمجاالت الموجودة في المجتمع مف خبلؿ االىتماـ بتنمية التفكير 
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 مشكمة الدراسة 2.1

الشباب واف كاف لذلؾ عبلقة نتيجة اىتمامات الباحثة بموضوع الشخصية الكبرى خاصة في مرحمة 

بالتفكير اإلبداعي أـ ال، وانطبلقًا مف اىتماـ الباحثة بموضوع الشخصية والتفكير اإلبداعي كمرشدة لذا 

وعبلقة ذلؾ  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةالحالية الكشؼ عف العبلقة بيف طبيعة حاولت الدراسة 

تعتبر المرحمة الجامعية مرحمة انتقالية بيف مرحمتي ث ي خبلؿ المرحمة الجامعية. حياإلبداعالتفكير ب

المراىقة والرشد، فيي المرحمة التي تتبمور فييا سمات الشخصية لمطمبة، حيث تشتمؿ الشخصية عمى 

المتداخمة والمتشابكة والتي يمكف تعميميا وترسيخيا لمطمبة داخؿ  بعادواألمجموعة مف العوامؿ 

، لذا جاءت ىذه (2012)محمد،  ي لمطمبةاإلبداعمف خبلليا بالتفكير  االجامعة، كما يمكف التنبؤ بي

وتحديدًا جاءت ىذه الدراسة ي، اإلبداعالدراسة لمبحث في العبلقة بيف العوامؿ الشخصية والتفكير 

   اآلتي:لئلجابة عمى السؤاؿ الرئيس 

 ؟مبة الجامعات الفمسطينيةلدى طي اإلبداعوالتفكير  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةالعبلقة بيف ما 

 

 أىمية الدراسة 3.1

طمبة الجامعات اختيارىا لمجتمع الدراسة، الذي يتألؼ مف  مفتبرز أىمية ىذه الدراسة 

حسب -وىو مجتمع لـ يتعرض لو الباحثوف بالدراسة والبحث  ،الفمسطينية)القدس، والنجاح، وبيت لحـ(

ي، اإلبداعوعبلقتيا بالتفكير  لكبرى لمشخصيةالعوامؿ الخمسة اب فيما يتعمؽخاصة  -عمـ الباحثة 

يعتبر ي اإلبداعلى عبلقتيا بالتفكير إ عند الفرد والتعرؼ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةفي  فالبحث

، وما دراسة العبلقة تفكير الفرد وقدرتو عمى التكيؼمف تأثير ميـ في ه العوامؿ الشخصية لما ليذ ميماً 

كما التي أجريت في ىذا المجاؿ.  العربية واألجنبية سات السابقةاتداًدا لمدر ام ىذه المتغيرات إالبيف 

 الدراسة في الجوانب اآلتية:ىذه تتمثؿ أىمية 
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 :النظريةاألىمّية : أوال

 ذات صمة بموضوع أنيا ةعتقد الباحثتالتي  متغيراتيا أىمية مف الحالية الدراسة أىمية تأتي -

منيا في بعض  اً والتي تـ تناوؿ بعضي اإلبداعالتفكير و  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية

 .ولـ يتـ تناوؿ البعض اآلخر متفرقة الدراسات العربية واألجنبية بصور

وذلؾ ألنو  لطمبة الجامعات والعممية التعميمية برمتياي كقيمة عممية اإلبداعأىمية التفكير  -

 ثمارًا صالحة طيبة.إال  يجعؿ مف العممية التعميمية كالشجرة الصالحة التي ال تثمر

التي تعتبر أىـ مقومات الشخصية التي تمثؿ المبنة  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةأىمية  -

األساسية لمبناء العقمي المترابط، ولما ليذا الموضوع مف أىمية اجتماعية وتربويػة ونفسية عمى 

 المجتمع بشكؿ عاـ. أفراد

بموضوع ميـ مف موضوعات الشخصية بدراسة تتعمؽ  إثراء المكتبة الفمسطينيةقد تساىـ في  -

 .وأخر مف موضوعات التفكير

 

 ثانيا: األىمية التطبيقية: 

أف تساعد ىذه الدراسة في تزويد مراكز اإلرشاد والمرشديف التربوييف بمعمومات مف الممكف  -

  ي لدى الطمبة.اإلبداعفي التفكير  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةوبيانات عف دور 

 .حقيقية عف واقع طمبة الجامعات الفمسطينيةفي تقديـ صورة تسيـ ىذه الدراسة مف الممكف أف  -

بناء برامج إرشادية قائمة عمى تنمية التفكير في نتائج ىذه الدراسة  االستفادة مف يمكف -

رسـ بالتالي العمؿ عمى ؛ و ي بناء عمى نوعية العوامؿ الشخصية التي قد يمتمكيا الفرداإلبداع

 .المناسبة لذلؾ لبرامج اإلرشادية والعبلجيةا
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ي وعوامؿ الشخصية الكبرى يساىـ اإلبداعإف االسترشاد بنتائج ىذه الدراسة في مجاؿ التفكير  -

جراءات تساىـ في االستفادة مف مستويات   التفكيربفتح األبواب أماـ اختبارات متعددة وا 

 الفمسطينية.ي وطاقاتو لدى طمبة الجامعات اإلبداع

ي اإلبداعالتفكير  مكوناتسيـ في المشاركة في تقديـ دراسة عممية تكشؼ عف بعض د تق -

 . الجامعات الفمسطينيةالموجودة لدى الطمبة في بعض 

 تعّد ىذه الدراسة مرجعًا ميّمًا في مجاؿ دراسة الشخصية ومكوناتيا لدى الطمبة. قد  -

 أىداؼ الدراسة 4.1

   إلى:يدؼ ىذه الدراسة ت
 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية. العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةالتعرؼ إلى  -

لػػػدى طمبػػػة  العوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػرى لمشخصػػػيةمتوسػػػطات  بػػيف داللػػػة الفػػػروؽ اإلحصػػػائيةمعرفػػة  -

الجػػػػنس، والتخصػػػػص، والجامعػػػػة، والػػػػدخؿ االقتصػػػػادي )لمتغيػػػػرات تعػػػػزى الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية 

 .(سرةلؤل

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.اعاإلبدالتفكير  درجةالتعرؼ إلى  -

لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية ي اإلبػػػداعالتفكيػػػر فػػػي متوسػػػطات كػػػاف ىنػػػاؾ فػػػروؽ  إفمعرفػػػة  -

 .(سرةالجنس، والتخصص، والجامعة، والدخؿ االقتصادي لؤل)لمتغيرات تعزى 

طات وبػػيف متوسػػ العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػرى لمشخصػػيةمتوسػػطات بػػيف كػػاف ىنػػاؾ عبلقػػة  إفمعرفػػة  -

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.اإلبداعالتفكير 

 أسئمة الدراسة 5.1

 وانبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةما  .1
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لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػات  العوامػػػػؿ الخمسػػػػة الكبػػػػرى لمشخصػػػػيةتوجػػػػد فػػػػروؽ فػػػػي متوسػػػػطات ىػػػػؿ  .2

 (؟سرةالجنس، والتخصص، والجامعة، والدخؿ االقتصادي لؤل)لمتغيرات تعزى مسطينية الف

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟اإلبداعالتفكير  مكوناتما  .3

تعػزى لدى طمبػة الجامعػات الفمسػطينية ي اإلبداعالتفكير  مكوناتتوجد فروؽ في متوسطات ىؿ  .4

 (؟سرةاالقتصادي لؤل الجنس، والتخصص، والجامعة، والدخؿ)لمتغيرات 

وبػػيف متوسػػطات التفكيػػر  العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػرى لمشخصػػيةمتوسػػطات توجػػد عبلقػػة بػػيف ىػػؿ  .5

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟اإلبداع

 فرضيات الدراسة 6.1

 تسعى الدراسة إلى التحقؽ مف الفرضيات اآلتية:

العوامػػؿ فػػي متوسػػطات (α)≤0.05ى ة عنػػد المسػػتو إحصػائيتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  : الالفرضػػية األولػػ 

 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامػػؿ فػي متوسػػطات (α)≤0.05ة عنػد المسػػتوى إحصػػائيتوجػػد فػروؽ ذات داللػػة  : الالفرضػية الثانيػػة

 .التخصصتعزى لمتغير لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامػؿ فػي متوسػطات ( α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصػائيال توجػد فػروؽ ذات داللػة : الفرضية الثالثة

 .الجامعةلمتغير  تعزىلدى طمبة الجامعات الفمسطينية  الخمسة الكبرى لمشخصية

العوامػػؿ فػي متوسػػطات (α)≤0.05ة عنػد المسػػتوى إحصػػائيال توجػػد فػروؽ ذات داللػػة  :الفرضػية الرابعػػة

 .سرةالدخؿ االقتصادي لؤللمتغير  تعزىلدى طمبة الجامعات الفمسطينية  كبرى لمشخصيةالخمسة ال

متوسػػػػطات فػػػػي (α)≤0.05ة عنػػػػد المسػػػػتوى إحصػػػػائيتوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  : الالفرضػػػػية الةامسػػػػة

 تعزى لمتغير الجنس.ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية اإلبداعالتفكير  مكونات
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متوسػػػػطات فػػػػي (α)≤0.05ة عنػػػػد المسػػػػتوى إحصػػػػائيوؽ ذات داللػػػػة توجػػػػد فػػػػر  : الالسادسػػػػةالفرضػػػػية 

 .التخصصتعزى لمتغير ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية اإلبداعالتفكير  مكونات

 متوسػطات مكونػاتفػي (α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصػائيال توجد فروؽ ذات داللة : السابعةلفرضية ا

 .الجامعةلمتغير  تعزى ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينيةاإلبداعالتفكير 

 متوسػطات مكونػاتفػي (α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصػائيال توجػد فػروؽ ذات داللػة  الفرضية الثامنة:

 .سرةالدخؿ االقتصادي لؤللمتغير  تعزىي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية اإلبداعالتفكير 

العوامػؿ متوسػطات  بيف (α)≤0.05ة عند المستوىإحصائيال توجد عبلقة ذات داللة : الفرضية التاسعة

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.اإلبداعوبيف متوسطات التفكير  الخمسة الكبرى لمشخصية

 

 حدود الدراسة 7.1

 التالية: تاقتصرت ىذه الدراسة عمى المحددا

 )النجاح، وبيت لحـ، والقدس(. جامعات أجريت ىذه الدراسة في  محدد مكاني:

 (.ـ2016/2017ؿ مف العاـ الدراسي )ىو الفصؿ األو  محدد زماني:

 .الجامعات الفمسطينيةمف طمبة متيسرة عينة عشوائية اقتصرت ىذه الدراسة عمى  محدد بشري:

 : المفاىيـ والمصطمحات الواردة في ىذه الدراسة.محدد مفاىيمي

ئيتو الدراسة مف حيث صدقيا وثباتيا، حيث تـ تحكيميا لمتأكد مف مدى مقرو  أدوات: محدد إجرائي

 ومناسبتيا لمبيئة الفمسطينية.
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 

 اإلطار النظري 3.2

 الدراسات السابقة 2.2
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 الفصؿ الثاني
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

في ىذا الفصؿ عرض لممادة النظرية واألدب التربوي الذي تـ جمع بياناتو مف المراجع والمصادر 

يا، إضافة إلى عرض لمدراسات السابقة التي تناولت جانبًا مف جوانب أنواعمختمفة عمى اختبلؼ ال

 ، مع توضيح الفرؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة. أكثرالدراسة أو 

 
 النظري اإلطار 1.2

 

 العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصية 1.1.2

 . مقدمة1.1.1.2
مـ النفس باىتماـ كبير مف قبؿ العمماء والباحثيف )محمد، حظي موضوع الشخصية في مجاؿ ع

تحتؿ مكانًا ىامًا في عمـ النفس الحديث، فقد كاف االىتماـ بالفرد في  ةالشخصيخاصة واف (، 2012

القديمة قميبًل، ولذا كاف مف الطبيعي أف يقؿ االىتماـ بدراسة الشخصية لعبلقتيا الوثيقة  تالمجتمعا

ية في العصور الحديثة، وظيور االتجاىات نسانالمجتمعات وتعقد المشكبلت اإل بالفردية. ومع تطور

، أخذ اإلىتماـ بالفرد يزداد بشكؿ ممحوظ، كما أخذت الحاجة تزيد لفيـ طبيعة الشخصية ةالديمقراطي

 (.1975غنيـ، )ية نساناإل

ف في الميداف التربوي تعتبر شخصية المتعمـ تحديدًا مف أىـ المنطمقات التي يعتمد عمييا العاممو و 

والنفسي بيدؼ مساعدتو عمى التوافؽ واالنسجاـ مع التغيرات التي تفرضيا كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو 

لذا توالت محاوالت عديدة مف عمماء النفس لدراسة الشخصية، وتبمورت في (. 2013والتعمـ)سعيدة، 

خصية؟ وأجيب عف ىذا السؤاؿ بإجابات السؤاؿ التالي: ما المكونات األساسية التي تشتمؿ عمييا الش

 . (36: 2010)عبد القوي، عديدة ومختمفة، وما زاؿ الجدؿ موصوالً 
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( اف عمماء نفس الشخصية اىتموا بتحديد المكونات 2007وفي ىذا السياؽ يبيف مصطفى وبتو )

نيج لقياس لمشخصية ومع ذلؾ لـ يتوصؿ الباحثوف في ىذا المجاؿ الى اتفاؽ في المغة والم األساسية

المشكمة تدور حوؿ التسميات التي وضعيا كؿ باحث بحسب  أفالعوامؿ األساسية في الشخصية، أي 

 قناعاتو لمسمات والعوامؿ المدروسة.

دراسة سمات الشخصية مف أىـ دراسات عمـ النفس، ويعتبرىا البعض حجر زاوية في كؿ وتعتبر 

 (.1991ة فروع عمـ النفس)داود والطيب والعبيدي، الدراسات النفسية، كما تعد الركف الركيف في كاف

ما يكونوا ميتميف بمجموعة مف  غالباً ( بأف الميتميف بدراسة الشخصية 1997ويضيؼ عدس وتوؽ)

ومع نفسو، ومف ىذا المنطمؽ  اآلخريفالسمات التي تواجو الفرد وسموكو وتقرر طريقتو في التعامؿ مع 

فة ليا صمة بقدرة الفرد عمى التكيؼ آخذيف في االعتبار مصطمح الشخصية يضـ أية سمة أو ص فإف

مظيره العاـ، وقدراتو ودوافعو وردود أفعالو والخبرات التي سبؽ أف مر بيا، وقدرتو عمى التأقمـ مع 

 (.2008)فرحاف،  مواقؼ الحياة التي يتعرض ليا ومبلحظة سموكياتو

وذج العوامؿ الخمسة الكبرى في أف نم  ,Fleenor & Eastman)1997 (فمينر وايستماف ويرى

تساعًا وقوة.أكثر الشخصية يعتبر مف أىـ النماذج وأحدثيا التي فسرت سمات الشخصية ومف   ىا قبواًل وا 

احتمت العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية دورًا بارزًا في الدراسات التربوية والنفسية مؤخرًا، ويشير  لذا

عية واألخبلقية والمينية، وفي األعماؿ والوظائؼ التي يقوـ بيا أىميتيا في حياة الفرد االجتما إلىذلؾ 

أنماط الفرد السموكية والمعرفية التي تمتاز بالثبات  إلىية نسانفي حياتو اليومية. وتشير الشخصية اإل

 (.2015)بقيعي،  واالستقرار مع مرور الوقت وخبلؿ المواقؼ المختمفة

 أيةعدد العوامؿ التي يمكف في ضوئيا وصؼ  وتختمؼ وجيات عمماء نفس الشخصية مف حيث

 إيزنؾاعتبرت سمات، وعند  ستة عشر عامبلً  (Cattellكاتؿ )شخصية، فقد بمغ عدد ىذه العوامؿ عند 
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(Eysenck ) عبد القوي،  وأنماط، بينما في نموذج )جولدنبرج( خمسة عوامؿ فقط أبعادأربعة(

2010.) 

 مفيوـ الشةصية:  2.1.1.2

مف القرف الماضي، وحظي  األخيرفي الدراسات النفسية خبلؿ العقد  ميمة مكانة حتمت الشخصيةا

مفيوـ الشخصية بالعديد مف التعريفات التي تناوليا الباحثوف، حيث يعد موضوع الشخصية وسماتيا 

وأنماطيا مف أىـ الموضوعات التي نالت االىتماـ، وتطور ىذا االىتماـ حتى أصبحت مف المحاور 

 (.2013صبحت مستقمة بيف مناىج الدراسات النفسية)قاسـ، أ ي عمـ النفس، أوالرئيسية ف

 عمـ مجاؿ في الميمة المواضيع مف الشخصية موضوع ( أفّ 12 :2015ورد في دراسة )الشمالي، كما 

 تقوـ ليا نظرية أسس وضع ومحاولة بدراستيا النفس عمماء كثير مف ىتـا حيث الحديث، النفس

 تناولت التي والبحوث تعدد الدراسات مف وبالرغـ إطار منطقي منظـ، في فنسااإل سموؾ بتفسير

 تحديد في العمماء اختمؼ بحيث الغموض ويكتنفو مثيرًا لمجدؿ اليزاؿ التنظيـ ىذا أف إال الشخصية

 إلختبلؼ تبعاً  قياسيا وكيفية فييا، المؤثرة عمييا العوامؿ تشتمؿ التي األساسية والمكونات طبيعتيا

 .متكاممة لمشخصية نظرية ظيور أعاؽ مما لنظرية،ا تيامطمقا

( واطسوف)يتمثؿ بتعريؼ وقد قسـ عمماء النفس الشخصية إلى مظيريف أحدىما خارجي لمفرد، 

النشاط الممحوظ عند الفرد عف طريؽ مبلحظتو مبلحظة فعمية خارجية  أنواعلمشخصية بأنيػا جميػع 

الشخصية، )جوىري( نظر إلى جوىر  . وآخر داخميؼ عميولفترة طويمة مف الػزمف تسمح لنا بالتعر 

الكمية الكمية مف االستعدادات والميوؿ والغرائز  يالشخصية: ىالذي يعد ( برنس) بتعريؼ يتمثؿ

الخبرة والدوافع والقوى البيولوجيػة الفطريػة الموروثػة وكػذلؾ الصفات واالستعدادات والميوؿ المكتسبة مف 

 (.19 :2005غناـ، )

 :أف التعريؼ الجيد لمشخصية يجب أف يركز عمى عدة اعتبػارات ىي( 2003)أحمد،  بيفيو 
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 : وىي التفاعؿ المستمر بيف عناصر الشخصية المختمفة.الدينامية -

ىي التي تبقى عمى مرور الزمف وال تتغير كثير مثؿ : الصفات الثابتة نسبًيا في الشةصية -

النواحي رد لموروثة كػما أف الشخػصية ليػست مجػىيئة الجسـ والذكاء العاـ واالستعدادات ا

في الػشخص كأفكػاره ومشاعره وما  خرىالجػسمية فحػسب ولكػف تتػضمف أيػضا النػواحي األ

 .يحب وما يكره وميولو........الخ

ما يكوف بيف مكوناتيا مػف تماسػؾ وانػسجاـ وتكامؿ وليس  قوة الشخصية تقاس بقدر: التكامؿ -

 .الصفات مجرد مجموعة مف

فات الجسمية والعقمية ص( مفيوـ الشخصية مفيومًا معقدًا يشمؿ ال15 :2013واعتبر زكار )

، وىو ما تسبب في تعدد التعريفات واآلراء حوؿ نسافوالعاطفية، وتفاعميا مع بعضيا في كياف اإل

 المكونات والعمميات والنظريات التي تناولتيا. 

تراه مف بعيد، وكؿ شيء رأيت  نسافوىي سواد اإل َشَخَص : اشتقت مف المغةوكممة الشخصية في 

(. ومعنى الشخصية في المغة العربية تشتؽ مف 36: 1987جسمانو فقد رأيت شخصو)عبد الخالؽ، 

( ويقاؿ فبلف)يشخص ببصرة( األرضعنى بارز والشخص ىو التؿ أو )ما يبرز مف مالفعؿ "شخص" ب

 (. 31ت: -شخص ىو البروز أي بروز الشيء)قديح، دويبرز عينيو، وال األماـسو إلى أأي يمد ر 

مشتقة مف  (Pesonalite، وPersonality والفرنسية، فكممة الشخصية اإلنجميزيةفي المغتيف  أما

زىراف وزىراف، )القديمة (، وتعني القناع الذي يرتديو الممثؿ في العصور Personaالبلتيني ) األصؿ

تميز الشخص عف غيره، ويقاؿ فبلف ال شخصية لو: ليس (. وىي في المعجـ الوسيط: صفات 2013

رادة وكياف  مستقؿ فيو ما يميزه مف الصفات الخاصة، ويقاؿ: فبلف ذو شخصية صفات متميزة وا 

 (.1/475ىػ:  1406مجمع المغة العربية، )
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 قميةالجسدية والع لمصفات الديناميكي المتكامؿ بأنيا التنظيـ النفس عمـ موسوعة في الشخصية وتعرؼ

الحياة اإلجتماعية،  في والعطاء األخذ عممية خبلؿ لآلخريف تبيف كما لمفرد، واالجتماعية والخمقية

واآلراء  والمثؿ والعواطؼ، والعقد واإلىتمامات، والعادات، والمكتسبة الموروثة، الدوافع الشخصية وتضـ

 (.113 :2005)الحنفي، 

نيا تمؾ النموذج الفريد الذي تتكوف منو سمات : با,Guilford) 1959جيمفورد )ىذا وقد عرفيا 

 (.6: 2008الفرد)فرحاف، 

بأنيا: تنظيـ دينامي في الفرد لجميع األجيزة النفسية   ,Allport)1937وىي حسب البورت )

(. وتحدد لمفرد طابعو المميز في 55: 1982)زىراف،  والجسمية الذي يحدد توافقو الفريد مع بيئتو

 (.343: 2003مد، )أح السموؾ والتفكير

أي نوع مف  أداءالذي يتبعو الفرد في  األسموبالشخصية: ىي  (Woodworth) ويعرؼ وودورث

 (.2011رزؽ،  أبو)التفكير النشاط: كالتعمـ والتذكر أو  أنواع

والشخصية ما ىي إال تنظيـ منسؽ ديناميكي لصفات الفرد الجسدية والعقمية واالجتماعية تنمو وتتطور 

مضبوطة بجممة مف  فرادشخصية كؿ فرد مف األ فإفتنشئة والحراؾ االجتماعي، ومف ثمة مف خبلؿ ال

سعيدة، )النفسي والسمات التي تحدد مساره النفسي والسموكي، وتمعب دورا ىاما في توافقو  بعاداأل

2013 .) 

مف تنظيـ ، ويتكوف فرادحد كبير، يميز الفرد عف غيره مف األ إلىوىي نمط سموكي مركب ثابت ودائـ 

لمجموعة مف الوظائؼ والسمات المتفاعمة التي تحدد طريقة الفرد الخاصة في استجابتو، وأسموب 

 (.2006، األنصاري)البيئة توافقو مع 

( لمشخصية جامًعا لمتعريفات السابقة، فقد نظر إلييا عمى أّنيا كؿ 7 :2015وكاف تعريؼ الشمالي )

فات الجسدية والنفسية سواء كانت موروثة أـ مكتسبة، معقد، نتاج حصيمة تفاعؿ مجموعة مف الص
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جاىات والمعتقدات والقيـ، وتتميز بالثبات النسبي االتوالميوؿ والغرائز و  االستعداداتوحاصؿ جميع 

ينتج عنو مجموعة خصاؿ وطبائع تميز وتشكؿ نظاما الشخص عف  بًل وقابمة لمتغيير والتغير، متكام

والسموؾ لمكياف  اإلدراؾو مف حولو وذلؾ عمى مستوى الفيـ  بيئةغيره وتنعكس عمى تفاعمو مع ال

 .مميزا المعنوي لمشخص والتصرفات مما يعطي طابعا

كؿ ما يتصؼ بو الفرد مف سمات  أنياالباحثة تعرؼ عمى الشخصية عمى  فإفوفي ضوء ما تـ ذكره 

 وصفات خاصة تميزه عف غيره ويستدؿ عمييا مف سموؾ الشخص.

 الشةصية: أبعاد 3.1.1.2

ىا األساسية، ونموىا وتطورىا، ومحدداتيا الوراثية أبعاديدرس عمـ النفس الشخصية مف حيث تركيبيا، و 

والبيئية وطرؽ قياسيا، واليدؼ ىو التنبؤ بما سيكوف عميو سموؾ الفرد في موقؼ معيف، وبالتالي 

 .التمكف مف ضبطو والتحكـ بو

 :ىي شخصيةمل دأبعاثبلثة ىناؾ  أف( 2015)العميري  ويشير

 .ويتمثؿ بالذكاء والقدرات العقمية والقدرات المفظيػة والرياضػية والميكانيكية البعد العقمي: -

 .البعد الوجداني: ويتمثؿ باالىتمامات المحكومػة بإشػباع الحاجػات واالتجاىػات والقيـ -

 .(الخ...بالنفس،.والثقة  الضغوط،البعد النفسي: ويتمثؿ بالميارات )مواجية  -

 لمشخصية ىي: أبعادىناؾ خمسة  إف إلى( 2011رزؽ) أبو في حيف يشير

 البعد الجسمي: يتعمؽ بالشكؿ العاـ وصحة الفرد مف الناحية الجسمية. -

 البعد العقمي والمعرفي: يتعمؽ بالوظائؼ العقمية العميا كالذكاء العاـ والقدرات الخاصة. -

 النفعالي.النشاط ا أساليبالبعد االنفعالي المزاجي: ويتضمف  -

 سرةالبعد البيئي: يتعمؽ بالعواطؼ واالتجاىات والقيـ التي تمتص مف البيئة الخاصة بالفرد كاأل -
 والمدرسة والمجتمع.
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 البعدي الخمقي: الذي يميز صاحبو في تعاممو المختمؼ. -

 سمات الشةصية:  4.1.1.2

ىػ/  1406ع المغة العربية مجم)والوقار السمة في المغة مشتقة مف )س ـ ت(، والسمت يعني السكينة 

447.) 

استعداد دينامي أو ميؿ ثابت )نسبيا( إلى نوع معيف مف السموؾ يبدو أثره في عدد كبير  والّسمة ىي

 (. 1979:461راجح، )المختمفة مف المواقؼ 

السمة بأنيا مجموعة مف ردود األفعاؿ واالستجابات التي يربطيا نوع مف  (Cattellكاتؿ )وعرؼ 

األحواؿ مح ليذه االستجابات أف توضع تحت اسـ واحد ومعالجتيا بنفس الطريقة في معظـ الوحدة تس

 (.42: 1987عبد الخالؽ، )

بانيا المجموع الكمي لؤلنماط السموكية الظاىرة ( Eysenck) يزنؾوتعرؼ سمات الشخصية وفقا إل

 (.9: 2012العتيبي، )البيئي والكامنة، المقررة بالوراثة والمحيط 

وىي صفة جسمية  (.59: 1998، الوقفي)وتصرفاتو  نسافاإلنزعة ثابتة نسبيًا توجو سموؾ ة: والسم

تمييزًا حادًا، وتعتبر السمة استعداد ثابت نسبيا  اآلخريفأو نفسية، فطرية أو مكتسبة، وتميز فردًا عف 

جانب ثابت ىي  أو (.13: 2011لنوع السموؾ، وىناؾ سمات سائدة لدى الفرد، وسمات مؤقتة)بشارة، 

نسبيًا مف خصائص الشخصية، وىي بعد عاممي يستخرج بواسطة التحميؿ العاممي لبلختبارات أي 

 (.1998الشعار، )الحالة ، وىي عكس فرادلمفروؽ بيف األ

 
 (: بانيا الطريقة المتميزة لمسموؾ والتي تعطي لكؿ6: 2009سمات الشخصية فتعرفيا فطافطة ) أما

 ومف خبلليا يمكف التنبؤ بسموؾ الفرد. فراداأليا عف غيره مف فرد فرديتو التي يتميز ب
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أّف السمات جميعيا سمات فردية وفريدة وال تناسب سوى الفرد المنفرد بذاتو وأنو  (2013سعيدة ) وبيف

 ال يوجد أبًدا في الواقع شخصاف ليما نفس السمة بالضبط. 

 : وجودىا في كؿ شخص ( اىـ سمات الشخصية التي ال بد مف2015ويبيف العميري )

الشخصية ليا مكونػات عديػدة متنوعػة مثػؿ المكونػات الجػسمية والعقمية : التعدد والتنوع -

 .واالنفعالية

 ض.السمات ليست منفصمة عف بعضيا ولكف متداخمة ومتشابكة مع بعضيا البع: الوحدة -

ية ليػست منفصمة عف إف المكونػات العديػدة التػي تتكػوف منيػا الشخػص: التفاعؿ والتكامؿ -

وكذلؾ في حالة تفاعؿ; وينتج عػف ىذا التفاعؿ  وتأثر،بعضيا ولكف في حالة تكامؿ وتأثير 

 .المكونة ليا والتكامؿ نوع مف االستجابة تختمؼً  تماما عف العناصر

وكذلؾ درجة  ة،المكونػات العديػدة لمشخػصي ةنسبة مساىم: يرجع إلى اختبلؼ التميز والتفرد -

  .فرادباإلضػافة إلى اخػتبلؼ البيئػات النفػسية لؤل :لتفاعؿ بيف ىذه المكوناتمستوى ا

لكػػؿ شػػخص أسػػموبو الػػذي يميػػزه في مواجية المشكبلت : مع البيئة العاـاألسموب التكيفي  -

 .والتوافؽ مع البيئة المادية واالجتماعيػة ويمكػف قيػاس ذلػؾ باألسػموب العممي

لحركة المستمرة، فالشخصية متغيرة باستمرار نتيجة التفاعؿ بيف العناصر ا أي :الديناميكية -

التغػير مػستمر مع استمرار المكونة ليا، والمواقؼ والظروؼ البيئية التي يعيشيا الفرد، وىذا 

 .حياة الشخص

 لمشةصية والعوامؿ الشةصية: المفسرةالنظريات  5.1.1.2

وبة ومشقة في دراستيا ولذلؾ تعدد وتناقضت النظريات الظواىر النفسية صع أكثرتعد الشخصية مف 

 (.2011رزؽ،  أبو)حوليا التي تحاوؿ تفسيرىا وبالتالي تعددت وتناقضت التعاريؼ 
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كما تعد نظريات الشخصية محور اىتماـ بالنسبة لعمماء النفس والصحة النفسية، فيي نقطة البداية مف 

أو  يجابيةاإل، ذلؾ أف الشخصية المتوازنة المتكاممة اإلنياءوقاية وتشخيص وعبلج، كما أنيا نقطة 

النظريات التي  أبرزومف عمماء النفس، الشخصية السميمة ىي الغاية التي يصبو ويسعى لوجودىا 

 النظرية السموكيةٔ نظرية األنماط )الطراز(ٔ (Freudفرويد )كانت نظرية الشخصية  تناولت موضوع

 لنظريات وغيرىا عمى النحو االتي:وبالتالي ارتأت الباحثة عرض ىذه ا

 :(Freud) : َظشَح فشوَذأوال

: يتمثؿ في النموذج األوؿ( الشخصية ضمف نموذجيف Freudوصؼ فرويد )

( لممرة Freud( وىو األقدـ مف الناحية التاريخية، فقد نادى بو فرويد )Topographyالوصفي)

لنموذج أف لمشخصية ثبلثة مستويات وصفية ( في كتابو تفسير األحبلـ، ويرى ىذا ا1900األولى عاـ)

تتضمف الشعور وما قبؿ الشعور والبلشعور، ويعتبر الشعور العمود الفقري في نظرية التحميؿ النفسي. 

( Freud( أو نموذج المكونات، وقد نادى بو فرويد )Structuralوالثاني يتمثؿ في النموذج البنيوي )

ت مف الشخصية )اليو، واألنا، واألنا األعمى(، حيث تتفاعؿ ( وىو يميز بيف ثبلثة مكونا1923عاـ )

ىي محصمة ىذا التفاعؿ، فتوازف ىذه  نسافىذه المكونات فيما بينيا تفاعبل وثيقًا، وأف شخصية اإل

العناصر يؤدي إلى تكامؿ الشخصية، وتصارعيا أو تغمب أحدىا يؤدي إلى اختبلؿ التوافؽ، واعتبلؿ 

 (.16: 2008 وردة، أبوالصحة النفسية)

: اىتمت ىذه النظرية بتصنيؼ الناس إلى أنماط معينة، وأوؿ ىذه ثانيا: نظرية األنماط )الطراز(

ؽ.ـ(، حيث حاوؿ أف يصنؼ خمؽ الناس أو 400الطبيب اليوناني) (ىيبوقراط)األنماط التي قاؿ عنيا 

الدـ والسوداء )ىي عناصر  أربعةمف  ي مكوف أساساً نسانمزاجيـ، وكانت فكرتو أف الجسـ اإل

فييا  أشار(. حيث 2011بشارة، )العناصر والصفراء والبمغـ( وفي كؿ فرد تكوف الغمبة ألحد ىذه 

ارتباط الصفات المزاجية بسوائؿ الجسـ، والنمط ىو تنظيـ متكامؿ ومترابط مف الصفات،  إلىىيبوقراط 
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استخداميا كأداة لتصنيؼ حيث إف ترابط تمؾ الصفات في تنظيـ متكامؿ ومحدد المبلمح يمكف مف 

في فئات أو مجموعات وذلؾ وفقًا لؤلساس الذي ينظميا، ففي عممية التنميط ينبغي أف تنسحب  فراداأل

 (.70: 2010العتيبي، )متفاوتة ه ولو بدرجات أفرادصفات نمط معيف عمى كؿ أو معظـ 

 :)tion TheoryMatura(: )نظرية النضج( (Argyris Chris) ثالثًا: نظرية كريس أرجيريس

الحالة التي يكوف فييا: حرًا  إلىأف الشخص السوي أو الصحيح يسعى  (Argyris) يرى أرجيريس

ومستقبًل، ذا اىتمامات متعددة، وأف يعامؿ بالعدؿ، وأف تتاح لو الفرصة إلظيار قدراتو في مواجية 

التحوؿ مف  إلى الصعاب، وعمى ذلؾ يكوف الشخص الصحيح مف وجية نظر ىذا العالـ ىو مف يميؿ

الحركة والنشاط، ومف حالة االعتماد عمى الغير  إلىالنضج، ومف حالة الجمود  إلىحالة عدـ النضج 

الشخص السميـ  أفمرحمة الوعي بالذات، حيث  إلىاالستقبللية، ومف مرحمة عدـ الوعي والنضج  إلى

عتؿ يتسـ سموكو بعدـ ( ىو الذي يتسـ سموكو بالنضج بينما الشخص المArgyris)حسب أرجيريس 

مر قابمية النمو والنضج عندما يعمموف بيا، كما تثالنضج، ويؤكد ىذا العالـ أف عمى المنظمات أف تس

 (.2012أف عمييا عدـ فرض القيود الكثيرة عمييـ)الكردي، 

ف ىذه النظرية عمى دور التعميـ في تكويف الشخصية، وتنظر إلى تكوي تركز رابعًا: النظرية السموكية:

الشخصية سواء، والنظرة إلى الشخص تمضي في اتجاه األنماط، أو السمات الدينامية، بحيث انو ال 

أف العمماء السموكييف لـ يقوموا بتقديـ نموذج متكامؿ  والجدير ذكره، والتدعيـيمكف إىماؿ دور التعميـ 

حديثة الذيف انتيجوا عمماء السموكية ال أبرز( الذي يعتبر مف Skinnerلمشخصية، باستثناء سكنر )

منيجا تجريبيا اعتقادًا منو في ضرورة قياـ عمـ النفس عمى نفس األسس التي قامت عمييا العموـ 

سموؾ الكائف الحي ال يسير بطريقة عشوائية،  فإفالطبيعية التطبيقية. ووفقًا لمبادئ اإلشراط اإلجرائي 

نما يخضع لقوانيف تضبطو، وتن ظمو، مما يتيح القدرة عمى التنبؤ بشكؿ وال يحدث بشكؿ اعتباطي، وا 
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مكانية إخضاعو لوسائؿ القياس والتوجو والسيطرة عمييما مف  نسافمسبؽ بسموؾ اإل واتجاىو، وا 

 (.1996القذافي، )الخارج 

كاف لنظرية بيرماف األثر الواضح في محاولة فيـ : ,Berman) 1972) ةامسًا: نظرية بيرماف

اطيا اعتمادًا عمى الخريطة اليرمونية، التي تحتوي كـ ونوع اإلفرازات ية وتحديد أنمنسانالشخصية اإل

تصنيؼ البشر  أماـ أمكانيةاليرمونية التي يشترؾ فييا البعض وتميزىـ عف غيرىـ، مما يفسح المجاؿ 

أنماط شخصية تستند إلى تمؾ اإلفرازات اليرمونية، وتمؾ األنماط تمثمت في )النمط الدرقي،  إلى

 .(74: 2012العتيبي، )والجنسي( ، والنخامي، والتموسي، يرناليناألدوالنمط 

 

المدارس التي بحثت  أشيرظير مدرستاف، تعداف مف  فراداألبحث أنماط الشةصية لدى  إطارفي و 
 في ىذا الموضوع، وىي:

عوامؿ الشخصية محاواًل  قدـ نظريتو فقد (Eysenck)إيزنؾ: والتي يمثميا اإلنجميزية: المدرسة أوال

اإلنبساط، والعصابية، والذىانية، والذكاء، )ىي خمسة أنماط  إلىبذلؾ تصنيؼ الشخصية 

 أبعادكشؼ عف وجود ثبلثة  (Eysenck)إيزنؾ(. حيث تشير الدراسات باف 2013والتقدمية()قاسـ، 

البلـز لوصؼ  األدنىأساسية لمشخصية وتمثؿ العوامؿ العريضة الراقية ذات الرتبة الثنائية، الحد 

 كيب الشخصية وبالتالي قياسيا.تر 

 (Eysenck)إيزنؾ فإفعمى السمات  (Cattellكاتؿ )( انو بينما يؤكد 330: 1986ويشير جابر )

 ىي: بعادرئيسية لمشخصية وىذه األ أبعادعمى األنماط، ويرى بأنو ىناؾ ثبلثة  يؤكد

 (.Extraversion( واالنبساط )اليو( )Introversionاالنطواء )األنا األعمى( ) .1

 (.Non -Neuroticism( والبلعصابية )Neuroticismالعصابية ) .2

 (.Non -Psychoticism( والبلذىانية )Psychoticismالذىانية ) .3



 22 

االنبساطية –صرؼ جيد طواؿ عشريف عاما في التركيز عمى بعدي  (Eysenck)إيزنؾ أفوبالرغـ مف 

والذىانية ىو بعد مستقؿ عف بعد (، 1994)خضر،  الييما بعد الذىانية أضاؼانو  أالوالعصابية، 

العصابية ومتعامد معو وغير مرتبط بو، وقطبيو الذىاف والسواء، وليست الذىانية المرض العقمي)عبد 

 (1987الخالؽ، 

الذي قدـ  (Cattellكاتؿ ): والتي يمثميا مجموعة مف العمماء عمى رأسيـ االمريكيةثانيا: المدرسة 

اوؿ فييا أف يبسط الشخصية إلى ستة عشر عامبًل أساسيًا ثنائي نظريتو في عوامؿ الشخصية، وح

، والمغامرة، األعمىاالنطبلؽ، والذكاء، وقوة األنا، والسيطرة، واالستبشار، وقوة األنا )ىي القطب: 

والطراوة، والتوجس، واالستقبلؿ، واالستيداؼ لمذنب، والتحرر، واالكتفاء الذاتي، والتحكـ الذاتي في 

 (.2013ضغط الدوافع()قاسـ، العواطؼ، و 

المشار اليو  (2006)الميبلدي،  ، حيث بينياأنواع( السمات إلى ثبلثة Guilfordقّسـ جيمفورد ) أيضا

 عمى النحو االتي:( 55 :2013) سعيدةفي 

 : ىي جممة القدرات المعرفية وطريقة االستجابة لممواقؼ. السمات المعرفية - أ

باشر بإصدار األفعاؿ السموكية وتتمثؿ عموًما في االتجاىات : ولدييا اتصاؿ مالسمات الدينامية - ب

 العقمية أو الدافعية أو الميوؿ.

: وتخص اإليقاع والشكؿ والمثابرة فقد يتسـ الفرد مزاجًيا بالبطئ أو المرح أو التييج السمات المزاجية - ت

 أو المكافأة.

 

التي عنيت بتفسيرىا، والنماذج  يناحويتطمب فيـ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية دراسة وفيـ أىـ الم

 ، ويمكف في ىذا السياؽ تمييز منحييف عمى الوجو االتي:اليياوالنظريات التي تنتمي 
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: يقوـ ىذا المنحى عمى ما يسمى باالفتراض المغوي )ومفاده( أف المنح  النفسي المغوي .1

تكوف مرمزة في المغات مع بعضيـ بعض  فرادلؤلالفروؽ الفردية الدالة عمى التفاعبلت اليومية 

، ويضـ ىذا المنحى بعض النظريات والنماذج ىي: )النموذج فراداألالتي يتحدث بيا ىؤالء 

ىوجاف  (، ونظرية التحميؿ االجتماعي ؿWiggins) نزويجي الدائري لمتفاعؿ االجتماعي ؿ

(Hogan )( ،2010عبد المجيد وفرج.) 

لمشخصية مف  األساسية بعاداألالكشؼ عف  إلى االختبارات: ييدؼ منحى تباراتةمنح  اال .2

استخبار  أمثمتياالشخصية ومقاييسيا، ومف  ختباراتاعدد مف  ألكبرخبلؿ التحميؿ العاممي 

، (جيمفورد وزمرماف)، وقائمة (كاتؿ لعوامؿ الشخصية الستة عشر)بار تخوا (لمشخصية إيزنؾ)

ىذه النماذج  أبرز، ومف (يةجاكسوف لبحث الشخص)، وقائمة (كاليفورنيا لمشخصية)وقائمة 

)عبد المجيد ( نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا ومكري)الممثمة ليذا المنحى 

(. ويمكف فيـ نموذج العوامؿ الخمسة عمى انو نظرية تصؼ سمات الشخصية 2010وفرج، 

نتائج  مستقمة تـ الحصوؿ عمييا مف خبلؿ أبعادالطبيعية وتصنفيا، وىي تتكوف مف خمسة 

 (. Zhang, 2001)مصداقية بحوث عديدة ذات 

 
 العوامؿ المؤثرة في الشةصية: 6.1.1.2

( أف سمات الشخصية تتأثر بعوامؿ مختمفة، منيا ما يتعمؽ بالعوامؿ 509: 1998يشير عبد الرحمف )

عمى  أف ىناؾ تأثير لموراثة (Cattellكاتؿ )مرتبطة بالعوامؿ الوراثية، حيث أوضح  أخرىالبيئية و 

لعامؿ البيئة  أخرىبعض السمات مف خبلؿ بعض الدراسات التي قاـ بإجرائيا، في حيف ترجع سمات 

 مف الوراثة. أكثر
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بناء عمى تعريؼ الّشخصية وألّنيا نتاج طبيعي لمكونات عّدة، تضافرت عوامؿ عّدة في تكوينيا، وقد 

 عمى النحو االتي: (1995أوردىا اليادي)

رث لوف العينيف أو لوف الػشعر والبػشرة يال الفرد   رى أنصار الوراثة أفي: المحددات الوراثية -

رث أيضًا الخصائص العقمية واالجتماعية واالنفعالية يوالخػصائص الجسمية فحسب، بؿ 

دور رئيسي في كشؼ أثر العوامؿ الوراثية في  (فرنسيس جالتوف)والخمقيػة، وقػد كاف لدراسات 

لدراسات عمى التوائـ األخوة وشجرة العائمة التي أكدت عمى ىذه السموؾ، وتوالػت بعد ذلؾ ا

نظريات الشخصية تقبؿ ثبات السموؾ كما لو كانت عمى األقؿ العديد مف  فإفالعبلقة، ولػذلؾ 

الوراثة  (Eysenck) إيزنؾجعؿ  وقد. (1995اليادي، )الوراثية استجابة جزئية لمعوامؿ 

وىذا األمر لـ يرؽ لعمماء الشخصية الذيف عاصروه،  العامؿ األىـ في تكويف شخصية الفرد،

فقد رفض عمماء النفس األمريكاف ىذه النظرة جممة وتفصيبل، مؤكديف أف سمات الشخصية ال 

 (.2011رزؽ،  أبو)ذلؾ تورث، وال تمعب الجينات أي دور يذكر في  أفيمكف 

اتو بخبرات طفولتو المبكرة، سموؾ الفرد خبلؿ مراحؿ حي يتأثر المحددات البيئية)االجتماعية(: -

تمؾ البيئة تمعب  فإف، سرةاأل أوبيئة الطفؿ في باكورة حياتو ال تخرج مف محيط البيت  أفويما 

تمؾ الشخصية في حياتيا المقبمة ولذلؾ  ـالييدورىا الرئيسي في تكويف شخصيتو وما ستصير 

لنوع  نتيجةالحياة العامة ، ونحو األشياء و اآلخريفيحدد نمط ىذه الشخصية واتجاىاتيا نحو 

شخصية الفرد  أفوبالرغـ مف  اآلخريف وأقربائو وأجداده وأخواتو وأخوتوعبلقات الطفؿ بوالديو 

مختمفة وذلؾ عندما يكبر الفرد، ويتسع  لمؤثراتتخضع بعد ذلؾ وخبلؿ مراحؿ الحياة المتتابعة 

 (.2009وتزداد خصوبة خبراتو)التوـ،  ةاالجتماعينطاؽ بيئتو 

لما كانت الفروقات الفردية بيف الناس قائمة عمى دراسة العوامؿ البيئية : ر الوراثة والبيئةدو  -

والوراثيػة معػًا فكؿ استجابة أو سمة تتوقؼ إلى حد بعيد عمى ىذيف العامميف : الوراثة والبيئة 
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بعض معًا، فػبل يمكننػا القوؿ عف الصفات السيكولوجية وأوجو النشاط بأف بعضيا موروث وال

اآلخر مكتسب، بػؿ إف كؿ صفة وكؿ نشاط يرجع إلى العامميف معًا، وتنحصر المشكمة في 

تحديد القدر النسبي الػذي تساىـ بو العوامؿ الوراثية والعوامؿ البيئية في تطور الفرد، فإذا 

ىذا  فإفإلػى تأثيرات وراثية متشابية وحدث اختبلؼ نسبي فيما بينيـ  فرادتعرض عدد مف األ

ختبلؼ نػسبي فيمػا بيػنيـ كردة فعؿ ليذا التأثير، حيث أف ىذا االختبلؼ مف حيث الدرجة اال

الذيف  فرادوالنوع ناتج عف الظروؼ البيئية المختمفة وما يصح ىنا يصح ىناؾ بمعنى أف األ

متػشابية يختمفوف مف حيث الدرجة والنوع حسب العوامؿ الوراثية يعيشوف في ظروؼ بيئيػة 

 .(1995)اليادي، ييـالمؤثرة ف

 

 بالعوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصية التعريؼ 7.1.1.2

( ويتكوف مف 1985( عاـ)Costa & McCraeقدـ ىذا النموذج النظري الجديد كوستا ومكراي )

 & Costa)كوستا وماكػراي قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية كما ذكرىا خمسة عوامؿ مستقمة،

McCrae)  وقد تـ استخراجيا ، موضوعية لقياس العوامؿ األساسية الكبرى لمشخصيةأوؿ أداة  ىي

عف العوامؿ  وكؿ عامؿ منيا يستقؿ تماماً  ،عف طريػؽ التحميػؿ العػاممي لمعديػد مػف اختبارات الشخصية

ؿ لقيػػاس العوامػػ أخرىمػػف سػػمات الشخػػصية المميػػزة. وىنػػاؾ قػػوائـ  اً  كبيراً ددويضـ ع، خرىاأل

 المغػةمف معاجـ  الخمػػسة الكػػبرى لمشخصية إال أنيا اعتمدت عمى منيج المفردات المغوية المشتقة

 (2015، العميري)

ىا ىي سمات الشخصية األساسية وتنطوي تحتيا مجموعة مف السمات أبعادوعوامؿ الشخصية أو 

ياضي يعني االمتداد الذي بانو مفيوـ ر  (Dimensionاألولية تشكؿ السمة األساسية، ويعرؼ البعد )

الفيزيائية(، ولكف  بعاداأل)واالرتفاع الطوؿ والعرض  إلى أصبليمكف قياسو، ويشير مصطمح البعد 
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سيكولوجية، فأي امتداد أو حجـ يمكف قياسو فيو بعد، وكثير مف سمات  اأبعادسع اآلف ليشمؿ تمعناه ا

الندفاع والتروي، كالسيطرة والخضوع، وا( Bipolarالشخصية توصؼ بمركزىا عمى بعد ثنائي القطب )

 (.2014العينيف،  وأبو)النرش واليدوء والقمؽ

وتعرؼ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية بأنيا مجموعة مف السمات التي تميز الفرد عف غيره، 

العصابية، االنبساطية، االنفتاح عمى الخبرة، الطيبة)المقبولية(، يقظة )التالية وتتمثؿ بالعوامؿ 

األنصاري فؽ نموذج العوامؿ الخمس الكبرى لدى كوستا وماكري وتعريب بدر و لضمير(، وذلؾ ا

 (.2012محمد، )

موسعة  أبعادخمسة  إلى: بانيا تطبيؽ لسمات الشخصية وفقا ,Digman) 1990ويعرفيا دجماف )

برة، والطيبة، العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح عمى الخ)وىي ( The Big Five)الكبيرة وىي الخمسة 

 ويقظة الضمير(.

 إمكانيةىذا النموذج في تصنيؼ الشخصية تكمف في  أىميةباف  ,Popkins) 1002ويرى بوبكنز )

بشكؿ مبلئـ وتحديدا اضطراباتيا ومعالجتيا وكذلؾ تحسيف الفيـ العاـ  يةنساناإلوصؼ الشخصية 

ى التنبؤ بالنتائج التجريبية بمستوى عاؿ لمشخصية فضبًل عف كونو نموذجًا قاببًل لمتصنيؼ ولو القدرة عم

والشمولية مف حيث اعتماده في دراسات كثيرة عبر ثقافات متعددة  صالةباأل أيضامف الثبات ويصنؼ 

 ومواقؼ مختمفة.

وتتجمى أىمية نموذج العوامؿ الخمسة في قدرتو عمى التنبؤ بالسموؾ عمومًا ونتائج ىذا السموؾ، كما 

والسموؾ  نواعدة ارتباطات دالة بيف طبيعة الشخصية وسماتيا وبيف مختمؼ األدراسات متعد أظيرتاذا 

 .(Hogan & Johnson & Briggs, 1997)والمضطرب المتوافؽ 
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وجود أربعة عوامؿ مكونة لمشخصية، ثـ يأتي النموذج األحدث  إلى( Eysenck) إيزنؾيشير و 

لجولدبيرج  (Big Five Factorsية )لمكونات الشخصية وىو نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخص

(Goldbergالذي يرى أف الشخصية اإل )(2012)العتيبي، عوامؿ كونة مف خمسة ية منسان. 

أف نموذج العوامؿ الخمسة  ,Gosling & Rentfrow) 2003ورينتفرو ) ويبيف كؿ مف جوسمينج

الترتيب، وتمثؿ الكبرى لمشخصية بمثابة ىيكؿ ىرمي مف سمات الشخصية، تمثؿ العوامؿ قمة 

الشخصية عمى مستوى أعمى مف التجريد، كما أف عامؿ ثنائي القطب مثؿ )االنبساط مقابؿ االنطواء(، 

 تحديدًا. كثراألويندرج تحت كؿ عامؿ مجموعة مف السمات 

نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى يعد مف  أف,Roselling & Brown)  2011ويشير روسمينج وبروف )

صية انتشارا حيث تناولتو العديد مف الدراسات في مجاؿ عمـ نفس الشخصية وعمـ نماذج الشخ أوسع

 النفس االجتماعي وعمـ النفس الصناعي والتنظيمي، وعمـ النفس اإلكمينيكي لدراسة الفروؽ الفردية.

ألبرز سمات الشخصية يمثؿ كؿ عامؿ تجريدًا  تخمسة تجمعاوالعوامؿ الخمسة لمشخصية: ىي 

(، وقد برىنت القائمة المعدة 2010( و)خرنوب، 27: 2016)السيمي، سمات المتناغمةلمجموعة مف ال

، وفيما يمي خرىلقياس العوامؿ عمى استيعابيا لمعديد مف األفكار المتضمنة في قوائـ الشخصية األ

 وصؼ لمعوامؿ الكبرى التي يشتمؿ عمييا النموذج:

 

لمتيديدات الحقيقة أو الوىمية واليقظة الشديدة  إدراكينظاـ  :Neuroticism: (Nواًل: العصابية )أ

 ,Jean)االنفعالي والمعرفي السمبي وغير المقبوؿ) نتاجليذه التيديدات، أي أنيا نظاـ لمراقبة اإل

مجموعة مف الصفات الشخصية التي تتمحور حوؿ عدـ التوافؽ ، وىي العصابية تشكؿ 47 :2004

، وقد (8 :2006عبد العاؿ )) فات السموكية كالقمؽ مثبلً مع الصفات االنفعالية السمبية، وكذلؾ الص

( الشخص العصابي بأنو شخص لديو خبرات غضب Costa & McCrae) ماكرايصؼ كوستا و و 
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مبية، ويقيس ىذا العامؿ التوافؽ مقابؿ عدـ الثبات االنفعالي، ة، واشمئزاز وارتباؾ، انفعاالت سعالي

 فراددفاعية وسوء تكيؼ، وتتحدد ىذه السمات المميزة ليؤالء األالذيف لدييـ استجابات ان فرادويحدد األ

بسيولة. أما  ؼفي القمؽ والغضب والعدائية، واالكتئاب، والشعور بالذات، واالندفاع والقابمية لبلنجرا

الذيف يحصموف عمى درجة متوسطة مف العصابية فيؤالء قادريف عمى تحمؿ الضغوط، ولدييـ درجة 

  (.2014النرش وأبو العينيف، )الذات تقدير غير مبالغ فييا مف 

 

 عف في البحثىذا العامؿ تمثؿ ي :(Experience to Openers) االنفتاح عم  الةبرةثانيًا: 

التقميدية  غير والقيـ الجديدة األفكار مع واالستعداد لمتعامؿ الخياؿ وسعة االستطبلع وحب الخبرات

واالىتماـ بالثقافة والتفوؽ، وحب االستطبلع، وسرعة  كما يعني ذلؾ النضج العقمي .(2001 ،كاظـ)

خياليوف، ابتكاريوف،  فراداأل أفالبديية، والسيطرة، والطموح، والمنافسة والدرجة المرتفعة تدؿ عمى 

يولوف اىتماما اقؿ بالفف،  فراد، بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى أف األأنفسيـيبحثوف عف المعمومات ب

بيعة، ويتضمف ىذا العامؿ العديد مف السمات كالخياؿ والتفتح الذىني وقوة البصيرة وانيـ عمميوف بالط

(. وىو عامؿ ثنائي القطب، حيث يمثؿ القطب الثاني 2012محمد، )والتسامح وكثرة االىتمامات 

االنغبلؽ والجمود، ومف يحصؿ عمى درجة عالية في ىذا البعد يتسـ بصفات مثؿ حيوية الخياؿ، 

 داءجودة األ إلىالفنوف والجماليات، والميؿ  أنواعنوع، واالستقبلؿ في الراي، وتذوؽ جميع والفكر المت

 (.2010العنزي، ) إيزنؾ، وىو مف العوامؿ التي ال يوجد ما يماثميا عند اإلبداعو 

مفيوـ يتضمف ست فئات مف السمات يتشابو بعضيا مع ما  :Extraversionاالنبساطية: : ثالثاً 

ض النماذج الكبرى التي اىتمت بدراسة االنبساط، وىذه السمات ىي )المودة أو الدؼء، أشارت إليو بع

 (.426: 2015جاد، )( يجابيةاإلواالجتماعية، والتوكيدية، والنشاط، والبحث عف اإلثارة، واالنفعاالت 

ػب١ٌخ ٠ٚز١ّض ثمذسح  ٘ٛ" اٌشخض اٌزٞ ٠جذٞ عٌٙٛٗ فٟ اٌزؼبًِ، رٚ طذالٗ عٍٙخ ٚوج١شح،ا٨ٔجغبؿٟ ٚ
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 ىـ االنبساطيوفو  (.9: 2007ٚرؼش٠ف ٔفغٗ ٣ٌخش٠ٓ ٚاٌجؾش ػُٕٙ")اٌٛشٍٟ،  ٚئسادح فٟ اٌزؼشف،

 وسط وجودىـ الناس ويفضموف يحبوف (النزعة )واجتماعيو باآلخريف لبلختبلط محبوف أشخاص

 (.2000محمد، )ومتفائموف ويحبوف االستشارة  طبعيـ في فرحيف ويكونوف كبيرة، وتجمعات جماعات

 

الذيف يتصفوف  فرادىي صفة تعّبر عف األ : Agreeablenessالتقبؿ:  أوالطيبة/ المقبولية رابعًا: 

، (26 :2002بقبوؿ اآلخريف واالنفتاح عمى التعامؿ مع الناس وخبراتيـ والبعد عف التسمطية )كاظـ، 

أف يكوف الشخص  واستجاباتيـ، فقد يتطمب الموقؼ فرادأنماط متفاوتة في تفكير األ إلىحيث تشير 

يجابيطيبًا و  ، حيث يكوف التريث والتدقيؽ والحذر ىو أخرى أحياف، وقد يقتضى العكس في أحياناًا ا 

رادتيـ فرادال تخضع لضبط األ مورالمطموب، لكف ىذه األ بمقدار ما تخضع لخصائصيـ او سماتيـ  وا 

ى نوعية العبلقات البيف (. وىي مجموع السمات الشخصية التي تركز عم2010شبو الثابتة)خرنوب، 

 (.2016السيمي، )ف اوالحنشخصية مثؿ التعاطؼ والدؼء 

 

أّف الضمير الحي عبارة عف مجموعة مف :  Conscientiousnessيقظة الضمير: ةامسًا: 

الصفات التي تتمحور حوؿ ضبط النفس والترتيب في السموؾ وااللتزاـ بالواجبات والمسؤوليات الخاصة 

عامؿ ويقظة الضمير ىو (. 2005 ،المرابحة)ؿ حياتو وتفاعبلتو مع ما حولوبالفرد ضمف تفاصي

ترتيب، والدقة، ، والتصرؼ الحكيـ(، والتنظيـ )اليتضمف عددًا مف السمات أىميا: الكفاءة أي )البراعة

واألناقة(، واإلخبلص)كاإلخبلص الذي يمميو الضمير، والقيد بالقيـ األخبلقية(، والسعي نحو اإلنجاز 

الكفاح، والطموح، والمثابرة، وتحديد األىداؼ(، وضبط الذات)كاالستمرار في إنجاز عمؿ دوف ممؿ، )ك

نجاز األعماؿ دوف حاجة  تفكير في األعماؿ قبؿ القياـ بيا، اآلخريف(، والتأني أو الروية)ال تشجيو إلىوا 

انو ذو اىتمامات ويتميز صاحب يقظة الضمير العالي ب ،(2015رص  والحذر، والتروي( )جاد، والح
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الجدية الواطئة  أمافوؽ المعتاد ومفرط في النظافة والترتيب الدقيؽ وكثير الشكوؾ  إنجازخاصة ولديو 

اكاديمي ضعيؼ فيما يخص  أداءالقدرات الذىنية والفنية،  أو اإلمكاناتصاحبيا ليس مؤىبل في  فإف

 (.2007القدرة)مصطفى وبتو، 
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 ي اإلبداعالتفكير  2.1.2

 مقدمة: 1.2.1.2

 

عمى سائر المخموقات بالعقؿ، والعقؿ ىو مركز التفكير وأيًا كانت  نسافميز ا سبحانو وتعالى اإل

المغة أو الوسيمة التي يستعمميا الفرد، فيي تنتقؿ إلى العقؿ ليحمميا ويفسرىا، ولقد ساوى ا بيف جميع 

في حياتيـ باعتباره أداة لمتعمـ تبلزميـ  البشر الذيف زودىـ بيذا الجياز المعقد ودعاىـ إلى توظيفو

ُقْؿ َىْؿ َيْسَتِوي الَِّذيَف َيْعَمُموَف َوالَِّذيَف ال  ﴿اآلياتطيمة حياتيـ، كما شجع عمى التعمـ في كثير مف 

يتعمـ معظـ ما يتعممو عف طريؽ التفكير،  نسافاإل فإف وبناء عميو (.9، آية سورة الروـ﴾)َيْعَمُموَف 

 لتبصر في المشكبلت تدؿ عمى وجود العمميات التفكيرية.فالقدرة عمى ا

فيو الذي يساعد عمى توجو الحياة  نساففي حياة اإل األساسيةحيث يعد التفكير عامبًل مف العوامؿ 

 نسافوتقدميا، كما يساعد عمى حؿ كثير مف المشكبلت وتجنب الكثير مف المخاطر وبو يستطيع اإل

وتسيرىا لصالحو، فالتفكير عممية عقمية راقية تبنى وتؤسس عمى  كثيرة أمورالسيطرة والتحكـ في 

 (.2005بركات، ) خرىاألمحصمة العمميات النفسية 

 

األعمى مف التربية في القرف الحادي والعشريف ىو تنمية ميارات التفكير  إف اليدؼلذا ويمكف القوؿ 

قادريف عمى حؿ  أفراد إعدادية في بجميع أشكالو لدى كؿ فرد ومف ىنا يتعاظـ دور المؤسسات التعميم

المتجددة بدائؿ متعددة ومتنوعة لممواقؼ  إيجادالمشكبلت غير المتوقعة ولدييـ القدرة عمى التفكير في 

 (. 2005المشرفي، )

ولما كاف التقدـ العممي والتكنولوجي والحضاري الذي يشيده العالـ اليوـ ىو ثمرة جيود العديد مف 

ية اإلبداعية و اإلبداعستمرار ىذا التقدـ مرىوف بتفجير المزيد مف الطاقات ضماف ا فإفالمبدعيف، 
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المجتمعات البشرية، ألنو يتمخض عف ىذا التقدـ مشكبلت حياتية تحتاج لحموؿ  أفرادالكامنة لدى 

(، وحيث أف التفكير بعامة والتفكير العممي بخاصة يدعـ ويعمؿ 2006ية لمتغمب عمييا)عمرو، إبداع

ارية التقدـ في مجاؿ العموـ والتكنولوجيا ويتخذ في الوقت الحاضر طابع العالمية، فكانت عمى استمر 

ي واالتجاىات اإلبداعمحصمتو أف أصبح االىتماـ بالتحصيؿ العممي بشكؿ عاـ وتنمية التفكير 

 (.1999لعممية)المفرجي، ية اية بشكؿ خاص مف األىداؼ األساسية في الترباإلبداع

 أساليبور المجتمعات والتغيرات الحاصمة في ىذا المجتمع كاف البد مف تطور في خاصة وانو مع تط

التفكير لمواكبة ىذا التطور الحاصؿ، فالعالـ اليوـ بحاجة لكؿ جديد ومتطور، وىذا التطور ال يأتي إال 

 .اإلبداعمف خبلؿ القدرة عمى 

 :(Thinking) مفيـو التفكير 2.2.1.2 

لئلنساف بشكؿ دائـ، والتفكير اليومي ىو أداء طبيعي يقوـ بو الفرد  مصاحبةيعد التفكير عممية 

بإستمرار، نظرًا ألىمية التفكير وحاجة األفراد لو فقد كاف الموضوع محؿ حوار منذ القدـ، فمنذ فبلسفة 

اإلغريؽ ولغاية اآلف لـ يحصؿ إجماع عمى الكيفية التي نفكر بيا وكيفية عمؿ الدماغ البشري، غير 

)عمواف،  إستقراراً  أكثرىتماـ بالتفكير قديمًا كاف اىتمامًا بسيطًا، فالمجتمعات في السابؽ كانت أف اال

2005) . 

مف خبلؿ حيث أنو متغيرات العصر،  نسافعتبر التفكير األداة الحقيقية التي يواجو بيا اإلواليوـ ي

ىتماـ المجتمعات أصبح ينصب إ فإفالتفكير تتكوف معتقدات الفرد، وميولو، ونظرتو لما حولو، وعميو 

 (.  1998ىا لكي تفيد منيـ اإلفادة المثمى)فخرو، أفرادعمى تنمية ميارات التفكير لدى 

الوصوؿ إلى  نسافاإل ستطيعيالتي مف خبلليا والعقمية ويعتبر التفكير مف أرقى العمميات النفسية كما 

حداث والعبلقات الموجودة بيف ىذه األشياء تعقيدا لمعاني األشياء واأل أكثرمجردة و رمزية أو  مستويات

 .(2000 ،وآخروف )رمزي،ما يواجو مف صعوبات واألحداث لمتغمب عمى 
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( إف التفكير نشاط معرفي يشير إلى عمميات داخمية كعمميات معالجة 2006وتبيف العودة )

كف استنتاجيا الموضوعات وترميزىا إلى عمميات ال يمكف مبلحظتيا أو قياسيا بشكؿ مباشر ولكف يم

 لدى انيماكيـ في حؿ مشكمة معينة. فرادمف السموؾ الظاىري الذي يصدر عف األ

التي يقوـ  ظاىرةعبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية غير البانو  ( التفكير2003أبو جادو )ويعرؼ 

ف معنى في مف الحواس بحثا ع أكثربيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ واحدة أو 

 .الموقؼ أو الخبرة، وىو سموؾ ىادؼ وتطوري

 يواجووالتفكير ىو العممية التي ينظـ بيا العقؿ معارفو وخبراتو بطريقة تتناسب مع كؿ جديد لحؿ ما 

عبلقات جديدة بيف الموضوعات أو العناصر في  دراؾإمف مشكبلت، بحيث تشتمؿ ىذه العممية عمى 

 .(Caroll, 2004)ليا عف حموؿ  المواقؼ الجديدة المراد البحث

( التفكير: بانو عممية ذىنية نشطة وىي نوع مف الحوار الداخمي المستمر مع 2007وتعرؼ جبر )

الذات ترافؽ القياـ بعمؿ أو مشاىدة منظر أو االستماع لرأي، وقد يكوف التفكير نشاطا ذىنيا بسيطا وقد 

 يكوف أمرا بالغ التعقيد.

ـ الرموز مثؿ الكممات والمعاني والصور الذىنية التي تنوب عف األشياء وىو كؿ نشاط عقمي يستخد

 رمزي،)معينة حادثة تفسير واألشخاص واألحداث المختمفة التي يفكَّر فييا الفرد بيدؼ فيـ موضوع أو 

 (.2000 ،وآخروف

ار والتفكير ىو نشاط ذىني غرضي أو سموؾ معرفي أو كبلـ ضمير شبو منطوؽ ىدفػو الوصػوؿ إلػى قػر 
 (.1995الحفني، )معيف أو حؿ مسالة أو مشكمة أو أف يكوف لمشخص رأي في موضوع 

إعػػادة تنظػػيـ مػػا  عمميػػة ذىنيػػة نشػػطة تتضػػمف التفكيػػر ىػػو أفوفػػي ضػػوء التعريفػػات السػػابقة تػػرى الباحثػػة 
 مػف يواجػوبطريقػة تتناسػب مػع كػؿ جديػد لحػؿ مػا  يعرفو الفرد في أشكاؿ جديدة بناء عمى خبراتػو السػابقة

 مشكبلت.
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 التفكير أنواع 3.2.1.2

مختمفة مف التفكير قد يكوف مف أىميا التفكير العممي، والتفكير  أنواع( أف ىناؾ 2008يبيف مجيد )

ي، والحدسي، والتباعدي، والتقاربي، والطبيعي، اإلبداعالخرافي، والتفكير التسمطي، والتوفيقي، والناقد، و 

قرائي، واالستنباطي، واالستبصاري، والتأممي، والتفكير والرياضي، والمحسوس، والمجرد، واالست

المعرفي، والتفكير ما وراء المعرفي، والتفكير فوؽ المعرفي، والتفكير الحاذؽ، وتفكير معالجة 

 المعمومات، والتفكير التركيبي، والتفكير المثالي، والعممي، والتحميمي، والواقعي. 

 تندرج التفكير، مف أنواع خمسة وجود عمى تتفؽ المختصة عالمراج ( أف أغمب2011ويؤكد أبو ميادي )

 القرار، والتفكير المشكمة، واتخاذ الناقد، وحؿ ي، والتفكيراإلبداع المركب وىي: )التفكير التفكير تحت

 المعرفي(. فوؽ

 المستمر الداخمي الحوار مف نوع وىي نشطة، ذىنية عمميو عف عبارة : ىوياإلبداعالتفكير  .1

 ذىنيا نشاطا التفكير يكوف وقد لرأي االستماع أو منظر مشاىدة أو بعمؿ القياـ رافؽت الذات مع

 (.2007 جبر،) التعقيد بالغ يكوف وقد بسيطا

 اىتماـ عمى استحواذا المركب التفكير أشكاؿ أكثر مف الناقد التفكير كاف : ربماالتفكير الناقد .2

 التفكير عمميات وصؼ في الكثيريف قبؿ مف تيـبكتابا عرفوا الذيف التربوييف الباحثيف، والمفكريف

 العيوب عف الكشؼ: أىميا عديدة معاف عمى لمداللة التعبير يستخدـ الواقع عالـ ومياراتو، وفي

 ميارات كؿالمشكمة،  حؿ التأممي، التفكير التحميمي، التفكير شيء، كؿ في واألخطاء، الشؾ

أبو ميادي، )االتساؽ  وعدـ والتناقض حيزالت أوجو عمى والتعرؼ العميا المستقؿ، التفكير

2011 .) 

 حاجة إشباع أو مشكمة مواجية أو تساؤؿ حؿ المشكبلت اإلجابة عف  يتضمف حؿ المشكالت: .3

خبرة الفرد  عمى اإلجابة عف البحث فرصة، ويعتمد يقدـ أو عقبة أو تحديا يتضمف موقؼ في
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 ما غالباً  اليومية الفرد في الحياة يواجيا التي التحديات أف كما ، السابقة معموماتو الشخصية أو

 والتفكير المشكبلت حؿكًب أٌ  الفرص، عمى الشيء نفس وينسحب – ومألوفة واضحة تكوف

 عنو ينتج المشكبلت وحؿ نتائج جديدة عنو ينتج ياإلبداع التفكير وثيؽ، ارتباط بينيما ياإلبداع

 الحؿ وجدة المشكمة جدة تفاوت بتفاوتت يةإبداع عناصر فيو المشكبلت حؿ – جديدة استجابات

 قد المنتج في بمحكات يمتـز اإلبداعمشكبلت ف حؿ فقط ليس اإلبداع ولكف تغيير، مف يحدثو وما

 (.2008المشكبلت)العبادي،  حؿ في ال تتوافر

 فإف: ترتبط عممية اتخاذ القرار بشكؿ وثيؽ بعممية حؿ المشكبلت، وفي الواقع اتةاذ القرار .4

ف العمميتيف يصعب أحيانا تبنيو، فالقرارات تتطمب عادة ممف يتخذىا أف يختار أو التمييز بي

يخترع البديؿ األنسب مف بيف متنافسيف أو مف بيف عدة أبداؿ متنافسة متوافرة لو، وينبغي أف 

يتخذ القرار األنسب في ضوء معايير محددة يضعيا الفرد لنفسو، ويعد اختيار البديؿ األفضؿ 

 (. 1992لمتخذ )مارزانو وآخروف، رار اىو الق

: عبارة عف عمميات تحكـ عميا، وضيفتيا التخطيط والمراقبة والتقييـ المعرفي فوؽ التفكير .5

الفرد في حؿ المشكمة، أو الموضوع، وىو قدرة عمى التفكير في مجريات التفكير أو  داءأل

 (.2008لذاتو )مجيد، عمى وعي الفرد  حولو، وىو أعمى مستويات النشاط العقمي الذي يبقى

 

 :ياإلبداعمفيوـ التفكير  4.2.1.2

َذا َقَضى َأْمًرا ، ومف ذلؾ قولو تعالى: اإلبداعمف صفات ا تعالى  َما فإن﴿ َبِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواِ 

عميو أف يكوف خميفة ا في األرض فينبغي  نساف. واإل(117:سورة البقرة آية ) َيُقوُؿ َلُو ُكْف َفَيُكوُف ﴾

ـْ ِلَنْنُظر َكْيؼ َتْعَمُموفَ مبدعا لقولو تعالى:  ـْ َخبَلِئؼ ِفي اأْلَْرض ِمْف َبْعدى ّـَ َجَعْمَناُك )سورة يونس آية ﴾﴿ُث

 ( .1: 2006()العودة، 14"
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ي منذ الخمسينات مف القرف العشريف عمى اىتماـ الباحثيف في ميداف اإلبداعلقد سيطر موضوع التفكير 

وعمـ النفس، بحيث أصبح مجاال ميما مف مجاالت البحث العممي في عدد كبير مف الدوؿ، وقد التربية 

ي بمتطمبات التقنيات العممية المعاصرة، كذلؾ ظير واضحا بأف اإلبداعاقترف ذلؾ بمدى ارتباط التفكير 

يات تقنية عديدة التفكير اآللي لـ يعد قادرا عمى تمبيو حاجات الفرد المعاصر الذي يواجو باستمرار تحد

التفكير التي يدربوف الطبلب عمييا في المؤسسات  أساليبمما أدى إلى قياـ التربوييف بإعادة النظر في 

التربوية المختمفة، والعمؿ عمى التعرؼ عمى جوانبيا وتقصى الظروؼ المبلئمة لتطبيقيا)سعادة، 

2003 :45.) 

لي بداعوكانت النظرة التقميدية لئل مبدع اـ، وأف مف يمتمؾ ىذا اإللياـ فيو شخص عمى أنو وحي وا 

 ىو فعؿ غير واع ينبثؽ مف البلشعور أو بعد مرحمة اإلبداعىذا األساس يعتقد كثيروف أف  ىوعم

قوة تساعد الطالب نحو اإلسياب في  اإلبداعإلى أف  Torranceاختمار الفكرة. ويشير تورانس 

 :2011، وآخروفاحمد ذات النيايات المفتوحة ) والمرونة في مواجية المشكبلت صالةالطبلقة واأل

10.) 

 أيفي المغة مأخوذة مف بدع الشيء أو ابتدعو، أي: نشأه وبدأه  إبداعإف اصؿ كممة لغة:  اإلبداع

 بدع وفبلف وبدأه، أنشأه: وابتدعو بدعاً  يبدعو الشيء وبدع (،2: 2011الظاىري، )مسبوقة صياغة غير 

 (.96: 1993مثاؿ)ابف منظور،  عمى ال اخترعتو الشيء: وأبدعت فيو، دأح يسبقو أي لـ األمر ىذا في

ابتكار شيء جديد كما تأتي بمعنى  أوتعني القدرة عمى خمؽ  اإلنجميزيةفي المغة  اإلبداعوكممة 

ي الفني اإلبداعومف المعاني الواردة ليا القدرة عمى إعطاء أشياء ذات خياؿ واسع ك يةنتاجاإل

 (2007)خطاب، واألدبي

العممية التي تكمف خمؼ كؿ تقدـ وصمت إليو  ىو (4 :2008الشديفات )اصطبلحًا حسب  اإلبداعو 

شاؽ برجوع  اإلبداععػف باقي المخموقات، و  نسافالبشرية، كما أنو يعتبر مف العمميات التي ينفرد بيا اإل
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معاني متباينة، فيو ىذه المشقة إلى قدـ الموضوع وتراكـ المعمومات دوف تنسيؽ واستخداـ المفاىيـ ب

العممية التي تتضمف اإلحساس بالمشكبلت، والفجوات في مجاؿ ما. ثـ تكويف بعض الفروض واألفكار 

 التي تعالج أكبر المشكبلت أو توصيؿ النتائج لآلخريف.

شيء جديد، أو حؿ جديد  إيجادىو نشاط عقمي يستخدـ الرموز لخمؽ شيء جديد أصيؿ، أو  اإلبداعو 

ريقة جديدة لمتعبير الفني، وقد تكوف المشكمة عممية أو اجتماعية أو مجرد مشكمة لمشكمة، أو ط

 (.357: 1970راجح، )اليومية شخصية مما يعرض لمفرد في حياتو 

 بينياارتباط عادي  يجادإلبطريقة فريدة  األفكار(ىو القدرة عمى جمع Robbinsوىو حسب روبنز )

 .(3: 2011الظاىري، )

ظير عمى مستوى الفرد، أو الجماعػة، أو المنظمة، تتمثؿ في عممية ذات مراحؿ وىو "قدرة عقمية ت

متعددة، ينتج عنيا فكرة أو عمؿ جديد، يتميز بػأكبر قدر مف التحسس لممشكبلت، والطبلقة، والمرونة، 

، ومواصمة اإلتجاه نحػو اليػدؼ، والقدرة عمى تكويف ترابطات، واكتشاؼ عبلقة جديدة. ىذه صالةواأل

مكاناتيـ فراديػة يمكػف تنميتيػا وتطويرىا حسب قدرات األاإلبداعلقدرات ا  (.13 :2008)بمواني،  "وا 

التعريفات تطبيقا  أكثرمف  وىو  Guilford( 1957جيمفورد )تعريؼ  بداعومف التعريفات الرئيسية لئل

تنظيمات مف عدد  اإلبداع أف( Guilfordجيمفورد )حيث بيف  -نظريا وعمميا–في العديد مف البحوث 

، ومف ىذه القدرات الطبلقة اإلبداعمف القدرات العقمية البسيطة تختمؼ فيما بينيا باختبلؼ مجاؿ 

 (.225: 1994)خضر، صالةواألالفكرية، والمرونة التمقائية، 

 

بانو عممية ذات مراحؿ متعددة ومتتابعة تبدأ  ياإلبداعالتفكير ( 21: 2005المشرفي )بينما يعرؼ 

اس بالمشكمة وتنتيي بالحدث أو اإلشراؽ الذي يحمؿ في طياتو الحؿ المنتظر الذي يتسـ عادة باإلحس

 بالجدة والندرة والقيمة.
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لموصوؿ إلى األفكار والرؤى الجديدة، أو  يستخدميا الفردىو "العممية الذىنية التي ي اإلبداعوالتفكير 

د سابقًا أنيا غير مترابطة". ويقترب ىذا التعريؼ التي تؤدي إلى الدمج بيف األفكار أو األشياء التي يعتق

ي، فعندما تظير فكرة اإلبداعىو ثمرة التفكير  اإلبداع، إال أنو يفترؽ عنو بأنو اإلبداعمف تعريؽ 

ي )ىنانو، اإلبداعىذه الفكرة ىي ما يسمى التفكير  إلىالعممية الذىنية التي أوصمتنا  فإفية جديدةػ إبداع

2008: 7.) 

ة ردة فعؿ لوجود مثير في موقؼ أدى إلى استجابة فعمية أو نفس حركية تمقائية، أو تكيفية، وىو عممي

والطبلقة والمرونة،  صالةفكرة، أو حؿ لمشكمة محددة، أو نشاط سموكي يتميز باأل إنتاجبحيث تشمؿ 

دراؾ وتجميع العناصر والمحاور المختمفة القريبة أو  أو  لممواقؼ البعيدةوذلؾ مف خبلؿ سد الثغرات وا 

المشكمة المراد حميا، في توليفة وتركيبة جديدة يصؿ الفرد مف خبلليا إلى التحقيؽ واختبار تخميناتو 

 إنتاج أيضاً  يتضمف وفروضو، ومف ثـ الوصوؿ إلى النتيجة الحتمية لمقابمة مواجية المثير. وذلؾ

 (.2000جديدة)العمي،  ارتباطات في القديمة األفكار

أكبر  إنتاجي بأنو "األسموب الذي يستخدمو الفرج في اإلبداعالتفكير  (11: 2014)ريوعرؼ المطيكما 

(. وعرفو بأنو: صالةعدد ممكف مف األفكار بالتنوع واالختبلؼ )المرونة( وعدـ التكرار أو الشيوع )األ

ف نشاط عقمي مركب وىادؼ توجيو رغبة قوية في البحث عف حموؿ أو التوصؿ الى نواتج أصيمة لـ تك

 .معروفة سابقاً 

 ي منيا: اإلبداع( عدة تعريفات لمتفكير 13: 2006)العودة وقد عرضت 

عممية تبدأ عادة بشعور الفرد بحاجة  اإلبداععمى أساس البيئة المبدعة حيث أوضحت أف  اإلبداع أوال:

ة مناسبة بيئي خارجية وظروؼيريد إشباعيا، تولد لديو قوة كامنة ىي الدافع، يقوى إذا توفرت حوافز 

 المجتمع.ويتحوؿ إلى سموؾ فعاؿ يشبع حاجة الفرد وقد يفيد 
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الشخصية، وقد عرضت العجمي تعريؼ سمبسوف  أساس سماتعمى  اإلبداعتعريؼ  ثانيا:

(Simpson بأنو المبادأة التي )تباع  يبدييا الفرد في قدرتو عمى التخمص مف السياؽ العادي لمتفكير وا 

 نمط جديد مف التفكير.

(  بأنو قدرة الفرد عمى تجنب الروتيف Brooksتعريفو عمى أساس النواتج فقد عرفو بروكس )  ا:ثالث

 أصيؿ وجديد أو غير شائع يمكف تنفيذه أو تحقيقو.  إنتاجالعادي والطرؽ التقميدية في التفكير مع 

ا إنتاج نتاجمى اإليتمثؿ في قدرة الفرد ع ياإلبداعالتفكير  أفوفي ضوء التعريفات السابقة ترى الباحثة 

ي إبداع أداءوالطبلقة والمرونة، وذلؾ كاستجابة لمشكمة أو موقؼ مثير، لموصوؿ إلى  صالةيتميز باأل

 جديد ومختمؼ.

 ي:اإلبداعوالتفكير  اإلبداعمكونات  5.2.1.2

يتمثؿ في تنظيمات أو تكوينات مؤلفة مف عدد مف القدرات العقمية  اإلبداعأف ( Guilfordجيمفورد)يرى 

، ومف أىـ ىذه القدرات الطبلقة المفظية، والطبلقة الفكرية، اإلبداعة وتختمؼ باختبلؼ مجاؿ البسيط

(، وستاتي الباحثة عمى توضيح 1998نشواتي، )بالمشكبلت ، والحساسية صالةوالمرونة التمقائية، واأل

 ىذه القدرات والميارات بشيء مف التفصيؿ الحقًا.

الذي  (Torrance( لمباحث تورانس )TTCTي)اإلبداعفكير ويرجع الفضؿ في تطوير اختبارات الت

ـ(، حيث استخدـ تقريبًا 1966ي عاـ)اإلبداعووضع اختبارات التفكير  اإلبداعطور طريقة لقياس 

تنطوي عمى اختبارات متباينة بسيطة لمتفكير  ألنيافي وضع االختبارات، ( Guilfordجيمفورد) أسموب

 إلىونقؿ  األمريكية( في الواليات المتحدة 1966ذا االختبار عاـ)وقد نشر ىوميارات حؿ المشكبلت، 

ىذه االختبارات  وتتألؼاختبارا التفكير التباعدي استخدامًا،  أكثردوؿ عديدة مف بينيا دوؿ عربية وىي 

ي)الطبلقة، اإلبداعلمتفكير  أبعاد( اربع Torranceتورانس )وقد استخدـ  مف جزأيف )لفظي، وشكمي(،

 (.4: 2015( )سيؼ الديف، صالةوالتفاصيؿ، واأل والمرونة،
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 عمى النحو االتي: (تورنس)وقد ارتأت الباحثة عرض ىذه المكونات والميارات األساسية الختبار 

ر قدر أكبالطبلقة بأنيا "القدرة عمى استدعاء  Torrance : يعرؼ تورانس( Fluency: الطالقة ) أوال

 .(34 :2014)عبد الحؽ والفمفي، "محددة لمشكمة أو موقؼ مثير مف األفكار المناسبة في فترة زمنية

عدد ممكف مف األفكار أو اإلجابات في وحدة زمنية محددة فالطبلقة  أكبر إنتاجىي قدرة الفرد عمى و 

إلى  (Guilfordجيمفورد)(. وتشير خبلصة بحوث 24: 1999زيتوف، )لئلبداعي تمثؿ الجانب الكمي 

 ىي:مؿ لمطبلقة وجود أربعة عناصر أو عوا

 إنتاجوتتمثؿ في القدرة عمى  (:Verbal Fluencyالطالقة المفظية ) . أ

 (.1998نشواتي، )معينة عدد مف الكممات التي تستوفي شروط  أكبر

وىي القدرة عمى سرعة  (:Ideational Fluencyالطالقة الفكرية: ) . ب

بنوع  عدد مف األفكار في أحد المواقؼ وال يكوف االىتماـ ىنا أكبر إنتاج

 .(225: 1994)خضر،  االستجابة أو كيفيا بؿ بعدد االستجابات

 إنتاج: ىي قدرة الفرد عمى (Association Fluencyطالقة التداعي ) . ت

أكبر عدد ممكف مف األلفاظ التي تتوفر فييا شروط معينة مف حيث 

 المعنى.

: ىي القدرة عمى (Expressional Fluency) التعبيرية:الطالقة  . ث

وصياغة األفكار بشكؿ  معيف،لسريع في الكممات المتصمة بموقؼ التفكير ا

 (.24: 1999زيتوف، )سميـ 



 41 

 أو مختمفة بطرؽ والتفكير المختمفة الطرؽ اتخاذ عمى القدرة وىي (: Flexibilityثانيا: المرونة ) 

 يغير تيال السيولة درجة وىي مختمفة، أبعاد مف لممشكمة والنظر العادي، التصنيؼ عف مختمؼ بتصنيؼ

 (. 29: 2004)العساؼ، ذاتيا بحد ألفكار التعصب وعدـ معينة، نظر وجية أو موقًفا الشخص بيا

واختبلؼ األفكار التي يأتي بيا الفرد، أي درجة السيولة التي يغير بيا الفرد موقفًا  عمى تنويعالقدرة و 

دع ببعده عف الروتيف ويتصؼ المب (.12: 2011قطوؼ، )التصمب( عدـ )معينة ما وجية نظر عقمية 

نحو فكرتو، وعدـ القدرة عمى قبوؿ  الزمف وتمركزهوالمكوث في مكاف واحد لفترة طويمة مف  والجمود،

بينما يظير المبدع سرعة ومرونة في استخداـ  الجديدة،التغيير أو تكييؼ خبراتو لكي يستوعب األبنية 

حتى األشخاص ال  يزورىا،واألماكف التي  لو،المفاىيـ الجديدة التي طورىا، والخبرات التي عرضت 

يمر بو وقت طويؿ حتى يتسنى لو التعامؿ معيـ، فتجده يعكس معرفتو ليـ وكأنو يعرفيـ منذ زمف 

مف مواقؼ، وأصوات، أماكف وأشياء.  يواجوبعيد، ويشعر مف أمامو بأف لديو السيطرة عمى كؿ ما 

 (.13: 2001السعدي، )ات االستجابوينصب ىنا االىتماـ عمى تنوع األفكار أو 

 

بينما يتركز االىتماـ بالنسبة لمطبلقة عمى الكـ دوف الكيؼ والتنوع. ويتـ التعبير عف المرونة بمظيريف 

 -أو شكميف وىما:

: وتعني قدرة الفرد عمى تغيير الوجية الذىنية التي (Adaptiveالمرونة التكيفية ) . أ

موؾ الناتج لمواجية موقؼ أو ينظر مف خبلليا إلى حؿ مشكمة معينة أو ىي الس

 مشكمة معينة.

أكبر عدد  إنتاج: وتشير إلى سرعة الفرد عمى (Spontaneousالمرونة التمقائية ) . ب

 مثير،مختمفة مف االتجاىات أو األفكار التي ترتبط بمشكمة أو موقؼ  أنواعممكف مف 
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التي ال تنتمي وتتمثؿ في قدرة الفرد في إف يعطي تمقائيا عددا متنوعا مف االستجابات 

نما إلى عدد متنوع مف الفئات)جرواف،   (. 23: 1999إلى فئة أو مظير واحد وا 

جديدة مبتكرة  أفكارو صالة قدرة الفرد عمى إعطاء حموؿ أباأليقصد  (:Originality) صالةثالثًا: األ

وتقميدي شائع  تفرده وعدـ خضوعو لما ىو أوي تعني تميزه اإلبداع نتاجاإل أصالةغير مألوفة مف قبؿ ف

، وتعني اإلبداعي و اإلبداعالميارات اتصافا بالتفكير  أكثر المكوف(، وتعد ىذه 47: 2001زيتوف، )

القدرة عمى اإلتياف باألفكار الجديدة والنادرة والمفيدة غير المكررة والتي تتصؼ بالجدة والتفرد والذكاء 

لحكـ أي متى نعتبر مشكمة ما أو حبل يحقؽ وعدـ الشيوع. والمشكمة في )القدرة(، عدـ وضوح مرجعية ا

ىؿ يكوف ذلؾ بالمقارنة بنواتج الراشديف؟ أـ المقارنة بنتاجات األقراف، وتعتبر المقارنة  صالةشروط األ

: 2004العتوـ، )لمحكـ المقارنات ترجيحا العتبارىا معيارا  أكثراألخيرة؛ أي مقارنة الفرد بنفسو ىي 

ذات  أفكارأو  ةحصائياإلأفكار أصيمة نادرة مف الوجية  إنتاجمى سرعة ىي القدرة ع صالةواأل (.112

 (225: 1994خضر، ) المكوفبتتصؼ  أوارتباطات غير مباشرة وبعيدة عف الموقؼ المثير 

ىي قدرة الفرد وقابميتو لتقديـ إضافات أو زيادات جديدة لفكرة معينة، وقد  رابعًا: التفاصيؿ )اإلكماؿ(:

ا يميموف إلى زيادة الكثير مف إبداع كثرأف التبلميذ الصغار األ اإلبداعبحوث أشار تور انس في 

(، ويتضمف ذلؾ المزج بيف 26: 2004التفصيبلت غير الضرورية إلى رسوماتيـ وقصصيـ )زيتوف، 

جديد يوحد بيف أفكار كثيرة جدًا  إنتاجوالطبلقة والمرونة وغيرىا( مف اجؿ  صالةميارات متعددة )األ

، إبراىيـ)الجديدة المتراكمة تميـ األفكار  األفكار أفذه األفكار في موقؼ جمعي حيث وتطرح ى

2012 :100.) 

 

وىي ي لممشكالت(: اإلبداع()الحؿ  Sensitivity To Problemsةامسًا: الحساسية لممشكالت ) 

عيب فييا قدرة الفرد عمى رؤية المشكبلت في األشياء والعادات، أو النظر ورؤية جوانب النقص وال
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كما يقصد بيا الوعي بوجود مشكبلت أو خمؿ أو نقاط  ،وتوقع ما يمكف أف يترتب عمى ممارستيا

، واكتشاؼ الخمؿ ىو اء غير العادية الشاذة في الموقؼضعؼ أو فجوات أو نقص ، ومبلحظة األشي

دخاؿ التح سينات الخطوة األولى في عممية البحث والتفكير مف أجؿ إضافة المعرفة الجديدة وا 

الدراسات حوؿ المبدعيف انفتاحيـ عمى المثيرات الموجودة في البيئة المحيطة  أظيرتوالتعديبلت، وقد 

 (.212: 2001وتطور ىذه القدرة مف خبلؿ النقد البناء. )قطامي، ،تنبؤىـ لؤلخطاء والعيوب الموجودةو 

 

 : اإلبداع أصناؼ 6.2.1.2

 

 ىي: نواعأخمسة  إلى اإلبداع (2011)الظاىري، يصنؼ 

 

ويعنى الطريقة التقميدية التي يتميز بيا شخص معيف في عمؿ شيء ما أو التعبيري:  اإلبداع .1

 مزاولة مينة أو ممارسة فف مف الفنوف.

ويتمثؿ مف الناحية الجمالية التي تضاؼ إلى السمع والخدمات كالمظير العاـ الفني:  اإلبداع .2

 الخدمة. لمسمعة أو الديكور الذي يتميز بو مكاف تقديـ

ويعنى استحداث شيء جديد ألوؿ مرة غير أف عناصره واألجزاء المكونة لو موجودة االةتراع:  .3

 مف قبؿ.

مختمفة حيث  أفكارفمثبًل يتـ اخذ  األشياءويمثؿ تجميع غير عادي بيف المركب:  اإلبداع .4

 توضع في أنموذج واحد لموصوؿ إلى معمومة جديدة.

روبنز  موجود فعبل ولكف يتـ تطبيقو في مجاالت جديدة يءش باستخداـوتتمثؿ االستحداثات:  .5

(Robbins ىو القدرة عمى جمع)بينياارتباط عادي  يجادإلبطريقة فريدة  األفكار. 
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 في عمـ النفس  اإلبداع. اتجاىات 7.2.1.2

بمنزلة ميمة في عمـ النفس، وتناولو بالدراسة والبحث، لما يحمؿ مف أىمية في الّرؽ  اإلبداعحظي 

( ىذه 24-22 :2004الجتماعي، ويدفع بعجمة التطور إلى األماـ، وتناولت دراسة )أبو ندى، ا

 االتجاىات بالتفصيؿ وجاءت كاآلتي: 

 االتجاه األوؿ: 1.7.2.1.2

أف ( Mackinnon) ي حيث يفترض ماكينوفاإلبداععمى الناتج  بداعويركز ىذا االتجاه في تعريفو لئل

مف كونيا مفيومًا نظريًا محدد التعريؼ ويرى أصحاب ىذا االتجاه  أكثره ظاىرة متعددة الوجو  اإلبداع

أىمية التدريب عمى اإلدارة والمرونة في وتتمثؿ في ية، اإلبداعية نتاجأف ىناؾ عوامؿ مؤثرة في اإل

ي، ومتابعة اإلبداعالتخطيط العتبارىا مف االستراتيجيات الميمة لكؿ المشكبلت وذلؾ كمنتج لمتفكير 

أف و والعناية بيـ وتنويع الخبرات التعميمية خاصة في مرحمة الروضة والمرحمة االبتدائية،  اؿطفاأل

المبدعيف تعتمد عمى ستة معايير أساسية وىي: الذكاء، والعمميات  فرادية عند األاإلبداعية نتاجاإل

دريب عمى ميارات حؿ والتالبيئة،  فإفالتفكير والمعرفة، وكذلؾ  أساليبالعقمية، والشخصية، الدافعية، و 

ية نتاج، والتحميؿ، جميعيا ليا تأثير عمى اإلوالتواصؿ، وتنظيـ المعمومات، والتفكير الحر، المشكبلت

 .(24-22 :2004)أبو ندى، يةاإلبداع

 االتجاه الثاني: 2.7.2.1.2

ؽ وقد والقابمية لمتحقي صالةمف حيث أنو عممية تتصؼ وتتميز باأل اإلبداعويركز ىذا االتجاه عمى 

 : مف خبلؿ أربع مراحؿ وىي اإلبداععممية  (واالس)وصؼ 

في ىذه المرحمة تحدد المشكمة وتفحص مف جميع جوانبيا وتجمع  (:التحضير) عدادأواًل: مرحمة اإل

المعمومات والميارات والخبرة مف الذاكرة ومف القراءات ذات العبلقة وتيضـ جيدا ويربط بعضيا ببعض 

 .(65: 2001الطيطي، )المشكمة تحديد  أو اإلبداعخبلليا تناوؿ موضوع  بصور مختمفة يمكف مف
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ليذه المرحمة أف تدوـ لفترة طويمة أو قصيرة: أيامًا وشيورًا،  فويمك :البزوغثانًيا: مرحمة االحتضاف أو 

أو دقائؽ، وقد يظير الحؿ بشكؿ مفاجئ وىو ما يسمى بالحؿ غير المتوقع، وتتطمب ىذه المرحمة 

لذىني الجاد، الذي يتضمف تنظيـ األفكار والمعمومات والخبرات واستبعاد األفكار غير المنتمية العمؿ ا

إلى  ؿالمعرفي لموصو حيث تعتبر شوائب تعميؽ التفكير إلى الحؿ وىو ما يسمى بعامؿ االقتصاد 

 . (24-22 :2004أبو ندى، ) ممكفالحؿ في أسرع وقت 

( أي المحظة التي تولد Creative Flash)) اإلبداعتضمف انبثاؽ وت: ثالثًا: مرحمة اإللياـ أو اإلشراؽ

حؿ المشكمة، وليذا تعتبر مرحمة العمؿ الدقيؽ والحاسـ لمعقؿ  إلىفييا الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورىا 

 (.2007خطاب، ) اإلبداعفي عممية 

الجديدة  األفكارفحص وتقييـ ية وتتضمف اإلبداعوىي المرحمة النيائية لمعممية و : رابًعا: مرحمة التحقؽ

الجديدة لمتحقؽ مف صحتيا أي أف ىذه  باألفكارالناتجة مف الخطوات السابقة وتيتـ ىذه المرحمة 

المرحمة تقوـ باختبار أو التحقؽ مف الفكرة التي تولدت أو بمعنى آخر يتـ اختبارىا عمميا لمتأكد مف 

عادة صحتيا ثـ إعادة تقييميا ثـ بعد ذلؾ إعادة اختبارى  (.35: 2001عبد ا، )تقييميا ا وا 

 ليست لممشكبلت الحؿ اإلبداعي نموذج ضمف المشكمة أف إلى (وبارنز إيزاكسف) مف كؿ ويشير

 يواجييا اليومية التي فالتحديات بناءة، اتأداءو  ناجحة لتغيرات تحديات أو فرص تمثؿ ولكنيا معضمة،

 وتحتاج وميـ غامض موقؼب تكوف قد المشكمة فإف يذال والشخصي، الميني لمنمو فرًصا تمثؿ فراداأل

 (.24-23 :2011بنجاح )عكاشة وسرور،  لمتنفيذ وخطة لمواجيتو جديدة إلى بدائؿ
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 ي في الشكؿ اآلتي:اإلبداع( مراحؿ التفكير 2011ويمثؿ )عبد المختار، وعدوي، 

 

  :اإلبداعالتفكير  تنميةمعوقات  8.2.1.2

ىماؿ البيئة إي، فبل يمكف اإلبداعفي النيوض بالتفكير  ميماً  يا الفرد، دوراً تمعب البيئة التي يعيش في

التي يخرج منيا الفرد، كونو يتأثر بمحيطو اجتماعًيا وثقافًيا، وبالتالي تنعكس معتقداتو الفكرية عمى 

دوف آلة ينتج  نسافي، حيث ىناؾ مجتمعات تيمؿ الذات البشرّية، وتعتبر اإلنتاجاإل األدائيمستواه 

شيًئا دوف استخدامو لعقمو، فالصنؼ الثاني مف  يساويال  نسافاستخداـ عقمو، وبعضيا يعتبر اإل

، يعمؿ عمى تشجيع الفرد عمى االستقبللية وبناء ثقافة خاصة، اإلبداعو  نسافالمجتمعات ىو الباني لئل

 .(2005ي)عمواف، اإلبداعلذلؾ وجب عرض أثر البيئة عمى عممية التفكير 

ٟ ٚرؾذ ِٓ ظٙٛسٖ ّٖٚٔٛ، ٚاْ ا٦ثذاػاٌزفى١ش  أِبَٚعٛد ِؼٛلبد رمف  ئٌٝاٌزشثٛٞ  ٤دةا٠ش١ش ٚ

ؽغُ ٘زٖ اٌّؼٛلبد ٠زشوض ثظٛسح وج١شح فٟ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ ا٤عبعٟ صُ اٌضبٔٛٞ 

 ، ٚرظٕف ِؼٛلبد اٌزفى١ش فٟ ِغّٛػز١ٓ سئ١غز١ٓ ّ٘ب:ا٤عبعٟاٌؾٍمخ ا٤ٌٚٝ ِٓ اٌزؼ١ٍُ  ٚأخ١شًا
ٚاٌؾّبط اٌّفشؽ ٚاٌزفى١ش  ٌٍّغبساح: ٚرشًّ ػؼف اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚا١ًٌّ انًعىقاخ انشخصُح .1

إٌّـٟ، ٚػذَ اٌؾغبع١خ ٚاٌشؼٛس ثبٌؼغض ٚاٌزغشع ٚػذَ اؽزّبي اٌغّٛع فٟ اٌّٛالف 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.
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: ٠ٚمظذ ثٙب اٌّؼٛلبد اٌّزؼٍمخ ثبٌغٛأت ا٨عزّبػ١خ أٚ اٌضمبف١خ اٌغبئذح انًعىقاخ انظشفُح .2

ٚاٌزؼبْٚ اٌزغ١١ش ٚػذَ اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌغذ ٚاٌفىب٘خ ٚػذَ اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌزٕبفظ شًّ ِمبِٚخ ٚر

 (.2005، ر٠بة)

ِىٛٔبد اٌزفى١ش  فشادوً ِب رزؼّٕٗ ِٓ ػٛاًِ ِإصشح رؼ١ك ِٓ اوزغبة ا٤ أْ( 2013ٚرج١ٓ ػّشٚ )

. عٛاء وبٔذ ٘زٖ دْٚ عٛاُ٘ أٔفغُٙ فشادوّب ٠مذس٘ب ا٤ ا٦ثذاعرؾذ ِٓ لذسرُٙ ػٍٝ  ا٦ثذاػٟ 

 ، )أٚ رٕظ١ّ١خ( ِزؼٍمخ ثبٌّإعغخ اٌزٟ ٠ؼٍّٛا ف١ٙب.أٔفغُٙ فشاداٌؼٛاًِ رار١خ خبطخ ثب٤

فمذ أثشص ا٤دة اٌزشثٛٞ اٌّزؼٍك ثٙزا اٌّٛػٛع لٛائُ ِزؼذدح  ا٦ثذاعاِب ِٓ ؽ١ش ِؼٛلبد ر١ّٕخ 

( ؽ١ش Amabile, 1983: 21 -28ثظفخ ػبِخ ِٚٓ أثشص٘ب لبئّخ أِبث١ً) ا٦ثذاعرٕبٌٚذ ِؼٛلبد 

 ؽذدد ف١ٙب اٌّؼٛلبد اٌزب١ٌخ:

 اٌخٛف ِٓ اٌفشً. .1

 اٌزشدد ٚػذَ اٌضمخ. .2

 ٔمض اٌّٛاسد. .3

 أٚ ا١ٌم١ٓ اٌّجبٌغ ف١ٗ. اٌزأوذ .4

 رغٕت ا٦ؽجبؽ. .5

 اٌزم١ذ ثب٤ػشاف ٚاٌزمب١ٌذ اٌمذ٠ّخ. .6

 اٌؾ١بح اٌزخ١ٍ١خ اٌفم١شح. .7

 اٌخٛف ِٓ اٌّغٙٛي. .8

 اٌؾبعخ ٌٍزٛاصْ. .9

 اٌفؼبي فٟ اٌغ١ش..اٌزشدد فٟ ئؽذاس اٌزأص١ش 10

 .اٌزشدد فٟ ا٨ٔـ٩ق.11

 . اٌفمش فٟ اٌغبٔت اٌٛعذأٟ.12

 . اٌج٩دح اٌؾغ١خ.13

 . ٔمض اٌؾغبع١خ ٚاٌشؼٛس ثبٌّشى٩د.14

 

ي ىو العامؿ النفسي الداخمي، اإلبداعمف أىـ عائؽ مف معوقات التفكير  فإففى الحديث صومست

ُيقّدـ شيئًا، يتكوف بداخمو شعور داخمي بذكره بأنو ال فبمجرد أف يقنع المرء نفسو بأنو ال يستطيع أف 

 اإلبداعيستطيع فعؿ شيء. وباألخص إذا تذرع لنفسو بأنو ىذا مف شأف الموىوبيف، وأف القدرة عمى 

 (.9 :2008ىي ىبة وليست كسبًا )ىنانو، 

 وسمات الشةصية: اإلبداع 9.2.1.2

عاداتو وقيمو ومعتقداتو وفييا يتفاعؿ  يتمقىطريقيا  ، إذ عفنسافالبنية األولى في حياة اإل سرةتعد األ

ىي القدوة والنموذج في السنوات األولى مف حياة  ويتػأثر بيػـ، فاألـ مثبًل: وأخوتوالطفؿ مع والديو 

تمعب في حياتو الدور األوؿ الذي يكوف  نسافالطفؿ بؿ إنو يمكف القػوؿ أف األـ عمى مدي حياة اإل
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ككؿ، األـ ىي التي تعمـ المغة واألكؿ والشرب وىي التي تقدـ  نسافر مستقبؿ اإلفعاال فػي مػسا عامبلً 

إليو كؿ المواد واألشياء التي تمعب بيا وىي التي تشجعو عمى أنماط السموؾ المختمفة وتمنعػو مػف 

ممارسػة بعض األلعاب أو األنشطة. كما تسيـ المدرسة في نشر الثقافة والمعرفػة كونيػا إحػدى 

المختمفة لممعرفة والخبػرات الجيدة  نواعسػسات االجتماعية، فيي المكاف الذي تبقى فيو الطفؿ األالمؤ 

في حياتيـ الحاضرة  جيونياايو والمفيدة التي تساعدىـ عمى التغمب عمػى المػشكبلت والػصعوبات التػي 

يا تأثيرىػا المباشػر عمػى والمستقبمة وما مف شؾ فػي أف طػرؽ ووسػائؿ التعميـ التي تمارس في المدرسة ل

 .(33-32 :2005التعميـ)عمواف،  ةنحو عمميخبػرات التبلميػذ واتجاىاتيـ 

ؼزّذ ػٍٝ أ٘ذاف ، ثً ٠ا٤شخبص رٚٞ اٌزوبء اٌؼبٌٟ أ١ٌٚظ ؽىشا ػٍٝ اٌـٍجخ اٌّزفٛل١ٓ  ا٦ثذاع ئْ

ِٓ اٌخٛف ٚإٌّغ  ٠ؼٕٟ اٌزؾشس ثذاع٦، وّب أْ اٌفشد ٚػ١ٍّبرٗ اٌز١ٕ٘خ ٚخجشارٗ ٚخظبئظٗ اٌشخظ١خ

 ،ٚاٌغشاػ ٚثشبسحاٌؼزَٛ )اٌغ١ذ اٌفشد اٌّجذع ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌٛعؾ اٌج١ئٟ إٌّبعت ٚاٌّؼٍُ  ئ٠غبد فاٌْزٌه 

2007). 

، والتي تؤدي ىو العممية التي يمر بيا الفرد في أثناء خبراتو Wallis( 1994حسب واليس) اإلبداعف

 ديتو وتفرده بخصائصو الشخصية.يا، كما أنيا تعبير عف فر إلى تحسيف ذاتو وتنميت

، وما طفاؿوالخياؿ لدى األ اإلبداعاىتماـ الباحثيف منذ سنوات خمت بدارسة  إلى (بوب إبيريؿ)ويشير 

ي وحب االستطبلع والخياؿ اإلبداعأف التعبير  إلىتوصمت إليو دراساتيـ مف نتائج تشير في معظميا 

ترة مبكرة مف الحياة وجود ففي  طفاؿيكتشؼ األ ف، ولكطفاؿىي سموكيات تكوف بشكؿ طبيعي لدى األ

ي والسبب في ذلؾ اإلبداعىدد قميؿ مف التعزيز في ىذا النوع مف السموؾ، مما يكبح لدييـ التعبير 

العالـ الحقيقي بسرعة  إلىيعود إلى الضغوط التي يفرضيا الكبار عمييـ وحرصيـ عمى دفعيـ 

 (.673 -672 :2010)الحسيني، 

ي القدرة عمى التخمص مف النمط العادي لمتفكير، واتباع نمط جديد فيو، وأف ىناؾ مفاىيـ يعن اإلبداعو

التفكير  فإفي منيا حب االستطبلع والفضوؿ والخياؿ، وعميو اإلبداعذات عبلقة وثيقة بمفيوـ التفكير 
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سواء كانت ية العالية اإلبداعذي القدرات  فرادي يتضمف بعض الصفات الشخصية التي تميز األاإلبداع

ليست خاصية قاصرة عمى  اإلبداع أفكما  .(2010عياصرة وحمادنو، )وجدانية ىذه السمات عقمية أـ 

ي اإلبداعيقوـ بنفسو باستخداـ التفكير  أف، وال بد لكؿ فرد الناسالفنانيف ولكنيا صفة موجودة عند كؿ 

اآلخريف جديدًا، ويمقى قبوال مف  عندما يحتاج لحؿ مشكبلتو، فالفرد المبدع ىو الفرد الذي ينتج شيئاً 

(Helsinki, 1997). 

ليست  نسافالعوامؿ الخمس الشخصية الكبرى في حياة اإل أفوفي ضوء ما تـ ذكره ترى الباحثة 

ي بصورة خاصة، بؿ ىي عمميات متداخمة اإلبداعمنفصمة عف عمميات التفكير بصورة عامة والتفكير 

ًا في سمات الشخصية إيجابييسيـ  نسافلمعرفي لدى اإلمكممة لبعضيا بعضا، حيث أف الجانب ا

 وعوامميا مف خبلؿ تفسير الموقؼ االنفعالي وترميزه وتسميتو ومف خبلؿ اإلفصاح والتعبير عنو.

 

 ةصائص وسمات الشةصية المبدعة 10.2.1.2

 خصائص وسمات الشخصية المبدعة تتمثؿ في:اُ٘  أْ ئٌٝ( 2013) ػجب٠ٕخ ٚاٌشمشاْ أشار 

 اء.الذك -

 .األىداؼالثقة بالنفس عمى تحقيؽ  -

 والثقافة. التأىيؿتكوف لدى الفرد درجة  أف -

 ية التي يحمميا الشخص المبدع.اإلبداع األفكارالقدرة عمى تنفيذ  -

فبل يرى الظواىر عمى عبلتيا ويقوـ بتحميميا ويثير التساؤالت  مورالقدرة عمى استنباط األ -
 والتشكيؾ بشكؿ مستمر.

 .أراءىـفيستفيد مف  اآلخريفجتماعية واسعة ويتعامؿ مع لديو عبلقات ا -

 .األنانيةقدراتو وقابمياتو، فيناؾ درجة مف  إلظياريركز عمى العمؿ الفردي  -
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شجاعة  إلىوالمجازفة والمخاطرة، فمرحمة االختبار تحتاج  واإلقداـ والجرأةالثبات عمى الراي  -
 لـ يتـ طرحيا مف قبؿ. أفكارعند تقديـ 

 .وأنظمةؿ بدوف وجود قوانيف يفضؿ العم -

 الفضوؿ والبحث وعدـ الرضا عف الوضع الراىف. إلىيميؿ المبدعوف  -

 

في النمو المعرفي والوجداني  ميماً  اً دور بصورة عامة  لمتفكير أفالباحثة ترى  فإففي ضوء ما تـ ذكره 

ىذا بدوره يؤثر في وتتعزز، و  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةومف خبلؿ التفكير تنمو واالنفعالي، 

في التفكير، وبالتالي تنمو وتتطور القدرات والميارات العقمية لديو، واىـ  وأسموبوطبيعة الفرد وشخصيتو 

التفكير يتعرؼ الفرد عمى ذاتو في  أسموبومف خبلؿ ي، و اإلبداعتمؾ الميارات قد تتمثؿ في التفكير 

في تنمية المشاركة الوجدانية والتضامف وضبط  ويطور لغتو، ويعبر عف حاجاتو، ويقوي قدراتو، ويساىـ

حساسية  أكثرعممية يصبح الفرد خبلليا  اإلبداعو ، اإلبداعوتطور قدرتو عمى  النفس واحتراـ الذات

ويقوـ ببناء االفتراضات  ىا الفرد ويبحث عف حموؿ ليا،دفيحد لممشاكؿ وأوجو النقص في المعمومات،

ج واختبارىا، العوامؿ وىذا يعني تفاعؿ بيف  ثـ التوصؿ إلى النتائج راء التعديبلت،والربط بيف النتائج وا 

 ي بصورة دائمة.اإلبداعوالتفكير  الخمسة الكبرى لمشخصية
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 الدراسات السابقة 2.2

التفكير العبلقة بيف الممفت لمنظر أف الدراسات التي تناولت موضوع ىذه الدارسة بشكؿ مباشر ) مف

 مقارنة( الباحثةفي حدود عمـ )( بشكؿ مستقؿ قميمة نسبيًا الكبرى سةالخم عوامؿ الشخصيةالي و اإلبداع

التفكير بشكؿ مستقؿ أو  الكبرى الخمسة عوامؿ الشخصيةالالتي تحدثت عف  خرىبالدراسات األ

وارتباطيا بمتغير آخر. والدراسات التي تـ الحصوؿ عمييا بعد مراجعة األدب التربوي عف  ياإلبداع

مف  بعرضيا ةالباحث تريات المتخصصة، والمجبلت، ورسائؿ الماجستير قامطريؽ المراجع، والدو 

 :عمى النحو االتي األقدـ إلى األحدث

 
اٌؼ٩لخ ث١ٓ ارخبر اٌمشاس ٚاٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌشخظ١خ،  ئٌٝاٌزؼشف  (5102خاد )٘ذفذ دساعخ 

ه ٌذٜ ػ١ٕخ رزىْٛ ِٓ اٌزٕجإ ثبرخبر اٌمشاس ِٓ خ٩ي اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ، ٚرٌ ٚئِىب١ٔخ

اٌفشلخ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ  ؿٍجخِٓ  ٔبسِٓ ا٦( 150زوٛس، ٚ)ِٓ اٌ( 150( ؿبٌت ٚؿبٌجخ، )300)

( عٕخ، ٚاعزخذِذ اٌجبؽضخ ِم١بعًب ٨رخبر اٌمشاس، ٚآخش 20.96) أػّبسُ٘ثغبِؼخ إٌّظٛسح ِزٛعؾ 

١خ ِٛعجخ ث١ٓ ارخبر اٌمشاس ٌٍؼٛاًِ اٌؾّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ، ٚأٚػؾذ إٌزبئظ ٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ

ٚوً ِٓ ا٨ٔجغبؿ١خ ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح، ٚاٌّمج١ٌٛخ ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش، ٚػ٩لخ عبٌجخ ث١ٓ ارخبر اٌمشاس 

أٗ ٠ّىٓ اٌزٕجإ ثبرخبر اٌمشاس ِٓ خ٩ي ػبٍِٟ ا٨ٔجغبؽ ٚا٨ٔفزبػ  أٚػؾذٚػبًِ اٌؼظبث١خ، وّب 

 ػٍٝ اٌخجشح. 
 

اعزىشبف اٌفشٚق فٟ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ  ئٌٝ (5102) خشاداخ وأتى غضال٘ذفذ دساعخ  أ٠ؼب

رٚٞ اٌؾبعبد  ٚأٌٚئهاٌّؼشفخ  ئٌٝ، ٚث١ٓ اٌـٍجخ رٚٞ اٌؾبعخ اٌّشرفؼخ ٔبسٚا٦ٌٍشخظ١خ ث١ٓ اٌزوٛس 

اٌّؼشفخ، ٚرىٛٔذ  ئٌٝإٌّخفؼخ، وّب ٘ذفذ ئٌٝ اخزجبس اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٚاٌؾبعخ 

( ؿبٌجخ، ٚلذ اعزخذَ ِم١بعبْ 252( ؿبٌجًب ٚ)135ِٓ ؿٍجخ اٌجىبٌٛس٠ٛط ) (387ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )

أْ ا٨ٔجغبؿ١خ  ئٌٝإٌزبئظ  ٚأشبسدأؽذّ٘ب ٌٍؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٚا٢خش ٌٍؾبعخ ٌٍّؼشفخ، 

اٌّؼشفخ أػٍٝ  ئٌٝٚاٌّمج١ٌٛخ ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٌذٜ اٌـٍجخ رٚٞ اٌؾبعخ اٌّشرفؼخ 

اٌؼظبث١خ ٌذٜ اٌـٍجخ رٚٞ اٌؾبعخ  أْاٌّؼشفخ، فٟ ؽ١ٓ  ئٌٝٞ اٌؾبعخ إٌّخفؼخ رٚ أٌٚئهِٓ 

اٌّؼشفخ اػٍٝ  ئٌٝرٚاد اٌؾبعخ اٌّشرفؼخ  ٔبسا٦اٌّؼشفخ اػٍٝ ٚاْ ا٨ٔجغبؿ١خ ٌذٜ  ئٌٝإٌّخفؼخ 

ٕ٘بن اسرجبؿًب عبٌجًب ث١ٓ  أْاٌّؼشفخ، وّب رج١ٓ  ئٌٝرٚاد اٌؾبعخ إٌّخفؼخ  أٌٚئهِّب ٟ٘ ػ١ٍٗ ٌذٜ 
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ب ث١ٓ وً ِٓ ػٛاًِ اٌشخظ١خ ئؽظبئ١داٌخ  ئ٠غبث١خاٌّؼشفخ، ٚاسرجبؿبد  ئٌٌٝؼظبث١خ ٚاٌؾبعخ ا

 اٌّؼشفخ. ئٌٝ)ا٨ٔجغبؿ١خ، ٚاٌّمج١ٌٛخ، ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش، ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح( ٚاٌؾبعخ  خشٜا٤
ػ٩لخ ػٛاًِ اٌشخظ١خ اٌخّغخ  ئٌٝاٌزؼشف  ,Guranda) 5102خاساَذا)وزٌه ٘ذفذ دساعخ 

( ِفؾٛطب، ٚاعزخذَ اٌجبؽش ِم١بع١ٓ 60اٌذساعخ ػٍٝ ) أعش٠ذثبرخبر اٌمشاس إٌّٟٙ، ؽ١ش  اٌىجشٜ

ٌم١بط اٌمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس إٌّٟٙ، ٚث١ٕذ  ٚا٢خشٌم١بط ػٛاًِ اٌشخظ١خ اٌخّغخ اٌىجشٜ  ا٤ٚي

رخبر ب ث١ٓ وً ِٓ ػٛاًِ اٌشخظ١خ اٌىجشٜ ٚاٌمذسح ػٍٝ ائؽظبئ١داٌخ  ئ٠غبث١خإٌزبئظ ٚعٛد ػ٩لخ 

اسرجبؿب ػٍٝ اٌزشر١ت ػبًِ اٌّٛافمخ ٚاٌّمج١ٌٛخ صُ ا٨ٔجغبؿ١خ، صُ ٠مظخ اٌؼ١ّش،  أفٛا٘باٌمشاس ٚوبٔذ 

اعزؼذاد  أوضش فشادوّب أعفشد إٌزبئظ ػٓ رٛػ١ؼ دٚس ػبًِ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٚاٌؾذاصخ فٟ ا٤

زٞ ٠ؼذ ِٓ اٌؼٕبطش اٌؼشٚسح ٩ٌٔخشاؽ فٟ اٌزم١١ّبد اٌزار١خ ٌٕٛارظ ػ١ٍّبد اٌزفى١ش ٌذ٠ُٙ ا٤ِش اٌ

 ٌٍمذسح ػٍٝ ارخبر اٌمشاس.

 

اٌزؼشف ئٌٝ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚػ٩لزٗ ثغّبد اٌشخظ١خ  (5105رَة وعهىاٌ)فٟ ؽ١ٓ ٘ذفذ دساعخ 

ٌذٜ ؿٍجخ عبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ، ٚػ٩لخ رٌه ثّزغ١شاد اٌغٕظ ٚاٌزخظض، ٚلذ الزظش اٌجؾش ػٍٝ 

جخ عبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ، ٚرُ ثٕبء اخزجبس ٌٍزفى١ش اٌغبٔجٟ ( ؿبٌجخ ٚؿبٌجخ ِٓ ؿ250ٍػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )

(، ٚث١ٕذ إٌزبئظ 1992وٛعزب ِٚبوشٞ) ئػذادٚرجٕٝ اٌجبؽش ِم١بط لبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ِٓ 

اٌؼ١ٕخ  أفشادأخفبع ِغزٜٛ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٌذٜ اٌـٍجخ ثّخزٍف رخظظبرُٙ ٚأعٕبعُٙ، ٚاْ 

ِٓ عّخ اٌـ١جخ،  أوضشظبث١خ ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٚا٨ٔجغبؿ١خ ٠زّزؼْٛ ثغّبد ٠مظخ اٌؼ١ّش ٚاٌؼ

أ٠ؼب رج١ٓ أٗ ٨ رٛعذ ػ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚعّبد اٌؼظبث١خ ٚاٌـ١جخ، فٟ ؽ١ٓ رج١ٓ ٚعٛد 

ػ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚعّخ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش، أ٠ؼب رج١ٓ أْ اٌزوٛس افؼً فٟ 

 ٔبس، فٟ ؽ١ٓ رج١ٓ أْ ا٦ٔبسِٓ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚعّخ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ِٓ ا٦اٌؼ٩لخ ث١ٓ وً 

ؿٍجخ  فاْافؼً فٟ اٌؼ٩لخ ث١ٓ وً ِٓ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚعّخ ٠مظخ اٌّؼش ِٓ اٌزوٛس، وزٌه 

اٌزخظض اٌؼٍّٟ افؼً فٟ اٌؼ٩لخ ث١ٓ وً ِٓ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚعّخ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ِٓ ثم١خ 

 فٟ اٌؼ٩لخ.اٌفشٚق 
 

اٌزفى١ش ي)اعز١شٔجشط( ثّٕؾ  أعب١ٌتػ٩لخ  ئٌٝاٌزؼشف ( 5105) نُعًٍُا٘ذفذ دساعخ  أ٠ؼب

ّ٘ب لبئّخ  أدار١ٓاٌذساعخ اػزّذ اٌجؾش ػٍٝ  أ٘ذافاٌشخظ١خ ٌذٜ اٌّششذ٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ، ٌٚزؾم١ك 

( 143ثٍغذ) ٌّٕؾ اٌشخظ١خ، رُ رـج١مٙب ػٍٝ ػ١ٕخ ئ٠ضٔهاٌزفى١ش ي)اعز١شٔجشط(، ٚلبئّخ  أعب١ٌت

 أِْششذًا ِٚششذح ِٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذاسط اٌزبثؼخ ٌّذ٠ش٠خ رشث١خ ِؾبفظخ وشوٛن، ٚث١ٕذ إٌزبئظ 
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اٌزفى١ش)اٌٙشِٟ، اٌّزؾشس، اٌؾىّٟ،  أعب١ٌتاٌؼ١ٕخ ٟ٘  أفشادرفؼ٩ً١ ٌذٜ  وضشاٌزفى١ش ا٤ أعب١ٌت

 أعٍٛث١ٓفٟ  أ٨ ؾ اٌشخظ١خ،اٌزفى١ش ّٚٔ أعب١ٌتب ث١ٓ ئؽظبئ١اٌزشش٠ؼٟ(، ٚأٗ ٨ رٛعذ ػ٩لخ داٌخ 

 فمؾ ّ٘ب )اٌّؾٍٟ ٚاٌٍّىٟ(.
 

ٚاٌؼٛاًِ  ٠غبثٟاٌؼ٩لخ ا٨سرجبؿ١خ ث١ٓ اٌزفى١ش ا٦ ئٌٝاٌزؼشف ( 5105يحًذ )٘ذفذ دساعخ  أ٠ؼب

ثغبِؼخ اٌغٛف ثبٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ،  ؿفبيا٤اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ ٌذٜ ؿبٌجبد س٠بع 

ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ، ٚاعزخذِذ اٌجبؽضخ  ؿفبيؿبٌجخ ِٓ س٠بع ا٤( 275ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )

اٌجبؽضخ، ٚلبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ  ئػذادِٓ  ٠غبثٟاٌزب١ٌخ)ِم١بط اٌزفى١ش ا٦ دٚادا٤

، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ا٤ٔظبسٞ( ٚرؼش٠ت ثذس Costa & Macree 1992وٛعزب ِٚبوشٞ  ئػذاد

ٚػٛاًِ اٌشخظ١خ اٌزب١ٌخ: ا٨ٔجغبؿ١خ،  ٠غبثٟخ اسرجبؿ١خ ث١ٓ اٌزفى١ش ا٤٦ُ٘ إٌزبئظ اٌزب١ٌخ: ٚعٛد ػ٩ل

 ٠غبثٟٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح، ٚاٌّمج١ٌٛخ، ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش، ث١ّٕب وبٔذ اٌؼ٩لخ عٍج١خ ث١ٓ اٌزفى١ش ا٦

 ٚاٌؼظبث١خ.
اٌىشف ػٓ ِغزٜٛ اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٚػ٩لزٗ ثغّبد اٌشخظ١خ  (3122انقُق )ث١ّٕب ٘ذفذ دساعخ 

( 866ٚػ٩لزٙب ٌذٜ ؿٍجخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ فٟ ِؾبفظبد لـبع غضح، ٚلذ ثٍغذ ػ١ٕخ اٌذساعخ اٌى١ٍخ )

 ئ٠ضٔهٌٚغْٛ  ئػذادِٓ  اٌزأٍِٟ(، ٚاعزخذِذ اٌجبؽضخ ِم١بط اٌزفى١ش ئٔبس 463روٛس(ٚ) 434ُِٕٙ)

ت ٍىٛعزب ِٚبوشٞ رؼش٠اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ أعشر(، ِٚم١بط 3113ٚرؼش٠ت ثشوبد)

(، ٚث١ٕذ إٌزبئظ ٚعٛد ػ٩لخ عبٌجخ ث١ٓ اٌزفى١ش اٌزأٍِٟ ٚعّخ اٌؼظبث١خ 2996)ا٤ٔظبسٞ

ٚعّزٟ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٠ٚمظخ  اٌزأٍِٟث١ٓ اٌزفى١ش  ئ٠غبث١خٚا٨ٔجغبؿ١خ، ث١ّٕب رٛعذ ػ٩لخ 

ث١ٕذ إٌزبئظ  أ٠ؼبخ، ئؽظبئ١ثبٌٕغجخ ٌغّخ اٌـ١جخ فمذ رج١ٓ أٗ ٨ رٛعذ ػ٩لخ راد د٨ٌخ  أِباٌؼ١ّش، 

عّبد اٌشخظ١خ ش١ٛػب ٌذٜ اٌـٍجخ رّضٍذ فٟ ٠مظخ اٌؼ١ّش، صُ اٌـ١جخ، صُ ا٨ٔجغبؿ١خ، صُ  أوضش أْ

إٌزبئظ ٚعٛد فشٚق فٟ عّبد )اٌؼظبث١خ ا٨ٔجغبؿ١خ  أظٙشد أ٠ؼبا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح، صُ اٌؼظبث١خ. 

اٌؼ١ّش فمذ وبٔذ اٌفشٚق ٌظبٌؼ ٠مظخ  أِب، ٔبسا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح( رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌغٕظ ٌظبٌؼ ا٦

رج١ٓ أٗ ٨ رٛعذ فشٚق فٟ عّبد اٌشخظ١خ  أ٠ؼباٌزوٛس، ث١ّٕب ٌُ رٛعذ فشٚف فٟ عّخ اٌـ١جخ. 

 رؼضٜ ٌّزغ١شاد اٌّؼذي اٌذساعٟ ٚاٌزخظض اٌؼٍّٟ ِٚغزٜٛ اٌذخً.
 

ّغخ ِؼشفخ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌزوبء اٌضمبفٟ ٚاٌؼٛاًِ اٌخ ئٌٝدساعخ ٘ذفذ  (5101خشَىب ) أعشدوزٌه 

اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ ٌذٜ ؿٍجخ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد فٟ عبِؼخ دِشك، ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌفشٚق ث١ٓ اٌـٍجخ 

( 39اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ ) أعش٠ذاٌغٛس١٠ٓ ٚاٌـٍجخ ا٤ِش٠ى١١ٓ فٟ اٌزوبء اٌضمبفٟ. ٚلذ 
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 ئػذادِٓ ، رُ رـج١ك لبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ أِش٠ىٟ( ؿبٌت 35ؿبٌت عٛسٞ، ٚ)

أظ  ئػذاد، ِٚم١بط اٌزوبء اٌضمبفٟ ِٓ Costa & McCrae( 1992وٛعزب ِٚبوشٞ)

ًب ث١ٓ ئؽظبئ١داٌخ  ئ٠غبث١خإٌزبئظ ٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١خ  أظٙشد، Ang et alٚ( 2004ٚآخشْٚ)

ب ث١ٓ اٌزوبء اٌضمبفٟ ٚاٌؼظبث١خ ٚا٨ٔجغبؽ ئؽظبئ١اٌزوبء اٌضمبفٟ ٚاٌـ١جخ، ٚػذَ ٚعٛد ػ٩لخ داٌخ 

ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش ٌذٜ ػ١ٕخ اٌـٍجخ اٌغٛس١٠ٓ، وّب دٌذ إٌزبئظ ػٍٝ ٚعٛد ػ٩لخ 

ب ث١ٓ اٌزوبء اٌضمبفٟ ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش، ث١ّٕب ٌُ رىٓ ٕ٘بن ئؽظبئ١اسرجبؿ١خ داٌخ 

، ا٤ِش٠ى١١ٓاٌـٍجخ ػ٩لخ اسرجبؿ١خ ث١ٓ اٌزوبء اٌضمبفٟ ٚاٌؼظبث١خ ٚا٨ٔجغبؽ ٚاٌـ١جخ ٌذٜ ػ١ٕخ 

ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزوبء اٌضمبفٟ ٌظبٌؼ  ا٤ِش٠ى١١ٓفشٚق داٌخ ث١ٓ اٌـبٌجخ اٌغٛس١٠ٓ ٚاٌـٍجخ  أظٙشدٚ

 .ا٤ِش٠ى١١ٓاٌـٍجخ 
 

 العوامؿ قائمة أنموذج وفؽ الشخصية بسمات وعبلقتو يالتفكير الجانب (2010ذيب )وتناولت دارسة 

 طمبة فت الدراسة التعرؼ إلى التفكير الجانبي لدىحيث ىد .الجامعة طمبة لدى لمشخصية الخمسة

 بيف العبلقة طبيعة ومعرفة لمشخصية الخمسة العوامؿ نموذج وفؽ لدييـ الشخصية وسمات الجامعة

 والتخصص الجنس متغيري مف كؿر أث عمى التعرؼ إلى باإلضافة الجانبي والتفكير الشخصية سمات

منيا:  ساليبحث دراستو قاـ بتوظيؼ مجموعة مف األوحتى يطبؽ البا .العبلقة تمؾ عمى العممي

كوستا وماكري  إعداد، وكذلؾ قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى مف (دي بونوؿ )اختبار التفكير الجانبي 

طالب وطالبة، حيث تـ اختيارىـ  250الدراسة عمى عينة مكونة مف  أدوات. وقد طبقت 1992

 الجانبي التفكير مستوى نخفاضأىميا ا احث إلى نتائج عّدةعشوائًيا مف طمبة الجامعة. وقد توصؿ الب

 توجد ال . أيضا تبيف انوالدراسة عينة لدى ظيوراً  السمات أقؿ ىي الطيبة سمة وأف الجامعة طمبة عند

 السمات عمى عكس والطيبة واالنبساطية العصابية وسمات الجانبي التفكير بيف اً إحصائي دالة عبلقة

 .خرىاأل
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 الكبرى الخمسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف عوامؿ الشخصية (2010السكري ) دراسة ىدفتكذلؾ 

 في الكبرى الخمس الشخصية عوامؿ في والمنخفضيف المرتفعيف بيف والفروؽ المختمفة التفكير أساليبو 

مكانية تفكيرىـ أساليب د الكبرى. وق الخمس العوامؿ تمؾ خبلؿ مف المختمفة التفكير أساليبب التنبؤ وا 

معينة قاـ بتطبيقيا عمى عينة الدراسة المكونة مف طمبة الجامعة حيث  أدواتعمد الباحث إلى توظيؼ 

ىاريسوف )التفكير ؿ أساليبواختبار  (تاتوـ)استخداـ بطارية العوامؿ الخمس الكبرى التي وضعيا 

 عبلقةعف وجود  وكشفت النتائجوواجز.  (جستيرنبر )ا التفكير ؿ أساليبوقائمة  (وبراميسوف وبارليت

 ةإحصائي داللة ذات فروؽ، ووجود لمشخصية الخمس الكبرى والعوامؿ التفكير أساليب بيف إيجابية

 مف تفكير أساليب عشرة ىناؾ أف، كما تبيف الخمس عوامؿ الشخصية في المرتفعيف الطمبة لصالح

 .الكبرى الخمس الشخصية عوامؿ خبلؿ مف بيا التنبؤ أمكف (أسموب13) أصؿ

إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف العوامؿ الخمسة الكبرى  (2010العنزي )حيف ىدفت دراسة في 

التفكير والتحصيؿ األكاديمي لدى عينة مف طمبة وطالبات كمية التربية األساسية  أساليبلمشخصية و 

البة منيـ ( طالبًا وط306بالييئة العامة لمتعميـ التطبيقي بدولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة مف )

الدراسة عمى قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية،  أدوات(، واشتممت إناث 139ذكور(، و) 167)

وبينت النتائج أف عينة التفكير، وبيانات التحصيؿ األكاديمي والبيانات الديمغرافية،  أساليبوقائمة 

العصابية، ويقظة الشخصية:  أبعادحصمت عمى درجات أعمى مف الذكور في بعديف مف  ناثاإل

في التفكير وىي األسموب التشريعي واألسموب المحافظ واألسموب اليرمي  أساليبالضمير، وأربعة 

وجود عبلقة أيضا تبيف  واألسموب الممكي، وتفوقف الطالبات في مؤشرات التحصيؿ األكاديمي.

كذلؾ تبيف مف  .ناثواإلالتفكير لدى الذكور  أساليبارتباطية بيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية و 

أمكف التنبؤ و  التفكير مف خبلؿ بعض العوامؿ الخمسة الكبرى. أساليبأمكف التنبؤ ببعض النتائج انو 

 .ناثبالتحصيؿ األكاديمي مف خبلؿ عامؿ يقظة الضمير لدى عينة اإل
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ذساد ئٌٝ اٌىشف ػٓ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌؼٛاًِ اٌخّظ ٌٍشخظ١خ ٚاٌم (5101انًطىع)دساعخ  ٘ذفذ أ٠ؼب

ِزغ١شاد اٌذساعخ فٟ  ٚرّضٍذ١خ فٟ ػٛء ِزغ١ش إٌٛع ا٨عزّبػٟ ٌذٜ ؿٍجخ عبِؼخ اٌى٠ٛذ. ا٦ثذاػ

ٚاٌؼٛاًِ اٌخّظ ٌٍشخظ١خ ٚإٌٛع ا٨عزّبػٟ(. ٚلذ رُ رـج١ك  ا٦ثذاعص٩صخ ِزغ١شاد أعبع١خ ٟ٘: )

(، ٔبسا٦اٌظٛسح اٌّؼذٌخ ِٓ لجً ٔب٘ذ سِضٞ )طٛسح اٌزوٛس ٚطٛسح  ثذاع)ِم١بط ع١ٍفٛسد ٧ٌ

ٟ اٌشىٍٟ اٌظٛسح )ة( )إٌشبؽ اٌضبٟٔ ٚإٌشبؽ اٌضبٌش( ِٚم١بط ا٦ثذاػِٚم١بط رٛسأظ ٌٍزفى١ش 

اٌؼٛاًِ اٌخّظ ٌٍشخظ١خ اٌّؼذي )اٌؾغ١ٕٟ، ثذْٚ ربس٠خ( ػٍٝ ػ١ٕخ ػشٛائ١خ ِٓ ؿٍجخ عبِؼخ 

 97) ( ؿبٌت241( اٌفظً اٌذساعٟ اٌظ١فٟ، ثٍغ ػذدُ٘ )2009-2008اٌى٠ٛذ فٟ اٌؼبَ اٌذساعٟ )

 أٔضٝ(.  144روش، 
ٚوً ِٓ  ثذاعب ث١ٓ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٧ٌئؽظبئ١اسرجبؽ ؿشدٞ داي وجود ٚلذ رٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ 

 .ٔبسا٨ٔجغبؿ١خ، ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح عٛاء ٌذٜ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ، ٌٚذٜ ػ١ٕخ اٌزوٛس، ٌٚذٜ ػ١ٕخ ا٦
ٚوً ِٓ اٌؼظبث١خ، ٠ٚمظخ  ثذاع١خ ٧ٌب ث١ٓ اٌذسعخ اٌىٍئؽظبئ٨١ ٠ٛعذ اسرجبؽ داي بينما تبيف انو 

٨ رٛعذ فشٚق راد د٨ٌخ ، أ٠ؼب ٔبساٌؼ١ّش، ٚاٌّٛافمخ فٟ اٌؼ١ٕخ اٌى١ٍخ، ٚػ١ٕخ اٌزوٛس، ٚػ١ٕخ ا٦

١خ ٌذٜ اٌزوٛس ِمبثً ا٦ثذاػخ فٟ شىً اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ ٌٍشخظ١خ ٚاٌمذساد ئؽظبئ١

فٟ ثؼذ اٌؼظبث١خ ٚرٌه فٟ ارغبٖ  ٔبساٌزوٛس ٚا٦ خ ث١ٓئؽظبئ١رٛعذ فشٚق راد د٨ٌخ كذلؾ  .ٔبسا٦

فٟ أسثؼخ ِٓ اٌؼٛاًِ  ٔبسخ ث١ٓ اٌزوٛس ٚا٦ئؽظبئ١، فٟ ؽ١ٓ ٨ رٛعذ فشٚق راد د٨ٌخ ٔبسا٦

رٛعذ فشٚق ث١ٓ أيضا  (.٠مظخ اٌؼ١ّش، اٌّٛافمخ اٌخجشح،اٌخّغخ ٌٍشخظ١خ )ا٨ٔجغبؿ١خ، ا٨ٔفزبػ ػٍٝ 

، فٟ ؽ١ٓ ٨ رٛعذ فشٚق راد د٨ٌخ ٔبسلخ ٚرٌه ٌظبٌؼ ا٦فٟ اٌمذسح ػٍٝ اٌـ٩ ٔبساٌزوٛس ٚا٦

، طبٌخ١خ اٌؼبِخ ٚاٌمذساد إٌٛػ١خ )اٌّشٚٔخ، ا٤ا٦ثذاػفٟ اٌمذساد  ٔبسخ ث١ٓ اٌزوٛس ٚا٦ئؽظبئ١

ِٓ خ٩ي ُثؼذ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح فمؾ  ب٦ثذاعاٌزٕجإ ث٠ّىٓ تبيف انو ٟ ؽ١ٓ ف (.اٌؾغبع١خ ٌٍّشى٩د

 . ٌذٜ ػ١ٕخ اٌزوٛس ب٦ثذاعاٌخّغخ ث ثؼبدٌُ ٠زُ اٌزٕجإ ثأٞ ثؼذ ِٓ ا٤، ٚٔبسٌذٜ ػ١ٕخ ا٦
 

التفكير الناقد لدى المرشديف التربوييف  إلىدراسة ىدفت إلى التعرؼ  (2009الشوربجي )كما أجرى 

( 45( مف المرشديف التربوييف، منيـ )83وعبلقتو بسمات الشخصية، وتكونت عينة الدراسة مف )
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شدة تربوية في محافظة خاف يونس، واستخدـ الباحث أداتيف لمدراسة ىما: اختبار ( مر 38مرشدًا و)

( تعريب وتقنيف )صبلح الديف أبو EPQلمشخصية ) إيزنؾ(، واختبار ةفإنع)عزو تقنيف  التفكير الناقد

%( 77.51ناىية(، وقد كشفت الدراسة أف ميارة تقييـ المناقشات حازت عمى أعمى متوسط نسبي وقدره)

ييا عمى التوالي ميارة التنبؤ ثـ ميارة التفسير، ويمييا ميارة االستنباط ثـ ميارة االستنتاج، كما تبيف ويم

%( ويميو بعد الكذب/ الجاذبية 63.28أف بعد االنبساط/ االنطواء حاز عمى أعمى متوسط نسبي وقدره )

جد عبلقة بيف سمات الشخصية االجتماعية، ويميو بعد الذىانية ثـ بعد العصابية. كما تبيف انو ال تو 

والتفكير الناقد، كما تبيف عدـ وجود فروؽ في التفكير الناقد وسمات الشخصية تعزى لمتغير الجنس، 

 وسنوات الخبرة، والمرحمة التعميمية. 

اٌزؼشف ئٌٝ رأص١ش  Kasivar and Shokri( 5112) كاسُفاس وشىكشٌوّب ٘ذفذ دساعخ 

اٌزفى١ش فٟ رأص١ش٘ب ػٍٝ اٌزؾظ١ً  أٔٛاعٌٍشخظ١خ، ِٚمبسثبد اٌزؼٍُ ٚ إٌّٛرط اٌجٕبئٟ ٌٍؼٛاًِ اٌىجشٜ

( ؿبٌت ٚؿبٌجخ عبِؼ١خ رخظض ػٍُ إٌفظ ثغبِؼخ 419ا٤وبد٠ّٟ، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌجؾش ِٓ )

اٌجؾش اٌّغزؼٍّخ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ رّضٍذ فٟ لبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ  أدٚادؿٙشاْ ثا٠شاْ، ِٚٓ 

ٌٍزفى١ش ئػبفخ ئٌٝ دسعبد  أثؼبدثّمبسثبد اٌزؼٍُ، ٚوزٌه خّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ، ٚاخزجبس خبص 

اٌـ٩ة ا٤وبد١ّ٠خ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ ئٌٝ أْ وً ِٓ عّخ اٌظفبٚح ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش ٌذ٠ّٙب رأص١ش 

ػٍٝ اٌزؼٍُ، ف١ّب ٚعذد أْ عّخ اٌؼظبث١خ ٌذ٠ٙب رأص١ش عٍجٟ ػٍٝ اٌزؾظ١ً ا٤وبد٠ّٟ، فٟ ؽ١ٓ  ئ٠غبثٟ

 ب ثبٌزؾظ١ً ا٤وبد٠ّٟ.١ئ٠غبثأْ عّخ اٌظفبٚح رشرجؾ 
 

اٌّخزٍفخ ٌٍشخظ١خ، ٚفك  ثؼبدا٤اٌىشف ػٓ ؿج١ؼخ اٌؼ٩لخ ث١ٓ  (5112انهحُاٍَ )٘ذفذ دساعخ  أ٠ؼب

ّٔٛرط اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ)وٛعزب ِٚبوشاٞ( ٚو٩ ِٓ اٌزوبء اٌؼبَ ٚاٌزفى١ش إٌبلذ 

١ؼخ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌزوبء ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش اٌىشف ػٓ ؿج ئٌٝثمذسارٗ اٌفشػ١خ اٌّخزٍفخ، وّب ٘ذفذ 

اٌزٕجإ ثبٌزوبء ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش إٌبلذ ِٓ خ٩ي ّٔٛرط اٌؼٛاًِ اٌخّغخ  ئِىب١ٔخإٌبلذ، ِٚذٜ 

(، ٚؿجمذ اٌذساعخ اٌزفبٟٔاٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ)اٌؼظبث١خ، ا٨ٔجغبؿ١خ، ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح، اٌٛداػخ، 

ؿبٌجخ، ٚاعزخذِذ اٌذساعخ ِم١بط اٌؼٛاًِ اٌخّظ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ، ( 495ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )

ٚعٛد اسرجبؽ  ئٌِٝٚم١بط سافٓ ٌٍّظفٛفبد اٌّززبثؼخ، ِٚم١بط اٌزفى١ش إٌبلذ، ٚرٛطٍذ اٌذساعخ 

اٌذساعخ ػذَ ٚعٛد اسرجبؽ داي ث١ٓ ِم١بط )اٌؼظبث١خ،  أظٙشدعبٌت داي ث١ٓ اٌؼظبث١خ ٚاٌزوبء، وّب 
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ث١ٓ دسعبد  ئ٠غبث١خؽ١خ ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش إٌبلذ، ٚٚعٛد ػ٩لخ ب( ِٓ ٔاٌزفبٟٔا٨ٔجغبؿ١خ، 

ث١ٓ اٌزوبء اٌؼبَ  ئ٠غبث١خ)ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح، اٌٛداػخ( ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش إٌبلذ، ٚٚعٛد ػ٩لخ 

ثؼذٞ )ا٨ٔفزبػ ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش إٌبلذ، وّب ٠ّىٓ اٌزٕجإ ثبٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش إٌبلذ ِٓ خ٩ي 

 اٌؼٛاًِ اٌخّظ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ. ثّٕٛرط( اٌزفبٟٔػٍٝ اٌخجشح، 
 

ل١بط اٌزفى١ش إٌبلذ ٚعّبد اٌشخظ١خ ٌذٜ ِذسعٟ  ئٌٝ (5112عهٍ وعضَض)٘ذفذ دساعخ  أ٠ؼب

اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِذ٠ٕخ رىش٠ذ، ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚثؼغ عّبد اٌشخظ١خ 

د)اٌزخظض، ٚاٌخجشح، ٚاٌؾبٌخ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌغٕظ(، رُ اخز١بس ػ١ٕخ ؿجم١خ رىٛٔذ ِٓ ٚفمب ٌّزغ١شا

ٟ، ٚرُ ثٕبء اخزجبس ٌٍزفى١ش إٌبلذ، فٟ ئٔغبٔ( ِذسعخ رخظض 80( ِذسط رخظض ػٍّٟ، ٚ)80)

ؽ١ٓ رُ اػزّبد ِم١بعب ٚاسد فٟ اؽذ اٌذساعبد، ٚوشفذ إٌزبئظ ػٓ ٚعٛد دسعخ ِٕخفؼخ ِٓ اٌزفى١ش 

ِغزٜٛ اٌضمخ ثبٌٕفظ ٚعّخ اٌمذسح اٌؼم١ٍخ ٚعّخ اٌغزاعخ عبء ثذسعخ  فاْاٌؼ١ٕخ، وزٌه  أفشاد إٌبلذ ٌذٜ

ث١ٓ  ئ٠غبث١خِٕخفؼخ، ث١ّٕب عبءد عّخ ا٨رضاْ ا٨ٔفؼبٌٟ ثذسعخ ِشرفؼخ، وّب رج١ٓ ٚعٛد ػ٩لخ 

أٗ ٨ رٛعذ  ٟ، فٟ ؽ١ٓ رج١ٓٔغبٔاٌؼ١ٕخ فٟ اٌزخظض ا٦ أفشاداٌزفى١ش إٌبلذ ٚعّخ اٌمذسح اٌؼم١ٍخ ٌذٜ 

 ػ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚعّبد اٌشخظ١خ رجؼب ٌّزغ١ش عٕٛاد اٌخجشح ٚاٌؾبٌخ ا٨عزّبػ١خ ٚاٌغٕظ. 
 

اٌزؼشف ػٍٝ ئٌٝ رأص١ش وً ِٓ ثؼذٞ )ا٨ٔجغبؿ١خ ٚاٌزفزؼ ػٍٝ  (5112انىطثاٌ)ٚ٘ذفذ دساعخ 

 طبٌخٌّشٚٔخ ا٨ثزىبس٠خ، ٚا٤اٌخجشاد( ػٍٝ ِىٛٔبد اٌزفى١ش ا٨ثزىبسٞ اٌض٩صخ)اٌـ٩لخ ا٨ثزىبس٠خ، ٚا

( ؿبٌجًب ِٓ ؿ٩ة لغّٟ ػٍُ إٌفظ ٚا٦داسح ثغبِؼخ 160ا٨ثزىبس٠خ(، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )

ا٦ِبَ ِؾّذ ثٓ عؼٛد ا٦ع١ِ٩خ ثبٌمظ١ُ ٚؿ٩ة ِٓ و١ٍخ اٌضساػخ ثغبِؼخ اٌٍّه عؼٛد ثبٌمظ١ُ، ٚرُ 

١بط ِىٛٔبد اٌزفى١ش ا٨ثزىبسٞ ٚا٢خش ٌم١بط اٌؼ١ٕخ وبْ ا٤ٚي ِّٕٙب ٌم أفشادرـج١ك ِم١بع١ٓ ػٍٝ 

إٌزبئظ، رفٛق اٌـ٩ة ِشرفؼٛ ا٨ٔجغبؿ١خ ػٍٝ  أظٙشدثؼذٞ ا٨ٔجغبؿ١خ ٚاٌزفزؼ ػٍٝ اٌخجشاد، ٚ

ا٨ثزىبس٠خ ثظٛسح ٚاػؾخ، ٚرفٛق ؿ٩ة ِشرفؼٛ اٌزفزؼ ػٍٝ  طبٌخِٕخفؼٟ ا٨ٔجغبؿ١خ فٟ ا٤

زىبس٠خ ثظٛسح ٚاػؾخ، وزٌه رج١ٓ أٗ ٨ رٛعذ ا٨ث طبٌخاٌخجشاد ػٍٝ ِٕخفؼٟ ا٨ٔجغبؿ١خ فٟ ا٤

فشٚق ث١ٓ ِشرفؼٟ ا٨ٔجغبؿ١خ ِٕٚخفؼٟ ا٨ٔجغبؿ١خ فٟ اٌـ٩لخ ا٨ثزىبس٠خ ٚاٌّشٚٔخ ا٨ثزىبس٠خ، ٨ٚ 

رٛعذ فشٚق ث١ٓ ِشرفؼٟ اٌزفزؼ ػٍٝ اٌخجشاد ِٕٚخفؼٟ اٌزفزؼ ػٍٝ اٌخجشاد فٟ اٌـ٩لخ ا٨ثزىبس٠خ 

اٌؼ١ٕخ فٟ ِىٛٔبد اٌزفى١ش ا٨ثزىبسٞ ػبئذح ئٌٝ  أفشادٚق ِّٙخ ث١ٓ ٚاٌّشٚٔخ ا٨ثزىبس٠خ، ٨ٚ رٛعذ فش

 ؿج١ؼخ اٌزخظض اٌذساعٟ.
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اٌزؼشف ئٌٝ أّٔبؽ اٌزفى١ش ٚاٌزؼٍُ ٌذٜ ؿٍجخ اٌغبِؼخ اٌز٠ٓ  (5112تشكاخ)وزٌه ٘ذفذ دساعخ 

٠غزخذِْٛ ا١ٌذ ا١ٌغشٜ فٟ اٌىزبثخ فٟ ػٛء ِزغ١شاد )اٌغٕظ، ٚثؼذ اٌزفبؤي ٚاٌزشبؤَ ٚثؼذٞ 

خظ١خ ٚا٨ٔجغبؿ١خ ٚاٌؼظبث١خ ٚثؼغ ا٨ػـشاثبد ا٨ٔفؼب١ٌخ وبٌمٍك ٚا٨وزئبة ٚاٌٛعٛعخ اٌش

( ؿبٌجخ ِّٓ 35( ؿبٌجًب ٚ)33( ؿبٌت ٚؿبٌجخ ُِٕٙ )68ٚاٌّضاع١خ(، ٚلذ رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )

خ، ٠غزخذِْٛ ا١ٌذٞ ا١ٌغشٜ فٟ اٌىزبثخ ٍِٚزؾم١ٓ فٟ عبِؼخ اٌمذط اٌّفزٛؽخ ثّٕـمخ ؿٌٛىشَ اٌزؼ١ّ١ٍ

ّٔؾ اٌزفى١ش ٚاٌزؼٍُ اٌغبئذ ٌذٜ اٌـٍجخ ٘ٛ إٌّؾ ا٠٤ّٓ،  ٠ؼزجش: ا٤ر١خإٌزبئظ  ئٌٝٚخٍظذ اٌذساعخ 

اٌغ١ـشح اٌّخ١خ رؼضٜ ٌّزغ١شاد  أّٔبؽًب ث١ٓ دسعبد اٌـٍجخ ػٍٝ ئؽظبئ١ػذَ ٚعٛد فشٚق داٌخ 

ضاْ ٚا٨ٔفؼبي(، ا٨ٔـٛائ١خ(، ٚ)ا٨ر-اٌزشبؤَ، ٚثؼذٞ )ا٨ٔجغبؿ١خ–اٌغٕظ ٚثؼذ اٌشخظ١خ اٌزفبؤي 

ب فٟ دسعبد اٌـٍجخ اٌز٠ٓ ٠غزخذِْٛ ا١ٌذ ا١ٌغشٜ فٟ ئؽظبئ١ٚعٛد فشٚق داٌخ  أ٠ؼًبإٌزبئظ  أظٙشدٚ

اٌىزبثخ ػٍٝ ِم١بط اٌغ١ـشح اٌّخ١خ رؼضٜ ا٨ػـشاثبد ا٨ٔفؼب١ٌخ)اٌمٍك، ٚا٨وزئبة، ٚاٌٛعٛعخ، 

 ٌٚظبٌؼ ا٨ػـشاثبد اٌّضاع١خ ٚاٌٛعٛعخ. ٚاٌّضاع١خ(
 

ػ٩لخ اٌزفى١ش إٌبلذ ثىً ِٓ اٌفُٙ اٌٍغٛٞ  ئٌٝاٌزؼشف  (5112يصطفً)٘ذفذ دساعخ  فٟ اٌٛلذ رارٗ

( ؿبٌت ٚؿبٌجخ ِٓ 674اٌغبِؼخ، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ ) ؿٍجخٚثؼغ عّبد اٌشخظ١خ ٌذٜ 

( ؿٍجخ عٕخ صبٌضخ، ٚاعزخذِذ اٌجبؽضخ 828( ِٓ ؿٍجخ عٕخ صب١ٔخ، ٚ)521ؿٍجخ عبِؼخ ؽٍٛاْ، ُِٕٙ )

عبثش ػجذ اٌؾ١ّذ عبثش ٠ٚؾٟ ٕ٘ذاَ، ٚثـبس٠خ اخزجبساد اٌفُٙ اٌٍغٛٞ  ئػذاد١ش إٌبلذ ِٓ اخزجبس اٌزفى

إٌزبئظ  ٚأشبسد، (ػ٩َ ٚٔبد٠خ اٌشش٠ف أثٛسعبء ) ئػذاداٌجبؽضخ، ٚاخزجبس اٌشخظ١خ اٌؼبٍِٟ ِٓ  ئػذاد

لذ رؼضٜ خ ث١ٓ اٌـ٩ة ٚاٌـبٌجبد ػٍٝ اخزجبس اٌزفى١ش إٌبئؽظبئ١ػذَ ٚعٛد فشٚف راد د٨ٌخ  ئٌٝ

خ رؼضٜ ٌّزغ١ش اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ ٌظبٌؼ ؿ٩ة ئؽظبئ١ٌّزغ١ش اٌزخظض، ٚٚعٛد فشٚق راد د٨ٌخ 

اٌفشلخ اٌضبٌضخ، ٚٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١خ ِٛعجخ ث١ٓ دسعبد اٌـ٩ة فٟ اخزجبساد اٌفُٙ اٌٍغٛٞ ٚاٌذسعخ 

خ ِٛعجخ ث١ٓ اٌزفى١ش إٌبلذ اٌى١ٍخ ٌٍجـبس٠خ، ٚدسعبرُٙ فٟ اخزجبس اٌزفى١ش إٌبلذ، ٚٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١

ث١ٓ دسعبد اٌـ٩ة ِشرفؼٟ  ئ٠غبث١خٚعّخ اٌؾغبع١خ ثبػزجبس٘ب اؽذ عّبد اٌشخظ١خ، ٚٚعٛد ػ٩لخ 

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚدسعبرُٙ فٟ عّزٟ ا٨ٔجغبؽ ٚاٌشه. 
 

طمبة  لدى-العقمية-ىدفت التعرؼ إلى سمات الشخصيةحيث ( 2003حامد )وفي دراسة قاـ بيا 

معة النجاح الوطنية، إضافة إلى تحديد عبلقتيا بكؿ مف: الجنس، والكمية، ومكاف السكف، والمعدؿ جا

الشيري، عمى ذلؾ. ولتحقيؽ ذلؾ  سرةومستوى تعميـ األـ، ودخؿ األ ،التراكمي، ومستوى تعميـ األب
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ية الذي ( طالبا وطالبة، طبؽ عمييـ مقياس السمات الشخص606أجريت الدراسة عمى عينة قواميا )

وخمصت الدراسة . رئيسة أبعاد( فقرة موزعة عمى سبعة 75( والذي اشتمؿ عمى )1983أعده أبو عميا )

طمبة جامعة النجاح الوطنية، تعزى  بيف-العقمية-إلى أنو ال توجد فروؽ في جميع السمات الشخصية

لمتغيرات  تبعا-ميةالعق-ا عمى بعض سمات الشخصيةإحصائيلمتغير الكمية. بينما كانت الفروؽ دالة 

الجنس، ومكاف السكف، والمعدؿ التراكمي، ومستوى تعميـ األب، ومستوى تعميـ األـ، وأسموب تربية 

 الشيري، عمى النحو التالي: سرة، ودخؿ األسرةاأل

لصالح  ناثا عمى سمة االستقبلؿ في التفكير والحكـ بيف الذكور واإلإحصائيفروؽ دالة  وجود -

 .ناثاإل

تبعا لمتغير المعدؿ التراكمي عمى سمتي القدرة عمى تحمؿ  ةإحصائيات داللة فروؽ ذ وجود -

في التفكير بيف الطمبة المتفوقيف والمتوسطيف وبيف الطمبة الضعفاء لصالح  صالةالغموض واأل

 الطمبة المتفوقيف والمتوسطيف.

لنقد بيف تبعا لمتغير مكاف السػكف عمى سمة القدرة عمى ا ةإحصائيفروؽ ذات داللة  وجود -

 طمبة المدينة والقرية لصالح طمبة المدينة.

تبعا لمتغير مستوى تعميـ األب عمى سمة التفكير التأممي بيف  ةإحصائيفروؽ ذات داللة  وجود -

 مستويات التعميـ الثانوي واألساسي لصالح األساسي.

مى النقد بيف تبعا لمتغير مستوى تعميـ األـ عمى سمة القدرة ع ةإحصائيفروؽ ذات داللة  وجود -

 مستويات التعميـ الثانوي واألساسي لصالح الثانوي.

الشيري عمى سمتي المرونة في  سرةتبعا لمتغير دخؿ األ ةإحصائيفروؽ ذات داللة  وجود -

في التفكير بيف ذوي الدخؿ المرتفع والمتوسط وبيف ذوي الدخؿ المنخفض  صالةالتفكير واأل
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ذوي الدخؿ المرتفع  وبيف ،التفكيرى سمة المرونة في لصالح ذوي الدخؿ المرتفع والمتوسط عم

  في التفكير. صالةوالمتوسط لصالح المرتفع عمى سمة األ

 

اٌزفى١ش  أعب١ٌتاٌؼ٩لخ ث١ٓ ئٌٝ دساعخ ٘ذفذ اٌزؼشف   ,Zhang)5115) صاَح أعشد أ٠ؼب

ؽ١ش ؿجك  اٌذساعخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اٌـٍجخ اٌزوٛس، أعش٠ذٚاٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ، ٚلذ 

ِٓ  ٌٍشخظ١خ اٌىجشٜ، ِٚم١بط اٌؼٛاًِ اٌخّغخ (عز١شٔجشط) ئػذاداٌزفى١ش ِٓ  أعب١ٌتػ١ٍُٙ ِم١بط 

ث١ٓ ا٨ٔجغبؽ ٚا٤عٍٛة  ئ٠غبث١خوٛعزب ِٚبوشاٞ، ٚوشفذ إٌزبئظ ػٓ ٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١خ  ئػذاد

زؾشس، ٚاٌخبسعٟ، اٌزفى١ش اٌزشش٠ؼٟ ٚاٌؾىّٟ ٚاٌّ أعب١ٌتاٌخبسعٟ، ٚث١ٓ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٚ

ٚث١ٓ ٠مظخ اٌؼ١ّش ٚا٤عٍٛة اٌٙشِٟ، ٚث١ٓ اٌؼظبث١خ ٚوً ِٓ ا٤عٍٛة اٌّؾٍٟ ٚاٌّؾبفظ، وّب 

ػٓ ٚعٛد ػ٩لخ عبٌجخ ث١ٓ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٚا٤عٍٛة اٌّؾبفظ، ٚث١ٓ اٌمجٛي  أ٠ؼبوشفذ إٌزبئظ 

 اٌّزؾشس ٚاٌذاخٍٟ. ا٤عٍٛةا٨عزّبػٟ ٚوً ِٓ 
 

رؾذ٠ذ اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌزوبء اٌٛعذأٟ ٚثؼغ اٌّزغ١شاد   Lindely( 5110ٍ )نُُذن دساعخوّب ٘ذفذ 

اٌشخظ١خ )ا٨ٔجغبؿ١خ، ٚوفبءح اٌزاد، ٚرمذ٠ش اٌزاد، ٚاٌزفبؤي، ٚعٙخ اٌؼجؾ اٌذاخ١ٍخ، ٚاٌزى١ف، 

( ؿبٌجخ ِٓ ؿ٩ة 211( ؿبٌجب ٚ)105( ؿبٌجب ٚؿبٌجخ )316اٌؼظبث١خ(، ٚرىٛٔذ ػ١ٕخ اٌذساعخ ِٓ )

ٌٍىفبءاد اٌٛعذا١ٔخ ٚثؼغ ِمب١٠ظ   (١Golmanُ اٌؼبَ، ٚؿجمذ اٌذساعخ لبئّخ )اٌغبِؼخ ٚاٌزؼٍ

ب ث١ٓ اٌزوبء اٌٛعذأٟ ٚثؼغ ئؽظبئ١إٌزبئظ ٚعٛد ػ٩لخ ِٛعجخ داٌخ  أظٙشداٌشخظ١خ ٚلذ 

اٌّزغ١شاد اٌشخظ١خ)ا٨ٔجغبؿ١خ، ٚوفبءح اٌزاد، ٚرمذ٠ش اٌزاد، ٚاٌزفبؤي، ٚعٙخ اٌؼجؾ اٌذاخ١ٍخ، 

أٗ ٨ ٠ٛعذ  أ٠ؼباٌذساعخ  أظٙشدرٛعذ ػ٩لخ عبٌجخ داٌخ ِغ عّخ اٌؼظبث١خ ، وّب  ٚاٌزى١ف(، ث١ّٕب

 فشٚق داٌخ ث١ٓ اٌـٍجخ ٚاٌـبٌجبد فٟ اٌزوبء اٌٛعذأٟ.
 

اٌزفى١ش  أعب١ٌتثٙذف اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼ٩لخ ث١ٓ  أخشٜدساعخ  Zhang( 2001صاَح) أعشدوّب 

 67(، ُِٕٙ)267غبِؼبد اٌظ١ٕ١خ ثٍغذ )ٚث١ٓ عّبد اٌشخظ١خ، ٚرٌه ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ؿ٩ة ئؽذٜ اٌ

اٌزفى١ش، ٚلبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ  عب١ٌت(، ٚؿجك ػ١ٍُٙ لبئّخ عز١شٔجشط ٤ئٔبس 200روٛس(، )

ثظٛسح ِزذاخٍخ، ؽ١ش اسرجؾ ػبًِ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ  اٌمبئّز١ٌٍٓشخظ١خ، ٚوشفذ إٌزبئظ ػٓ رفبٚد ث١ٓ 

ثب٤عٍٛث١ٓ،  اٌؼظبث١خٚاٌزشش٠ؼ١خ، فٟ ؽ١ٓ اسرجـذ اٌزفى١ش اٌزؾشس٠خ ٚاٌؾى١ّخ  أعب١ٌتاٌخجشح ث

اٌزفى١ش اٌخبسعٟ، ٚفٟ اٌٛلذ رارٗ  ثأعٍٛةًب ئ٠غبث١اسرجؾ ا٨ٔجغبؽ  أخشٌٜزٕف١زٞ ٚاٌّؾبفظ، ِٓ ٔبؽ١خ 
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اٌزفى١ش ِٓ خ٩ي اٌؼٛاًِ اٌخّغخ  أعب١ٌتاٌزٕجإ ث ئِىب١ٔخٌُ ٠شرجؾ عٍج١ًب ثب٨عٍٛة اٌذاخٍٟ، ٚوّب رج١ٓ 

 اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ.
 

مدى ارتباط بعض السمات الشخصية إلى دراسة ىدفت التعرؼ  أجرتأيضا  (1998الشعار )وكانت 

ي لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مدارس مدف شماؿ الضفة الغربية، وىذه السمات اإلبداعبالتفكير 

 –عالية ي، والتي ال تستند إلى قدرة عقمية، بؿ أيضا إلى عوامؿ انفاإلبداعتفسر عمؿ النشاط العقمي 

( طالب وطالبة مقسمة حسب الجنس ومكاف 600شخصية، وقد شممت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

ي واختبار سمات الشخصية)القدرة عمى اإلبداعالسكف والتخصص، حيث طبؽ عمييـ اختبار التفكير 

في  صالةر، واألتحمؿ الغموض، واالستقبلؿ في الحكـ، والتفكير، والقدرة عمى النقد، والمرونة في التفكي

قوٍي بيف  إيجابيالدراسة وجود ارتباط  أظيرتالتفكير، والتفكير التأممي، واالنفتاح عمى الخبرة( و 

ي ، كما تبيف عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس في التفكير اإلبداعالسمات الشخصية والتفكير 

ير التأممي لصالح المدينة، بينما ي بينما تبيف وجود فروؽ في القدرة عمى تحمؿ الغموض والتفكاإلبداع

تبيف عدـ وجود فروؽ في سمة)االستقبلؿ في الحكـ، والتفكير، والقدرة عمى النقد، والمرونة في التفكير، 

في التفكير، واالنفتاح عمى الخبرة( ، كما كشفت النتائج عف وجود فروؽ في الجنس لصالح  صالةواأل

خصية، وبخصوص متغير التخصص فقد تبيف وجود فروؽ ي والسمات الشاإلبداعفي التفكير  ناثاإل

ي بينما كانت الفروؽ لصالح اإلبداعلصالح التخصص العممي واألدبي مقابؿ الصناعي في التفكير 

األدبي في سمة االستقبلؿ في الحكـ والتفكير، وكانت في سمة التفكير التأممي والقدرة عمى النقد 

تبعا  خرىفي حيف لـ يتبيف وجود فروؽ في السمات األ لصالح العممي واألدبي مقابؿ الصناعي،

 لمتغير التخصص. 
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التفكير وفقًا  أساليبالكشؼ عف العبلقة بيف  إلى ,Sternberg) 1998) ستيرنبرغىدفت دراسة  أيضا

( طالبا جامعيًا، 800لنظرية حكومة الذات العقمية، وسمات الشخصية، تكونت عينة الدراسة مف )

العمر، والجنس، )الشخصية التفكير لدى الطمبة تتبايف كدالة لخصائصيـ  أساليبأف النتائج  أظيرتو 

التفكير  أساليبالنتائج أف  أظيرتوالحالة االجتماعية، والحالة االقتصادية، والبيئة التعميمية(، كما 

 التشريعي، واليرمي، والمحافظ(.)األسموب المفضمة لدى الطمبة ىي 

 

مكونات  كأحد صالةلبحث العبلقة بيف األ ,Srinivasan) 1984ف )سرينفساىدفت دراسة  أيضا

العينة،  أفرادلدى  صالة، وبيف االنطواء، والعصابية والذىانية، وبحث الميؿ نحو األالتفكير اإلبداعي 

( ذكور مف الميندسيف المشرفيف الصناعييف في 110الدراسة عمى عينة مكونة مف ) أجريتحيث 

اشتممت عمى اختبار فرعي عف االستعماالت  تاختبارا، وطبؽ عمييـ بطارية مؤسسة تعميمية صناعية

، يزنؾترتيب الكممات وقائمة الشخصية إل إلعادةغير المعتادة مف اختبارات تورنس المفظي، واختبار 

المفحوصيف المبدعيف الذيف اظيروا صفات االنبساط لدييـ درجات مماثمة في  أكثر أفوبينت النتائج 

ا، وىذا يعني اف اف السمات المزاجية لمشخصية إبداعمثؿ المفحوصيف الذيف كانوا اقؿ  العصابية

كاالنبساط والعصابية ال تختمؼ بدرجة دالة لدى المبدعيف عنيا لدى غير المبدعيف بالنسبة لمتغير 

 ي. اإلبداعفي التفكير  صالةاأل
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 .واألجنبيةالتعقيب عم  الدراسات السابقة العربية  1.2.2

ب ف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت موضوع الدراسة والمتعمؽ م

 ما يمي: تبيف لمباحثة( الكبرى الخمسة عوامؿ الشخصيةالي و اإلبداعالتفكير )العبلقة بيف 

نقص في مثؿ ىذه الدراسات عمى المستوى العربي بشكؿ عاـ والمستوى الفمسطيني بشكؿ وجود 

واحدة مف الدراسات السابقة التي اطمعت عمييا قريبة في  ةلـ تحصؿ الباحثة عمى دراسحيث  خاص،

مضمونيا مف الدراسة الحالية رغـ وجود بعض الدراسات القريبة في تناوليا لبعض المتغيرات المتعمقة 

متغيرات في آف بالدراسة الحالية بصوره مستقمة ولكف لـ تعثر الباحثة عمى دراسة واحدة تناولت كافة ال

  واحد.

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةعبلقة معظـ الدراسات التي اطمعت عمييا الباحثة تركز عمى  اف

ي اإلبداعالتفكير ، بينما لـ يكف ىناؾ دراسة واحدة جمعت بيف التفكير أومختمفة مف الذكاء  أنواعب

لية امع بعض متغيرات الدراسة الح ، ومف الدراسات التي تطابقتالشخصية الخمسة الكبرىوالعوامؿ 

دراسة ، و (1998الشعار )(، ٚدساعخ 2006دساعخ اٌٛؿجبْ)ٚ (،2010)دساعخ اٌّـٛع،  ةمثؿ دراس

محاولة الربط بيف ، حيث كانت أقرب لمدراسة الحالية، مف حيث  Srinivasan( 1984سرينفساف )

ع اختبلؼ في المقياس والمنيج م والعوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى مكونات التفكير اإلبداعي 

 .األىـ( وىي طمبة الجامعاتالمستخدـ فييا عف الدراسة الحالية. كذلؾ اختبلؼ الفئة المستيدفة)

الدراسات السابقة التي تعد مف المسوغات التي دعت  بعض ىناؾ تبايف في نتائج أفتبيف لمباحثة 

الشخصية الخمسة الكبرى وبعض المتغيرات  ي بالعوامؿاإلبداععبلقة التفكير الباحثة لمقياـ بدراسة 

 .المرتبطة بياالديمغرافية 



 65 

أف ىناؾ اىتمامًا متزايدًا مف الباحثيف والمتخصصيف اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في 

 ياإلبداعالتفكير ، وكذلؾ دراسة العوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى وعبلقتيا بمتغيرات مختمفةبدراسة 

  .المتغيرات المختمفة في كؿ دراسة ساليب، باإلضافة إلى تنوع األفرادتحسينو لدى األ وكيفية

بينت وجود  ي( الت2010عف نتائج الدراسات السابقة فيما بينيا فقد اتفقت نتائج دراسة العنزي ) أما

 التفكير، مع دراسة أساليببيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية و  إيجابيةعبلقة ارتباطية 

اٌّؾٍٟ ٚاٌّؾبفظ( ٚث١ٓ )اٌزفى١ش  أعب١ٌتاٌزٟ ث١ٕذ ٚعٛد ػ٩لخ ث١ٓ  Zhang( 2002صأظ)

المفحوصيف المبدعيف الذيف  أكثر أفبينت  التي Srinivasan( 1984دراسة سرينفساف )اٌؼظبث١خ. ٚ

  ا.إبداعاظيروا صفات االنبساط لدييـ درجات مماثمة في العصابية مثؿ المفحوصيف الذيف كانوا اقؿ 

 

ػ٩لخ عبٌجخ ث١ٓ ارخبر اٌمشاس ٚػبًِ ٚعٛد  أظٙشداٌزٟ ( 2015دساعخ عبد )ارفمذ ٔزبئظ  أ٠ؼب

( اٌزٟ ث١ٕذ اْ ٕ٘بن اسرجبؿًب عبٌجًب ث١ٓ اٌؼظبث١خ 2014عشاداد ٚأثٛ غضاي ) ، ٚدساعخاٌؼظبث١خ

اٌزأٍِٟ  ٚعٛد ػ٩لخ عبٌجخ ث١ٓ اٌزفى١ش أظٙشد( اٌزٟ 3122دساعخ اٌم١ك )اٌّؼشفخ، ٚ ئٌٝٚاٌؾبعخ 

ٚعٛد ػ٩لخ عبٌجخ ث١ٓ اٌزوبء  أظٙشداٌزٟ   Lindely( 2001دساعخ ١ٌٕذٌٟ )ٚعّخ اٌؼظبث١خ، ٚ

( اٌزٟ وشفذ ػٓ ٚعٛد ػ٩لخ عٍج١خ ث١ٓ 2012اٌٛعذأٟ ٚث١ٓ عّخ اٌؼظبث١خ، ٚدساعخ ِؾّذ )

١خ ( ٚعٛد اسرجبؽ عبٌت داي ث١ٓ اٌؼظبث2007ٚاٌؼظبث١خ. ٚدساعخ اٌٍؾ١بٟٔ ) ٠غبثٟاٌزفى١ش ا٦

 ٚاٌزوبء.

( اٌزٟ ث١ٕذ أٗ ٨ رٛعذ ػ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚعّخ 2012وزٌه ارفمذ ٔزبئظ ر٠ت ٚػٍٛاْ)

ب ث١ٓ اٌزوبء اٌضمبفٟ ئؽظبئ١( اٌزٟ ث١ٕذ ػذَ ٚعٛد ػ٩لخ داٌخ 2010خشٔٛة )ٚدساعخ اٌؼظبث١خ، 

 الجانبي التفكير بيف اً إحصائي دالة عبلقة توجد ال التي بينت انو (2010سة ذيب )ادر ، و ٚاٌؼظبث١خ

( اٌزٟ وشفذ ػٓ غ١بة ا٨سرجبؿبد اٌذاٌخ ث١ٓ 2010ٚدساعخ ػجذ اٌّغ١ذ ٚفشط) .العصابيةة وسم

( اٌزٟ ث١ٕذ أٗ ٨ رٛعذ ػ٩لخ ث١ٓ اٌؼظبث١خ 2010اٌزوبء اٌٛعذأٟ ٚاٌؼظبث١خ. ٚدساعخ ػجذ اٌمٛٞ )

ب ث١ٓ اٌذسعخ ئؽظبئ١اسرجبؽ داي  ٨ ٠ٛعذاٌزٟ ث١ٕذ أٗ  (2010دساعخ اٌّـٛع)ٚاٌزوبء اٌٛعذأٟ، ٚ

( التي بينت انو ال توجد عبلقة بيف سمات 2009الشوربجي ) . ٚدساعخاٌؼظبث١خٚ ثذاعاٌى١ٍخ ٧ٌ
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ػذَ ٚعٛد اسرجبؽ داي ث١ٓ ِم١بط  أظٙشد( اٌزٟ 2007اٌٍؾ١بٟٔ ) الشخصية والتفكير الناقد. ودراسة

 )اٌؼظبث١خ( ٚث١ٓ اٌزفى١ش إٌبلذ. 
 ٚث١ٓٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١خ ِٛعجخ ث١ٓ ارخبر اٌمشاس  اٌزٟ وشفذ ػٓ( 2015عبد ) ارفمذ ٔزبئظ دساعخ

ب ث١ٓ ئؽظبئ١داٌخ  ئ٠غبث١خ( اٌزٟ وشفذ ػٓ ػ٩لخ 2014دساعخ عشاداد ٚأثٛ غضاي ). ٚا٨ٔجغبؿ١خ

اٌزٟ وشفذ ػٓ ٚعٛد  Guranda( 2014اٌّؼشفخ. ٚدساعخ عبسأذا) ئٌٝا٨ٔجغبؿ١خ، ٚاٌؾبعخ 

عبلقة ارتباطية بيف  ( وجود2010ودراسة العنزي ) اٌمشاس إٌّٟٙ ٚا٨ٔجغبؿ١خ.ػ٩لخ ث١ٓ ارخبر 

 .ناثالتفكير لدى الذكور واإل أساليبالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية و 

 ٚث١ٓٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١خ ِٛعجخ ث١ٓ ارخبر اٌمشاس  اٌزٟ وشفذ ػٓ( 2015عبد )ٔزبئظ دساعخ ارفمذ 

داٌخ  ئ٠غبث١خ( اٌزٟ وشفذ ػٓ ٚعٛد ػ٩لخ 2014عشاداد ٚأثٛ غضاي )دساعخ . ٚا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح

 أظٙشد( اٌزٟ 2007دساعخ اٌٍؾ١بٟٔ )ٚ اٌّؼشفخ. ئٌٝب ث١ٓ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح ٚاٌؾبعخ ئؽظبئ١

 ث١ٓ دسعبد )ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح، اٌٛداػخ( ٚاٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍزفى١ش إٌبلذ. ئ٠غبث١خٚٚعٛد ػ٩لخ 
ٚعٛد ػ٩لخ اسرجبؿ١خ ِٛعجخ ث١ٓ ارخبر  اٌزٟ وشفذ ػٓ( 2015عبد )دساعخ  ٔزبئظاتفقت  أيضا

( اٌزٟ وشفذ ػٓ 2014دساعخ عشاداد ٚأثٛ غضاي ). ِغ ٔزبئظ ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش اٌّمج١ٌٛخٚاٌمشاس 

 اٌّؼشفخ. ئٌٝب ث١ٓ اٌّمج١ٌٛخ ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش ٚاٌؾبعخ ئؽظبئ١داٌخ  ئ٠غبثٟاسرجبؽ 
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 الفصؿ الثالث:

 الطريقة واإلجراءات

يتضػػػمف ىػػػذا الفصػػػؿ وصػػػفًا لمػػػنيج الدراسػػػة، ومجتمعيػػػا وعينتيػػػا. كمػػػا يعطػػػي وصػػػفًا مفصػػػبًل أَلداتػػػا 

ة التػػي اسػػتخدمتيا الباحثػػة حصػػائيما وثباتيمػػا، وكػػذلؾ ِإجػػراَءات الدراسػػة والمعالجػػة اإلالدراسػػة وصػػدقي

 في استخبلص نتائج الدراسة وتحميميا.

 الدراسة  منيج 1.3

لمناسػػبتو لطبيعػة ىػػذه الدراسػػة. حيػػث تػػـ استقصػػاء آراء أالرتبػػاطي اسػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الوصػػفي 

ي مػػػف اإلبػػداعبػػػالتفكير  العوامػػػؿ الخمسػػة الكبػػػرى لمشخصػػية طمبػػة الجامعػػػات الفمسػػطينية حػػػوؿ عبلقػػة

 وجية نظرىـ.

 مجتمع الدراسة  2.3

 (37249)، والبػالغ عػددىـ بيػت لحػـ والنجػاح والقػدستكوف مجتمع الدراسة مػف جميػع طمبػة جامعػات 

ـ( حسػػػػػب 2017 -2016طالبػػػػػا وطالبػػػػػة مػػػػػف كػػػػػبل الجنسػػػػػيف، والمسػػػػػجميف رسػػػػػميا لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي )

( يوضػػح 1.3والجػػدوؿ ) الجامعػػات الفمسػػطينيةتمػػؾ مية صػػادرة عػػف دائػػرة التسػػجيؿ فػػي ات رسػػإحصػػائي

 مجتمع الدراسة: أفرادتوزيع 

 العدد الجامعة الرقـ

 3500 بيت لحـ 1

 11749 القدس 2

 22000 النجاح  3

 37249 المجموع
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 عينة الدراسة  3.3

مػػػػف طمبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس،  الػػػػبط (150( طالبػػػػا وطالبػػػػة مػػػػنيـ )450تكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )

مػػف طمبػػة جامعػػة النجػػاح، تػػـ اختيػػارىـ  طالػػب (150مػػف طمبػػة جامعػػة بيػػت لحػػـ، و)طالػػب ( 150و)

( إسػػتبانة. 431إتمػػاـ عمميػػة جمػػع البيانػػات وصػػمت حصػػيمة الجمػػع ) وبعػػد، الحصصػػيةبطريقػػة العينػػة 

صػبح عينػة الدراسػة التػي لكػي ت حصػائي( اسػتبانات بسػبب عػدـ صػبلحيتيا لمتحميػؿ اإل3استبعد منيػا )

عينػػة الدراسػػة  أفػػراد( توزيػػع 32.ويبػػيف الجػػدوؿ )، ( مبحوثػػا428عمييػػا ) حصػػائيتػػـ إجػػراء التحميػػؿ اإل

 .سرةحسب الجنس، والتخصص، والجامعة، والدخؿ االقتصادي لؤل
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 .سرةعينة الدراسة حسب الجنس، والتخصص، والجامعة، والدخؿ االقتصادي لؤل أفرادتوزيع  32.جدوؿ 

النسبة  العدد المتغير

 المئوية

 المجموع

 428 66.1 283 رمش الجنس

 33.9 145 أّضٚ

 428 66.1 283 ميٞبد ػيَٞخ التةصص

 33.9 145 ٞخإّغبّميٞبد 

 428 32.5 139 اىقذط الجامعة

 33.6 144 اىْجبح

 33.9 145 ثٞذ ىذٌ

سرةالدةؿ االقتصادي لأل شٞنو فبقو 2000   133 31.1 428 

شٞنو 3000 – 2001  127 29.7 

ٍِ رىل أمضش  168 39.3 

 

 :الدراسة اتاأد 4.3

مقيػػػاس و  ،العوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرى لمشخصػػػيةمقيػػػاس وىمػػػا  ،فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة مقياسػػػيفتػػػـ اسػػػتخداـ 

 المقاييس:مف ىذه  مقياسوفيما يمي وصؼ لكؿ  ي،اإلبداعالتفكير 

   ةصيةالعوامؿ الةمسة الكبرى لمشمقياس  1.4.3

العوامؿ بتبني مقياس  ةقامت الباحثالعينة  أفرادلدى  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ىلمتعرؼ إل

 ووترجم (Costa & Mc Creae, 1992الذي أعده كوستا وماكري ) الخمسة الكبرى لمشخصية

صورتو  ويتكوف المقياس في(، 2015( والمشار إليو في دراسة )الشمالي، 1997لمعربية )األنصاري، 

( يوضح أرقاـ الفقرات الخاصة 3.3والجدوؿ )خمسة مقاييس فرعية ة إلى ( فقرة، موزع60النيائية مف )

 .العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية أبعادبكؿ بعد مف 
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 .العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصيةيوضح أرقاـ العبارات الةاصة بكؿ عامؿ مف  3.3جدوؿ 

 فقرات السمبيةال الفقرات الموجبة العامؿ الرقـ

 46، 31، 16، 1 56، 51، 41، 36، 21، 11، 6 العصابية ا١ٗه اىؼبٍو

 57، 42، 27، 12 52، 47، 37، 22، 17، 7، 2 االنبساط اىضبّٜ اىؼبٍو

الصفاوة/ االنفتاح  اىضبىش اىؼبٍو

 عم  الةبرة

13 ،28 ،43 ،53 ،58 3 ،8 ،18 ،23 ،33 ،38 

 59، 54، 44، 39، 29، 24، 14، 9 49، 34، 19، 4 الطيبة/الوداعة اىشاثغ اىؼبٍو

 55، 45، 30، 15 60، 50، 40، 35، 25، 20، 10، 5 التفانييقظة الضمير/  ظاىؼبٍو اىخبٍ

 60 60 - 1 الدرجة الكمية لمعوامؿ الشةصية

 تصحيح المقياس: 1.1.4.3

درجػات(، موافػػؽ  5، )اسػتخدمت الباحثػة مقيػػاس ليكػرات الخماسػي وقػػد أعطيػت اإلجابػة ))موافػػؽ بشػدة

درجػػات(،  غيػػر موافػػؽ )درجتػػيف(، غيػػر موافػػؽ  بشػػدة )درجػػة واحػػدة((. وقػػد  3درجػػات(،  محايػػد ) 4)

، أمػػا الفقػػرات السػػمبية فقػػد تػػـ عكػػس الػػدرجات بحيػػث يجابيػػةطبػػؽ ىػػذا السػػمـ الخماسػػي عمػػى الفقػػرات اإل

 4ت(،  غيػػػػر موافػػػػؽ )درجػػػػا 3أخػػػػذت ))موافػػػػؽ بشػػػػدة، )درجػػػػة واحػػػػدة(. موافػػػػؽ )درجتػػػػيف(،  محايػػػػد )

 درجات((.  5درجات( غير موافؽ  بشدة )

(، وفػػػػؽ قيمػػػػة العوامػػػؿ الخمسػػػػة الكبػػػػرى لمشخصػػػيةالعينػػػػة وتحديػػػد درجػػػػة ) أفػػػػرادولمتعػػػرؼ إلػػػػى تقػػػديرات 

( لمحصػػوؿ عمػػى طػػوؿ الخميػػة 4(، ثػػـ تػػـ تقسػػيمو عمػػى )4= 1-5تػػـ حسػػاب المػػدى )المتوسػػط الحسػػابي 

إضػػػافة ىػػػذه القيمػػػػة إلػػػى أقػػػؿ قيمػػػة فػػػي اإلسػػػتبانة )أو بدايػػػػة  (، وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ0.80=  4/5الصػػػحيح )

اإلستبانة وىى الواحد الصحيح( وذلؾ لتحديد الحد األعمػى ليػذه الخميػة، وىكػذا أصػبح طػوؿ الخبليػا كمػا 

 (.  3.3واضح في الجدوؿ )
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(: يوضح طوؿ الةاليا.3.4جدوؿ )  

 الدرجة المستوى الرقـ

 منخفضة جداً  1.80 - 1 البعد بيفة أو إذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبار  1

 منخفضة 2.60  - 1.80مف  أكثر البعد بيفإذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو  2

 متوسطة 3.40  - 2.60مف  أكثر البعد بيفإذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو  3

 مرتفعة 4.20  - 3.40مف  أكثر البعد بيفإذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو  4

 مرتفعة جداً  5  - 4.20مف  أكثر البعد بيفإذا تراوحت قيمة المتوسط لمعبارة أو  5

 

 :المقياسصدؽ  2.1.4.3

( 7اسػػتخدمت الباحثػػة صػػدؽ المحكمػػيف أو مػػا يعػػرؼ بالصػػدؽ المنطقػػي وذلػػؾ بعػػرض المقيػػاس عمػػى )

لتأكػد مػف مناسػبة األداة مف ذوي الخبرة واالختصػاص )مرفػؽ قائمػة بأسػماء المحكمػيف( بيػدؼ ا يفمحكم

 لما أعدت مف أجمو وسبلمة صياغة الفقرات وانتماء كؿ منيا لممجاؿ الذي وضعت فيو.

كذلؾ تـ التأكد مف صدؽ األداة مػف خػبلؿ حسػاب مصػفوفة ارتبػاط فقػرات األداة مػع الدرجػة الكميػة ألداة 

عػػامبلت االرتبػػاط لمفقػػرات (. والتػػي بينػػت أف جميػع قػػيـ م5.3الدراسػة، وذلػػؾ كمػػا ىػػو واضػح فػػي جػػدوؿ )

لفقػػرات األداة وأنيػػا تشػػترؾ معػػًا  الصػػدؽ العػػامميًا، ممػػا يشػػير إلػػى إحصػػائيمػع الدرجػػة الكميػػة لػػؤلداة دالػػة 

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية. العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةفي قياس 
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العوامؿ الةمسة ات رتباط فقر امصفوفة ( لPearson correlationنتائج معامؿ االرتباط بيرسوف ) 5.3جدوؿ 

 المقياس. أبعادلكؿ بعد مف  مع الدرجة الكمية الكبرى لمشةصية

 االنفتاح عم  الةبرة االنبساط العصابية
 اىذالىخ  قَٞخ س اىفقشاد اىذالىخ  قَٞخ س اىفقشاد اىذالىخ  قَٞخ س اىفقشاد

1 0.424** 0.000 1 0.345** 0.000 1 0.374** 0.000 

2 0.326** 0.000 2 0.335** 0.000 2 0.322** 0.000 

3 0.188* 0.022 3 0.187* 0.022 3 0.356** 0.000 

4 0.318** 0.000 4 0.372** 0.000 4 0.261** 0.001 

5 0.338** 0.000 5 0.431** 0.000 5 0.367** 0.000 

6 0.221** 0.007 6 0.260** 0.001 6 0.291** 0.000 

7 0.406** 0.000 7 0.321** 0.000 7 0.267** 0.001 

8 0.292** 0.000 8 0.363** 0.000 8 0.394** 0.000 

9 0.308** 0.000 9 0.263** 0.001 9 0.287** 0.000 

10 0.180* 0.032 10 0.360** 0.000 10 0.401** 0.000 

11 0.394** 0.000 11 0.434** 0.000 11 0.265** 0.001 

12 0.451** 0.000 12 0.187* 0.022 12 0.331** 0.000 

  التفانييقظة الضمير/  الطيبة/الوداعة
    اىذالىخ  قَٞخ س اىفقشاد اىذالىخ  قَٞخ س اىفقشاد

1 0.380** 0.000 1 0.232** 0.004    

2 0.271** 0.001 2 0.358** 0.000    

3 0.199* 0.015 3 0.352** 0.000    

4 0.314** 0.000 4 0.234** 0.004    

5 0.194* 0.017 5 0.447** 0.000    

6 0.302** 0.000 6 0.309** 0.000    

7 0.287** 0.000 7 0.173* 0.034    

8 0.317** 0.000 8 0.374** 0.000    

9 0.280** 0.000 9 0.162* 0.048    

10 0.321** 0.000 10 0.343** 0.000    

11 0.340** 0.000 11 0.180* 0.032    

12 0.213** 0.009 12 0.464** 0.000    

تشػػير المعطيػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ إلػػى أف جميػػع قػػيـ ارتبػػاط الفقػػرات مػػع الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ 

ًا وبدرجػػة تراوحػػت بػػيف العاليػػة والعاليػػة جػػدا، إحصػػائيدالػػة  العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػرى لمشخصػػيةعامػػؿ مػػف 

الخمسػػػة الكبػػػرى  العوامػػػؿلفقػػػرات األداة وأنيػػػا تشػػػترؾ معػػػًا فػػػي قيػػػاس الصػػػدؽ العػػػاممي ممػػػا يشػػػير إلػػػى 

 مف وجية نظر طمبة جامعات فمسطيف. لمشخصية
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: المقياسبات ث 3.1.4.3  

 استخدمت الباحثة طريقتيف:  المقياسلمتأكد مف ثبات 

تػـ التأكػد مػف ثبػات األداة فػي الدراسػة الحاليػة مػف  العينة االسػتطالعية(:)االةتبار األوؿ: طريقة إعادة 

األداة عمػى عينػة مػف طمبػة  ؽ(، حيث قامػت الباحثػة بتطبيػTest- Retestخبلؿ طريقة إعادة االختبار )

ومػف ثػـ أعػادة الباحثػة تطبيػؽ األداة ، ة( طالػب وطالبػ12جامعة القدس خارج عينة الدراسة تكونػت مػف )

عمػػػى نفػػػس العينػػػة وذلػػػؾ بعػػػد مػػػرور أسػػػبوعيف، وبمػػػغ معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف نتػػػائج الدراسػػػة االسػػػتطبلعية 

 .  (0.000( عند مستوى داللة )0.433**راسة االستطبلعية الثانية )األولى ونتائج الد

العوامػػػؿ لمقيػػػاس  بحسػػػاب ثبػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي قامػػػت الباحثػػػة :االتسػػػاؽ الػػػداةميالثػػػاني: طريقػػػة 

العوامػؿ الخمسػة الكبػرى المكونػة لمقيػاس  بعػادعمى الدرجة الكمية وجميػع األ الخمسة الكبرى لمشخصية

بحسػاب معادلػة الثبػات كرونبػاخ ألفػا  ىػا المختمفػةأبعادب الثبات ألداة الدراسة بتـ حسا حيث لمشخصية

((Cronbach Alpha( 6.3، وقد جاءت النتائج كما ىي واضحة في الجدوؿ  .) 

 ىا المةتمفة.أبعادألداة الدراسة ب Cronbach Alpha)( نتائج معامؿ ثبات كرونباخ ألفا )6.3جدوؿ )

 Alphaقيمة  عدد الفقرات القيمة الرقـ

 0.8133 12 العصابية ا١ٗه اىؼبٍو

 0.8011 12 االنبساط اىضبّٜ اىؼبٍو

 0.7482 12 الصفاوة/ االنفتاح عم  الةبرة اىضبىش اىؼبٍو

 82320. 12 الطيبة/الوداعة اىشاثغ اىؼبٍو

 0.7145 12 التفانييقظة الضمير/  ظاىؼبٍو اىخبٍ

ؽ إلى أف أداة الدراسة بعوامميا المختمفة تتمتػع بدرجػة جيػدة مػف تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ الساب

%(، معبػػػرة عػػف درجػػػة بػػيف جيػػػدة 8232%( وبػػيف )7145الثبػػات، حيػػث تراوحػػػت درجػػات الثبػػػات بػػيف )

 وجيدة جدًا مف الثبات.



 75 

 الصورة اللفظية)أ(: –ي اإلبداعاختبار التفكري  2.4.3

المستخدمة وعمى األدب التربػوي المتعمػؽ  دواتبقة واألبعد إطبلع الباحثة عمى عدد مف الدراسات السا

التتتفكري  بموضػػوع الدراسػػة وأىػػدافيا وفروضػػيا قامػػت بتبنػػي أداة خاصػػة مػػف أجػػؿ التّعػػرؼ إلػػى درجػػة 

الصػػػورة  -( Torrance, 1963لػػػدى عينػػػة الدراسػػػة، وقػػػد تمثمػػػت فػػػي اختبػػػار تػػػورانس ) ياإلبتتتداع 

، وقػػػد تكػػوف المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة مػػػف (2012ة، المفظيػػة)أ(، والمشػػار إليػػو فػػي دراسػػة )الحمبيػػ

( بحػػػػػذؼ االختبػػػػػار الفرعػػػػػي السػػػػػادس، باعتبػػػػػار أف البحػػػػػوث تػػػػػورانس)سػػػػػبعة اختبػػػػػارات(، إذ أوصػػػػػى )

المسػتمرة أشػارت إلػػى عػدـ إسػيامو فػػي الصػدؽ التنبػؤي لمدرجػػة الكميػة لبلختبػار، وبيػػذا تكػوف االختبػػار 

 آلتية:مف ستة اختبارات فرعية تقيس الميارات ا

 : وتتمثؿ في عدد اإلجابات المحتممة لمموقؼ في وحدة زمنية ثابتة.الطالقة -

 : وتتمثؿ في تنوع فئات اإلجابات المحتممة لمموقؼ في وحدة زمنية ثابتة.المرونة -

 : وتتمثؿ في عدد اإلجابات الجديدة والفريدة في نوعيا في وحدة زمنية ثابتة.صالةاأل -
ي، ويحتػػػاج كػػػؿ مػػػف ىػػػذه االختبػػػارات لئلجابػػػة عمييػػػا اإلبػػػداعلتفكيػػػر عناصػػػر ا المكونػػػاتوتشػػػكؿ ىػػػذه 

)سػػبع دقػػائؽ( باإلضػػافة إلػػى الػػزمف الػػبلـز لمتعميمػػات واإلرشػػادات، واالختبػػارات السػػت التػػي يتضػػمنيا 
 (:7.3المفظية )أ(، ىي حسب جدوؿ ) الصورة-ي اإلبداعتورانس لمتفكير 
 الصورة المفظية )أ(.-ياإلبداعتورانس لمتفكير  باريتضمنيا اةت( االةتبارات الست التي 7.3جدوؿ )

 اىزفصٞو اىَنُ٘ االخزجبس

 اعزفغبسٚخ عٍ حبدس يعٍٛ. أعئهخٚمذو انًفحٕص  أٌ األعئهخرٕعّٛ  األٔلاالخزجبس 

 .انحبدسْزا  ٗأدد إنانًحزًهخ انزٙ  األعجبةٚخًٍ انًفحٕص  أٌ األعجبةرخًٍٛ  االخزجبس انضبَٙ

ْزا  رظبحتانزٙ  انًحزًهخٚزكش انًفحٕص انُزبئظ انًزشرجخ ٔانًزٕلعخ  أٌ ًٍٛ انُزبئظرخ االخزجبس انضبنش

 .انحبدس

 ٚمذو انًفحٕص االلزشاحبد حم رطٕٚش ٔرحغٍٛ شٙء يعٍٛ. أٌ َزبطاإلرحغٍٛ  االخزجبس انشاثع

االعزعًبالد غٛش  االخزجبس انخبيظ

 انشبئعخ

 نشٙء يعٍٛ. أنٕفخانًٚزكش انًفحٕص االعزخذايبد انجذٚهخ ٔغٛش  أٌ

 ٚمذو انًفحٕص رٕلعبد يزعذدح يٍ يٕلف يفزشع ٔغٛش حمٛمٙ. أٌ االفزشاضبد االخزجبس انغبدط
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افتػرض أف: وىػو أف يقػدـ المفحػوص توقعػات متعػددة مػف موقػؼ االةتبػار السػابع:  ىذا وقػد تػـ حػذؼ

 مفترض وغير حقيقي وذلؾ بسبب انخفاض معامؿ الثبات ليذا االختبار.

 ه:أبعادىدؼ االةتبار و  1.2.4.3

الطبلقػػػػػػػة، والمرونػػػػػػػة، )وىػػػػػػػي ي عنػػػػػػػد الطمبػػػػػػػة، اإلبػػػػػػػداعلمتفكيػػػػػػػر  يقػػػػػػػيس االختبػػػػػػػار ثػػػػػػػبلث مكونػػػػػػػات

 .المكونات/التفرد(، ووزعت مفردات االختبار عمى ىذه صالةواأل

 تصحيح االةتبار: 2.2.4.3

الػػػػػواردة فػػػػػي  ي الصػػػػػورة المفظيػػػػػة)أ(،اإلبػػػػػداعتػػػػػـ اعتمػػػػػاد معػػػػػايير تصػػػػػحيح الختبػػػػػار تػػػػػورانس لمتفكيػػػػػر 

التفكيػػر  بعػاد(، ولمحصػػوؿ عمػى الػدرجات الفرعيػة أل2012( والمشػار إلييػا فػي الحمبيػة)1983الشػنطي)

(، أمػػػا صػػػالةالطبلقػػػة والمرونػػػة واأل)ىػػػي ي تػػػـ تصػػػحيح كػػػؿ اختبػػػار فرعػػػي إلػػػى ثبلثػػػة عوامػػػؿ اإلبػػػداع

بػػة الصػػحيحة، وصػػفر (، درجػػة واحػػدة لئلجا0،  1بالنسػػبة لمطبلقػػة والمرونػػة فػػتـ إعطػػاء إحػػدى القػػيـ )

لئلجابة الخاطئة، وبالنسبة لممرونة أعطيت لممفحوص درجة واحدة لكػؿ نمػط مختمػؼ مػف االسػتجابات 

الصحيحة. ودرجة صػفر لئلجابػات المتشػابية، وتػـ حسػاب الدرجػة الكميػة لمطبلقػة والمرونػة مػف خػبلؿ 

، 0)الػػدرجات دى قػػيـ فأعطيػػت لممفحػػوص إحػػ صػػالةجمػػع عبلمػػات االختبػػارات السػػت، أمػػا بالنسػػبة لؤل

(، اعتمػػػادا عمػػػى نسػػػبة جميػػػع المفحوصػػػيف الػػػذيف أعطػػػوا نفػػػس االسػػػتجابة وذلػػػؾ حسػػػب 4، 3، 2، 1

 :صالة( الذي وضعو تورانس لتقدير األ8.3جدوؿ رقـ )

 صالةتقدير تورانس لأل 8.3جدوؿ 

ّغجخ اىَفذ٘صِٞ  اىشقٌ

اىزِٝ أػغ٘ا ّفظ 

 ا٣جبثخ

 اىذسجخ ا٣جبثبد

 صفر نيائيا.إجابات  ىناؾلـ تكف إذا  100% -% 80 1

 1 ليا. إذا كانت اإلجابات ال معنى 79% -% 60 2
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 2 وعادية مألوفة إذا كانت اإلجابات 59% -% 40 3

 3 نوعا ما. ةاإلجابات غريبإذا كانت  39% -% 20 4

ندر أف يإذا كانت اإلجابات غريبة تماما و  19% -% 1 5

 ترد في إجابات معظـ المفحوصيف

4 

مػػف خػػبلؿ جمػػػع العبلمػػات الفرعيػػة لبلختبػػػارات السػػت، ىػػذا ويجػػػب  صػػػالةتحسػػب العبلمػػة الكميػػة لؤلو 

عينػػػة الدراسػػػة قبػػػؿ البػػػدء الفعمػػػي إلعطػػػاء أوزاف ىػػػذه  أداءحصػػػر النسػػػب المئويػػػة لبلسػػػتجابات ضػػػمف 

فػػػي المرونػػػػة وثالثػػػة فػػػػي  أخػػػرىاالسػػػتجابات، وعمػػػى ذلػػػػؾ يكػػػوف لكػػػؿ مفحػػػػوص درجػػػة فػػػي الطبلقػػػػة و 

 ويتـ تفريغ الدرجات عمى النموذج المعد لذلؾ.، صالةاأل

 عمى النحو اآلتي:)أ(المفظية  الصورة-ياإلبداع تفكيرسارت إجراءات تصحيح اختبار تورانس لمولقد 

 .  الدرجاتنماذج تصحيح استجابات ونماذج تفريغ لرصد  إعداد -

"أ "  المفظيػػة لصػػورةا-ي اإلبػػداعلمتفكيػػر  تػػورانس اختبػػار ىالكميػػة عمػػيحصػػؿ المفحػػوص عمػػى الدرجػػة  -

 ، والمرونة.صالة: الطبلقة واألأبعادا في ْمف مجموع الدرجات الكمية التي يحصؿ عمي

"أ " مػػف مجمػػوع  عمػػى الصػػورة المفظيػػة صػػالةيحصػػؿ المفحػػوص عمػػى درجػػات لمطبلقػػة والمرونػػة واأل -

االختبػارات مػف  كػؿ اختبػارا فػي ْالتػي يحصػؿ عمػي صػالةلمطبلقػة، والمرونػة، واأل الفرعيػة:الػدرجات 

 ".الست لمصورة المفظية "أ

. سػتة فػي ىػذه الدراسػة وعػددىاتعطى لممفحوص درجة الطبلقة حسب عدد األفكػار عمػى كػؿ اختبػار  -

ا ْوبالنسػػبة لدرجػػة المرونػػة تعطػػى لممفحػػوص عمػػى أسػػاس عػػدد فئػػات االسػػتجابات التػػي اسػػتجاب ؿ

مػف مجمػوع درجػات  صػالةيػة لؤلعالفر ا ثػبلث فئػات. تحسػب الدرجػة ْعػددو ي كؿ اختبػار فالمفحوص 

تتػػراوح بػػيف  صػػالةا المفحػػوص عمػػى كػػؿ اسػتجابة، حيػػث تعطػػى درجػة لؤلْالتػػي حصػػؿ عمػي صػالةاأل

 (.درجات وأربعصفر )
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 ي:اإلبداعالتفكير اةتبار صدؽ  3.2.4.3

صػػدؽ المحكمػػيف أو مػػا يعػػرؼ بالصػػدؽ المنطقػػي وذلػػؾ بعػػرض االختبػػار عمػػى  ـقامػػت الباحثػػة باسػػتخدا

، بيػدؼ التأكػد مػف مناسػبة -قائمػة بأسػماء المحكمػيف مرفػؽ-واالختصػاصمف ذوي الخبػرة  يف( محكم7)

االختبػػار لمػػا أعػػد مػػف أجمػػو وسػػبلمة صػػياغة الفقػػرات. وكػػاف ىنػػاؾ اتفػػاؽ بيػػنيـ عمػػى صػػبلحية االختبػػار 

 ومقروئيتو، ومناسبتو لمبيئة الفمسطينية.

ي دالالت صػػدؽ فػي البيئػػة العربيػػة، إذ بػداعاإلوتجػدر اإلشػػارة إلػى انػػو يتػوفر الختبػػار تػورانس لمتفكيػػر 

بتحديػػػد صػػػػدؽ وثبػػػات اختبػػػػارات تػػػػورانس  (2012المشػػػار اليػػػػو فػػػي )الحمبيػػػػة،  (1986قػػػاـ الشػػػػنطي )

ي فػػػي صػػػػورتيا المعدلػػػة لمبيئػػػػة العربيػػػة الصػػػػورة المفظيػػػة )أ(، حيػػػػث اخضػػػع البيانػػػػات اإلبػػػػداعلمتفكيػػػر 

 جوانب ىي:، ودرس الصدؽ مف عدة حصائيالمستخرجة لمتحميؿ اإل

: الذي ييتـ بقدرة االختبار عمى التمييػز بػيف الطمبػة الحاصػميف عمػى الصدؽ التمييزي -

منخفضػػػػػػػة، فباسػػػػػػػتخداـ  إبػػػػػػػداععاليػػػػػػػة والطمبػػػػػػػة الحاصػػػػػػػميف عمػػػػػػػى درجػػػػػػػات  إبػػػػػػػداعدرجػػػػػػػات 

المفحوصػػيف، تبػػيف أف الفػػروؽ بػػيف  أداء)ت( لمعرفػػة داللػػة الفػػروؽ بػػيف مسػػتويات حصػػائياإل

المػنخفض عمػى اختبػار التفكيػر  اإلبػداعالعػالي وذوي  ذوي اإلبداعمتوسطات درجات الطبلب 

 ة.إحصائيي صورة األلفاظ )أ( ليا داللة اإلبداع

بحسػػػػاب  (2012المشػػػػار اليػػػػو فػػػػي الحمبيػػػػة) (1983: قػػػػاـ الشػػػػنطي )صػػػػدؽ المحػػػػؾ -

التػػػي حصػػػؿ عمييػػػا الطمبػػػة المفحوصػػػوف عمػػػى  بػػػداعمعامػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف الػػػدرجات الكميػػػة لئل

اظ )أ( والدرجات التي حصػموا عمييػا فػي قػوائـ تقػديرات معممػييـ، حيػث بمػغ معامػؿ صورة األلف

 ا.إحصائي( وىي قيمة دالة 0.70االرتباط )
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 ي:اإلبداعالتفكير اةتبار ثبات  4.2.4.3

يقصػػد بثبػػات االختبػػار "مػػدى االتسػػاؽ بػػيف البيانػػات التػػي تجمػػع طريػػؽ إعػػادة تطبيػػؽ نفػػس المقػػاييس 

ي اختبػػػػار تػػػػورانس تػػػػوفر نوعػػػػاف مػػػػف الثبػػػػات، ىمػػػػا ثبػػػػات االسػػػػتجابة وثبػػػػات ، وفػػػػفػػػػرادعمػػػػى نفػػػػس األ

ي دالالت ثبػػػات فػػػي البيئػػػة الفمسػػػطينية، إذ اإلبػػػداعالتصػػػحيح، حيػػػث يتػػػوفر الختبػػػار تػػػورانس لمتفكيػػػر 

( دراسػػة عمػػى طمبػػة جامعػػة القػػدس باسػػتخداـ نفػػس االختبػػار، حيػػث تػػـ تطبيقػػو 2012)الحمبيػػة،  أجػػرت

( طالػػب مػػف طمبػػة جامعػػة القػػدس فػػي 25ف خػػارج عينػػة الدراسػػة مكونػػة مػػف )عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػ

فمسػػطيف، وبعػػد مػػرور أسػػبوعيف قامػػت الباحثػػة بإعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار مػػرة ثانيػػة، وتػػـ حسػػاب معامػػؿ 

االرتبػػػػػػػاط )بيروسػػػػػػػوف( بػػػػػػػيف التطبيقػػػػػػػيف السػػػػػػػتخراج معامػػػػػػػؿ الثبػػػػػػػات وكانػػػػػػػت النتػػػػػػػائج عمػػػػػػػى الدرجػػػػػػػة 

ي فػػػػي البيئػػػػة اإلبػػػػداععػػػػامبلت ثبػػػػات مقبػػػػوؿ لمقيػػػػاس تػػػػورانس لمتفكيػػػػر (، كػػػػذلؾ تتػػػػوافر م0.83الكميػػػػة)

باسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة االختبػػار ( 2012المشػػار اليػػو فػػي )الحمبيػػة، ( 1983األردنيػة، إذ قػػاـ الشػػنطي)

( طالبػػا وطالبػػة، وتبػػيف أف معامػػؿ ثبػػات الدرجػػة الكميػػة الختبػػار التفكيػػر 120عمػػى عينػػة مكونػػة مػػف )

( بتطبيقػػػػو عمػػػى عينػػػػة مػػػف طمبػػػػة المرحمػػػػة 2011، حمادنػػػةو  عياصػػػػرةيضػػػػا قػػػاـ )(. أ0.70ي )اإلبػػػداع

الثانويػػة فػػي مدينػػة اربػػد األردنيػػة، وباسػػتخداـ طريقػػة إعػػادة االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية، تبػػيف أف 

 (.0.82ي )اإلبداعمعامؿ ثبات الدرجة الكمية الختبار التفكير 

ي فػػػػي الدراسػػػػة الحاليػػػػة تػػػػـ تطبيقػػػػو عمػػػػى عينػػػػة اعاإلبػػػػدولمتحقػػػػؽ مػػػػف ثبػػػػات مقيػػػػاس تػػػػورانس لمتفكيػػػػر 

( طالػػب وطالبػػػة مػػػف طمبػػػة جامعػػػة القػػػدس فػػػي 12اسػػتطبلعية مػػػف خػػػارج حػػػدود الدراسػػػة مكونػػػة مػػػف )

فمسطيف، وبعد مرور أسبوعيف قامت الباحثػة بإعػادة تطبيػؽ االختبػار مػرة ثانيػة عمػى نفػس العينػة، وتػـ 

السػػػتخراج معامػػػؿ الثبػػػات وكانػػػت النتػػػائج حسػػػب  حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط )بيروسػػػوف( بػػػيف التطبيقػػػيف

 ( عمى النحو التالي:8.3جدوؿ )
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 معامؿ االرتباط )بيروسوف( بيف التطبيقيف الستةراج معامؿ الثبات. 8.3جدوؿ 

الر

 قـ

 الداللة معامؿ الثبات المكوف

 0.000 0.922** المرونة 1

 0.000 0.911** صالةاأل 2

 0.000 0.724** الطبلقة 3

 0.000 0.935** ة الكمية لبلختبارالدرج

–ي اإلبػػداعلمتفكيػػر  الختبػػار تػػورانستظيػػر النتػػائج الػػوارد فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الثبػػات 

الصورة المفظية)أ( بيف التطبيقيف األوؿ والثاني يتمتػع بدرجػة عاليػة مػف الثبػات عمػى الدرجػة الكميػة 

 ي.اإلبداعلمتفكير  خرىوباقي الميارات األ

 تطبيؽ الدراسة: جراءاتإ 5.3

 تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الدراسة:

 في طمبة جامعات )القدس، والنجاح، وبيت لحـ( . ؿالقياـ بحصر مجتمع الدراسة والمتمث -

المسػتخدمة فػي مثػؿ ىػذه  دواتأداتا الدراسة بعػد اطػبلع الباحثػة عمػى مجموعػة مػف األ اختيار -

 الدراسة.

ات الفنيػػة والتػػي تسػػمح بتطبيػػؽ َأداتػػا الدراسػػة، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الحصػػوؿ عمػػى القيػػاـ بػػاإلجراء -

الطمبػػػة، وتوزيػػػع أداتػػػا  إعػػػدادات إحصػػػائيموافقػػػة إدارة الجامعػػػات المسػػػتيدفة، لمحصػػػوؿ عمػػػى 

 .الدراسة

 .بسيطة بطريقة عشوائية مجتمع الدراسةاختيار عينة الدراسة مف  -

 .اً محكم عمى اثني عشررضيا الدراسة مف خبلؿ ع اتاتـ التأكد مف صدؽ أد -
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باليػػػد ـ( 2017-2016فػػي الفصػػؿ األوؿ لمعػػػاـ الدراسػػي )الدراسػػػة عمػػى العينػػػة،  يأداتػػ توزيػػع -

مػػزود بالتعميمػػات واإلرشػػادات  كػػؿ مقيػػاسوكػػاف  ،بوجػػود الباحثػػة دواتاألعمػػى  الطمبػػةأجػػاب و 

 الكافية لتساعدىـ عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات. 

إال أف معظػػػـ الطمبػػػة قػػػد تمكنػػػوا مػػػف  المقياسػػػيفمحػػػددا لئلجابػػػة عػػػف حػػػدد الباحثػػػة زمنػػػا تلػػػـ  -

 .دقيقة( 30 - 45اإلجابة عمى فقرات المقاييس في زمف قدره )

عدادتـ ِإعطاء المقاييس الصالحة َأرقامًا متسمسمة و  -  ىا إِلدخاليا لمحاسوب.ا 

 تصحيح المقاييس وتفريغ البيانات وتعبئتيا في نماذج خاصة.تـ  -

 لتحميؿ البيانات واستخراج النتائج. SPSS حصائيرنامج اإلاستخدمت الب -

 

 ة حصائيالمعالجة اإل 6.3

 ،عػػػداداإل باسػػػتخراجوتػػػـ اسػػػتخداـ اإلحصػػػاء الوصػػػفي  ،ة البلزمػػػة لمبيانػػػاتحصػػػائيتمػػػت المعالجػػػة اإل

 العينػػة واسػػتجاباتيـ عمػػى أفػػرادواالنحرافػػات المعياريػػة لػػدى  ،المتوسػػطات الحسػػابيةو والنسػػب المئويػػة، 

(، وقػػد فحصػػت فرضػػيات الدراسػػة العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػرى لمشخصػػيةو ي، اإلبػػداع)التفكيػػر  المقػػاييس

تحميػؿ التبػايف األحػادي  و (، T-test)( ت)اختبػار  :التاليػة التحميميػة ةحصػائيعف طريؽ االختبػارات اإل

لحسػاب  ألفػا معامػؿ الثبػات كرونبػاخ . كمػا اسػتخداـ(Pearson Correlation)معامؿ االرتباط بيرسػوفو 

ة لمعمػػػػػوـ االجتماعيػػػػػة حصػػػػػائي، وذلػػػػػؾ باسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػوب باسػػػػػتخداـ برنػػػػػامج الػػػػػرـز اإلثبػػػػػات األداة

(SPSS.) 
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 الفصؿ الرابع

 نػػتػػائػػػج الػػػّدراسػػػػة
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 الفصؿ الرابع:

 نتائج الدراسة: 

لتحقػؽ ايتضمف ىذا الفصؿ عرضًا كامبًل ومفصبًل لنتػائج الدراسػة، وذلػؾ لئلجابػة عػف تسػاؤالت الدراسػة و 

 .مف صحة فرضياتيا

 نتائج الدراسة  1.4

 . نتائج السؤاؿ األوؿ:1.1.4

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟ العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصيةما 

العوامػؿ راج المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة الىػـ لئلجابة عف سؤاؿ الدراسػة األوؿ تػـ اسػتخ

 (.1.4لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) الخمسة الكبرى لمشخصية

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىـ العوامؿ الشخصية. 1.4جدوؿ 

المتوسط  العامؿ الرقـ

 الحسابي

 االنحراؼ 

 لمعياريا

 الدرجة الترتيب

 ٍز٘عغخ اىشاثغ 0.42 2.95 اىؼصبثٞخ اىؼبٍو ا١ٗه

 ٍز٘عغخ ا١ٗه 0.43 3.10 االّجغبط اىؼبٍو اىضبّٜ

 ٍز٘عغخ اىخبٍظ 0.39 2.88 اىصفبٗح/ االّفزبح ػيٚ اىخجشح اىؼبٍو اىضبىش

 ٍز٘عغخ اىضبىش 0.37 3.00 اىغٞجخ/اى٘داػخ اىؼبٍو اىشاثغ

 ٍز٘عغخ اىضبّٜ 0.43 3.08 اىزفبّٜظخ اىضَٞش/ ٝق اىؼبٍو اىخبٍظ

لدى طمبة الجامعات  انتشاراً  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية( أف أىـ 1.4يتضح مف الجدوؿ )

، وجاء في متوسطة( معبرا عف درجة 3.10بمتوسط حسابي قدره ) (الفمسطينية تمثمت في )االنبساط

( معبرا عف درجة متوسطة 3.08( بمتوسط حسابي قدره )التفانيالمرتبة الثانية بعد )يقظة الضمير/ 

( معبرا عف درجة 3.00أيضا، وجاء في المرتبة الثالثة بعد )الطيبة/ الوداعة( بمتوسط حسابي قدره )

معبرا عف درجة  2.95)متوسطة أيضا، وجاء في المرتبة الرابعة )العصابية( بمتوسط حسابي قدره )
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( بمتوسط حسابي انظفبٔح/ االَفزبػ عهٗ انخجشحرتبة الخامسة )متوسطة كذلؾ، في حيف جاء في الم

 ( معبرا عف درجة متوسطة أيضا.2.88قدره )

 السؤاؿ الثاني: نتائج 2.1.4

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى في متوسطات (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة ىؿ 

الجنس، والتةصػػص، والجامعػة، والػػدةؿ ت)اتعػزى لمتغيػر لػدى طمبػػة الجامعػات الفمسػػطينية  لمشةصػية

 (؟سرةاالقتصادي لأل

 ( وفيما يمي نتائج فحصيا:1-4وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية األول :. 1.2.1.4

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات (α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 تعزى لمتغير الجنس.امعات الفمسطينية لدى طمبة الج لمشةصية

كمػا ىػو واضػح فػي الجػدوؿ  ،(t-test) ت اختبػارالباحثػة مػف صػحة الفرضػية األولػى اسػتخدمت لمتحقػؽ 

 .(2.4رقـ )

 . العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصيةالكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اةتبار: .42جدوؿ 

 العوامؿ

 

المتوسط  الجنس

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 ذكر خاىؼصبثٞ
2.99 0.46 

2.013 

 

0.045* 

 أنث  
2.91 0.37 

 ذكر االّجغبط
3.06 0.41 

-1.846 

 

0.066 

 أنث  
3.14 0.45 

اىصفبٗح/ االّفزبح 

 ػيٚ اىخجشح

 ذكر
2.89 0.39 

0.304 

 

0.761 

 أنث  
2.87 0.39 

 ذكر اىغٞجخ/اى٘داػخ
3.02 0.38 1.180 0.239 
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 أنث 
2.98 0.37 

  

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ
 ذكر

3.14 0.43 
2.878 

 

0.004** 

 أنث  
3.02 0.43 

 (.α)≤0.01جة عالية عند مستوى ا بدر إحصائي* دالة *                                                             (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 

(فيييٟ α)≤0.05خ ػٕيييذ اٌّغيييزٜٛ  ئؽظيييبئ١فيييشٚق راد د٨ٌيييخ  أيييٗ ٚعيييٛد   (2.4)٠زجييي١ٓ ِيييٓ اٌغيييذٚي   

 رجؼييب ٌّزغ١ييش اٌغييٕظ ٌييذٜ ؿٍجييخ اٌغبِؼييبد اٌفٍغييـ١ٕ١خ   اٌؼٛاِييً اٌخّغييخ اٌىجييشٜ ٌٍشخظيي١خ ِزٛعييـبد 

ٟ ػٍٝ ثؼذٞ )اٌؼظبث١خ، ٠ٚمظخ اٌؼ١ّش/  ٌظبٌؼ اٌزوٛس اٌّزٛعيؾ اٌؾغيبثٟ ػٍيٝ عيّخ     (، فميذ ثٍيغ   اٌزفيبٔ

(، وّيييب رجييي١ٓ أْ ل١ّيييخ )د(  2.91)ٔيييبس( ث١ّٕيييب ثٍيييغ اٌّزٛعيييؾ اٌؾغيييبثٟ ٧ٌ  2.99اٌؼظيييبث١خ ٌٍيييزوٛس ) 

ثٍييغ اٌّزٛعييؾ اٌؾغييبثٟ ػٍييٝ عييّخ ٠مظييخ      . وّييب (0.045( ػٕييذ ِغييزٜٛ اٌذ٨ٌييخ )  2.013اٌّؾغييٛثخ )

(، وّيب رجي١ٓ أْ ل١ّيخ )د(    3.02)ٔيبس ( ث١ّٕب ثٍيغ اٌّزٛعيؾ اٌؾغيبثٟ ٧ٌ   3.14ٌٍزوٛس ) اٌزفبٟٔاٌؼ١ّش/ 

 .  (0.004( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )2.878اٌّؾغٛثخ )

ٜ ا٤ ثؼيبد ا٤فٟ ؽ١ٓ رظٙش إٌزبئظ ػذَ ٚعيٛد فيشٚق ػٍيٝ ثيبلٟ      ثٍيغ اٌّزٛعيؾ اٌؾغيبثٟ ػٍيٝ     ، فميذ  خيش

( ػٕيييذ -1.846(، ٚوبٔيييذ ل١ّيييخ )د( اٌّؾغيييٛثخ ) 3.14) ٔيييبس( ٚ 3.06٧ٌعيييّخ ا٨ٔجغيييبؽ ٌٍيييزوٛس ) 

( 2.89ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ فٟ عّخ ا٨ٔفزيبػ ػٍيٝ اٌخجيشح ٌٍيزوٛس )    . أ٠ؼب (0.066ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )

( ػٕيذ ِغيزٜٛ   0.304(، وّب رجي١ٓ أْ ل١ّيخ )د( اٌّؾغيٛثخ )   2.87)ٔبسث١ّٕب ثٍغ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٧ٌ

( ث١ّٕييب ثٍييغ 3.02ثٍييغ اٌّزٛعييؾ اٌؾغييبثٟ فييٟ عييّخ اٌـ١جخ/اٌٛداػييخ ٌٍييزوٛس )  . أخ١ييشا (0.761اٌذ٨ٌييخ )

( ػٕييذ ِغييزٜٛ اٌذ٨ٌييخ 1.180(، وّييب رجيي١ٓ أْ ل١ّيخ )د( اٌّؾغييٛثخ ) 2.98)ٔييبسٌؾغييبثٟ ٧ٌاٌّزٛعيؾ ا 

ًب، ٚثٕيبء ػ١ٍيٗ ريُ    ئؽظيبئ١ ( ٚ٘يٟ غ١يش داٌيخ    0.05)خ أوجيش ِيٓ   ؽظبئ١ؽ١ش وبٔذ اٌذ٨ٌخ ا٦. (0.239)

فيٟ ؽي١ٓ ريُ سفؼيٙب ػٍيٝ ثؼيذٞ )اٌؼظيبث١خ، ٠ٚمظيخ          ثؼيبد ا٤لجٛي اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ ا٤ٌٚيٝ ػٍيٝ ٘يزٖ    

 (.اٌزفبٟٔش/ اٌؼ١ّ

 نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.4

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات (α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 .التةصصتعزى لمتغير لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  لمشةصية

و واضػػح فػػي الجػػدوؿ كمػا ىػػ ،(t-test) ت اختبػػارالباحثػػة اسػػتخدمت  الثانيػةمػػف صػػحة الفرضػػية لمتحقػؽ 

 .(3.4رقـ )
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العوامؿ الةمسة الكبرى الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اةتبار: .43جدوؿ 

 تبعا لمتغير التةصص.  لمشةصية

 العوامؿ

 

المتوسط  التةصص

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 0.230 0.46 2.96 ٞخّغبّإميٞبد  خاىؼصبثٞ

 

0.818 

 0.34 2.95 ميٞبد ػيَٞخ 

 0.916- 0.43 3.09 ٞخإّغبّميٞبد  االّجغبط

 

0.360 

 0.43 3.13 ميٞبد ػيَٞخ 

اىصفبٗح/ االّفزبح ػيٚ 

 اىخجشح

 3.729- 0.36 2.83 ٞخإّغبّميٞبد 

 

0.000** 

 0.43 2.98 ميٞبد ػيَٞخ 

 2.297- 0.40 2.97 ٞخإّغبّميٞبد  اىغٞجخ/اى٘داػخ

 

0.022* 

 0.33 3.06 ميٞبد ػيَٞخ 

 3.584 0.42 3.13 ٞخإّغبّميٞبد  اىزفبّٜٝقظخ اىضَٞش/ 

 

0.000** 

 0.44 2.98 ميٞبد ػيَٞخ 

 (.α)≤0.01ة عالية عند مستوى ا بدرجإحصائي* دالة *                                                        (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 

( فػػػػي سػػػػمة α)≤0.05ة عنػػػػد المسػػػػتوى إحصػػػػائيوجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  (3.4)يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ 

طمبػػػة  لػػػدى (التفػػػاني)يقظػػة الضػػػمير/ وسػػػمة  (انطٛجخ/انٕداعةةةخ))الصػػفاوة/ االنفتػػػاح عمػػػى الخبػػػرة( وسػػمة 

ح طمبػػة التخصصػػات العمميػػة عػػزى لمتغيػػر التخصػص. حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػالت الجامعػات الفمسػػطينية

فقػد بمػغ المتوسػط الحسػابي عمػى   (،انطٛجخ/انٕداعةخ )وسػمة  ،)الصػفاوة/ االنفتػاح عمػى الخبػرة(سمة  عمى

( بينمػػا بمػػغ المتوسػػػط 2.83ية )نسػػانسػػمة )الصػػفاوة/ االنفتػػاح عمػػى الخبػػرة( لػػػدى طمبػػة التخصصػػات اإل

( عنػد -3.729ف قيمػة )ت( المحسػوبة )(، كمػا تبػيف أ2.98الحسابي لدى طمبة التخصصػات العمميػة )

لػػػػػدى طمبػػػػػة  (انطٛجخ/انٕداعةةةةةخ)بمػػػػػغ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي عمػػػػػى سػػػػػمة  كمػػػػػا ،(0.000مسػػػػػتوى الداللػػػػػة )

(، 3.06( بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى طمبػة التخصصػات العمميػة )2.97ية )نسانالتخصصات اإل

وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح  ،(0.022) ( عنػػد مسػػتوى الداللػػة-2.297كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )

بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى طمبػة ، حيػث (التفػاني)يقظة الضمير/ ية في سمة نسانطمبة التخصصات اإل
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(، 2.98( بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى طمبػة التخصصػات العمميػة )3.13ية )نسانالتخصصات اإل

 .(0.000لة )( عند مستوى الدال3.584كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )

( فػػػي بػػػاقي العوامػػػؿ α)≤0.05ة عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػائيعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة فػػػي حػػػيف تبػػػيف 

فقػػد بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي فػػي سػػمة )العصػػابية( لػػدى لمتغيػػر )التخصػػص(.  تعػػزى خػػرىالشخصػػية األ

يػػػة ( بينمػػػا بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدى طمبػػػة التخصصػػػات العمم2.96ية )نسػػػانطمبػػػة التخصصػػػات اإل

بمػػغ المتوسػػط . و (0.818( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )0.230(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )2.95)

( بينمػػا بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي 3.09ية )نسػػانالحسػػابي فػػي سػػمة )االنبسػػاط( لػػدى طمبػػة التخصصػػات اإل

وى ( عنػػد مسػػت-0.916(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )3.13لػػدى طمبػػة التخصصػػات العمميػػة )

(، وبنػػاء عميػػو تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية األولػػى عمػػى سػػمة )الصػػفاوة/ االنفتػػاح عمػػى 0.360الداللػػة )

فػػي حػيف تػػـ قبوليػا عمػػى بػاقي العوامػػؿ  (التفػانييقظػة الضػػمير/ وسػػمة ) (انطٛجخ/انٕداعةةخ)الخبػرة( وسػمة 

 .خرىاأل

 

 نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.4

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات ( α)≤0.05عند المستوى ة إحصائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .الجامعةلمتغير  تعزىلدى طمبة الجامعات الفمسطينية  لمشةصية

المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لدرجػػػة  الثالثػػػة تػػػـ اسػػػتخراج مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

 (.4.4ما ىو واضح في الجدوؿ )وذلؾ ك لمتغير الجامعة،تبعا  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية
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 العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية4.4جدوؿ 

 .لمتغير الجامعة تبعا

المتوسط  الجامعة المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 خاىؼصبثٞ

 

 0.41 2.91 اىقذط

 0.39 3.00 اىْجبح

 0.46 2.95 ثٞذ ىذٌ

 0.48 3.15 اىقذط االّجغبط

 0.41 3.12 اىْجبح

 0.39 3.03 ثٞذ ىذٌ

اىصفبٗح/ االّفزبح 

 ػيٚ اىخجشح

 0.42 2.90 اىقذط

 0.40 2.84 اىْجبح

 0.33 2.91 ثٞذ ىذٌ

 اىغٞجخ/اى٘داػخ
 

 0.38 3.03 اىقذط

 0.33 3.07 اىْجبح

 0.40 2.91 ثٞذ ىذٌ

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ
 0.41 3.15 اىقذط

 0.49 2.99 اىْجبح

 0.38 3.11 ثٞذ ىذٌ

لػدى  العوامؿ الخمسػة الكبػرى لمشخصػية( وجود اختبلؼ في متوسطات درجات 4.4يتضح مف الجدوؿ )

طمبة الجامعػات الفمسػطينية عمػى مختمػؼ جامعػاتيـ. ولفحػص الفرضػية تػـ اسػتخراج نتػائج تحميػؿ التبػايف 

 .(5.4الجدوؿ )األحادي كما ىو وارد في 
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( لمفروؽ في درجات One Way Analysis of Variance)األحادي : نتائج اةتبار تحميؿ التبايف 5.4دوؿ ج

 .لمجامعة وفقا العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصية

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 خاىؼصبثٞ

 

 مجموعاتبيف ال
0.579 2 0.289 

1.638 

 

0.196 

 

 1770. 425 75.058 داةؿ المجموعات

  427 75.636 المجموع

 بيف المجموعات االّجغبط
1.253 2 0.626 

3.442 

 

0.033* 

 

 1820. 425 77.344 داةؿ المجموعات

  427 78.597 المجموع

اىصفبٗح/ 

االّفزبح ػيٚ 

 اىخجشح

 بيف المجموعات
0.456 2 0.228 

1.516 

 

0.221 

 

 1510. 425 63.968 داةؿ المجموعات

  427 64.424 المجموع

 اىغٞجخ/اى٘داػخ
 

 بيف المجموعات
1.910 2 0.955 

6.997 

 

0.001** 

 

 1360. 425 58.003 داةؿ المجموعات

  427 59.913 المجموع

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ
 بيف المجموعات

1.997 2 0.999 

5.453 

 

0.005** 

 

 1830. 425 77.835 داةؿ المجموعات

  427 79.832 المجموع

 (.α)≤0.01ا بدرجة عالية عند مستوى إحصائي* دالة *                                                          (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي* دالة 

خ ػٕذ ئؽظبئ١ٚعٛد فشٚق راد د٨ٌخ  ٝئٌ( .45رش١ش اٌّؼـ١بد اٌٛاسدح فٟ اٌغذٚي)

ٌذٜ ؿٍجخ اٌغبِؼبد اٌفٍغـ١ٕ١خ  اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خفٟ ِزٛعـبد ( α)≤0.05اٌّغزٜٛ

فٟ ؽ١ٓ رج١ٓ (، اٌزفب٠ٟٔمظخ اٌؼ١ّش/ ٚ ،اٌـ١جخ/اٌٛداػخٚ ،)ا٨ٔجغبؽ أثؼبداٌغبِؼخ ػٍٝ رؼضٜ ٌّزغ١ش

ثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ اٌؼظبث١خ فمذ . خشٜا٤ ثؼبدػذَ ٚعٛد فشٚق ػٍٝ ثبلٟ ا٤



 90 

( 3.442(، ٚثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ ا٨ٔجغبؽ )0.196( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )1.638)

(، أ٠ؼب ثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح 0.033ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )

( 6.997خ ثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ )(، ٚفٟ عّخ اٌٛداػ0.221( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )1.516)

 اٌزفبٟٔ(، ٚثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ ٠مظخ اٌؼ١ّش/0.001ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )

 أثؼبد(، ٌّٚؼشفخ ِظذس اٌفشٚق ٚاخزجبس ارغبٖ اٌذ٨ٌخ ػٍٝ 0.005( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ )5.453)

( Tukeyثبعزخذاَ اخزجبس ) خاٌجبؽض ذ(، لبِاٌزفب٠ٟٔمظخ اٌؼ١ّش/ ٚ ،اٌـ١جخ/اٌٛداػخٚ ،)ا٨ٔجغبؽ

 (.6.4ٚوبٔذ ٔزبئظ ٘زا ا٨خزجبس وّب ٟ٘ فٟ اٌغذٚي )

 

 .تبعا لمتغير الجامعة لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) : نتائج اةتبار(6.4)جدوؿ 

 ثٞذ ىذٌ اىْجبح اىقذط الجامعة المتغير

0.12707 0.03139  اىقذط االّجغبط
*
 

 0.09567   اىْجبح

    ثٞذ ىذٌ

 اىغٞجخ/اى٘داػخ
 

0.12268 0.03122-  اىقذط
*
 

0.15390   اىْجبح
*
 

    ثٞذ ىذٌ

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ
0.15841  اىقذط

*
 0.03247 

0.12595-   اىْجبح
*
 

    ثٞذ ىذٌ

( أْ اٌفشٚق وبٔذ داٌخ ٌظبٌؼ اٌّزٛعـبد اٌؾغبث١خ ا٤ػٍٝ، ؽ١ش رش١ش ٠6.4زؼؼ ِٓ اٌغذٚي )

رجؼب ٌّزغ١ش  (،اٌزفب٠ٟٔمظخ اٌؼ١ّش/ ٚ ،اٌـ١جخ/اٌٛداػخٚ ،)ا٨ٔجغبؽ أثؼبدؼذ٠خ ٌٍفشٚق فٟ اٌّمبسٔبد اٌج

( عبِؼخ ث١ذ ٌؾُ( ٚث١ٓ ؿٍجخ )عبِؼخ اٌمذطث١ٓ ؿٍجخ ) االَجغبط(ػٍٝ ثؼذ ) أْ اٌفشٚق وبٔذ اٌغبِؼخ

خ اٌمذط عبِؼ( ث١ٓ ؿٍجخ )انطٛجخ/انٕداعخ(، وّب وبٔذ اٌفشٚق ػٍٝ ثؼذ)عبِؼخ اٌمذطٌظبٌؼ ؿٍجخ )

وبٔذ اٌفشٚق ٚ(، عبِؼخ اٌمذط ٚعبِؼخ إٌغبػ( ٌظبٌؼ ؿٍجخ )ث١ذ ٌؾُ( ٚث١ٓ ؿٍجخ )ٚعبِؼخ إٌغبػ

عبِؼخ ( ٚث١ٓ ؿٍجخ )عبِؼخ اٌمذط ٚعبِؼخ ث١ذ ٌؾُ( ث١ٓ ؿٍجخ )انزفبَٙٚمظخ انضًٛش/ ػٍٝ ثؼذ)

اٌظفش٠خ ٚ٘زا ٠ذػٛ ئٌٝ سفغ اٌفشػ١خ . (عبِؼخ اٌمذط ٚعبِؼخ ث١ذ ٌؾُ( ٌظبٌؼ ؿٍجخ )إٌغبػ

ثبلٟ ( فٟ ؽ١ٓ رُ لجٌٛٙب ػٍٝ اٌزفب٠ٟٔمظخ اٌؼ١ّش/ ٚ ،اٌـ١جخ/اٌٛداػخٚ ،خ ػٍٝ ثؼذٞ )ا٨ٔجغبؽ١ٔاٌضب

 .خشٜا٤ ثؼبدا٤
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 نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.4

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات (α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصػائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .سرةالدةؿ االقتصادي لأللمتغير  تعزىامعات الفمسطينية لدى طمبة الج لمشةصية

المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لدرجػػػة  الرابعػػػة تػػػـ اسػػػتخراج مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

وذلػػؾ كمػػا ىػػو واضػػح فػػي  ،سػػرةلمتغيػػر الػػدخؿ االقتصػػادي لؤلتبعػػا  العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػرى لمشخصػػية

 (.7.4الجدوؿ )

لمتغير الدةؿ  تبعا العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصيةواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،سطات الحسابيةالمتو  :7.4جدوؿ 
 .سرةاالقتصادي لأل

المتوسط  العدد سرةالدةؿ االقتصادي لأل المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 خاىؼصبثٞ

 

 0.44 2.96 133 شٞنو فبقو 2000

 0.32 2.96 127 شٞنو 3000 – 2001

 0.47 2.95 168 ٍِ رىل مضشأ

 0.47 3.02 133 شٞنو فبقو 2000 االّجغبط

 0.42 3.14 127 شٞنو 3000 – 2001

 0.39 3.14 168 ٍِ رىل أمضش

اىصفبٗح/ االّفزبح 

 ػيٚ اىخجشح

 0.39 2.85 133 شٞنو فبقو 2000

 0.36 2.88 127 شٞنو 3000 – 2001

 0.41 2.91 168 ٍِ رىل أمضش

 داػخاىغٞجخ/اى٘
 

 0.38 3.05 133 شٞنو فبقو 2000

 0.32 3.04 127 شٞنو 3000 – 2001

 0.40 2.94 168 ٍِ رىل أمضش

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ
 0.47 3.06 133 شٞنو فبقو 2000

 0.39 3.12 127 شٞنو 3000 – 2001

 0.43 3.07 168 ٍِ رىل أمضش
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لػدى  العوامؿ الخمسػة الكبػرى لمشخصػيةات ( وجود اختبلؼ في متوسطات درج7.4يتضح مف الجدوؿ )

. ولفحػػص الفرضػػية تػػـ اسػػتخراج نتػػائج معػػدالت دخػػؿ أسػػرىـطمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى مختمػػؼ 

 .(8.4الجدوؿ )تحميؿ التبايف األحادي كما ىو وارد في 

ي درجات ( لمفروؽ فOne Way Analysis of Variance)األحادي : نتائج اةتبار تحميؿ التبايف 8.4دوؿ ج
 .سرةلمدةؿ االقتصادي لألوفقا  العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصية

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 خاىؼصبثٞ

 

 بيف المجموعات
0.017 2 0.009 

0.049 

 

0.952 

 

 0.178 425 75.619 داةؿ المجموعات

  427 75.636 المجموع

 بيف المجموعات االّجغبط
1.409 2 0.704 

3.878 

 

0.021* 

 

 1820. 425 77.188 داةؿ المجموعات

  427 78.597 المجموع

اىصفبٗح/ االّفزبح 

 ػيٚ اىخجشح

 بيف المجموعات
0.266 2 0.133 

0.880 

 

0.415 

 

 1510. 425 64.158 داةؿ المجموعات

  427 64.424 المجموع

 اىغٞجخ/اى٘داػخ
 

 بيف المجموعات
1.181 2 0.591 

4.274 

 

0.015* 

 

 1380. 425 58.731 داةؿ المجموعات

  427 59.913 المجموع

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ
 بيف المجموعات

0.228 2 0.114 

0.610 

 

0.544 

 

 1870. 425 79.603 داةؿ المجموعات

  427 79.832 المجموع

 (.α)≤0.01ا بدرجة عالية عند مستوى إحصائي* دالة *                                                               (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 
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خ ػٕذ ئؽظبئ١ٚعٛد فشٚق راد د٨ٌخ  ئٌٝ( 8.4رش١ش اٌّؼـ١بد اٌٛاسدح فٟ اٌغذٚي)

ٌذٜ ؿٍجخ اٌغبِؼبد اٌفٍغـ١ٕ١خ  اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خاٌؼٛاًِ فٟ ِزٛعـبد ( α)≤0.05اٌّغزٜٛ

فٟ ؽ١ٓ رج١ٓ ػذَ ٚعٛد فشٚق ػٍٝ اٌـ١جخ/اٌٛداػخ(، ٚ ،)ا٨ٔجغبؽ أثؼبداٌغبِؼخ ػٍٝ رؼضٜ ٌّزغ١ش

( ػٕذ ِغزٜٛ 0.049فمذ ثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ اٌؼظبث١خ ). خشٜا٤ ثؼبدثبلٟ ا٤

( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ 3.878ّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ ا٨ٔجغبؽ )(، ٚثٍغذ ل١ّخ )ف( ا0.952ٌاٌذ٨ٌخ )

( ػٕذ ِغزٜٛ 1.880(، أ٠ؼب ثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ ا٨ٔفزبػ ػٍٝ اٌخجشح )0.021)

( ػٕذ ِغزٜٛ اٌذ٨ٌخ 4.174(، ٚفٟ عّخ اٌٛداػخ ثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ )0.415اٌذ٨ٌخ )

( ػٕذ ِغزٜٛ 0.610) اٌزفب٠ٟٔمظخ اٌؼ١ّش/(، ٚثٍغذ ل١ّخ )ف( اٌّؾغٛثخ ػٍٝ عّخ 0.015)

 ،)ا٨ٔجغبؽ أثؼبد(، ٌّٚؼشفخ ِظذس اٌفشٚق ٚاخزجبس ارغبٖ اٌذ٨ٌخ ػٍٝ 0.544اٌذ٨ٌخ )

( ٚوبٔذ ٔزبئظ ٘زا ا٨خزجبس وّب ٟ٘ فٟ Tukeyثبعزخذاَ اخزجبس ) خاٌجبؽض ذاٌـ١جخ/اٌٛداػخ(، لبِٚ

 (.9.4اٌغذٚي )
 . سرةتبعا لمتغير الدةؿ االقتصادي لأل معرفة اتجاه الداللةل (Tukey) : نتائج اةتبار(9.4)جدوؿ 

سرةلألالدةؿ االقتصادي  المتغير شٞنو  2000 

 فبقو

2001 – 3000 

 شٞنو

 ٍِ رىل أمضش

0.12538-  شٞنو فبقو 2000 االّجغبط
*
 -0.12286

*
 

 0.00252   شٞنو 3000 – 2001

    ٍِ رىل أمضش

 اىغٞجخ/اى٘داػخ
 

0.11276 0.01138  شٞنو فبقو 2000
*
 

 *0.10137   شٞنو 3000 – 2001

    ٍِ رىل أمضش

( أْ اٌفشٚق وبٔذ داٌخ ٌظبٌؼ اٌّزٛعـبد اٌؾغبث١خ ا٤ػٍٝ، ؽ١ش رش١ش ٠9.4زؼؼ ِٓ اٌغذٚي )

 أْ اٌفشٚق وبٔذ عشحاٌذخً ا٨لزظبدٞ ٥ٌرجؼب ٌّزغ١ش  )ا٨ٔجغبؽ(،ثؼذ اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ٌٍفشٚق فٟ 

 – 2001) اٌز٠ٓ دخٍُٙ ـٍجخاٌ( ٚث١ٓ شٛكم فبلم 2000) اٌز٠ٓ دخٍُٙ ـٍجخاٌث١ٓ  جغبط(االَػٍٝ ثؼذ )

، (يٍ رنك أكضششٛكم، ٔ  3000 – 2001) اٌز٠ٓ دخٍُٙ ـٍجخاٌ( ٌظبٌؼ يٍ رنك أكضششٛكم، ٔ  3000

 أكضششٛكم، ٔ  3000 – 2001) اٌز٠ٓ دخٍُٙ ـٍجخاٌ( ث١ٓ انطٛجخ/انٕداعخوبٔذ اٌفشٚق ػٍٝ ثؼذ) ث١ّٕب

شٛكم  2000) اٌز٠ٓ دخٍُٙ ـٍجخاٌ( ٌظبٌؼ شٛكم فبلم 2000) اٌز٠ٓ دخٍُٙ ـٍجخاٌ( ٚث١ٓ ٍ رنكي

اٌـ١جخ/اٌٛداػخ( فٟ ٚ ،ػٍٝ ثؼذٞ )ا٨ٔجغبؽ اٌشاثؼخ، ٚ٘زا ٠ذػٛ ئٌٝ سفغ اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ (فبلم

 .خشٜا٤ ثؼبدثبلٟ ا٤ؽ١ٓ رُ لجٌٛٙب ػٍٝ 
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 . نتائج السؤاؿ الثالث:3.1.4

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟ير اإلبداعي مكونات التفكما 

مكونػات لئلجابة عف سؤاؿ الدراسة األوؿ تـ اسػتخراج المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة ألىػـ 

 (.10.4لدى طمبة الجامعات الفمسطينية، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ )التفكير اإلبداعي 

 مكونات التفكير اإلبداعي.ات المعيارية ألىـ المتوسطات الحسابية واالنحراف 10.4جدوؿ 

المتوسط  المكوف الرتبة الرقـ

 الحسابي

 االنحراؼ 

 المعياري

 14.45 32.79 اىَشّٗخ ا١ٗىٚ 1

 8.25 26.67 اىغالقخ اىضبّٞخ 2

 6.82 13.29 صبىخا١ اىضبىضخ 3

 21.78 72.75 ٜا٣ثذاػاىذسجخ اىنيٞخ ىيزفنٞش 

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  انتشارااإلبداعي مكونات التفكير ف أىـ ( أ10.4يتضح مف الجدوؿ )

(، وجاءت في المرتبة الثانية ميارة )الطبلقة( 32.79بمتوسط حسابي قدره ) ()المرونة ميارة تمثمت في

( بمتوسط حسابي قدره صالة(، وجاء في المرتبة الثالثة ميارة )األ26.67بمتوسط حسابي قدره )

بانحراؼ 72.75))فكاف اإلبداعي مكونات التفكير يما يتعمؽ بالمتوسط الحسابي ككؿ ل(، وف13.29)

 (.21.78معياري قدره)

 

 السؤاؿ الرابع: نتائج 4.1.4

التفكيػػػر  متوسػػػطات مكونػػػاتفػػػي (α)≤0.05ة عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػائيتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة ىػػػؿ 

نس، والتةصػػص، والجامعػػة، والػػدةؿ الجات)تعػػزى لمتغيػػر لػػدى طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية ي اإلبػػداع

 (؟سرةاالقتصادي لأل

 ( وفيما يمي نتائج فحصيا:1-4وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
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 نتائج الفرضية الةامسة:. 1.4.1.4

ي اإلبػداعالتفكيػر  متوسطات مكوناتفي (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 تعزى لمتغير الجنس.سطينية لدى طمبة الجامعات الفم

كما ىػو واضػح فػي الجػدوؿ  ،(t-test) ت اختبارالباحثة استخدمت  الخامسةمف صحة الفرضية لمتحقؽ 

 .(11.4رقـ )

 .مكونات التفكير اإلبداعي الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اةتبار: .11.4جدوؿ 

 المكوف

 

المتوسط  الجنس

 بيالحسا

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 اىَشّٗخ

 

 ذكر
32.93 12.29 

0.194 

 

0.846 

 أنث  
32.66 16.44 

 ذكر اىغالقخ
28.25 7.85 

4.133 

 

0.000** 

 أنث  
25.01 8.35 

 ذكر صبىخا١
13.11 5.78 

-0.559 

 

0.576 

 أنث  
13.48 7.77 

اىذسجخ اىنيٞخ 

 ٜا٣ثذاػش ىيزفنٞ

 ذكر
74.29 20.93 

1.493 

 

0.136 

 أنث  
71.15 22.56 

 (.α)≤0.01ا بدرجة عالية عند مستوى إحصائي* دالة *                                                        (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 

(فػػي متوسػػطات α)≤0.05د المسػػتوى ة عنػػإحصػػائيذات داللػػة وجػػود فػػروؽ  (11.4)مػػف الجػػدوؿ يتبػػيف 
انػو ال  تبعا لمتغير الجنس لصػالح الػذكور، فػي حػيف تبػيفميارة الطبلقة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

قػػد ، فخػػرىتبعػػا لمتغيػػر الجػػنس عمػػى الدرجػػة الكميػػة وبػػاقي الميػػارات األة إحصػػائيفػػروؽ ذات داللػػة توجػػد 
( بينمػػػػػػػا بمػػػػػػػغ المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي 32.93ور )لمػػػػػػػذك ميػػػػػػػارة المرونػػػػػػػةلمتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي عمػػػػػػػى ا بمػػػػػػػغ
 بمػػغ. كمػػا (0.846( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )0.194(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )32.66)نػػاثلئل
(، 25.01)نػاث( بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لئل28.25لمتوسط الحسػابي عمػى ميػارة الطبلقػة لمػذكور )ا

لمتوسػػػط الحسػػػابي ا بمػػػغ. و (0.000مسػػػتوى الداللػػػة ) ( عنػػػد4.133كمػػػا تبػػػيف أف قيمػػػة )ت( المحسػػػوبة )
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( عنػػػػػد -0.559(، وكانػػػػػت قيمػػػػػة )ت( المحسػػػػػوبة )13.48)ولئلنػػػػػاث( 13.11لمػػػػػذكور ) صػػػػػالةعمػػػػػى األ
ي لػدى الػذكور اإلبػداعبينما بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكميػة لمتفكيػر . (0.576مستوى الداللة )

( عنػد مسػتوى الداللػة 1.493تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػوبة )(، كما 71.15)ناث( وكاف لدى اإل74.29)
ًا، وبنػػاء عميػػو تػػـ إحصػػائيوىػػي غيػػر دالػػة  (0.05)ة أكبػػر مػػف حصػػائيحيػػث كانػػت الداللػػة اإل. (0.136)

فػي حػيف  صػالةي وميارة المرونػة واألاإلبداعقبوؿ الفرضية الصفرية الخامسة عمى الدرجة الكمية لمتفكير 
 طبلقة.تـ رفضيا عمى ميارة ال

 نتائج الفرضية السادسة:. 2.4.1.4
ي اإلبػداعالتفكيػر  متوسطات مكوناتفي (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 .التةصصتعزى لمتغير لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 
جػدوؿ كمػا ىػو واضػح فػي ال ،(t-test) ت اختبارالباحثة استخدمت  السادسةمف صحة الفرضية لمتحقؽ 
 .(12.4رقـ )

 مكونات التفكير اإلبداعي الكمية لدرجة المتوسطات الحسابية  لمفروؽ في (t-test) ت نتائج اةتبار: .12.4جدوؿ 

 تبعا لمتغير التةصص.

 المكوف

 

المتوسط  التةصص

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 اىَشّٗخ

 

 4.957- 11.49 30.38 ٞخإّغبّميٞبد 

 

0.000** 

 18.08 37.50 ميٞبد ػيَٞخ

 3.252- 7.54 25.75 ٞخإّغبّميٞبد  اىغالقخ

 

0.001** 

 9.25 28.46 ميٞبد ػيَٞخ

 4.566- 6.21 12.24 ٞخإّغبّميٞبد  صبىخا١

 

0.000** 

 7.47 15.34 ميٞبد ػيَٞخ

اىذسجخ اىنيٞخ ىيزفنٞش 

 ٜا٣ثذاػ

 6.056- 18.05 68.37 ٞخإّغبّميٞبد 

 

0.000** 

 25.63 81.31 ميٞبد ػيَٞخ

 (.α)≤0.01ا بدرجة عالية عند مستوى إحصائي* دالة *                                                            (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 

 

متوسػطات فػي ( α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصػائيوجػود فػروؽ ذات داللػة  (12.4)يتبيف مف الجػدوؿ 

التخصػص لصػالح طمبػة الكميػات  لمتغيػرتبعػا لدى طمبة الجامعات الفمسػطينية  ياإلبداعالتفكير  مكونات
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( بينمػا بمػغ 30.38ية )نسػانلػدى طمبػة الكميػات اإل ميارة المرونػةلمتوسط الحسابي عمى ا بمغقد ف العممية،

( -4.957كمػا تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػوبة ) (،37.50المتوسط الحسػابي لػدى طمبػة الكميػات العمميػة )

لمتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى ميػػػارة الطبلقػػػة لػػػدى طمبػػػة الكميػػػات ا بمػػػغ. كمػػػا (0.000عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )

(، كمػػػا تبػػػيف أف 28.46( بينمػػػا بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدى طمبػػػة الكميػػػات العمميػػػة )25.75ية )نسػػػاناإل

لمتوسػػػط الحسػػػػابي عمػػػى بعػػػػد ا بمػػػػغ. و (0.001اللػػػة )( عنػػػد مسػػػػتوى الد-3.252قيمػػػة )ت( المحسػػػػوبة )

(، وكانػػػت قيمػػػة 15.34طمبػػػة الكميػػات العمميػػػة )ولػػػدى ( 12.24ية )نسػػػانلػػػدى طمبػػػة الكميػػات اإل صػػالةاأل

بينمػػػا بمػػغ المتوسػػػط الحسػػابي عمػػػى الدرجػػػة . (0.000( عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة )-4.566)ت( المحسػػوبة )

( وكػػػػاف لػػػػدى طمبػػػػة الكميػػػػات العمميػػػػة 68.37ية )نسػػػػانات اإلي لػػػػدى طمبػػػػة الكميػػػػاإلبػػػػداعالكميػػػػة لمتفكيػػػػر 

حيػػث كانػػت . (0.000( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )-6.056(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )81.31)

ًا، وبنػػػاء عميػػػو تػػػـ رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية إحصػػائيوىػػػي دالػػػة  (0.05)مػػػف  أصػػػغرة حصػػػائيالداللػػة اإل

 السادسة.

 

 :ابعةالسنتائج الفرضية. 3.4.1.4

ي اإلبػداعالتفكيػر  متوسطات مكونػاتفي (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .الجامعةلمتغير  تعزىلدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لدرجػػػة  اسػػػتخراج ـالسػػػابعة تػػػ مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

 (.13.4وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ ) الجامعة، رعا لمتغيتب مكونات التفكير اإلبداعي 
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 .لمتغير الجامعة مكونات التفكير اإلبداعي تبعاواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية13.4جدوؿ 

المتوسط  الجامعة المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 اىَشّٗخ

 

 17.87 34.72 اىقذط

 12.27 33.06 اىْجبح

 12.47 30.69 ثٞذ ىذٌ

 

 اىغالقخ

 9.07 26.32 اىقذط

 7.95 27.39 اىْجبح

 7.71 26.30 ثٞذ ىذٌ

 7.74 14.24 اىقذط صبىخا١

 6.41 11.79 اىْجبح

 6.01 13.86 ثٞذ ىذٌ

اىذسجخ اىنيٞخ 

 ٜا٣ثذاػىيزفنٞش 

 26.05 75.28 اىقذط

 20.41 72.24 اىْجبح

 18.23 70.85 ثٞذ ىذٌ

طمبػػة  لػػدىمكونػػات التفكيػػر اإلبػػداعي ( وجػػود تقػػارب فػػي متوسػػطات درجػػات 13.4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )

الجامعػػػات الفمسػػػطينية عمػػػػى مختمػػػؼ جامعػػػػاتيـ. ولفحػػػص الفرضػػػية تػػػػـ اسػػػتخراج نتػػػػائج تحميػػػؿ التبػػػػايف 

 .(14.4الجدوؿ )األحادي كما ىو وارد في 
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( لمفروؽ في درجات One Way Analysis of Variance)ألحادي ا: نتائج اةتبار تحميؿ التبايف 14.4دوؿ ج

 .لمجامعةوفقا  مكونات التفكير اإلبداعي 

 العوامؿ

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

الداللة 

 ةحصائياإل

 اىَشّٗخ

 

 بيف المجموعات
1167.259 2 583.629 

2.819 

 

0.061 

 

 207.070 425 88004.648 المجموعاتداةؿ 

  427 89171.907 المجموع

 

 اىغالقخ

 بيف المجموعات
112.007 2 56.003 

0.822 

 

0.440 

 

 68.110 425 28946.542 داةؿ المجموعات

  427 29058.549 المجموع

 بيف المجموعات صبىخا١
497.400 2 248.700 

5.462 

 

0.005** 

 

 45.536 425 19352.675 داةؿ المجموعات

  427 19850.075 المجموع

اىذسجخ اىنيٞخ ىيزفنٞش 

 ٜا٣ثذاػ

 بيف المجموعات
1452.549 2 726.274 

1.535 

 

0.217 

 

 473.108 425 201070.692 داةؿ المجموعات

  427 202523.241 المجموع

 (.α)≤0.01ا بدرجة عالية عند مستوى إحصائي* دالة *                                                          (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 

ة عنػػػػػػػد إحصػػػػػػػائيأنػػػػػػػو ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػة  (.414الجػػػػػػػدوؿ)تشػػػػػػػير المعطيػػػػػػػات الػػػػػػػواردة فػػػػػػػي 

 تعػػػزىي لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية اإلبػػػداعالتفكيػػػر  متوسػػػطات مكونػػػاتفػػػي (α)≤0.05المسػػػتوى

عمػػى الدرجػػة الكميػػة وبعػػدي) المرونػػة والطبلقػػة(، فقػػد بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة عمػػى   جامعػػةاللمتغير 

(، وبمغػػػػت قيمػػػػة )ؼ( المحسػػػػوبة عمػػػػى ميػػػػارة 0.061( عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة )2.819ميػػػػارة المرونػػػػة )

ي اإلبػػػداع(، بينمػػػا بمغػػػت عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمتفكيػػػر 0.440( عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )0.822الطبلقػػػة )
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(، حيػث بمغػت صػالة(، في حيف تبػيف وجػود فػروؽ عمػى ميارة)األ0.217( عند مستوى الداللة )1.535)

ٌّٚؼشفييخ ِظييذس  (، 0.005( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )5.462) صػػالةقيمػػة )ؼ( المحسػػوبة عمػػى ميػػارة األ

وبٔيذ  ( Tukeyٚثبعزخذاَ اخزجيبس )  خاٌجبؽض ذ(، لبِطبٌخا٤)ِٙبسح اٌفشٚق ٚاخزجبس ارغبٖ اٌذ٨ٌخ ػٍٝ 

 (.15.4ٔزبئظ ٘زا ا٨خزجبس وّب ٟ٘ فٟ اٌغذٚي )
 

 .تبعا لمتغير الجامعة لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) : نتائج اةتبار((15.4جدوؿ 

 ثٞذ ىذٌ اىْجبح اىقذط الجامعة المتغير

2.45294  اىقذط صبىخا١
*
 0.38254 

2.07040-   اىْجبح
*
 

    ثٞذ ىذٌ

 

اٌفشٚق وبٔذ داٌخ ٌظبٌؼ اٌّزٛعـبد اٌؾغبث١خ ا٤ػٍٝ، ؽ١ش رش١ش  ( أ٠15.4ْزؼؼ ِٓ اٌغذٚي )

أْ اٌفشٚق وبٔذ ث١ٓ ؿٍجخ  اٌغبِؼخرجؼب ٌّزغ١ش  (،طبٌخا٤)ِٙبسح اٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ٌٍفشٚق فٟ 

( ٚ٘زا ٠ذػٛ ئٌٝ عبِؼخ اٌمذط ٚث١ذ ٌؾُ) ٌظبٌؼ( عبِؼخ إٌغبػ( ٚث١ٓ )عبِؼخ اٌمذط ٚث١ذ ٌؾُ)

ٚاٌذسعخ  خشٜا٤ ثؼبدثبلٟ ا٤( فٟ ؽ١ٓ رُ لجٌٛٙب ػٍٝ طبٌخا٤) ِٙبسحٍٝ ػ اٌغبثؼخسفغ اٌفشػ١خ 

 اٌى١ٍخ.

نتائج الفرضية الثامنة:. 4.4.1.4  

ي اإلبػداعالتفكيػر  متوسطات مكونػاتفي (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .سرةالدةؿ االقتصادي لأللمتغير  تعزىلدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة لدرجػػػة  الثامنػػػة تػػػـ اسػػػتخراج مػػػف صػػػحة الفرضػػػيةلمتحقػػػؽ 

وذلػػؾ كمػػا ىػػو واضػػح فػػي الجػػدوؿ  ،سػػرةلمتغيػػر الػػدخؿ االقتصػػادي لؤلتبعػػا  مكونػػات التفكيػػر اإلبػػداعي 

(16.4.) 
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لمتغير الدةؿ  تبعا فكير اإلبداعي مكونات التواالنحرافات المعيارية لدرجة  ،: المتوسطات الحسابية16.4جدوؿ 

 .سرةاالقتصادي لأل

المتوسط  العدد سرةالدةؿ االقتصادي لأل المتغير

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

 اىَشّٗخ

 

شٞنو فبقو 2000  133 34.44 14.48 

شٞنو 3000 – 2001  127 33.91 16.11 

ٍِ رىل أمضش  168 30.65 12.84 

 

 اىغالقخ

شٞنو فبقو 2000  133 24.79 8.01 

شٞنو 3000 – 2001  127 27.91 7.65 

ٍِ رىل أمضش  168 27.22 8.65 

شٞنو فبقو 2000 صبىخا١  133 13.26 6.90 

شٞنو 3000 – 2001  127 13.17 7.19 

ٍِ رىل أمضش  168 13.41 6.49 

اىذسجخ اىنيٞخ 

 ٜا٣ثذاػىيزفنٞش 

شٞنو فبقو 2000  133 72.48 21.49 

نوشٞ 3000 – 2001  127 74.98 24.70 

ٍِ رىل أمضش  168 71.29 19.53 

لػدى طمبػة  مكونػات التفكيػر اإلبػداعي ( وجػود تقػارب فػي متوسػطات درجػات 16.4يتضػح مػف الجػدوؿ )

الجامعػػات الفمسػػطينية عمػػى مختمػػؼ معػػدالت دخميػػـ االقتصػػادية. ولفحػػص الفرضػػية تػػـ اسػػتخراج نتػػائج 

 .(17.4الجدوؿ ) تحميؿ التبايف األحادي كما ىو وارد في
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( لمفروؽ في درجات One Way Analysis of Variance)األحادي : نتائج اةتبار تحميؿ التبايف 17.4دوؿ ج

 .سرةلمدةؿ االقتصادي لألوفقا  مكونات التفكير اإلبداعي 

 العوامؿ

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

 المحسوبة

داللة ال

 ةحصائياإل

 اىَشّٗخ

 

 بيف المجموعات
1284.357 2 642.179 

3.105 

 

0.046* 

 

 206.794 425 87887.549 داةؿ المجموعات

  427 89171.907 المجموع

 

 اىغالقخ

 بيف المجموعات
717.545 2 358.773 

5.380 

 

0.005** 

 

 66.685 425 28341.004 داةؿ المجموعات

  427 29058.549 المجموع

 بيف المجموعات صبىخا١
4.578 2 2.289 

0.049 

 

0.952 

 

 46.695 425 19845.497 داةؿ المجموعات

  427 19850.075 المجموع

اىذسجخ اىنيٞخ ىيزفنٞش 

 ٜا٣ثذاػ

 بيف المجموعات
1003.783 2 501.892 

1.058 

 

0.348 

 

 474.163 425 201519.457 داةؿ المجموعات

  427 202523.241 موعالمج

 (.α)≤0.01ا بدرجة عالية عند مستوى إحصائي* دالة *                                                (.α)≤0.05ا عند مستوى إحصائي*   دالة 

ة عند إحصائيأنو ال توجد فروؽ ذات داللة  (17.4الجدوؿ)تشير المعطيات الواردة في 

 تعزىي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية اإلبداعالتفكير  ات مكوناتمتوسطفي ( α)≤0.05المستوى

، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة صالةعمى الدرجة الكمية وميارة األ سرةالدخؿ االقتصادي لؤللمتغير 

(، وبمغت عمى الدرجة الكمية لمتفكير 0.952( عند مستوى الداللة )0.049) صالةعمى ميارة األ

(، في حيف تبيف وجود فروؽ عمى ميارتي )المرونة 0.348مستوى الداللة ) ( عند1.058ي )اإلبداع
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( عند مستوى الداللة 3.105والطبلقة(، حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى ميارة المرونة )

( عند مستوى الداللة 5.380(، أيضا بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى ميارة الطبلقة )0.046)

 ذ(، لبِاٌّشٚٔخ، ٚاٌـ٩لخ) أثؼبدق ٚاخزجبس ارغبٖ اٌذ٨ٌخ ػٍٝ ٌّٚؼشفخ ِظذس اٌفشٚ(، 0.005)

 (.18.4( ٚوبٔذ ٔزبئظ ٘زا ا٨خزجبس وّب ٟ٘ فٟ اٌغذٚي )Tukeyثبعزخذاَ اخزجبس ) خاٌجبؽض

 

 لألسرة.تبعا لمتغير الدةؿ االقتصادي  لمعرفة اتجاه الداللة (Tukey) : نتائج اةتبار(18.4)جدوؿ 

عشحٛ ى٢اىذخو االقزصبد اىَزغٞش شٞنو  2000 

 فبقو

2001 – 3000 

 شٞنو

 ٍِ رىل أمضش

 اىَشّٗخ

 

 *3.78133 *0.53058  شٞنو فبقو 2000

 3.25075   شٞنو 3000 – 2001

    ٍِ رىل أمضش

 

 اىغالقخ

3.12391-  شٞنو فبقو 2000
*
 -2.43076

*
 

 0.69315   شٞنو 3000 – 2001

    ٍِ رىل أمضش

( أْ اٌفشٚق وبٔذ داٌخ ٌظبٌؼ اٌّزٛعـبد اٌؾغبث١خ ا٤ػٍٝ، ؽ١ش رش١ش ٠18.4زؼؼ ِٓ اٌغذٚي )

أْ  عشح(، رجؼب ٌّزغ١ش اٌذخً ا٨لزظبدٞ ٥ٌِٙبسرٟ اٌّشٚٔخ ٚاٌـ٩لخاٌّمبسٔبد اٌجؼذ٠خ ٌٍفشٚق فٟ )

 – 2001ش١ىً فبلً( ٚث١ٓ اٌـٍجخ اٌز٠ٓ دخٍُٙ ) 2000اٌفشٚق وبٔذ ث١ٓ اٌـٍجخ اٌز٠ٓ دخٍُٙ )

 ٚأوضش ِٓش١ىً،  3000 – 2001رٌه( ٌظبٌؼ اٌـٍجخ اٌز٠ٓ دخٍُٙ ) ش ِٓٚأوضش١ىً،  3000

( فٟ ِٙبسرٟ اٌّشٚٔخ ٚاٌـ٩لخرٌه(، ٚ٘زا ٠ذػٛ ئٌٝ سفغ اٌفشػ١خ اٌظفش٠خ اٌضبِٕخ ػٍٝ ثؼذٞ )

 .طبٌخؽ١ٓ رُ لجٌٛٙب ػٍٝ اٌذسعخ اٌى١ٍخ ِٚٙبسح ا٤

 

 نتائج السؤاؿ الةامس: 5.1.4

العوامػػػؿ الةمسػػػة متوسػػػطات بػػػيف ( α)≤0.05عنػػد المسػػػتوى ةإحصػػػائيتوجػػػد عالقػػػة ذات داللػػػة ىػػؿ 

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟اإلبداعوبيف متوسطات التفكير  الكبرى لمشةصية

 وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية التاسعة:
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 نتائج الفرضية التاسعة: 1.5.1.4

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى متوسػطات  بػيف( α)≤0.05ة عند المستوىإحصائيال توجد عالقة ذات داللة 

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.اإلبداعوبيف متوسطات التفكير  لمشةصية

 Pearsonمعامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط بيرسػػػػػوف) ةالباحثػػػػػ تاسػػػػػتخدمالتاسػػػػػعة الفرضػػػػػية لمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة 

Correlation كمػا ىػػو  ، وذلػؾياإلبػػداعوبػيف التفكيػر  العوامػػؿ الخمسػة الكبػرى لمشخصػػية( لمعبلقػة بػيف

 .(19.4واضح في الجدوؿ)

العوامؿ الةمسة الكبرى ( لمعالقة بيف Pearson Correlation: نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف)19.4جدوؿ 
 .ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينيةاإلبداعوبيف التفكير   لمشةصية

 اىَزغٞشاد

 

 اىؼصبثٞخ

 

 اى٘داػخ االّفزبح االّجغبط

 

 اىَشّٗخ اىضَٞش

 

 اىغالقخ

 

اىزفنٞش  صبىخا١

 ٜا٣ثذاػ

 اىؼصبثٞخ

 

 1 (Rقَٞخ )
0.006 0.109

*
 -0.032 0.170

**
 0.187

**
 0.211

**
 0.008 0.206

**
 

  اىذالىخ
0.895 0.025 0.513 0.000 0.000 0.000 0.870 0.000 

 

 االّجغبط

 1  (Rقَٞخ )
-0.270

**
 0.054 0.141

**
 0.035 0.086 0.006 0.058 

   اىذالىخ
0.000 0.261 0.003 0.466 0.075 0.907 0.232 

االّفزبح ػيٚ 

 اىخجشح

 1   (Rقَٞخ )
-0.199

**
 -0.078 0.229

**
 0.055 0.291

**
 0.263

**
 

    اىذالىخ
0.000 0.106 0.000 0.260 0.000 0.000 

 اىغٞجخ/اى٘داػخ

 

 1    (Rقَٞخ )
-0.060 -0.034 0.096

*
 -0.041 0.000 

     اىذالىخ
0.218 0.477 0.048 0.397 0.992 

ٝقظخ اىضَٞش/ 

 اىزفبّٜ

 1     (Rقَٞخ )
0.180

**
 0.200

**
 0.187

**
 0.254

**
 

      اىذالىخ
0.000 0.000 0.000 0.000 

 اىَشّٗخ

 

 1      (Rقَٞخ )
0.127

**
 0.415

**
 0.842

**
 

       اىذالىخ
0.008 0.000 0.000 

 اىغالقخ

 

 1       (Rقَٞخ )
0.345

**
 0.571

**
 

        الىخاىذ
0.000 0.000 

 1        (Rقَٞخ ) ا١صبىخ
0.719

**
 

         اىذالىخ
0.000 

اىزفنٞش 

 ا٣ثذاػٜ

 1         (Rقَٞخ )

          اىذالىخ
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 ما يمي: (19.4)يتضح مف الجدوؿ 

ة بػػيف سػػمة العصػػابية وبػػيف سػػمة االنفتػػاح عمػػى الخبػػرة إحصػػائيذات داللػػة  إيجابيػػةوجػػود عبلقػػة  -

ي، فػػي حػػيف تبػػيف اإلبػػداعوسػػمة الضػػمير كػػذلؾ ميػػارة المرونػػة والطبلقػػة والدرجػػة الكميػػة لمتفكيػػر 

 .  صالةعدـ ووجود عبلقة بيف سمة العصابية وبيف سمة االنبساط والوادعة وكذلؾ ميارة األ

ة بػيف سػمة االنبسػاط وبػيف سػمة االنفتػاح، ووجػود عبلقػة إحصػائيوجود عبلقة سػمبية ذات داللػة  -

ة بيف سمة االنبساط وبيف سمة الضػمير، فػي حػيف تبػيف عػدـ ووجػود إحصائيذات داللة  ةإيجابي

 ه.أبعادي باإلبداععبلقة بيف سمة االنبساط وبيف سمة الوادعة والتفكير 

ة بػػيف سػػمة االنفتػػاح عمػػى الخبػػرة وبػػيف سػػمة الوداعػػػة، إحصػػائيوجػػود عبلقػػة سػػمبية ذات داللػػة  -

والدرجػػة الكميػػة  صػػالةفتػػاح عمػػى الخبػػرة وميػػارة المرونػػة واألبػػيف سػػمة االن إيجابيػػةووجػػود عبلقػػة 

ي فػػي حػػيف تبػػيف انػػو ال توجػػد عبلقػػة بػػيف سػػمة االنفتػػاح عمػػى الخبػػرة وبػػيف سػػمة اإلبػػداعلمتفكيػػر 

 الضمير وميارة الطبلقة.

ة بػيف سػمة الطيبػة وبػيف ميػارة الطبلقػة، فػي حػيف تبػيف إحصػائيذات داللػة  إيجابيةوجود عبلقة  -

والدرجػة الكميػة  صالةالمرونة واأل الضمير وميارةد عبلقة بيف سمة الطيبة وبيف سمة انو ال توج

 ي.اإلبداعلمتفكير 

ي اإلبػػػداعة بػػػيف سػػػمة يقظػػػة الضػػػمير وبػػػيف التفكيػػػر إحصػػػائيذات داللػػػة  إيجابيػػػةوجػػػود عبلقػػػة  -

 ه المختمفة.أبعادب

الكميػة لمتفكيػر  والدرجػةي اإلبػداعمكونػات التفكيػر ة بػيف إحصػائيذات داللة  إيجابيةوجود عبلقة  -

 ي.اإلبداع
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 الفصؿ الةامس

 

 

 مناقشة نتائج الّدراسة والتوصيات

 

 

 مناقشة نتائج الّدراسة  1.5

 توصيات الّدراسة 2.5

 توصيات الدراسة المستقبمية 3.5
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 الفصؿ الةامس

 مناقشة نتائج الدراسة: 

الدراسػة، وذلػؾ لئلجابػة عػف تسػاؤالت الدراسػة  يتضمف ىذا الفصػؿ عرضػًا كػامبًل ومفصػبًل لمناقشػة نتػائج

 .لتحقؽ مف صحة فرضياتيااو 

 مناقشة نتائج الدراسة  1.5

 . مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ:1.1.5

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟ العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصيةما 

لدى طمبة الجامعات انتشارا  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية( أف أىـ 1.4يتضح مف الجدوؿ )

، وجاء في متوسطة( معبرا عف درجة 3.10بمتوسط حسابي قدره ) (الفمسطينية تمثمت في )االنبساط

( معبرا عف درجة متوسطة 3.08( بمتوسط حسابي قدره )التفانيالمرتبة الثانية بعد )يقظة الضمير/ 

( معبرا عف درجة 3.00ي قدره )أيضا، وجاء في المرتبة الثالثة بعد )الطيبة/ الوداعة( بمتوسط حساب

معبرا عف درجة  2.95)متوسطة أيضا، وجاء في المرتبة الرابعة )العصابية( بمتوسط حسابي قدره )

متوسطة كذلؾ، في حيف جاء في المرتبة الخامسة )الصفاوة/ االنفتاح عمى الخبرة( بمتوسط حسابي 

 ( معبرا عف درجة متوسطة أيضا.2.88قدره )

( التي بينت أف بعد االنبساط/ االنطواء حاز عمى 2009فت عنو دراسة الشوربجي )وىذا يتفؽ ما كش

%(. في حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع ما كشفت عنو نتائج 63.28أعمى متوسط نسبي وقدره )

العينة يتمتعوف بسمات يقظة الضمير والعصابية  أفراد أف( التي بينت 2012دراسة ذيب وعمواف)

 أكثر أف( التي بينت 2011دراسة القيؽ )مف سمة الطيبة. و  أكثرالخبرة واالنبساطية  واالنفتاح عمى

سمات الشخصية شيوعا لدى الطمبة تمثمت في يقظة الضمير، ثـ الطيبة، ثـ االنبساطية، ثـ االنفتاح 
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( التي بينت أف سمة الطيبة ىي أقؿ السمات ظيورًا 2010دراسة ذيب )عمى الخبرة، ثـ العصابية. و 

 لدى عينة الدراسة.

قد يعود إلى أّف الطمبة في  األولىفي المرتبة السبب في وجود سمة االنبساط  أفوترى الباحثة 

الجامعات الفمسطينية يتميزوف بقوة العبلقات العامة والمخالطة االجتماعية، وىي ميزة مف ميزات 

، مما يعني انعكاس ىذه فراداألالمجتمع الفمسطيني الذي يعتمد عمى الروابط والعبلقات القوية بيف 

ف ذلؾ في الوقت  فرادالثقافة المجتمعية عمى سمة االنبساطية لدى األ ومف بينيـ طمبة الجامعات. وا 

الذات والنشاط والرغبة في التجديد والخروج عف في نفسو يدؿ عمى أّف الطمبة يتميز الكثير منيـ بالثقة 

 كف تعميميا عمى الجميع لكف في إطار عينة الدراسة. وىي صفات ال يم مورالروتيف في كثير مف األ

 إلىومراعاة مشاعرىـ ويسعوف  اآلخريفاستيعاب  إلى فبصورة عامة يميمو  فالطمبة في جامعة القدس

عمى كسب  ويتسموا بقدرتيـو ال بد واف يكوف لدييـ سيولو في التعامؿ، فإنالمثابرة في العمؿ وبالتالي 

بصورة عامة  الطمبة أفالسمات الثبلث السابقة تدؿ عمى  أفذا يعني الصداقات بسيولة ويسر. وى

 وبناء العبلقات االجتماعية. اآلخريفبالقدرة عمى التفاعؿ مع وا يتسم

بعيدة عف االنبساطية حيث جاءت في المرتبة الثانية، وىو ما يدؿ لـ تكف سمة يقظة الضمير أف  حيث

رة لتحقيؽ الطموحات واألىداؼ، ويمتزموف بواجباتيـ باستمرار عمى أّف الطمبة يتميزوف بالتنظيـ والمثاب

الفمسطيني ضمف متطمبات حياتو الصعبة مطموب منو  نسافوبإخبلص، وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أّف اإل

التي يراىا كثيروف حقوقًا عادية، وىو ما  مورالتأقمـ مع الواقع مف أجؿ النجاة وتحقيؽ الكثير مف األ

ت عميا مف االلتزاـ، وىذه االلتزامات تبدأ مف التربية ومف النظاـ التعميمي والتربوي يتطمب منو مستويا

 المنزلي األبوي. 

وتحدثت ىذا فعبل يؤكد ما سبؽ  فإفي المرتبة الثالثة فعف سمة ))الطيبة/ الوداعة(( والتي جاءت  أما

، لذا واحتراميـ، وكسب ودىـ جؿ التقرب منيـأفالطمبة يميموا إلى مساعدة اآلخريف مف عنو الباحثة، 
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الدراسة حسب النتائج  أفرادلمساعدة اآلخريف، خاصة إذا طمب منيـ ذلؾ، حيث يتصؼ  ميبلً  أكثرفيـ 

ومساعدتيـ والتسامح معيـ، واالبتعاد عف المشاكؿ والنزعات، ولعؿ وجود  اآلخريفالحالية بالتعاوف مع 

 الصعبة التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني الظروؼالسمات الثبلثة السابقة بصورة متتابعة ناتج عف 

. لذا جاءت العصابية والتي تدفعيـ أحيانا إلى التكاتؼ والتعاوف مف اجؿ التغمب عمى صعوبات الحياة

 .األولىلتناقضيا التاـ وتعارضيا مع السمات االجتماعية الثبلث  األخيرةفي المرتبة قبؿ 

معبرة عف درجة  واألخيرةالخبرة جاءت في المرتبة الخامسة  سمة االنفتاح عمى أفتظير النتائج  أيضا

خياليوف، ابتكاريوف، يبحثوف عف  فراداأل أفمتوسطة، حيث تدؿ الدرجة المرتفعة مف ىذه السمة عمى 

مف  أكثر اجتماعيوف-الدراسةىذه  في-الطمبة أفو يؤكد فإندؿ عمى شيء  إف، وىذا أنفسيـالمعمومات ب

ما  غالباً عف العصابية والتي  بعيدوفيـ فإنكونيـ اجتماعيوف  فإفف، وبالتالي كونيـ مبدعوف وخياليو 

لة الحا إلىنفعالية مبالغ فييا، ولديو صعوبة في العودة إ استجاباتمف األفراد لديو يكوف مف يتسـ بيا 

 نفعالية. السوية بعد مروره بالخبرات اإل

 

 السؤاؿ الثاني: مناقشة نتائج 2.1.5

العوامػػػؿ الةمسػػػة فػػي متوسػػػطات (α)≤0.05ة عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػائيذات داللػػة ىػػؿ توجػػػد فػػػروؽ 

الجنس، والتةصػػص، والجامعػػة، لػػدى طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية تعػػزى لمتغيػػرات) الكبػػرى لمشةصػػية

 (؟سرةوالدةؿ االقتصادي لأل

 ( وفيما يمي مناقشة نتائج فحصيا:1-4وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 مناقشة نتائج الفرضية األول : .1.2.1.5

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات (α)≤0.05ة عند المسػتوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس. لمشةصية
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(فػػػي متوسػػػطات α)≤0.05ة عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػائيفػػػروؽ ذات داللػػة ( وجػػػود 2.4)يتبػػيف مػػػف الجػػػدوؿ 

تبعػا لمتغيػر الجػنس لصػالح الػػذكور لػدى طمبػة الجامعػات الفمسػطينية  مػؿ الخمسػة الكبػرى لمشخصػيةالعوا

(، فقػػػد بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى سػػػمة العصػػػابية التفػػػانيعمػػػى بعػػػدي )العصػػػابية، ويقظػػػة الضػػػمير/ 

(، كمػػػػػا تبػػػػيف أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػػوبة 2.91)نػػػػاث( بينمػػػػا بمػػػػغ المتوسػػػػػط الحسػػػػابي لئل2.99لمػػػػذكور )

 التفػانيبمغ المتوسط الحسابي عمػى سػمة يقظػة الضػمير/ . كما (0.045( عند مستوى الداللة )2.013)

(، كمػػػػػا تبػػػػيف أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػػوبة 3.02)نػػػػاث( بينمػػػػا بمػػػػغ المتوسػػػػػط الحسػػػػابي لئل3.14لمػػػػذكور )

 .  (0.004( عند مستوى الداللة )2.878)

بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي عمػػى ، فقػػد خػػرىاأل بعػػادفػػي حػػيف تظيػػر النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ عمػػى بػػاقي األ

( عنػد مسػتوى -1.846(، وكانػت قيمػة )ت( المحسػوبة )3.14)ولئلنػاث( 3.06سمة االنبساط لمذكور )

( بينمػا بمػغ 2.89بمغ المتوسط الحسابي في سمة االنفتاح عمى الخبػرة لمػذكور ). أيضا (0.066الداللة )

( عنػػد مسػػتوى الداللػػػة 0.304قيمػػة )ت( المحسػػوبة ) (، كمػػا تبػػػيف أف2.87)نػػاثالمتوسػػط الحسػػابي لئل

( بينمػػا بمػػغ المتوسػػط 3.02بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي فػػي سػػمة الطيبة/الوداعػػة لمػػذكور ). أخيػػرا (0.761)

. (0.239( عنػد مسػتوى الداللػة )1.180(، كمػا تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػوبة )2.98)نػاثالحسابي لئل

ًا، وبنػػػاء عميػػػػو تػػػـ قبػػػػوؿ إحصػػػػائي( وىػػػي غيػػػػر دالػػػة 0.05)ة أكبػػػر مػػػػف حصػػػػائيحيػػػث كانػػػػت الداللػػػة اإل

في حيف تػـ رفضػيا عمػى بعػدي )العصػابية، ويقظػة الضػمير/  بعادالفرضية الصفرية األولى عمى ىذه األ

 (.التفاني

 

( التػػي بينػػت ووجػػود فػػروؽ فػػي العصػػابية لصػػالح 2010وىػػذا يتفػػؽ مػػع نتػػائج دراسػػة عبػػد المجيػػد وفػػرج)

التػي بينػت عػدـ وجػود ( 2006وعزيػز) عمػي( ودراسػة 2009نتػائج الشػوربجي ) اتفقت مع أيضا الذكور.

القيػػػؽ  نتػػػائج دراسػػػةمػػػع مػػػا كشػػػفت عنػػػو  حػػػيف . فػػػيالجػػػنسفػػػروؽ فػػػي سػػػمات الشخصػػػية تعػػػزى لمتغيػػػر 
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وجػػود فػػروؽ فػػي سػػمات )العصػػابية، واالنبسػػاطية، واالنفتػػاح عمػػى الخبػػرة( تعػػزى  أظيػػرت( التػػي 2011)

الضػمير لصػالح  فػي يقظػةاتفقػت مػع نفػس النتػائج فػي وجػود فػروؽ  أيضا، ثنالمتغير الجنس لصالح اإل

   الذكور، بينما لـ توجد فروؽ في سمة الطيبة تعزى لمتغير الجنس.

ة بػيف إحصػائي( التػي كشػفت عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة 2010دراسػة المطػوع)اختمفػت مػع نتػائج  أيضا

ة إحصػائي، فػي حػيف ال توجػد فػروؽ ذات داللػة نػاثفي بعد العصابية وذلؾ فػي اتجػاه اإل ناثالذكور واإل

في أربعػة مػف العوامػؿ الخمسػة لمشخصػية )االنبسػاطية، االنفتػاح عمػى الخبػرة، يقظػة  ناثبيف الذكور واإل

عمػى درجػات أعمػى  نػاثعينة اإل حيث حصمت( 2010واختمفت مع دراسة العنزي ) الضمير، الموافقة(.

 ية: العصابية، ويقظة الضمير. الشخص أبعادمف الذكور في بعديف مف 

وتعػزو الباحثػة السػبب فػي وجػود فػروؽ لصػالح الػذكور فػي سػمة العصػابية إلػى أف ذلػؾ قػد يعػود إلػى أف 

خاصػػة فػػي ىػػذه المرحمػػة  نػػاثمػػف تمػػؾ التػػي تواجييػػا اإل أكبػػرالػػذكور يتحممػػوا فػػي بعػػض األحيػػاف أعبػػاء 

الدراسػة  أعبػاءعمى الذكور تحمػؿ  فقط فإفاستيا مشغولة بدر  األنثىالدراسية، ففي الوقت الذي تكوف فيو 

ومصػػاريفيا، ممػػا يجعميػػـ يتحممػػوا نػػوعيف مػػف المسػػؤولية فػػي تمػػؾ المرحمػػة، مسػػؤولية الدراسػػة ومسػػؤولية 

يجعميػػـ اقػػؿ إسػػتقرارا وأكثػػر تػػوترا وقتػػا كافيػػا لػػراحتيـ ممػػا  وا، وىػػذا يجعميػػـ ال يجػػدأحيانػػاً  أقسػػاطياتػػوفير 

مة يقظػة الضػمير حيػػث تشػتمؿ ىػذه السػمة عمػػى المثػابرة والتنظػيـ لتحقيػػؽ . وكػذلؾ بخصػوص سػػوانفعػاال

 إلكمػػػاؿالماديػػػة لػػػدييـ حاجػػػة  اإلمكانيػػػاتالطمبػػػة الػػػذكور الػػػذيف يعػػػانوا مػػػف قمػػػة  فػػػإف، وبالتػػػالي األىػػػداؼ

 .أىدافيـبيقظة الضمير مف اجؿ تحقيؽ  أيضادراستيـ ال بد واف يتصفوا 

االنبسػػاط،  واالنفتػػاح عمػػى الخبػػرة، ) األخػػرىبػػاقي العوامػػؿ فػػروؽ عمػػى عػػف السػػبب فػػي عػػدـ وجػػود  أمػػا

فػػي المجتمػػع  نػػاثذلػػؾ قػػد يعػػود إلػػى أف كػػؿ مػػف الػػذكور واإل فػػإفوالطيبة/الوداعػػة( تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس، 

، آرائيػػـالفمسػطيني يتمتعػوف بفػرص وخيػارات متسػاوية تقريبػا، ولػدييـ الحريػػة إلػى حػد مػا فػي التعبيػر عػف 
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شػػبو واحػػدة  نػػاثطبيعػػة الحيػػاة العامػػة فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني سػػواء لمػػذكور أو لئل واتجاىػػاتيـ، كمػػا أف

 .سواء مف حيث األحواؿ السياسية أو االقتصادية أو حتى االجتماعية

، ومػػا يػػرتبط بػػو مػػف وظػػائؼ عقميػػة شخصػػية نػػاثالتكػػويف الفكػػري لمػػذكور واإل إلػػىقػػد يعػػود ذلػػؾ  أيضػػا

ة، وذلػػؾ فػػي ظػػؿ إحصػػائيفػػروؽ بسػػيطة ال تشػػير إلػػى نتيجػػة دالػػة الطػػرفيف، فقػػد كانػػت ال فييػػايتشػػابياف 

مػػػػف االنفتػػػػاح فػػػػي العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة فػػػػي داخػػػػؿ  يجػػػػابيتطػػػػابؽ التجربػػػػة والظػػػػروؼ، والمسػػػػتوى اإل

الجامعات الفمسطينية، وكذلؾ الثبات في الفكر المجتمعي بيف المجتمعات الجامعيػة المدروسػة ممػا يعنػي 

 طؽ يعيشوف ضمف أسس سيكولوجية وسوسيولوجية واحدة تقريبًا. أّف الطمبة في مختمؼ المنا

 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.5

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات (α)≤0.05ة عند المسػتوى إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير التةصص. لمشةصية

( فػػػػي سػػػػػمة α)≤0.05ة عنػػػػد المسػػػػػتوى إحصػػػػائيوجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػػة  (3.4)يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػػدوؿ 

طمبػػػة  ( لػػػدىالتفػػػاني)يقظػػػة الضػػػمير/ وسػػػمة )الصػػػفاوة/ االنفتػػػاح عمػػػى الخبػػػرة( وسػػػمة )الطيبة/الوداعػػػة( 

عػػزى لمتغيػػر التخصػص. حيػػث كانػػت الفػػروؽ لصػالح طمبػػة التخصصػػات العمميػػة ت الجامعػات الفمسػػطينية

وسػمة )الطيبة/الوداعػة(،  فقػػد بمػغ المتوسػط الحسػابي عمػػى  ،تػاح عمػػى الخبػرة()الصػفاوة/ االنفعمػى سػمة 

( بينمػػػا بمػػغ المتوسػػػط 2.83ية )نسػػانسػػمة )الصػػفاوة/ االنفتػػػاح عمػػى الخبػػػرة( لػػدى طمبػػة التخصصػػػات اإل

( عنػد -3.729(، كمػا تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػوبة )2.98الحسابي لدى طمبػة التخصصػات العمميػة )

كمػػػػػا بمػػػػػغ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي عمػػػػػى سػػػػػمة )الطيبة/الوداعػػػػػة( لػػػػػدى طمبػػػػػة  ،(0.000)مسػػػػػتوى الداللػػػػػة 

(، 3.06( بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى طمبػة التخصصػات العمميػػة )2.97ية )نسػانالتخصصػات اإل

، وكانػػت الفػػروؽ لصػػالح (0.022( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )-2.297كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )



 113 

بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى طمبػة ، حيػث (التفػاني)يقظة الضمير/ ية في سمة ساننطمبة التخصصات اإل

(، 2.98( بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لػدى طمبػة التخصصػات العمميػػة )3.13ية )نسػانالتخصصػات اإل

 .(0.000( عند مستوى الداللة )3.584كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )

( فػػػي بػػػاقي العوامػػػؿ α)≤0.05ة عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػائي عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػةفػػػي حػػػيف تبػػػيف 

فقػػد بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي فػػي سػػمة )العصػػابية( لػػدى لمتغيػػر )التخصػػص(.  تعػػزى خػػرىالشخصػػية األ

( بينمػػػا بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدى طمبػػػة التخصصػػػات العمميػػػة 2.96ية )نسػػػانطمبػػػة التخصصػػػات اإل

بمػػغ المتوسػػط . و (0.818( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )0.230(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )2.95)

( بينمػػا بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي 3.09ية )نسػػانالحسػػابي فػػي سػػمة )االنبسػػاط( لػػدى طمبػػة التخصصػػات اإل

( عنػػد مسػػتوى -0.916(، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )3.13لػػدى طمبػػة التخصصػػات العمميػػة )

لصػػفرية األولػػى عمػػى سػػمة )الصػػفاوة/ االنفتػػاح عمػػى (، وبنػػاء عميػػو تػػـ رفػػض الفرضػػية ا0.360الداللػػة )

( فػػي حػػيف تػػـ قبوليػػا عمػػى بػػاقي العوامػػؿ التفػػانيالخبػرة( وسػػمة )الطيبة/الوداعػػة( وسػػمة )يقظػػة الضػػمير/ 

 .خرىاأل

 أفضػؿطمبة التخصػص العممػي  أف( التي بينت 2012وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة ذيب وعمواف)

فػػي يػػر الجػػانبي وسػػمة االنفتػػاح عمػػى الخبػػرة مػػف بقيػػة الفػػروؽ فػػي العبلقػػة. فػػي العبلقػػة بػػيف كػػؿ مػػف التفك

ؽ فػػػي سػػػمات ( التػػػي بينػػػت انػػػو ال توجػػػد فػػػرو 2011دراسػػػة القيػػػؽ )مػػػع مػػػا كشػػػفت عنػػػو  حػػػيف اختمفػػػت

( التػػي بينػػت انػػو ال توجػػد فػػروؽ فػػي 2003دراسػػة حامػػد )و  التخصػػص العممػػي.الشخصػػية تعػػزى لمتغيػػر 

 متغير التخصص.جميع السمات الشخصية تعزى ل

وتعزى الباحثة السبب في وجود فروؽ في سمة )الصفاوة/ االنفتاح عمػى الخبػرة( وسػمة )الطيبة/الوداعػة( 

أصػػحاب الميػػوؿ إلػػى المػػواد العمميػػة فػػي الغالػػب مػػػا  فػػرادلصػػالح طمبػػة التخصصػػات العمميػػة إلػػى أّف األ

ىػػذه التحػػديات الفكريػػة، وىػػو مػػا يػػدعو يتعػػامموف مػػع القضػػايا المعقػػدة واأللغػػاز ويميمػػوف إلػػى التعامػػؿ مػػع 
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إلػػػى االبتكػػػػار والتغييػػػػر والتنويػػػػع والعمػػػؿ عمػػػػى بنػػػػاء الػػػػذات، وىػػػػي الصػػػفات التػػػػي يتميػػػػز بيػػػػا الخيػػػػاليوف 

، وىـ أقػؿ اىتمامػا بػالفف، وىػي الصػفات التػي أنفسيـوالمبتكروف والذيف يبحثوف عف المعمومات والنتائج ب

طمبػػة التخصصػػات  فػػإفاب التخصصػػات العمميػػة، وبالتػػالي أصػػح فػػراديتميػػز بيػػا فػػي معظػػـ األحيػػاف األ

 طيبة ووداعة. أكثرانفتاحا عمى الخبرة و  أكثرالعممية ىـ 

 

 

لصػػالح طمبػػة ( التفػػاني)يقظػػة الضػػمير/  ة فػػي سػػمةإحصػػائيعػػف السػػبب فػػي وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة  أمػػا

 يػـيتميػز معظم فية والػذينسػانطمبػة التخصصػات اإل فإفو وعمى العكس تمامًا فإنية نسانالتخصصات اإل

عمى شكؿ نتاجات أدبيػة أو فكريػة، فيػي موجػودة فػي  أوبالتعامؿ مع النفس البشرية، سواء بشكؿ مباشر 

ي نسػانوالفكػر اإل األخبلقيػات، حيػث يتميػزوف بالتعامػؿ مػع دراسػة خػرىمػف السػمات األ أكثرسمة اليقظة 

لػػػذا ارتفعػػػت درجػػػة يقظػػػة الضػػػمير لػػػدييـ  ،وىػػػو مػػػا يتناسػػػب مػػػع مواصػػػفاتيـ الشخصػػػية وبالتػػػالي ميػػػوليـ

 بصورة واضحة.

ة فػػي سػػمة العصػػابية واالنبسػػػاط إحصػػائيعػػدـ وجػػػود فػػروؽ ذات داللػػة تعػػزو الباحثػػة السػػبب فػػي  أيضػػا

يمكػف القػػوؿ اف ىنػػاؾ عػدد آخػػر مػػف العوامػؿ التػػي قػػد تػؤثر فػػي درجػػة  انػػو إلػػىلمتغيػػر التخصػص  تعػزى

مػف التخصػص، فػالظروؼ المحيطػة والبيئػة االجتماعيػة  أكثػرية بسمات العصابية واالنبساط فرادتمتع األ

سػػرية والقػػدرات العقميػػة والصػػفات الشخصػػية كميػػا ليػػا دور ميػػـ فػػي ذلػػؾ، كػػذلؾ الوضػػع اإلجتمػػاعي واأل

والمكانة اإلجتماعية والدور الذي يمعبو الفرد في المجتمع كميا عوامػؿ تسػيـ فػي تنيمػة سػمات الشخصػية 

 ير التخصص لدى الطمبة.مف متغ أكثر يجابيةاإل

 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.5
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العوامػؿ الةمسػة الكبػرى في متوسطات ( α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .الجامعةلدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير  لمشةصية

ة عند إحصائيذات داللة وجود فروؽ  إلى( .45تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ)

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةفي متوسطات ( α)≤0.05المستوى

(، في حيف تبيف التفانييقظة الضمير/ و  )االنبساط، والطيبة/الوداعة، أبعادالجامعة عمى تعزى لمتغير 

)االنبساط،  أبعادات البعدية لمفروؽ في . حيث تشير المقارنخرىاأل بعادعدـ وجود فروؽ عمى باقي األ

(، تبعا لمتغير الجامعة أف الفروؽ كانت عمى بعد )االنبساط( التفانييقظة الضمير/ و  والطيبة/الوداعة،

( وبيف طمبة )جامعة بيت لحـ( لصالح طمبة )جامعة القدس(، كما كانت جامعة القدسبيف طمبة )

)جامعة القدس وجامعة النجاح( وبيف طمبة )بيت لحـ(  الفروؽ عمى بعد)الطيبة/الوداعة( بيف طمبة

( بيف التفانيلصالح طمبة )جامعة القدس وجامعة النجاح(، وكانت الفروؽ عمى بعد)يقظة الضمير/ 

طمبة )جامعة القدس وجامعة بيت لحـ( وبيف طمبة )جامعة النجاح( لصالح طمبة )جامعة القدس 

فرضية الصفرية الثانية عمى بعدي )االنبساط، وجامعة بيت لحـ(. وىذا يدعو إلى رفض ال

 .خرىاأل بعاد( في حيف تـ قبوليا عمى باقي األالتفانييقظة الضمير/ و  والطيبة/الوداعة،

عثر الباحثة عمى دراسات سابقة بحثت سمات الشخصية تبعا لمجامعة، وقد يرجع السبب في ذلؾ لـ ت

الشخصية مف وجية نظر الباحثيف، فقد ال  إلى عدـ وجود اثر الختبلؼ الجامعة في درجة سمات

عمى اكتساب الطالب سمة دوف غيرىا، فالسمة تتكوف عند الفرد عبر تسمسؿ  تأثيراً  يكوف لمجامعة حقاً 

و ال فإنحياتو اليومي، والتي تعود في الغالب إلى طفولتو األولى وتنشئتو االجتماعية أحيانا، وبالتالي 

في الجامعة، والتي ال تزيد  نسافة وجيزة ىي الفترة التي يقضييا اإليتشكؿ لديو سمة معينة خبلؿ فتر 

عف األربعة سنوات في الغالب، حتى أف بعض الطمبة لـ يكف قد مضى عمى وجوده في الجامعة أشير 
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معدودة. ولكف قد يكوف ىناؾ تمايز بيف الطمبة نتيجة الختبلؼ بيئاتيـ وظروفيـ المعيشية والتي جاءوا 

 .أخرى ألسباباالختبلؼ ىنا قد يكوف  فإفالجامعة وبالتالي  إلى أصبلبيا 

في الجامعة تعزى لمتغير ة إحصائيوجود فروؽ ذات داللة  أظيرتوالمتتبع لمدراسة أف يجد النتائج 

طبيعة ىؤالء الطمبة والذيف  إلىاالنبساط لصالح طمبة )جامعة القدس( وىذا قد يعود متوسطات 

وجود فروؽ في متوسطات الطيبة/الوداعة لصالح  أيضافة الغربية، الض أنحاءيتوزعوف عمى مختمؼ 

عمى  أيضاما يترتب عمى طمبة القدس ينطبؽ  يعني أف طمبة )جامعة القدس وجامعة النجاح(، مما

الضفة  أنحاءكبيرة مف الطمبة الذيف يتوزعوف عمى مختمؼ  إعدادطمبة جامعة النجاح التي تضـ 

 .التفانية لسمة الضمير/ الغربية، وكذلؾ الحاؿ بالنسب

 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.5

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى فػي متوسػطات (α)≤0.05ة عند المسػتوى إحصائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .سرةالدةؿ االقتصادي لأللدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير  لمشةصية

ة عند إحصائيوجود فروؽ ذات داللة  إلى( 9.4تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ)

لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةفي متوسطات ( α)≤0.05المستوى

)االنبساط، والطيبة/الوداعة(، في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ عمى باقي  أبعادالجامعة عمى تعزى لمتغير 

دية لمفروؽ في بعد )االنبساط(، تبعا لمتغير الدخؿ . حيث تشير المقارنات البعخرىاأل بعاداأل

شيكؿ فاقؿ(  2000أف الفروؽ كانت عمى بعد )االنبساط( بيف الطمبة الذيف دخميـ ) سرةاالقتصادي لؤل

مف ذلؾ( لصالح الطمبة الذيف دخميـ  أكثرشيكؿ، و  3000 – 2001وبيف الطمبة الذيف دخميـ )

بينما كانت الفروؽ عمى بعد)الطيبة/الوداعة( بيف الطمبة مف ذلؾ(،  أكثرو شيكؿ،  3000 – 2001)

شيكؿ  2000مف ذلؾ( وبيف الطمبة الذيف دخميـ ) أكثرشيكؿ، و  3000 – 2001الذيف دخميـ )
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شيكؿ فاقؿ(، وىذا يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية  2000فاقؿ( لصالح الطمبة الذيف دخميـ )

 .خرىاأل بعادداعة( في حيف تـ قبوليا عمى باقي األالرابعة عمى بعدي )االنبساط، والطيبة/الو 

( التي بينت انو ال توجد فروؽ في سمات 2011كشفت عنو دراسة القيؽ ) ال يتفؽ مع ماوىذا 
 الشخصية تعزى لمتغير مستوى الدخؿ.

تظير النتائج السابقة انو كمما ارتفع معدؿ الدخؿ كمما زادت سمة االنبساط لدى الطمبة، وقد سبؽ 

الميوؿ االجتماعية واالنفعالية والمرح والتفاؤؿ، وقد يمعب  ياالنبساطي ذو الشخص  أفنت الباحثة وبي

ما كاف معدؿ الدخؿ ثابت  إذانقصاف ىذه السمة خاصة  أوفي زيادة  كبيراً  معدؿ الدخؿ الشيري دوراً 

عدؿ الدخؿ الطيبة/الوداعة والتي تبيف انو كمما قؿ م بخصوص سمة أماعبر مراحؿ حياة الفرد، 

 يتأثرواستجاباتيـ، وىذا قد  فرادأنماط متفاوتة في تفكير األ إلىتشير انخفضت لدى الطمبة والتي 

 .أيضاالمعيشية عبر مراحؿ الحياة بظروؼ الحياة 

 تأثيراتياليا  أخرىعوامؿ  إلى. وىذا قد يعود خرىاأل بعادفي حيف تبيف عدـ وجود فروؽ عمى باقي األ

تبعا الختبلؼ مجموعة مف  فرادالفرد لسمة دوف غيرىا، فقد تختمؼ السمات بيف األ القوية عمى اكتساب

العوامؿ المتداخمة البيئية والوراثيػة معػًا فكؿ استجابة أو سمة تتوقؼ إلى حد بعيد عمى ىذيف العامميف، 

مكتسب،  فػبل يمكننػا القوؿ عف الصفات السيكولوجية وأوجو النشاط بأف بعضيا موروث والبعض اآلخر

 بػؿ إف كؿ صفة وكؿ نشاط يرجع إلى العامميف معًا.

 
 . مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث:3.1.5

 لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟ مكونات التفكير اإلبداعي ما 

انتشارا لدى طمبة الجامعات الفمسطينية  مكونات التفكير اإلبداعي ( أف أىـ 11.4يتضح مف الجدوؿ )

(، وجاءت في المرتبة الثانية ميارة )الطبلقة( 32.79بمتوسط حسابي قدره ) (المرونة) ميارة تمثمت في

( بمتوسط حسابي قدره صالة(، وجاء في المرتبة الثالثة ميارة )األ26.67بمتوسط حسابي قدره )
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بانحراؼ 72.75)فكاف ) مكونات التفكير اإلبداعي (، وفيما يتعمؽ بالمتوسط الحسابي ككؿ ل13.29)

 ي.اإلبداعدرجة متوسطة مف التفكير  إلى( مما يشير 21.78قدره) معياري

تسمسؿ ىذه الميارات ضمف ىذه الدراسة جاء بشكؿ منطقي، حيث جاء  أفالباحثة  أفترى الباحثة 

، وىي ميارة تحتاج مف األولى، حيث جاءت المرونة في المرتبة األصعب إلى األسيؿالتسمسؿ مف 

، فرادمف األ أكبرقد يمتاز بيا عدد  المكوفوجية عقمية معينة، وىذا  يرعمى تغيالفرد امتبلؾ القدرة 

عدد  إنتاجأف مف لديو القدرة عمى  إلىبعكس ميارة الطبلقة التي جاءت في المرتبة الثانية والتي تشير 

قمة  أفية. وىذا يعني اإلبداع األفكار إيجادفي  أكبرفي وحدة زمنية تكوف لو فرصة  األفكاركبير مف 

 فرادقد يمتاز بيا عدد اقؿ مف األ المكوفىذه  أف، حيث المكوفىـ الذيف قد يمتمكوا ىذه  فرادف األم

أصيمة حيث يعتبر  أفكار إنتاجوالتي تعني التفرد في امر ما والقدرة عمى  صالةمقارنة مع ميارة األ

عناصرىا ثـ  إلىات ي والتحميؿ والتأليؼ أي تحميؿ المركباإلبداعفي التفكير  أساسياً  ذلؾ عنصراً 

 فإفمف بيف تمؾ الميارات، لذا  األصعب المكوفتركيبيا وتنظيميا عمى نحو جديد مبتكر، وبالتالي ىي 

 ي. اإلبداعالطمبة في الجامعات الفمسطينية لدييـ درجة متوسطة مف التفكير 

لتفكير مف قبؿ ىناؾ اىتماـ بيذا النوع مف ا أفي يعني اإلبداعواف وجود درجة متوسطة مف التفكير 

ذلؾ قد يعزى إلى التقدـ  أف إلىالجامعات الفمسطينية، حيث تعزو الباحثة السبب في وجود ىذه النتيجة 

والتطور العممي، والتنافس بيف الطمبة عمى استخداـ أفضؿ الميارات والوسائؿ مف اجؿ الوصوؿ إلى 

 أنفسيـمبة الجامعة يعتمدوف عمى التربوية أثناء مسيرتيـ التعميمية، وكذلؾ الف ط ساليبأرقى األ

بالدرجة األولى في التحصيؿ العممي، وخاصة أف مناىج الجامعات قد صممت خصيصا لزيادة القدرة 

 لدى الطمبة. اإلبداععمى 
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 السؤاؿ الرابع: مناقشة نتائج 4.1.5

التفكيػػػر  متوسػػػطات مكونػػػاتفػػػي (α)≤0.05ة عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػائيتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة ىػػػؿ 

الجنس، والتةصػػص، والجامعػػة، والػػدةؿ ات)تعػػزى لمتغيػػر لػػدى طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية ي بػػداعاإل

 (؟سرةاالقتصادي لأل

 ( وفيما يمي مناقشة نتائج فحصيا:1-4وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 مناقشة نتائج الفرضية الةامسة:. 1.4.1.4

ي اإلبػداعالتفكيػر  متوسطات مكوناتفي (α)≤0.05ى ة عند المستو إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 تعزى لمتغير الجنس.لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

(فػػي متوسػػطات α)≤0.05ة عنػػد المسػػتوى إحصػػائيذات داللػػة ( وجػػود فػػروؽ 12.4)يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ 

انػو ال  تبػيف تبعا لمتغير الجنس لصػالح الػذكور، فػي حػيفميارة الطبلقة لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

، فقػػد خػػرىة تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس عمػػى الدرجػػة الكميػػة وبػػاقي الميػػارات األإحصػػائيفػػروؽ ذات داللػػة توجػػد 

( بينمػػػػػػػا بمػػػػػػػغ المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي 32.93لمػػػػػػػذكور ) ميػػػػػػػارة المرونػػػػػػػةبمػػػػػػػغ المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي عمػػػػػػػى 

بمػغ . كمػا (0.846( عند مسػتوى الداللػة )0.194(، كما تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة )32.66)ناثلئل

(، 25.01)نػاث( بينمػا بمػغ المتوسػط الحسػابي لئل28.25المتوسط الحسابي عمى ميارة الطبلقة لمذكور )

بمػػغ المتوسػػط الحسػػابي . و (0.000( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )4.133كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة )

( عنػػػد -0.559بة )(، وكانػػػت قيمػػػة )ت( المحسػػػو 13.48)نػػػاث( و لئل13.11لمػػػذكور ) صػػػالةعمػػػى األ

ي لػػػدى اإلبػػػداعبينمػػػا بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمتفكيػػػر . (0.576مسػػػتوى الداللػػػة )

( عنػػػػد 1.493(، كمػػػػا تبػػػػيف أف قيمػػػػة )ت( المحسػػػػوبة )71.15)نػػػػاث( وكػػػػاف لػػػػدى اإل74.29الػػػػذكور )

ًا، إحصػائير دالػة ( وىػي غيػ0.05)ة أكبػر مػف حصػائيحيػث كانػت الداللػة اإل. (0.136مستوى الداللػة )
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ي وميػػارة المرونػػة اإلبػػداعوبنػػاء عميػػو تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية الخامسػػة عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمتفكيػػر 

 في حيف تـ رفضيا عمى ميارة الطبلقة. صالةواأل

( التػػي بينػػت انػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة 2010وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة المطػػوع)

، صػػػػالةيػػػػة العامػػػػة والقػػػػدرات النوعيػػػػة )المرونػػػػة، األاإلبداعفػػػػي القػػػػدرات  نػػػػاثكور واإلة بػػػػيف الػػػػذإحصػػػػائي

( التي كشفت عػف عػدـ وجػود فػروؽ تبعػا لمتغيػر الجػنس 1998الشعار )الحساسية لممشكبلت(. ودراسة 

 ي.اإلبداعفي التفكير 

طينية تبعػػا لمتغيػػر وتعػزو الباحثػػة السػػبب فػي وجػػود فػػروؽ فػػي ميػارة الطبلقػػة لػػدى طمبػػة الجامعػات الفمسػػ

 نػاثمػف اإل أكثػرتمػؾ الفػرص التػي قػد تتػاح لمػذكور  إلػىذلػؾ قػدي يعػود  أف إلػىالجنس ولصالح الػذكور 

اكبػر عػدد ممكػف  إنتػاجميارة الطبلقة تتضمف قػدرة الفػرد عمػى  أفخاصة في المجتمع الفمسطيني، حيث 

ي، وقػػد تتػػػاح بػػػداعانػػب الكمػػي لئلمػػف األفكػػار أو اإلجابػػػات فػػي وحػػدة زمنيػػػة محػػددة فالطبلقػػة تمثػػػؿ الج

فػػػي ىػػذا المجتمػػع الػػذي يصػػنؼ ضػػمف المجتمعػػات الشػػػرقية،  نػػاثالفرصػػة لمػػذكور بصػػورة اكبػػر مػػف اإل

الطبلقػة التعبيريػة فػبل يعنػي ذلػؾ امتبلكيػا تمػؾ  أوبالقػدرة عمػى الطبلقػة المفظيػة  األنثػىفحتى لػو امتػازت 

المتبلؾ العديد مف الميػارات والتػي قػد  أكثرالفرص بصورة كاممة، بعكس الذكور الذيف تتاح ليـ  المكوف

 ية.نتاجميارة الطبلقة الشكمية والطبلقة الفكرية والطبلقة اإل يكوف مف أىميا

فػروؽ ذات داللػة وجػود  عػف عػدـ أيضاالنتائج كشفت  أف أالورغـ التمايز واالختبلؼ في ميارة الطبلقة 

إلػى أف كػؿ مػف وىػذا قػد يعػود  خػرىوبػاقي الميػارات األتبعا لمتغير الجنس عمى الدرجة الكميػة ة إحصائي

الطبلب والطالبات يخضعوف لنظاـ تعميمي واحد، واف ىذا النظػاـ التعميمػي يسػير ضػمف خطػط مدروسػة 

المنػاىج التعميميػة التػي تشػتمؿ عمػى  أفبصورة تشمؿ جميع الطمبػة عمػى اخػتبلؼ قػدراتيـ وجنسػيـ، كمػا 

الجػنس  إلػىنمية قدراتيـ العقمية بطريقة تشمؿ جميع الطمبػة دوف النظػر ي معدة لتاإلبداعالتفكير  أساليب



 121 

نمػػاالقػػدرة العقميػػة والجسػػدية التػػي يتمتػػع بيػػا كػػؿ طالػػب عمػػى حػػدا.  أو قػػد يختمػػؼ ذلػػؾ تبعػػا الخػػتبلؼ  وا 

 مف اختبلؼ الجنس. أكثرالتخصص 

 

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة:. 2.4.1.5

ي اإلبػداعالتفكيػر  متوسطات مكوناتفي (α)≤0.05عند المستوى ة إحصائيتوجد فروؽ ذات داللة  ال

 .التةصصتعزى لمتغير لدى طمبة الجامعات الفمسطينية 

متوسػطات فػي ( α)≤0.05ة عنػد المسػتوى إحصػائيوجػود فػروؽ ذات داللػة  (13.4)يتبيف مف الجػدوؿ 

صػص لصػالح طمبػة الكميػات التخ لمتغيػرتبعػا لدى طمبة الجامعات الفمسػطينية  ياإلبداعالتفكير  مكونات

( بينمػا بمػغ 30.38ية )نسػانلػدى طمبػة الكميػات اإل ميارة المرونػةلمتوسط الحسابي عمى ا بمغقد ف العممية،

( -4.957(، كمػا تبػيف أف قيمػة )ت( المحسػوبة )37.50المتوسط الحسػابي لػدى طمبػة الكميػات العمميػة )

ي عمػػػى ميػػػارة الطبلقػػػة لػػػدى طمبػػػة الكميػػػات لمتوسػػػط الحسػػػابا بمػػػغ. كمػػػا (0.000عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )

(، كمػػػا تبػػػيف أف 28.46( بينمػػػا بمػػػغ المتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدى طمبػػػة الكميػػػات العمميػػػة )25.75ية )نسػػػاناإل

لمتوسػػػط الحسػػػػابي عمػػػى بعػػػػد ا بمػػػػغ. و (0.001( عنػػػد مسػػػػتوى الداللػػػة )-3.252قيمػػػة )ت( المحسػػػػوبة )

(، وكانػػػت قيمػػػة 15.34الكميػػات العمميػػػة ) ى طمبػػػةولػػػد( 12.24ية )نسػػػانلػػػدى طمبػػػة الكميػػات اإل صػػالةاأل

بينمػػػا بمػػغ المتوسػػػط الحسػػابي عمػػػى الدرجػػػة . (0.000( عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة )-4.566)ت( المحسػػوبة )

( وكػػػػاف لػػػػدى طمبػػػػة الكميػػػػات العمميػػػػة 68.37ية )نسػػػػاني لػػػػدى طمبػػػػة الكميػػػػات اإلاإلبػػػػداعالكميػػػػة لمتفكيػػػػر 

حيػػث كانػػت . (0.000( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )-6.056) (، كمػػا تبػػيف أف قيمػػة )ت( المحسػػوبة81.31)

ًا، وبنػػػاء عميػػػو تػػػـ رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية إحصػػائيوىػػػي دالػػػة  (0.05)مػػػف  أصػػػغرة حصػػػائيالداللػػة اإل

 السادسة.
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 أفيشاد ( اٌزٟ ث١ٕذ أٗ ٨ رٛعذ فيشٚق ِّٙيخ ثي١ٓ    2006ِغ ِب وشفذ ػٕٗ دساعخ اٌٛؿجبْ) وىذا ال يتفؽ

( 2005دساعيخ ِظيـفٝ)  و ؿج١ؼخ اٌزخظض اٌذساعٟ. ئٌٝا٨ثزىبسٞ ػبئذح اٌؼ١ٕخ فٟ ِىٛٔبد اٌزفى١ش 

خ ثي١ٓ اٌـي٩ة ٚاٌـبٌجيبد ػٍيٝ اخزجيبس اٌزفى١يش إٌبليذ        ئؽظيبئ١ اٌزٟ ث١ٕيذ ػيذَ ٚعيٛد فيشٚف راد د٨ٌيخ      

ي اإلبػداع( التػي كشػفت عػف وجػود فػروؽ فػي التفكيػر 1998الشػعار ) ودراسػةاٌزخظيض،  رؼضٜ ٌّزغ١ش 

لح التخصػص العممػي واألدبػػي مقابػؿ الصػناعي بينمػػا كانػت الفػروؽ لصػػالح تبعػا لمتغيػر التخصػص لصػػا

األدبػػػي فػػػي سػػػمة االسػػػتقبلؿ فػػػي الحكػػػـ والتفكيػػػر، وكانػػػت فػػػي سػػػمة التفكيػػػر التػػػأممي والقػػػدرة عمػػػى النقػػػد 

تبعػػػا  خػػػرىلصػػػالح العممػػػي واألدبػػػي مقابػػػؿ الصػػػناعي، فػػػي حػػػيف لػػػـ يتبػػػيف وجػػػود فػػػروؽ فػػػي السػػػمات األ

   لمتغير التخصص.

 ياإلبػداعالتفكيػر  متوسػطات مكونػاتفػي ة عنػد إحصػائيوجػود فػروؽ ذات داللػة زو الباحثػة السػبب وتعػ

ذلػػؾ قػػد  أف إلػػىالتخصػػص لصػػالح طمبػػة الكميػػات العمميػػة  لمتغيػػرتبعػػا لػػدى طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية 

صػفحاتيا  ات العممية، فيػي تحػوي بػيف طيػاتالعممية التي يتمقاىا طمبة التخصصيعود إلى طبيعة المادة 

مواضػيع وأسػئمة وقضػايا لممناقشػة، وتشػتمؿ عمػى موضػػوعات عمميػة تطبيقيػة تثيػر التفكيػر، وتصػنع لػػدى 

ي الػػذي اإلبػداعالطالػب حالػػة مػف عػػدـ التػوازف تدفعػػو جػادًا إلػػى مسػتوى متقػػدـ مػف التفكيػػر، وىػو التفكيػػر 

حالػة  إلػىحػؿ والوصػوؿ يخرجو عف المألوؼ، ويضػعو عمػى المحػؾ لينطمػؽ فػي خيالػو سػعيًا الكتشػاؼ ال

ية التػػي تعتمػػػد عمػػػى نسػػػانالتػػوازف، األمػػػر الػػػذي قػػد يكػػػوف مختمفػػػًا فػػي المػػػادة لػػػدى طمبػػة التخصصػػػات اإل

 ي.اإلبداعالحفظ والتمقيف مما يحد مف تفكير الطمبة 

 

 :السابعةمناقشة نتائج الفرضية. 3.4.1.5

ي اإلبػداعالتفكيػر  ات مكونػاتمتوسطفي (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيال توجد فروؽ ذات داللة 

 .الجامعةلمتغير  تعزىلدى طمبة الجامعات الفمسطينية 



 123 

ة عنػػػػػػػد إحصػػػػػػػائي( أنػػػػػػػو ال توجػػػػػػػد فػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػة .415تشػػػػػػػير المعطيػػػػػػػات الػػػػػػػواردة فػػػػػػػي الجػػػػػػػدوؿ)

ي لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػات الفمسػػػطينية تعػػػزى اإلبػػػداعالتفكيػػػر  متوسػػػطات مكونػػػاتفػػػي (α)≤0.05المسػػػتوى

الدرجػػة الكميػػة وبعػػدي) المرونػػة والطبلقػػة(، فقػػد بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة عمػػى عمػػى   الجامعػػةلمتغير 

(، وبمغػػػػت قيمػػػػة )ؼ( المحسػػػػوبة عمػػػػى ميػػػػارة 0.061( عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة )2.819ميػػػػارة المرونػػػػة )

ي اإلبػػػداع(، بينمػػػا بمغػػت عمػػػى الدرجػػػة الكميػػة لمتفكيػػػر 0.440( عنػػػد مسػػتوى الداللػػػة )0.822الطبلقػػة )

(، حيػث بمغػت صػالة(، في حيف تبيف وجود فروؽ عمى ميارة)األ0.217ستوى الداللة )( عند م1.535)

(، حيػػػػث تشػػػػير 0.005( عنػػػػد مسػػػػتوى الداللػػػػة )5.462) صػػػػالةقيمػػػػة )ؼ( المحسػػػػوبة عمػػػػى ميػػػػارة األ

(، تبعا لمتغير الجامعة أف الفػروؽ كانػت بػيف طمبػة )جامعػة صالةالمقارنات البعدية لمفروؽ في ميارة )األ

بيت لحـ( وبيف طمبػة )جامعػة النجػاح( لصػاؿ طمبػة )جامعػة القػدس وبيػت لحػـ( وىػذا يػدعو إلػى القدس و 

 خػػرىاأل بعػػاد( فػػي حػػيف تػػـ قبوليػػا عمػػى بػػاقي األصػػالةرفػػض الفرضػػية الصػػفرية السػػابعة عمػػى ميػػارة )األ

 والدرجة الكمية.

ي اإلبػػداعكميػػة لمتفكيػػر وتعػزو الباحثػػة السػػبب فػػي عػػدـ وجػػود فػػروؽ تبعػػا لمتغيػػر الجامعػػة عمػػى الدرجػػة ال

تمػػػؾ الميػػػارات قػػػد تنمػػػو وتتطػػػور تبعػػػا لمجموعػػػة مػػػف  أف إلػػػىوكػػػذلؾ عمػػػى ميػػػارتي المرونػػػة والطبلقػػػة 

الظروؼ والعوامػؿ، وبالتػالي قػد تكػوف البيئػة الجامعيػة والمنػاخ الجػامعي ضػمف تمػؾ العوامػؿ، ولكػف لػيس 

تمعػب لػدى الطمبػة،  فقػد  اإلبػداعدرجػة عمػى  التػأثيرتكػوف الجامعػة ىػي المػؤثر األقػوى فػي  أفبالضرورة 

ي، اإلبػػداعالبيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا الفػػرد، ومحيطػػة االجتمػػاعي والثقػػافي دورًا ميمػػًا فػػي النيػػوض بػػالتفكير 

بمجموعة مف العوامػؿ الشخصػية والتػي منيػا ضػعؼ الثقػة بػالنفس ي اإلبداعدرجة التفكير  تتأثركذلؾ قد 

 تفكير النمطي. والحماس المفرط وال لممجاراةوالميؿ 

مػػػا التقػػػت مػػػع مجموعػػػة مػػػف العوامػػػؿ  إذا تػػػأثيرالجامعػػػة كمؤسسػػػة تعميميػػػة قػػػد يكػػػوف ليػػػا  فػػػإفوبالتػػػالي 

تبعػا لمتغيػر الجامعػة ولصػالح  صػالة. لذا نجد في ىذه الدراسة اختبلؼ واضح فقػط فػي ميػارة األخرىاأل
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العوامػػؿ الشخصػػية لفئػػة مػػف طمبػػة جامعػػة بيػػت لحػػـ وجامعػػة القػػدس، وىػػذا قػػد يكػػوف بسػػبب التقػػاء بعػػض 

ي اإلبػػداعالطمبػػة مػػع بعػػض عوامػػؿ المنػػاخ داخػػؿ الجامعػػات المػػذكورة، خاصػػة واف اىػػـ شػػروط التفكيػػر 

وفػرة فػػي العناصػر والمثيػػرات والخبػرات، والتنػػوع فػػي  كثػػربصػورة عامػػة ىػو وجػػود المنػاخ األقػػؿ تقيػدًا، واأل

المجػػرد والتخيػػؿ واالنطػػبلؽ فػػي الخيػػاؿ  إلػػىلػػب التدريسػػية التػػي تخػػرج عػػف التقميػػد، وتقبػػؿ الطا سػػاليباأل

توافر اإلمكانيات الماديػة وتػرؾ الحريػة لمطمبػة فػي اختيػار  إلىواألفكار غير المألوفة، ولعؿ ذلؾ قد يعود 

 الميمات والقياـ بيا بالكيفية التي يرونيا في جامعتي القدس وبيت لحـ.

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة:. 4.4.1.5

ي اإلبػداعالتفكير  متوسطات مكوناتفي (α)≤0.05ة عند المستوى إحصائيوؽ ذات داللة ال توجد فر 

 .سرةالدةؿ االقتصادي لأللدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى لمتغير 

ة عند إحصائي( أنو ال توجد فروؽ ذات داللة .418تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ)

ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية تعزى اإلبداعير التفك متوسطات مكوناتفي ( α)≤0.05المستوى

، فقد بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة صالةعمى الدرجة الكمية وميارة األ سرةالدخؿ االقتصادي لؤللمتغير 

(، وبمغت عمى الدرجة الكمية لمتفكير 0.952( عند مستوى الداللة )0.049) صالةعمى ميارة األ

(، في حيف تبيف وجود فروؽ عمى ميارتي )المرونة 0.348)( عند مستوى الداللة 1.058ي )اإلبداع

( عند مستوى الداللة 3.105والطبلقة(، حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى ميارة المرونة )

( عند مستوى الداللة 5.380(، أيضا بمغت قيمة )ؼ( المحسوبة عمى ميارة الطبلقة )0.046)

(، تبعا لمتغير الدخؿ ميارتي المرونة والطبلقةفي ) (، حيث تشير المقارنات البعدية لمفروؽ0.005)

شيكؿ فاقؿ( وبيف الطمبة الذيف  2000أف الفروؽ كانت بيف الطمبة الذيف دخميـ ) سرةاالقتصادي لؤل

 3000 – 2001مف ذلؾ( لصالح الطمبة الذيف دخميـ ) أكثرشيكؿ، و  3000 – 2001دخميـ )
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ميارتي المرونة الفرضية الصفرية الثامنة عمى بعدي ) مف ذلؾ(، وىذا يدعو إلى رفض أكثرشيكؿ، و 

 .صالة( في حيف تـ قبوليا عمى الدرجة الكمية وميارة األوالطبلقة

ة إحصػائي( التي بينت وجػود فػروؽ ذات داللػة 2003وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة قاـ بيا حامد )

فػي التفكيػر بػيف ذوي الػدخؿ  صػالةر واألالشيري عمػى سػمتي المرونػة فػي التفكيػ سرةتبعا لمتغير دخؿ األ

المرتفع والمتوسط وبيف ذوي الدخؿ المػنخفض لصػالح ذوي الػدخؿ المرتفػع والمتوسػط عمػى سػمة المرونػة 

   في التفكير. صالةفي التفكير، وبيف ذوي الدخؿ المرتفع والمتوسط لصالح المرتفع عمى سمة األ

ـ عمى تغيير الموقؼ، وعدـ تبني أنماط فكرية ويمكف تفسير قدرة الطمبة متوسطي الدخؿ عف غيرى

واحدة لمواجية مواقؼ الحياة، وطبلقتيـ في اقتراح الحموؿ واألفكار الجديدة، بارتباط تفكيرىـ 

يجادبمصالحيـ الكثيرة التي تتطمب منيـ طرقًا عدة في التفكير و  الحموؿ، وذلؾ بسبب وضعيـ المادي  ا 

 ي الدخؿ المتدني.تصادية، ومحاولة االبتعاد عف خط الفقر لذو المتوسط وحاجتيـ لتحسيف ظروفيـ االق

الجامعية، وتحسيف ظروؼ  أقساطيـفاذا كاف الطمبة ذوي الدخؿ المتدني منشغموف في تاميف 

تسيب وعدـ  أكثرالطمبة مف ذوي الدخؿ المرتفع قد يكونوا  فإفاالقتصادية وتاميف لقمة العيش ليـ، 

االختراع، لذا  أـية بسبب عدـ حاجتيـ لذلؾ، فالحاجة ىي اإلبداعتيـ في تطوير قدرا أحيانامباالة 

تعزيز المرونة والطبلقة في  إلىلمطمبة مف ذوي الدخؿ المتوسط، مما يؤدي  األكبرسيتوافر الحظ 

مف منخفضي ومرتفعي الدخؿ الذيف قد تحكميـ  أكثر وأفكارىـ اآلخريفالتفكير وفي التعامؿ مع 

 لحد مف طرؽ تفكيرىـ واقتراح الحموؿ المناسبة. ظروفيـ المادية في ا

طبيعة ىذه  إلىذلؾ قد يعود  فإفباختبلؼ الدخؿ  ال تختمؼ أنياوالتي تبيف  صالةعف ميارة األ أما

غير شائعة تتميز بالجدة سواء كاف ذلؾ بالنسبة  أفكار إنتاجوالتي تعتمد عمى قدرة الفرد عمى  المكوف

تعتمد عمى العوامؿ الشخصية  المكوفىذه  أفيعيش فيو، وىذا يعني  لممجتمع الذي أولمطالب نفسو 
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لمفرد وقدراتو العقمية وسماتو الشخصية بصورة تجعؿ منو مميز عف غيره مف الطمبة، وبالتالي قد ال 

 .المكوفواضح عمى ىذه  وتأثيريكوف لمعدؿ الدخؿ دور بارز 

 

 نتائج السؤاؿ الةامس: مناقشة 5.1.5

العوامػػؿ الةمسػػة بػػيف متوسػػطات ( α)≤0.05ة عنػػد المسػػتوىإحصػػائيات داللػػة ىػػؿ توجػػد عالقػػة ذ

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية؟اإلبداعوبيف متوسطات التفكير  الكبرى لمشةصية

 

 وانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضية الصفرية التاسعة:

 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة: 1.5.1.5

العوامػؿ الةمسػة الكبػرى بيف متوسطات ( α)≤0.05عند المستوىة إحصائيال توجد عالقة ذات داللة 

 ي لدى طمبة الجامعات الفمسطينية.اإلبداعوبيف متوسطات التفكير  لمشةصية

 

 ما يمي: (20.4)يتضح مف الجدوؿ 

ة بػيف سػمة العصػابية وبػيف سػمة االنفتػاح عمػ  الةبػرة إحصػائيذات داللػة  إيجابيػةوجود عالقة أواَل: 

ي، فػي حػيف تبػيف عػدـ اإلبػداعذلؾ ميػارة المرونػة والطالقػة والدرجػة الكميػة لمتفكيػر وسمة الضػمير كػ

 . صالةووجود عالقة بيف سمة العصابية وبيف سمة االنبساط والوادعة وكذلؾ ميارة األ

 

بػػيف  إيجابيػػةالتػػي بينػػت وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة  (2010وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو دراسػػة العنػػزي )

التػػي بينػػت وجػػود  Zhang( 2002زانػػج) التفكيػػر، ودراسػػة أسػػاليبالكبػػرى لمشخصػػية و  العوامػػؿ الخمسػػة

( 1984دراسػػػػػػة سرينفسػػػػػػاف )المحمػػػػػػي والمحػػػػػػافظ( وبػػػػػػيف العصػػػػػػابية. و التفكيػػػػػػر ) أسػػػػػػاليبعبلقػػػػػػة بػػػػػػيف 
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Srinivasan المفحوصػيف المبػدعيف الػذيف اظيػروا صػفات االنبسػاط لػدييـ درجػات  أكثػر أفبينػت  التػي

 ا. إبداعية مثؿ المفحوصيف الذيف كانوا اقؿ مماثمة في العصاب

وجػػود عبلقػػة سػػالبة بػػيف  أظيػػرت( التػػي 2015مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة جػػاد ) اختمفػػتفػػي حػػيف 

ىنػػاؾ ارتباطػػًا سػػالبًا  أف( التػي بينػػت 2014جػػرادات وأبػػو غػػزاؿ )اتخػاذ القػػرار وعامػػؿ العصػػابية، ودراسػة 

وجػػػود عبلقػػػة سػػػالبة بػػػيف  أظيػػػرت( التػػػي 2011راسػػػة القيػػػؽ )دالمعرفػػػة، و  إلػػػىبػػػيف العصػػػابية والحاجػػػة 

وجػود عبلقػػة سػػالبة  أظيػػرت التػػي Lindely( 2001دراسػػة لينػدلي )التفكيػر التػػأممي وسػمة العصػػابية، و 

( التػي كشػفت عػف وجػود عبلقػة سػمبية 2012بيف الذكاء الوجداني وبيف سمة العصابية، ودراسة محمػد )

سػػالب داؿ بػػيف  وجػػود ارتبػػاطالتػػي بينػػت ( 2007دراسػػة المحيػػاني )و  .والعصػػابية يجػػابيبػػيف التفكيػػر اإل

 العصابية والذكاء.

( التػي بينػت انػو ال توجػد عبلقػة بػيف التفكيػر 2012مع ما كشفت عنو نتائج ذيب وعمػواف) اختمفت أيضا

ا بػػيف إحصػػائي( التػػي بينػػت عػػدـ وجػػود عبلقػػة دالػػة 2010خرنػػوب )ودراسػػة الجػػانبي وسػػمة العصػػابية، 

 بػػػيف اً إحصػػػائي دالػػػة عبلقػػػة توجػػػد ال نػػػو( التػػػي بينػػػت ا2010، ودراسػػػة ذيػػػب )كاء الثقػػػافي والعصػػػابيةالػػػذ

( اٌزيييٟ وشيييفذ ػيييٓ غ١يييبة    2010ٚدساعيييخ ػجيييذ اٌّغ١يييذ ٚفيييشط)    .العصػػػابيةة وسػػػم الجػػػانبي التفكيػػػر

( اٌزييٟ ث١ٕييذ أييٗ ٨  2010ا٨سرجبؿييبد اٌذاٌييخ ثيي١ٓ اٌييزوبء اٌٛعييذأٟ ٚاٌؼظييبث١خ. ٚدساعييخ ػجييذ اٌمييٛٞ )  

٨ ٠ٛعيذ اسرجيبؽ   اٌزٟ ث١ٕذ أيٗ   (2010دساعخ اٌّـٛع)ٛعذ ػ٩لخ ث١ٓ اٌؼظبث١خ ٚاٌزوبء اٌٛعذأٟ، ٚر

( التػػي بينػػت انػػو ال 2009الشػػوربجي ) . ٚدساعييخاٌؼظييبث١خٚ ثييذاعب ثيي١ٓ اٌذسعييخ اٌى١ٍييخ ٧ٌ  ئؽظييبئ١داي 

ػيذَ ٚعيٛد    دأظٙيش ( اٌزيٟ  2007اٌٍؾ١يبٟٔ )  توجد عبلقة بيف سمات الشخصية والتفكير الناقد. ودراسػة

وجػود عبلقػة ارتباطيػة ( 2010دراسػة العنػزي )ٚ اسرجبؽ داي ث١ٓ ِم١بط )اٌؼظبث١خ( ٚثي١ٓ اٌزفى١يش إٌبليذ.   

 .ناثالتفكير لدى الذكور واإل أساليببيف العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية و 
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يف سػػمة بػيف سػمة العصػابية وبػخ إحظةةبئٛراد دالنةخ   إٚغبثٛةخ انغةةجت فةٙ ٔعةٕد ع لةةخ    أٌٔرةشٖ انجبحضةخ   

 إلػىي، اإلبػداعاالنفتاح عمى الخبرة وسمة الضمير كذلؾ ميارة المرونػة والطبلقػة والدرجػة الكميػة لمتفكيػر 

اكػػي لمتيديػػدات ر نظػػاـ إدتمتػػاز بانيػػا  (Jean, 2004: 47)سػػمة العصػػابية حسػػب مػػا بػػيف جيػػاف أف

االنفعػػالي والمعرفػػي  نتػػاجة اإلالحقيقػػة أو الوىميػػة واليقظػػة الشػػديدة ليػػذه التيديػػدات، أي أنيػػا نظػػاـ لمراقبػػ

 األشػػخاص فػػإف( 2014)النػػرش وأبػػو العينػػيف، مػػا بينػػو  إلػػى وباإلشػػارةالسػػمبي وغيػػر المقبػػوؿ، وبالتػػالي 

الػػذيف يحصػػموف عمػػى درجػػة متوسػػطة مػػف العصػػابية فيػػؤالء قػػادريف عمػػى تحمػػؿ الضػػغوط، ولػػدييـ درجػػة 

دراسػػػة اظيػػػروا وجػػػود درجػػػة متوسػػػطة مػػػف غيػػػر مبػػػالغ فييػػػا مػػػف تقػػػدير الػػػذات. وكػػػوف الطمبػػػة فػػػي ىػػػذه ال

اىتمػػاميـ بػػالخبرات  إلػػىذلػػؾ يشػػير  فػػإفاالتػػزاف االنفعػػالي وبالتػػالي،  إلػػىىػػذا يعنػػي مػػيميـ  فػػإفالعصػػابية 

( عمػػى 2008، وكػػذلؾ اتصػػافيـ بالمرونػػة والطبلقػػة. حيػػث يؤكػػد )مجيػػد، أيضػػاوتمػػتعيـ بسػػمة الضػػمير 

عيػػة مػػع المشػػاكؿ وال يقػػع فريسػػة لمحيػػرة وأف لديػػو القػػدرة قػػدرة الشػػخص المتػػزف انفعاليػػا عمػػى التعامػػؿ بواق

 .واإلحباطاتعمى مواجية الضغوط 

عف السبب في عدـ وجود عبلقة بيف سمة العصابية وبيف سمة االنبساط والوادعة وكذلؾ ميارة  أما 

 أف إلىبيف العصابية واالنبساط  أوال، حيث تعزو الباحثة السبب في عدـ وجود عبلقة صالةاأل

لشخص الذي يتصؼ باالنبساطية يميؿ نحو المخالطة االجتماعية واالندفاعية والنشاط والبلمباالة ا

والبسط والتفاؤؿ، وىذا يعني عكس العصابية تماـ خاصة اذا ما كانت درجة العصابية لدى المبحوث 

 وجود ىذه الدرجة فإفمرتفعة، وكوف الدراسة الحالية كشفت عف درجة متوسطة مف العصابية 

تبيف عدـ وجود  أيضاالمبحوث غير عصبي وبنفس الوقت غير انبساطي، وبالتالي  أفالمتوسطة يعني 

مجموع السمات الشخصية التي تركز عمى نوعية العبلقات  إلىعبلقة مع سمة الوداعة التي تشير 

ؾ البيف شخصية مثؿ التعاطؼ والدؼء والحنوف، حيث تتعارض ىذه الصفات مع سمة العصابية. وكذل

وىذا . صالةقد يتعارض مع وجود درجة متوسطة مف األ أيضاوجود درجة متوسطة مف العصابية  فإف
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السمات المزاجية لمشخصية كاالنبساط والعصابية ال تختمؼ بدرجة دالة لدى المبدعيف عنيا  أفيعني 

 ي.اإلبداعفي التفكير  صالةلدى غير المبدعيف بالنسبة لمتغير األ

ة بيف سمة االنبساط وبيف سمة االنفتػاح، ووجػود عالقػة إحصائيسمبية ذات داللة  وجود عالقةثانيًا: 

ة بػػيف سػػمة االنبسػػاط وبػػيف سػػمة الضػػمير، فػػي حػػيف تبػػيف عػػدـ ووجػػود إحصػػائيذات داللػػة  إيجابيػػة

 ه.أبعادي باإلبداععالقة بيف سمة االنبساط وبيف سمة الوادعة والتفكير 

 

( التػي كشػفت عػف وجػود عبلقػة ارتباطيػة موجبػة 2015اسػة جػاد )وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج در 

 إيجابيػة( التػي كشػفت عػف عبلقػة 2014دراسة جرادات وأبو غػزاؿ )بيف اتخاذ القرار وبيف االنبساطية. و 

التػي كشػفت  Guranda( 2014المعرفػة. ودراسػة جارانػدا) إلػىا بػيف االنبسػاطية، والحاجػة إحصػائيدالػة 

 اذ القرار الميني واالنبساطية.عف وجود عبلقة بيف اتخ

ة بيف سمة االنبساط وبيف سمة االنفتاح عمى إحصائيعف السبب في وجود عبلقة سمبية ذات داللة  أما

نوع ودرجة التفاعؿ المفضؿ في العبلقات الشخصية  إلىاالنبساطية تشير  أفالخبرة، حيث ترى الباحثة 

الفضوؿ  إلىاالنفتاح يشير  فإفعمى المرح، في حيف االستثارة والقدرة  إلىومستوى النشاط والحاجة 

الشخص الذيف ييتـ كثيرا ببناء العبلقات وييدر وقتو في الحركة  أفوحب االستطبلع، وىذا يعني 

والنشاط قد ال يكوف لديو ميؿ لمبحث عف المعرفة بصورة كاممة، وىذا يعني انو كمما زادت العصابية قؿ 

 الضمير والتيبيف االنبساطية وسمة يقظة  إيجابيةوجود عبلقة  أماد، االنفتاح عمى الخبرة لدى الفر 

عقمية، وىذا مؤشر عمى الشخص الذي ييتـ بالحركة والنشاط  بوظائؼقدرة الفرد عمى القياـ  إلىتشير 

قد يستخدـ ذلؾ في المرح مف خبلؿ )النكات( مثبل، وبالتالي ارتباط ىذه السمة  اآلخريفوالتفاعؿ مع 

 باالنبساطية. ابيةإيجبصورة 
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ة بيف سمة االنفتاح عم  الةبرة وبيف سمة الوداعة، إحصائيوجود عالقة سمبية ذات داللة ثالثًا: 

والدرجة الكمية لمتفكير  صالةبيف سمة االنفتاح عم  الةبرة وميارة المرونة واأل إيجابيةووجود عالقة 

اح عم  الةبرة وبيف سمة الضمير وميارة ي في حيف تبيف انو ال توجد عالقة بيف سمة االنفتاإلبداع

 الطالقة.

( التي كشفت عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة 2015وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة جاد )

( التي كشفت عف وجود 2014دراسة جرادات وأبو غزاؿ )بيف اتخاذ القرار وبيف االنفتاح عمى الخبرة. و 

( 2007دراسة المحياني )و  المعرفة. إلىاالنفتاح عمى الخبرة والحاجة ا بيف إحصائيدالة  إيجابيةعبلقة 

بيف درجات )االنفتاح عمى الخبرة، الوداعة( والدرجة الكمية لمتفكير  إيجابيةووجود عبلقة  أظيرتالتي 

 الناقد.

ة بيف سمة االنفتاح عمى الخبرة وبيف سمة إحصائيوجود عبلقة سمبية ذات داللة  تظير النتائج

شخص غني بالخبرات ولو رغبة  إلىسمة االنفتاح عمى الخبرة تشير  أفاعة، حيث ترى الباحثة الود

 فرادأنماط متفاوتة في تفكير األ إلى، في حيف تشير سمة الطيبة مألوفةغير  أشياءبالتفكير في 

يجابيستجاباتيـ، فقد يتطمب الموقؼ أف يكوف الشخص طيبًا و ا  و  العبلقة  ، وىذا يعني اختبلؿأحياناً ًا ا 

بيف سمة االنفتاح عمى الخبرة  إيجابيةنتائج ووجود عبلقة البيف ىاتيف السمتيف وتنافرىا. بينما تظير 

ي، وىذا يعني انو كمما زاد االنفتاح عمى الخبرة اإلبداعوالدرجة الكمية لمتفكير  صالةوميارة المرونة واأل

 ي لدى الطمبة.اإلبداعارتفعت درجة التفكير 

 

ة بيف سمة الطيبة وبيف ميػارة الطالقػة، فػي حػيف تبػيف إحصائيذات داللة  إيجابيةود عالقة وجرابعًا: 

والدرجػػة الكميػػة  صػػالةالمرونػػة واأل الضػػمير وميػػارةانػػو ال توجػػد عالقػػة بػػيف سػػمة الطيبػػة وبػػيف سػػمة 

 ي.اإلبداعلمتفكير 
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عبلقػػة ارتباطيػػة  ( التػػي كشػػفت عػػف وجػػود2015وىػػذا ال يتفػػؽ مػػع مػػا كشػػفت عنػػو نتػػائج دراسػػة جػػاد )

 إيجػػابي( التػػي كشػفت عػػف ارتبػاط 2014دراسػػة جػرادات وأبػػو غػزاؿ )موجبػة بػػيف اتخػاذ القػػرار المقبوليػة. 

 المعرفة. إلىا بيف المقبولية والحاجة إحصائيدالة 

ة بيف سمة الطيبة وبيف ميارة الطبلقة، حيث إحصائيذات داللة  إيجابيةنتائج وجود عبلقة تظير ال

 إنتاجوىذا يعني التمتع بقدرة عالية عمى  الميؿ الستيعاب اآلخريف إلىالطيبة  أوداعة تشير سمة الو 

نتاجو كممات تتناسب مع كؿ شخص،  عدد ممكف مف األفكار أو اإلجابات في وحدة زمنية  أكبر ا 

ة عبلقة بيف سمة الطيب ال توجدفي حيف تبيف انو  محددة، وبالتالي يعني ذلؾ ارتباط الوداعة بالطبلقة.

بانو ذو  غالباً صاحب يقظة الضمير العالي يتميز  أف إلىذلؾ قد يعود  أفوبيف سمة الضمير. حيث 

فوؽ المعتاد ومفرط في النظافة والترتيب الدقيؽ وكثير الشكوؾ، وبالتالي  إنجازاىتمامات خاصة ولديو 

 أيضا. وىذا ريفاآلخامتبلؾ ميارات خاصة في التعامؿ مع تعني قد ال يرتبط ذلؾ بالوداعة التي 

نتائج عدـ وجود ال أظيرتي، حيث اإلبداعوالدرجة الكمية لمتفكير  صالةينطبؽ عمى ميارة المرونة واأل

 .والمرونة صالةي بميارتيو األاإلبداعالتفكير بيف عبلقة بيف ىذه السمة و 

 

ي اإلبداعة بيف سمة يقظة الضمير وبيف التفكير إحصائيذات داللة  إيجابيةوجود عالقة ةامسًا: 

 ه المةتمفة.أبعادب

( التي كشفت عف وجود عبلقة ارتباطية موجبة 2015وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة جاد )

 إيجابية( التي كشفت عف ارتباطات 2014دراسة جرادات وأبو غزاؿ )بيف اتخاذ القرار يقظة الضمير. 

 المعرفة. إلىا بيف يقظة الضمير والحاجة إحصائيدالة 

مرتفع ىو شخص بارع كفؤ مدرؾ مستبصر وحكيـ، الضمير اليقظة ال يالشخص ذو  أفرى الباحثة وت

ويتصرؼ بحكمة مع المواقؼ الحياتية وىو أنيؽ ومنظـ ومرتب يمتـز بما يمميو عميو ضميره عنده نزعة 
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ي بداعاإللمتفكير قبؿ القياـ بأي فعؿ، وىو ما يفسر العبلقة الطردية بيف يقظة الضمير والتفكير 

 بمياراتو المختمفة.

 

والدرجة الكمية  مكونات التفكير اإلبداعي ة بيف إحصائيذات داللة  إيجابيةوجود عالقة سادسًا: 

 ي.اإلبداعلمتفكير 

األدبيات  أفسبؽ وبينت الباحثة  ىذا وقد ،(1998ما كشفت عنو دراسة الشعار )وىذا يتفؽ مع 

ي يتضمف مجموعة مف القدرات العقمية اإلبداعوالتفكير  اإلبداعي تشير إلى أف اإلبداعالمتعمقة بالتفكير 

ي اإلبداعاختبارات التفكير  كثركما أف مراجعة ألوالطبلقة والمرونة،  صالةتحددىا غالبية البحوث باأل

( تؤكد عمى ىذه الميارات Guilford) واختبارات جيمفورد (Torrance) شيوعًا، وىي اختبارات تورانس

ية الثبلثة ببعضيا اإلبداعوبالتالي ارتباط ىذه الميارات (. أصالةبلثة )طبلقة، مرونة، التفكيرية الث

 ا. إيجابيالبعض ارتباطا 
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 توصيات الدراسة: 2.5

 توصي بما يأتي: فاف الباحثة بناء عم  النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، 

التي جاءت )االنبساط( خاصة سمة  العمؿ عمى تعزيز العوامؿ اإليجابية التي يتمتع بيا الطمبة .1

التي جاءت  )الصفاوة/ االنفتاح عمى الخبرة(في المرتبة األولى، وفي المقابؿ عمى تنمية سمة 

 .في المرتبة األخيرة في ىذه الدراسة

استثمار العوامؿ الشخصية التي يتحمى بيا طمبة الجامعات في تحسيف العممية التعميمية  .2

 التعممية بصورة عامة.

في مختمؼ  اإليجابيالنماء واإلثراء  لمطمبةمناسب يحقؽ  جامعيمؿ عمى توفير مناخ الع .3

 جوانب الشخصية. 

 .اإليجابيةوتعزيز العادات  الطمبة، لتوعية الجامعاتتفعيؿ األنشطة البلمنيجية في  .4

ي عف طريؽ إدخالو في األنشطة المدرسية والتي تميد لمطالب اإلبداعاالىتماـ بالتفكير  .5

ية في اإلبداعي والتنمية اإلبداعي أف يكوف قد حصؿ عمى القسط الكافي مف البناء الجامع

 مرحمة ما قبؿ الجامعة. 

ية في الجامعات مف خبلؿ المسابقات واألنشطة التي تدعو الطمبة إلى اإلبداعتشجيع المواىب  .6

والتفكير  ، فيتـ بذلؾ الربط بيف عوامؿ الشخصيةاإلبداعتوظيؼ سماتيـ الشخصية الفعالة في 

 ي بشكؿ خارجي مف خبلؿ محاولة بناء العبلقة والسيطرة عمييا قدر اإلمكاف. اإلبداع

يبدأ مف البنية االجتماعية لممجتمع، مما  اإلبداع خاصة واففي المجتمع،  اإلبداعتشجيع  .7

ية جديدة، وذلؾ ما يجب العمؿ عميو في البنية االجتماعية إبداعيساعد عمى خروج أفكار 

 نية برغـ الظروؼ السياسية المحيطة. الفمسطي
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ي، والتدّرب اإلبداعتوظيؼ االستراتيجيات المناسبة في تعزيز حؿ المشكبلت مف خبلؿ التفكير  .8

عمى برامج تساىـ في تحسيف سمات شخصّية الفرد مثؿ برامج الوساطة وحؿ الصراعات بيف 

 . فراداأل

تشكؿ مفرزات الواقع الفمسطيني، مثؿ دراسة عوامؿ الشخصية مف خبلؿ ربطيا بالنواحي التي  .9

 ربطيا باضطراب اليوية، والقمؽ، والوسواس القيري، وغيرىا مما يتناسب مع واقعنا الفمسطيني. 
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 مقترحات الدراسة المستقبمية: 3.5

منفصمة لممحاضريف في الجامعات  أخرىورش عمؿ لممربيف والمعمميف في المدارس و  إعداد .1

، اإلبداع، وطبيعة النواحي المرتبطة بفرادلسمات الشخصية لؤلمف أجؿ توعيتيـ بطبيعة ا

التدريس، وطبيعة التكميفات التي يطمبونيا مف  أساليبوكيفية مبلمستيا مع الطمبة مف خبلؿ 

 ي. اإلبداعالطمبة، مما يساعد في تطويرىـ عمى المستوييف الشخصي و 

عي مف جية وعوامؿ الشخصية مف إنجاز المزيد مف الدراسات التي تربط بيف التفكير اإلبدا .2

النفسي بشكؿ عاـ وفي فمسطيف  نقص مثؿ ىذه الدراسات في الميدافجية أخرى، وذلؾ بسبب 

 بشكؿ خاص.

مف أجؿ أخرى جامعات ياس التفكير اإلبداعي عمى طمبة تطبيؽ مقياس عوامؿ الشخصية ومق .3

جتيا مف خبلؿ اقتراح آليات تحديد النواحي التي يتميز بيا الطمبة وتحديد نواحي القصور ومعال

 تعميمية وتربوية تساىـ في تطويرىـ. 

العمؿ عمى دراسة سمات الشخصية لدى الطمبة مف مرحمة المدرسة، وتحديد السمات اإليجابية  .4

 وتعزيزىا، والسمات السمبية ومعالجتيا.

مبة توضح اتجاىات كؿ مف المديريف وأولياء أمور الطمبة والط في المدارس إجراء دراسات .5

 أنفسيـ نحو التفكير اإلبداعي وذلؾ لمعرفة آراء جميع أطراؼ العممية التعميمية.

ضرورة عقد دورات تدريبية مطورة لمطمبة لتدرييـ عمى كيفية المحافظة عمى سمات التفكير  .6

اإلبداعي، وبناء مواقؼ تعميمية موجية نحو تحفيز تفكير الطمبة مف خبلؿ طرح أسئمة التقويـ 

 النيائي. 

فتتاح أقساـ جديدة في كؿ جامعة أو كمية تعنى بتخريج الطالب المتخصص في مجاؿ ا .7

 االبداع، ورعاية المبدعيف.
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العمؿ عمى تدريس مواد حوؿ اإلبداع وطرؽ تنميتو وكيفية اكتشاؼ ورعاية الموىوبيف في  .8

 جميع األقساـ التي تيتـ بتطوير قدرات الطبلب.
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 قائمة المصادر والمراجع 

 مراجع العربية:: الأوال

التي تواجو معممة االقتصاد المنزلي في تنمية  (: "المعوقات2012، سماح حممي.)إبراىيـ -
 – 90(، ص ص48، مصر، ع)جامعة طنطا-مجمة كمية التربية"، مكونات التفكير اإلبداعي 

132. 
 الكتب ، دارالعرب لساف (:1993).مكـر ابف محمد الديف جماؿ الفضؿ أبو منظور، ابف -

 األولى. بيروت. الطبعة ممية،الع

 .، الطبعة الثالثة. دار المسيرة، عمافعمـ النفس التربوي (:2003أبو جادو، صالح محمد.) -

اىغَبد اىشخصٞخ اىََٞضح ىزٗٛ صؼ٘ثبد اىزؼيٌ (: 2011أثٕ سصق، يحًذ يظطفٗ.) -

غزٛش غٛش ، غضح، فهغطٍٛ.)سعبنخ يبعاإلع يٛخانغبيعخ  ٗػالقزٖب ثبالّزجبٓ ٗثؼض اىَزغٞشاد،

 يُشٕسح(.
 الفيزياء منياج في المتضمنة الناقد التفكير ميارات(: 2011ميادي، صابر عبد الكريـ.) أبو -

، فمسطيف.)رسالة ماجستير اإلسبلمية، الجامعة ليا الطمبة اكتساب ومدى لممرحمة الثانوية

 غير منشورة(.

مف العزو السببي ومستوى ي وعالقتو بكٍؿ اإلبداعالتفكير  (.2004. خالد محمود. )ىأبو ند -

 ،غزة-. الجامعة اإلسبلميةالطموح لدى تالميذ الصفيف الةامس والسادس االبتدائييف

 فمسطيف.)رسالة ماجستير غير منشورة(.

بعض سمات الشةصية لدى الطمبة المعنفيف في محافظة (: 2010وردة، سميرة حسيف.) أبو -

 منشورة(. ، جامعة القدس، فمسطيف.)رسالة ماجستير غيرالةميؿ
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النموذج البنائي لمعبلقات بيف السعادة النفسية والعوامؿ "(. 2010أبو ىاشـ، السيد محمد. ) -

مجمة . "الخمسة الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طبلب الجامعة

 .350 – 268ص ص  ، (81ع) ،كمية التربية

اف، العزب محمد، وبمطية، حسف ، زىر قنديؿ، عزيز عبد العزيز، أحمد، محمد صبلح -

" في تنمية ميارات TRIZ -فاعمية وحدة قائمة عمى مبادئ نظرية "تريز: "(2011.)ىاشـ

مجمة تربويات  "،يةعدادي لممشكبلت الرياضية لدى طبلب المرحمة اإلاإلبداعالحؿ 

 .42 – 1(. ص ص 1ج)، (14ـ) -الرياضيات

 ، شركة الجبلؿ لمطباعة، القاىرة، مصرسيكولوجية الشةصية(: 2003أحمد، سيير كامؿ.) -

، داس انكزبة انحذٚش نهُشش ٔانطجبعخ ٔانزٕصٚع، قٞبط اىشخصٞخ(: 3118، ثذس.)األَظبس٘ -

 انكٕٚذ.

(: "أّٔبؽ اٌزفى١ش ٚاٌزؼٍُ ٌذٜ اٌـٍجخ ٌز٠ٓ ٠غزخذِْٛ ا١ٌذ ا١ٌغشٜ 2005ثشوبد، ص٠بد أ١ِٓ.) -

ِغٍخ اٌضسلبء ٌٍجؾٛس ١خ"، فٟ اٌىزبثخ ٚػ٩لخ رٌه ثجؼغ اٌغّبد إٌفغ١خ ٚاٌشخظ

 .138- 109(، ص ص2(، ع)7، َ)ٚاٌذساعبد
اضطشاب ضغىط يا تعذ انصذيح وعالقته تثعض (: 2011ػجذ اٌشعٛي ِؾّذ.) ئ٠ّبْثشبسح،  -

، ا٦ع١ِ٩خدسِبْ  أَ، عبِؼخ سًاخ انشخصُح نهُساء انُاصحاخ تًعسكشاخ والَح داسفىس

 .دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح( أؿشٚؽخاٌغٛداْ.)
(: "العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وعبلقتيا بالرضا الوظيفي 2015ي، نافز احمد.)بقيع -

، في العموـ التربوية األردنيةالمجمة لدى معممي وكالة الغوث الدولية في منطقة اربد التعميمية"، 

 .447 – 427(، ص ص4(، ع)11ـ)

في المدارس  بداعاإلدور اإلدارة المدرسية في تنمية : (2008انجود شحادة. )، بمواني -

 جامعة النجاح ،الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف ومعيقاتيا مف وجية نظر مديرييا

 فمسطيف.)رسالة ماجستير غير منشورة(.، ، نابمسالوطنية
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. دار الفكر العربي، وقياس العقؿ البشري حصائيعمـ النفس اإل:(2006).السيد فؤاد ،البيي -

 .القاىرة

الشةصية الوسواسية لدى طالب الجامعات وعالقتيا (: 2009). فضؿالتوـ، إنصاؼ محمد  -

، اإلسبلميةدرماف  أـ، جامعة األبناءالمعاممة الوالدية كما يدركيا  أساليبببعض 

 السوداف.)رسالة ماجستير غير منشورة(.

طرؽ  -النمو -الديناميات -نظريات الشةصية، البناء(: 1986)جابر. جابر، عبد الحميد  -

 ، دار النيضة العربية، القاىرة.ويـالتق -البحث

 ٚئِىب١ٔخارخبر اٌمشاس ٚاٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌشخظ١خ، :(: 2015عبد، ثٛعٟ ػظبَ ِؾّذ.) -

دساعبد ػشث١خ فٟ ػٍُ ، "اٌزٕجإ ثبرخبر اٌمشاس ِٓ خ٩ي اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ

 .463 – 419(، ص ص 3(، ع)14َ) إٌفظ،
ي لدى اإلبداعتنمية التفكير الناقد و  -كير مغاير تف(: 2007جبر، دعاء احمد فييـ.) -

 ، مركز القطاف لمبحث والتطوير التربوي، راـ ا، فمسطيف.2ط، طفاؿاأل

 بقمؽ المستقبؿ وعالقتيا لمشةصية الكبرى الةمسة العوامؿ(. 2012جبر. أحمد محمود. ) -

طيف.)رسالة فمس ،غزة-جامعة األزىر ،غزة بمحافظات الفمسطينية الجامعات طمبة لدى

 ماجستير غير منشورة(.

(: "اٌفشٚق فٟ اٌؼٛاًِ 2014عشاداد، ػجذ اٌىش٠ُ ِؾّذ، ٚأثٛ غضاي، ِؼب٠ٚخ ِؾّٛد.) -

-ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خاٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ ٚفمب ٌٍغٕظ ٚاٌؾبعخ اٌٝ اٌّؼشفخ"، 

 .152 – 125(، ص ص 3(، ع)15، َ)اٌجؾش٠ٓ
 ، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات.التفكير: مفاىيـ وتطبيقاتتعميـ (: 1999جرواف، فيمي.) -

لدى طمبة جامعة النجاح  -العقمية-السمات الشةصية (:2003.)سامر محمد ماجد ،حامد -

، جامعة النجاح، فمسطيف.)رسالة ماجستير وعالقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية الوطنية

 غير منشورة(
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 ،ي باستةداـ برنامج سكامبراإلبداعتنمية التفكير  :(2010عبد الناصر األشعؿ.) ،الحسيني -

الخميج،  أطفاؿ، مركز دراسات وبحوث المعوقيف

https://www.slideshare.net/KamalNaser/ss-52130472. 

الكتاب الجامع في االضطرابات -موسوعة الطب النفسي: (1995الحفني، عبد المنعـ.) -

 ، مكتبة مدبولي، القاىرة.، المجمد األوؿالنفسية وطرؽ عالجيا نفسيا

أثر التدريب المستند إل  العصؼ الذىني وقبعات التفكير (: 2012الحمبية، فدوى عبد ا ) -

دكتوراه  أطروحة.)األردفجامعة اليرموؾ، ، ي لدى طمبة الجامعةاإلبداعالست في التفكير 

 .غير منشورة(

ي لدى طمبة المرحمة بداعاإلدرجة التفكير " :(2010حمادنة، برىاف. وعباصرة، محمد. ) -

(، 24، ـ)يةنسانالعموـ اإل، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث "،الثانوية في مدينة اربد في األردف

 .2620 – 2589ص  ص

، دار نوبميس، 1. طموسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي :(2005الحنفي، عبد المنعـ. ) -

 ، لبناف.بيروت

ضمبفٟ ٚػ٩لزٗ ثبٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ (: "اٌزوبء ا2010ٌخشٔٛة، فْٕٛ ِؾّٛد.) -

اٌىبٍِخ ٌٍّإرّش  ا٤ػّبيدساعخ ١ِذا١ٔخ ٌذٜ ؿٍجخ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍغبد فٟ عبِؼخ دِشك"، –

 . 973 – 959إٌفغ١١ٓ، ِظش، ص ص  ا٤خظبئ١١ٓساثـخ  اٌضبٟٔ ٌؼٍُ إٌفظ، ا٦ل١ٍّٟ
بالتفكير التجريدي والترابطي  (: "العصابية واالكتئاب وعبلقتيا1994خضر، عمي السيد.) -

(، 18، مصر، ع)عيف شمس-مجمة كمية التربيةي لدى طبلب الجامعة السعودييف"، اإلبداعو 

 .262 – 217(، ص ص1ج)
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أُثر استةداـ استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس (: 2007.)إبراىيـخطاب، أحمد عمي  -

تالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ  ي لدىاإلبداعالرياضيات عم  التحصيؿ وتنمية التفكير 

 ، جامعة الفيوـ، مصر.)رسالة ماجستير غير منشورة(.األساسي

، الشةصية بيف السواء والمرض (:1991داود، عزيز، والطيب، محمد، والعبيدي، ناظـ.) -

 .مكتبة األنجمو المصرية، مصر

ساسية في مدارس (: معوقات تنمية اإلبداع لدى طمبة المرحمة األ2005دياب، سييؿ رزؽ.) -

 غزة، فمسطيف.-قطاع غزة، بحث مقدـ لممؤتمر الثاني لكمية التربية، الجامعة اإلسبلمية

(: "اٌزفى١ش اٌغبٔجٟ ٚػ٩لزٗ ثغّبد 2012ػجذ اٌىش٠ُ، ػٍٛاْ، ػّش ِؾّذ.) ئ٠ّبْر٠ت،  -

ِغٍخ لبئّخ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ ٌٍشخظ١خ ٌذٜ ؿٍجخ اٌغبِؼخ"،  أّٔٛرطاٌشخظ١خ ػٍٝ ٚفك 

 .540-464(، ص ص201، ع)را٤عزب
 العوامؿ قائمة أنموذج وفؽ الشخصية بسمات وعبلقتو يالتفكير الجانب(: "2010ذيب، إيماف.) -

 .030 – 364(، ص ص 102، ع)مجمة األستاذ، "الجامعة طمبة لدى لمشخصية الخمسة

 ، لبناف.. دار القمـ. بيروتأصوؿ عمـ النفس :(1979راجح. أحمد عزت. ) -

َى، عضح، انفشحبٌ، عجذ انغجبس، انضثٛذ٘، عجذ انمٕ٘، انظٕفٙ، سيض٘، طبسق، غب -

رمذٚى ٔيشاععخ يحًذ عجذ انمبدس عجذ انغفبس. داس انفكش  ٍقذٍخ فٜ ػيٌ اىْفظ.(: 3111يحًذ.)

 انًعبطش، ثٛشٔد.
منشورات مركز  ،مدةؿ إل  سيكولوجيا الشةصية والصحة النفسية :(2013).زكار، زاىر -

 .ت والبحوث، فمسطيفاإلشعاع الفكري لمدراسا

(: "العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية 2013زىراف، محمد حامد، زىراف، سناء حامد.) -

وعبلقتيا بكؿ مف الصمود األكاديمي واإلستغراؽ الوظيفي لدى طبلب الدراسات العميا العامميف 

 .333 – 420(،  ص  ص 36، ع)النفسي، مصر اإلرشادمجمة بالتدريس"، 

 ، عالـ الكتب، القاىرة.2، طالصحة النفسية والعالج النفسي(: 1982زىراف، حامد.) -
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، دار عمار 2، طي في تدريس العموـاإلبداعوالتفكير  اإلبداعتنمية (: 1999زيتوف، عدناف.) -

 لمنشر والتوزيع، عماف.

دراسة لبعض العوامؿ المميزة لشةصية القائد  :(2012إسبلـ محمد أحمد.) ،الساعاتي -

رسالة ).فمسطيف ، غزة -الجامعة اإلسبلمية ،العوامؿ الةمسة الكبرى السياسي وفؽ نظرية

 . (ماجستير منشورة

 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، فمسطيف.تدريس ميارات التفكير(: 2003سعادة، جودت.) -

(: مستوى التفكير الناقد لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعات 2001السعدي، عبد القادر.) -

، جامعة القدس، فمسطيف.)رسالة ماجستير غير القتو ببعض المتغيراتالفمسطينية وع

 منشورة(.

التفكير لدى  أساليب(: "عوامؿ الشخصية الخمس الكبرى وعبلقتيا ب2010السكري، عماد.) -

 ، القاىرة، مصر.المؤتمر اإلقميمي الثاني لعمـ النفسعينة مف طبلب الجامعة"، 

خصٞخ ٗاىز٘افق اىْفغٜ ػيٚ اىزذصٞو ا١مبدَٜٝ رؤصٞش عَبد اىش(: 2013.)طبنحٙ ،ععٛذح -

 دكزٕساِ غٛش يُشٕسح(. أطشٔحخ، انغضائش.)2عبيعخ انغضائش ، ىيغيجخ اىجبٍؼِٞٞ
استراتيجية التعمـ التعاوني في  –ي اإلبداعلتفكير الناقد و (. ا2006السميتي. فراس محمود. ) -

 .دفاألر  ،عالـ الكتب الحديث ،تدريس المطالعة والنصوص األدبية

(: "العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وعبلقتيا بالشعور 2016السيمي، حصة محمد سيؼ.) -

المجمة الدولية التربوية بالوحدة النفسية لدى النساء المطمقات في المجتمع السعودي"، 

 .42 – 24(، ص ص 3(، ع)5، ـ)المتخصصة

ير االبتكاري كتيب تصحيح اةتبار تورانس لمتفك(: 2015سيؼ الديف، ىدى برىاف.) -

 جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية السعودية، الشكمي)ب(،

https://www.researchgate.net/profile 

https://www.researchgate.net/profile
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دور  معممي الدراسات االجتماعية في تنمية التفكير " :(2008باسؿ حمداف.) ،الشديفات -

مبة األوؿ الثانوي في مدارس قصبة المفرؽ مف وجية نظر المعمميف والطمبة ي لدى طاإلبداع

 .4 ص، (45ع)، ية، السنة السابعةنسانمجمة العموـ اإل "،أنفسيـ

التفكير الناقد لدى المرشديف التربوييف وعالقتو بسماتيـ (: 2009الشوربجي، إياد سمير.) -

 ماجستير غير منشورة(. ، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.)رسالة الشةصية

ي لطمبة الصؼ األوؿ اإلبداعالسمات الشةصية والتفكير (: 1998الشعار، عمياء نشأت.) -

، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف)رسالة ماجستير غير الثانوي في محافظات شماؿ فمسطيف

 منشورة(.

كتئاب لدى العوامؿ الةمسة لمشةصية وعالقتيا باال  :(2015).نضاؿ عبد المطيؼ ،الشمالي -

الجامعة ، برنامج غزة لمصحة النفسية –المرض  المتردديف عم  مركز غزة المجتمعي 

 . (رسالة ماجستير منشورة.)فمسطيف ،غزة -اإلسبلمية

، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ، ٍاإلتذاعتًُُح قذساخ انتفكُش (: 2001اٌـ١ـٟ، ِؾّذ ؽّذ.) -

 .ا٤سدْػّبْ، 
ي، الحمقة العممية الةاصة اإلبداعاستراتيجيات التفكير  :(2011).شامي بف محمد ،الظاىري -

جامعة الممؾ  تنمية الميارات اإلستراتيجية لمقػادة. "بمنسوبي المديرية العامة لحرس الحدود 

 .السعودية -بف عبد العزيز. جّدة  

 ا٦داسٞ ثذاع(: "دسعخ ِّبسعخ 2013٧ٌ.)ئثشا١ُ٘ػجب٠ٕخ، ساِٟ ِؾّٛد، ٚاٌشمشاْ، ساِٟ  -

ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٌذٜ اٌمبدح اٌزشث١٠ٛٓ فٟ ِذ٠ش٠بد اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ ِؾبفظخ ئسثذ"، 

 .486 – 459(، ص ص 2(، ع)14، َ)ٚإٌفغ١خ
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 ياإلبداع تالمشكال حؿ نموذج عم  قائـ تعميمي برنامج أثر(: 2008العبادي، زيف حسف.) -

 ، جامعةالتعمـ صعوبات ذوي يفالموىوب الطمبة لدى مكونات التفكير اإلبداعي تنمية  في

 دكتوراه غير منشورة(. أطروحة.)األردفالعميا،  لمدراسات العربية عّماف

أثر بيئة األركاف التعميمية في تنمية التفكير :"(2014ىناء. ) ،الفمفمي، زىرية ،عبد الحؽ -

 30(،  ص ص 1(، ع)28ـ). مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث. "الروضة أطفاؿي لدى اإلبداع

- 45. 

 .الكويت ،. لجنة التأليؼ والنشر1. طقياس الشةصية: (2002أحمد.) ،عبد الخالؽ -

، 4، دار المعرفة الجامعية، طاألساسية لمشةصية بعاداأل(: 1987عبد الخالؽ، احمد محمد.) -

 اإلسكندرية، مصر.

 رىالكب والعوامؿ الخمسة الذات متغيرات بعض" :(2006المجيد.) عبد محمد السيد العاؿ، عبد -

 جامعة التربية، كمية مجمة "،الجامعة طبلب مف اليوية مضطربي لدى الشخصية في

 .67 – 3ص  ،(61)ع ،المنصورة

مجمة مستقبؿ التربوي"،  اإلبداع(: "المقومات الضرورية لتنمية 1998عبد العظيـ، أحبلـ.) -

 .272 – 261(، ص ص15(، ع)4، ج)التربية

"اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ ٌٍشخظ١خ ٚػ٩لزٙب  (:2010ػجذ اٌمٛٞ، سا١ٔب اٌظبٚٞ ػجذٖ.) -

ِشوض اٌجظ١شح ٌٍجؾٛس  -ساعبد ٔفغ١خثبٌزوبء اٌٛعذأٟ ٌذٜ ؿبٌجبد عبِؼخ رجٛن"، د

 .81- 35(، ص ص3، ع)اٌغضائش-ٚا٨عزشبساد ٚاٌخذِبد اٌزؼ١ٍّخ
، ِشوض اٌخجشاد ا١ٌّٕٙخ ٩ٌداسح، فٍ انسهى وانحشب اإلتذاع(: 2001ػجذ اهلل، عؼذ اٌذ٠ٓ.) -

 ٌمب٘شح، ِظش.ا
(:"الذكاء الوجداني وعبلقتو بالعوامؿ 2010عبد المجيد، نصرة منصور، فرج، صفوت.) -

 .605 -644(، ص ص 4(، ع)20، ـ)مصر-دراسات نفسيةالخمسة الكبرى لمشخصية"، 
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 ،ياإلبداعالتفكير النمطي و  :(2011عدوي، إنجي صبلح فريد.) ،عبد المختار، محمد خضر -

 مصر. ات العميا والبحوث، القاىرة،مركز تطوير الدراس ،1ط

، دار المسيرة لمنشرة عمـ النفس المعرفي النظرية والتطبيؽ(: 2004العتوـ، عدناف يوسؼ.) -

 .األردفوالتوزيع، عماف، 

تًُُح يهاساخ  (:2007.)يٕفك ،ثشبسحرٚبة،  ػجذ إٌبطش، اٌغشاػ ،ػذٔبْ ٠ٛعفانعزٕو،  -

 ،ػّبْ، نهُشش ٔانزٕصٚع ٔانطجبعخ اس انًغٛشحد ،ًَارج َظشَح وتطثُقاخ عًهُح - انتفكُش

 .ا٤سدْ
األنماط السموكية الجانحة وعالقتيا ببعض سمات (: 2012العتيبي، محمد بف حواؿ.) -

دراسة ميدانية عم  األحداث في دور المالحظة االجتماعية بمدينة )الرياض،  -الشةصية، 

ممكة العربية السعودية.)رسالة ماجستير (، جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية، المجدة، الدماـ

 غير منشورة(.

، دار الفكر 4، طالمدةؿ إل  عمـ النفس(. 1997عدس ،عبد الرحمف، وتوؽ ، محي الديف.) -

 .األردفلمطباعة والنشر والتوزيع، عماف، 

 المدارس مديرات لدى ومعوقاتو اإلبداعواقع (: 2004العساؼ، وفاء بنت عبد العزيز.) -

 ، جامعة الممؾ سعود، السعودية.)رسالة ماجستير غير منشورة(.ضالريا بمدينة

ي اإلبداعتنمية ميارات الحؿ : "(2011الغني.) عبد سرور، سعيد ،فتحي عكاشة، محمود -

، (2)ع، المجمة العربية لتطوير التفوؽ ،"تبلميذىـ أداءلممشكبلت لدى معممي العموـ وأثره عمى 

 .41- 18ص ص 

 المرشديفي لدى اإلبداع التفكير لتنميةبرنامج مقترح  فاعمية :(2005رائد شعباف. ) ،عمواف -

)رسالة ، فمسطيف.. الجامعة اإلسبلمية، غزةالدوليةالنفسييف في مدارس وكالة الغوث 

 منشورة(. رماجستير غي
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(: "اٌزفى١ش إٌبلذ ٚػ٩لزٗ ثجؼغ عّبد 2006ػٍٟ، ػٍَٛ ِؾّذ، ػض٠ض، أٚاْ وبظُ.) -

(، 13خ، َ)١ٔغبِٔغٍخ عبِؼخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ ا٦ؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ"، اٌشخظ١خ ٌذٜ ِذسعٟ اٌّش

  (.5ع)
التفكير  أساليبالمعرفية وبعض  ساليبتفاعؿ بعض األ(: 2000العمي، ماجد مصطفى.) -

جامعة طنطا،  ،االبتكاري لدى طالب المرحمة الثانوية بدولة الكويت داءالمؤثر عم  األ

 (. غير منشورة مصر.)رسالة ماجستير

اإلعبلمي،  نتاج، المركز القومي لئلأصوؿ التفكير اإلسالمي(: 1996أميف حسف.)عمر،  -

 الخرطوـ، السوداف.

ي لدى المرشديف التربوييف في اإلبداعمعوقات التفكير (: 2013عبد القادر.) إنصاؼعمرو،  -

 ، جامعة القدس، فمسطيف.)رسالة ماجستير غير منشورة(:محافظة الةميؿ وسبؿ التغمب عمييا

السمات االبتكارية وعالقتيا باالتجاىات نحو التفكير االبتكاري لدى (: 2006، رائد.)عمرو -

القدس، فمسطيف.)رسالة ماجستير غير  ة. جامعالةميؿمعممي المرحمة األساسية في محافظة 

 منشورة(.

أنماط التعمؽ وعالقتيا بعوامؿ الشةصية الكبرى  :(2015نجاح بنت عامر مطمؽ.) ،العميري -

)رسالة  .جامعة أـ القرى. السعودية، جامعة أـ القرى في ضوء بعض المتغيرات لدى طمبة

 منشورة(. رماجستير غي

التفكير والتحصيؿ  أساليب(: "العوامؿ الخمسة الكبرى وعبلقتيا ب2010العنزي، فريح عويد.) -

لكاممة ابدولة الكويت"، األعماؿ  األساسيةاالكاديمي لدى عينة مف طمبة وطالبات كمية التربية 

، مصر، ص النفسييف المصرية األخصائييفالثاني لعمـ النفس، رابطة  اإلقميميلممؤتمر 

 .134 – 83ص
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مدى استةداـ معممي المرحمة األساسية الدنيا ألسموب التفكير (: 2006العودة، فداء احمد.) -

غير ، القدس.)رسالة ماجستير ي في تدريس العموـ في محافظة الةميؿ. جامعة القدساإلبداع

 منشورة(.

ي لدى طمبة المرحمة اإلبداع(: "درجة التفكير 2010عياصرة، محمد، وحمادنو، برىاف.) -

(، 24ـ) ية(،نسان)العموـ اإللؤلبحاثمجمة جامعة النجاح الثانوية في مدينة اربد في األردف"، 

 .2620-2590(، ص ص9ع)

معممات المرحمة  السمات الشةصية والوالء التنظيمي لدى(. 2005غناـ. عبد ا. ) -

. رسالة ماجستير منشورة. جامعة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس

 فمسطيف –النجاح. نابمس 

". دار سيكولوجية الشةصية " محدداتيا قياسيا، نظرياتيا (:1975غنيـ، سيد محمود.) -

 النيضة العربية، القاىرة. 

 داءخمسة الكبرى لمشخصية عمى نجاح األ(: "تأثير العوامؿ ال2008فرحاف، ىند محمد.) -

المؤتمر العممي الدولي التدريسي في التربية العممية لدى طالبات كمية التربية الرياضية"، 

جامعة  الثالث)تطوير المناىج التعميمية في ضوء االتجاىات الحديثة وحاجة سوؽ العمؿ(،

 .33 -1(، ص ص 4الزقايؽ، مصر، ـ)

فاعمية برنامج النشاطات الموجية في تنمية ميارات التفكير (: 1998فخرو، عبد الناصر) -

، ية بدولة البحريفعدادالعميا لدى الطمبة المتفوقيف عقميا وغير المتفوقيف بالمرحمة اإل

 جامعة الخميج العربي، البحريف)رسالة ماجستير غير منشورة(.

، جامعة ؼ أسريبعض سمات الشةصية لمنساء المواتي تعرضف لعن(: 2009فطافطة، آالء.) -

 القدس، فمسطيف.)رسالة ماجستير غير منشورة(.
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، أَّبط اىشخصٞخ ىذٙ أثْبء اىَغيقبد فٜ ض٘ء ّظشٝخ ّٝ٘غ(: 2013لبعى، عًشٔ حغٍ.) -

 .)سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح(.األسدٌعبيعخ عًبٌ انعشثٛخ، 
 مسطيف.، غزة، فاألقصىمكتبة القادسية، جامعة الصحة النفسية، ت(: -قديح، رمضاف.)د -

، المكتب الجامعي الحديث، 2، طالتوجيو واإلرشاد النفسي(: 1996القذافي، رمضاف.) -

 اإلسكندرية.

دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف،  1، ط،سيكولوجيا التدريس(:2001قطامي، ناىده.) -

 .األردف

ير اثر فاعمية برنامج تدريبي موجو لموالديف لتنمية التفك(: 2011.)إبراىيـقطوؼ، خالد  -

 ، جامعة الدوؿ العربية، مصر.)رسالة دكتوراه غير منشورة(.أبنائيـي لدى اإلبداع

سًاخ انشخصُح وعالقتها تانتفكُش انتأيهٍ نذي طهثح انثاَىَح (: 2011اٌم١ك، ِٕبس ع١ّؼ.) -

 ، عبِؼخ ا٤ص٘ش، فٍغـ١ٓ.)سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح(.انعايح فٍ يحافظح غضج
 مؤشرات الشخصية، في الكبرى الخمسة العوامؿ أنموذج: "(2001ميدي. ) عمي، كاظـ -

 .، نيساف(10(، ع)11، ـ)النفسية لمدراسات المصرية المجمة"، العربية البيئة في سايكومترية

 مجمة"، في الشخصية الكبرى الخمسة والعوامؿ النفسية القيـ:"(2002).ميدي عمي، كاظـ -

  42 – 12ص ص  ، 2)،ع3)ـ) ،فجامعة البحري، والنفسية التربوية العموـ

ميارات إدارة الوقت وعالقتيا بالتفاؤؿ وبعض سمات (: 2012الكردي، ميدي حسيف.) -

، جامعة أـ درماف اإلسبلمية، الشةصية لدى طمبة كميات التربية بإقميـ كردستاف العراؽ

 السوداف.)أطروحة دكتوراه غير منشورة(.

سح انكثشي نهشخصُح وعالقته تانزكاء ًَىرج انعىايم انخً(: 2007اٌٍؾ١بٟٔ، ِش٠ُ ؽ١ّذ.) -

وانتفكُش انُاقذ نذي عُُح يٍ طانثاخ األقساو انعهًُح واألدتُح تكهُح انتشتُح نهثُاخ تًكح 

 دوزٛساٖ غ١ش ِٕشٛسح(. أؿشٚؽخاٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ.) اٌٍّّىخاٌمشٜ،  أَ، عبِؼخ انًكشيح
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ممنيج وطرؽ التدريس، اطار عمؿ ل –التفكير  أبعاد(: 1992مارزانو، روبرت، وآخروف.) -

وتطوير  اإلشراؼ، جمعية ترجمة الدكتور يعقوب حسيف نشواف والدكتور محمد صالح ةطاب

 األردفالمناىج، 

دار صفاء لمنشر  الناقد، مكونات التفكير اإلبداعي تنمية (: 2008مجيد، سوسف شاكر.) -

 .األردفوالتوزيع، عماف. 

 ، إدارة أحياء التراث اإلسبلمي، قطر.يطالمعجـ الوسىػ(:  1406مجمع المغة العربية.) -

دار الرشاد. ، وتطبيقات السموكي: أسس المعرفي العالج :(2000عبدا.) عادؿ، محمد -

 .القاىرة

ٚػ٩لزٗ ثبٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ  ٠غبثٟ(: "اٌزفى١ش ا2012٦ِؾّذ، ػ٩  ػجذ اٌشؽّٓ ػٍٟ.) -

اعبد ػشث١خ فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ دسثبٌغبِؼخ"،  ؿفبيٌٍشخظ١خ ٌذٜ ؿبٌجبد لغُ س٠بع ا٤

 .174-154(، ص ص 3(، ط)23اٌغؼٛد٠خ، ع) إٌفظ،
مجمة البحوث التربوية  العوامؿ الةمسة الكبرى لمشةصية.: (2011محمد، محمد عباس. ) -

  334 – 313، ص (30ع) ،والنفسية

 قتووعبل اإلدراكي التشوه" :(2014السعداوي، أحمد سمطاف سرحاف.) ،نيمة نجـ الديف ،مختار -

 مجمة األستاذ، "،يةعداداإل طمبة المرحمة لدى الكبرى الخمسة الشخصية وعوامؿ التعمـ أساليبب

 .168-141، ص ( ص211(ع)2ـ)

 الةمسة لمشةصية بعاداأل لقياس نيو قائمة تقنيف :(2005).خمؼ جبريؿ عامر ،المرابحة -

 .األردف تة،مؤ  منشورة، جامعة ماجستير . رسالةاألردف في الجامعييف الطمبة عم 

، الدار المصرية المبنانية، ي لطفؿ الروضةاإلبداعتعميـ التفكير (: 2005المشرفي، احمد. ) -

 مصر.
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(: "اٌؼ٩لخ ث١ٓ اٌزفى١ش إٌبلذ ٚوً ِٓ اٌفُٙ اٌٍغٛٞ ٚثؼغ ِزغ١شاد 2005.)ئ٠ّبِْظـفٝ،  -

 151 -123(، ص ص 4(، ع)11َ) دساعبد رشث٠ٛخ ٚاعزّبػ١خ،اٌشخظ١خ ٌذٜ اٌغبِؼخ"، 
اٌزـج١ك اٌؼٍّٟ -ٟا٦ثذاػ(: "اٌّشا٘ك ٚرؼ١ٍُ اٌزفى١ش 2008ِظـفٝ، ف١ُٙ ِظـفٝ.) -

ِغٍخ ٠خ )اٌّزٛعـخ( ٚاٌضب٠ٛٔخ"، ػذادٌٍّٛالف اٌؾ١بر١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزشث٠ٛخ فٟ اٌّذسعز١ٓ ا٦

 .191 – 162، ص ص اٌزشث١خ، ِظش
كبرى في (: "العوامؿ الخمسة ال2007مصطفى، يوسؼ حمو صالح، بتو، أسيؿ إسحاؽ.) -

جامعة -مجمة كمية اآلدابالشخصية وعبلقتيا بتقييـ الذات التحصيمي لدى طمبة الجامعة"، 

 .251 – 215(، ص ص 77ع) بغداد، العراؽ،

ُح وانعىايم انخًسح اإلتذاعانعالقح تٍُ انقذساخ (: 2010اٌّـٛع، عبٌُ ِؾّذ عبٌُ.) -

، عبِؼخ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ،نكىٌنهشخصُح فٍ ضىء يتغُش انُىع االختًاعٍ نذي طهثح خايعح ا

 ٍِّىخ اٌجؾش٠ٓ.)سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح(.
ي في تدريس مادة التربية اإلبداعصعوبات تطبيؽ التفكير (. 2014المطيري. أحمد عيسى .) -

. كمية العموـ التربوية، اإلسالمية مف وجية نظر المعمميف لممرحمة المتوسطة بدولة الكويت

 جامعة الشرؽ األوسط

أىـ السمات االبتكارية لمعممي ومعممات التعميـ العاـ وطبيعة (: 1999رجي، سالـ.)المف -

السعودية. )رسالة  أـ القرى. جامعة اتجاىاتيـ نحو التفكير االبتكاري بمدينة مكة المكرمة

 ماجستير غير منشورة(.

ي الثقافة ي لدى طمبة الثانوية العامة فاإلبداعمستوى التفكير " :(2011أحمد صبلح.) ،الناؽ -

، (19ـ) مجمة الجامعة اإلسبلمية،" العممية ودرجة تشجيع معممي العموـ لو مف وجية نظرىـ

 .، يناير(1ع)
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(: "اإلسياـ النسبي لكؿ مف التفكير 2014سعيد.) إيماف، أبو العينيف، إبراىيـالنرش، ىشاـ  -

خاذ القرار لدى معممي البنائي والذكاء العاـ وعوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى في القدرة عمى ات

 .855 – 793(، ص ص 3(، ج)16مصر، ع) مجمة التربية)جامعة األزىر(،التعميـ العاـ"، 

، مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر 9ط، عمـ النفس التربوي(: 1998نشواتي، عبد المجيد.) -

 والتوزيع، بيروت، لبناف.

ٚػ٩لزٗ ثّٕؾ اٌشخظ١خ ٌذٜ اٌزفى١ش ي)اعز١شٔجشط( أعب١ٌت(: "2012إٌٔؼ١ّٟ، ٘بدٞ طبٌؼ.) -

 – 1(، ص ص3(، ع)7، َ)١خٔغبِٔغٍخ عبِؼخ وشوٛن ٌٍذساعبد ا٦اٌّششذ٠ٓ اٌزشث١٠ٛٓ"، 

25. 
 ، عماف، األردف.1، الدار المصرية المبنانية، طعمـ نفس الدعوة(: 1995)محمد. اليادي،  -

ي عند بداعاإلميارة العصؼ الذىني ودورىا في تنمية التفكير (: 2008ىنانو، عبد ا.) -

 http://www.saaid.net/book/18/10006.pdf، الطالب

انثقح تانُفس وتعض سًاخ انشخصُح نذي عُُح  (:2007.)ٔداد ثُذ أحًذ يحًذ  ،انٕشهٙ -

 ،يكح انًكشيحيٍ انطانثاخ انًتفىقاخ دساسُّا وانعادَاخ فٍ انًشحهح انثاَىَح تًذَُح 

 ، انًًهكخ انعشثٛخ انغعٕدٚخ.)سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح(.عـــبيــعـــخ أو انــمــــــشٖ
 ٌٍٝشخظ١خ ػٍثؼغ اٌؼٛاًِ اٌخّغخ اٌىجشٜ  رأص١ش(: "2006اٌٛؿجبْ، ِؾّذ ثٓ ع١ٍّبْ.) -

، ِظش، ِغٍخ دساعبد اٌـفٌٛخِىٛٔبد اٌزفى١ش ا٨ثزىبسٞ  ٌذٜ ػ١ٕخ ِٓ ؿ٩ة اٌغبِؼخ"، 

 .76 – 67(، ص ص 30(، ع)9َ)
، دار الشرؽ لمنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، مقدمة في عمـ النفس(: 1998الوقفي، راضي.) -

 عماف، األردف.

 

  

http://www.saaid.net/book/18/10006.pdf
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 مالحؽ الدراسة 

 السادة المحكميف: بأسماء: قائمة 1ممحؽ رقـ 

 أسماء المحّكميف

 دظبدٍال اىجبٍؼخ اىزخصص االعٌ اىشقٌ

ّفغٜ  إسشبددمز٘سآ  اىَصشٛ داثشإٌ 1

 ٗرشث٘ٛ

 قغٌ ػيٌ ّفظ جبٍؼخ اىخيٞو

  جبٍؼخ االعزقاله دمز٘سآ صذخ ّفغٞخ سدبة اىغؼذٛ 2

فٜ ػيٌ  دمز٘سآ د. ىؤٛ صػ٘ه  3

اىْفظ االجزَبػٜ 

 ٗاىؼَيٜ

  جبٍؼخ اىخيٞو

 د. خبىذ ششٝف ػٞبػ 4

 

 جبٍؼخ اىقذط دمز٘سٓ رشثٞخ خبصخ

 اىَفز٘دخ

سة فٜ أمبدَٝٞخ ٍذ

أمغف٘سد ىيزذسٝت 

 ثشٝغبّٞب –اىذٗىٜ 

جبٍؼخ اىقذط  دمز٘سآ ػيٌ ّفظ د. سشذٝخ أث٘ دذٝذ 5

 اىَفز٘دخ 

 

 إدصبئٍٜذيو  جبٍؼخ االعزقاله إسشبد ّفغٜ   د.ػبٝذ ٍذَذ اىذَ٘ص 6

 . دٝش اىجيخ ميٞخ فيغغِٞ اىزقْٞخ  رنْ٘ى٘جٞب رؼيٌٞ د. ٝبعش سض٘اُ  7
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 الدراسة: أداتا( 2ممحؽ رقـ )

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا
 اةي الطالب ...اةتي الطالبة....

 تحية طيبة وبعد... 
وعالقتيػا بػالتفكير  العوامؿ الةمسة الكبػرى لمشةصػية“بعنواف تقـو الباحثة بإجراء دراسة 

فػي اإلرشػػاد  رالماجسػػتيوذلػؾ اسػػتكمااًل لنيػؿ درجػة "، ي لػػدى طمبػػة الجامعػات الفمسػػطينيةاإلبػداع

كراسػة تتكػػوف مػف ثبلثػة أقسػػاـ ـ أىػػداؼ ىػذه الدراسػة تضػع الباحثػػة بػيف أيػديك ؽوالتربػوي. ولتحقيػالنفسػي 

بأقسػاميا  الكراسػةالتكػـر بػاالطبلع عمػى  ـلجمع البيانات البلزمػة لمدراسػة، لػذا ترجػو الباحثػة مػف حضػرتك

عمػى كػؿ واحػدة منيػا وفقػا لمػا  ـوى اسػتجاباتكالثبلثة، واإلجابة عف جميع األسئمة والفقرات، واختيػار مسػت

. راجًيػػػا التكػػػـر باإلجابػػػة عػػػف جميػػػع الفقػػػرات دوف اسػػػتثناء بكػػػؿ صػػػراحة ـواتجاىػػػاتك ـينسػػػجـ مػػػع أفكػػػارك

 وصدؽ وأمانة.

صػحيحة، عممػًا بػأف اإلجابػة عمػى ىػذه الفقػرات سػتعامؿ بسػرية تامػة، ولػف  أخػرىال توجد فقػرات خاطئػة و 

 ث العممي.تستخدـ إال ألغراض البح

ساندريف داود نعيـ : الباحثة. إعداد                                                                

 ىالؿ

 إشػراؼ: د. فػػػػػدوى حمبيػػػػة                                                                
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 البيانات األولية:  أوال:

 حالتؾ:الصفة التي تنطبؽ عم   ضعي دائرة حوؿ

 أنث  .2 ذكر .1 الجنس: 

  

 . كميات عممية2 ية.إنسان. كميات 1 التةصص:* 

 . النجاح.2 . القدس.1 * الجامعة

  . بيت لحـ3

 

 شيكؿ 3000 – 2000. بيف 2 شيكؿ فاقؿ  2000. 1 * معدؿ الدةؿ

  مف ذلؾ. أكثر. 3

 

 .مسة الكبرى لمشةصيةالعوامؿ الةثانيا: مقياس 

 :( في المربع الذي يتفؽ ووجية نظرؾ أماـ كؿ فقرة مف الفقرات xيرج  وضع شارة )

ٍ٘افق  اىفقشح سقٌ

 جذًا

غٞش  ٍذبٝذ ٍ٘افق

 ٍ٘افق

غٞش ٍ٘افق 

 جذا

      أّب ىغذ قيقب. 1

      ٍِ اىْبط .  مجٞشًا أدت أُ ٝنُ٘ د٘ىٜ ػذدًا 2

      اىٞقظخ .  ال أدت أُ أثذد ٗقزٜ فٜ أدالً 3

      أدبٗه أُ أمُ٘ ىغٞفب ٍغ مو فشد أىزقٜ ثٔ .  4

      أدزفظ ثََزينبرٜ ّظٞفخ ٍٗشرجخ .  5

      أشؼش ثؤّْٜ أدّٚ ٍِ اٟخشِٝ .  6

      أضذل ثغٖ٘ىخ .  7

     ػْذٍب أعزذه ػيٚ اىغشٝقخ اىصذٞذخ ىؼَو شٜء أعزَش  8
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 إىٖٞب

      ػبئيزٜ ٗصٍالئٜ فٜ اىؼَو  ادأفشأدخو مضٞشا فٜ ّقبػ ٍغ  9

١ّب جٞذ إىٚ دذ ٍب فٜ دفغ ّفغٜ ٣ّجبص ا١شٞبء فٜ ٗقزٖب  10

 اىَذذد. 

     

ػْذٍب أمُ٘ رذذ قذس ٕبئو ٍِ اىضغ٘ط ، أشؼش أدٞبّب مَب  11

 ى٘ أّْٜ ع٘ف أّٖبس 

     

      ال أػزجش ّفغٜ شخص ٍفشح .  12

      ذٕب فٜ اىفِ أٗ اىغجٞؼخ . رؼججْٜ اىزصََٞبد اىفْٞخ اىزٜ أج 13

      ٝؼزقذ ثؼض اىْبط ثؤّْٜ أّبّٜ ٍٗغشٗس  14

      أّْٜ ىغذ ثبىشخص اىزٛ ٝذبفظ جذا ػيٚ اىْظبً  15

      ّبدسا ٍب أشؼش ثبى٘دذح أٗ اىنآثخ .  16

      اعزَزغ دقب ثبىزذذس ٍغ اىْبط .  17

ٝزجبدىُ٘ أػزقذ أُ رشك اىغالة ٝغزَؼُ٘ إىٚ ٍزذذصِٞ  18

 َٝنِ فقظ أُ ٝش٘ػ رفنٞشٌٕ ٗٝضييٌٖ . 

     

      أفضو اىزؼبُٗ ٍغ اٟخشِٝ ػيٚ اىزْبفظ ٍؼٌٖ .  19

      أدبٗه إّجبص ا١ػَبه اىَذذدح ىٜ ثضَٞش .  20

      أشؼش مضٞشا ثبىز٘رش ٗاىْشفضح .  21

      أدت أُ أمُ٘ فٜ ٍنبُ دٞش ٝ٘جذ اىفؼو أٗ اىْشبط.  22

ّٚ ػيٚ ىٞظ  23 ىيشؼش أٛ رؤصٞش ػيٚ قيٞو أٗ رؤصٞش مجٞش ػي

 اىجزخ . 

     

      أٍٞو إىٚ اىشل ٗاىغخشٝخ ٍِ ّ٘اٝب اٟخشِٝ .  24

ىذٙ ٍجَ٘ػخ إٔذاف ٗاضذخ أعؼٚ إىٚ رذقٞقٖب ثغشٝقخ  25

 ٍْظَخ .

     

      أشؼش أدٞبّب ثؤّٔ ال قَٞخ ىٜ .  26

      أفضو ػبدح ػَو ا١شٞبء ثَفشدٛ .  27

      أجشة مضٞشا ا١مالد اىجذٝذح ٗا١جْجٞخ .  28

إرا عَذذ ىٌٖ  ْٜأػزقذ ثؤُ ٍؼظٌ اىْبط ع٘ف رغزغي 29

 ثزىل . 

     

      أضٞغ اىنضٞش ٍِ اى٘قذ قجو أُ أعزقش ىنٜ أػَو .  30
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      ّبدسا ٍب أشؼش ثبىخ٘ف أٗ اىقيق . 31

      أشؼش مضٞشا ٗمؤّْٜ أفٞض ق٘ح ّٗشبعب  32

ّبدسا ٍب أالدظ اىَشبػش ٗاىذبالد اىَضاجٞخ اىزٜ رذذصٖب  33

 اىجٞئبد اىَخزيفخ . 

     

      ٝذجْٜ ٍؼظٌ اىْبط اىزِٝ أػشفٌٖ .  34

      أػَو ثبجزٖبد فٜ عجٞو رذقٞق إٔذافٜ .  35

      أغضت مضٞشا ٍِ اىغشٝقخ اىزٜ ٝؼبٍيْٜ ثٖب اىْبط .  36

      خ ٗاىْشبط .أّب شخص ٍجزٖج ٍٗفؼٌ ثبىذٞ٘ٝ 37

أػزقذ ثؤّٔ ػيْٞب أُ ّيجؤ إىٚ اىغيغبد اىذْٝٞخ ىيجش فٜ  38

 ا١خالقٞخ  ٍ٘سا١

     

      ٝؼزقذ ثؼض اىْبط ثؤّْٜ ثبسد ٗدزس .  39

ػْذٍب أرؼٖذ ثشٜء أعزغٞغ دائَب االىزضاً ثٔ ٍٗزبثؼزٔ  40

 ىيْٖبٝخ . 

     

ش مَب ى٘ مْذ رضجظ َٕزٜ ٗأشؼ ٍ٘س، ػْذٍب رغؤ ا١ غبىجًب 41

 اعزغيٌ. 

     

      أّْٜ ىغذ ثَزفبئو ٍجزٖج  42

أدٞبّب ػْذٍب أقشأ شؼشا أٗ أّظش إىٚ قغؼخ ٍِ اىفِ أشؼش  43

 ثقشؼشٝشح ّٗ٘ثخ ٍِ االعزضبسح 

     

      أّب صيت اىشأٛ ٍٗزشذد فٜ ارجبٕبرٜ  44

ّٚ مَب ْٝجغٜ أُ أمُ٘ .  45       أدٞبّب ال ٝ٘صق ثٜ ٗال ٝؼزَذ ػي

      ّبدسا ٍب أمُ٘ دضْٝب أٗ ٍنزئجب .  46

      دٞبرٜ رجشٙ ثغشػخ .  47

ىذٙ إزَبً قيٞو فٜ اىزؤٍو فٜ عجٞؼخ اىنُ٘ أٗ اىظشٗف  48

 ٞخ ّغبّا٣

     

      أدبٗه أُ أمُ٘ دزسا ٗٝقظب ٍٗشاع ىَشبػش اٟخشِٝ  49

      ٍْزج دائَب أّٖٚ اىؼَو .  إّغبُأّب  50

      ثبىؼجض ٗثذبجخ ىشخص ىٞذو ٍشبميٜ .  ًبغبىجأشؼش  51

      أّب شخص ّشٞظ جذا .  52
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      ىذٙ اىنضٞش ٍِ دت االعزغالع اىفنشٛ .  53

      إرا ىٌ أمِ أدت ثؼض اىْبط ، أدػٌٖ ٝؼشفُ٘ رىل .  54

       ٍْظَب.ىٌ أثذ ٍغيقب ػيٚ أّْٜ قبدس ػيٚ أُ أمُ٘  55

      سجخ أّْٜ دبٗىذ االخزفبء . أدٞبّب مْذ خج٘ال جذا ىذ 56

      ّفغٜ ػِ أُ أمُ٘ قبئذا ى٠خشِٝ .  أٍ٘سأفضو أُ أدثش  57

      مضٞشا ٍب أعزَزغ ثبىيؼت فٜ اىْظشٝبد ٗا١فنبس اىَجشدح  58

إرا مبُ ضشٗسٝب ، َٝنِ أُ أرذبٝو ػيٚ اىْبط ىيذص٘ه  59

 ػيٚ ٍب أسٝذ. 

     

      أقً٘ ثٔ  ءشٜأمبفخ ٍِ أجو اىزَٞض فٜ مو  60

 شكرا لكـ عم  حسف تعاونكـ
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 فٖشط اىجذاٗه

 

 اعٌ اىجذٗه اىشقٌ

 

 اىصفذخ

 68 رٕصٚع أفشاد يغزًع انذساعخ حغت انغبيعخ 1.3

 70 رٕصٚع أفشاد عُٛخ انذساعخ 2.3

 71 انعجبساد انخبطخ ثكم عبيم يٍ انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ أسلبو 3.3

 72 طٕل انخ ٚب 4.3

( نًظفٕفخ Pearson correlationَزبئظ يعبيم االسرجبط ثٛشعٌٕ ) 5.3

 الثعبداسرجبط فمشاد انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ يع ا

73 

ألداح انذساعخ  Cronbach Alpha)َزبئظ يعبيم صجبد كشَٔجبخ أنفب ) 6.3

 ثأثعبدْب انًخزهفخ

74 

انظٕسح -رٕساَظ نهزفكٛش اإلثذاعٙ ٚزضًُٓب اخزجبساالخزجبساد انغذ انزٙ  7.3

  . انهفظٛخ )أ(

75 

 

 76  رمذٚش رٕساَظ نألطبنخ 8.3

 80  يعبيم االسرجبط )ثٛشٔعٌٕ( ثٍٛ انزطجٛمٍٛ العزخشاط يعبيم انضجبد 9.3

 83  انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ ألْى انعٕايم انشخظٛخ 1.4

( نهفشٔق فٙ انًزٕعطبد انحغبثٛخ انكهٛخ نذسعخ t-testَزبئظ اخزجبس د ) 2.4

   انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ .

84 

 

كهٛخ نذسعخ ( نهفشٔق فٙ انًزٕعطبد انحغبثٛخ انt-testَزبئظ اخزجبس د ) 3.4

  نًزغٛش انزخظض رجعب انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ

86 

انًزٕعطبد انحغبثٛخ، ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نذسعخ انعٕايم انخًغخ  4.4

  نًزغٛش انغبيعخ رجعب انكجشٖ نهشخظٛخ

88 

 One Way Analysis ofس رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘)َزبئظ اخزجب 5.4

Variance نهفشٔق فٙ دسعبد انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ  ٔفمب )

   نهغبيعخ.

89 

 90  نًعشفخ ارغبِ انذالنخ رجعب نًزغٛش انغبيعخ (Tukey)َزبئظ اخزجبس  6.4

د انحغبثٛخ، ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نذسعخ انعٕايم انخًغخ انًزٕعطب 7.4

  انكجشٖ نهشخظٛخ  رجعب نًزغٛش انذخم االلزظبد٘ نألعشح

91 

 One Way Analysis ofَزبئظ اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘) 8.4

Variance نهفشٔق فٙ دسعبد انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ ٔفمب )

  نهذخم االلزظبد٘ نألعشح

92 

 

نًعشفخ ارغبِ انذالنخ رجعب نًزغٛش انذخم االلزظبد٘  (Tukey)َزبئظ اخزجبس  9.4

  نألعشح. 

93 

انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ ألْى يكَٕبد انزفكٛش  10.4

   اإلثذاعٙ .

94 
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( نهفشٔق فٙ انًزٕعطبد انحغبثٛخ انكهٛخ نذسعخ t-testَزبئظ اخزجبس د ) 11.4

  رجعب نهغُظيكَٕبد انزفكٛش اإلثذاعٙ  

95 

( نهفشٔق فٙ انًزٕعطبد انحغبثٛخ انكهٛخ نذسعخ t-testَزبئظ اخزجبس د ) 12.4

  يكَٕبد انزفكٛش اإلثذاعٙ  رجعب نًزغٛش انزخظض

96 

 

بسٚخ نذسعخ يكَٕبد انزفكٛش انًزٕعطبد انحغبثٛخ، ٔاالَحشافبد انًعٛ 13.4

   اإلثذاعٙ  رجعب نًزغٛش انغبيعخ.

98 

نهفشٔق فٙ دسعبد يكَٕبد انزفكٛش  َزبئظ اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘ 14.4

   اإلثذاعٙ  ٔفمب نهغبيعخ.

99 

 100  نًعشفخ ارغبِ انذالنخ رجعب نًزغٛش انغبيعخ (Tukey)َزبئظ اخزجبس  15.4

انًزٕعطبد انحغبثٛخ، ٔاالَحشافبد انًعٛبسٚخ نذسعخ يكَٕبد انزفكٛش  16.4

  اإلثذاعٙ  رجعب نًزغٛش انذخم االلزظبد٘ نألعشح
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 One Way Analysis ofَزبئظ اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ األحبد٘) 17.4

Variance نهفشٔق فٙ دسعبد يكَٕبد انزفكٛش اإلثذاعٙ  ٔفمب نهذخم )

   .نألعشحااللزظبد٘ 

102 

نخ رجعب نًزغٛش انذخم االلزظبد٘ نًعشفخ ارغبِ انذال (Tukey)َزبئظ اخزجبس  18.4

  نألعشح

103 

( نهع لخ ثٍٛ Pearson Correlationَزبئظ يعبيم االسرجبط ثٛشعٌٕ) 19.4

انعٕايم انخًغخ انكجشٖ نهشخظٛخ  ٔثٍٛ انزفكٛش اإلثذاعٙ نذٖ طهجخ 

  انغبيعبد انفهغطُٛٛخ

104 
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