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  مقدمة

  
  

التفكير هو األداة األساسية التي يستخدمها اإلنسان في حل مشكالتها على المستوى اليومي 
ه من الحكمة أن فإن كان لهذه األداة أهمية بالغة، فإن. البسيط وعلى المستوى المجتمعي العام

ومن أهم عمليات التفكير الوصول إلى المرحلة . يعمل المرء على فهمها وبحث وسائل تطويرها
التي يستطيع اإلنسان فيها االستفادة من أقصى ما يمكن استخدامه من طاقات التفكير لديه، وهي 

 تنتج عنه إنجازات والتفكير اإلبداعي هو أحد أشكال التفكير العميق الذي. المتمثلة في اإلبداع
  . متميزة ال يستغني عنها األفراد وال المجتمعات

  
والتنشئة االجتماعية هي أحد أهم الطرق التي توصل التفكير والسلوك إلى مراحل تطوره ولها 

ولذلك يبدو تأثير التنشئة . تأثير كبير في صياغة وتشكيل فكر اإلنسان بدء من طفولته المبكرة
فكير بشكل عام، وعلى اإلبداع بشكل خاص، ضخماً بما ال يدع مجاالً إلنكاره االجتماعية على الت

  . أو تجاهله
  

دراسة التفكير اإلبداعي وكيف يمكن للتنشئة االجتماعية أن تؤثر في سيعمل هذا البحث على 
وسيركز البحث على استخالص نتائج واقعية من . التفكير اإلبداعي سواء بالتطوير أو باإلعاقة

عينة من الشباب السوري، وسترسم النتائج المستخلصة صورة نه استطالع للرأي تجيب عخالل 
صل فيها التفكير اإلبداعي إلى مستويات معينة عند الشباب بسبب تنشئتهم للطرق المتعددة التي ي

األفكار حول البحث بعض طرح ومن ثم سي. ة تفكيرهمصياغاالجتماعية التي تعمل على 
رفع سوية التفكير اإلبداعي بشكل شخصي وتربوي، بناء ية التي تهدف إلى األساليب االجتماع

ذاته لتصحيح ذاته والنهوض بحياته نحو بالتغير نحو األفضل في المجتمع يبدأ من الفرد على أن 
   .التطور والنجاح
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  منهجية الدراسة : الفصل األول 
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   :  الدراسةمشكلة: أوالً  

 .تعتبر التنشئة االجتماعية أحد أهم العوامل المشاركة في صياغة أساليب التفكير لدى األفراد
والتفكير هو األداة األساسية في التعرف إلى الذات والمحيط ومن ثم التوصل إلى طرق تحسين 

كما يعد . نوعية حياة الفرد والجماعة على الصعيد الفكري والجسدي والروحي والمجتمعي
 التفكير الوسيلة المستخدمة في إيجاد عوامل التجديد المطلوب لتحسين نوعية الحياة والتي تتغير

ظروفها بشكل دائم، وعلى كٍل من الفرد والمجتمع إيجاد وسائل التكيف بما يتالءم مع هذا 
غير أن إيجاد هذه الوسائل الجديدة ال يتم إال بتمرين العقل والنفس على التفكير المبدع . التغير

 التنشئة ليسمح للحلول اإلبداعية بالظهور، وهنا يأتي دور عوامل صياغة أساليب التفكير، وأهمها
االجتماعية الواعية لدورها المؤثر على كل حياة الفرد بدء من طفولته ومروراً بنشأته وشبابه 

  . وحتى هرمه
  

ومن هنا تأتي ضرورة إبراز دور التنشئة االجتماعية وتأثيرها على قدرات الفرد اإلبداعية، ومن 
يها، وكذلك مثبطاته لتجنبها، ثم التعرف على وسائل دعم التفكير التجديدي المبدع للتركيز عل

لنساعد الناشئ في السماح لعقله بإبداع الحلول الضرورية وليمتلك الشجاعة الذهنية والنفسية 
ليفكر خارج الصندوق ويستفيد من تجاربه ومالحظاته السابقة وصوالً لتفادي تكرار الخطأ 

  . والنجاح في تحقيق أهداف حياته الشخصية والمجتمعية
  

  :همية الدراسة أ: ثانياً 

 .كون النشء والشباب هم مستقبل الوطن وتفكيرهم أساس بناء هذا المستقبل 

قلة الدراسات المتعمقة التي تبحث التأثير السلبي للتنشئة االجتماعية ودورها في تحجيم  
 .العقل وحصره ومنعه من التفكير اإلبداعي

 . لها حلوالً عملية تطبيقيةقلة الدراسات التي تبحث معوقات التفكير اإلبداعي وتقترح 

الضرورة الملّحة للتفكير اإلبداعي في عصر يتوفر فيه سيل من المعلومات المتغيرة  
 . باستمرار فتبرز الحاجة إليجاد حلول جديدة ووسائل مبتكرة لتحقيق الفرد ألهدافه

بط عدم ربط المجتمع بين التنشئة االجتماعية وضعف التفكير اإلبداعي، وكذلك عدم الر 
بين ضعف التفكير اإلبداعي من جهة واالجتماعية واالقتصادية والفكرية الناجمة عن 
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تكرار األخطاء والخوف من التغيير من جهة أخرى، وهذه الدراية تبحث في هذا الربط 
 .واألسئلة التي يثيرها

 إن المشاكل االجتماعية في المجتمع السوري، شأنه كشأن المجتمعات العربية األخرى، قد 
 . بلغت حداً من التكرار يستلزم النظر والتمحيص بحثاً عن أسباب البعد عن التجديد

ما خلصت إليه الدراسات والبحوث العلمية حول أثر التنشئة االجتماعية في فكر وسلوك  
الطفل ثم الناشئ، وأن الخبرات االجتماعية التي يكونها تؤثر في نموه العقلي واالنفعالي 

 .راره النفسي ونجاحه في النظر للمعضالت وحلها بطريقة فعالةواالجتماعي واستق

أن الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي بمواجهتها وليس بإنكارها واالختباء لعلها تزول  
المشاكل ال تضمحل من ذاتها او باستخدام نفس الحلول السابقة، بل يجب مواجهتها . تلقائياً

 .ع ليسعى نحو الحلول الناجعة وإن كانت غريبةبجرأة وإتاحة المجال أمام العقل المبد

أن مساعدة شاب على تخطي مشكلة أو اثنتين هو بمثابة إطعامه وجبة ليوم واحد، غير أن  
وهذا شأن تشجيع . تمكينه وإعداده وتزويده بأدوات اإلبداع كفيل بإطعامه العمر كله

 . د صاحبه نحو النجاحالتفكير اإلبداعي وإتاحة المجال أمامه ليبزغ وينمو ويأخذ بي
 
  :مبررات الدراسة : ثالثاً 

  :المبرر العام

التدهور المتزايد والمتسارع للوضع العام للشباب العربي عموماً والشباب السوري  
خاصة فيما يتعلق بالوقوع في مشاكل متشابهة ومتكررة بسبب قصور التفكير اإلبداعي 

ن حلول إبداعية، كالمشاكل االجتماعية وتحجيمه وعدم توفر الرغبة أو إمكانية البحث ع
واالقتصادية والبيئية، مما يستلزم بذل الجهود وإجراء األبحاث للحد من هذا التدهور 

 .عملياً

ضرورة رفع وعي الشباب بأهمية مشاركتهم في تربيتهم الذاتية من خالل التعرف إلى  
ينهم من التمييز بين طرق ري بذور اإلمكانيات الفكرية الخالقة لديهم وبالتالي تمك

المناهج الفكرية المحجمة لعقولهم والمفيدة لها وتشجيعهم على نبذ الضار واالستفادة من 
 .النافع



 

- 9 - 

رغم الدراسات التي تناولت التنشئة االجتماعية وخصائصها إال أن تأثيرها في طرق  
هتمام على التفكير اإلبداعي واإلنتاج الفكري هو موضوع لم يحظَ إال بقدر قليل من اال

ولذلك تعد هذه الدراسة محفزاً الستمرار . المستوى العربي عموماً والسوري خاصة
الدراسات العلمية الرامية للكشف عن أهمية اإلبداع وتنميته عند األفراد وأثر ذلك على 

 .  تطور المجتمع

 :ينطوي هذا البحث على جانب كبير من األهمية من الناحيتين المعرفية والتطبيقية 

  
   :من الناحية المعرفية

مساهمته المتواضعة في توسيع المعرفة حول أهمية التفكير اإلبداعي ونشأته وطرق  -
 .تفعيله وتثبيطه في العقل البشري

 . إبرازه لدور التنشئة االجتماعية ومؤسساتها المختلفة في دعم التفكير اإلبداعي أو قمعه -

لة الشباب وقدراتهم الفكرية للوقوف على الحاجة للمزيد من الدراسات التي تتناول مرح -
 .أفضل األساليب لتحسين نوعية حياتهم وحلّهم لمشاكلهم

البحث عن التطبيقات العملية التي تؤثر إيجابياً في رفع الوعي حول طرق التفكير عموماً  -
 .وتحسينها بهدف توسيع نطاق رؤية الحلول الجذرية والميدعة للمشاكل

  
 :من الناحية التطبيقية 

تزويد األفراد والقائمين على المؤسسات االجتماعية المؤثرة في التنشئة االجتماعية، أي  -
الوالدين واألسرة ومعلم المدرسة والمرشد التربوي ووسائل اإلعالم وغيرها، بمعلومات 

 .حول أساليب تنمية القدرات اإلبداعية في التنشئة الفكرية

تنشئة االجتماعية وآثارها المدمرة لسعة أفق توضيح الممارسات الخاطئة المتضمنة في ال -
الناشئ وانعكاسها على سلوكه وتوافقه االجتماعي مع المحيط الخارجي، وذلك بهدف 

 .تجنبها وعالجها قبل أن تتزايد وتتفاقم ليصبح إصالحها في المستقبل عملية شاقة

 يمكن أن يفيد منها تقديم اقتراحات عملية مبنية على النتائج التي خلص إليها البحث والتي -
األفراد في مختلف المجاالت لتعديل طرق تفكيرهم وتنمية إمكاناتهم اإلبداعية وإمكانات 

 .أبنائهم أو طالبهم أو أية شريحة أخرى من شرائح المجتمع
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  :المبرر الشخصي 

 . اإليمان بخطورة تحجيم التفكير اإلبداعي وتقييده على افرد والمجتمع 

 والبحث استجابةً هللا تعالى ورغبةً في نفع اآلخرين واالنضمام إلى اإليمان بضرورة العمل 
 ". أحب الناس إلى اهللا أنفعهم لعياله"مجموعة 

الشعور بالمسؤولية تجاه التوعية بمهارات التفكير اإلبداعي والتي يعتقد أنها يمكن أن  
 .التغيرتساهم عملياً في تحسين حياة األفراد وتحقيقهم ألهدافهم في مجتمع دائم 

المالحظة الشخصية واأللم المترافق مع مشاهدة تدهور األوضاع الفكرية للشباب وما  
يعانونه من مشاكل نفسية وفكرية وتخبط ينعكس على الحياة االجتماعية واالقتصادية، 

 .وخصوصاً لدى مقارنة ذلك التدهور بإمكاناتهم الكامنة

األفراد في المجتمعات العربية وعدم اإلفادة المفارقة بين اإلمكانات الواضحة لإلبداع لدى  
. منها أو تشجيعها، بينما تشجع الدول المتقدمة صناعياً إمكانات أفرادها وتوصلها للقمة

 .رغم أن أرضنا هي مهبط الديانات السماوية وتعاليمها تدعو للتفكير والتجديد واإلبداع

وعي باألخطاء واستقاء دروس التفاؤل واألمل بمستقبل أفضل لألجيال القادمة بشرط ال 
مفيدة من التاريخ ومساعدة النشء بإفساح المجال ألفكارهم التجديدية وإبداعاتهم بما يكون 

  .له أثر فعال في تحسين أوضاع األفراد والمجتمع
  

  :أهداف الدراسة : رابعاً 

  :إلى بشكل أساسي يهدف هذا البحث 
١-لضروري الستمرار حياة ناحجة للفرد الكشف عن أهمية التفكير اإلبداعي ودوره ا

 . والمجتمع

٢-إمكانية الحد من هذه التأثيرات السلبية للتنشئة االجتماعية الخاطئة على الشباب والتوعية ب
 .التأثيرات من خالل مهارات يمكن اكتسابها والتدريب عليها

٣-دعةرفع مستوى التفكير بحلول المشكالت وتوسيع مجال رؤية الحلول المب. 

٤- توفير بيانات إحصائية واستنتاجات حول آراء الشباب المتعلقة بالتفكير اإلبداعي عندهم
  .  ومعيقاته 
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٥- رفع الوعي لدى المؤسسات االجتماعية بدءاً من األم المربية وحتى وسائل اإلعالم
ة بمسؤوليتهم عن التربية وضرورة حصول كل من النشء واألطراف المعنيين بالتنشئ

على التدريب والتأهيل المناسب لتربية جيل سوي فكرياً قادر على رؤية مشاكله 
 .واستنباط حلول إبداعية لها، ومن ثم تحقيق أهدافه الذاتية وتطوير مجتمعه

  
  :الدراسات السابقة : خامساً 

مية يوجد العديد من الدراسات السابقة التي تدور حول موضوع النشء والتربية األسرية والتعلي
وقد ساهمت هذه الدراسات وغيرها في تعميق البحث . والدينية، ولكل منها سلبيات وإيجابيات

ومن . حول العديد من النقاط، غير أن القلة من الدراسات تناولت موضوع التفكير اإلبداعي
  :   الدراسات التي تناولت أبحاثاً ذات عالقة ما يلي 

  

  :الدراسة األولى

، سورية، عام “التنشئة االجتماعية الريفية بين الماضي والحاضر” : سوسن عدوان. ددراسة 
)٢٠٠٨.(  

الوقوف على األساليب التي تمارسها األسر الريفية في تنشئة أطفالها في هدفت هذه الدراسة إلى 
محافظة السويداء للتعرف على هذه األساليب وإيجاد طريقة ما للتدخل لتوجيه األسر الريفية نحو 

 ومفاهيم ثقافية جديدة وأساليب تربوية تفتح آفاق تفكير األطفال وتشجعهم على التفكير إدخال قيم
   .  المستقل والمنفتح

أسرة من األسر المقيمة  )٢٥(تبلغ من خالل استمارة لجمع آراء عينة أجريت هذه الدارسة  
 .في قرية تعارة بالسويداء

 .ليلي والطريقة هي المسح االجتماعيالمنهج المستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي التح 

  :ما يلي قد توصلت الدراسة إلى و 
فيما يتعلق بمن يشارك الوالدين في تربية األطفال ضمن العائلة، فقد تبين أن نسبة  -

من العينة يقوم فيها األخوة األكبر بالمشاركة في التربية، بينما يأتي األجداد ) %٧٥(
 ).%٢٥(بنسبة 

، %)٥٠(مد في التربية، فقد كان الحوار واإلقناع متميزاً بنسبة أما عن األسلوب المعت -
 .%)١٠(بينما تاتي الشدة والعقاب بنسبة 
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واإليجاب %) ٤٠(وفيما يتعلق بالتوافق في التربية بين الوالدين، فقد جاء النفي بنسبة  -
 .على الحد بين الحالين%) ٤٥(، وتبقى نسبة %)١٥(بنسبة 

%) ٥٥(ر التليفزيون في التنشئة لتثبت هذا التأثير بنسبة وجاءت النسب المئوية لتأثي -
 %).١٥(وتنفيه بنسبة 

 .هناك اختالف واضح في أسلوب تنشئة الوالدين ألوالدهما عن األسلوب الذي تربيا عليه -

وجود أهمية إلعالم بشكل عام في التنشئة االجتماعية وللتليفزيون بشكل خاص في تربية  -
 .النشء

 من البحث بكونها تتحدث عن األساليب التربوية المتبعة في التنشئة تقترب هذه الدراسة 
االجتماعية في بعض المناطق الريفية بسورية وأثر ذلك على توجيه األطفال نحو الحوار 

وبذلك تعتبر الدراسة هامة في تسليط الضوء على . والتفكير السليم وصوالً لإلقتناع
حو االستقالل والتجديد المبدع، ومن هذه المؤثرات المؤثرات في توجيه التفكير عند النشء ن

  .   الوالدين وبقية أفراد األسرة ووسائل اإلعالم
  

  :ثانية الدراسة ال

مكتب التربية والبحث العلمي المركزي، مشروع التربية السكانية بين صندوق األمم دراسة 
، “الجتماعية والصحة اإلنجابيةمشكالت الشباب التربوية وا”: المتحدة للسكان واتحاد شبيبة الثورة

  ).٢٠٠٠(سورية، نيسان عام 

معرفة أهم المشكالت األسرية واالقتصادية والتربوية والنفسية ذه الدراسة إلى هدفت ه 
واالجتماعية التي يعاني منها الشباب في سورية، ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث في 

ق من المستقبل ومواجهته بحلول فعالة ونشر حجم تلك المشكالت، وخاصة تلك المتعلقة بالقل
الوعي النفسي والتربوي والصحي لدى الشباب، ووضع برامج تربوية ونفسية واجتماعية 

 . وإرشادية وعالجية متطورة على ضوء هذا البحث

شاب ) ١٤٦٦٥(أجريت الدراسة من خالل المنهج الوصفي المسحي في جمع البيانات من  
قة عشوائية من جميع شرائح الشباب المنتشرة في سورية، وتتراوح وشابة تم اختيارهم بطري

 . إناث%) ٤٨,٣(ذكور و%) ٥١,٧(سنة، وينقسمون إلى ) ٣٥-١٤(أعمارهم بين 

وتوصلت الدراسة إلى أن هناك بعض المشاكل التي يعاني منها الشباب كمسألة مركزية  
لسائدة وصعوبة إيجاد العمل السلطة في المنزل واختيار شريك الحياة عن طريق العادات ا
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ومشاكل الصحة اإلنجابية، غير أن األسرة السورية تبدو في طريقها نحو تخطي بعض 
 :ومن النتائج اإلحصائية ما يلي . المشاكل كتمييز الذكر عن األنثى وزواج األقارب

من العينة أن صاحب القرار هو األب، %) ٦٤,٤(تؤكد نسبة : صاحب القرار بالمنزل -
 .أن القرار جماعي%) ٢٣,٦(فقط أنها األم، وترى نسبة %) ٥,٣(ترى نسبة بينما 

من العينة حاجتهم لهذه المعرفة، %) ٨٨,٢(يرى : الحاجة للتعريف بالصحة اإلنجابية -
 .  من العينة%) ١١,٨(بينما ال يرى ذلك نسبة 

من الشباب، في حين تبقى %) ٦٠,١(يعاني من هذه المشكلة : الصعوبات المادية -
 .  من العينة مستقرة مادياً%) ٣٩,٩(سبة ن

من الشباب، بالتساوي بين %) ٧٨,٤(يعاني من هذه المشكلة : القلق من المستقبل -
من %) ٢١,٦(اإلناث والذكور، في حين ال يقلق تجاه مستقبلهم المهني أو الدراسي 

 . العينة

المشكالت األسرية تقترب هذه الدراسة من البحث بكونها تتحدث عن الشباب السوري وأهم  
واالقتصادية والتربوية والنفسية واالجتماعية التي يعاني منها، وأثر ذلك على وجود القلق 
من المستقبل ومواجهته في حياتهم مما يخفض إمكانية تفكيرهم بوسائل جديدة وحلول فعالة 

 الشباب وبذلك تعتبر الدراسة هامة في تسليط الضوء على مشاكل. مختلفة عما اعتادوا عليه
 .السوري وأثر ذلك في تخفيض إمكانية التفكير المبدع للحلول المبتكرة لمشكالتهم

  
  :الدراسة الثالثة

  ).١٩٩٥(، سورية،عام “تطور السلطة األبوية في األسرة العربية”: جالل غربول السناد دراسة 

زور كنموذج هدفت هذه الدراسة إلى بحث السلطة في األسرة العربية من خالل اتخاذ دير ال 
للدراسة، والتعمق في التعرف إلى واقعها ونظامها وتكوينها االجتماعي وعالقاتها وأصولها 
التاريخية واالجتماعية وتأثيرها على األفراد وقدرتهم على التطوير، مع تمييز لواقع السلطة 

ة، ومالحظة األبوية وتطورها وكيفية امتالكها لثالوث العالقات الدينية والقضائية واالقتصادي
  .تغيرها بتغير الظروف التي ألمت بالمنطقة مدينة وريفاً

 .اعتماد منهج التحليل التاريخي النقديأجريت هذه الدارسة ب 

  :ما يلي وقد توصلت الدراسة إلى  
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هناك عوامل غيرت واقع السلطة األبوية في دير الزور وأدت إلى تفكك األسرة،  -
التقاليد التي كانت أساس وحدتها وتماسكها، ومنها تغير الواجبات والعادات و

والهجرة للمدينة وظهور الثروة النفطية كمورد جديد للنشاط االقتصادي، وكذلك 
التطور العمراني السريع والتغير الديموغرافي وأثر العمال العائدين من دول 
ل، الخليج العربي ونشأة التصنيع المكثف الذي ساهمت فيه المرأة عملياً مع الرج

دون أن يترافق ذلك مع قدر من التشجيع على التجديد الفكري المدروس 
 .والمتناسب مع التغير السريع الحاصل

التعرف إلى النقلة النوعية التي تحولت فيها السلطة في األسرة من األمومية إلى  -
كنظام اجتماعي تكون السلطة فيه " البطركي"األبوية تاريخياً، وتحليل النظام 

 .     لألب لكنه يخفي نظام أمومي خفي يحرك كل شيء وراء الستارظاهرياً

ها رغم تحليلها للوضع الماضي والتغيرات الراهنة، إال أنها لم يؤخذ على هذه الدراسة أن 
كما أنها قامت بسرد تاريخي . تسلط الضوء على المستقبل المتوقع لألسرة في دير الزور

 في دير الزور، معظمه بإيحاء إيجابي، دون للعالقات االجتماعية الداخلية لألسرة
. التعرض لألسباب الكامنة وراء التحكم األسري والضرر الناجم عن السلطة البطركية

كما فصلت الدراسة في جانبها النظري لكنها أهملت الجانب العملي الميداني الذي يتم من 
 . ت لتحسين األوضاعخالله ربط الجانب النظري بالواقع والتوصل إلى نتائج ومقترحا

وتقترب هذه الدراسة من البحث بكونها تهدف للتعرف على بحث السلطة في األسرة  
وبذلك . العربية وأثر هذه السلطة في حرمان الجيل الناشئ من التفكير المستقل واإلبداعي

تعتبر الدراسة هامة في تسليط الضوء على تأثير العالقات اإلجتماعية التي ال تخلو من 
  .  يطرة األبوية على التفكير اإلبداعي عند النشءالس

  
   :الدراسة الرابعة

  ).١٩٩٤(، سورية، عام “اتجاهات ومواقفالشباب، قيم و” : دراسة مها زحلوق وعلي وطفة
الناجمة عن تنشئة اجتماعية  هم ومواقفهم الشباب واتجاهاتتحديد قيمهدفت هذه الدراسة إلى 

، بما فيها الموقف  والسياسية مختلفة من الحياة االجتماعية والثقافيةمتعلقة بجوانبفكرية معينة وال
وعادات الزواج والعالقات العاطفية من المرأة والمساواة بين الجنسين والقيم االجتماعية 

   .ومشكالت الشباب النفسية واالجتماعية
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ة من  طالب وطالب)٨٠٠(تبلغ من خالل استمارة لجمع آراء عينة أجريت هذه الدارسة  
 .المرحلة الثانوية في محافظة طرطوسطالب 

  :ما يلي قد توصلت الدراسة إلى و 
المرتبة األولى في المشاكل التي تواجه الشباب، وتأتي بنسبة ل المشكالت العاطفية تحت -

 )%١٢(، ثم الصعوبات المالية )%١٦,٧(، تليها مشكلة عدم التفاهم مع األهل )%٢٣,٧(
 .%)٨,٤( إيجاد السكن  ثم،%)١١,٦(الحاجة للعلم ثم 

ضعف و، %)٣٧,٨(بنسبة المشاكل النفسية فتوجد مشكلة الخوف من المستقبل أما عن  -
 .غيرهاتوجد الوحدة النفسية والخوف من الفشل االجتماعي،و، و%)٢١,٢٢(الثقة بالنفس

الخوف أو طبيعته، مشكلة ال تبين األسباب الكامنة وراء ها يؤخذ على هذه الدراسة أن 
 . ما سنتداركه في دراستنا الحاليةوهذا

وتقترب هذه الدراسة من البحث بكونها تتحدث عن الشباب السوري واتجاهاته الفكرية  
والنفسية، وأثر البيئة والتنشئة االجتماعية على آراء الشباب وبالتالي مواقفهم الفكرية 

طريقة مستقلة تُقدم واتجاه تفكيرهم نحو حل مشاكلهم بطريقة متأثرة بالمجتمع حولهم، ال ب
وبذلك تعتبر الدراسة هامة في تسليط الضوء على مشاكل الشباب . على التفكير بإبداع

السوري وأثر ذلك في توليد حاالت مختلفة ومتفاوتة من الوحشة والخوف وضعف الثقة 
  .   بالنفس، وكلها عوامل تمنع التفكير اإلبداعي من االزدهار

  

  

  :الدراسة الخامسة

: تب األنشطة التربوية المركزي واالتحاد الدولي للوالدية وجمعية تنظيم األسرةمكدراسة 
  ).١٩٩٣(، سورية، عام “مشكالت الشباب”

حصر مشكالت الشباب وتحديد أولوياتها ودرجة أهميتها بين هذه الدراسة إلى هدفت  
ربوية الشباب من الجنسين، باإلضافة للوقوف على اتجاهاتهم ومواقفهم من القضايا الت

 .والنفسية واالجتماعية واالقتصادية و تجاه وسائل تنظيم األسرة

شاب وشابة أعمارهم ما بين ) ١٠٠٠(تبلغ من خالل جمع آراء عينة أجريت الدارسة  
 .السويداء، طرطوس، حمص، دير الزور: سنة من أربع محافظات سورية ) ٢٥-١٤(
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 :ما يلي قد توصلت الدراسة إلى و 

 .فراد العينة يؤكدون على صعوبة توفير متطلباتهم الماديةمن أ%) ٥٩,٨(نسبة  

 .يعانون من القلق على مستقبلهم%) ٦٨(نسبة  

 .يشعرون بالغربة عن محيطهم%) ٣٦(نسبة  

 . يشعرون بعدم القبول من الجنس اآلخر%) ٢٠,٨(نسبة  

 .تميز أسرهم بين الذكور واإلناث في التعامل األسري%) ٢٥(نسبة  

 .دخل أهلهم في اختيارهم لشريك الحياةيت%) ٧٧,٩(نسبة  

 .أكدوا أن األخالق هي أول مواصفة يريدونها في شريك الحياة%) ٦٧,٥(نسبة  

تقترب هذه الدراسة من البحث بكونها تتحدث عن الشباب السوري وأهم المشكالت التي  
وبذلك . يعاني منها، وأثر ذلك على عدم الثقة بالنفس وفقدان روح اإلقدام والشجاعة لديهم

تعتبر الدراسة هامة في تسليط الضوء على مشاكل الشباب السوري وأثر ذلك في تخفيض 
  .قدرتهم على التفكير بشكل مستقل يوصلهم لحلول إبداعية جديدية

  

  :الدراسة السادسة

  ). ١٩٨٩(، عام “التنشئة والتحوالت االجتماعية في سورية” :أمل معطي دراسة 

عرف إلى نمط التنشئة االجتماعية وأدوارها المتمثلة في دور التهدفت هذه الدراسة إلى  
تقليدي لنقل التراث بهدف التكيف االجتماعي وحصر تفكير النشء في التراث الموروث، 
ودور آخر ضمن التحوالت االجتماعية والقيم التي يكتسبها الفرد من مجتمعه، والتي 

وعملت الدراسة على . لية التنشئةيمكن استخدامها في تحديد مسار منهجي ومستقبلي لعم
بحث معالجة سبل المواءمة بين الدورين المذكورين للتنشئة من خالل استخدام منظمة 
الطالئع كمؤسسة تعليمية وتنظيم اجتماعي معاصر يرعى النشء ويوجههم نحو احتضان 

  .الماضي بأصالته والمستقبل بطموحه

ناشئ، منهم ) ٢٠٠(عينة مؤلفة من االجتماعي لأجريت هذه الدارسة بطريقة المسح  
في ريفها ) ١٠٠(في دمشق باعتبارها نموذجاً لبقية المحافظات السورية و ) ١٠٠(

ومجال البحث هو معسكر مدينة دمشق في الزبداني . كنموذج لمختلف أرياف القطر
  .  ومعسكر ريف دمشق في حزة
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  :ما يلي وقد توصلت الدراسة إلى  
جتماعية المتعددة في تكوين الفرد وفق نمط معين، وهذه إسهام عوامل التنشئة اال -

 .  العوامل البد أن تقفز قفزة نوعية في إطار التحول االجتماعي في سورية

يبرز دور منظمة الطالئع في التنشئة والتكيف االجتماعي للنشء ضمن إطار  -
 .من الضبط والتحول اإلجتماعي

ماعية من خالل متابعة رسوم األطفال االستدالل على التغيرات في التنشئة االجت -
النابعة من بيئتهم االجتماعية واالقتصادية والتي تعبر عن محاور تفضيلهم 

 .وهواياتهم ورغباتهم بالعمل المستقبلي

 %).٨٢,٥(استفادة الناشئ من النشاطات االجتماعية  -

اع أعمال متعلقة بالمساهمة بالحرب والدف%) ٩٥(رغبة النشء بالعمل المستقبلي  -
 .للعمل في المصانع واألعمال األخرى%) ٥(عن الوطن في مقابل 

ترتفع النسبة بارتفاع المستوى التعليمي لهما، : استجابة الوالدين ألخطاء الناشئ -
مع والدين %) ٩٥(حيث تصل نسبة النصح واإلرشاد للناشئ عند خطئه إلى 

 . مع والدين أميين%) ٤٥(خريجي جامعات وتنخفض إلى 

أنها رغم ذكر العقبات المؤسسية التي تحول دون انخراط الناشئ  هذه الدراسة يؤخذ على 
في النشاطات االجتماعية، إال أنها أغفلت البعد النفسي واالجتماعي التي تمنع الناشئ من 

كما ذكرت الدراسة ضمن البحث الميداني . المشاركة والمساهمة بفكر تجديدي مبدع
كافة النسب المئوية في تحليل نتائج االستمارة وربطها التكرارات اإلحصائية دون حساب 

كما أغفلت الدراسة البعد الديني المؤثر على تنشئة األطفال . بالموضوع األساسي للبحث
 . والذي يمكن أن تكون داللته هامة

وتقترب هذه الدراسة من البحث بكونها تهدف للتعرف على نمط التنشئة االجتماعية  
في نقل التراث بهدف التكيف االجتماعي، وكيف أن ذلك يؤدي إلى وأدوارها التقليدي 

حصر تفكير النشء في التراث الموروث، ال التفكير اإلبداعي المجدد، وأثر ذلك على 
وبذلك تعتبر الدراسة هامة في تسليط الضوء على أثر تفكير . حياة الفرد المستقبلية

  . بداعالنشء بالموروث ال التجديد وبالتالي تحجيم اإل
  

بحثت في التربية الفكرية للنشء، غيـر أنهـا          قد   الدراسات السابقة المذكورة  من ذلك نرى أن     
ولذلك أجد البحث المقـدم     . تناولت بشكل نظري أو عاجل عالقة التربية بتنمية التفكير اإلبداعي         
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ي تغطيـة   وأرجو أن أكون قد نجحت ف     . هنا يتناول موضوعاً مهماً ومطلوباً مما يزيد في أهميته        
أكبر قدر ممكن من البحث حول النقاط الهامة المفيدة للمتابعة حيث توقف السابقون، كما أتمنـى                
أن يكون حافزاً لالستكمال على يد الالحقين من خالل المزيد من الدراسات اإلضـافية الهادفـة                

   . للمساهمة في نشر الوعي في مجتمعنا وبين شبابنا
  

  :الدراسة تساؤالت : سادساً 

يعد تحديد التساؤالت األساسية والفرعية المسيرة للبحث منطلقاً لتحديد وجهة الدراسة العملية 
ورفد باألسئلة الالزمة لجمع البيانات المتعلقة بالظاهرة المدروسة، كما تسهم في تحليل البيانات 

. شكل علمياإلحصائية المستمدة من الواقع االجتماعي وتساعد على ترتيب الحقائق وتصنيفها ب
ويحتوي التساؤل الرئيسي عادة البذور األولى للتساؤالت الفرعية التي تساهم في فهم مشكلة 
البحث ومعالجتها، وهو بالتعريف تساؤل حول مبادئ يفترض أنها ذات عالقة في تفسير ظاهرة 

  . فةما، وتنساب عادة من المقوالت العامة للفكر والمنطق، وتستمد عناصرها من معطيات المعر
  

التنشئة االجتماعية هو دور ما : ويجيب هذا البحث عن التساؤل المركب الرئيسي التالي 

المتمثلة أساساً بالتربية األسرية والتعليمية والدينية في نمو التفكير اإلبداعي عند الشباب 

لحد ل؟ وما الحلول المقترحة السوري؟ وهل تشكّل هذه التنشئة عائقاً مانعاً من تنمية إبداعهم

  ؟التأثير اهذمن 

  

  :ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤالت وهي 

 ما هو مقياس القدرة على التفكير اإلبداعي عند الشباب السوري؟ .١

 ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على التفكير اإلبداعي؟ .٢

 اعي؟هل تؤثر المؤسسات التعليمية في تنمية قدرة الشباب على التفكير اإلبد .٣

 هل تؤثر المؤسسات الدينية في تنمية قدرة الشباب على التفكير اإلبداعي؟ .٤

 ما الطرق التربوية التي يرى الشباب أنها معوقة لتنمية التفكير اإلبداعي؟ .٥

 هل يمكن الحد من تأثير الطرق التربوية المعوقة لتنمية للتفكير اإلبداعي؟ .٦

 اعية؟هل هناك ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإلبد .٧

 هل تتأثر القدرة على التفكير اإلبداعي بمتغيـر الجنس؟ .٨
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  :  منهج الدراسة :سابعاً 

المنهج والمحدد األساسي في سياق هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الواقع 
ويهتم هذا . االجتماعي وتحليله وتفسيره من خالل بيانات حول التفكير اإلبداعي عند الشباب

بوصف الظاهرة موضوع الدراسة وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً، فالتعبير المنهج 
الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطي وصفاً رقمياً يوضح حجم 

ولهذا الغرض فقد استخدمت أسلوب المسح . الظاهرة ودرجة ارتباطها مع ظاهرات أخرى
 اختيار عينة عشوائية طبقية ذات مواصفات تتناسب مع أهمية الدراسة االجتماعي من خالل
  . وهذا يعني أنه سيأتي بعد المسح مرحلة تحليلية استنتاجية للمعلومات. وتحقق أهدافها الميدانية

  
 دور التنشئة االجتماعية في تنمية القدرة اإلبداعية عند الشباب يتوجه هذا البحث نحو دراسة

ستخدمونها في إيجاد الحلول المبدعة لمشاكلهم، وذلك من خالل بحث خصائص السوري، والتي ي
كما يدرس البحث مفهوم التفكير اإلبداعي . التنشئة االجتماعية واستعراض مؤسساتها االجتماعية

بالتفصيل وصوالً للمعوقات الفكرية له والناجمة عن التنشئة المتمثلة في التربية األسرية 
ة ونتائجها التي تمنع اإلبداع، ثم يركّز البحث على مواجهة هذه المعوقات من والتعليمية والديني

خالل مهارات عملية مطلوب تعليمها للشباب لتمكينهم من توسيع آفاقهم الفكرية وتؤهلهم لقيادة 
وال ينسى البحث ذكر المرأة والمصاعب التي تواجهها ومسؤوليتها . حياتهم بما يتفق مع مبادئهم

وقد أعطى البحث مجاالً للنشء إلبداء آرائهم عملياً، من .  في تنمية تفكيرها اإلبداعيتجاه نفسها
خالل استبانة البحث الميداني، وذلك حول فعالية التنشئة االجتماعية في تنمية التفكير اإلبداعي 
لديهم وتطوير إمكاناتهم المبدعة كأدوات أساسية تساعدهم في حل مشكالتهم وتحقيق أهدافهم 

  .طوير مجتمعاتهموت
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  خصائص التنشئة االجتماعية ومؤسساتها : الفصل الثاني 

  
 .مفهوم التنشئة االجتماعية : أوالً 

  
 .التنشئة االجتماعية أنواع : ثانياً 

 .التنشئة األولية .١

 .إعادة التنشئة .٢

 .التنشئة المتوقعة .٣

 .التنشئة الراجعة .٤
 

 .مؤسسات التنشئة االجتماعية : ثالثاً 

 .سرة األ /.١

 .المؤسسة التعليمية  /.٢

 .المؤسسة الدينية  /.٣

 .األقران والرأي العام  /.٤

  .وسائل اإلعالم الجماهيرية /.٥
 

  .أساسيات التنشئة االجتماعية : رابعاً 
  .توفر بيئة بيولوجية سليمة /.١

 . للتفاعل معهوجود مجتمع /.٢

 .الدافعية /.٣

 .اإلرشاد والتوجيه /.٤
 

  .آليات التنشئة االجتماعية: خامساً 
  .ةالمالحظ /.١

  .التقليد /.٢

  .توحدال /.٣

  .الضبط /.٤

  .الثواب والعقاب /.٥
 



 

- 21 - 

  :فهوم التنشئة االجتماعية م: أوالً 

هو مفهوم علمي حديث في االستخدام السوسيولوجي، فهو لم يستخدم التنشئة االجتماعية مفهوم 
افة من إال في نهاية الثالثينيات من القرن الماضي، وهو أساساً عملية ثقافية يتم بواسطتها نقل الثق

هي كيف . جيل إلى جيل، بما يمكّن األفراد منذ طفولتهم من العيش في مجتمع ذي ثقافة معينة
من خالل عملية تفاعله بما لديه من استعدادات ورائية مع البيئة التي يتكون اإلنسان اجتماعياً 

ة من جهة يعيش فيها ومن خاللها يتم تكون ونمو تدريجي لشخصيته الفريدة واندماجه في الجماع
التنشئة االجتماعية هي انتقال الطفل من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي عن طريق ”. أخرى

، وهي ما يجعل الطفل عضواً في )٣٣، ١٩٨٧، معروف(“التفاعل االجتماعي مع اآلخرين
التنشئة االجتماعية هي عملية تعليم الطفل المعتقدات والقيم بما يجعل  ”المجتمع الذي يعيش فيه

  ).١٠٢، ١٩٨٨ ،بارون وبايرن وسالس(“مسؤوالً وعضواً مقتدراص في المجتمع
  

تمثل ”ويرى البعض أن هذا النقل يتم من خالل فرض أولويات المجتمع على الفرد، حيث 
التنشئة االجتماعية نوعاً من الضغط االجتماعي الذي يمارسه المجتمع على الفرد لترويضه 

ة ويبدو الفرد ككائن غير مستقل وسلوكه ليس سوى إعادة إنتاج وتكييفه مع المنظومة االجتماعي
 غير أن التنشئة االجتماعية ال ).٥٧، ٢٠٠٢، كوش (“نماذج مكتسبة خالل مرحلة الطفولة

تقتصر على الفرض فالفرد ليس آلة متلقية عاجزة عن اإلدراك أو التمييز بين ما يمكن أخذه من 
ضر تبنّيه من جهة أخرى، فاألمر بالنتيجة يتدخل فيه ثقافة المجتمع من جهة وما يمكن أن ي

اختيار الفرد وفق نسبة تحددها عوامل مختلفة، كالفروق الفردية بين األفراد والنضج ووضوح 
  .المبادئ واإلرادة و غيرها، فال يصح أن نعدم نسبة االختيار تماماً

  
بقات االجتماعية فيها، والتي يمكن والمجتمع السوري يتضمن اليوم طرقاً تربويةً تتنوع تبعاً للط

إن المنطلق األساسي . تقسيمها وفق معايير مختلفة من الناحية التعليمية واالجتماعية واالقتصادية
في تحديث التربية في سورية هو أن تغير المعرفة في عصرنا بتأثير الثورات التكنولوجية 

قادر على التكيف مع أي تغيير وعلى إبداع والعلمية واالقتصادية ينبغي أن تقابله تربية إلنسان 
  .  التغير المنشود من خالل التعلم الذاتي المستمر

  
وبشكل عام يمكن القول أن التنشئة االجتماعية تهدف إلى تزويد الفرد بخبرات معينة على 
مستوى الوظائف العامة للتنشئة من خالل ضبط سلوك الفرد وإشباع حاجاته ومساعدته على 

قافة المجتمع ومعاييره، ومن ثم إكسابه معرفة بأدواره ومراكزه االجتماعية المتوقعة منه تمثّل ث
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بناء على القيم واالتجاهات والرموز وأنماط السلوك والعناصر الثقافية الخاصة بالجماعة ، 
باإلضافة إلى خبرات على مستوى التغيير اإلجتماعي المرجو الوصول إليه في مجتمع معين من 

مراقبة االتجاهات والنزعات والظواهر سواء القديمة أو المستجدة في هذا المجتمع من أجل خالل 
العمل على تفنيدها وتقويمها للمحافظة على ما هو نافع ونبذ ما هو ضار واإلتيان بأفكار مبتكرة 

  .   وفق حاجة المجتمع واإلنسانية
  

  :أنواع التنشئة االجتماعية :  ثانياً 

لتنشئة نوعاً أو مساراً واحداً بل هناك العديدمن األنواع، كما ال يمكن القول أن عملية اال تأخذ 
  :هذه األنواع تأتي تباعاً بالتسلسل، بل قد تتراوح وتتداخل وتختلف من فرد آلخر، ومن أبرزها

  
i. التنشئة األولية: 

جتمـع منـذ    وهي العملية األساسية التي يكتسب من خاللها الفرد الخبرات أثناء نشأته فـي الم             
الطفولة، غير أن المجتمع هنا غير كاٍف وحده لنمو شخصية الفرد، بل إن عناصـر شخـصية                 

ونـوع  ) الجسمية والنفسية والعقلية  (تاريخ صحة الطفل    : الطفل البنائية تتأثر بعاملين هامين هما     
ك يؤثر  إذا كانت صحة الطفل الجسمية والعقلية والنفسية ضعيفة فإن ذل         ”. وكم خبرته االجتماعية  

على حيوية بواعثه  أي محركاته التي تدفعه للوصول لهدف معين، كما يـؤثر علـى معنويتـه            
أما إذا كان بصحة جيدة، فإن عناصـر        . النفسية وممارسته لألدوار والتزامه بالموجهات الثقافية     

  .  )١٠٢، ٢٠٠٠عمر، ( “تكوين شخصيته تنشط تباعاً
  

التنشئة منذ الطفولة المبكرة، قبـل أن       بدأ هذا النوع من     وفقاً للعديد من الدراسات المتخصصة، ي     
 منفصل عن محيطه وتبدأ قدراته اإلداركية بالنمو        يبلغ الطفل عاماً واحداً، حيث يدرك أن جسمه       

وتنمو هذه القدرات في العامين الثاني      . ومن بينها الخوف من العقاب القادم من المحيط الخارجي        
ثم يمـر الطفـل     . الطفل يأخذ بعين االعتبار المكافآت المتوقعة     والثالث بشكل ملموس حتى يبدأ      

بمرحلة جديدة بين أربعة وسبعة أعوام يبدأ خاللها بتعلم رموز التفاعل االجتماعي وتنمو قدرته              
على االعتماد على نفسه في ممارسة نشاطاته بسبب نمو قدراته الجسمية وتزايد حريته الحركية،              

لتحاليل السلوكية وبواعث الموجهات الثقافية مـن حولـه وتـنخفض           كما تتزايد تساؤالته حول ا    
أهمية الثواب والعقاب لديه، ويبدأ في سن السابعة بالتدرب على تنمية قدراته في اكتشاف أسباب               

وتأتي المرحلة الثالثة مـن     . وجود األشياء وتتطور لديه القدرة على االلتزام بالقوانين واألنظمة        
عة عشر لتمثل مرحلة المراهقة المنطوية علـى التحـوالت الجـسمانية            سن الثامنة وحتى الراب   
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الجينية والهرمونية وتتضمن التمييز وإدراك الفرق بين الصح والخطـأ فـي القـوانين العامـة            
وتلي ذلك المرحلة الرابعـة التـي       . باإلضافة إلى قدرة أعلى على معرفة ذاته وما يدور حولها         

يبـدأ بنـاء    ”. بع التطور وتتسم الخبرة االجتماعية بالجودة     تمثل النضج حيث تتخذ البواعث طا     
الخبرة االجتماعية  من األشهر األولى من ميالد الفرد وتستمر بالنمو كلما عاش مع اآلخـرين                
والحظ الظواهر السائدة حوله في محيطه االجتماعي واكتسب منها التجارب وخاض صراعات            

عمر، ( “ا كيف يبتعد عن الفشل ويقترب من النجاح       اجتماعية تعتبر محكات اجتماعية يتعلم منه     
١٠٦، ٢٠٠٠(.  

 
ii. إعادة التنشئة: 

وتعني إكمال أو تصحيح بعض النقص في التنشئة السابقة، وهذا اإلكمال أو التـصحيح يكـون                
التربية هي العمل الذي تمارسه األجيال الراشدة على التي لم ترشـد            ”: يقول دوركهايم . إلزامياً

ل الحياة االجتماعية، فإن اإلنسان الذي يتوجب على التربية أن تحققه فينا ليس             بعد، وذلك من أج   
. )١٩٩٣،٤٠وطفـة،    (“اإلنسان على ما حددته الطبيعة بل اإلنسان على نحو ما يريده المجتمع           

فعند انحراف الفرد عن معايير وقيم المجتمع و قوانينه، يكون نهج إعادة التنـشئة مـن النـوع                  
إذا كانت صحة الطفل الجـسمية والعقليـة        ”. اف السلوكي الذي أصاب الفرد    التصحيحي لإلنحر 

والنفسية ضعيفة فإن ذلك يؤثر على حيوية بواعثه  أي محركاته التي تدفعه للوصـول لهـدف                 
أمـا إذا   . معين، كما يؤثر على معنوياته النفسية وممارسته لألدوار والتزامه بالموجهات الثقافية          

  .)١٠٢، ٢٠٠٠عمر،  (“اصر تكوين شخصيته تنشط تباعاًكان بصحة جيدة، فإن عن
 

iii. المتوقعةةالتنشئ . 

إن تحضير الفرد وتهيئته لتغيير ما متوقع في حياته له أثر كبير في مضاعفة احتماالت النجـاح                 
بسبب خبرة نظرية اكتسبها الفرد على األقل من خالل وصف التغيير القادم، وذلك بدل أن يتعين                

تغيير بال ادنى فكرة عما سيواجهه، حتى إن كان األمر مجرد انتقال األطفـال              عليه أن يواجه ال   
تحدث الكثير من المشكالت عندما يطلب من األطفال ان ينتقلوا          ”. إلى ساحة اللعب في المدرسة    

من نشاط آلخر، لذلك احرص على تنبيه الطفال وتحضيرهم للتغيير القادم فهذا يتغلب على على               
والتهيئـة تنطبـق    . )١١١،  ٢٠٠١موريش،   (“. الطفل ويهيؤه النتقال سلس    شعور االحباط عند  

على كل ما من شأنه أن يحضر الفرد لموقف أو مكانة اجتماعية جديدة، فمجتمعنا العربي القديم،                
كان الوالد يصطحب ابنه معه في مجالسه ليكون مؤهالً فيما بعد إلشغال مركـزه االجتمـاعي،                

لعربية إذ كانت تصطحب ابنتها للمجالس النسوية لتؤهلها للدور األسري ،           والحالة ذاتها مع األم ا    
التنـشئة المتوقعـة هـي      ”فالتنشئة المتوقعة هي التهيئة المسبقة للفرد لتحمل مسؤولية جديدة ما           
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إعداد للفرد وتدريب مسبق له قبل دخوله مجاالً إجتماعياً جديـداً أو إشـغاله موقعـاً محـتمالً                  
 “مهام جديدة لتقل الصعوبات والمخاوف المصاحبة إلشغال الموقع الجديـد         وتحضيره لمواجهة   

، وقد يكون هذا الموقع جامعة كبيرة أومعسكر الجيش أو مقر عمل جديد             )١٣٥،  ٢٠٠٠عمر،  (
  . أو زواج أو أية عالقة اجتماعية متوقعة

 
iv. التنشئة الراجعة. 

الت الحياة اليومية وما اعتادت عليه التغير المستمر في البيئة االجتماعية وأساليب معالجة مشك
األجيال قد يكون أسرع مما تستطيع األجيال األولى التماشي معه بنفس سرعة حدوثه، فتنشأ 
. الحاجة لمسـاعدة الجيل الجديد الذي سبق الجيل األول في التعرف على هذه األسـاليب

رة على أن يعلمونابعضاً من أوالدنا هم أفضل معلمين لنا بصرف النظر عن سنهم، ولديهم القد”
أهم دروس الحياة، كالصبر والحب غير المشروط واالحترام المتبادل وحل المشاكل بطريقة 

فالتنشئة ). ٣٠٧، ٢٠٠٠كارلسون،  (“إبداعية وقبول حتمية التغيير وقبول الحياة كما هي
نشئ إلى منشّأ في الراجعة هي التي تعني تحول المتلقي في التنشئة إلى مرسل لها أو تحويل الم

في حاالت التحوالت االجتماعية السريعة، تحصل تنشئة راجعة ”. عملية التنشئة االجتماعية
عندما ال يستطيع القائم على التنشئة أن يقوم بواجباته التنشيئية ألنها التنسجم مع سرعة 

 “ إلى قائماً بالتنشئةالتطورات والتي لم يألفها، فيتحول إلى متلقي للتنشئة، ويتحول من كان متلقياً
فالفتاة قد تعلّم والدتها فنون الطبخ الحديث وتنظيم األثاث الحديث وبعض ). ١٣٥، ٢٠٠٠عمر، (

المفردات اللغوية الحديثة التي لم تكن مستخدمة في جيل األم وكذلك يمكن لالبن أن يعلّم والده 
راث الكهربائي ويطلعه على كيف يستخدم األسمدة الكيميائية في الزارعة أو كيف يقود المح

  . أساليب جديدة في التسويق
  

  :التنشئة االجتماعية مؤسسات :  ثالثاً 

إذا كانت التنشئة االجتماعية عبارة عن عملية تبدأ مع بداية الحياة وتنتهي بنهايتها، فحدودها 
ة التقف عند األسرة فحسب، بل تغطي عدداً كبيراً من المؤسسات األخرى كالمدرسة وجماع

وتتزايد أهمية مؤسسات التنشئة . األقران ودور العبادة والجماعة المهنية ووسائل اإلعالم
  . االجتماعية غير األسرة مع تدرج الناشئ في العمر ونموه من مرحلة ألخرى

  
 :األسرة .١

وهي أول مؤسسة صغيرة تعمل عملها في التأثير على الطفل، وهي الممثلـة األولـى للثقافـة                 
ل في صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية فتشرف على توجيـه سـلوكه وتكـوين               والعامل األو 
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مجموعة من األفراد المتكافلين الذين يقيمون في بيئـتهم         ”وبالتعريف فإن األسرة هي     . شخصيته
الكتـاني،   (“الخاصة وتربطهم عالقات بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية وشرعية قانونية        

 نواة المجتمع، وهي مميزة عن بقية المؤسسات لكونها وحدة إنتاجية           واألسرة تمثل ). ٤٨،  ٢٠٠٠
تمد المجتمع بأعضاء جدد باإلضافة لكون العالقات فيها قائمة على الروابط العاطفية، فلألسـرة              

% ٥٠أثبتت الدراسات أن نحو     ”. مهمة نمو الطفل الجسمي وكذلك العقلي والنفسي واالجتماعي       
 “ند الطفل خالل السنوات األربعة االولى من حياتـه فـي المنـزل            من النمو المعرفي يتشكل ع    

وتتأثر التنشئة األسرية بعدة عوامـل ذات عالقـة بالوالـدين واألبنـاء             ). ٢٢١،  ٢٠٠١علي،  (
تؤثر في طبيعة المعاملة الوالدية لألبناء      ”واألسرة نفسها وتتفاوت وفق ظروف أسرية واجتماعية        

وترتيبه بين إخوته وشخصية الوالدين وسن كل منهما وحجم         مجموعة من العوامل، كجنس االبن      
األسرة ومستواها االقتصادي والتعليمي الثقافي وظروفها االجتماعية وقيمها الروحية والخلقيـة،           

 وإطعـام  كـساء  تعني ال األسرية التنشئةف). ٤٣،  ٢٠٠٠جابر،     (“وأساليب التربية المتبعة بها   
 أو تعليميةال جهاتال أو األسرة بها تقوم التي والمعايير القيم غرس هي الصعبة المهمة بل األبناء
 يرضـعه  الـذي  للحليب حاجته والتقدير للحب يحتاج والطفل. األسرة خارج عالميةاإل جهزةاأل

 إلى نذهب قد بل. فعلية حقيقة بل فيه مبالغا أدبيا وصفا ليست الجملة وهذه. يتناوله الذي والطعام
 مـع  ومتـسامح  بـسيط  عقالني بشكل والقيم المعايير ويقدم بتوازن، لتقبلوا الحب يقدم بيتاً أن

 المأكـل  فـي  والواجبـات  التربيـة  أن يرى بيت من أفضل والكساء والمآكل المشارب تواضع
  . القيم وغرس الحب من حرمانهم مع والمشرب

  
 :المؤسسة التعليمية .٢

ألطفال معرفياً وسلوكياً ومهنياً، وهي تأخذ المدرسة المرتبة الثانية لكونها تتولى مهمة تربية ا
التي تحقق التجانس الفكري والثقافي ألطفال من أسر مختلفة في مفاهيمها وتصوراتها، كما 

تعد ”أنها تلعب دوراً كبيراً في عملية التنشئة االجتماعية السياسية السائدة في المجتمع 
). ٤٩، ١٩٩٣وطفة،  (“ماعيالمدرسة وسيلة من وسائل الحراك االجتماعي والصعود االجت

كما تعتبر المدرسة مؤسسة عامة من مؤسسات التطبيع االجتماعي وتعليم المعايير واألدوار 
االجتماعية للناشئ لكون التربية فيها متمثلة في تدريب الطالب على المهارات والسلوك 
 االجتماعي المطلوب، ومن المفترض أن تعمل على صقل المواهب وتنمية المهارات

األساسية لألطفال نحو تفعيل للعقل وتنمية للمواهب وتشجيع لإلبداع، غير أن الكثيرون 
وفي . يعتقدون بعدم توفر ذلك في مدارس العصر الحديث، سواء الشرقية أو الغربية منها

الواقع فإن التنشئة المدرسية كثيراً ما تقوم على التنافس بين التالميذ بوساطة اختبارهم بشكل 
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العملية التقويمية ”. تقويمهم، مما يترك عندهم آثار تنطبع على نفوسهم عن ذواتهممستمر و
للطالب في المدرسة تجعل الطالب ذا العالمات العالية يعتقد أنه ذكي فيما تجعل العالمات 
المنخفضة لطالب آخر يؤمن أنه غير ذكي، رغم أن الواقع قد يكون متعلقاً بتفعيل نشاط 

  ).١٢٥، ٢٠٠٠عمر،  (“ منهما، ال الذكاءنصفي الدماغ عند كل
 

 :المؤسسة الدينية .٣

بما أن الدين يرسم أطراً عامة واضحة في توجيه األدوار المحتلفة ألفراد األسرة في 
االعتناء بأطفالهم وتنشئتهم بطريقة سليمة، فإن تأثير هذه المؤسسة يتم بشكل تراكمي 

ثير أكبر من المؤسسات األخرى للتنشئة تاريخي أو بشكل مقصود لتوجيه الناشئين، وهو تأ
المؤسسة الدينية كل التأثيرات يفوق تأثير ”االجتماعية، وخاصة في المجتمعات اإلسالمية 

 “المختلفة في األسرة والمدرسة، في الشارع، في اإلعالم، سواء كان التأثير أساسياً أوثانوياً
كنائس ومختلف دور العبادة وما المساجد والويأتي هذا الدور من ). ١٩٩٩،١٠الحارثي، (

أفكار علّمون األسس الدينية وما يتعلق بها من يرتبط بها من مؤسسات أو أشخاص ي
تتميز المساجد والكنائس بمكانة عظيمة في ”. اقتصادية تاريخية ثقافية إنسانيةاجتماعية 

 “اة الناسوراً كبيراً في حيفي المجتمعات اإلنسانية دؤدي الدول العربية ألن الدين ي
 التربيةالمؤسسات الدينية اليهودية لها تأثيرها األكبر في ف. )٢٢١، ١٩٩٨أبراش، (

وخصوصاً في التركيز على الرموز اليهودية التي تعطي لليهود هوية اجتماعية وسياسية 
توجيه نحو الللتأثير في الشباب والرأي العام وام الصلوات والتجمعات التي تق خالل متميزة
 تهم قضايافي دور في التأثير على الرأي العام األوروبي  والفاتيكان لها . معينةمفاهيم

 دور المؤسسات الدينية في يظهرالعالم اإلسالمي وفي . أوروبا وبقية المسيحين في العالم
المؤسسات وغالباً ما تكون ، الدين يدخل في النسيج االجتماعي المسلملكون بوضوح التربية 

من تعاليم المؤسسات مقيدة بما تلقّنه ) كالمدرسة واألسرة واإلعالم(رى االجتماعية األخ
ويمكن القول أن دور العبادة تعمل على تعليم الفرد والجماعة التعاليم . فال تشذ عنهاالدين 

والمعايير الدينية التي تمد الفرد بإطار سلوكي معياري، فيتم توحيد السلوك االجتماعي 
  .ترجمة التعاليم الدينية إلى سلوك عمليوالتقريب بين الطبقات و

 
 :األقران والرأي العام .٤

مجموعة األقران هي جماعة أولية صغيرة نسبياً تتشكل عفوياً وتقوم على أساس التجانس 
في العمر واالهتمامات وتسمح ألعضائها بالتفاعل الوجداني وفق قيم تتشكل عفوياً فيإطار 

إن تأثير األقران . طفال للمشاركة في الحياة االجتماعيةالتفاعل وتسهم وظيفياً في إعداد األ
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في المراحل األولى من العمر بالغ األهمية نظراً لما يقدمه األقران من نماذج خيرة أو 
شريرة ألقرانهم بحسب ما يكتسبونه من قيم واتجاهات وسلوك داخل أسرهم ومدارسهم، مما 

 اتجاهات نفسية جديدة وتوجيه نحو تحقيق يؤدي إلى تكوين معايير اجتماعية جديدة وتنمية
ينظر علماء ”. االستقالل مع إتاحة الفرصة للتجريب وإشباع حاجات الفرد للمكانة واالنتماء

االجتماع لجماعات األقران على أنها منظومة تربوية تسعى لتحقيق وظائف تربوية متنوعة، 
ص التفاعل االجتماعي األولي فهي تتيح مجال تحقيق الهوية واكتشاف الذات باإلضافة لفر

وهذا االنتماء لألقران يعطي ). ٤٩، ١٩٩٣وطفة،  (“بعيداً عن عمليات الضبط والمراقبة
الناشئ المجال لإلنطالق نحو أهداف ذاتية شخصية تغذي روحه وقدراته االجتماعية في 

 تأثير التفاعل والتعاون واالستقالل الشخصي عن مؤثرات األسرة وحتى المدرسة، وقد يصل
األقران على الناشئ على التحكم باختياره أللوان مالبسه وطريقته في تقضية أوقات الفراغ 
وميله نحو هوايات معينة، ومن هنا تأتي خطورة التأثر لألقران وضرورة تعرف األهل 

  .على أقران ابنهم الناشئ واإلشراف على نشاطاتهم
 

  :وسائل اإلعالم الجماهيرية .٥
 كتب ومجالت وصحف، والمسموعات كالراديو، والمرئيات كالتلفاز وهي كالمطبوعات من

والسينما وكذلك الحاسوب وكل ما من شأنه توصيل معلومات من أي طبيعة كانت ألي متلقي 
ولكونها منتشرة بشكل واسع، فإن وسائل اإلعالم الجماهيرية . من مختلف األنواع واألعمار

ويعتبر دورها . معلومات، خاصة إن كان طفالً ناشئاًتحمل تأثيراً كبيراً إلى المتلقي مع ال
مركزاً على نشر المعلومات المتنوعة وإشباع حاجات نفسية مختلفة ودعم اتجاهات نفسية 
معينة وتعزيز القيم والمعتقدات أو تعديلها والتوافق في المواقف المستجدة، ولذلك فإن تأثيرها 

 سلوك وتفكير الناشئ بحيث تجعله مستقبالً ال المؤثرات اإلعالمية تؤثر على”. بالغ األثر
مرسالً لألفكار والتصورات ولعدم تفاعله معها فإنها تؤثر فيها وال يؤثربها وال تساهم في 

كما يعود هذا التأثير ألسباب متعددة ). ١٢٩، ٢٠٠٠عمر،  (“إدراكه لصورته عن نفسه
 اإلعالم، خاصة التلفاز، والطريقة منها المدة الطويلة التي يقضيها الناشئ في متابعة وسائل

الفعالة في التأثير على العقل الباطن للمتلقي عموماً والتي ثبت تأثيرها على القيم، وعندما 
تكون القيم المعروضة في وسائل اإلعالم غير منسجمة مع القيم المنزلية والمجتمعية فإنها 

يم أصبح حقيقة قائمة في عالمنا اليوم ال أحد ينكر بأن صراع الق”. تولّد صراعاً داخلياً
المعاصر نظراً لصغر العالم واختالطه بالشعوب والثقافات األخرى التي تعرض قيمها على 

  ).٦٣، ٢٠٠٠جابر،  (“وسائل االعالم واالتصال
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  :التنشئة االجتماعية أساسيات :  رابعاًً 

اء دورها بشكل فعال وهي األساسيات التي يشترط توفرها لكي تقوم التنشئة االجتماعية بأد
  :وناجح، وتتلخص هذه األساسيات فيما يلي

  توفير البيئة البيولوجية السليمة للطفل يمثل أساس جوهري: بيئة بيولوجية سليمةتوفر  -١
وذلك ألن عملية التنشئة االجتماعية تكون شبه مستحيلة إذا كان الطفل معتالً أو معتوهاً، 

ودائمة تميزه عن غيره، وبالرغم من ذلك فإن خاصة وأن هذه المشكلة ستبقى مالزمة 
المجتمع ملزم بتوفير كافة الوسائل التي من شأنها تسهيل عملية التنشئة االجتماعية لهذه 

لجسم، وهي بذلك ان الفئة من الناس، فمن الواضح أن الطبيعة البيولوجية لإلنسان تكو
امل البيولوجية عن الواقع لها أثر كبير في التنشئة االجتماعية وال يمكن عزل العو

إن لجنس االبن وترتيبه بين إخوته ووضعه الصحي دوراً في تحديد ” .االجتماعي
عالقته بوالديه حيث ينعكس ذلك على مستوى حماية الوالدين له ورعايتهما له، خاصة 
إن كان مصاباً بمرض مزمن، غير أن ذلك يختلف من بيئة اجتماعية ألخرى، ففي 

 المحرومة من السكن الصحي قد تعجز الرعاية الوالدية عن توفير البيئة الفقيرة
 ).٥٥، ٢٠٠٠جابر،  (“ضروريات الحياة وتصبح مصدر قمع لرغبات الناشئين

اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع أن يعيش بمعزل عن :  للتفاعل معهوجود مجتمع -٢
لى أخرى محققاً بذلك الجماعة فهو منذ أن يولد يمر بجماعات مختلفة فينتقل من جماعة إ

 والمجتمع يمثل المحيط الذي ينشأ فيه الطفل اجتماعياً وثقافياً، .إشباع حاجاته المختلفة
وبذلك تتحقق التنشئة االجتماعية من خالل نقل الثقافة والمشاركة في تكوين العالقات مع 

 العزل االجتماعي لإلنسان يجرده من”. بهدف تحقيق تماسك المجتمعآخرينأفراد 
التفاعل االجتماعي الرمزي ويفقده فرصة تنمية القدرات الذكائية واالستعداد االجتماعي 
والقابليات االكتسابية البشرية االجتماعية فتتأخر قدراته من ناحية التفكير والنطق 

والمحرك األول للتفاعل االجتماعي هو حاجات اإلنسان، ). ٨٧، ٢٠٠٠عمر،  (“والتعلم
لحصول على حاجته من الطعام والراحة والنوم دون اآلخرين، وكلما فالوليد ال يستطيع ا

حقق اإلنسان درجة أعلى من النمو تعددت احتياجاته وتطورت من حاجات جسدية 
لحاجات اجتماعية تتمثل في التواد والتعاطف ثم اللعب والتعلم ثم الزواج وتكوين 

 .     األسرة

ارتياحاً ه حقق لع بالناشئ إلى تكرار سلوك معين وهي الدافع والمحفّز الذي يدف: الدافعية -٣
وبشكل معاكس فإن الناشئ يتولد . عينهدف مفي السابق أو أنه تبين له أنه يحقق له 



 

- 29 - 

. اً او أذىإيالمألنه سبق أن سبب له  هيرغب في تجنبلديه المثبط تجاه سلوك معين 
لى القيام بالتفاعل مع فالدافع هو أحد الشروط المطلوب توفرها من أجل تحفيز الفرد ع

 األبناء تقبل عن نتحدث عندما”. نوعةالمجتمع ومن ثم اكتساب الخبرات االجتماعية المت
 الدافعية، وإثارة التوجيه عدم يعني ال هذا فإن ومعرفيا، انفعاليا وضعفهم قوتهم في

 فرتو بشروط والتقبل الحب بمقايضة يكون ال ولكن بالتعزيز إثارته يمكن أمر فالدافع
 إلى نسعى أن يمكننا. ضغط دون تشجيعه مع الناشئ نتقبل بأن أي ما، مواصفات
الرويتـع،  (“منه أتى مهما نحبه ولكننا المزيد فعل ويمكنه جيد أنه رسالة إيصال
٨، ٢٠٠٧.( 

الصغار إلى أساليب التعامل االجتماعي السليم وتوجيه وهو توجيه : اإلرشاد والتوجيه -٤
إلى كيفية تحقيق التفاعل العام الناجح مما يسهم في تحقيق عملية المراهقين والراشدين 

ودليل ذلك هو أن فقدان أطفال الشوارع لإلرشاد والتوجيه يترتب . التنشئة االجتماعية
عليه آثار أخالقية واجتماعية سيئة، كما أن المرء عندما يولد فإنه يفتقد للخبرة في 

 ثم تأتي التنشئة االجتماعية لتزوده بهذه التعامل مع األشخاص واألشياء والمواقف،
وبسبب كوننا نعيش عالماً سريع التغير، فإن على المرشد والموجه أن ينتبه إلى . الخبرة

تغيرات العصر ليتمكن من التأكيد على الثوابت المطلوب تدعيمها ولكن بطرق عصرية 
غير تغيرات المجتمع، يعكس النظام التربوي المت”. تثير فضول الناشئين وتحفّز عقولهم

ففي الستينات كان معنى النظام مرادفاً للطاعة، وفي السبعينات اتجه النظام إلى إفساح 
في التسعينات تزايد االتجاه . مجال حرية أكبر للنشئ ألن تحديهم للكبار جزء من نموهم

نحو حرية االختيار من خالل إدارة السلوك والتي ثبت اآلن أنها لن تعلم النشئ 
موريش،  (“لمهارات والمواقف المطلوبة للنجاح، فهل آن أوان التغير من جديد؟ا

١٣، ٢٠٠١.( 

  
  :التنشئة االجتماعية آليات :  خامساً 

تستخدم مؤسسات التنشئة االجتماعية آليات متعددة في تحقيق وظائفها، وتدورهذه اآلليات حول 
لتنشئة االجتماعية في كل المجتمعات مهما مفهوم التعلم االجتماعي الذي يعتبر اآللية المركزية ل

ومن . اختلفت نظرياتها وأساليبها في التنشئة ومهما تعددت وتنوعت مضامينها في التربية
  :اآلليات األكثر انتشاراً خمس آليات
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 :المالحظة -١

وهي عندما يتم التعلم فيها من خالل مالحظة الناشئ لنموذج سلوكي معين ومن ثم الوصول إلى 
وتعتبر . مبدئي حول نجاح هذا السلوك أو فشله وبناء عليه استحباب محاكاته أو تجنبهقرار 

كل نشاط عقلي هادف مرن يسبق ”المالحظة أولى مراحل التفكير، حيث يعرف التفكير بأنه 
القول والفعل، ويبدأ بمالحظة ثم فهم ما يدور حولنا أو بداخلنا ثم يقيم ثم يصل لمحاولة حل 

 وتفسير الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم عليها باستخدام منهج منظم يتناولها المشكالت
“ بالمالحظة الدقيقة والتحليل، وقد يخضعها للتجريب في محاولة للوصول إلى قوانين ونظريات

ولكي تكون التنشئة االجتماعية ناحجة، يجب أن تبدأ بتربية منزلية ). ١٤، ٢٠٠٥بكار، (
من خالل والبيئة المحيطة به  فكره توثيق الصلة بينلى إثارة فضول الناشئ وومدرسية تعمل ع

حقائق األشياء البحث عن  في ترغيبهوواستخدام الحواس لفت انتباهه نحو المالحظة والمشاهدة 
  . واالستفادة من التجاربوفهمها 
   

 التقليد -٢

 األهمية، وأخذ على عاتقه داللة لغة هو من فعل قلد بمعنى لبس في عنقه قالدة داللة علىالتقليد 
وهي العملية التي من المتوقع أن تلي المالحظة، حيث يقوم . على االضطالع بعمل أو وظيفة

الناشئ بتقليد والديه ومعلميه ورفاقه وبعض الشخصيات اإلعالمية، باإلضافة إلى كل سلوك أو 
قصوداً وقد يكون غير وقد يكون التقليد واعياً م. شخصية تلفت نظره بطريقة أو بأخرى

ومشكلة التقليد المقصود عند األطفال . مقصودوال واٍع وهوما يسمى بالتوحد كما سيلي ذكره
والناشئين أنه خاضع للبيئة االجتماعية التي قد ترفدهم بقدوة صالحة أو قد تحرمهم هذا الرفد 

د الناشئ شخصية إعالمية فيقوموا بتقليد أول ما يروق لهم تقليده دون خبرة لما وراءه، كأن يقلّ
فيتحدث مثلها أو يرتدي مالبسه بنفس طريقتها وهو يعلم أنه يقلّدها، لكنه ال يتعمق في اختياره 

فالواحد منهم ترك ”. فيما إذا كان موفقاً مدروساً وفيما إذا كانت الشخصية تستحق التقليد أم ال
التي تثري العمر وتضفي عليه صوته لصوت اآلخر، وليت هذا التقليد كان للصفات الممدوحة 

سمواً ورفعة، كالعلم والكرم وغيرها، لكنك تفاجأ بأن هؤالء يقلدون في مخارج الحروف وطريقة 
وإذا كان االبتكار هو ممارسة لإلرادة وحرية ). ٤٤٢، ٢٠٠٣القرني، (“ .الكالم وإشارة اليد

ليحاول كل منا أن يعتق ”رادة الفكر والتجديد، فإن التقليد هنا هو نوع من حرمان الذات من اإل
ً  في الحياة بأن يعمل عمالً فذاً يصب فيه ما  نفسه من ربقة التقليد وليشق لنفسه طريقاً متميزا
“ .ينفرد به من رؤى ومواهب، وبمجرد العزم على ذلك نكون قد بدأنا مرحلة انتصار اإلرادة

  ). ١٩٢، ٢٠٠٠بكار، (
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 التوحد -٣

فقد . المقصود لسلوك النموذج موضوع مالحظة أو تعايش الناشئوهو التقليد الالشعوري وغير 
يتأثر الناشئ بسلوٍك ما لشخص معين يعيش معه أو يالحظه بكثرة فيتقمصه بشكل الشعوري 
رغم أنه يعزم على عدم تكرار السلوك عندما يكبر، لكن دخول هذا السلوك إلى الالشعور أمر 

 مشابه لموقف الشخص النموذج يصدر عنه سلوك وارد، ومن ثم عندما يوضع الناشئ في موقف
مشابه بشكل ال شعوري وغير مقصود، وربما ال يالحظ التشابه بين السلوكين إال عندما يلفت 

كأن يعاني الناشئ من تسلط أحد والديه، ثم يكبر ليتقمص هذه الشخصية . نظره مشاهد خارجي
  ما يصهره في شخصية غيره ويحرمه  يشعر، رغم أنه كان ينفر منها، مويتصرف مثلها دون أن

 .من شخصيته الحقيقية وخصائصه وعالماته المميزة وأية قدرات إبداعية ذاتية تميزه عن غيره
 كلمات أستخدم أني الحظت ،وتأديباً لعباً البكر بنيا مع التعاملب بدأت عندما: "اآلباء أحد يقول”

 ولم استخدمها لم أني اًعلم ،صغير وأنا لي تقال كانت كلمات نفس أنها بعدها تذكرتو ،غريبة
 لمرآةا في نظر ابنه مع يتحدث كان عندما األب هذا أن ولو". مديدة سنوات طوال أمامي ستخدمتُ

“ بتعابيرها الكلمات أخذ أنه والسبب والدته، أو والده األلفاظ، صاحب تعابير وجهه على لشاهد
  ). ٧، ٢٠٠٧الرويتع، (

 
 الضبط -٤

سلوك الفرد بما يتفق ويتوافق مع ثقافة المجتمع ومعاييره، وهي التي يطلق وهي عملية تنظيم 
عليها البعض التكيف مع الوسط االجتماعي الذي يصل بالفرد إلى مشاركة أفراد المجتمع أو 
أعضاء الجماعة في أفكارهم وتصوراتهم وقيمهم واتجاهاتهم وما ينشأ عن ذلك من مشاركة 

الجتماعي يترتب عليه أن يتمثل الفرد خصائص المجتمع الذي التكيف مع الوسط ا”. سلوكهم
ينتمي إليه وأن يشارك أفراد جماعته أفكارهم وقيمهم بل ومشاعرهم وأذواقهم وحاجاتهم مما 

وينتج عن عملية الضبط هذه تهيئة لألجيال الجديدة ). ٧، ١٩٩٩الحارثي، (“ يعطيه انتماء لهم
 تتمكن من التواصل مع األجيال األقدم فيه وتنقل لألجيال لتنضم للمجتمع وتكتسب صفاته ومن ثم

  . القادمة المعايير التي تعلمتها من السابقين وتجاربهم ليبنوا عليها ويتابعوا المسيرة عبر التاريخ
 

 الثواب والعقاب  -٥

ا السلوك السلبي، فعندم مبدأ الثواب والعقاب على آليات نفسية تحفِّز السلوك اإليجابي وتحبطيقوم 
على المبادرة إلى العمل رغبة  يشعر اإلنسان بأنه موعود بثواٍب على عمٍل ما، فإن ذلك يحمله

. الطويلة ويجهد نفسه بالتدريبات القاسية للفوز في الثواب، تماماً كما هي حال من يقطع المسافات
ة نرغبها أموراً ونحرم أنفسنا من أمور كثير والعكس صحيح بالنسبة إلى العقاب، فنحن نتجنَّب
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كانت تلك النتائج جزءاً من العمل الذي نتجنّبه، أو كان  خوفاً من نتائجها السلبية علينا، سواء
تكوين  رهبة في إن مسألة الثواب والعقاب تتصل بشعوري الرغبة وال.نتعرض لهمصدرها عقاباً 

حاجاتها  بكلاإلنسان، وهما شعوران مهمان في ضمان حمايته لنفسه، وفي تحقيقه إلنسانيته 
  .اإلنسانية الطبيعة مع المتناسبان قرآنيةاإليجابية والسلبية، فهما من المبادئ التربوية ال

  
والعقاب بعد دراسة قابلية من نريـد إثابتـه أو     ببية، علينا أن نختار نوعية الثوا     وفي مجال التر  

د نُثقل اإلنسان بإعطائه الشخص والظرف واألسلوب، ألننا ق  إال بعد دراسةهماعقابه، فال نستخدم
مـا    أما بالنسبة للطفل، فإن هدف استخدام الثواب والعقاب معه.جرعة أكبر أو أقل مما يحتاجه

 .الطرق للوصول إلى عقلـه  هو إال لتنمية شخصيته وعقله، مما يوجب أن نحاول اكتشاف أقرب
 علـى  مكافأةً الثواب على طفلال عودنا ما إذا فلعلّنا دائماً، متحركة عمليةأن يكون للثواب يجب و

 االهتمـام  عـن  به نبتعد بحيث يأخذه، مالي عوض مقابل إال يدرس ال أن على حملناه الدرس،
 التي الحاالت في الثواب إلى نحتاج قد أننا ذلك ينفي وال .فكرة أو قضية بأي أو بالدرس، الفعلي
 كوعـد  معنوية مكافأة ماُأعطي فإذا منه مطلوب سلوك من تنفره والتي التمرد، الطفل فيها يعيش
 إلـى  تحتاج لكونها الدواء تشبه الثواب عملية إن. بالمكافأة طمعاً اجتهد يحبه شيء بأي أو بنزهة
يجب أن تكون المكافآت داعمة للتدريب والتعليم       ”. لطفلل المعطاة الجرعة كميةو نوع في التدقيق

ناشئ، وفي حالة المكافـأة الماديـة فـإن         وأهم مكافأة هي حسن العالقة مع ال      . وليس بديالً عنه  
الحوافز يجب أال تصبح رشاوى، فال يسمح للطفل بالتهرب من العمل برفض المال بل يوجـب                

  )١٠٤  ،٢٠٠، موريش( “.عليه حتى لو رفض المال، وال يسمح للمكافأة أن تؤدي لتدليل الذات
  

، واستخدام هذا النوع من العقاب في العقاب البدنيمنها أنواع مختلفة، وأما العقاب فله أيضاً 
التربية المنزلية يولد استياء النشء ويخفض تقديرهم للذات ويخلق لديهم ميالً نحو التصرف 

 لم إذا عليه األلم إيقاع أو بالحرمان الطفل يعاقب عندما”. العدواني الثوري بدل أن يتعلموا النظام
 ناجحة لتربية يؤدي ال هذا فإن المرغوب لوكالس حالة في يكافأ أن دون المرغوب السلوك يسلك

 والتقدير الحب رسائل وهي عنها تحدثنا التي الرسائل إيصال شأنه من اإليجابي فالتعزيز
وكذلك األمر . )١٠ ،٢٠٠٧، الرويتع( “جيدة بطريقة تم إذا العقاب من فعالية أكثر. واالحترام

إن  ”لطالب إلى كراهية المدرسة والعلم كله، فقد يوصل االتربية المدرسيةالعقاب النفسي في في 
طرق العقاب القمعية تحول الدرس من متعة تعليمية إلى واجب ثقيل وتشوه بناء الشخصية 

ع بحمد اهللا مع إدخال تجربة اإلرشاد النفسي وهذا ما تراج. وتزعزع ثقتها بذاتها وتهدر كرامتها
  ).٥٨ ، ٢٠٠٥ألمم المتحدة اإلنمائي، برنامج ا(“ واالجتماعي في مرحلتي التعليم األساسي
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  : التفكير اإلبداعي واهميته في تطوير حياة األفراد والمجتمعات : أوالً 

  :بداعاإل  معنى-)١
اإلتيان بما هو جديد باختراع ال على ”اإلبداع لغة مشتق من الجذر الثالثي للفعل بدع، وهو 

بديع السموات : "وفي القرآن الكريم. “والمبدع هو المنشئ الذي لم يسبقه أحد. مثال سابق
 عمل فاإلبداع هو). ٥١، ١٩٨٩الرازي، (أي مبدعهما وخالقهما على غير مثال سبق " واألرض

إلهي ألنه إيجاد وخلق من العدم، أما العمل البشري فهو إعادة تركيب األجزاء الموجودة مسبقاً 
واإلبداع في حقيقته هو هللا تعالى وحده ”. بطريقة مختلفة لتشكيل ما لم تألفه الخبرة البشرية بعد

كل منها أمراً فقط، وأما نحن البشر فكل ما تعمله عقولنا هو تجميع ألمور نعرفها مسبقاً لنش
  ). ١٣، ٢٠٠٩السويدان والعدلوني، ( “ جديداً لصطلحنا أن نسميه إبداعاً

  
ويتسم اإلبداع بحساسية فائقة إلدراك المشكالت وتحليلها وصوالً للزاويا التي تختبئ في ثغراتها 
فروض الحلول، واختبار مدى صحة هذه الحلول والتوصل للنتائج وتوصيل النتائج لآلخرين، 

اإلبداع نوع من النشاط الذي يميز ”تالي فإنه نوع متميز متطور من التفكير يتفرد به اإلنسان وبال
توفيق، (“ اإلنسان عن غيره من باقي المخلوقات وهو مرتبط بالصحة النفسية للفرد وبحياته

١٨، ٢٠٠٦    .(  
  

نحو األمام، ثم وإبداع فكرة جديدة مفيدة في المجتمع هو مبادرة تدفع بالمجتمع خطوة صغيرة 
تأتي مبادرة أخرى لتدفعه خطوة أخرى، وتجتمع المبادرات مع بعضها لتشكل التقدم في مجاالت 
متعددة، وبالتالي تكون هذه المبادرات معياراً لقدرة هذا المجتمع على التطور والحركة الذاتية 

دى حيوية ذلك إن مجموع المبادرات الفردية في أي مجتمع هو مقياس دقيق لم”. نحو األمام
  ). ٨١، ٢٠٠٠بكار، (“ .المجتمع وقابليته للنمو والتقدم

  
واإلبداع ال يأتي إال في مناخ من الحرية الفكرية ليتمكن من الوصول إلى عوالم أبعد لم يسبق 
ألحد التفكير فيها، وليس ذلك مقتصراً على نوع معين من الفكر، بل إن اإلبداع يكون في الكثير 

 التي يمكن لإلنسان أن يكون له تأثير عليها، كالنشاطات العلمية واالجتماعية من مناحي الحياة
يأتي ”. واالقتصادية بل والفنية والجمالية وغيرها، فكلها تحتاج إلى حرية ينطلق عبرها اإلبداع

نور اإلبداع الحقيقي في الفن واألدب في جو من الحرية، فميالد فضاء من الحرية الكافية هو ما 
يال الفنان وفكره معاً، فيجري اإلبداع حسب قدرة اإلنسان على تعرية ما هو كامن في يطلق خ

كما أن للعقل أنظمة عمل متنوعة منها عمليات ). ١٩٩، ٢٠٠٤الرباعي، (“ الطبيعة وإظهاره
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المنطق والحساب، ومنها عمليات تكوين نماذج وهي التي تنتج اإلبتكار، وهي عمليات تشابه 
هناك مساحة مشتركة كبيرة بين عملية اإلبداع والقدرة على الفكاهة، فكالهما ”. عملية الفكاهة

  ).   ٧٣، ٢٠٠٢دوبونو، (“ يحدثان قفزة مفاجئة ببصيرة مفاجئة في العقل
  

واإلبداع ال يأتي في خطوة واحدة، بل نتيجة لعملية متعددة الخطوات تتجه بعيداً عن التقليد نحو 
أساليب جديدة غير مألوفة، حيث يعرف سمبسون اإلبداع على أنه ابتكار تُحّل فيه المشكالت ب

المبادرة التي يبديها الشخص بقدرته على اإلنشقاق من التسلسل العادي في التفكير إلى مخالفة ”
  ).١٧، ٢٠٠٩السويدان والعدلوني، (“ كلية

  
ألشياء البسيطة إلى ويتضمن اإلبداع معنى اإلرادة، فالخروج عن المألوف واتخاذ القرار بتغيير ا

اإلبداع ”.أشياء مبتكرة مفيدة بشكل أو بآخر هي أمور تتطلب وجود إرادة قوية وشجاعة وعزيمة
هو من أهم سمات اإلرادة القوية فتدريب اإلنسان نفسه على إبداع بعض األشياء هو تدريب على 

). ١٩١، ٢٠٠٠بكار، ( “.تقوية اإلرادة والقدرة على اإلبتكار وإيجاد شيء رائع من أشياء تافهة
بل إن اإلقدام نحو أي فكرة جديدة مجهولة غير موثوقة النتائج قد يكون فيه قدر من الجنون 

ومن معاني اإلبداع رؤية ما اليراه اآلخرون، فالعملية اإلبداعية تعبير عن القدرة . المحبب المفيد
  .على إيجاد عالقات بين أشياء لم يسبق أن قيل إن بينها عالقات

  

والتفكير اإلبداعي هو أحد أنماط النشاط العقلي التي تشترك في كونها تهدف إلى تحقيق حاجة 
ويمكن تحديد سبعة أنماط للتفكير وهي التفكير العلمي ”. معينة وهي قابلة للتعلم واالكتساب

  : وهي). ٣٩، ٢٠٠٥الخليلي،  (“والمنطقي والناقد واإلبداعي والخرافي والتسلطي والتوفيقي

 وهو المنهج الذي يتم فيه تفسير الظواهر :(scientific thinking)فكير العلمي الت  .»أ 
) حيث ما يصدق على الكل يصدق على الجزء(بالكشف عن أسبابها واستخدام االستنباط 

ومن سماته التراكمية والتنظيم والبحث عن ). التعميماتجمع األدلة على صحة (واالستقراء 
 ألسلوب أو تفكيرنا لطريقة وإذا كان تنظيم تراكمية معرفة العلم ”.األسباب والشمولية والدقة

 لإلنسان العقلي النشاط وال يكون .الخارجي للعالم تنظيم ذاته الوقت في العقلية، فانه ممارستنا

 معرفة شاملة  أسبابها وتعليلها ومعرفة الظواهر فهم استهدف إذا إال الصحيح بالمعنى علمياً 
 )٤٠، ١٩٧٨زكريا،  (“دقيقة
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 وهو محاولة تتبع العلل الموصلة لنتائج محددة :(logical thinking)التفكير المنطقي  .»ب 
ويبدأ بإدراك األشياء الحسية . والحصول على أدلة تثبت تسلسل األحداث وترابطها أو تنفيه

ودراسة هذا النوع من التفكير ذات أهمية في حياتنا اليومية لكونه . وينتقل إلى التجريد
ظهر ارتباط المنطق ”. تبط ببقية األسس الفكرية للكثير من العلوم والتطبيقات الحياتية لهامر

ومن الفوائد التي . بالكثير من العلوم فأصبح مادة أساسية لفروع العلم الطبيعي واإلنساني
يجنيها دارسه االستنباط، والتمييز بين األدلة القاصرة والكافية، والوعي بالفرق بين الميل 

لعاطفي لألشياء واالقتناع بها، وتكوين االتجاهات النقدية، واالجراءات العملية للبحث ا
 .)١٩٧٨،٦٣، مهران (“العلمي، باإلضافة لفن العالقات االجتماعية والمناقشة

وهو تقييم الظواهر والتحقق منها استناداً إلى معايير : (critical thinking)التفكير الناقد   .»ج 
ويتضمن استقالالً فكرياً وشمولية في اعتبار . وعة مركبة من المهاراتمعينة باستخدام مجم

صداقية مصادر المعلومات والتمييز بين الحقيقة واالدعاء والحكم الجوانب ذات العالقة وم
النقد مثل كل تغذية مرتدة مفيدة، ” .عليها من حيث القبول والرفض وتقديم تغذية راجعة

لمشكلة تماماً لفتح األبواب نحو إمكانات وبدائل تعين الناس يجب أن يشير إلى طريقة تحدد ا
 “في حصولهم على المعلومات الضرورية لتظل مجهوداتهم سائرة على الخط المستقيم

 )٢٢١، ٢٠٠٠جولمان، (

وهو تفكير متشعب اليتحدد بالقواعد وال يمكن : (creative thinking)التفكير اإلبداعي   .»د 
 موجودة ليؤدي إلنتاج جديد مبتكر، ويتطلب طالقة ومرونة التنبؤ به، فهو يغير مبادئ

. وحساسية للمشكالت وقدرات تحليلية تركيبية، ويظهر في مختلف أوجه النشاط اإلنساني
ويعترض . ويمر أوالً بمرحلة إعداد يليها كُمون ثم مرحلة إشراق االكتشاف والتحقق منه

التلقيني والتسرع وضعف الثقة ك بالتعليم هذا النوع خشية المجهول وكراهية التغيير والتمس
كل ”. بالنفس واالمتثال والجمود، وهذا يعني أن التفكير اإلبداعي اليقف عند حد معين

إنسان يستطيع أن يصل إلى مستويات أفضل بكثير مما يظنه ممكناً، وليس هناك نقطة 
 )٧٨، ٢٠٠٢يبونو، د (“.محددة نقف عندها عن ابتكار الجديد، بل لدينا اإلمكانية لنمضي

 بتفسيرات غير واقعية وهو ربط األحداث: (superstitious thinking)التفكير الخرافي   .»ه 
ويقوم على افتراض صالت وهمية بين األشياء . وعزوها ألسباب فوق الطبيعة أو خيالية

واعتماد المسلمات واستبعاد النقد واإلدراك االنتقائي والجمود الفكري ومقاومة المنطق 
وأكثر إقدام الخلق ” .وسيطرة األوهامقناع والحوار وسطحية التفكير والمزاجية المتقلبة واإل

 ).١٩٩٣،١٣١سعيد،  (“وإحجامهم هو بسبب األوهام فإن الوهم عظيم االستيالء على النفس
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وهو التمسك بأفكار متطرفة جامدة ميالة : (authoritative thinking)التفكير التسلطي   .»و 
أو الرفض المطلق، وفيه تسلط وقتل للفكر العلمي ومعاداة للنقد واإلبداع للقبول المطلق 

ويخلق جواً من الكراهية الصامتة وال . وتبلد وعدم تسامح إزاء أفكار ومعتقدات اآلخر
من خالل سوداوية (كس كما أنه ينع. يساعد على التكيف ألنه يقتل الثقة بالنفس والمبادرة

برفع ) تغيير وإيجاد الفكر المخالف لآلخر وإثبات الذاتوانتهازية وقوة في مقاومة ال
 التسلطي التفكير”. الصوت وإخضاع اآلخرين وإهمال آرائهم مما يطور ضعفهم وانسحابهم

 عليها يغلب أسرة في يتربى من وتجد األكاديمي، والتوجه الطموح حتى شيء أي يطال قد
 اآلخرين مع التصادم وأحيانا رين،لآلخ والخضوع والذنب بالدونية اإلحساس األسلوب هذا

 ). ٣ ،٢٠٠٧، الرويتع ( “).الخ ...العمل في مدير مدرس (سلطة يمثل من خصوصا

وهو الذي يعتمد أسلوب المسايرة للوصول : (compatible thinking)التفكير التوفيقي   .»ز 
عتبر وي. إلى المرغوبية االجتماعية بإظهار تقبل أفكار اآلخرين رغم عدم االتفاق معها

إحدى الطرق المريحة لغير الطموحين، ورغم أنه يقلل الفجوات الذهنية بين األفراد إال أنه 
يقلل من فرص الممارسة الفردية ويخفي التميز ويتجنب التحدي واإلبداع ويورث الضعف 

 ي الباطن أي التأرجح نحو النفاق وقد يصل في مراحله المتطرفة إلى إظهار خالف ما ف

 الناشئة عن التطرف في حب اآلخرين والرغبة في تجنب االختالف عنهم من األمراض”
 ).١٥٣، ١٩٩٣زريق،  (“نفاق يكون صاحبه متأرجح متذبذب اليستقر له قرار

  
  لماذا يعد اإلبداع ضرورة من ضرورات الحياة ؟  -)٢

مل اإلنسان لما التفكير بشكل عام هو استخدام للعقل البشري، تلك النعمة اإللهية العظيمة، في تأ
يجري في العالم المحيط به وما يجري في العالم الداخل بباطنه، وصوالً لفهم لوضعه الحالي 

ورغم أن التفكير ليس . وتفسير ما جرى في ماضيه واالستفادة من ذلك في رسم معالم مستقبله
التفكير ”ري حكراً على البشر فقط، بل إن للحيوان نصيبه من القدرة على الفهم، حيث يقول همف

هوما يحدث في خبرة الكائن العضوي سواء أكان إنساناً أم حيواناً حين يواجه مشكلة أو يتعرف 
  ). ١٣، ٢٠٠٥بكار، (“ عليها أو يسعى إلى حلها

  
غير أن دور اإلنسان األساسي على األرض وتكليفه باستخدام عقله يدفعنا لتخصيصه بالبحث، 

كير هو األداة األساسية في اكتشاف السنن والقوانين العليا خاصة وأن العقل واستخدامه في التف
التي تحكم حركة الكون واألنفس والمجتمعات وفق نظام مدروس يسميه العلماء السنن الكونية، 
وتتصف هذه السنن بالشمول لكل المخلوقات عبر التاريخ والثبات بال تغير بل إنها تتكرر 
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بما أن الكون بما فيه من أرض ونفس ومجتمع يسير وفق و .باستمرار بتكرار الظروف المالئمة
وتجنّب  هذه السنن والقوانين، فإن فهمها أساسي لمن أراد الظفر بالنجاح وتحقيق األهداف

اإلنسان التصادم مع هذه السنن ومعاكستها، وال يأتي ذلك إال ثمرة استقراء وبحث وتفكير وتعقّل 
قال اهللا تعالى . حداث الماضي بالحاضر والتنبؤ بالمستقبلأثناء السير في المكان والزمان لربط أ

وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في "في كتابه الحكيم 
" األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خير للذين اتقوا أفال تعقلون

استكبارا : "، وفي السنن الكونية الثابتة يقول اهللا تعالى)١٠٩ القرآن الكريم، سورة يوسف، اآلية(
في األرض ومكر السيء وال يحيق المكر السيء إال بأهله فهل ينظرون إال سنة األولين فلن تجد 

وفي التفكير ). ٤٣القرآن الكريم، سورة فاطر، اآلية " (لسنة اهللا تبديال ولن تجد لسنة اهللا تحويال
 إنجيل لوقا على لسان المسيح عليه السالم في العهد الجديد فية الحق ورد وإعمال العقل لرؤي
يا مراؤون ، تعرفون أن تميزوا منظر األرض والسماء ، فكيف ال تميزون ”: يخاطب المرائين 

التفسير  ()٥٦:١٢لوقا،إنجيل  (“هذا الزمان ؟ ولماذا ال تميزون ما هو حق من تلقاء أنفسكم ؟
لو عقلوا ”و ورد في العهد القديم أن بنى إسرائيل ). ٢٣٤٧، ٢٠٠٢ المقدس، التطبيقي للكتاب

التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، ) (٢٩:٣٠سفر التثنية، (“لفطنوا لمآلهم ، وتأملوا في مصيرهم
١١٤١، ٢٠٠٢ .(  

  
واإلبداع نوع من النشاط الفكري المجدد وهو أساس إلحداث التطور في حياة األفراد 

معات وضرورة ملحة لتحسين األوضاع اإلنسانية وحل مشكالتها، وخاصة في ظل والمجت
الوضع الراهن للعالم العربي واإلسالمي، حيث تعيش الكثير من دول العالم العربي واإلسالمي 

، أما نسبة طالب المدارس %٨٠و % ٥٠نسبة األمية بين العرب البالغين بين ”تحت خط الفقر و
% ٧٥من إجمالي السكان، بينما تصل نسبة الطالب إلى % ٣٧تعدى  فال ت١٩ إلى ٥من سن 

أما إنتاجية مثقفي دول العالم الثالث فتقترب ). ١٩، ٢٠٠٥بكار،  (“من السكان في دول الغرب
من الصفر بسبب هجرة األدمغة المبدعة التي كان سببها ونتيجتها معاً الخطأ في مناهج اإلبداع 

 فتبرز الحاجة إلعداد إنسان قادر على مواجهة ظروف الحياة .المتبعة في معالجة المشكالت
تعقد المجتمعات الحديثة ”. العملية المتشابكة وحل مشكالتها المعقدة باختراع حلول جديدة مبتكرة

وعدم استقرارها نتيجة التغيرات التكنولوجية والتي ترافقها تطلّعات اجتماعية، فلم تعد العادات 
هة المستجدات المعاصرة، كما لم تعد األساسيات المعرفية تقتصر على والتقاليد كافية لمواج

وبذلك تفاقمت حاجة األفراد للتأهيل، وخاصة الشباب، ). ٣٠، ٢٠٠٥الخليلي، (“ القراءة والكتابة
 . من خالل تحسين طرق تعلّمهم وزرع المهارات اإلبداعية لديهم
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  :  والمبدعونالتفكير اإلبداعي: ثانياً

  : التفكير اإلبداعيخصائص -)١
  :وهي مجموعة الصفات التي يتصف بها هذا النوع من التفكير، وهي

 .القدرة على اكتشاف عالقات جديدة  -أ 

 .القدرة على التعبير عن تلك العالقات وصياغتها  -ب 

 .الربط بين العالقات القديمة المعروفة والعالقات الجديدة المستحدثة  -ج 

 .محددةتوظيف العالقات الجديدة لتحقيق أهداف   -د 

السويدان والعدلوني، (ترك التأثر باآلراء القديمة لآلخرين إال بما يساعد الفكرة اإلبداعية   -ه 
٢٩، ٢٠٠٩( 

  
ـ     وهي اسـتعارة للتفكيـر اإلبـداعي       " التفكير خارج الصندوق  "ويمكن تسمية التفكير اإلبداعي ب

يستخدم التدريب على   ”الناجح، حيث   
ربط تسع نقاط موضـوعة ضـمن       

 باسـتخدام أربعـة     صندوق مربـع  
خطوط مستقيمة فقط دون أن تتـرك       
القلم من يدك، وتمثل كل نقطة جزء       

فـانس  (“ من أساسيات التفكير خـارج الـصندوق      
  ).٣، ٢٠٠٨وديكون، 

  
  

فالتفكير خارج الصندوق هو شكل من أشكال الحياة،        
فهو خروج عن المألوف وانبثاق إلى األفضل، كمـا         

ـ      ات مـن األرض    تنبثق الشرنقة عن الفراشة والنب
والفرخ الصغير من ضيق البيضة، كلها أمثلة عـن         

ونحن نسعى للخروج من    . صراع الحياة ضد الحدود   
الصندوق لنعيش، لنكون، لنبدع ولنجدد ونسعى نحو       

  .األفضل، وهذا ال يكون إال بوجود أهداف يسعى إليها الفرد والمجتمع



 

- 40 - 

  
  :مستويات التفكير اإلبداعي -)٢

التفكير ”كير اإلبداعي بشكل عام على مستوى متوسع ألنه يوجد أفكار جديدة يعمل العقل في التف
اإلبداعي ممتد أفقياً، فهو يعلّق أو يوقف مؤقتاً الحكم العقلي ليتحرك ويخبرك أين تتجه لتوجد 

وقد توصل الباحثون أيضاً إلى تدرجات يرتقي ). ٧٢، ٢٠٠٢ديبونو، (“ نماذج أو أشكال جديدة
اعي فيها نحو أعلى مستوياته، وكان في مقدمة الباحثين في هذه المستويات الباحث التفكير اإلبد

  :كالفن تايلور من جامعة يوتا األمريكية، وهي خمسة مستويات

حيث يتميز هذا اإلبداع : (Expressive Creativity)المستوى اإلبداعي التعبيري   -أ 
اع التعبيري في مجال اآلداب والثقافة غالباً ما يكون اإلبد”. بالتلقائية والحرية واالستقالل

 ).٣٤، ٢٠٠٩السويدان والعدلوني،  (“يرية المختلفةوالفنون التعب

ويتميز بكونه ناتج عن نمو : (Productive Creativity)المستوى اإلبداعي اإلنتاجي   -ب 
. المستوى التعبيري مما يؤدي إلنتاٍج بأساليب متطورة غير مستوحاة من أعمال اآلخرين

من التحول من الِحرف لحجم اإلنتاج : اريخ العمل التجاري األمريكي بعدة مراحلمر ت”
ثم للعمالء والجودة ثم التجديد الدائم والبحث عن طرق جديدة إلرضاء العميل، الكبير 

 ).١٢، ٢٠٠٥توفيق،  ( “.وهذا هو بلوغ مرحلة إنتاج األساليب المتطورة غير المسبوقة

ويتطلب هذا المستوى : (Synthesis Creativity)ي المستوى اإلبداعي اإلختراع  -ج 
عالقات جديدة غير مألوفة بين أجزاء منفصلة وعلوم ومعلومات مرونة في إدراك 

موجودة مسبقاً دون رابط ومحاولة ربط هذه األجزاء ودمجها بعملية ذهنية تركيبية، كما 
إبداع جاء نتيجة اختراع الطائرة ”. هو الحال في اختراع آلة أو أساليب عمل جديدة

زريق،  (“التأليف بين أشكال ووظائف مختلفة، فهي تركيب جديدله وظيفة جديدة
٨٠، ١٩٩٣.( 

ويتطلب هذا المستوى قدرة :  (Pioneer Creativity)المستوى اإلبداعي التجديدي   -د 
فائقة على الرؤية التخيلية التجريدية لألشياء مما يمكن المبدع من التعديل عليها ومن ثم 

السباقون من الناس ”.ديم اختراع جديد، ويتضمن ذلك الريادة والسبق في التجديدتق
يمتازون بإدراكهم لمسؤلياتهم على نحو اليبلغه األشخاص العاديون، وكثيراً ما يكون 

 ).٢٠٠٥،١٠١بكار،.(“االهتمام هو الحد الفاصل بين األعمال الناجحة واألعمال المخفقة
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وهو أرفع مستويات اإلبداع لكونه : (Spiral Creativity) المستوى اإلبداعي االنبثاقي  -ه 
يصل اإلبداع االنبثاقي إلى فتح آفاق لم ” رياً يتطلب تصوراً لمبدأ جديد كلياً ومختلف جذ

 ).٣٥، ٢٠٠٩لسويدان والعدلوني، ا (“يفكر فيها أحد سابقاً

 
  :شروط اإلبداع -)٣

ع للمالحظة وتطور الفهم لعقل اإلنـسان عبـر         اإلبداع علم تجريبي وليس نهائياً بمعنى أنه خاض       
كما ان اإلبداع يوجد بدرجات متفاوتة عند البشر وهو أيضاً قابل للتطوير والتحسين وفق              . األيام

ما يعمل به الفرد والمجتمع بهدف تنمية اإلبداع وصقله، كما أنه يتطلب مثـابرة فـي اكتـساب                  
رات والقدرات يتطلب سعي اإلنسان ومثابرتـه       الشك أن امتالك مثل هذه المها     ”مهارات اإلبداع   

في اكتسابها، فما بالك إذا كانت متوفرة لديك منذ الوالدة ولكنها كامنة تحتاج للكشف حتى تظهر                
وبذلك فهناك شروط لإلبداع البد من توافرها ليكون المبـدع          ). ١٠،  ٢٠٠٩فريد،(“ على السطح 

  : هذه الشروط فيما يليمبدعاً وليكون إبداعه إيجابياً ومفيداً، وتتلخص

أن تكون األفكار اإلبداعية للفرد إنتاج غير مألوف ولم يسبق : (Originality)األصالة  -١
تتميزاالستجابات األصلية ”. إليه أحد، وكلما قل شيوع الفكرة كلما زادت درجة أصالتها

بالطرافة، كأن يعطى الفرد قصة ويطلب منه أكبر عدد ممكن من العناوين المدهشة 
 ). ٨٢، ٢٠٠٩السويدان والعدلوني، . (“المثيرة للقصةو

 وتنويع األفكار باستمرار وعدم وهي القدرة على أن تغيير: (Flexibility)المرونة  -٢
التمحور حول طريقة واحدة إليجاد الحلول أو اتجاه واحد في التفكير والتفسير والفهم، 

 في الوحدة من اعظم المبادئ مبدأ التنوع”. فهي عبارة عن تجديد في الكيف وليس الكم
 ).١٦٦، ٢٠٠٥، بكار. (“التي ينتفع بها عند التجديد، فالكون كله قائم على هذا المبدأ

وهي القدرة على تحسس الطبيعة الخاصة بكل مشكلة من : (Sensitivity)الحساسية  -٣
سلوك اإلنسان غاية في ”.  المشكالت والتقاط تفاصيل ال يتمكن اآلخرون من إدراكها

األهمية في مسألة تفجير القدرات الكامنة ومن ذلك سلوك الفرد الذي يميل ليكون قائداً 
لمجموعة ينتمي إليها نظراً إلحساسه بامتالكه ملكات خاصة ال تتوافر في اآلخرين، 

فريد،  (“.كالقدرة على استقراء المستقبل ووضع الخطط المحققة ألهداف الجماعة
٨٠، ٢٠٠٩.( 
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وهي القدرة على التركيز على األفكار واستخالصها ثم : (Elaboration)االستنباطية  -٤
ربطها مع بعضها ومالحظة العالقات بينها في نفس الوقت، دون أن يؤدي ذلك إلى 

يعتبر المناطقة أن ”. تشويش الذهن أو انفالت بعض التفاصيل خارج نطاق التفكير
و أساس كل بحث تاٍل في أي النظرية االستنباطية هي جوهر النظرية المنطقية الذي ه

أبوالنور،  (“.من أبواب المنطق وربما العنصر المشترك بين قوانين الفكر والعالم واللغة
١١، ١٩٩٣.( 

أن يكون للفرد قدرة على تقديم إنتاج من األفكار اإلبداعية بأنواع : (Fluency)الطالقة  -٥
إنتاج الفرد ”. ةمختلفة وبكمية تفوق المتوسط العام في غضون فترة زمنية محدد

اإلبداعي قد يكون لفظياً بكلمات مبتكرة أو فكرياً بأفكار مناسبة سريعة أو تعبيرياً 
بصياغة تراكيب مترابطة أو شكلياً بإبتكار تشكيالت وصفية متعددة أو ارتباطياً بربط 

 ).٨٤، ٢٠٠٩لسويدان والعدلوني، ا (“كلمات تشترك بالمعنى كالمترادفات والمتضادات

وهو تقييم لألفكار من حيث فائدتها للناس وقبولهم لها : (Acceptance)ل القبو -٦
وهنا يتدخل في التقييم طبيعة المجتمع . ووصولها إليهم كإنتاج مفيد يحتاجه المجتمع

إن اإلنسان يأمر آلة يصنعها للسفر للكواكب ”. والقيم الموجودة فيه إنسانياً وأخالقياً
علومات وتعود، وهذه عينة من أبجدية التسخير وأفق فتذهب وتنفذ األوامر وتعطي الم

والتسخير هو الوصول بالعلم إلى أقصى غاياته لخدمة اإلنسان في حياته . من آفاق العلم
 ..)٢٣٤، ١٩٩٣سعيد،  (“.العملية اليومية

  
  :المبدعون -)٤

  ما هي مواصفات الفرد المبدع؟
في تخطي الحدود المتوقعـة فـي        بشكل عام بأنه شخص محب للتجديد وجريء         المبدعيتصف  

إذا شعرت أنك لم ترتكب أي خطأ       "ألبرت آينشتاين    يقول. التفكير دون أن توقفه احتماالت الخطأ     
والمبدع شخص متميـز نـشيط      ". في حياتك، فهذا يعني أنك لم تجرب شيئاً جديداً في حياتك قط           

 عدة مزايا من أهمها تحسن أدائه       إن اإلنسان المتميز عن اآلخرين يحقق     ”وذو إنتاج متميز أيضاً     
). ١٢،  ٢٠٠٨فريـد،   (“ ونتائجه عن اآلخرين مع إحساس بالسعادة وقدرة على حل المـشكالت          

  : وبمالحظة المبدعين، نجد أن معظمهم يمتلك المواصفات التالية
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ويتضمن ذلك القدرة على مالحظة التفاصيل والبحـث واإللمـام بهـا     : مواصفات ذهنية  
قدرة على   ة على النظرة اإلجمالية والتلخيص للمتشعبات، باإلضافة إلى       بالتزامن مع قدر  

قدرة على   النظر لألمر الواحد من زوايا متعددة ورؤية المألوف بطريقة غير مألوفة مع           
كما يميل المبدع لالستغراق في التفكير والتأمل       . مالحظة التناقضات والنواقص في البيئة    

فكرية وميل للجوانب الفلسفية لألمور، مع بطء في تفكيك         لفترات زمنية طويلة باستقاللية     
من صفات المبدع أنه دائم التساؤل      ”المعلومات وسرعة في إعادة تركيبها وصوالً للحل        

ويفضل التعامل مع األشياء المعقدة والمتنوعة ولديه قدرة عالية علـى تلخـيص اآلراء              
لـسويدان  ا (“متلك ذاكرة قويـة   ويحب التأمل الذهني ويعتمد على المالحظة الشديدة وي       

 ).٧٢، ٢٠٠٩والعدلوني، 

يتصف المبدعون بتفاؤل وحماس ورؤية فرص جديدة للتحسين في كل          : مواصفات نفسية  
شيء بناء على ثقة بالنفس وقوة إرادة ومبادرة وإقـدام خاصـة لتنفيـذ المـشروعات                

ى الحس الداخلي   الشخصية وعدم االنهزام أو التخلي عن الرأي بسهولة بسبب اعتماد عل          
ويتميزون بسرعة التكيف مع المتغيرات بسبب ميلهم       . والمشاعر تجاه األشياء واألحداث   

وهم يـشعرون بتميـزهم وتفـوقهم    . للمغامرة والتجريب واالستكشاف والتجوال والسفر 
ويبتعدون عن التقليد واليهتمون بالقواعد الرسمية والتنظيم الصارم في التعامل والعمـل،    

 ممن يتحمل المسؤولية بصبر ومثابرة رغم فشل المحاوالت أحياناً ومعارضـة            ويكونون
الشك أن التميز يحتاج إلى الصبر واالجتهاد والمثابرة والفشل فـي           ”. اآلخرين لفكرهم 

كم أنهم غالباً مـا يميلـون       ). ١١٣،  ٢٠٠٩فريد،   (“.الجوالت األولى ليس نهاية العالم    
ميزون بروح دعابة خارجة عن المألوف، خاصة عندما        لتقدير الجمال ويحبون التسلية وت    

  .يمارسون عمالً يحبونه
  

  :التفكير اإلبداعيمفعالت : ثالثاً 

   دوافع التفكير اإلبداعي-)١
يفيد التعرف على الدوافع التي تكمن وراء العمل اإلبداعي في إيجاد الوسائل والطرق والتدريبات              

اإلبداع ورفع مستواه إلى أعلى درجـة ممكنـة، ويمكـن           المناسبة التي يمكن من خاللها تطوير       
  :تلخيص هذه الدوافع فيما يلي

 : الدوافع الذاتية المعنوية  -أ 

كـدافع   وهي الدوافع المتعلقة بالشخص بذاته ومدى رغبته في خدمة مجتمعه بشكل عام           
ساٍم يشجع الفرد على العمل واإلبداع انطالقاً من قيمه ومبادئه، كالحصول على رضـاء              
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هللا تعالى وخدمة األمة والوطن واألسرة، باإلضافة للحصول علـى التقـدير المعنـوي              ا
من األقوال الرمزية أن كل شخص يولد وعلى جبهته عالمة          ”. وتحقيق الذات من خالله   

من فضلك اجعلني أشعر أني مهم، فاإلنسان يلتقي مع الحيوان في الحاجة لألمور             : تقول
إلنسان فهو يرغب فوق كل شيء في نيـل االعتـراف           األساسية كاألكل والشرب، أما ا    

  ).١٩٤، ٢٠٠١بكار،  (“.والتقدير
 

 : الدوافع البيئية  -ب 

إبداع فني أو علمي    (وهي المتعلقة بمدى الحاجة إلى مجال معين من اإلبداع في المجتمع            
، وذلك باإلضافة إلى النمو الذي يولّده اإلبداع والحيوية التي يضفيها على            )أو مهني، إلخ  

كما أن العـالم    . أي مشروع، وما ينتجه من حلول لمشكالت على الصعيد العام والخاص          
اليوم يتغير باستمرار وسرعة مما يدفع إلى البحث عن حلول تواكـب التغيـر الـسريع                

إن المنظمات اآلن تسعى إلى زيادة قـدرتها        ”. الحاصل وتساهم في ازدهار المجتمعات    
جديدة قابلة للتطبيق رغبة منها للوصول إلى تحقيق        التنافسية عن طريق استخالق أفكار      

شهرة عالمية بحيث تسبق سائر المنظمات في سلعة معينة أو خدمة معينة، وهذا التسابق              
في اللجوء إلى اإلبداع والتفكير االبتكاري يساعد على تحقيق التميز ولو لفتـرة زمنيـة               

  ..)٢٢، ٢٠٠٩فريد،  (“.ليست بالقليلة
 

 : الدوافع المادية  -ج 

وهي النتائج المادية التي يمكن أن يحصل عليها الفرد لقاء عمله اإلبداعي من مكافـآت               
وعندما تتوج هذه الدوافع قيم رفيعة      . مالية و مرتبة علمية ودرجة وظيفية وثناء وسمعة       

فإنها تتجه إلى التفكير في أفضل الوسائل المبتكرة للحصول على الرزق ثم إنفاقـه فـي                
وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم المؤمنين بأنهم يحبـون جمـع            ”. أحسن وجوه الخير  

  ).١٢، ٢٠٠٩الحاج علي بك،  (“.المال من أطيب سبله وصرفه في أحسن وجوهه
 

الرغبـة  ”وهي الرغبة الشديدة في إيجاد الفكرة اإلبداعية        : دوافع متعلقة بالعمل اإلبداعي     -د 
يد ويحوله إلى العقل للمعالجة وربط      باإلبداع تحول الحواس إلى برج مراقبة يلتقط كل جد        

الـسويدان   (“األمور ببعضها وغربلتها واستبعاد الغث منها وصوالً للسمين المطلـوب         
  ).   ٢٠، ٢٠٠٩والعدلوني، 
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  : محفزات التفكير اإلبداعي-)٢
  :لإلبداع محفزات وعوامل تستثيره وتوجهه نحو التبلور، وهي األنواع التالية

  
الفكر وتوفر الوقت الالزم والتعود على اسـتخدام نظـام العـصف            عوامل بيئية كحرية      ).أ 

الذهني وطرق عمل ودراسة تتجه نحو االستنتاج ال التلقين، باإلضافة إلى وجود منـاخ              
عام لقبول اآلراء الجديدة وحماية المبدعين وإمكانية التواصل واالنفتاح مع الجهات العليا            

من أهم  ”. طات وتشجيعها لألفراد على اإلبداع    كاألسرة واإلدارة والحكومة وتفويض السل    
المبادئ األساسية ضرورة شيوع فلسفة عامة تشجع على التفكير االبتكـاري والمبـادرة             
إليه دون خوف من الفشل أو العقاب مع إعطاء الـصالحيات الالزمـة لـذلك ورصـد             

 ..)٣٤، ٢٠٠٩فريد،  (“.المكافآت للمبتكرين
 
ص ونقاء السريرة وصدق التوجه وتقـوى اهللا تعـالى          اإلخالذاتية وهي ك  نفسية  عوامل    ).ب 

ذلك باإلضافة إلعمـال  . واالستعانة باهللا دوماً واستشعار العجز والذل بين يدي اهللا تعالى        
العقل وإجهاد الذهن وتقبل ممارسة العمل الجماعي والمنهجية العلمية في التفكيـر، مـع              

تيـة علـى المالحظـة الدقيقـة        رصيد من القراءة وسعة االطالع والمعرفة وقدرات ذا       
لكل منا طموحه الشخصي والرغبة في التميـز،        ”. وخصوبة الخيال ووضوح األهداف   

وطموحنا يظهر في العمل الذي نقوم به من خالل المجموعات والمنظمات والمجتمعات،            
وإيجاد هدف مستمر هو طريقة التعبير عن الطموحات مع تعبير عن مستوى اإللتـزام              

  .)١٣٠، ٢٠٠٥ق، توفي (“الشخصي

 
عوامل عملية وهي القيام بالتدوين السريع لألفكار الخاطرة الهامة قبل ضياعها وإيجابية              ).ج 

من عوامل التسريع التي تـساعد      ” .التفكير والتفاؤل والتمهل وعدم االستعجال والتركيز     
 “على تحفيز اإلبداع التعود على التركيز واستخدام الخريطـة الذهنيـة فـي التفكيـر              

 ..)١١٧، ٢٠٠٩ويدان والعدلوني، الس(
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   ئة االجتماعية والتفكير اإلبداعيالتنش : رابعالفصل ال
 
  

  .العالقة بين التفكير اإلبداعي والتنشئة االجتماعية: أوالً 
  
  .معوقات التفكير اإلبداعي الناتجة عن األساليب التربوية للتنشئة االجتماعية: نياً ثا
  

  .مواجهة معوقاته في التنشئة االجتماعيةولتفكير اإلبداعي صي لالشختطوير ال: ثالثاً 
  

  . مواجهة معوقاته في التنشئة االجتماعيةولتفكير اإلبداعي التربوي لتطوير ال: رابعاً
  

 .المرأة وتطوير التفكير اإلبداعي: خامساً 
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 :العالقة بين التفكير اإلبداعي والتنشئة االجتماعية: أوالً 

ير اإلبداعي هو وسيلة الوصول إلى أي نوع من اإلنتاج المبدع، وإذا كانت التنشئة إذا كان التفك
االجتماعية بمؤسساتها المختلفة لها تأثير كبير على نمو وتطور كافة طرق التفكير عند األطفال 

ة، فالتنشئ. والناشئين، فالبد أن يكون للتنشئة أثر كبير على إمكانية الوصول لإلنتاج المبدع أيضاً
عملية تعليم الطفل المعتقدات والقيم بما يجعل مسؤوالً وعضواً ”كما سبق تعريفها، هي 
، وبالتالي فهي تتضمن تعليم )١٠٢، ١٩٨٨ ،بارون وبايرن وسالس( “مقتدراص في المجتمع

  . الطفل مهارات التفكير وصوالً للمعتقدات والقيم وربطها بحياته اليومية وأدائه المجتمعي
  

حظ أن الطريقة التي تربى عليها اآلباء، وهم المؤسسة االجتماعية األولى المؤثرة في ومن المال
التنشئة، تؤثر بشكل كبير على تربيتهم ألبنائهم، ويتضمن ذلك أسلوب التفكير وطريقة معالجة 

من العوامل المؤثرة في سلوك األب التربوي ”. القضايا اليومية التي تواجه المرء في حياته
ع أهله وبخاصة مع والديه، فاألب الذي يسيء معاملة أوالده غالباً ما يكون قد ُأسيئت تجربته م

معاملته في طفولته من قبل والده، ومن المحتمل أن تنتقل بعض النماذج السلوكية من جيل إلى 
وبذلك فإن اآلباء يملكون القدرة على أن يكونوا من العوامل ). ٤٥، ١٩٩٩، جابر(“ جيل

تي تبلور حتى النسب الضئيلة من مواهب األطفال اإلبداعية لتتحول إلى إنتاج إبداعي اإليجابية ال
عظيم ومتتابع على طول حياة الناشئ، كما يمكن لآلباء أن يكونوا عوامل هدم تحجم بوادر 

  .اإلبداع عند الطفل، وربما يحتاج لبذل جهود مضاعفة إن أراد الخروج من دائرة التجحيم تلك
  

ة االجتماعية الثانية، وهي المؤسسة التعليمية، فهي بدورها تؤثر بشكل كبير على أما المؤسس
من خالل طرق التربية والتعليم المتبعة في " تحنيكه"إطالق عنان الفكر الحر عند الناشئ أو 

فعندما تكون طرق التعليم تلقينية تعتمد الحفظ وحشو . مدارس وجامعات المؤسسة التعليمية
تباع ذلك بصبها كما هي في االمتحان دون أن يطلب من الناشئ تحليلها أو المعلومات ثم إ

التفكير فيها ونقدها والزيادة عليها واالستنتاج منها أو أي نوع من أنواع المعالجة الفكرية، فإن 
ذلك يشكّل طريقة تفكير هذا الناشئ ويحوله إلى كتلة متلقّية غير قادرة على استيعاب المعلومات 

ستفادة منها بتمثّلها في حياته أو ربطها بواقعه المعاش، وبالتالي تتضاؤل فرصة تطويره أو اال
أما عندما تعمل طرق التعليم بهدف تشجيع الناشئ على . لما تعلّم وإقدامه على إبداع الجديد

إعمال عقله وحواسه بالمالحظة والتحليل وفهم األسباب لما يراه حوله من مخلوقات أبدعها 
ق جّل وعال وأحداث ومواقف يربط فيها بين األمور ويميز الفروق بينها ويستنتج دروساً الخال

مستفادة كل يوم، فإن ذلك يجعل موقف الناشئ من المدرسة والعلم إيجابياً ويزيد من فرص فهمه 
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حقاً واستقاللية فكره وتقدم أدائه سواء في االمتحانات الدراسية أو في امتحانات الحياة العملية ال
من العوامل األساسية التي تؤثر في أداء الطلبة االمتحاني ”. والصعوبات التي تتطلب التفكير

القدرة على التعلم المستقل ومواقفه تجاه المدرسة والتعليم والتحصيل السابق للطالب واالتجاهات 
  ).     ٢١٢، ٢٠٠١، علي(“ العرقية التي ينتمي إليها

  
بدورها تؤثر على إمكانية توجيه الناشئ نحو التفكير اإلبداعي من أما المؤسسة الدينية، فهي 

فاألساليب التي تدعو الناشئ للتفكّر في مخلوقات اهللا تعالى . خالل األساليب التربوية التي تتبعها
والتأمل العميق في أحداث الكون ونتائج أعمال البشر ومن ثم تزرع فيه ضرورة العمل على 

 على األرض وخدمة خلق اهللا وإفادتهم بعلمه نظرياً بالشرح والتوضيح أداء واجبه االستخالفي
وعملياً بالقدوة واالجتهاد واإلنتاج المفيد للبشرية، إنما هي أساليب تهيئ الناشئ أخالقياً وفكرياً 

أما أساليب التنشئة الدينية التي تعود جمود . النطالقة الفكر وعمله الحثيث في إبداع ما يفيد الناس
ق تقديس األشخاص، فهي في الواقع تقتل فرص التفكير اإلبداعي في تفكير وحصره ضمن نطاال

 حلقة  النعمانحلقة أبي حنيفةكانت ”. عقول الناشئين وتقودهم للسلبية والقعود الفكري والعملي
 كما أن تقاليد رفيعة. ها كانت تضم ثالثة أرباع العلمأنقيل قد فريدة في مختلف ديار اإلسالم، و

في الحوار والمناقشة قد أرسيت قواعدها بفضل هذه الحلقة العلمية، إذ كانت القضية تطرح على 
ه الحوار في براعة يقظة وعمق راشد، حتى التالميذ فيناقشونها مع بعضهم البعض، واإلمام يوج

ن كبير تالميذ الحلقة أن يدو-إذا انتهى الجمع إلى رأى بعينه، طلب اإلمام من أبي يوسف
إن أسلوب ). ١٢٠، ١٩٨٣، الشكعة(“ لمسألة، فكانت الحلقة أشبه ما تكون بأكاديمية علميةا

اإلمام أبي حنيفة هو أسلوب مبني على توجيه المتعلم نحو التفكير والتحليل والوصول إلى حلول 
  .  مبتكرة من خالل اإلستنتاج وربط المعلومات في جلسات عصف دماغي بين الطالب

  
فالفتى الذي يالحظ . هم يمثلون أحد أكثر المؤسسات االجتماعية تأثيراً على النشءأما األقران ف

من أصدقائه تقليد شخصية إعالمية معينة، فإنه يسعى بدوره التخاذ هذه الشخصية قدوة للمحاكاة 
كي يحافظ على انتمائه لمجموعة أقرانه وال يشعر بأنه منبوذ، وهذا يشجعه على قبول مبدأ التقليد 

التميز، فهو في هذه الحالة يخشى أن يظهر بمظهر المختلف عن أقرانه وبالتالي يغدو ال 
يمكن ألصدقائك ”. االختالف في نظره مصدر قلق، ويتبع ذلك أي ابتكار جديد يمكن أن يأتي به

فالحاجة ألن تكون مقبوالً ومنتمياً إلى مجموعة . أن يؤثروا بشكل هائل على موقفك وتوجهك
ولذلك قد نختار أصدقاءنا بناء على قبولهم لنا، وهذا ليس قراراً حكيماً، فإن أعجبك حاجة قوية، 

أحد الشباب المتسكعين في الشوارع وأردت التقرب منه فهل تنضم إلى تسكعه وتشاركه 
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إن الحاجة ألن يكون المرء مقبوالً ومنتمياً تتعاكس بشكل تام ). ٨٧ ، ٢٠٠٤كوفي،  (“البطالة؟
  .المبدعون، فاإلبداع قائم على الشجاعة تجاه التغيير واإلقدام على ماهو مختلفمع ما يفعله 

  
فوسائل اإلعالم على . ويأتي دور اإلعالم في التأثير على النشء وقدراتهم اإلبداعية بشكل كبير

اختالف أنواعها قائمة بشكل أساسي على حث الناس على اتّباع أنماط موحدة من التفكير 
ف تجارية بحتة ال تهتم مطلقاً بالنتائج الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسلوك ألهدا

والحضارية المترتبة على ذلك، فاإلعالنات توجه الشباب العربي نحو استهالك مواد ومنتجات 
معينة بالضغط عليهم من نواحي الرغبة بان يكونوا محبوبين مثالً أو متماشين مع التيار 

ذي هو في الواقع قادم من مجتمعات غربية ال تمتّ للقيم العربية بصلة، السائد، وال" المتحضر"
فهي تساعد بذلك على زيادة إزراء الوضع الفكري للشباب العربي بقلعهم من جذورهم التي تدعو 
للتفكير والتمحيص في األمور قبل اإلقدام عليها، فيكون لإلعالم بذلك دور أشبه ما يكون بغسيل 

في بادئ ”. موعات وال تُسنح له الفرصة ليفكّر بتجديد أو ابتكار أو تميزالدماغ لينضم للمج
األمر تلقى التقدميون وسائل اإلعالم بالترحاب فقد رأوا فيها إمكانية توسيع تنافس اآلراء، غير 
أن هذا لم يتحقق، فإمكانية التنافس والتعارض في اإلعالم غير مطبقة فعلياً فأكثر الناس يتلقون 

هم من صحف وإذاعات ومجالت بعينها ونادراً ما يبحثون عن آراء تعارضهم، كما أن معلومات
التنافس بين وسائل اإلعالم ظاهري، فهي في الواقع تسعى لمضاعفة الخضوع لألعراف العامة 

  ).٢٣ ، ١٩٩٩براون،  (“إذ يـلَقّن الفرد دوره وموضعه وكيف ينبغي أن يفكر ويتصرف
  
  :ر اإلبداعي الناتجة عن األساليب التربوية للتنشئة االجتماعيةمعوقات التفكي: نياً ثا

للتفكير اإلبداعي معوقات تنتج بسبب األساليب الخاطئة التي تتّبعها مؤسسات التنشئة االجتماعية 
ومن . في تربية الناشئين، مما يؤدي لخفض فرص االبتكار والتجديد في عقول هؤالء الناشئين

  :ومنها ماهو نفسي أو بيئي، وهي كما يليهذه المعوقات ماهو ذهني 

  : معوقات ذهنية -١
وهي المعوقات التي تتولد في الذهن بسبب التوجيه غير المباشر للعقل نحو الطرق المسدودة              
إبداعياً، ومن ثم تتبلور في الذهن وتنمو معه وتستمر مع اإلنسان طوال حياته ليلجـأ إليهـا                 

وضعه الذهني ويبدأ بنفسه بالسعي إلى مراقبة ذهنيتـه         كلما أراد التفكير، إلى أن يعي حقيقة        
  : ومن هذه المعوقات. وتعديلها وفق ما يشعر بالحاجة إلى تصحيحه
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 : اعتياد طريقة التفكير الرأسي  ).أ 

وهي طريقة التفكير التي يرى صاحبها جواباً صحيحاً واحداً لكل سؤال، وهو عكس التفكير              
ويتبنّى عقل الناشئ هـذه     . ثر من حل للمسألة الواحدة    الذي ينتج عنه أك   ) الجانبي(اإلحاطي  

الطريقة عندما تكون تنشئته االجتماعية، خاصة األسرية والمدرسية والدينية، تجيبـه عـن             
أسئلته بشكل محدود ومقتضب وال يحفّز خياله بل يسد أمام تفكيره الطرق ليفـسح المجـال                

ويسمى هذا التفكير رأسياً ألن يشبه      . ديلإلجابة واحدة ال تحتمل البحث وال التحليل وال التع        
بمن يحفر في بشكل عمودي في األرض ضمن نطاق مجال مستقيم ال يتضمن تعرجات وال               
طرق جانبية، وبالتالي فإن المفكّر بهذه الطريقة محروم مـن التغييـر أو الخـروج عـن                 

هـو ذاك التفكيـر     التفكير الرأسي   ”. الصندوق ويفتقد للمرونة التي هي أحد شروط اإلبداع       
الذي يسعى نحو طرق جديدة في النظر للمشاكل بدل المتابعة فيها بمراحل عمل متسلـسلة               

 )٧، ٢٠٠٣سوالن، (“ منطقياً
 

 : إطالق أحكام مسبقة وغير مدروسة  ).ب 

وهي المشكلة التي تنتقل إلى الناشئ من ذويه إذا كانوا من النوع الذي يفترض صحة آرائه                
بمجرد الحكم على مظهرهم، ومن ثم يتبنّى الناشئ هذا السلوك الذي           عن الناس والتي يطلقها     

والحساسية هنا هي القدرة علـى      . يتناقض مع أحد أهم شروط اإلبداع وهو شرط الحساسية        
تحسس الطبيعة الخاصة بكل مشكلة من المشكالت على حدى وتفحصها بدقـة وحـساسية              

غير أن ما يحصل في الكثير مـن        . اكهاعالية، ثم التقاط تفاصيل ال يتمكن اآلخرون من إدر        
نقرأ أفكار اآلخرين ونلصق بسلوكهم وأفعالهم دوافع هـم         ”األحيان هو ظننا بأننا نستطيع أن     

  ).٣٢٩، ٢٠٠٠كارلسون، (“ منها براء
 

 : النظرة الضحلة لألمور  ).ج 

وهي ضحالة في التفكير تنشأ بسبب تبسيط األمور لدرجة السطحية بدافع الكـسل النفـسي               
لي المترتب عن تنشئة اجتماعية تعود عقل الناشئ على عـدم التعمـق فـي األشـياء                 والعق

والكثير من الناس ال يعنون بالتعقيـدات وال        . واألحداث واالكتفاء بما يبدو على السطح منها      
يكلفون أنفسهم عناء الخوض في التفاصيل الواقعية، وبالتالي ال يجدون مـا يجيبـون بـه                

 الدقيقة، وينشأ الصغار بأفق محدود وضعف في المالحظة وتنخفض          أطفالهم على تساؤالتهم  
إن التفكير المبسط له بعض النفع في النواحي العملية،         ”. قدرتهم على اإلبداع بشكل ملحوظ    

ي نرمي إليه هـو     ١فإذا كان الغرض ال   . إال أنه في الواقع قد يكون عقبة في سبيل التفكير         
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اصة، فالواجب علينا أال نسمح به، لما له من سلبيات          الحقيقة، وليس الكسل أو المصلحة الخ     
  ).٥٧، ٢٠٠٥األميري، (“ كبيرة في المدى البعيد

 
 : نمطية التفكير  ).د 

. وهي عبارة عن تقييد العقل والتفكير ضمن إطار سجن اليـسمح للعقـل بحريـة فكريـة                
 عـن   وتنتج النمطيـة  . والنمطية هي عكس الخروج عن المألوف، وهو اداة اإلبداع األولى         

تنشئة اجتماعية تخوف الناشئ من كل جديد فينمو عنده توجس يمنعه من مجرد االقتـراب               
مما ال يألفه، وبالتالي فإن مجرد فكرة الخروج عن مألوف اآلباء وتغييره تفزعه، ناهيك عن               

الحياة الفكرية في ظالل تقليد اآلباء وعدم القدرة على التفكيـر           ”. ابتكار يحمل تغييراً جذرياً   
فالذي يعيش عالة على فكر اآلباء هو كالجنين فـي الـرحم            . المستقل هي كالحياة الرحمية   

فإذا لم تكن لديه القدرة على االسـتقالل        . يعيش عالة على أمه، وهو بحاجة للوالدة الفكرية       
 ). ٢٠، ١٩٩٣سعيد، (“ فكرياً فسيعيش حياته الفكرية معاقاً

  
 : النظرة المجزأة لألحداث واألشياء  ).ه 

 وهذا يؤدي لفقدان القدرة على      .إجمال النظر لألمور بأجزائها دون ربط أو شمولية أو          وهو
إن عدم الشمول في قراءة المواقف ناتج       ”. إدراك الصور الشاملة والكاملة لألحداث واألشياء     

ولذلك فإن الحل يكون بالبحث عن المعلومات       . عن رؤية جزئية للحقائق وسوء استخدام لها      
  ).٣٨، ١٩٩٩سميث، (“ تشمل على األقل أساسيات ما نبحثالكاملة التي 

 
 :معوقات نفسية -٢

 : الخوف من التغيير  ).أ 

رغم أنه قـد    (وهو التخوف من التحول من حال مألوف تعتاده النفس وتلتمس فيه السالمة             
حتى لو كان الصواب    (إلى حال مختلف يصعب على النفس تقبل التغيير إليه          ) يكون مؤلماً 

 هذا المعوق من خالل تنشئة توحي الطفل بأن كل جديد وكـل تغييـر فهـو                 ويأتي). فيه
حـين نكـون    ”. مصدر قلق وبذلك يتعود الطفل رفض كل جديد حنى من الناحية الفكرية           

اعتقاداً ما فإن القوى غير الواعية فينا تحشد على نحو غير مرئي كل األدلـة والبـراهين         
وحين تأتينا معلومات تنـاقض مـا       . غير قابل للنقاش  التي تقويه وتجعله أمراً مسلّماً به و      

انتهينا إليه فإن أكثرنا يحاول اإلفالت من التغييرات التي تقتـضيها المعلومـات الجديـدة               
 ).١٦١، ٢٠٠٤بكار،  (“بتحويرها أو إسقاطها أو التشكيك في صحتها
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 : عدم الثقة بالنفس  ).ب 

تج عن تنشئة اجتماعية تحطـم      وتن. وهي في الواقع خوف من تقريع اآلخرين وسخريتهم       
الروح المعنوية للطفل والناشئ من خالل تكرار مواقف القهر والتعنيف غير المفهوم، مما             
يورث الناشئ شعور بأنه غير محبوب ألنه ال يستحق المحبة أساساً، ويؤثر ذلـك علـى                

ن القهر  إ”. احترام الناشئ لذاته فتنخفض قدرته وشجاعته على التفكير المستقل واإلبداعي         
يسلب الناشئ حاجاته النفسية األساسية الست التي اتفق عليها عدد كبير من علماء التربية              
وهي الحاجة للحب والحاجة للحرية واالستقالل والحاجة للتعلّم وتوسيع المعرفـة العلميـة    
والحاجة للتقدير واحترام الذات والحاجة لألمن والطمأنينة والحاجة إلى ضـبط وتوجيـه             

  ).١٩٤، ١٩٩٢الناصر ودرويش،  (“ياجتماع
 

 : العزلة  ).ج 

وهي مشكلة عدم االنفتاح على اآلخر والبعد عنه ليس بالشكل الملموس بل أيضاً بالـشكل               
وتنتج هذه المشكلة بسبب تنشئة اجتماعية غير مستقرة وخاصة في الحاالت التي            . النفسي

ـ              صاعب ال تحـتم    يواجه فيها الطفل مصاعب كبرى منذ نعومة أظفـاره، رغـم أن الم
وقـد يعـاني    . بالضرورة تحول الطفل للعزلة ولكنها تساعد عليها في الكثير من األحيان          

الشاب والشابة من العزلة المفروضة من قبل أفراد المجتمع األكبر سناً عندما يتعلق األمر              
بافساح المجال للشباب لإلدالء بدلوهم في التجديد المجتمعي وابتكار حلول جديدة تـسعى             
بالمجتمع نحو األفضل، وفي هذه الحال، فإن عزل الشباب عن المواقع الهامة في المجتمع              
يورث لديهم شعوراً بالعزلة وعجزاً عن التقدم بما هو جديد ومفيد لتطوير المجتمع، مهما              

 Joy Des(تتحدث األخصائية االجتماعيـة جـوي ديـسمارايس    . كان نوع اإلبداع فيه

Marais (  بالغين إلى أن اتخاذ القرار هو زعامة ال يستحقها للـشباب           ميل بعض ال  ”حول
ولعل السبب هو أن هؤالء البالغين ليسوا مـستعدين للتخلـي عـن مواقـع         . حتى يكبروا 

“ الزعامة ويريدون عزل الشباب عنها، وهذا يحجم تطوير الشباب وتحميلهم المـسؤولية           
)Des Marais, 2000, P.35  :  ،٣٥، ٢٠٠٠ديسمارايس.(  
 

 : اإليمان بأن قوى خارجية كالقوانين واألعراف تتحكم بنا  ).د 

وهذا هو الشعور بالضعف والعجز إزاء قوى مختلفة، مهما كان نوعها، تقف عائقاً أمام 
وقد يكون هذا . اإلنسان بشكل عام، والناشئ بشكل خاص، دون أن يكون له سيطرة عليها

ولكن في الكثير . زاء تحديات الحياةالشعور ناتج عن تركيبة نفسية ذاتية تشعر بالعجز إ
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من األحيان غالباً ما يكون هذا الشعور نابعاً من اإليحاء الذي يوحي به المجتمع المحيط 
بالفرد لتثبيطه وإبقائه ضمن المألوف الذي اعتاده هؤالء، خاصة األفراد الذين يضعون 

ه دون أي تغيير أو بؤرة أمانهم النفسي في استمرارية العالم من حولهم على ماهو علي
تطور، وبالتالي فإن إقدام أي فرد على تغيير أحد تفاصيل عالمهم المألوف يشكّل تهديداً 
على شعورهم باألمان ويخرج األمور عن سيطرتهم فيبدأون باإليحاء للناشئ بالعجز 
والضعف إزاء حتى أبسط فكرة جديدة تخطر على باله وأنه سيضطر لمواجهة كل قوى 

أعرافه وقوانينه التي هي أقوى منه وهي المتحكّمة فيه ولن يتمكن من مجابهتها، العالم و
ومن الواضح أن في ذلك قتل . بل عليه نزع اإلبداع عن ذهنه والقبول بالعرف الحالي

لروح اإلبداع عند الناشئين والشباب وتحجيم لكل ما يمكن أن يأتوا به من جديد يطور 
ن الحال في كل زمان تحتاج إلى أمداد سريعة من المساندة إ”. حياة األفراد والمجتمعات

لتعيد للموهوبين ثقتهم بأنفسهم وتشجعهم على المضي في طريقهم دون بأس أو إعياء، 
          ).٢٠٣، ٢٠٠٤الغزالي، (“ وذلك لكثرة ما يصيبهم من تعويق المثبطين

 
 :معوقات بيئية -٣

 : تجاهل الوالدين والمعلّم للطفل المبدع  ).أ 

و أحد األخطاء الفادحة التي يمكن أن يرتكبها الوالدان والمعلّم بتثبيط الطفل من خـالل               وه
". ال"إبداء ردود أفعال سلبية تجاه مبادراته الفكرية اإلبداعية أو حتى العادية، وتكرار كلمة              

كما يتمثل هذا التجاهل للطفل في عدم تشجيعه أو االستماع إليه، فيعتاد مع األيام فكرة أن                
ما يقوله بال أهمية وال يثير االنتباه، فحتى إن خطرت في باله فكرة إبداعيـة مـا، فإنـه                   

إننا نشعر باإلحباط عندما ال نجد من يستمع إلينـا،          ”. سيستبعدها ثقةً منه بأنها غير هامة     
، ٢٠٠٠كارلـسون،    (“مما يجعلنا نحس بفقدان شيء في حياتنا وبعدم الرضا والحرمـان          

قال المفكر الشاعر األمريكـي هنــري       . ئل التشجيع هي اإلصغاء   وأحد أهم وسا  ). ٣٠
إن أعظم إطراء وجه إلي هو عندما يـسألني أحـدهم   ” : (Henry Thoreau)ثـورو 

 . “سؤاالً ثم يصغي إلى جوابي بانتباه

 
 : منع عقلية التساؤل في مؤسسات التربية االجتماعية المختلفة  ).ب 

لتي يتميز بها العقل البشري وهي الدافع أمام بحثه         إن عقلية التساؤل هي أحد األساسيات ا      
وتأتي مؤسسات التربية االجتماعية، الوالدان والمدرسة      . واكتشافه لظواهر الحياة الغامضة   

والمسجد والمؤسسة اإلعالمية واألقران، لتفعل هذا التساؤل عند الناشـئ وتجيـب عنـه              
 لإلكتشاف واالختراع واإلبداع، أو     بطريقة توجهه نحو البحث والفضول اإليجابي المؤدي      
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أنها تجيب عن تساؤالت الناشئ بما يسد أمامه طرق التأمل والتفكّر وتُنهي بحثه بـالتثبيط               
فالتساؤل هو الخطوة األولى نحو الفهم واالكتشاف، وهو حق طبيعـي           . والجمود الفكري 

تي ال تخالف أمـر      ال حتى المالئكة ”. لكل إنسان عاقل، بل لكل كائن عاقل من المخلوقات        
تعالى عن حكمة خلق اإلنسان، ومن هنا يحق لنا، بـل يتوجـب علينـا، أال     اهللا قط سألته  

وخالفاً لوجهة النظر التقليدية، فإن على كـل  . نتوقف عن التفكير بأمر اهللا والكون وأنفسنا     
نقياد جيل أن يعيد البحث في أساسيات اإليمان ألن المعرفة تنمو مع الزمن، ومن الخطأ اال              

 ).  ١٣، ٢٠٠١النغ،  (“بطاعة عمياء ال تساؤلية حول آراء األقدمين
 

 : خلط المجتمع بين التقدير والتقديس  ).ج 

احترام العلماء والفضالء أمر منسجم مع الفطرة السليمة ولذلك فقد دعت له كافة الشرائع              
و أمر يستخف   غير أن ترفيع العلم والعاِلم لدرجة التقديس والعصمة له        . السماوية الحكيمة 

بالعقل والمبادئ معاً ويحجم مساحة التفكير والتساؤل واإلبداع لما يفي باحتياجات الفـرد             
ضمن إطار الثوابت التي تستحق التقديس فعالً وهي كالم اهللا تعالى ودينه، علماً أن الدين               

 الواحد  يدعو للنظر والتأمل في تسخير الدنيا بالعقل لخدمة اإلنسان تحت مظلة قدسية اإلله            
، ٢٠٠٥األميـري،    (“.ق اليعرف بالرجال، لكن الرجال يعرفون بـالحق       حال”.   األحد
فإن كانت مؤسسات التربية االجتماعية تعمل على غـرس تقـديس األشـخاص ال              ). ٦٤

 . المبادئ، فإن روح التساؤل والفهم تنعدم وتليها روح اإلبداع والتجديد

  
 : عدم وجود أنظمة الكتشاف المبدعين  ).د 

وهي األنظمة المجتمعية المحلية التي تبحث عن المبدعين بين األطفال ثم تتبنى تـشجيعهم       
بتقديم ما يلزمهم من علوم وخبرات في مجاالت موهبتهم، ومن ثم دعمهم لتمكيـنهم مـن                

ومـن  . استكمال مسيرتهم بتوفير اإلمكانات العلمية والمعنوية والمادية لتنفيذ مـشاريعهم         
 التجارب في هذا المجال هي تجارب مؤسسات المجتمـع المحلـي            المالحظ أن من أنجح   

والجمعيات المتخصصة برعاية هؤالء األطفال، ومنها افتتاح نادي المخترع الصغير فـي            
، ومثله في عمان، وكالهما يهدف لتنمية مهارات التفكير واإلبداع عند           ٢٠٠٤سورية عام   

 عبر تجـارب تطبيقيـة فيزيائيـة        األطفال من خالل دورات تُكسب الطفل خبرات علمية       
وكيميائية وفنية لتنمية قدراته العقلية ومداركه الحسية ضمن أجواء من تدعيم الثقة بالنفس             
والرعاية النفسية التربوية لتوصل الطفل إلى تطوير ملكات التفكير لديـه إلـى مرحلـة               

بـد أن تتطـور     في مجال التربية ال   ”. االستقالل وإفساح المجال لظهور إبداعه ثم دعمه        
 ).٥٨، ٢٠٠٤الغزالي، (“ المعلومات إلى اكتمال نفسي واجتماعي
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  :لتنشئة االجتماعيةومواجهة معوقاته في اتفكير اإلبداعي التطوير الشخصي لل: ثالثاً

  :الشخصيالتطوير نستعرض فيما يلي بعض الطرق المقترحة لمواجهة معوقات اإلبداع في 

ملية االنتباه إلى كافة اإليحاءات والمالحظـات التـي         وهي ع : مواجهة اإليحاءات السلبية   .١
أنـا  : التقل هذه الكلمات لنفـسك    ”. نبديها لذواتنا داخلياً ونبرر فيها هروبنا من التحديات       

طاقتي محدودة، أنا رأيي غير مسموع، أنا اليمكن أن أغير الواقع، أنا ال أستطيع مقاومة               
الـسويدان والعـدلوني،    . (“اف في اإلحـراج   التيار، أنا من النوع الذي يطبق األوامر،أخ      

١٢٤، ٢٠٠٩( 

وهي عملية التساؤل بهدف التعرف على الذات وما تريده وما هي طاقاتها            : مواجهة الذات  .٢
إن خـروج   ”. وميولها وإيجابيتها وسلبياتها، وذلك دون إصدار احكام مسبقة على الـذات          

تفعيل عناصر التفكيـر الـسليم      العالم العربي من االنحطاط مرهون بأن نعمل على إعادة          
المفقودة من عقولنا والتي يشكل التساؤل خطوتها األولى من خـالل الـشك بـاألعراف               
والبديهيات التقليدية ورفع القدسية عنها ورفضها ثم بدء هدم السلبي منها بهـدف البنـاء               

 “والبدء من جديد، من نقطة جديدة نحو هدف جديد وبأسـاليب مختلفـة غيـر تقليديـة                
  ). ٦١، ٢٠٠٣لعمري، ا(

المساهمة الصغيرة قد تساهم في حّل مشكلة       : عدم استصغار مساهمتك مهما كانت بسيطة      .٣
جذرية، ولذلك فقد وجهنا الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم إلى عدم االسـتهانة               

لى اهللا عليه   بأبسط شكل من أشكال المعروف في المجتمع، ومن ذلك حديث جابر عنه ص            
يجب أال تحتقر مـن     ”".  ولو أن تلق أخاك بوجه طلق      ال تحقرن من المعروف شيئاً    ": وسلم

المـط،  (“ المعروف شيئاً ولو كان صغيراً وال تمييز في فعل الخير بين البـر والفـاجر              
١٥٨، ١٩٩٢.( 

تدريب الذات وتوسيع األفق من خالل توسيع نطاق القـراءات واالطـالع علـى اآلراء                .٤
ات المختلفة مما يرفد الفكر باحتماالت وبدائل وإمكانيات تحـرر          المتنوعة لألمم والحضار  

فكره من جمود المكان والزمان وتعينه على إثراء تفكيره وفتح اآلفاق أمام التفكير خـارج      
ويؤدي القصور الجدلي للعجز عن رؤية كافة البدائل        ”. الصندوق بدل أن يصاب بالقصور    

يحجم القدرة على التكيـف والرؤيـة النـسبية         الممكنة وعزلها وفصلها عن نتائجها، مما       
، ٢٠٠١بكـار،  (“للظواهر ويورث تصلباً ذهنياً يمنع عن اختيار أنسب الحلول وتطبيقـه          

٥٦.( 
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وهو أمر هام لكل من يريد اإلبداع، وهذا ال يتحقق إال بـالتعود  : التقليدالخروج عن دائرة    .٥
التقليد واالنصهار المسرف في    ”. كعلى عدم التقليد الذي يؤدي للجمود في التفكير والسلو        

“ .شخصيات اآلخرين وأد للموهبة وإلغاء متعمد للتميز والتفرد المقـصود مـن الخليقـة             
 ). ١٣٧، ٢٠٠٣القرني، (

استخدام التفكير العلمي حتى في الخيارات اليومية وبحث البدائل بفتح المجال للعقل ليفكر              .٦
اجهنا مشكلة معينة مع شـخص مـا، فـإن          حتى بما قد يكون خارجاً عن المألوف، فإن و        

التفكير العلمي يقتضي البحث في األسباب التي أدت للمشكلة، والتي قد تكون أحد العوامل              
كما تأتي دراسة النتائج التي يمكن الوصول إليها في حـال           . غير المباشرة وغير المتوقعة   

م مقارنـة هـذه النتـائج       ترك المشكلة لتستفحل، وهنا أيضاً يتدخل الخيال اإلبداعي، ثم تت         
يعد فتح آفاق التفكير نحو العلمية والبحـث        . بحلول بديلة مقترحة يتدخل فيها اإلبداع أيضاً      

في األسباب والنتائج مع إفساح المجال لإلبداع لب التطور الفكري الـذي نحتاجـه فـي                
جب بنـاء  وفي نفس الوقت، ي. مجتمعنا لنتمكن من الوصول لحلول إبداعية جديدة لمشاكلنا  

إبداعية ال تستبعد أياً من الحلول حتى يثبت        الدليل، وهي عقلية اجتهادية     البحث عن   عقلية  
عـدم اسـتبعاد    ويدفع الذهنية نحو    التجديدي  يفتح مجال التفكير    أال دليل يؤكد فشله، وهذا      

يبدأ التفكير العلمي بمرحلة مالحظـة منظمـة        ”. الحلول التي قد تبدو غريبة ألول وهلة      
اهر الطبيعية التي يراد بحثها، ثم تأتي التجربة بوضع الظواهر في ظروف متنوعـة              للظو

قابلة للتحكم لرؤية االحتماالت، يلي ذلك االستعانة بالقوانين الجزئية المتعـددة التـي تـم               
التوصل ليها في المرحلة التجريبية، وأخيراً بعد الوصول للنظرية العامة قد نلجأ لالستنباط             

تخذ من النظرية نقطة ارتكاز ويستخلص منها نتائج محددة بطرق منطقيـة            العقلي حيث ن  
  ).٤١، ٢٠٠٥بكار،  (“رياضية

  
  :لتنشئة االجتماعيةومواجهة معوقاته في اتفكير اإلبداعي التطوير التربوي لل: رابعاً

  :التربويالتطوير نستعرض فيما يلي بعض الطرق المقترحة لمواجهة معوقات اإلبداع في 

األسس الثابتـة   : التحرر من سلطان التشبث بالِقدم فيما يمكن تطويره       الناشئ على   مساعدة   .١
التي ال تتغير عبر الزمان والمكان هي القواعد األساسية المتعلقة باهللا تعالى وثوابت دينه،              
أما غير ذلك من القوانين البشرية المتغيرة عبر الزمان والمكان فال يجب أن تُمنح شـهادة      

ِقدمها، فهذا يعاكس التطوير وإفساح المجال لإلبداع والتجديد وفـق تبـدل            الصحة بحجة   
انتشار مبدأ معين ليس دليالً على صـحته، وأكثريـة          ”االحتياجات والظروف، حيث أن     
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بل يجب أن يكون الباعث على االقتناع بالمبدأ هـي          . المعتِقدين ال تدل على صحة المعتقَد     
بكار،  (“ع المبادئ التي تم التوصل إليها بحرية واستقالل       القناعة الذاتية بمنطقه، وتوافقه م    

٢٧٣، ٢٠٠٥.( 

وهو التعرف علـى    : مالحظة استجابتنا وردود أفعالنا للفكر اإلبداعي وتفادي السلبي منه         .٢
أساليب التثبيط وقتل األفكار التي نستخدمها مع اآلخرين فنمنعهم من النجاح باستخدام اللغة             

هذه أفكار سخيفة، هذه فكرة مكلفة،      : كارهم اإلبداعية بكلمات مثل   السلبية في االستجابة ألف   
لماذا التغيير؟، دع كل شيء على حاله، ليس لدينا الوقت الكافي، لمـاذا ترهـق نفـسك                 
بمشاكل اآلخرين؟، هذا تغيير جذري صعب التطبيق، لن يوافق اآلخرون علـى فكرتـك،          

 الحالي ال يسمح بالتجديد، افعل ما تريد        أجل الفكرة، من المستحيل تغيير اآلخرين، الوضع      
إن المربي الذي يلجأ ألساليب سلبية في التعامل مـع          ”. وحدك، لن أتحمل المسؤولية معك    

أبنائه هو في الواقع ينطلق من أفكار سلبية ويتحكم في سلوكه تفكير سلبي، كما أن تغييـر             
 ). ٣٥، ٢٠٠٦وسعد، أب (“األساليب السلبية في حاجة لتغيير نمط التفكير السلبي

وذلك من توجيه أسئلة للناشئ بما يثير خياله ويحفّـزه علـى            : تدريب الخيال على النشاط    .٣
من األمثلة علـى طـرق      ”. اإلبداع والخروج عن مألوف العقل والتفكير خارج الصندوق       

ماذا ستفعل إذا فهمت لغة الحيوانات؟ مـاذا        : تحريك الخيال باستمرار استخدام أسئلة مثل     
ل لواتيحت لك فرصة حكم العالم ليوم واحد؟ ماذا كنت ستشعر لو كنتَ شجرة قريبة               ستفع

 “من جدول ماء؟ ماذا ستقول لو أنك تمكنت من الحديث مـع شخـصية قياديـة هامـة؟                 
 ).١٢٩، ٢٠٠٩السويدان والعدلوني، (

 إن الطفل المدرب على المهارات هـو      : استمرارية التدريب على مهارات اإلبداع المختلفة      .٤
مشروع لشاب قادر على اإلبداع، وستأتي الفرص حتماً الستثمارهذا التدريب،  وسـيكون             

. المرء شاكراً لمن أعانه على إبصار طريقه وأعطاه األداة التي يتحدث عنهـا اليابـانيون       
ن أسرار تفوق الشعب الياباني عنايته الهائلة بالتدريب والتأهيل المستمر نتيجة لحكمـة             م”

 إعطاء الفرد سمكة يوفر له الغذاء ليوم واحد، أما تعليمه كيف يصطاد فإنـه               :يابانية تقول 
 ). ٨٧، ٢٠٠١بكار،  (“يضمن له الغذاء المتجدد دائماً

البعد عن اإليحاء للمتدرب بان الرأي الصحيح الوحيد هو رأي المعلّم أو المدرب، ويـتم                .٥
جب أال يحاول أن يجعـل      ذلك عندما يؤمن المدرب نفسه بانه غير معصوم عن الخطأ وي          
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إنما أنـا بـشر     : " يقول لمن يسأله عن مسألة     اإلمام مالك وقد كان   . من متدربيه نسخاً عنه   
      ."أخطئ وأصيب فانظروا رأيي، فما وافق السنة فخذوا به

بما أن الهروب من وسائل اإلعـالم قـد         : توعية الناشئين باألخطار اإلعالمية من حولهم      .٦
ربي أن يلفت أنظار الناشئين ألخطار وسائل اإلعـالم، وخاصـة           أضحى صعباً، على الم   

التلفاز، واألضرار التي تصيب العقل والفكر والجسم كله بسبب التيبس أمام الشاشة الملونة             
والتعرض لوباء االستهالك المفرط الذي طال أطفال العالم وأوصلهم إلدمـان يتعـارض             

 األطفال سوق لتصريف البـضائع بغـض        جذرياً مع التفكير المنتج، وذلك بهدف تحويل      
إن أكثـر االتجاهـات     ”. النظر عن أثر ذلك على جمود تفكيرهم وضياع مبادئهم وقيمهم         

سخونة في عالم اإلعالن التجاري والتسويقي اليوم هو ذاك الموجه لألطفال، فهم أسـرع              
فال إلـى   إلى تبني نمط المعيشة االستهالكي، وذلك وصلت كلفة اإلعالنات الموجهة لألط          

، وأخذ  ١٩٨٠ مليون دوالر في عام      ١٠٠، بعد أن كانت     ١٩٩٧ مليار دوالر في عام      ١,٥
 “.أطفالنا يتلقون معلوماتهم من المصادر التي تبيعهم األشياء بدل األسرة والمدرسة والدين           

 ).٢٣ ، ٢٠٠٧المهايني العظم، (

ألحداث ببعضها ولفـت    تدريب الوالدين لعقل الناشئ على دقة المالحظة وربط األشياء وا          .٧
تـساعد  ”. نظره إلى خبرات اآلخرين وتجاربهم ونتائج أعمالهم وأسباب نجاحهم وفشلهم         

األسرة من خالل إكساب الشباب الخبرة المتعلقة بتجارب الوالدين ولفت النظر إلى تجارب             
اآلخرين ومدى نجاحها وأسباب فشلها والتباحث بشأنها معه، أو من خالل تحليل أسـباب              

أبوسـعد،   (“جاح والفشل في التجارب التي يمر بها الشاب شخصياً والتعليـق عليهـا            الن
١٧١، ٢٠٠٦ .(  

  
  : تفكير اإلبداعيالمرأة وأهمية تطوير ال: خامساً

وبعدله تعالى خلق عنـد     . عندما خلق اهللا تعالى الرجل والمرأة، خلق معهما أدوارهما في الحياة          
ومـن ضـمن    . ار باستعداد عقلي ونفسي وجسدي وروحي     كٍل منهما القدرة على أداء هذه األدو      

االستعدادات التي خُصت بها المرأة عقل ونفس وجسد وروح قادرة على إبداع رفيع المستوى في             
ودورها األساسـي   . أدائها لدورها األساسي على األرض، والذي يتفرع عنه أدوار ثانوية متعددة          

سواء كانت أماً أو زوجة أو بنتاً أو أختاً أو غيـر            هذا هو أن تكون مركز الحنان الواعي لألسرة         
فهي التي تُدرك بغريزتها االحتياجات المعلنة وغير المعلنة لكل أفـراد األسـرة، خاصـة               . ذلك

األطفال، فإذا ترافقت الغريزة مع علم حقيقي وفهم وحكمة في التطبيق، كان حال األسـرة كلهـا      
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حنان بالصفات المذكورة قادر علـى إبـداع حلـول          بخير مهما مرت بصعوبات، ألن مركزاً لل      
  . مدهشة تفوق التوقعات

غير أن المرأة في الواقع الحالي ال تتمتع بذاك العلم الحقيقي والفهم والحكمة في التطبيق، ولذلك 
فغريزتها وإن دلّتها على حماية أطفالها من حريق هائل، إال أنها غير كافية لتدلّها على طريقة 

ها اليافعين من نيران البعد عن شريعة اهللا تعالى وأتون التفلّت األخالقي عندما تلوح حماية أبنائ
حتى إن أحست األم البسيطة بسلبية ظاهرة من الظواهر في . المغريات ويصعب االختيار

المجتمع حول أبنائها، إال أن افتقارها إلى التأهيل بعلم حقيقي وفهم وحسن تطبيق يحجبها عن 
سائل الحكيمة المبدعة التي تحمي بها صغارها وتعين أبناءها البالغين على اتخاذ الوصول للو

في البيت تُكتسب االتجاهات وتُثـبت، وفيه يتعلم الصغار ”. القرارات السليمة لوقاية أنفسهم
أساليب العيش والتعامل، غير أن االهتمام بتأهيل المرأة للقيام بدورها في تربية الجيل ومهمات 

، ٢٠٠٥بكار،  (“.ومة والزوجية ضئيل ال يتناسب مع حجم الطاقات واإلمكانات المتوفرةاألم
١٩٧ .(  

  
ورغم أن دور المجتمع في تأهيل المرأة هام، إال أن المطالبة بالحقوق درب فيه من الصياح أكثر 

إن التاريخ ال يبدأ من مرحلة الحقوق بل من مرحلة الواجبات ”. ما فيه من العمل المنتج
لمتواضعة بأبسط معنى للكلمة، الواجبات الخاصة اليومية التي حين نختار أداءها تتحدد تلقائياً ا

ثقافة جديدة تماماً، وبقدر ما نختار طريق الواجبات أو طريق الحقوق يتحدد مصير مجتمعاتنا 
المرأة إن العمل المنتج الذي تحتاج إليه ). ١٢٠، ٢٠٠٥بن نبي، (“ ثقافياً وسياسياً واقتصادياً

اليوم هو أن توجد لنفسها إمكانية التفكير والتعلّم بعلم حقيقي ال يقتصر على حفظ الكتب بل 
إن فهم . يتجاوز ذلك إلى الفهم لسبب وجودها على األرض وألي هدف خلقها اهللا تعالى بذاتها

و " أمضي؟إلى أين "و " من أين أتيت؟"و " من أكون حقاً؟: "اإلجابة على األسئلة الوجودية، مثل
تفتح المجال أمام كل من المرأة والرجل لبدء التفكير فيما يفيد حقاً وفي أولويات " لماذا خُلقت؟"

  . الحياة واختيار العمل المنتج بل وإبداع الوسائل والحلول الجذرية
  

فالمرأة الواعية التي أدت وما تزال تؤدي واجب التعلم والتفكير المستمر، خاصة باألسئلة 
علقة بوجودها ومسؤليتها، ووصلت إلى معرفة حقيقة لهويتها ومن أين أتت وإلى أي رب المت

ستعود وهدف حياتها، تملك من الفكر الحر ما يمكّنها من بناء أساس فكري لذاتها تصل من 
خالله للتعرف على نفسها وعلى خالقها وأولوياتها التي تعيش حياتها عليها، كما تتمكن من خالل 

مستقل من إيجاد الوسائل المبدعة لتمييز الغث من السمين في عالمها واختيار ما يحقق فكرها ال
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إن اإلبداع ال ”. أهدافها بأفضل الوسائل وأسرع الطرق، دون أن تسمح ألي تالعب بها وبعقلها
يتجلى في حرمان المرأة من ممارسة األنشطة الداعمة للكيان االجتماعي واألسري والحضاري، 

علها تخوض غمار الحياة العامة التي تعج بالغث والسمين دون وعي باستعداداتها وال في ج
وحاجاتها ووظيفتها، وإنما يتجلي بأن يوِجد المجتمع، بالتعاون مع المرأة، األوعية واألطر التي 
تستثمر من خاللها المرأة طاقاتها وتحقق شخصيتها مع حفاظها على تعاليم دينها وصونها 

  ).     ٢٠٠، ٢٠٠٥بكار،  (“.هالكرامتها وعفت
  

وكذلك األم الواعية التي أدت وما تزال تؤدي واجب التعلم والتفكير المستمر، تستطيع إدراك ما 
يدور حولها في العالم الذي يعيشه أبناؤها فال تسمح بأن يكونوا ضحية ألحد، وتستطيع أن تُبدع 

اج أبناؤها البديل فإنها تُعمل فكرها الخالق الحلول ليس فقط في إيجاد البدائل بل حتى قبل أن يحت
 ضيفي إيجاد الوسائل التربوية التي تؤهل أطفالها لفهم حقيقة هويتهم ومن أين أتوا وإلى أين الم

والمثال على ذلك . وما الهدف منذ نعومة أظفارهم حتى قبل أن يلوح الخطر وتستعصي الحلول
تنتبه للخطر اإلعالمي الذي يحيط بالناشئين وخاصة ذلك  فالتي تملك تفكيراً مستقالً واعياًاألم هو 

، وذلك بهدف تحقيق عند الصغارالمتعلق بتهميش دور الوالدين في زرع القيم وفتح آفاق التفكير 
 هذه األمإن وعي . أطماع مادية ألصحاب وسائل اإلعالم المنتشرة في عالمنا اليومومكاسب 

ية يعينها على متابعة التطور الفكري ألوالدها والحد من باإلعالم وأهدافه من المكاسب الماد
أصبح اليوم مسوقو اإلعالنات التجارية يصورون اآلباء ”. همتأثير وسائل اإلعالم على تفكير

 على أنهم حراس بوابات ليتم تهميش دورهم والحد من تأثيرهم على أطفالهم فيتمكن أرباب
 في عالم ديزني في أمريكا تحت ١٩٩٦سويق عام فقد أقيم مؤتمر للت. التسويق من اصطيادهم

وتتلخص استراتيجية المؤتمر بإظهار " تحجيم حق الفيتو للوالدين"وبشعار " قوة الطفل"عنوان 
الوالدين في اإلعالنات على أنهما غبيان غير قادرين على فهم احتياجات أبنائهما من أشياء 

  ).١٢٥ ، ٢٠٠٧مهايني العظم، ال (“يرغبون باقتنائها، وقد حقق األسلوب نجاحاً
  

فالتفكير في حل هذه المشكلة يستعصي على األم ذات التفكير المتواضع والتي لم تكن تعي أصالً 
أن عليها أن تكون مستعدة لهذا الموقف قبل حدوثه بأن تربي أبناءها على وقاية أنفسهم من 

ي والفكر المبدع فهي األقدر أما األم صاحبة الوع. حروب قذرة تستهدف الفكر كتلك اإلعالنات
على فهم الخديعة قبل وقوعها بأن تعمل قبل أن يتعرف أبناؤها أصالً على وسائل اإلعالم على 
استخدام الوسائل المبدعة واألساليب التربوية الفعالة التي ال تكلّف بالضرورة ماالً طائالً وال 

 وغرس بذور العقيدة الصحيحة في قلوبهم جهداً عظيماً، لبناء األسس الفكرية السليمة في عقولهم
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لتستقر الحقيقة في ضمائرهم ووعيهم فال يعود هناك مكان وال مجال من فراغ يمكن أن يستغله 
  . أصحاب المصالح المختلفة في غرس بذور التالعب بالعقول الفتية

  
دوارهما من طاقات بناء على أن كالً من المرأة والرجل مكلفان ومزودان بما يعينهما على أداء أ

. فكرية ونفسية وجسدية، فكالهما يمتلكان القدرة على تنمية وتطوير تلك الطاقات أو تحجيمها
فالمرأة كائن عظيم اِلشأن في التفكير واإلبداع، . والدليل على توفر القدرة هو التكليف لكل منهما

من قدرة على التفكير اإلبداعي تماماً كما هوالرجل، ويجب أن يستفيدا مما أودع اهللا تعالى فيهما 
الذي يمكن أن يحول الحياة إلى مزرعة عظيمة فيأكال من ثمارها في حياتهما القصيرة على 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض : "قال اهللا تعالى. األرض وحياتهما األخرى األبدية
ة ويطيعون اهللا ورسوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويؤتون الزكا

  ).     ٧١التوبة،" (أولئك سيرحمهم اهللا إن اهللا عزيز حكيم
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   الدراسة الميدانية: الفصل الخامس 
 
  
   .الدراسة الميدانيةإجراءات : أوالً  
  

   .أدوات جمع البيانات: ثانياً 
  

  .مجتمع البحث والعينة : ثالثاً 
  

  متغيرات الدراسة الميدانية : رابعاً 
  

  .الدراسة اإلحصائية: خامساً 
  

  .البيانات وتفسيرهاتحليل : سادساً 
  

  .النتائج العامة والمقترحات: سابعاً 
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  : الدراسة الميدانيةإجراءات : أوالً 

تتضمن إجراءات الدراسة الميدانية موضوع هذه األطروحة المجال البحثي المتعلق بتعيين 
للظاهرة موضوع البحث، وذلك لكونها البيئة التي تم فيها الحدود المكانية والزمانية والبشرية 
  . والتي ترتبط بالنتائج بشكل مباشر

  
ويتحدد مجال البحث المكاني في مدينة دمشق، لكونها مركز كثافة سكانية في سورية بسبب 

  . انتقال الكثير من السكان إليها من باقي المحافظات، فضالً عن الهجرة من الريف إلى المدينة 
  

  . ٢٠١٠ويتحدد المجال الزماني الذي تم خالله البحث في عام 
  

أما المجال البشري فهو اإلطار المرجعي الذي مثلته العينة المنتقاة باإلضافة إلى حجمها ونوعها، 
والتي تم اختيارها وفق معايير تتالءم مع موضوع الدراسة وأهدافها وطبيعة المجتمع المدروس 

وقد شارك في . األسلوب المستخدم في تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياًاإلمكانات المتوفرة وو
  . د تم اختيارهم وفق األسلوب المفصل أدناه في مجتمع البحث والعينة فر١٠٠البحث 

  
  : أدوات جمع البيانات: ثانياً 

مجتمع اقتضى األمر استخدام أداة االستبانة لجمع البيانات المطلوبة من عينة إحتمالية من ال
  . المدروس لصعوبة تطبيق أسلوب المسح االجتماعي الشامل

  
وقد قامت الباحثة بتعريف المشارك بهدف البحث أثناء المقابلة الشخصية المقننة، مع شرح ما بدا 

واإلستبانة هي عبارة عن الئحة مؤلفة من مجموعة أسئلة ترتبط . له غامضاً من أسئلة االستبانة
 من خالل تحليل اإلجابات على هذه األسئلة الوقوف على نتائج تسلط ويمكن. بموضوع الدراسة

الضوء على موضوع البحث وتزيل الغموض عنه بالبرهان الواقعي المستمد من آراء عينة من 
مجتمع الدراسة، وتؤدي لقبول الفرضيات المتضمنة في التساؤالت األساسية للبحث وتعميمها أو 

. ومن ثم التوصل إلى مخرجات ومقترحات حول موضوع البحثإثبات خطئها وبالتالي رفضها، 
ويعد التصميم الصحيح لالستبانة من المراحل المنهجية الهامة التي تشكّل اللبنات األولى في بناء 
المنطلقات النظرية المعرفية للبحث وتعين الباحث على التوصل إلى النتائج المرجوة، ولذلك فهي 

  . جديرة بجّل االهتمام
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سؤاالً، وللتأكد من صدقها، تم تقييمها بعرضها على ) ٥٦(د شملت االستبانة في هذه الدراسة وق
ذوي االختصاص في علم االجتماع ودراساته لالستدالل على وضوح األسئلة والستيفاء 

واستناداً لذلك فقد تم تعديل االستبانة بإضافة أسئلة . تحديداتها اإلجرائية بالبدائل التي تطرح
 وجد أنها ذات ارتباط وثيق بالموضوع، وإلغاء أسئلة أخرى تبين أنها غير ذات قيمة جديدة

  . للبحث، وجمعت األسئلة ذات الموضوع الواحد على نحو متتاٍل، وتم اعتماد النموذج النهائي
  

وقد بدأت االستبانة بأسئلة تتعلق ببعض البيانات الشخصية التي تؤثر على التنشئة االجتماعية 
اب، ثم تتوزع ضمن عشرة أقسام لترتبط إجاباتها بالداللة على كل تساؤل من التساؤالت للشب

األساسية والفرعية للدراسة، وذلك بهدف التعرف إلى العوامل المؤثرة في التفكير اإلبداعي عند 
وقد جاءت صياغة االستبانة على شكل أسئلة مغلقة تُـقدم فيها بدائل أو خيارات محددة . الشباب

وبعد جمع البيانات من خالل استبانة . يختار واحداً منها لإلجابة عن السؤال المطروح
المشاركين، تم تدقيق االستبانات ومراجعتها مكتبياً للتأكد من صحتها، ثم تم تفريغ البيانات 
باألسلوب اآللي مع تحويل العالقات االجتماعية بشكلها الكيفي غير المحدد إلى عالقات إحصائية 

  . اضية تربط بين متغيرات أقرب ما تكون إلى رموز مجردة لها دالالت اجتماعيةري
  

  :مجتمع البحث والعينة : ثالثاً 

فرد تم تقسيمهم حسب ) ١٠٠( البحث األصلي هو مجتمع مدينة دمشق، وتتألف العينة من مجتمع
 . ىأنث) ٥٠(ذكراً و ) ٥٠(الجنس إلى 

ويقصد بها الجهة التي . امة األساسية للبحث االجتماعيوحدة التحليل في مجتمع البحث هي الدع
  . سيوجه الباحث اهتمامه نحوها بحيث تجمع البيانات منها أو حولها ثم تحلل على أساسها

وتستمد الخطوة المنهجية في تحديد وحدة التحليل أهميتها من كونها الركيزة األساسية لفهم 
وتتحدد وحدة التحليل في . ها الضوء لفهم ماهيتهموضوع البحث ونقطة األساس التي سيسلط علي

دراستنا بأنها الفرد الشاب المفكّر ضمن الشروط االجتماعية أي الظروف المحيطة به والتي 
واختيارنا للفرد كوحدة . يفترض أنها تؤثر على قدرته على التفكير اإلبداعي وسلوكه الناتج

اإلبداع الفكري عملية شخصية خاصة بالفرد الذي هو تحليل له مبرراته العلمية نظرياً وتطبيقياً، ف
  .طرف فيها، وتتعلق به أكثر مما تتعلق بمن حوله
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  :متغيرات الدراسة الميدانية : رابعاً 

  .التنشئة االجتماعية: المتغير المستقل  -١
 .قدرة الشباب السوري على التفكير اإلبداعي: المتغير التابع  -٢

كل من متغيرات الجنس والعمر والمستوى الدراسي ويعني قياس : متغيرات التحكم  -٣
للمبحوث ومستوى تعليم األم ومستوى تعليم األب وأثرها على قدرة الشباب السوري 

 .على التفكير اإلبداعي

  
  :  الدراسة اإلحصائية : خامساً 

يتمثل هدف هذا البحث في استكشاف تأثير التنشئة االجتماعية في قدرة الشباب السوري على 
وتحقيق هذا الهدف يستدعي قياس هذا التأثير بطريقة وصفية من خالل عينة . تفكير اإلبداعيال

الفرد يمكنه أن يعمل على "تمثّل الشباب السوري، كأن نحاول معرفة نسبة المؤيدين لفكرة أن 
رة من حيث المبدأ، ونسبة معارضيها ونسبة الذين ال يؤيدون الفك" تنمية قدراته اإلبداعية بشكل ما

وللوصول إلى هذه الغاية، البد أن نصوغ أسئلة االستبانة ضمن مجموعات . وال يعارضونها
  :لتجيب كل مجموعة عن التساؤالت األساسية للبحث كما يلي

  
مجموعة 
 هدفها عددها األسئلة

 ٥ األولى
بيانات أولية حول الجنس والعمر والمستوى الدراسي للمبحوث والمستوى 

 ستوى التعليمي لألمالتعليمي لألب والم
 تحدث عما تحب وتكره: مقياس القدرة على التفكير اإلبداعي ١٣ الثانية 
 تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على التفكير اإلبداعي ٥ الثالثة

 ٧الرابعة 
تأثير المؤسسات التعليمية في تنمية قدرة الشباب القدرة على التفكير 

 اإلبداعي
 تأثير المؤسسة الدينية في تنمية قدرة الشباب القدرة على التفكير اإلبداعي ٧ ةالخامس
 الطرق التربوية التي يرى الشباب أنها معوقة لتنمية التفكير اإلبداعي ٦ السادسة
 كيفية الحد من تأثير الطرق التربوية المعوقةلتنمية التفكير اإلبداعي ٣ السابعة
  عن عدم تنمية القدرات اإلبداعيةالضرر الناجم ٥ الثامنة
 تأثر القدرة على التفكير اإلبداعي بمتغير الجنس ٣ التاسعة
 األسئلة متعددة اإلجابات ٢ العاشرة

  



 

- 66 - 

وبهدف التحقق من الحصول على إجابات للتساؤالت األساسية لبحث، سنقوم بإدراج ما تبين لدى 
 .بط ذلك بهذه التساؤالتتفريغ البيانات وحسابها إحصائياً، ثم سنقوم بر

  
א א:א א :א

  

  :متغير الجنس -١

، في حين بلغ  %)٥٠(ذكراً أي بواقع ) ٥٠(غ عدد الذكور بل:  توزع أفراد العينة حسب الجنس
  . بما يعادل تمثيلها في المجتمع األصلي%) ٥٠(أنثى بواقع ) ٥٠(عدد اإلناث 

  

  :ات األسئلة في االستبانة مجموع -٢

تبين لدى ربط نتائج اإلجابات إحصائياً بمتغير الجنس أن بعض اإلجابات لم تحمل داللة 
إحصائية، بمعنى أنه ثبت عدم وجود فرق بنسبة ذات أهمية بين آراء الذكور واإلناث، وبالتالي 

ورغم أنه تم . ذه األسئلةيمكن اعتبار أن متغير الجنس غير مؤثر على المفاهيم التي تبحثها ه
إيراد كافة النسب المئوية المتعلقة بالربط بمتغير الجنس، إال أنه تم تحليل البيانات التي تحمل 

  . نسباً إحصائية ذات داللة هامة لإلستدالل بها على النتائج
  

  : والتحليل اإلحصائي للبياناتجداول البيانات

  .حصائية والبياناتندرج أدناه الجداول التي تحمل األرقام اإل
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   التحليل اإلحصائي لبيانات االستبانة

 النسب العامة: أوالً

 ١٠٠ عدد االستبانات )٥-١األسئلة من  (:البيانات األولية: القسم األول 
    الجنس

 50 بنسبة مئوية  ٥٠  عدد الذكور

 50 بنسبة مئوية  ٥٠  عدد اإلناث

 ١٠٠   

    العمر

 28 بنسبة مئوية  ٢٨  ١٨ إلى ١٥ن عمر العدد م

 36 بنسبة مئوية  ٣٦  ٢٤ إلى ١٩العدد من عمر 

 36 بنسبة مئوية  ٣٦  ٣٠ إلى ٢٥العدد من عمر 

 ١٠٠   

    المستوى الدراسي

 19 بنسبة مئوية  ١٩  أقل من ثانوي

 29 بنسبة مئوية  ٢٩ ثانوي

 34 بنسبة مئوية  ٣٤  جامعي

 18 سبة مئوية بن ١٨  فوق جامعي

 ١٠٠   

    مستوى تعليم األب

 33 بنسبة مئوية  ٣٣ أقل من ثانوي

 15 بنسبة مئوية  ١٥ ثانوي

 44 بنسبة مئوية  ٤٤  جامعي

 8 بنسبة مئوية  ٨  فوق جامعي

 ١٠٠   

    مستوى تعليم األم

 44 بنسبة مئوية  ٤٤  أقل من ثانوي

 19 بنسبة مئوية  ١٩  ثانوي

 30 بنسبة مئوية  ٣٠  جامعي

 7 بنسبة مئوية  ٧ فوق جامعي



 

- 68 - 

  ١٠٠   

مقياس القدرة على التفكير : القسم الثاني 

 : اإلبداعي
النسبة الالنسبةأحياناً النسبة نعم

٦ 
عندما أبادر في حل مشكلة ما، أعتمد على 

 .الحس الداخلي
٤٥ 45 ٣٨ 38 ١٧ 17 

٧ 
أكون كثيراً ما تأتيني أفضل األفكار عندما 

 .وحيداً وال أعمل شيئاً
٤٩ 49 ٣٣ 33 ١٨ 18 

٨ 
أهم شيء في العمل عندي هو أن أعمل ما 

 .أؤمن به
٨١ 81 ١٦ 16 ٣ 3 

٩ 
محاولة كسب رضا الناس عما أصنع هو 

 .أمر غير أساسي بالنسبة لي
٢٧ 27 ٥٠ 50 ٢٣ 23 

 2 ٢ 18 ١٨ 80 ٨٠أحب العمل الذي أفيد فيه اآلخرين بشكل ما١٠

١١
تمتع بقضاء الوقت في تأمل األفكار أس

الجديدة، و لو لم تكن هناك فائدة واضحة 
 .من ذلك

٤٤ 44 ٣٣ 33 ٢٣ 23 

عندما ال تثمر طريقة ما في حل المشكلة، ١٢
 .أستطيع تغيير طريقة تفكيري سريعاً

٤١ 41 ٤٢ 42 ١٧ 17 

١٣
أستمتع بقراءة الحيل العبقرية للمجرمين 

أال يقبض لدرجة أني أرجو في نفسي 
 !عليهم

٢٥ 25 ٢٠ 20 ٥٥ 55 

أشعر بأن العمل الشاق الدؤوب هو العامل ١٤
 .األساسي والضروري للنجاح

٦٢ 62 ٢٢ 22 ١٦ 16 

أفضل العمل الفردي على العمل مع ١٥
 .اآلخرين في جهد جماعي

٢٨ 28 ٣٥ 35 ٣٧ 37 

أفكر كثيراً في لغز الحياة وأسرار الكون ١٦
 .والطبيعة والخلق

٦٣ 63 ٣٠ 30 ٧ 7 

أجد أنه من المفيد أن أفكر وأحلّل التجارب ١٧
 .الفاشلة التي مررتُ بها أنا أو غيري

٦٤ 64 ٢٤ 24 ١٢ 12 

 52 ٥٢ 23 ٢٣ 25 ٢٥ال أمانع وال يهمني كثيراً إن كانت األشياء ١٨
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 .والحاجيات في غرفتي في حالة فوضى
 

ما تأثير تعليم الوالدين على : القسم الثالث 

 تنمية قدرة أوالدهما على التفكير اإلبداعي ؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

هل يشجعك والداك أو أحدهما على التجديد ١٩
 وتغيير الطرق المألوفة في حل المشاكل؟

٢٩ ٢٩ ٣٤ ٣٤ ٣٧ ٣٧ 

هل تحب طرح األسئلة على والديك حتى ٢٠
 وإن أظهرت جهلك؟  

٣٣ ٣٣ ٢٢ ٢٢ ٤٥ ٤٥ 

٢١
 تعتقد أن تعليم والديك أو أحدهما يؤثر هل

إيجابياً على التفكير المبدع في أسرتك 
 عموماً؟

٢٢ ٢٢ ١٨ ١٨ ٦٠ ٦٠ 

هل من النادر أن تسمع من والديك عبارات ٢٢
 ، إلخ؟"ال تسأل"، "عيب"، "ال تفعل: "مثل

٤١ ٤١ ٣٤ ٣٤ ٢٥ ٢٥ 

هل ينظر إليك والداك بانتباه عندما تتحدث ٢٣
 إليهما؟

١١ ١١ ٣٨ ٣٨ ٥١ ٥١ 

 
  
 

هل تؤثر المؤسسات التعليمية في : القسم الرابع 

 تنمية قدرة الشباب على التفكير اإلبداعي؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

٢٤
هل تؤمن بأن قوانين العلم التي درستها 
عموماً غير قطعية غير ثابتة ويمكن أن 

 تتغير يوماً ما؟

٢٠ ٢٠ ٣٠ ٣٠ ٥٠ ٥٠ 

٢٥
 تشعر بأنه هناك وسائل في حل هل

المشاكل أفضل من المنهج المنطقي 
 المتسلسل فكرياً؟

٢٦ ٢٦ ٣٣ ٣٣ ٤١ ٤١ 

٢٦
هل كان العديد من مدرسيك يوجهونك نحو 

الجرأة وإعالن الرأي حتى لوكان مخالفاً 
 لهم؟

٥٩ ٥٩ ٢٠ ٢٠ ٢١ ٢١ 

 ١٠ ١٠ ١٧ ١٧ ٧٣ ٧٣العديد من مدرسيك ) ومايزال(هل كان ٢٧
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 يحترمونك؟

هل كان العديد من مدرسيك يتقبلون أسئلتك ٢٨
 ويأخذونها على محمل الجد؟

١٥ ١٥ ٤٣ ٤٣ ٤٢ ٤٢ 

هل حدث أن شجعك أحد أساتذتك أو كافأك ٢٩
 على فكرة إبداعية غريبة أتيت بها؟

٤٣ ٤٣ ١٨ ١٨ ٣٩ ٣٩ 

الجامعية /هل تعتبر أن المناهج المدرسية٣٠
 تؤدي دوراً إيجابياً في حياتك؟

٣٩ ٣٩ ٢٧ ٢٧ ٣٤ ٣٤ 

  
 
 

هل تؤثر المؤسسات الدينية في : القسم الخامس 

 تنمية قدرة الشباب على التفكير اإلبداعي؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

 ١٢ ١٢ ٤٢ ٤٢ ٤٦ ٤٦ هل تذهب إلى دور العبادة؟ ٣١

٣٢ 
هل تعتقد أن الدين يساعد الناس عموماً 

 على تغيير الذات نحو األفضل؟
٥ ٥ ١٢ ١٢ ٨٣ ٨٣ 

٣٣ 
هل تستطيع التعامل مع كل الناس، 
حتى إن كانوا ينتمون لطبقة أو فئة 

 اجتماعية مختلفة؟ 

٩ ٩ ٢٣ ٢٣ ٦٨ ٦٨ 

٣٤ 
هل تهتم بما تحصل عليه من نتائج 
على المدى الطويل أكثر من المدى 

 القصير؟

١٥ ١٥ ٣٠ ٣٠ ٥٥ ٥٥ 

٣٥ 
هل توجد لديك أهداف شخصية أو 

 تك دينياً؟ طموح لتطوير ذا
١٩ ١٩ ١٣ ١٣ ٦٨ ٦٨ 

٣٦ 
في حال إجابتك على السؤال السابق 

بنعم، هل تختلف طموحاتك عن 
 طموحات اآلخرين؟

١٣ ١٣ ٢١ ٢١ ٥٤ ٥٤ 

٣٧ 
هل تخطر في بالك مفاهيم وأفكار 
جديدة لدى تعلمك أو سماعك فكرة 

 دينية جديدة؟

١١ ١١ ٢٩ ٢٩ ٦٠ ٦٠ 
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 التي يرى ما الطرق التربوية: القسم السادس 

 الشباب أنها معوقة لتنمية التفكير اإلبداعي؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

٣٨ 
هل ترى أن قبول آراء آبائنا ومدرسينا 

 دون مناقشة يعود علينا بالضرر ؟
١٧ ١٧ ٤٠ ٤٠ ٤٣ ٤٣ 

 ٤ ٤ ٢٤ ٢٤ ٧٢ ٧٢ هل تؤمن بالحوار مع اآلخرين؟ ٣٩

٤٠ 
لتدقيق فيما هل تعتقد بضرورة التفكير وا

تحصل عليه من معلومات من المدرسة 
 والجامعة؟

١٤ ١٤ ٢٦ ٢٦ ٦٠ ٦٠ 

٤١ 
هل تحاول النظر للتعاليم الدينية واألحكام

 بعمق؟
١٢ ١٢ ٢٦ ٢٦ ٦٢ ٦٢ 

٤٢ 
هل يتولد لديك شك فيما تعرضه وسائل 

 اإلعالم عموماً من معلومات؟ 
٧ ٧ ٤٣ ٤٣ ٥٠ ٥٠ 

٤٣ 
هل تعبر بوضوح عن اختالفك في 

 الرأي مع أحد أصدقائك؟
٧ ٧ ٢٢ ٢٢ ٧١ ٧١ 

 
 
 

هل يمكن الحد من تأثير الطرق : القسم السابع

 التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

 ١٢ ١٢ ٥٢ ٥٢ ٣٦ ٣٦ هل تنتقد تعليمات الكبار؟ ٤٤

٤٥ 
هل تعتقد أنه من المفيد أن تنمي 

 لتفكير اإلبداعي؟قدراتك على ا
٦ ٦ ١٦ ١٦ ٧٨ ٧٨ 

٤٦ 
هل تعتقد أنه يمكنك تنمية قدراتك 

بالتمرين مثالً أو (اإلبداعية بطريقة ما؟ 
 )بغيره

١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٨٠ ٨٠ 
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هل هناك ضرر ناجم عن عدم : القسم الثامن

 تنمية القدرات اإلبداعية؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

تكرارك لنفس مراحل العمل هل تؤمن بأن ٤٧
 سيؤدي للوصول لنفس النتائج السابقة؟

٣٣ ٣٣ ٣١ ٣١ ٣٦ ٣٦ 

هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة مشاكلك تقع ٤٨
 عليك أنت؟

٨ ٨ ١٧ ١٧ ٧٥ ٧٥ 

٤٩
هل تتوقع أنك إن جددت أسلوب تفكيرك 
ونظرتك لألمور فقد تتمكن من معالجة 

 مشاكل ما؟

٩ ٩ ١٦ ١٦ ٧٥ ٧٥ 

٥٠
محتمل أن تعود أسباب مشاكلك هل من ال

إلى طريقة تفكيرك ) بعضها على األقل(
 المعتادة؟

٤ ٤ ٣٥ ٣٥ ٦١ ٦١ 

٥١
هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان تغيير 

الظروف وصنع ظروف مؤاتية للنجاح إن 
 أراد ذلك؟

٩ ٩ ٢٧ ٢٧ ٦٤ ٦٤ 

 
 
 

هل تتأثر القدرة على التفكير : القسم التاسع

 اإلبداعي بمتغيـر الجنس؟
النسبة الالنسبة أحياناً النسبة نعم

هل توجد مساواة في التعامل بين الفتيان ٥٢
 والفتيات في أسرتك؟

٢٢ ٢٢ ٢١ ٢١ ٥٧ ٥٧ 

هل ترى أن الرجل أقدر من المرأة على ٥٣
 التفكير اإلبداعي؟

٦١ ٦١ ٢٦ ٢٦ ١٣ ١٣ 

٥٤
هل تعتقد أن تنمية القدرات اإلبداعية تؤتي 

 من الجنسين ثمارها الطيبة عند كل
 بالتساوي؟ 

١٤ ١٤ ٣٠ ٣٠ ٥٦ ٥٦ 
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:األسئلة متعددة االجابات: القسم العاشر

الحوار النسبةالتلقين :أي الوسائل أكثر أهمية في التعليم برأيك ٥٥
النسبةوالنقاش

إثارة 
الفضول 
واالهتمام

النسبة

  ٥٠ ٥٠ ٤٩ ٤٩ ١ ١ 

   
 

٥٦ 
ذ من له التأثير األكبر عليك في اتخا

 :القرار
افراد 
النسبةاألصدقاءالنسبةالمدرسةالنسبةاألسرة

  ١٥ ١٥ ٤ ٤ ٥١ ٥١ 

شخص   
النسبة غير ذلكالنسبة اإلعالمالنسبة متدين

  ٩ ٩ 3 3 ١٧ ١٧ 

  

  

 مئوية وفق متغير الجنسالنسب ال: ثانياً
 

 ١٠٠ مجموع عدد االستبانات 
 

 ٥٠ بنسبة مئوية  ٥٠ عدد الذكور

 ٥٠ بنسبة مئوية  ٥٠ ناثعدد اإل

  

 ):٥ إلى ١من(:القسم األول من األسئلة

  المستوى الدراسي- العمر -الجنس : بيانات شخصية عدا االسم
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 ال أحياناً نعم
 : مقياس القدرة على التفكير اإلبداعي: القسم الثاني 

 النسبة ذكور ةالنسبإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث

 ٢٤ ١٢ ١٠ ٥ ٣٢ ١٦ ٤٤ ٢٢ ٤٤ ٢٢ ٤٦ ٢٣.عندما أبادر في حل مشكلة ما، أعتمد على الحس الداخلي ٦

٧ 
كثيراً ما تأتيني أفضل األفكار عندما أكون وحيداً وال أعمل 

 .شيئاً
٢٠ ١٠ ١٦ ٨ ٢٨ ١٤ ٣٨ ١٩ ٥٢ ٢٦ ٤٦ ٢٣ 

 ٢ ١ ٤ ٢ ١٨ ٩ ١٤ ٧ ٨٠ ٤٠ ٨٢ ٤١ .أهم شيء في العمل عندي هو أن أعمل ما أؤمن به ٨

٩ 
محاولة كسب رضا الناس عما أصنع هو أمر غير أساسي 

 .بالنسبة لي
٢٤ ١٢ ٢٢ ١١ ٤٦ ٢٣ ٥٤ ٢٧ ٣٠ ١٥ ٢٤ ١٢ 

 ٤ ٢ ٠ ٠ ٢٨ ١٤ ٨ ٤ ٦٨ ٣٤ ٩٢ ٤٦ .أحب العمل الذي أفيد فيه اآلخرين بشكل ما ١٠

١١ 
 أستمتع بقضاء الوقت في تأمل األفكار الجديدة، و لو لم

 .تكن هناك فائدة واضحة من ذلك
٢٤ ١٢ ٢٢ ١١ ٢٦ ١٣ ٤٠ ٢٠ ٥٠ ٢٥ ٣٨ ١٩ 

١٢ 
عندما ال تثمر طريقة ما في حل المشكلة، أستطيع تغيير 

 .طريقة تفكيري سريعاً
١٢ ٦ ٢٢ ١١ ٣٨ ١٩ ٤٦ ٢٣ ٥٠ ٢٥ ٣٢ ١٦ 

١٣ 
أستمتع بقراءة الحيل العبقرية للمجرمين لدرجة أني أرجو 

 !في نفسي أال يقبض عليهم
٤٤ ٢٢ ٦٦ ٣٣ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ٣٦ ١٨ ١٤ ٧ 

١٤ 
أشعر بأن العمل الشاق الدؤوب هو العامل األساسي 

 .والضروري للنجاح
١٦ ٨ ١٦ ٨ ٢٨ ١٤ ١٦ ٨ ٥٦ ٢٨ ٨٦ ٤٣ 
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١٥ 
أفضل العمل الفردي على العمل مع اآلخرين في جهد 

 .جماعي
٣٨ ١٩ ٣٦ ١٨ ٣٠ ١٥ ٤٠ ٢٠ ٣٢ ١٦ ٢٤ ١٢ 

 ٦ ٣ ٨ ٤ ٣٠ ١٥ ٣٠ ١٥ ٦٤ ٣٢ ٦٢ ٣١.حياة وأسرار الكون والطبيعة والخلقأفكر كثيراً في لغز ال ١٦

١٧ 
أجد أنه من المفيد أن أفكر وأحلّل التجارب الفاشلة التي 

 .مررتُ بها أنا أو غيري
١٠ ٥ ١٤ ٧ ٣٢ ١٦ ١٦ ٨ ٥٨ ٢٩ ٧٠ ٣٥ 

١٨ 
ال أمانع وال يهمني كثيراً إن كانت األشياء والحاجيات في 

 .ضىغرفتي في حالة فو
٥٢ ٢٦ ٥٢ ٢٦ ١٦ ٨ ٣٠ ١٥ ٣٢ ١٦ ١٨ ٩ 

  

  

ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما : القسم الثالث  ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث على التفكير اإلبداعي ؟

١٩ 
د وتغيير هل يشجعك والداك أو أحدهما على التجدي

 الطرق المألوفة في حل المشاكل؟
٣٢ ١٦ ٢٦ ١٣ ٣٤ ١٧ ٣٤ ١٧ ٣٤ ١٧ ٤٠ ٢٠ 

٢٠ 
هل تحب طرح األسئلة على والديك حتى وإن أظهرت 

 جهلك؟  
٣٨ ١٩ ٢٨ ١٤ ٢٠ ١٠ ٢٤ ١٢ ٤٢ ٢١ ٤٨ ٢٤ 

٢١ 
هل تعتقد أن تعليم والديك أو أحدهما يؤثر إيجابياً على 

 التفكير المبدع في أسرتك عموماً؟
٢٨ ١٤ ١٦ ٨ ٢٢ ١١ ١٤ ٧ ٥٠ ٢٥ ٧٠ ٣٥ 
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٢٢ 
ال : "هل من النادر أن تسمع من والديك عبارات مثل

 ، إلخ؟"ال تسأل"، "عيب"، "تفعل
٤٠ ٢٠ ٤٢ ٢١ ٣٤ ١٧ ٣٤ ١٧ ٢٦ ١٣ ٢٤ ١٢ 

 ١٢ ٦ ١٠ ٥ ٣٦ ١٨ ٤٠ ٢٠ ٥٢ ٢٦ ٥٠ ٢٥ هل ينظر إليك والداك بانتباه عندما تتحدث إليهما؟ ٢٣

  

 تؤثر المؤسسات التعليمية في تنمية قدرة هل: القسم الرابع  ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث الشباب على التفكير اإلبداعي؟

٢٤ 
هل تؤمن بأن قوانين العلم التي درستها عموماً غير 

 قطعية غير ثابتة ويمكن أن تتغير يوماً ما؟
٢٦ ١٣ ١٤ ٧ ٨ ٤ ٣٢ ١٦ ٤٦ ٢٣ ٥٤ ٢٧ 

٢٥ 
هل تشعر بأنه هناك وسائل في حل المشاكل أفضل من 

 المنهج المنطقي المتسلسل فكرياً؟
٣٠ ١٥ ٢٢ ١١ ٣٢ ١٦ ٣٤ ١٧ ٣٨ ١٩ ٤٤ ٢٢ 

٢٦ 
هل كان العديد من مدرسيك يوجهونك نحو الجرأة 

 وإعالن الرأي حتى لوكان مخالفاً لهم؟
٥٦ ٢٨ ٦٢ ٣١ ٢٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ٢٤ ١٢ ١٨ ٩ 

 ١٢ ٦ ٨ ٤ ٢٠ ١٠ ١٤ ٧ ٦٨ ٣٤ ٧٨ ٣٩ العديد من مدرسيك يحترمونك؟) ومايزال(هل كان  ٢٧

٢٨ 
هل كان العديد من مدرسيك يتقبلون أسئلتك ويأخذونها 

 على محمل الجد؟
١٨ ٩ ١٢ ٦ ٤٢ ٢١ ٤٤ ٢٢ ٤٠ ٢٠ ٤٤ ٢٢ 

٢٩ 
هل حدث أن شجعك أحد أساتذتك أو كافأك على فكرة 

 ت بها؟إبداعية غريبة أتي
٤٨ ٢٤ ٣٨ ١٩ ٢٤ ١٢ ١٢ ٦ ٢٨ ١٤ ٥٠ ٢٥ 
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٣٠ 
الجامعية تؤدي دوراً /هل تعتبر أن المناهج المدرسية

 إيجابياً في حياتك؟
٤٦ ٢٣ ٣٢ ١٦ ٢٠ ١٠ ٣٤ ١٧ ٣٤ ١٧ ٣٤ ١٧ 

  

  

هل تؤثر المؤسسات الدينية في تنمية قدرة : القسم الخامس  ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةثإنا الشباب على التفكير اإلبداعي؟

 ١٤ ٧ ١٠ ٥ ٤٤ ٢٢ ٤٠ ٢٠ ٤٢ ٢١ ٥٠ ٢٥ هل تذهب إلى دور العبادة؟ ٣١

٣٢ 
هل تعتقد أن الدين يساعد الناس عموماً على تغيير الذات 

 نحو األفضل؟
٨ ٤ ٢ ١ ١٦ ٨ ٨ ٤ ٧٦ ٣٨ ٩٠ ٤٥ 

٣٣ 
ل الناس، حتى إن كانوا ينتمون هل تستطيع التعامل مع ك

 لطبقة أو فئة اجتماعية مختلفة؟ 
١٠ ٥ ٨ ٤ ١٦ ٨ ٣٠ ١٥ ٧٤ ٣٧ ٦٢ ٣١ 

٣٤ 
هل تهتم بما تحصل عليه من نتائج على المدى الطويل 

 أكثر من المدى القصير؟
١٢ ٦ ١٨ ٩ ٢٦ ١٣ ٣٤ ١٧ ٦٢ ٣١ ٤٨ ٢٤ 

٣٥ 
هل توجد لديك أهداف شخصية أو طموح لتطوير ذاتك 

  دينياً؟
٢٨ ١٤ ١٠ ٥ ١٨ ٩ ٨ ٤ ٥٤ ٢٧ ٨٢ ٤١ 

٣٦ 
في حال إجابتك على السؤال السابق بنعم، هل تختلف 

 طموحاتك عن طموحات اآلخرين؟
١٢ ٦ ١٤ ٧ ١٦ ٨ ٢٦ ١٣ ٥٦ ٢٨ ٥٢ ٢٦ 
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٣٧ 
هل تخطر في بالك مفاهيم وأفكار جديدة لدى تعلمك أو 

 سماعك فكرة دينية جديدة؟
١٢ ٦ ١٠ ٥ ٣٢ ١٦ ٢٦ ١٣ ٥٦ ٢٨ ٦٤ ٣٢ 

  

  

ما الطرق التربوية التي يرى الشباب أنها : القسم السادس  ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث معوقة لتنمية التفكير اإلبداعي؟

٣٨ 
هل ترى أن قبول آراء آبائنا ومدرسينا دون مناقشة يعود 

 علينا بالضرر ؟
١٨ ٩ ١٦ ٨ ١٨ ٩ ٤٢ ٢١ ٤٤ ٢٢ ٤٢ ٢١ 

 ٨ ٤ ٠ ٠ ٢٠ ١٠ ٢٨ ١٤ ٧٢ ٣٦ ٧٢ ٣٦ هل تؤمن بالحوار مع اآلخرين؟ ٣٩

٤٠ 
هل تعتقد بضرورة التفكير والتدقيق فيما تحصل عليه من 

 معلومات من المدرسة والجامعة؟
١٦ ٨ ١٢ ٦ ٢٤ ١٢ ٢٨ ١٤ ٦٠ ٣٠ ٦٠ ٣٠ 

 ١٢ ٦ ١٢ ٦ ٢٨ ١٤ ٢٤ ١٢ ٦٠ ٣٠ ٦٤ ٣٢ ؟هل تحاول النظر للتعاليم الدينية واألحكام بعمق ٤١

٤٢ 
هل يتولد لديك شك فيما تعرضه وسائل اإلعالم عموماً من 

 معلومات؟ 
٤ ٢ ١٠ ٥ ٤٤ ٢٢ ٤٢ ٢١ ٥٢ ٢٦ ٤٨ ٢٤ 

٤٣ 
هل تعبر بوضوح عن اختالفك في الرأي مع أحد 

 أصدقائك؟
١٠ ٥ ٤ ٢ ٢٤ ١٢ ٢٠ ١٠ ٦٦ ٣٣ ٧٦ ٣٨ 
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أثير الطرق التربوية المعوقة هل يمكن الحد من ت: القسم السابع ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث لتنمية التفكير اإلبداعي؟

 ١٨ ٩ ٦ ٣ ٤٤ ٢٢ ٦٠ ٣٠ ٣٨ ١٩ ٣٤ ١٧ هل تنتقد تعليمات الكبار؟ ٤٤

٤٥ 
ر هل تعتقد أنه من المفيد أن تنمي قدراتك على التفكي

 اإلبداعي؟
٦ ٣ ٦ ٣ ٢٠ ١٠ ١٢ ٦ ٧٤ ٣٧ ٨٢ ٤١ 

٤٦ 
هل تعتقد أنه يمكنك تنمية قدراتك اإلبداعية بطريقة ما؟ 

 )بالتمرين مثالً أو بغيره(
٦ ٣ ١٤ ٧ ١٢ ٦ ٨ ٤ ٨٢ ٤١ ٧٨ ٣٩ 

  

هل هناك ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات : القسم الثامن ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث لنسبةا ذكور النسبةإناث اإلبداعية؟

٤٧ 
هل تؤمن بأن تكرارك لنفس مراحل العمل سيؤدي 

 للوصول لنفس النتائج السابقة؟
٣٤ ١٧ ٣٢ ١٦ ٣٦ ١٨ ٢٦ ١٣ ٣٠ ١٥ ٤٢ ٢١ 

 ١٦ ٨ ٠ ٠ ١٤ ٧ ٢٠ ١٠ ٧٠ ٣٥ ٨٠ ٤٠ هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة مشاكلك تقع عليك أنت؟ ٤٨

٤٩ 
تتوقع أنك إن جددت أسلوب تفكيرك ونظرتك لألمور هل 

 فقد تتمكن من معالجة مشاكل ما؟
١٨ ٩ ٠ ٠ ١٦ ٨ ١٦ ٨ ٦٦ ٣٣ ٨٤ ٤٢ 

٥٠ 
بعضها على (هل من المحتمل أن تعود أسباب مشاكلك 

 إلى طريقة تفكيرك المعتادة؟) األقل
٦ ٣ ٢ ١ ٤٠ ٢٠ ٣٠ ١٥ ٥٤ ٢٧ ٦٨ ٣٤ 
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٥١ 
غيير الظروف وصنع هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان ت

 ظروف مؤاتية للنجاح إن أراد ذلك؟
٨ ٤ ١٠ ٥ ١٠ ٥ ٢٤ ١٢ ٦٢ ٣١ ٦٦ ٣٣ 

  

  

هل تتأثر القدرة على التفكير اإلبداعي بمتغيـر : القسم التاسع ال أحياناً نعم

 النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث النسبة ذكور النسبةإناث الجنس؟

٥٢ 
اة في التعامل بين الفتيان والفتيات في هل توجد مساو

 أسرتك؟
١٦ ٨ ٢٨ ١٤ ٢٢ ١١ ٢٠ ١٠ ٦٢ ٣١ ٥٢ ٢٦ 

 ٣٨ ١٩ ٨٤ ٤٢ ٤٠ ٢٠ ١٢ ٦ ٢٢ ١١ ٤ ٢ هل ترى أن الرجل أقدر من المرأة على التفكير اإلبداعي؟ ٥٣

٥٤ 
هل تعتقد أن تنمية القدرات اإلبداعية تؤتي ثمارها الطيبة 

  عند كل من الجنسين بالتساوي؟
١٦ ٨ ١٢ ٦ ٣٦ ١٨ ٢٤ ١٢ ٤٨ ٢٤ ٦٤ ٣٢ 
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:األسئلة متعددة االجابات: القسم العاشر  

 إثارة الفضول واالهتمام الحوار والنقاش التلقين :أي الوسائل أكثر أهمية في التعليم برأيك ٥٥

 النسبة ذكورالنسبة إناثالنسبة ذكورالنسبة إناثالنسبة ذكورالنسبة إناث
 

٠ 0١ 2٢٣ 46٢٥ 50 ٢٧ 54٢٤ 48 

  
 

 األصدقاء المدرسة بعض أفراد األسرة/أحد :من له التأثير األكبر عليك في اتخاذ القرار ٥٦

 النسبة ذكورالنسبة إناثالنسبة ذكورالنسبة إناثالنسبة ذكورالنسبة إناث

١٧ ٧٨ ٣٩ 34٤ ٢ ١ 8 ٢ 4٢٤ ١٢ 

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين

 النسبة ذكورالنسبة إناثالنسبة ذكورالنسبة إناثالنسبة ذكورالنسبة ثإنا

  

٤ 8٦ 12١ 2٢ 4 ٨ 16١٨ ٩ 
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ـّر العمـــرب الـالنس: ثالثاً  مئويـة وفـق متغي

  

  عدد االستبانات وفق متغير العمر

 ٢٨,٠ بنسبة مئوية  ٢٨ ١٨ إلى ١٥العدد من عمر 

 ٣٦,٠ بنسبة مئوية  ٣٦ ٢٤ إلى ١٩العدد من عمر 

 ٣٦,٠ بنسبة مئوية  ٣٦ ٣٠ إلى ٢٥العدد من عمر 

 ١٠٠ 

  

 ):٥ إلى ١من(:القسم األول من األسئلة

  المستوى الدراسي- العمر -الجنس : بيانات شخصية عدا االسم

  
مقياس القدرة على : القسم الثاني  ال أحياناً نعم

النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥ : التفكير اإلبداعي

٦ 
عندما أبادر في حل مشكلة ما، 

 .أعتمد على الحس الداخلي
١٣٫٩ ٥٫٠ ١٫٤ ٥٫٠ ١٠٫٧ ٣٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٥٣٫٦ ١٥٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٤٤٫٤ ١٦٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ 

٧ 
ني أفضل األفكار كثيراً ما تأتي

عندما أكون وحيداً وال أعمل 
١٫٧ ٦٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ ٥٠٫٠ ١٨٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٥٠٫٠ ١٤٫٠ 
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 .شيئاً

٨ 
أهم شيء في العمل عندي هو 

 .أن أعمل ما أؤمن به
٠٫٠ ٠٫٠ ٥٫٦ ٢٫٠ ٠٫٤ ١٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٢١٫٤ ٦٫٠ ٨٣٫٣ ٣٠٫٠ ٨٣٫٣ ٣٠٫٠ ٧٥٫٠ ٢١٫٠ 

٩ 

محاولة كسب رضا الناس عما 
أصنع هو أمر غير أساسي 

 .بالنسبة لي

١٫٧ ٦٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٣٫٢ ٩٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٣٢٫١ ٩٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ 

١٠ 
أحب العمل الذي أفيد فيه 

 .اآلخرين بشكل ما
٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٧ ٢٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٢١٫٤ ٦٫٠ ٨٦٫١ ٣١٫٠ ٨٠٫٦ ٢٩٫٠ ٧١٫٤ ٢٠٫٠ 

١١ 

أستمتع بقضاء الوقت في تأمل 
األفكار الجديدة، و لو لم تكن 
 .هناك فائدة واضحة من ذلك

١٫٤ ٥٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٣٫٢ ٩٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٤٤٫٤ ١٦٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٦١٫١ ٢٢٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ 

١٢ 

عندما ال تثمر طريقة ما في 
حل المشكلة، أستطيع تغيير 

 .ي سريعاًطريقة تفكير

١٫٤ ٥٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٥٠٫٠ ١٨٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ 

١٣ 

أستمتع بقراءة الحيل العبقرية 
للمجرمين لدرجة أني أرجو 
 !في نفسي أال يقبض عليهم

٥٫٨ ٢١٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٣٫٩ ١١٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٣٢٫١ ٩٫٠ 

١٤ 

أشعر بأن العمل الشاق 
الدؤوب هو العامل األساسي 

  .والضروري للنجاح
١٫٩ ٧٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٦٩٫٤ ٢٥٫٠ ٦٠٫٧ ١٧٫٠ 



 

- 85 - 

 

١٥ 

أفضل العمل الفردي على 
العمل مع اآلخرين في جهد 

 .جماعي

٣٫١ ١١٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٥٫٠ ١٤٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٨٫٩ ١٤٫٠ ٣٢٫١ ٩٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ١٧٫٩ ٥٫٠ 

١٦ 

أفكر كثيراً في لغز الحياة 
وأسرار الكون والطبيعة 

 .والخلق

٠٫٣ ١٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٧٧٫٨ ٢٨٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٥٣٫٦ ١٥٫٠ 

١٧ 

أجد أنه من المفيد أن أفكر 
وأحلّل التجارب الفاشلة التي 

 .و غيريمررتُ بها أنا أ

٠٫٦ ٢٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ ٧٢٫٢ ٢٦٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٦٠٫٧ ١٧٫٠ 

١٨ 

ال أمانع وال يهمني كثيراً إن 
كانت األشياء والحاجيات في 

 .غرفتي في حالة فوضى

٥٫٠ ١٨٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٥٫٠ ١٤٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ١٤٫٣ ٤٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ 

  

ما تأثير تعليم : القسم الثالث  ال أحياناً نعم

الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما 

 على التفكير اإلبداعي ؟
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

١٩ 
هل يشجعك والداك أو أحدهما 

تجديد وتغيير الطرق على ال
٢٫٥ ٩٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٢٫٥ ٧٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ 
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 المألوفة في حل المشاكل؟

٢٠ 

هل تحب طرح األسئلة على 
والديك حتى وإن أظهرت 

 جهلك؟  

٢٫٨ ١٠٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٢٫٩ ٨٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢١٫٤ ٦٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٥٠٫٠ ١٤٫٠ 

٢١ 

هل تعتقد أن تعليم والديك أو 
أحدهما يؤثر إيجابياً على 
التفكير المبدع في أسرتك 

 عموماً؟

١٫٧ ٦٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ١٫٨ ٥٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ١٠٫٧ ٣٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٧١٫٤ ٢٠٫٠ 

٢٢ 

هل من النادر أن تسمع من 
ال : "والديك عبارات مثل

 ؟"ألال تس"، "عيب"، "تفعل

٤٫٢ ١٥٫٠ ٤٤٫٤ ١٦٫٠ ٣٫٦ ١٠٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ 

٢٣ 
هل ينظر إليك والداك بانتباه 

 عندما تتحدث إليهما؟
٠٫٣ ١٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٢٫١ ٦٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ 

  
هل تؤثر : القسم الرابع  ال أحياناً نعم

ؤسسات التعليمية في تنمية الم

 قدرة الشباب على تفكير إبداعي؟
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

٢٤ 
هل تؤمن بأن قوانين العلم 
التي درستها عموماً غير 

٢٫٢ ٨٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٢٫٥ ٧٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٣٨٫٩ ١٤٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٦١٫١ ٢٢٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ 
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 تتغير؟قطعية ويمكن أن 

٢٥ 

هل تشعر بأنه هناك وسائل 
في حل المشاكل أفضل من 
المنهج المنطقي المتسلسل 

 فكرياً؟

٢٫٢ ٨٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٤٤٫٤ ١٦٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٥٣٫٦ ١٥٫٠ 

٢٦ 

هل كان العديد من مدرسيك 
يوجهونك نحو الجرأة وإعالن 
 الرأي حتى لوكان مخالفاً لهم؟

٧٫٥ ٢٧٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٤٫٦ ١٣٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ١٧٫٩ ٥٫٠ ٥٫٦ ٢٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ 

٢٧ 
العديد من ) ومايزال(هل كان 

 مدرسيك يحترمونك؟
٠٫٦ ٢٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ١٫٨ ٥٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ١٠٫٧ ٣٫٠ ٧٥٫٠ ٢٧٫٠ ٧٢٫٢ ٢٦٫٠ ٧١٫٤ ٢٠٫٠ 

٢٨ 

هل كان العديد من مدرسيك 
يتقبلون أسئلتك ويأخذونها على 

 محمل الجد؟

٠٫٦ ٢٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٢٫٩ ٨٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٣٨٫٩ ١٤٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ 

٢٩ 

هل حدث أن شجعك أحد 
أساتذتك أو كافأك على فكرة 

  أتيت بها؟إبداعية غريبة

٤٫٧ ١٧٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٣٫٩ ١١٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٧٫٩ ٥٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٤٤٫٤ ١٦٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ 

٣٠ 

هل تعتبر أن المناهج 
الجامعية تؤدي دوراً /المدرسية

 إيجابياً في حياتك؟

٤٫٤ ١٦٫٠ ٣٨٫٩ ١٤٫٠ ٣٫٢ ٩٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ 
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هل تؤثر : القسم الخامس  ال أحياناً نعم

المؤسسات الدينية في تنمية قدرة 

 الشباب على التفكير اإلبداعي؟
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

 ١٫١ ٤٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٧٫١ ٢٫٠ هل تذهب إلى دور العبادة؟ ٣١

٣٢ 

هل تعتقد أن الدين يساعد 
الناس عموماً على تغيير الذات 

 نحو األفضل؟

٠٫٨ ٣٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ٠٫٤ ١٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٣٫٦ ١٫٠ ٧٥٫٠ ٢٧٫٠ ٨٣٫٣ ٣٠٫٠ ٩٢٫٩ ٢٦٫٠ 

٣٣ 

هل تستطيع التعامل مع كل 
 حتى إن كانوا ينتمون الناس،

 لطبقة أو فئة اجتماعية مختلفة

٠٫٣ ١٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ١٫٨ ٥٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ ٨٠٫٦ ٢٩٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٥٧٫١ ١٦٫٠ 

٣٤ 

هل تهتم بما تحصل عليه من 
نتائج على المدى الطويل أكثر 

 من المدى القصير؟

١٫٤ ٥٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٣٣٫٣ ١٢٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٦٦٫٧ ٢٤٫٠ ٤٢٫٩ ١٢٫٠ 

٣٥ 

هل توجد لديك أهداف 
شخصية أو طموح لتطوير 

 ذاتك دينياً؟ 

١٫٧ ٦٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٣٫٢ ٩٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٧٫١ ٢٫٠ ٧٢٫٢ ٢٦٫٠ ٦٩٫٤ ٢٥٫٠ ٦٠٫٧ ١٧٫٠ 

٣٦ 
في حال إجابتك على السؤال 

السابق بنعم، هل تختلف 
٠٫٦ ٢٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٢٫٥ ٧٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ١٧٫٩ ٥٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٤٦٫٤ ١٣٫٠ 
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طموحاتك عن طموح اآلخرين

٣٧ 

هل تخطر في بالك مفاهيم 
وأفكار جديدة لدى تعلمك أو 
 سماعك فكرة دينية جديدة؟

١٫١ ٤٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٦١٫١ ٢٢٫٠ ٥٣٫٦ ١٥٫٠ 

  

لطرق ما ا: القسم السادس  ال أحياناً نعم

التربوية التي يرى الشباب أنها 

 معوقة لتنمية التفكير اإلبداعي؟
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

٣٨ 

هل ترى أن قبول آراء آبائنا 
ومدرسينا دون مناقشة يعود 

 علينا بالضرر ؟

١٫٤ ٥٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٥٠٫٠ ١٤٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ 

٣٩ 
هل تؤمن بالحوار مع 

 اآلخرين؟
٠٫٣ ١٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ٠٫٧ ٢٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٧٥٫٠ ٢٧٫٠ ٧٥٫٠ ٢٧٫٠ ٦٤٫٣ ١٨٫٠ 

٤٠ 

هل تعتقد بضرورة التفكير 
تحصل عليه من والتدقيق فيما 

معلومات من المدرسة 
 والجامعة؟

٠٫٨ ٣٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٢٫٥ ٧٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٦٦٫٧ ٢٤٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٤٦٫٤ ١٣٫٠ 

٤١ 
هل تحاول النظر للتعاليم 
 الدينية واألحكام بعمق؟

١٫٤ ٥٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٦٩٫٤ ٢٥٫٠ ٥٠٫٠ ١٤٫٠ 
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٤٢ 

هل يتولد لديك شك فيما 
تعرضه وسائل اإلعالم عموماً 

 من معلومات؟ 

١٫١ ٤٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ٠٫٧ ٢٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٦٠٫٧ ١٧٫٠ ٥٢٫٨ ١٩٫٠ ٦١٫١ ٢٢٫٠ ٣٢٫١ ٩٫٠ 

٤٣ 

هل تعبر بوضوح عن 
اختالفك في الرأي مع أحد 

 أصدقائك؟

١٫١ ٤٫٠ ٥٫٦ ٢٫٠ ٠٫٤ ١٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ١٠٫٧ ٣٫٠ ٦٦٫٧ ٢٤٫٠ ٦٣٫٩ ٢٣٫٠ ٨٥٫٧ ٢٤٫٠ 

  

هل يمكن الحد من : القسم السابع ال أحياناً نعم

تأثير الطرق التربوية المعوقة 

 لتنمية التفكير اإلبداعي؟
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

 ١٫٧ ٦٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٠٫٧ ٢٫٠ ٤٤٫٤ ١٦٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٦٧٫٩ ١٩٫٠ ٣٨٫٩ ١٤٫٠ ٤١٫٧ ١٥٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ ل تنتقد تعليمات الكبار؟ه ٤٤

٤٥ 

هل تعتقد أنه من المفيد أن 
تنمي قدراتك على التفكير 

 اإلبداعي؟

٠٫٦ ٢٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٢١٫٤ ٦٫٠ ٨٠٫٦ ٢٩٫٠ ٨٣٫٣ ٣٠٫٠ ٦٧٫٩ ١٩٫٠ 

٤٦ 

هل تعتقد أنه يمكنك تنمية 
قدراتك اإلبداعية بطريقة ما؟ 

 )بالتمرين مثالً أو بغيره(

١٫١ ٤٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٤٫٣ ٤٫٠ ٨٦٫١ ٣١٫٠ ٧٧٫٨ ٢٨٫٠ ٧٥٫٠ ٢١٫٠ 
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هل هناك ضرر : القسم الثامن ال أحياناً نعم

ناجم عن عدم تنمية القدرات 

 اإلبداعية؟
 النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

١٩ -

٢٤ 
 النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة

١٥ -

١٨ 
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة

٤٧ 

هل تؤمن بأن تكرارك لنفس 
مراحل العمل سيؤدي للوصول 

 لنفس النتائج السابقة؟

٣٫٣ ١٢٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٫٦ ١٠٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ 

٤٨ 
هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة 

 مشاكلك تقع عليك أنت؟
٠٫٠ ٠٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ١٫٨ ٥٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٨٦٫١ ٣١٫٠ ٨٠٫٦ ٢٩٫٠ ٥٣٫٦ ١٥٫٠ 

٤٩ 

هل تتوقع أنك إن جددت 
أسلوب تفكيرك ونظرتك 

لألمور فقد تتمكن من معالجة 
 مشاكل ما؟

٠٫٦ ٢٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ١٫١ ٣٫٠ ٥٫٦ ٢٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٨٨٫٩ ٣٢٫٠ ٧٢٫٢ ٢٦٫٠ ٦٠٫٧ ١٧٫٠ 

٥٠ 

هل من المحتمل أن تعود 
بعضها على (أسباب مشاكلك 

إلى طريقة تفكيرك ) األقل
 المعتادة؟

٠٫٣ ١٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٦٠٫٧ ١٧٫٠ ٦٩٫٤ ٢٥٫٠ ٦٩٫٤ ٢٥٫٠ ٣٩٫٣ ١١٫٠ 

٥١ 
هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان 

الظروف وصنع ظروف تغيير 
١٫١ ٤٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ٠٫٧ ٢٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٨٫٦ ٨٫٠ ٦١٫١ ٢٢٫٠ ٦٦٫٧ ٢٤٫٠ ٦٤٫٣ ١٨٫٠ 
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 مؤاتية للنجاح إن أراد ذلك؟

 

هل تتأثر القدرة : القسم التاسع ال أحياناً نعم

على التفكير اإلبداعي بمتغيـر 

 الجنس؟
النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة ١٨- ١٥

٥٢ 

هل توجد مساواة في 
التعامل بين الفتيان والفتيات 

 في أسرتك؟

٢٫٢ ٨٫٠ ١٩٫٤ ٧٫٠ ٢٫٥ ٧٫٠ ١٦٫٧ ٦٫٠ ٢٢٫٢ ٨٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ ٦١٫١ ٢٢٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٥٠٫٠ ١٤٫٠ 

٥٣ 

هل ترى أن الرجل أقدر من 
لتفكير المرأة على ا
 اإلبداعي؟

٦٫١ ٢٢٫٠ ٦٦٫٧ ٢٤٫٠ ٥٫٤ ١٥٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫٠ ٢٥٫٠ ٧٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ٢١٫٤ ٦٫٠ 

٥٤ 

هل تعتقد أن تنمية القدرات 
اإلبداعية تؤتي ثمارها 

الطيبة عند كل من الجنسين 
 بالتساوي؟ 

١٫٤ ٥٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٫٤ ٤٫٠ ٢٧٫٨ ١٠٫٠ ٣٠٫٦ ١١٫٠ ٣٢٫١ ٩٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٥٥٫٦ ٢٠٫٠ ٥٣٫٦ ١٥٫٠ 

  

 :األسئلة متعددة االجابات: القسم العاشر

 إثارة الفضول واالهتمام الحوار والنقاش التلقينأي الوسائل أكثر أهمية في  ٥٥
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١٥ -

١٨ 
 النسبة ١٨- ١٥ النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة ٢٤- ١٩ النسبة

١٩ -

٢٤ 
 النسبة

٢٥ -

٣٠ 
 النسبة

١٥ -

١٨ 
 النسبة

١٩ -

٢٤ 
 :التعليم برأيك النسبة ٣٠- ٢٥ النسبة

٥٠٫٠ ١٨٫٠ ٥٠٫٠ ١٨٫٠ ٣٥٫٧ ١٠٫٠ ٣٨٫٩ ١٤٫٠ ٤٧٫٢ ١٧٫٠ ٥٠٫٠ ١٤٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ١٤٫٣ ٤٫٠ 

 األصدقاء المدرسة بعض أفراد األسرة/أحد

١٨ -

١٥ 
 النسبة ١٥- ١٨ النسبة ٢٥- ٣٠ النسبة ١٩- ٢٤ النسبة

٢٤ -

١٩ 
 النسبة

٣٠ -

٢٥ 
 النسبة

١٨ -

١٥ 
 النسبة

٢٤ -

١٩ 
 النسبة ٢٥- ٣٠ النسبة

١٩٫٤ ٧٫٠ ١١٫١ ٤٫٠ ١٧٫٩ ٥٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ٥٫٦ ٢٫٠ ٣٫٦ ١٫٠ ٣٦٫١ ١٣٫٠ ٥٨٫٣ ٢١٫٠ ٥٧٫١ ١٦٫٠ 

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين

١٨ -

١٥ 
 النسبة ١٥- ١٨ النسبة ٢٥- ٣٠ النسبة ١٩- ٢٤ النسبة

٢٤ -

١٩ 
 النسبة

٣٠ -

٢٥ 
 النسبة

١٨ -

١٥ 
 النسبة

٢٤ -

١٩ 
 النسبة ٢٥- ٣٠ النسبة

من له التأثير األكبر عليك في  ٥٦
 :اتخاذ القرار

٢٥٫٠ ٩٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ١٠٫٧ ٣٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ٢٫٨ ١٫٠ ٣٫٦ ١٫٠ ١٣٫٩ ٥٫٠ ٨٫٣ ٣٫٠ ٧٫١ ٢٫٠ 

  

ـّر المسـتوى الدراسـيب الـالنس: رابعاً  مئويـة وفـق متغي
  

  متغير المستوى الدراسيعدد االستبانات وفق 

 ١٩ بنسبة مئوية  ١٩ أقل من ثانوي

 ٢٩ ئوية بنسبة م ٢٩ ثانوي

 ٣٤ بنسبة مئوية  ٣٤ جامعي

 ١٨ بنسبة مئوية ١٨ فوق جامعي
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 ١٠٠ 

 ):٥ إلى ١من(:القسم األول من األسئلة

  المستوى الدراسي- العمر -الجنس : بيانات شخصية عدا االسم



 

- 95 - 
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ـّر المسـتوى الدراسـي لألب الـالنس: خامساً  بمئويـة وفـق متغي
  

  متغير المستوى الدراسي لألبعدد االستبانات وفق 

 ٣٣ بنسبة مئوية  ٣٣ أقل من ثانوي

 ١٥ بنسبة مئوية  ١٥ ثانوي

 ٤٤ بنسبة مئوية  ٤٤ جامعي

 ٨ بنسبة مئوية ٨ فوق جامعي
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 ):٥ إلى ١من(:القسم األول من األسئلة

 ي المستوى الدراس- العمر -الجنس : بيانات شخصية عدا االسم
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ـّر المسـتوى الدراسـي لألمب الـالنس: سادساً  مئويـة وفـق متغي
  

  متغير المستوى الدراسي لألمعدد االستبانات وفق 

 ٤٤ بنسبة مئوية  ٤٤ أقل من ثانوي

 ١٩ بنسبة مئوية  ١٩ ثانوي

 ٣٠ بنسبة مئوية  ٣٠ جامعي

 ٧ بنسبة مئوية ٧ فوق جامعي

  

 ):٥ إلى ١من(:القسم األول من األسئلة

  المستوى الدراسي- العمر -الجنس : بيانات شخصية عدا االسم
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   : تحليل البيانات وتفسيرها: سادساً 

جتماعية الميدانية واستبانة اآلراء هو البحث العملي ألثر التنشئة االالهدف األساسي من الدراسة 
وبعد معالجة البيانات المأخوذة من . الشباب السوريودورها في نمو التفكير اإلبداعي لدى 

 إحصائياً باستخدام النسب المئوية، تم بحث التساؤالت األساسية للدراسة ودالالتها االستبانات
القة ومدى إمكانية استخدامها لتفسير الظواهر والخروج بنتائج حول نقطتين أساسيتين والع

   التنشئة االجتماعية-١    :بينهما
   نمو التفكير اإلبداعي عند الشباب السوري-٢

  

 تحليل البيانات والنسب المئوية وتفسيرها بشكل عام: أوالًً

  
الحظ أن الدراسة قد أبرزت بعض الفروق في اآلراء، ومـن           وبالتدقيق بالنسب المئوية الناتجة ن    

  :النقاط الهامة ما يلي 

 .البيانات الشخصية: من األسئلةالقسم األول   .»أ 

  :ذات األرقام التالية هي للبيانات الشخصية عدا االسماألسئلة 
 الجنس .١

 العمر .٢

 المستوى الدراسي .٣

 المستوى الدراسي لألب .٤

 المستوى الدراسي لألم .٥

قياس القدرة على التفكير اإلبداعي من خالل الحديث عن : القسم الثاني من األسئلة  .»ب 

 :سلوك وما يحب الفرد ويكرهتفكير والي البعض العادات الشخصية ف

  : الناتجة عن أجوبة المبحوثين في هذا القسم كما يليالنسب المئوية تظهر و
 ال أحياناً نعم نص السؤال الرقم

 ١٧ ٣٨ ٤٥ .عندما أبادر في حل مشكلة ما، أعتمد على الحس الداخلي ٦

 ١٨ ٣٣ ٤٩ .ال أعمل شيئاًكثيراً ما تأتيني أفضل األفكار عندما أكون وحيداً و ٧

 ٣ ١٦ ٨١ .أهم شيء في العمل عندي هو أن أعمل ما أؤمن به ٨

 ٢٣ ٥٠ ٢٧ .محاولة كسب رضا الناس عما أصنع هو أمر غير أساسي بالنسبة لي ٩
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 ٢ ١٨ ٨٠ .أحب العمل الذي أفيد فيه اآلخرين بشكل ما ١٠

 ٢٣ ٣٣ ٤٤  لم تكن هناك فائدة واضحةأستمتع بقضاء الوقت في تأمل األفكار الجديدة، و لو ١١

 ١٧ ٤٢ ٤١ .عندما ال تثمر طريقة ما في حل المشكلة، أستطيع تغيير طريقة تفكيري سريعاً ١٢

١٣ 
أستمتع بقراءة الحيل العبقرية للمجرمين لدرجة أني أرجو في نفسي أال يقبض 

 !عليهم
٥٥ ٢٠ ٢٥ 

 ١٦ ٢٢ ٦٢ .سي والضروري للنجاحأشعر بأن العمل الشاق الدؤوب هو العامل األسا ١٤

 ٣٧ ٣٥ ٢٨ .أفضل العمل الفردي على العمل مع اآلخرين في جهد جماعي ١٥

 ٧ ٣٠ ٦٣ .أفكر كثيراً في لغز الحياة وأسرار الكون والطبيعة والخلق ١٦

١٧ 
أجد أنه من المفيد أن أفكر وأحلّل التجارب الفاشلة التي مررتُ بها أنا أو 

 .غيري
١٢ ٢٤ ٦٤ 

١٨ 
ال أمانع وال يهمني كثيراً إن كانت األشياء والحاجيات في غرفتي في حالة 

 .فوضى
٥٢ ٢٣ ٢٥ 

الناتجة عن أجوبة المبحوثين تظهر لدينا عدة مالحظات، ويمكن تلخيصها النسب المئوية بتحليل و
  : فيما يلي

ابت أج: االعتماد على الحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما: ٦السؤال رقم  .١
باإليجاب، وهي نسبة تبشر بخير، فمن %) ٤٥وهي نسبة (النسبة العظمى من العينة 

العالمات الدالة على ارتفاع نسبة اإلبداع والتفكير اإلبداعي هي مسألة االعتماد على 
. الحس الداخلي، والذي قد يكون أحياناً غير متوافق مع الظروف المحيطة بالموضوع

بالنفي القاطع، وهي %) ١٧(ياناً، في حين أجابت نسبة بأح%) ٣٨(وقد أجابت نسبة 
إنه ذلك الحس الذي . نسبة قليلة بالمقارنة مع ميل معظم العينة العتماد الحس الداخلي

ينبئ المرء بأن وراء األمور ما يمكن أن يكون ذا فائدة إذا ما تم بحثه والتأكد منه، إنه 
حيص في نقاط غير مألوفة في موضوع شعور بإمكانية إيداع أمر غير مألوف لدى التم

 . البحث

أجابت نسبة : الحصول على أفضل األفكار عندما يكون المرء وحيداً: ٧السؤال رقم  .٢
أجابت %) ١٨(منهم بأحياناً ونسبة %) ٣٣(من العينة بنعم بينما أجابت نسبة %) ٤٩(

 اإلبداعي بالنفي، وهذا يعني حوالي نصف العينة يتوفر فيها أحد أهم شروط التفكير
وهي توليد األفكار وتسلسلها ثم انبثاق الجديد المبدع منها عندما يكون اإلنسان في خلوة 

إنه ازدهار التفكير اإلبداعي في أوقات . وهدوء ال يقاطعه ضجيج المجتمع ومشاغله
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بل حتى نسبة الذين أجابوا بأحياناً فيمكن القول أن جزء من أوقاتهم . الوحدة والتركيز
 .ة هي أوقات الخلوة والتفكير الشخصي الهادئالمبدع

تظهر النسب هنا ما ال يمكن أن : أهم شيء أن يعمل المرء ما يؤمن به: ٨السؤال رقم  .٣
وهي نسبة كبيرة يمكن القول أنها %) ٨١(نسبة المجيبين بنعم هي : تخطئ فيه العين

%) ٣(ط النسبة إلى ، وتهب%)١٦(معظم العينة، بل وحتى المجيبين بأحياناً بلغت نسبتهم 
إن هذه النسب تؤكد على أن معظم العينة تضع في المرتبة األولى من . للمجيبين بال

أولوياتها أن يكون العمل مما تؤمن به وترضاه لذاتها، وهذه إحدى شروط التفكير 
اإلبداعي، فالمبدعون يشترطون على أنفسهم أن يكون إيمانهم بما يعملون متوفراً حتى 

إن انخفاض نسبة من أجابوا بال يعني .  النجاح فيه بل وحتى االستمرار فيهيتمكنوا من
 . أن القلة من العينة، وبالتالي مجتمع البحث، ال يندج إيمانهم بالعمل ضمن أولوياتهم

أجابت نصف العينة بأحياناً، وهذا يدل على أن أفراد : كسب رضا الناس: ٩السؤال رقم  .٤
غير أن .  مع الناس إلى االهتمام بكسب رضا الناسالعينة يميلون في نصف مواقفهم

والذين يقطعون بال %) ٢٧(الملفت هو تقارب نسبتي الذين يقطعون بنعم ونسبتهم 
يمكن القول بأن أكثر من ربع العينة يؤكد على عدم االهتمام بكسب %). ٢٣(ونسبتهم 

تهم كثيراً آلراء فالمبدع ال ي. رضا الناس، وهذه إحدى الصفات المطلوبة في المبدعين
 . الناس وال يقلق منها ألنه يفعل ما يمليه عليه عقله المبدع حتى وإن خالفه الناس

بنعم، وهي نسبة إيجابية، %) ٨٠(أجابت نسبة : عمل ما يفيد اآلخرين: ١٠السؤال رقم  .٥
%) ١٨(فالمبدعون يحبون العمل الذي يعود بالفائدة على الناس، بينما أجابت نسبة 

 . ممن أجابوا بالنفي%) ٢( وهي أيضاً نسبة جيدة بالمقارنة مع نسبة ضئيلة بأحياناً،

أظهرت النسب المئوية أن نسبة اإلجابة بنعم : تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم  .٦
وهي النسبة الكبرى لهذا السؤال، مما يدل على ميل جيد للتفكير والتأمل %) ٤٤(تبلغ 

حوالي ربع %) ٢٣(ة المجيبين بال قد وصلت إلى غير أن نسب. في الجديد بشكل عام
وهو أمر يدل على إعراض عن التفكير والتأمل دون فائدة واضحة، مما يقلّص عينة ال

 . فرص اإلبداع ويخفض إمكانياته

تقاربت النسب بشكل ملحوظ بين : تغيير طريقة التفكير سريعاً: ١٢السؤال رقم  .٧
وهذا يدل على أن تغيير طريقة التفكير ليس ، %)٤٢(و أحياناً %) ٤١(المجيبين بنعم 

باألمر الهين وهي ميزة تدل على قدرة جيدة نسبياً على التحكم بتوجيه التفكير والتركيز 
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وتعتبر هذه النقلة في التوجيه التجاه التفكير من أصعب . على أمر معين دون اآلخر
بداع يتطلب قدرة سريعة األمور على األفراد الذين تنخفض لديهم إمكانيات اإلبداع، فاإل

جداً على رؤية األمور من زوايا جديدة ومختلفة، وهذا ال يتوفر في غياب إمكانية 
على وجود معاناة في هذا الموضوع، وهي %) ١٧(وتظهر نسبة المجيبين بال . اإلبداع

إن هذا العجز عن تغيير طريقة التفكير يعتبر عائق أمام التجديد . نسبة ال يستهان بها
 .  بتكار، ولذلك تعتبر نقطة سلبية ال بد من الوعي بها والعمل على إصالحهاواال

أظهرت النسبة األعلى اإلجابة بالنفي، : قراءة الحيل العبقرية للمجرمين: ١٣السؤال رقم  .٨
إن . ، وتراوحت نسبة المجيبين بأحياناً وال ضمن مجال ربع العينة%)٥٥(وهي نسبة  

عن الرغبة في أحد أنواع االبتكار، إال أنه يدل على ميل أكبر هذا التحفظ يبعد المجيبين 
تجاه الجانب األخالقي للحكم، فإلقاء القبض على المجرمين أمر يتعلق باألمن والسالمة 
في المجتمع، وهذا يعتبر أهم في نظر هذه الفئة من العينة من التمتع بأفكار المجرمين، 

 . اإلبداع، رغم ما فيها من مخالفة للقانونوالتي قد نتجرأ ونقول أنها ال تخلو من 

%) ٦٢(أجابت معظم العينة بنعم بنسبة : العمل الشاق أساسي للنجاح: ١٤السؤال رقم  .٩
للمجيبين بالنفي، مما يدل على التزام أكبر بالدأب على العمل من %) ٢٢(مقابل نسبة 

. ال بالعمل الدؤوبقبل معظم العينة وبالتالي مستوى اعلى من اإلبداع الذي ال يأتي إ
من العينة أجابوا بالنفي، مما يدل على أنهم ال يؤمنون بأن %) ١٦(غير أن حوالي 

 .النجاح مرتبط بالجهد، وهو أمر ذو داللة خطيرة على األفراد والمجتمع

%) ٣٧(أجابت النسبة الكبرى : تفضيل العمل الفردي على الجماعي: ١٥السؤال رقم  .١٠
أجابوا باإليجاب، مما يدل على ميل نحو العمل %) ٢٨(بالنفي، في مقابل نسبة 

الجماعي، وهو أمر يعاكس اإلبداع، فالمبدعون يميلون للعمل بشكل فردي ألنهم يعرفون 
. أن أفكارهم فريدة من نوعها وال تتفق مع الكثير من الناس ولذلك يحبون العمل الفردي

 .لشرط بشكل واضح في العينةووجود هذه النسبة بهذا الشكل دليل على عدم توفر هذا ا

ارتفعت نسبة المجيبين بنعم إلى : التفكير في لغز الحياة والخلق: ١٦السؤال رقم  .١١
ممن أجابوا بالنفي، وهو دليل ارتفاع نسبة الميل بنحو %) ٧(في مقابل نسبة %) ٦٣(

ول التأمل عند معظم العينة، والتأمل هو أحد الشروط األساسية للمبدعين ألن التأمل هو أ
ما يفعله المرء في اتجاهه نحو االبتكارات الجديدة، وال يتم اإلبداع إال بتأمل وافر 
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وعميق، خاصة فيما يحيط بنا من ألغاز الكون وعجائب الخلق التي تلفت نظر المفكرين 
 .من الناس

%) ٦٤(ارتفعت نسبة المجيبين بنعم إلى : فائدة تحليل التجارب الفاشلة: ١٧السؤال رقم  .١٢
للمجيبين بالنفي، مما يدل على ميل معظم العينة نحو تحليل المسببات %) ١٢(مقابل 

والتفكير في األسباب والنتائج، وهذا الفعل من أساسيات اإلبداع، فمعرفة األسباب 
والمسببات هو دعامة من دعائم التفكير السليم الموصل إلى اتخاذ قرارات واعية متفهمة 

 .  مكن أن تولد الفشللعوامل النجاح والتوقعات التي ي

من العينة بنعم، %) ٢٥(أجابت نسبة : فوضى الحاجيات في الغرفة: ١٨السؤال رقم  .١٣
وهي الفئة األقرب لإلبداع، فعدم االهتمام بالترتيب هي داللة، كما يتحدث علماء النفس، 
على ارتفاع مستوى اإلبداع، وقد يكون السبب هو أن ازدحام األفكار في ذهن المبدع 

ه منصرفاً عما حوله من ازدحام في األشياء والحاجيات، فهو مشغول بما في عقله يجعل
إنه يفكر في الجديد غير المألوف ولذلك . من أفكار عما تراه عينه من حاجيات مألوفة

وتُظهر نسبة المجيبين بال . فهو يذهل عما حوله من مألوفات معروفات ال تثير االهتمام
 الترتيب والتنسيق لما حول الفرد، وهو أمر كما أسلفنا أن هناك رغبة في%) ٥٢(وهي 

 . يدل على انخفاض اإلبداع والقدرة عليه

 :ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على اإلبداع: من األسئلةالثالث القسم   .»ج 

 الأحياناً نعم نص السؤالالرقم

٢٩ ٣٤ ٣٧ الطرق المألوفة في حل المشاكل؟هل يشجعك والداك أو أحدهما على التجديد وتغيير  ١٩
٣٣ ٢٢ ٤٥ هل تحب طرح األسئلة على والديك حتى وإن أظهرت جهلك؟   ٢٠
٢٢ ١٨ ٦٠ أحدهما يؤثر إيجابياً على التفكير المبدع في أسرتك عموماً؟/هل تعتقد أن تعليم والديك ٢١
٤١ ٣٤ ٢٥ ، إلخ؟"ال تسأل"، "عيب "،"ال تفعل: "هل من النادر أن تسمع من والديك عبارات مثل ٢٢
١١ ٣٨ ٥١ هل ينظر إليك والداك بانتباه عندما تتحدث إليهما؟ ٢٣

أظهرت النسب : تشجيع الوالدين األبناء على التجديد في التفكير: ١٩السؤال رقم  .١
مقابل %) ٣٧(المئوية ان معظم العينة تجد التشجيع من الوالدين على التجديد بنسبة 

 أجابوا بالنفي، ورغم أن نسبة اإليجاب مشجعة ومثبتة لمسألة وعي %)٢٩(نسبة 
الوالدين بأهمية التجديد، إال أن نسبة النفي تعتبر مقلقة إذ أنها تقارب ثلث العينة، وهي 

لعل من أحد أهم العوامل المثبطة لإلبداع عن اإلنسان هي انتقاد والديه . نسبة كبيرة
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 لكون الوالدين مركز الثقة عند اإلنسان بشكل عام، ألفكاره، خاصة المجدد منها، نظراً
 .  وفقدان الدعم القادم من مركز الثقة هذا قادر على تثبيط اإلنسان بشكل كبير

من %) ٤٥(أظهرت النسب أن نسبة : طرح األسئلة على الوالدين: ٢٠السؤال رقم  .٢
وهذا يعني ميل ، %)٣٣(أفراد العينة يقدمون على سؤال الوالدين في حين تحجم نسبة 

أكبر لما يقارب نصف العينة للسؤال وعدم االهتمام بالظهور بمظهر الجهل من خالل 
السؤال، وهذا يعني فرصة أكبر للتعلّم بطرح التساؤالت ترافقها زيادة في فرص التفكير 

ومن المقلق أن نرى نسبة المجيبين بال، فهي نسبة من يفوتون على . والتحليل واالبتكار
هذا دليل . المعرفة حتىدون حيازتها" مظاهر" فرص التعلم في سبيل الحفاظ على أنفسهم

على فساد األولويات، فمن تكون أولويته هي الظهور بمظهر المتعلم حتى وإن كان 
 . جاهالً فهي يفسد على نفسه فرصة التطور والعلم الحقيقي

من أفراد العينة %) ٦٠(بة أجابت نس: التأثير اإليجابي لتعليم الوالدين: ٢١السؤال رقم  .٣
بنعم مما يدل على التعرف على أهمية تعليم الوالدين والتأثير اإليجابي لذلك على اإلبداع 

بالنفي، وهي نسبة ال يستهنا بها ممن ال %) ٢٢(ذلك في حين أجابت نسبة . عند األبناء
لتعليم وتأثره يظنون أن لتعليم والديهم أثر عليهم مما يدل على انخفاض الوعي بأهمية ا

 .على األسرة ككل

أجابت : من الوالدين) ال تسأل-عيب: مثل(ندرة سماع عبارات التثبيط : ٢٢السؤال رقم  .٤
من العينة بندرة سماع هذه العبارات، وهو أمر يدعو للتفاؤل ألنه يدل %) ٤١(نسبة 

وذلك في على تفهٍم إليجابية التربية المشجعة ال المثبطة، وتجنب النهي غير المفهوم، 
أجابت بنعم، وال يمكن التغافل عن النسبة األخيرة ألنها تشكل في %) ٢٥(مقابل نسبة 

الواقع ربع العينة، وهذا يدل على وجود نسبة ال يستهان بها ممن يمارسون طريقة 
التربية الوالدية التي تحكمها مثبطات ثقافية ضاغطة تكبح التفكير التجديدي وبالتالي 

 . اإلبداع

أجابت نصف العينة بنعم مما يدل : نظر الوالدين لالبن أثناء الكالم: ٢٣ل رقم السؤا .٥
على اهتمام والدي باألبناء واالستماع إليهم، وهذا أحد العاومل الهامة التي تحفز الناشئ 
على التفكير والتعبير عن أفكاره ما دامت تؤخذ بجدية وبعين االعتبار، مما يشجعه على 

%) ٣٨(غير أن النسبة المقلقة  هي نسبة المجيبين بأحياناً . لمبدعالتفكير التجديدي وا
وهي نسبة مرتفعة تتجاوز ثلث العينة والبد من توعية الوالدين لدورهما الهام هنا 
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وتشجيعهما األبناء على التفكير من خالل مجرد النظر إليهم أثناء الحديث، فهذا النظر 
د ويستمع لما يقوله ألنه هام وجدير يعني أن الوالد ينظر البنه على محمل الج

بالالستماع واالهتمام، وهذا في حد ذاته دافع لإلبن لزيادة التفكير والتعمق ثم التعبير عن 
 .     المزيد من األفكار

 : أثر المؤسسة التعليمية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الرابع من األسئلة  .»د 

 ال أحياناً نعم نص السؤالالرقم

٢٤ 
هل تؤمن بأن قوانين العلم التي درستها عموماً غير قطعية غير ثابتة ويمكن أن 

 تتغير يوماً ما؟
٢٠ ٣٠ ٥٠ 

٢٥ 
هل تشعر بأنه هناك وسائل في حل المشاكل أفضل من المنهج المنطقي المتسلسل 

 فكرياً؟
٢٦ ٣٣ ٤١ 

٢٦ 
ى لوكان هل كان العديد من مدرسيك يوجهونك نحو الجرأة وإعالن الرأي حت

 مخالفاً لهم؟
٥٩ ٢٠ ٢١ 

 ١٠ ١٧ ٧٣ العديد من مدرسيك يحترمونك؟) ومايزال(هل كان  ٢٧

 ١٥ ٤٣ ٤٢ هل كان العديد من مدرسيك يتقبلون أسئلتك ويأخذونها على محمل الجد؟ ٢٨

 ٤٣ ١٨ ٣٩ هل حدث أن شجعك أحد أساتذتك أو كافأك على فكرة إبداعية غريبة أتيت بها؟ ٢٩

 ٣٩ ٢٧ ٣٤ الجامعية تؤدي دوراً إيجابياً في حياتك؟/تبر أن المناهج المدرسيةهل تع ٣٠

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

توافق نصف العينة على أن قوانين العلم غير : قوانين العلم غير قطعية: ٢٤السؤال رقم  .١
قطعية العلم ، مما يدل على ارتفاع نسبة اإليمان بعدم %)٢٠(نهائية ويرفض ذلك نسبة 

وهو أمر يتقرب بأصحابه من التفكير اإلبداعي، فقطعية العلم تعني جموده وانتهاءه عند 
 . أما المبدعون فهم يرون في العلم فرصاً ال نهائية لإلبتكار والتجديد. الحد الواصل إليه

من أفراد %) ٤١(توافق نسبة : وسائل أفضل من المنهج المنطقي: ٢٥السؤال رقم  .٢
لى أن المنهج المنطقي ليس أفضل الوسائل دائماً، بل هناك وسائل أخرى العينة ع

أما النسبة . متوفرة، وهذا ما يدعمه التفكير اإلبداعي الذي ال يعتمد المنطق بشكل دائم
وهم الفئة الملتزمة بالمنهج المنطقي المتسلسل، %) ٢٦(المجيبة بال فهي تصل إلى 

لمنظم إال أن ذلك يبتعد بهم عن إمكانية الخروج ورغم أنهم يعتمدون منهجية التفكير ا
 . عن المألوف وبالتالي انخفاض إمكانية اإلبداع لديهم
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تجيب نسبة : المدرسين يوجهون الطالب نحو الجرأة وإعالن الرأي: ٢٦السؤال رقم  .٣
من أفراد العينة بالنفي، مما يدل على انخفاض التشجيع الذي تلقاه الطلبة من %) ٥٩(

على %) ٢١(وتؤكد نسبة .  في إعالن الرأي، وهذا أحد عوامل تثبيط اإلبداعأساتذتهم 
 .أنها قد تلقت هذا النوع من الدعم، مما يبشر بخير يتوقع من هذه الفئة من الطالب

باإليجاب، %) ٧٣(تجيب النسبة العظمى : احترام المدرسين للطالب: ٢٧السؤال رقم  .٤
صياتهم وحترام ذواتهم، ومن ثم زيادة وهي أمر جيد يساعد الطالب على تقوية شخ

غير أن وجود إجابة بنفي هذا . مقدرتهم وشجاعتهم على اإلتيان بجديد والتعبير عنه
 .تثير االستغراب واألسف%) ١٠(االحترام بنسبة 

من أفراد العينة %) ٤٢(تجيب نسبة : تقبل المدرسين ألسئلة الطالب: ٢٨السؤال رقم  .٥
ود وعي بتقبل أسئلة الطالب، كونها الموجهة للتفكير والدليل باإليجاب، مما يدل على وج

غير أن نسبة من أجابوا بالنفي . عليه، خاصة لكون األساتذة يأخذونها على محمل الجد
هي نسبة كبيرة نسبياً تؤكد ضرورة زيادة التوعية بأثر المعلم على تشجيع %) ١٥(وهم 

ه، وهذا أحد أسس تنمية التفكير اإلبداعي الطالب على التفكير وقدرته أيضاً على تثبيط
 .عند النشء

أجابت النسبة العظمى : تشجيع األساتذة ألفكار الطالب اإلبداعية: ٢٩السؤال رقم  .٦
بالنفي مما يدل على عدم تلقي التشجيع الكافي من قبل الطالب لدى تقديمهم %) ٤٣(

غير أن نسبة . لطالبألفكار إبداعية، مما يشكل عامل هدم للمواهب اإلبداعي عند ا
تجيب باإليجاب، مما يثلج الصدر ويؤكد على وجود الوعي بأهمية تشجيع الفكر %) ٣٩(

 .  الجديد عند الكثير من األساتذة

%) ٣٩(تنفي هذا الدور نسبة : أداء المناهج المدرسية لدور إيجابي: ٣٠السؤال رقم  .٧
من العينة، أي أكثر من %) ٣٤(وهي النسبة العظمى من أفراد العينة، بينما تجيب نسبة 

وتقارب هاتين النسبتين يدل على وجود مشكلة حقيقية لدى الكثير من . ثلثها، باإليجاب
إن عدم أداء المناهج لدور إيجابي في حياة . الطالب تجاه المناهج المدرسية والجامعية

 .   الطالب يثبط إقبالهم عليها وبالتالي استفادتهم منها في تعلم الجديد
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 :أثر المؤسسة الدينية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الخامس من األسئلة  .»ه 

 الأحياناً نعم نص السؤالالرقم

 ١٢ ٤٢ ٤٦ هل تذهب إلى دور العبادة؟ ٣١

 ٥ ١٢ ٨٣ هل تعتقد أن الدين يساعد الناس عموماً على تغيير الذات نحو األفضل؟ ٣٢

٣٣ 
ناس، حتى إن كانوا ينتمون لطبقة أو فئة اجتماعية هل تستطيع التعامل مع كل ال

 مختلفة؟ 
٩ ٢٣ ٦٨ 

 ١٥ ٣٠ ٥٥ هل تهتم بما تحصل عليه من نتائج على المدى الطويل أكثر من المدى القصير؟ ٣٤

 ١٩ ١٣ ٦٨ هل توجد لديك أهداف شخصية أو طموح لتطوير ذاتك دينياً؟  ٣٥

٣٦ 
هل تختلف طموحاتك عن طموحات في حال إجابتك على السؤال السابق بنعم، 

 اآلخرين؟
١٣ ٢١ ٥٤ 

٣٧ 
هل تخطر في بالك مفاهيم وأفكار جديدة لدى تعلمك أو سماعك فكرة دينية 

 جديدة؟
١١ ٢٩ ٦٠ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

باإليجاب، مما يدل على %) ٤٦(أجابت نسبة : الذهاب إلى دور العبادة: ٣١السؤال رقم  .١
وجاءت نسبة من أجابوا بأحياناً لتمثل . ذه الدور وثقة بها على اختالف األديانالتزام به

وهم األفراد الذين ال يداومون على زيارة دور العبادة، غير %) ٤٢(نسبة مقاربة لذلك 
وتظهر نسبة . أن زيارتهم المتقطعة لها تدل على أنها ذات مكانة جيدة في نفوسهم

يحتوي على شريحة ) كما هو المجتمع عموماً(لعينة لتثبت أن ا%) ١٢(المجيبين بال 
 . ممن ال يؤمنون بالدور الذي يمكن أن تؤديه دور العبادة لسبب أو آلخر

تظهر نسبة اإلجابة بنعم مرتفعة إلى : الدين يساعد على تغيير الذات: ٣٢السؤال رقم  .٢
ن في ، وهي غالبية كبرى، مما يدل على أن معظم العينة تؤمن بدور الدي%)٨٣(

من العينة بأحياناً مما يدل على %) ١٢(وتجيب نسبة . تحسين الذات، وهي ثقة واضحة
أن ثقتهم غير تامة بالدين ولعل ذلك مرده إلى رؤية نماذج من األشخاص يطلقون على 
أنفسهم لقب التدين دون أن يعملوا على تحسين ذواتهم، مما زعزع ثقة هذه الفئة من 

ومن الالفت أن نجد نسبة من األفراد يرفضون . نة في دور الدينالمجيبين على االستبا
الفكرة أساساً وينفون أن يكون للدين دور في تحسين الذات، مما يدل على عدم ثقة بهذا 

 . الدور
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تصل نسبة المجيبين : التعامل مع الناس من فئات اجتماعية مختلفة: ٣٣السؤال رقم  .٣
نة في السلوك ناجمة عن شعور بالتقارب بين وهذا يدل على مرو%) ٦٨(باإليجاب إلى 

أفراد المجتمع على اختالف طبقاتهم، وأن هذا االختالف ال يستتبع بالضرورة عزل 
إن هذا النوع من المرونة هو أحد مواصفات المبدعين . الشرائح المجتمعية عن بعضها

هم يعرفون الذين ال يجدون غضاضة في االختالفات البشرية والتعامل معها، ربما ألن
لتظهر صدقاً في %) ٢٣(وتأتي نسبة المجيبين بأحياناً . من أنفسهم االختالف عن البشر

من العينة يجيبون %) ٩(التعبير عن مرونة نسبية في هذا المجال، ونالحظ أن نسبة 
 .  بالنفي وهي نسبة من يعترفون بعدم القدرة على التواصل مع المختلفين عنهم بشكل عام

يجيب أكثر من نصف العينة : الحصول على نتائج المدى الطويل: ٣٤السؤال رقم  .٤
باإليجاب، مما يدل على اهتمام بهذه النتائج، وهي أحد مواصفات المبدعين، حيث أنهم 
. يملكون رؤية بعيدة المدى لما يمكن تحقيقهوال تحجمهم النظرة الضيقة لألمور القريبة

لتُظهر أن حوالي ثلث العينة يتراوح %) ٣٠(وتأتي نسبة من يجيبون بأحياناً، وهي 
اهتمامهم بين المدى القصير والمدى الطويل لنتائج األمور، غير أن النسبة المثيرة للقلق 

التي تعتبر نسبة كبيرة ممن ال %) ١٥(هي التي تمثل فئة المجيبين بالنفي، وهي نسبة 
في االنشغال بما هو يهتمون بالنتائج على المدى الطويل أبداً، وهذا يدل على رغبة 

تحت أنظارهم آنياً دون تفكير في المستقبل، وهذا بال شك احد العوامل المثبطة ليس فقط 
 .  لإلبداع بل للتطور والتقدم في الحياة الشخصية والمجتمعية عموماً

باإليجاب، %) ٦٨(تجيب النسبة الكبرى : طموح تطوير الذات دينياً: ٣٥السؤال رقم  .٥
ه نحو تحسين يتطلب تجديداً وتفكيراً عميقاً ومواجهة للذات ومواطن مما يدل على توج

وتجيب نسبة قليلة من العينة بأحياناً، . الضعف فيها والتي تحتاج للتحسين والتطوير
من العينة وهي نسبة تقارب %) ١٩(، بينما تنفي هذا الطموح نسبة %)١٣(وهي نسبة 

الدين وعدم القناعة بجدارة هذا الدور خمس العينة، مما يدل على ضعف اإليمان بدور 
وقد . وإمكانية الحصول على فوائد معينة من جراء اإلقدام على تطوير من هذا النوع
 .  يعزى سبب ذلك أيضاً لعدم الرغبة بمواجهة الذات او لإلنشغال بتطوير الذات دنيوياً

جابات جاءت أكثر من نصف اإل: اختالف الطموحات عن اآلخرين: ٣٦السؤال رقم  .٦
، مما يدل على أن ميل هذه الفئة للتجديد واالبتكار واالختالف %)٥٤(باإليجاب بنسبة 

وتظهر النسبة األقل، وهي نسبة . عن بقية الناس، وهي أحد مواصفات المبدعين
 .لتؤكد أن فئة من المجتمع ال تطمح للتميز أو االختالف%) ١٣(المجيبين بالنفي 
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%) ٦٠(ة األكبر في العينة، وهي نسبة النسبتأتي : ية جديدةمفاهيم دين: ٣٧السؤال رقم  .٧
لتؤكد أن هذه الفئة تالحظ من نفسها ظهور ميل إلى التفكير في مفاهيم جديدة وهذا الميل 
هو أحد صفات المبدعين، ولعل هذه اإلجابة بنعم تعبير عن السرور بهذه األفكار 

بما تحريها وتمحيصها، وتلك الجديدة والرغبة باإلعالن عن وجودها في العقل ور
الرغبة إنما هي من بوادر اإلبداع ألنها مدفوعة بنوع من الفضول والكشف عن صحة 

من العينة تنفي %) ١١(ونرى في الجهة المقابلة أن نسبة . األفكار الذاتية ونتائجها
 على وجود هذه األفكار، مما يدل على عدم القناعة بجدوى تعلّم األفكار الدينية وقدرتها

  .  توليد مفاهيم جديدة تضيء الطريق نحو فهم اعمق

 :الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السادس من األسئلة  .»و 

 الأحياناً نعم نص السؤالالرقم

 ١٧ ٤٠ ٤٣ هل ترى أن قبول آراء آبائنا ومدرسينا دون مناقشة يعود علينا بالضرر ؟ ٣٨

 ٤ ٢٤ ٧٢ مع اآلخرين؟هل تؤمن بالحوار  ٣٩

٤٠ 
هل تعتقد بضرورة التفكير والتدقيق فيما تحصل عليه من معلومات من المدرسة 

 والجامعة؟
١٤ ٢٦ ٦٠ 

 ١٢ ٢٦ ٦٢ هل تحاول النظر للتعاليم الدينية واألحكام بعمق؟ ٤١

 ٧ ٤٣ ٥٠ هل يتولد لديك شك فيما تعرضه وسائل اإلعالم عموماً من معلومات؟  ٤٢

 ٧ ٢٢ ٧١ بر بوضوح عن اختالفك في الرأي مع أحد أصدقائك؟هل تع ٤٣

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

%) ٤٣(نالحظ أن نسبة : الضرر من قبول آراء اآلباء دون مناقشة: ٣٨السؤال رقم  .١
من العينة أجابت باإليجاب، مما يدل على فهم ألهمية التفكير فيما يعطيه لنا اآلباء 

 آراء، وأن عدم هذا التفكير يعود علينا بالضرر على اختالف أنواعه، والمدرسون من
وهذه من صفات المبدعين الذين يتوفر لديهم الدافع للتفكير في كل ما يرد من آبائهم من 
آراء ثم الحكم عليها بالقبول أو الرفض، فالقبول المباشر يتضمن حجراً على العقل 

العينة لتجيب بأحياناً، مما يدل على قناعة من %) ٤٠(وتأتي نسبة . المفكر المبدع
بوجود مواقف البد فيها من القبول دون مناقشة، في حين تظهر النسبة المقلقة عند من 

وهي نسبة تكاد تكون خمس العينة، ممن يصرحون بقبول اآلبائية %) ١٧(أجابوا بالنفي 
لقاتلة لإلبداع ألنها تلغي وآراء اآلباء دون تمحيص، علماً بأن اآلبائية هي أحد العوامل ا
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إمكانية البحث والتدقيق وتسحب على العقل غالفاً يمنع التفكير ويدفع بالمرء نحو التقليد 
 .األعمى

%) ٧٢(تجيب النسبة الكبرى من العينة : الحوار مع اآلخرين: ٣٩السؤال رقم  .٢
كراه الذي باإليجاب مما يدل على إيمان بأهمية الحوار وجدواه، وهذا يعاكس مفهوم اإل

لتظهر أن فئة من العينة %) ٢٤(وتأتي نسبة من أجابوا بأحياناً . يجحم التفكير واإلبداع
ترى أن هناك حاالت ال يفيد فيها الحوار في حل المشاكل جذرياً، ولذلك يتوجب 

ال %) ٤(أننا نرى وجود فئة في العينة بنسبة الملفت للنظر ومن . استخدام وسائل أخرى
 . ة الحوار أصالًتوافق على فكر

من %) ٦٠(أجابت نسبة : التدقيق في معلومات المدرسة والجامعة: ٤٠السؤال رقم  .٣
العينة باإليجاب، مما يدل على أن معظم العينة تؤمن بضرورة التمحيص في المعلومات 
وعدم أخذ ما تقدمه المدارس والجامعات على محمل تمام الموثوقية، والتفكير بطريقة 

أنه ال داع للتدقيق في %) ١٤(وترى نسبة . مواصفات المبدعيننقدية هو أحد 
 . المعلومات المعطاة بل يمكن أخذها بثقة

من العينة باإليجاب، %) ٦٢(تجيب نسبة : النظر للتعاليم الدينية بعمق: ٤١السؤال رقم  .٤
بأحياناً وتنفي %) ٢٦(مما يدل على وجود دافع للتفكير العميق لديهم، بينما تجيب نسبة 

من العينة، وهذا يدل على انخفاض في رغبة هذه %) ١٢(موضوع التفكير العميق نسبة 
، مما يبتعد الفئة في االتجاه نحو العمق في النظر لألمور واالكتفاء بظواهرها السطحية

 .بالمرء عن إمكانية اإلبداع

ترتفع نسبة الشك في وسائل : الشك في معلومات وسائل اإلعالم: ٤٢السؤال رقم  .٥
عالم لتصل إلى نصف العينة، وهو دليل على فكر نقدي ال يقبل ما يقدم له دون اإل

وتأتي نسبة المجيبين بأحياناً لتكون ربع . غربلة، وهي إحدى أهم مواصفات المبدعين
 . تؤمن بأن معلومات وسائل اإلعالم موثوقة%) ٧(العينة، بينما تنفي المسألة نسبة 

%) ٧١(تجيب النسبة العظمى من العينة : مع األقراناختالف الرأي : ٤٣السؤال رقم  .٦
بنعم، مما يدل على شجاعة في التعبير عن الرأي وعدم الخجل من التصريح باالختالف 

من %) ٢٢(وتجيب نسبة . عن االخرين في الرأي، وتلك من أساسيات صفات المبدعين
 الفئة التي ال تتجرأ على ، وهي%)٧(العينة بأحياناً بينما تنفي هذه الحرية بالتعبير نسبة 
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التصريح باإلختالف بين األقران مما يبتعد بالمرء عن التحلي بالشجاعة المطلوبة للمبدع 
 . الذي ال يحرجه اختالفه بالرأي عن اآلخرين

 لتربوية لتنمية التفكير اإلبداعيإمكانية الحد من تأثير الطرق ا: القسم السابع من األسئلة  .»ز 

 الحياناًأ نعم نص السؤالالرقم

 ١٢ ٥٢ ٣٦ هل تنتقد تعليمات الكبار؟ ٤٤

 ٦ ١٦ ٧٨ هل تعتقد أنه من المفيد أن تنمي قدراتك على التفكير اإلبداعي؟ ٤٥

٤٦ 
بالتمرين مثالً أو (هل تعتقد أنه يمكنك تنمية قدراتك اإلبداعية بطريقة ما؟ 

 )بغيره
١٠ ١٠ ٨٠ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تميل النسبة األكبر من العينة، وهي أكثر من : انتقاد تعليمات الكبار: ٤٤ رقم السؤال .١
النصف، إلى اإلجابة بأحياناً لتعبر عن إمكانية هذا اإلنتقاد، مما يدل على وجود المرونة 

%) ٣٦(وتأتي نسبة المجيبين بنعم لتصل إلى . المطلوبة للتفكير النقدي دون اشتطاط
دون األكبر منهم بشكل غالب، ورغك ما قد يعرف عن هذه ممن يصرحون بأنهم ينتق

أما الفئة . الفئة من التحدي للفئات األكبر عمراً، إال أنها قد تكون األكثر تضمناً للمبدعين
فهم األفراد الذين هم األبعد عن %) ١٢(التي تشكلها نسبة المجيبين بال، وهي نسبة 

 .معروفاً عنهم من الطاعةالتفكير النقدي واإلبداع، رغم ما قد يكون 

تعتقد معظم العينة بانه من المفيد أن : فائدة تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٥السؤال رقم  .٢
ينمي الفرد قدراته اإلبداعية، وهذا دليل على فهم أهمية اإلبداع وإمكانية تطويره، في 

 هذه وهي النسبة األقل على عدم إمكانية ذلك، ويمكن اعتبار%) ٦(حين تجيب نسبة 
الفئة األبعد عن اإلبداع فمن ال يؤمن بإمكانية عمل شيء فهو ال يملك الدافع لفعل أي 

 .  شيء، وبالتالي فقد أعدم أمام نفسه فرص التطوير

وصلت نسبة الموافقين على فكرة : إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٦السؤال رقم  .٣
الذات والقدرة على التطوير، وهي وهذا يدل على ثقة في %) ٨٠(إمكانية التنمية إلى 

بينما وصلت نسبة المجيبين بأحياناً إلى . أول ضروريات تطوير التفكير اإلبداعي
، وهي الفئة األقل فرصة %)١٠(ووصلت نسبة من يجيبون بالنفي إلى %) ١٠(

 .للتطوير الفكري بسبب عدم إيمانهم بإمكانيته
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 :نمية القدرات اإلبداعيةضرر ناجم عن عدم ت: القسم الثامن من األسئلة  .»ح 

 الأحياناً نعم نص السؤالالرقم

 ٣٣ ٣١ ٣٦هل تؤمن بأن تكرارك لنفس مراحل العمل سيؤدي للوصول لنفس النتائج السابقة؟ ٤٧

 ٨ ١٧ ٧٥ هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة مشاكلك تقع عليك أنت؟ ٤٨

٤٩ 
تتمكن من معالجة هل تتوقع أنك إن جددت أسلوب تفكيرك ونظرتك لألمور فقد 

 مشاكل ما؟
٩ ١٦ ٧٥ 

٥٠ 
إلى طريقة تفكيرك ) بعضها على األقل(هل من المحتمل أن تعود أسباب مشاكلك 

 المعتادة؟
٤ ٣٥ ٦١ 

٥١ 
هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان تغيير الظروف وصنع ظروف مؤاتية للنجاح إن 

 أراد ذلك؟
٩ ٢٧ ٦٤ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تتقارب اإلجابات على هذا السؤال بشكل : تكرار نفس مراحل العمل: ٤٧سؤال رقم ال .١
بال، بينما تبقى فئة في %) ٣٣(بنعم، وتجيب نسبة %) ٣٦(ملحوظ، حيث تجيب نسبة 

وهذا دليل على أن توقع نتائج مختلفة رغم تكرار العمل هو أمر %). ٣١(الوسط بنسبة 
إن من .  التكرار البد أن يؤدي لتماثل النتائجوارد، وهذا يعاكس الفكر المنطقي بأن

 .    أسس الفكر النقدي اإلبداعي أن نعرف أننا إن أردنا نتائج جديدة فعلينا تعديل ما نعمل

نالحظ أن معظم أفراد : مسؤولية مواجهة المشاكل على المرء بذاته: ٤٨السؤال رقم  .٢
المسؤولية، وهي من ، وهو دليل على شعور ب%)٧٥(العينة أجابوا بنعم بنسبة 

من المجيبين الذين نفوا %) ٨(غير أن الالفت للنظر هو أن نسبة . مواصفات المبدعين
مسؤولية مواجهة المشاكل عن أنفسهم، وربما يكون هذا االستسالم بسبب تربية تكرس 
العجز أمام المشاكل وال تحفّز األبناء على التفكير ومواجهة أخطاء الذات، مما يبتعد بهم 

 . ن ضرورة التفكير وإيجاد الحلول سواء منها البسيطة أو المبتكرةع

من أفراد %) ٧٥(توافق نسبة : تجديد أسلوب التفكير لمعالجة المشاكل: ٤٩السؤال رقم  .٣
، وهذا يصب في إطار اإلبداع العينة على أن هذا التجديد من المتوقع أن يحمل الحلول

ال، وتدل النسبة األخيرة على شعور يجيبون ب%) ٩(في مقابل نسبة بشكل واضح، 
 .بالعجز ونوع من الجمود على ذات أساليب التفكير، مما يحجب التفكير اإلبداعي
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من أفراد %) ٦١(تصرح نسبة : أسباب المشاكل تعود لطريقة التفكير: ٥٠السؤال رقم  .٤
نقدي العينة بإجابة إيجابية حول المساهمة في المشاكل، وهذا دليل قدرة على النظر ال

. للذات وتقييمها وتحديد أخطائها، وهي الخطوة األولى نحو التفكير في الحلول الجديدة
ثبت عدم ي، مما %)٤(بينما تنفي هذه الفكرة مجموعة من أفراد العينة تتمثل بنسبة 

األسلوب ضرورة نقد اإلقتناع بوضوح مسألة مسؤولية الفرد عن مشاكله وبالتالي عدم 
لتفكير في حل المشاكل، وبالتالي انعدام إمكانية الوصول لحلول االمعتاد في الشخصي 

 .جديدة

 من أفراد العينة باإليجاب%) ٦٤(تُجيب نسبة : إمكانية تغيير الظروف: ٥١قم السؤال ر .٥
من اإليمان بالقدرات الذاتية وإمكانية التفكير في حلول عظمى مما يدل على وجود نسبة 

ع العينة تميل لإلجابة بأحياناً، مما يدل على عدم ثقة غير أن نسبة تتجاوز ربابتكارية، 
لتؤكد أن النجاح موضوع خارج عن %) ٩(بعوامل النجاح، في حين تنفي المسألة نسبة 

ويمكننا هنا أن نقول أن الظروف تختلف من فرد آلخر وقد . إرادة اإلنسان وإمكانياته
فراد الذي استطاعوا انتشال تشتد على البعض أكثر من غيرهم، لكن وجود الكثير من األ

أنفسهم من أسوأ الفشل إلى أعالي النجاح يعني إمكانية صنع ظروف مؤاتية للنجاح، 
           .رغم الصعوبات

 :تأثر التفكير اإلبداعي بمتغير الجنس: القسم التاسع من األسئلة  .»ط 

 الأحياناً نعم نص السؤالالرقم

 ٢٢ ٢١ ٥٧ تيان والفتيات في أسرتك؟هل توجد مساواة في التعامل بين الف ٥٢

 ٦١ ٢٦ ١٣ هل ترى أن الرجل أقدر من المرأة على التفكير اإلبداعي؟ ٥٣

٥٤ 
هل تعتقد أن تنمية القدرات اإلبداعية تؤتي ثمارها الطيبة عند كل من الجنسين 

 بالتساوي؟ 
١٤ ٣٠ ٥٦ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

من أفراد العينة بنعم مما %) ٥٧(تجيب نسبة : ة في األسرةالمساوا: ٥٢السؤال رقم  .١
يدل على وجود المساواة في أسر هؤالء األفراد، غير أننا نجد أرقاماً مقلقة في اإلجابات 

بل وتزيد نسبة المجيبين بال %) ٢١(األخرى، حيث وصلت نسبة المجيبين بأحياناً إلى 
م وجود شعور بالمساواة في عدى ، وهذه النسبة دليل عل%)٢٢(عن ذلك لتصل إلى 

 .    األسرة، ويعتبر ذلك أحد العوامل المثبطة للتفكير النقدي الجريء واإلبداع
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تُظهر النسب المئوية نتائج غريبة : الرجل أقدر من المرأة على اإلبداع: ٥٣السؤال رقم  .٢
أحياناً تجيب ب%) ٢٦(من أفراد العينة، غير أن نسبة %) ٦١(إذ تنفي هذه الفكرة نسبة 

على أن قدرة الرجل على اإلبداع أكبر من قدرة المرأة، وهذا مما %) ١٣(وتؤكد نسبة 
يدل على ضعف في اإليمان بقدرات التفكير لدى المرأة، وغالباً ما يكون ذلك نتيجة 
تنشئة اجتماعية معينة وهو أحد العوامل األساسية في تثبيط التفكير وقدرات اإلبداع حتى 

 .قبل أن تولد

رغم أن أكثر من نصف أفراد : تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين: ٥٤السؤال رقم  .٣
ونسبة من %) ٣٠(أجابوا بنعم، إال أن وجود نسبة من المجيبين بأحياناً %) ٥٦(العينة 

، فإن هذا يؤكد نتائج اإلجابات عن السؤال السابق، ويبرهن على %)١٤(المجيبين بال 
 . التفكير واإلبتكارضعف اإليمان بقدرة المرأة على

 :األسئلة متعددة اإلجابات: القسم العاشر من األسئلة  .»ي 

 نص السؤالالرقم

الحوار  التلقين
 والنقاش

إثارة الفضول 
 :أي الوسائل أكثر أهمية في التعليم برأيك ٥٥ واالهتمام

٥٠ ٤٩ ١ 

 

افراد 
 األصدقاء المدرسة األسرة

١٥ ٤ ٥١ 
شخص 
 غير ذلك اإلعالم متدين

 :من له التأثير األكبر عليك في اتخاذ القرار ٥٦

9 3 17 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تأتي اإلجابات لتؤكـد بالنـسبة العظمـى        : وسائل التعليم األكثر أهمية   : ٥٥السؤال رقم    .١
أكثر وسـائل التعلـيم أهميـة وفعاليـة،         على أن إثارة الفضول واالهتمام هي       %) ٥٠(

.  هو سالح المبدعين واول ما يحرك انتباههم تجاه األشياء ويحفّـز إبـداعهم             والفضول
، والحوار يتـضمن    %)٤٩(بنسبة  إثارة الفضول واالهتمام    في وسائل التعليم    ويلي ذلك   

ذلك بينمـا   . فتح لمجاالت التفكير ومخاطبة العقل بهدوء للتوصل إلى فهم مشترك جديد          
 .ى عدم نجاح هذا األسلوبمما يدل عل%) ١(حظي التلقين بنسبة 
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من المالحظ أن النسبة العظمى للتـأثير  : التأثير األكبر في اتخاذ القرار : ٥٦السؤال رقم    .٢
، مما يدل على ِعظـم تـأثير        %)٥١(على المجيبين كانت من حظ أفراد األسرة بنسبة         

بة بنـس " غيـر ذلـك   "األسرة في حياة هذه الفئة من أفراد العينة ، وتلي ذلك اإلجابة بـ              
علماً بأن بعض أفراد العينة أضافوا أن المقصود بهذا التأثير هو عقـل المـرء               %) ١٧(

بذاته واختياراته الشخصية، مما يدل على شعور أكبر بالحرية وإمكانية االختيار للـذات             
مما يـدل   %) ١٥(أما األقران فقد كانت نسبة تأثيرهم         . وفقاً لما يمليه الرأي الشخصي    

لألصدقاء بما يفوق حتى تأثير المؤسسة الدينية، ويدل علـى خطـورة            على األثر الكبير    
مما يدل على مقدار    %) ٩(وتظهر نسبة تأثير شخص متدين لتصل إلى        . مسألة الصحبة 

، %)٣(ومن الجدير بالذكر أن تأثير اإلعالم هو األقل، فقط ما يقـارب نـسبة               . الثقة به 
كثير من الشباب بشكل غير مباشـر دون        رغم أن ما يبدو للعيان هو أن اإلعالم يوجه ال         

وهو عكس مـا    %) ٤(الجامعة ينحصر في نسبة     /كما أن تأثير المدرسة   . أن يفطنوا لذلك  
 . يجب أن يكون من دور إيجابي للمؤسسة التعليمية

 
 وفقاً لربطها بمتغير الجنستحليل البيانات والنسب المئوية وتفسيرها : ثانياً

الحظ أن الدراسة قد اتجة وربط نتائج اإلجابات بمتغير الجنس نبالتدقيق بالنسب المئوية الن
أبرزت فروقاً بين إجابات الذكور واإلناث بنسب متفاوتة، وهذا يدل على أن الفريقان متفقان 

  :ومن النقاط الهامة ما يلي . نسبياً في نقاط معينة ومختلفان في غيرها

 .البيانات الشخصية: القسم األول من األسئلة  .»أ 

  :ذات األرقام التالية هي للبيانات الشخصية عدا االسمئلة األس
 الجنس .١

 العمر .٢

 المستوى الدراسي .٣

 المستوى الدراسي لألب .٤

 المستوى الدراسي لألم .٥

قياس القدرة على التفكير اإلبداعي من خالل الحديث عن : القسم الثاني من األسئلة  .»ب 

 :كرهسلوك وما يحب الفرد ويتفكير والبعض العادات الشخصية في ال
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 :الناتجة عن أجوبة المبحوثين في هذا القسم كما يليالنسب المئوية تظهر و

 ال أحيانًا نعم
 نص السؤالالرقم

الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

 ٢٤ ١٠ ٣٢ ٤٤ ٤٤ ٤٦عندما أبادر في حل مشكلة ما، أعتمد على حس داخلي ٦

٧ 
 أكون وحيداً وال كثيراً ما تأتيني أفضل األفكار عندما

 .أعمل شيئاً
٢٠ ١٦ ٢٨ ٣٨ ٥٢ ٤٦ 

 ٢ ٤ ١٨ ١٤ ٨٠ ٨٢ .أهم شيء في العمل عندي هو أن أعمل ما أؤمن به ٨

٩ 
محاولة كسب رضا الناس عما أصنع هو أمر غير 

 .أساسي بالنسبة لي
٢٤ ٢٢ ٤٦ ٥٤ ٣٠ ٢٤ 

 ٤ ٠ ٢٨ ٨ ٦٨ ٩٢ .أحب العمل الذي أفيد فيه اآلخرين بشكل ما ١٠

١١ 
ستمتع بقضاء الوقت في تأمل األفكار الجديدة، و لو أ

 .لم تكن هناك فائدة واضحة من ذلك
٢٤ ٢٢ ٢٦ ٤٠ ٥٠ ٣٨ 

١٢ 
عندما ال تثمر طريقة ما في حل المشكلة، أستطيع 

 .تغيير طريقة تفكيري سريعاً
١٢ ٢٢ ٣٨ ٤٦ ٥٠ ٣٢ 

١٣ 
أستمتع بقراءة الحيل العبقرية للمجرمين لدرجة أني 

 ! أال يقبض عليهمأرجو في نفسي
٤٤ ٦٦ ٢٠ ٢٠ ٣٦ ١٤ 

١٤ 
أشعر بأن العمل الشاق الدؤوب هو العامل األساسي 

 .والضروري للنجاح
١٦ ١٦ ٢٨ ١٦ ٥٦ ٨٦ 

١٥ 
أفضل العمل الفردي على العمل مع اآلخرين في جهد 

 .جماعي
٣٨ ٣٦ ٣٠ ٤٠ ٣٢ ٢٤ 

١٦ 
أفكر كثيراً في لغز الحياة وأسرار الكون والطبيعة 

 .والخلق
٦ ٨ ٣٠ ٣٠ ٦٤ ٦٢ 

١٧ 
أجد أنه من المفيد أن أفكر وأحلّل التجارب الفاشلة 

 .التي مررتُ بها أنا أو غيري
١٠ ١٤ ٣٢ ١٦ ٥٨ ٧٠ 

١٨ 
ال أمانع وال يهمني كثيراً إن كانت األشياء والحاجيات 

 .في غرفتي في حالة فوضى
٥٢ ٥٢ ١٦ ٣٠ ٣٢ ١٨ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تقاربت : االعتماد على الحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما: ٦ رقم السؤال .١
%) ٤٤(لإلناث و نسبة %) ٤٦( بنسبة النسب المئوية لإلناث والذكور الذين أجابوا بنعم

للذكور، وهذا يدل على اعتماد كل من الجنسين على الحس الداخلي بشكل كبير، مع ميل 
النسب تفاوتت بين الجنسين في اإلجابة بالنفي بنسبة غير أن . اكبر تجاه اإلناث لذلك
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للذكور، مما يعني أن الذكور لديهم ميل أكبر من اإلناث %) ٢٤(لإلناث ونسبة %) ١٠(
 .لعدم اعتماد الحس الداخلي، وهو أمر ينقص من قدرتهم على التفكير اإلبداعي

%) ٥٢(أجاب : اًالحصول على أفضل األفكار عندما يكون المرء وحيد: ٧السؤال رقم  .٢
من اإلناث، وهذا يعني أن التفكير اإلبداعي %) ٤٦(من الذكور بنعم وكذلك أجابت نسبة 

 .عند الذكور يزدهر في أوقات الوحدة والتركيز أكثر مما هو عند اإلناث

تُظهر النسب أن كل من اإلناث : أهم شيء أن يعمل المرء ما يؤمن به: ٨السؤال رقم  .٣
كبير بمسألة أن يعملوا ما يؤمنون به، وقد تقاربت النسب بين والذكور يهتمون بشكل 

من الذكور، وقد %) ٨٠(من اإلناث ونسبة %) ٨٢(الجنسين في اإلجابة بنعم بنسبة 
يعود هذا الفرق إلى أن العمل مرتبط بتأمين وسائل العيش عند الذكور أكثر منه 

ينهم على كسب العيش عنداإلناث، ولذلك قد يكون الذكور محكومون بالبحث عما يع
كما تتقارب النسب المتوسطة لإلجابة . حتى وإن كان ذلك ال يتفق مع ميولهم ورغباتهم
 .للذكور%) ٢(لإلناث ونسبة %) ٤(بأحياناً وتظهر نسب اإلجابة بالنفي قليلة، بنسبة 

أظهرت النسب ان الذكور أكثر ميالً لعدم اعتبار : كسب رضا الناس: ٩السؤال رقم  .٤
من الذكور بنعم %) ٣٠( الناس أمر أساسي في الحياة، حيث أجابت نسبة كسب رضا

من اإلناث، وتتقارب النسب األخرى بنفس المضمون %) ٢٤(وكذلك أجابت نسبة 
لتوضح أن اإلناث أكثر ميالً للبحث عن رضا الناس عما يفعلن، مما يحجم القدرة على 

 . عن المألوفالمبادرة بالجديد ويثبط شجاعة المرء تجاه الخروج

%) ٩٢(تفاوتت النسب في اإلجابة بنعم بنسبة : عمل ما يفيد اآلخرين: ١٠السؤال رقم  .٥
للذكور، وهذا يدل على ميل أكبر من جانب اإلناث نحو اختيار %) ٦٨(لإلناث ونسبة 

األعمال التي تعود بالفائدة على الناس، وقد يعود هذا الفرق إلى أن العمل عند الذكور 
 على ما يجلب الرزق الوفير أكثر مما قد يكون مفيداً للمجتمع، وهو أمر ال يركّز أوالً

من %) ٠(غير أن الالفت للنظر أن اإلجابة بالنفي جاءت بنسبة . شك أنه مثبط لإلبداع
من الذكور، مما يدل على أن فكرة رفض إفادة اآلخر معدومة %) ٤(قبل اإلناث وبنسبة 

 . الذكورعند اإلناث لكنها ليست كذلك عند

أظهرت النسب المئوية أن نسبة اإلجابة بنعم عند : تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم  .٦
مما يدل على اهتمام أكبر بالفكر %) ٣٨(أكبر منها عند اإلناث %) ٥٠(الذكور 

غير أن اإلجابة بأحياناً ارتفعت عند اإلناث لتبلغ . اإلبداعي بشكل عام والميل نحو التامل
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ونقف . عند الذكور، لتتقارب اإلجابتان بال عند الجنسين%) ٢٦(بل نسبة مقا%) ٤٠(
عند %) ٢٢(قليالً عند اإلجابة النافية التي تظهر بمستوى الفت حيث بلغت النسبة 

عند الذكور، مما يدل على أن حوالي خمس العينة من األفراد %) ٢٤(اإلناث و 
 .   ديد من األفكاراليجدون ضمن اهتماماتهم التأمل والتفكير في الج

تفاوتت اإلجابات على هذا السؤال بين : تغيير طريقة التفكير سريعاً: ١٢السؤال رقم  .٧
من الذكور، مما %) ٥٠(من اإلناث ونسبة %) ٣٢(الجنسين، حيث أجابت بنعم نسبة 

يدل على زيادة القدرة على تغيير طريقة التفكير في الذكور عنها في اإلناث وقدرة 
وتؤكد هذه النتيجة النسب . دة نسبياً على التحكم بطريقة التفكير والتركيزالذكور الجي

من %) ١٢(من اإلناث ونسبة %) ٢٢(المئوية لإلجابة بالنفي، حيث أجابت بال نسبة 
عند اإلناث %) ٤٦(وتعود النسب لإلختالف المعاكس في اإلجابة بأحياناً بنسبة . الذكور
 . عند الذكور%) ٣٨(ونسبة 

أظهرت النسبة األعلى من اإلناث : قراءة الحيل العبقرية للمجرمين: ١٣رقم السؤال  .٨
من اإلناث عدم %) ٦٦(تحفظاً إزاء االعتراف بإبداع بعض الحيل حيث أعلنت نسبة 

غير أن نسبة . من الذكور من نفس الرأي%) ٤٤(استمتاعها بقراءة هذه الحيل مقابل 
. من اإلناث%) ١٤(الحيل مقابل نسبة من الذكور اعترفت بمتعة قراءة هذه %) ٣٨(

ورغم أن هذا يبعد اإلناث عن الرغبة في أحد أنواع االبتكار، إال أنه يدل على ميل أكبر 
 .من جانبهن تجاه الجانب األخالقي للحكم

%) ٨٦(أجابت معظم اإلناث بنعم بنسبة : العمل الشاق أساسي للنجاح: ١٤السؤال رقم  .٩
ر، مما يدل على التزام أكبر بالدأب على العمل من جانب من الذكو%) ٥٦(مقابل نسبة 

غير أن نسبة . اإلناث وبالتالي مستوى اعلى من اإلبداع الذي ال يأتي إال بالعمل الدؤوب
من الذكور واإلناث أجابوا بالنفي، مما يدل على أنهم ال يؤمنون بأن النجاح %) ١٦(

 .ة خطيرة على األفراد والمجتمعمرتبط بعوامل مختلفة عن العمل، وهو أمر ذو دالل

من الذكور %) ٣٢(أجابت نسبة : تفضيل العمل الفردي على الجماعي: ١٥السؤال رقم  .١٠
من اإلناث، مما يدل على ميل نحو الفردية من جانب الذكور %) ٢٤(بنعم مقابل نسبة 

وهي من مواصفات معظم المبدعين، ومن جانب آخر قد يرجع ذلك إلى ميل نحو التفرد 
 .قيادة العمل ومشاريعه عند الذكور أكثر من اإلناثب
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ارتفعت نسبة الذكور المجيبين بنعم إلى : التفكير في لغز الحياة والخلق: ١٦السؤال رقم  .١١
. من اإلناث، وهو دليل ارتفاع نسبة الميل بنحو التأمل%) ٦٢(في مقابل نسبة %) ٦٤(

بين بال بين الجنسين مما يدل على وتساوت نسبة المجيبين بأحياناً، وتقاربت نسبة المجي
 . تقارب اآلراء

 اإلناثارتفعت نسبة المجيبين بنعم بين : فائدة تحليل التجارب الفاشلة: ١٧السؤال رقم  .١٢
، مما يدل على ميل أكبر نحو التحليل والتفكير الذكورعند %) ٥٨(مقابل %) ٧٠(إلى 

 بين الجنسين المجيبين بأحياناً تعاود النسب التفاوتو. اإلناثفي األسباب والنتائج عند 
من %) ١٦(في حين أجابت نسبة %) ٣٢(لتميل نحو الذكور الذين بلغت نسبة إجاباتهم 

 . اإلناث بأحياناً

من الذكور بنعم %) ٣٢(أجابت نسبة : فوضى الحاجيات في الغرفة: ١٨السؤال رقم  .١٣
يب من جانب الذكور من اإلناث، مما يدل على عدم اهتمام بالغ بالترت%) ١٨(في مقابل 

وهي داللة على ارتفاع مستوى اإلبداع عندهم عن اإلناث، فالمبدعون ال يهتمون 
 . لفوضى األشياء كثيراً

 :ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على اإلبداع: القسم الثالث من األسئلة  .»ج 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثذكورال اإلناثالذكور اإلناث

١٩ 
هل يشجعك والداك أو أحدهما على التجديد وتغيير 

 الطرق المألوفة في حل المشاكل؟
٣٢ ٢٦ ٣٤ ٣٤ ٣٤ ٤٠ 

٢٠ 
هل تحب طرح األسئلة على والديك حتى وإن أظهرت 

 جهلك؟  
٣٨ ٢٨ ٢٠ ٢٤ ٤٢ ٤٨ 

٢١ 
هل تعتقد أن تعليم والديك أو أحدهما يؤثر إيجابياً على 

 لمبدع في أسرتك عموماً؟التفكير ا
٢٨ ١٦ ٢٢ ١٤ ٥٠ ٧٠ 

٢٢ 
ال : "هل من النادر أن تسمع من والديك عبارات مثل

 ، إلخ؟"ال تسأل"، "عيب"، "تفعل
٤٠ ٤٢ ٣٤ ٣٤ ٢٦ ٢٤ 

 ١٢ ١٠ ٣٦ ٤٠ ٥٢ ٥٠ هل ينظر إليك والداك بانتباه عندما تتحدث إليهما؟ ٢٣

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أظهرت النسب : تشجيع الوالدين األبناء على التجديد في التفكير: ١٩قم السؤال ر .١
مقابل نسبة %) ٤٠(ن اإلناث يتلقين من والديهما تشجيعاً على التجديد بنسبة أالمئوية 
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 من الذكور نتيجة عند الذكور، مما يدل على شعور أكبر بالتجديد عند اإلناث%) ٣٤(
عند اإلناث %) ٢٦(نسب اإلجابة بال، حيث بلغت تشجيع الوالدين، وتؤكد هذه النتيجة 

 .متعلقة باإلجابة بأحياناً بين الجنسينالنسب الساوت وتعند الذكور، %) ٣٢(ونسبة 

من %) ٤٨(أظهرت النسب أن نسبة : طرح األسئلة على الوالدين: ٢٠السؤال رقم  .٢
هر أن نسبة كما ظ. من الذكور %) ٤٢(اإلناث تُقدمن على سؤال الوالدين مقابل نسبة 

من الذكور، مما يدل %) ٣٨(من اإلناث تبتعدن عن طرح السؤال مقابل نسبة %) ٢٨(
على ميل أكبر من جانب الذكور لعدم الظهور بمظهر الجهل من خالل السؤال، غير أن 
النتيجة تكون حصول اإلناث على فرصة أكبر في التعلّم من خالل طرح التساؤالت 

 .فكير والتحليل واالبتكارترافقها زيادة في فرصة الت

من اإلناث بنعم %) ٧٠(أجابت نسبة : التأثير اإليجابي لتعليم الوالدين: ٢١السؤال رقم  .٣
من قبل الذكور، مما يدل على تأثر اإلناث بشكل أكبر بما %) ٥٠(في مقابل نسبة 

 يحصله الوالدان من تعليم، وتؤكد هذه النتيجة اإلجابات النافية، والتي بلغت نسبة
عند الذكور، مما يدل على أن إيجابية نظرة اإلناث %) ٢٨(عند اإلناث ونسبة %) ١٦(

 .كبر منها عند الذكور ألتعليم الوالدين وتأثيره عليهما

: من الوالدين) ال تسأل-عيب: مثل(ندرة سماع عبارات التثبيط : ٢٢السؤال رقم  .٤
من %) ٢٤(مقابل نسبة من الذكور بندرة سماع هذه العبارات في %) ٢٦(أجابت نسبة 

من %) ٤٢(من الذكور بسماع العبارات مقابل %) ٤٠(كما أجابت نسبة . اإلناث
اإلناث، مما يدل على أن طريقة التربية الوالدية تحكمها مثبطات ثقافية ضاغطة على 

 .اإلناث أكثر من الذكور

لذكور واإلناث، تقاربت النسب بين ا: نظر الوالدين لالبن أثناء الكالم: ٢٣السؤال رقم  .٥
من الذكور، وقد يكون ذلك %) ٥٢(من اإلناث بنعم مقابل نسبة %) ٥٠(فأجابت نسبة 

مما   على اهتمام أكبر من جانب الولدين بما يقوله االبن أكثرمما تقوله االبنة،داالً
 .      ينعكس تأثيره على تشجيع االبن وبث الثقة في نفسه أكثر مما هو مع االبنة

 : أثر المؤسسة التعليمية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: ع من األسئلةالقسم الراب  .»د 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

٢٤ 
هل تؤمن بأن قوانين العلم التي درستها عموماً غير 

 قطعية غير ثابتة ويمكن أن تتغير يوماً ما؟
٢٦ ١٤ ٨ ٣٢ ٤٦ ٥٤ 
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٢٥ 
هل تشعر بأنه هناك وسائل في حل المشاكل أفضل من 

 المنهج المنطقي المتسلسل فكرياً؟
٣٠ ٢٢ ٣٢ ٣٤ ٣٨ ٤٤ 

٢٦ 
هل كان العديد من مدرسيك يوجهونك نحو الجرأة 

 وإعالن الرأي حتى لوكان مخالفاً لهم؟
٥٦ ٦٢ ٢٠ ٢٠ ٢٤ ١٨ 

 ١٢ ٨ ٢٠ ١٤ ٦٨ ٧٨ العديد من مدرسيك يحترمونك؟) ومايزال(هل كان  ٢٧

٢٨ 
هل كان العديد من مدرسيك يتقبلون أسئلتك ويأخذونها 

 على محمل الجد؟
١٨ ١٢ ٤٢ ٤٤ ٤٠ ٤٤ 

٢٩ 
هل حدث أن شجعك أحد أساتذتك أو كافأك على فكرة 

 إبداعية غريبة أتيت بها؟
٤٨ ٣٨ ٢٤ ١٢ ٢٨ ٥٠ 

٣٠ 
الجامعية تؤدي دوراً /هل تعتبر أن المناهج المدرسية

 اتك؟إيجابياً في حي
٤٦ ٣٢ ٢٠ ٣٤ ٣٤ ٣٤ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

توافق اإلناث على أن قوانين العلم غير : قوانين العلم غير قطعية: ٢٤السؤال رقم  .١
من %) ٢٦(كذلك نرى أن نسبة . من الذكور%) ٤٦(مقابل نسبة %) ٥٤(نهائية بنسبة 

من اإلناث، مما يدل على أن ) %١٤(الذكور يرفض فكرة عدم ثبات العلم مقابل نسبة 
ثر تصديقاً للعلم وقطعية قوانينه، وهذا يعطي دافعاً عندهم تجاه الفكر النقدي الذكور أك

 .والتمحيص في العلم، والذي يتبدل دائماً وأبداً

من اإلناث %) ٤٤(توافق نسبة : وسائل أفضل من المنهج المنطقي: ٢٥السؤال رقم  .٢
من الذكور، %) ٣٨(أفضل الوسائل دائماً، مقابل نسبة على أن المنهج المنطقي ليس 
للذكور، مما يدل على أن %) ٣٠(مقابل نسبة %) ٢٢(وكذلك تجيب اإلناث بال بنسبة 

اإلناث يؤكدن على وجود وسائل أخرى، وهذا ما يدعمه التفكير اإلبداعي الذي ال يعتمد 
 .  المنطق بشكل دائم

تجيب نسبة : الب نحو الجرأة وإعالن الرأيالمدرسين يوجهون الط: ٢٦السؤال رقم  .٣
من الذكور، مما يدل على أن التشجيع %) ٢٤(من اإلناث باإليجاب مقابل نسبة %) ١٨(

الذي تلقاه اإلناث نحو إبداء الرأي التجديدي أقل من التشجيع الذي يتلقاه الذكور، وهذا 
 .  أحد عوامل تثبيط اإلبداع

من اإلناث باإليجاب %) ٧٨(تجيب نسبة : للطالباحترام المدرسين : ٢٧السؤال رقم  .٤
من الذكور، مما يدل على أن االحترام والعالقة الطيبة التي تجدها %) ٦٨(مقابل نسبة 
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اإلناث مع مدرساتهن أكبر منها بين الذكور ومدرسيهم، وانخفاض هذه العالقة عند 
  غير أن وجود .الذكور يخفض التشجيع على العلم، وهذا أحد عوامل تثبيط اإلبداع

هو أمر %) ١٢(وعند الذكور بنسبة %) ٨(إجابة بنفي هذا االحترام عند اإلناث بنسبة 
إنه ألمر يؤسف له أن تكون العالقات بين الطالب ومدرسيهم . يثير االستغراب واألسف

 .غير متسمة دائماً بالتقارب واالحترام التبادل

%) ٤٤(تجيب اإلناث باإليجاب بنسبة : تقبل المدرسين ألسئلة الطالب: ٢٨السؤال رقم  .٥
من الذكور، ويدل هذا الفرق على أن القائمين على تدريس اإلناث %) ٤٠(مقابل نسبة 

، وهي أحد  بشكل أكبر مما عند الذكوريساعدوهن على التفكير والبحث عن اإلجابات
 .عند النشء أسس تنمية التفكير اإلبداعي

من %) ٥٠(أجابت نسبة : كار الطالب اإلبداعيةتشجيع األساتذة ألف: ٢٩السؤال رقم  .٦
ويدل هذا الفرق الواضح على أن . من الذكور%) ٢٨(اإلناث باإليجاب في مقابل نسبة 

الطالبات يتلقين تشجيعاً أكبر من الطالب الذكور لدى تقديم األفكار االبتكارية، مما 
داعية عند الطالب، يشكل عامل بناء عند الطالبات ولكن عامل هدم عند المواهب اإلب
عند اإلناث %) ٣٨(وتؤكد هذه النتيجة النسب المئوية لإلجابات بالنفي والتي تأتي بنسبة 

 .عند الذكور%) ٤٨(ونسبة 

من %) ٣٢(تنفي هذا الدور نسبة : أداء المناهج المدرسية لدور إيجابي: ٣٠السؤال رقم  .٧
ى أن احتمال استخدام من الذكور، وهو أمر قد يعود إل%) ٤٦(اإلناث مقابل نسبة 

الذكور للمواد الدراسية في مستقبلهم أكبر من اإلناث بسبب اتجاه الذكور للعمل وكسب 
وتتساوى النسبتان في اإلجابة بنعم بين الجنسين، غير أن . العيش بنسبة أكبر من اإلناث

ال تشكل نسبة كبرى مما يدل على أن حوالي ثلث الطلبة فقط %) ٣٤(النسبة المذكورة 
 .    ينظرون للمناهج المدرسية والجامعية على أنها ذات دور إيجابي

 

 :أثر المؤسسة الدينية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الخامس من األسئلة  .»ه 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

 ١٤ ١٠ ٤٤ ٤٠ ٤٢ ٥٠ هل تذهب إلى دور العبادة؟ ٣١

٣٢ 
هل تعتقد أن الدين يساعد الناس عموماً على تغيير 

 الذات نحو األفضل؟
٨ ٢ ١٦ ٨ ٧٦ ٩٠ 
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٣٣ 
هل تستطيع التعامل مع كل الناس، حتى إن كانوا 

 ينتمون لطبقة أو فئة اجتماعية مختلفة؟ 
١٠ ٨ ١٦ ٣٠ ٧٤ ٦٢ 

٣٤ 
هل تهتم بما تحصل عليه من نتائج على المدى الطويل 

  المدى القصير؟أكثر من
١٢ ١٨ ٢٦ ٣٤ ٦٢ ٤٨ 

٣٥ 
هل توجد لديك أهداف شخصية أو طموح لتطوير ذاتك 

 دينياً؟ 
٢٨ ١٠ ١٨ ٨ ٥٤ ٨٢ 

٣٦ 
في حال إجابتك على السؤال السابق بنعم، هل تختلف 

 طموحاتك عن طموحات اآلخرين؟
١٢ ١٤ ١٦ ٢٦ ٥٦ ٥٢ 

٣٧ 
 هل تخطر في بالك مفاهيم وأفكار جديدة لدى تعلمك أو

 سماعك فكرة دينية جديدة؟
١٢ ١٠ ٣٢ ٢٦ ٥٦ ٦٤ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تصل نسبة الذكور المترددين إلى دور العبادة : الذهاب إلى دور العبادة: ٣١السؤال رقم  .١
لإلناث، وهو أمر يعاكس ما هو متوقع %) ٥٠(في مقابل نسبة %) ٤٢(المختلفة إلى 

مؤدين لصالة الجمعة في الجوامع، وتعتبر هذه النسبة المرتفعة من حيث نسبة الذكور ال
التي تشكل نصف أفراد العينة من اإلناث نسبة ال يستهان بها وتدل على ثقة بدور 

وتتقارب النسبتان بين الذكور . العبادة ورغبة بزيارتها حتى لو لم تكن فرضاً واجباً
لنتيجة السابقة نسبة اإلجابة النافية حيث وتؤكد ا. واإلناث في اإلجابة بأحياناً وكذلك ال

 %).١٤(وتصل نسبة الذكور إلى %) ١٠(تأتي نسبة اإلناث لتصل إلى 

ترتفع نسبة اإلجابة بنعم عند اإلناث : الدين يساعد على تغيير الذات: ٣٢السؤال رقم  .٢
، وهذا يدل على ثقة أكبر %)٧٦(بينما نجدها منخفضة عند الذكور بنسبة %) ٩٠(إلى 
ونجد نتيجة مشابهة في اإلجابة بأحياناً، فتأتي نسبة إجابات . لدين من طرف اإلناثبا

 %). ١٦(وتأتي إجابات الذكور لتشكّل %) ٨(اإلناث لتشكّل 

%) ٦٢(نالحظ أن نسبة : التعامل مع الناس من فئات اجتماعية مختلفة: ٣٣السؤال رقم  .٣
لذكور، مما يدل على مرونة من ا%) ٧٤(من اإلناث تجبن باإليجاب في مقابل نسبة 

أكبر من جانب الذكور في التواصل مع المختلفين عنهم، وتعود النسب لتختلف عند 
عند الذكور، وتتقارب %) ١٦(عند اإلناث ونسبة %) ٣٠(اإلجابة بأحياناً لتشكّل نسبة 
 . النسب عند اإلجابة بالنفي
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قاً واضحة بين الجنسين، نجد فرو: الحصول على نتائج المدى الطويل: ٣٤السؤال رقم  .٤
عند الذكور %) ٦٢(عند اإلناث وإلى نسبة %) ٤٨(حيث تصل اإلجابة بنعم إلى نسبة 

، وهي أحد أهم مما يدل على نظرة أبعد إلى النتائج المستقبلية من جانب الذكور
وتعود النسب لنتائج معاكسة لدى النظر لإلجابة بأحياناً حيث تبلغ . مواصفات المبدعين

  . عند الذكور%) ٢٦(عند اإلناث ونسبة %) ٣٤(نسبة 

من اإلناث على وجود %) ٨٢(تؤكد نسبة : طموح تطوير الذات دينياً: ٣٥السؤال رقم  .٥
من الذكور، وهذا يدل على توجه اإلناث %) ٥٤(طموحات دينية لديها مقابل نسبة 

 . بشكل أكبر نحو التجديد واإلبداع فيما يتعلق بتطوير الذات

جاءت إجابات اإلناث باإليجاب : اختالف الطموحات عن اآلخرين: ٣٦ السؤال رقم .٦
للتجديد الذكور عند الذكور، مما يدل على أن ميل %) ٥٦(مقابل نسبة %) ٥٢(بنسبة 

 . في هذا الموضوعاإلناثواالبتكار واالختالف اكثر من 

 مفاهيم تولدمن اإلناث على %) ٦٤(تؤكد نسبة : مفاهيم دينية جديدة: ٣٧السؤال رقم  .٧
من الذكور، وهذا يدل على توجه اإلناث بشكل %) ٥٦(لديها مقابل نسبة وأفكار جديدة 

  . يةالتجديدالتفكير المبدع وتتابع األفكار أكبر نحو 

 :الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السادس من األسئلة  .»و 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

٣٨ 
هل ترى أن قبول آراء آبائنا ومدرسينا دون مناقشة 

 يعود علينا بالضرر ؟
١٨ ١٦ ١٨ ٤٢ ٤٤ ٤٢ 

 ٨ ٠ ٢٠ ٢٨ ٧٢ ٧٢ هل تؤمن بالحوار مع اآلخرين؟ ٣٩

٤٠ 
هل تعتقد بضرورة التفكير والتدقيق فيما تحصل عليه 

 من معلومات من المدرسة والجامعة؟
١٦ ١٢ ٢٤ ٢٨ ٦٠ ٦٠ 

 ١٢ ١٢ ٢٨ ٢٤ ٦٠ ٦٤ هل تحاول النظر للتعاليم الدينية واألحكام بعمق؟ ٤١

٤٢ 
هل يتولد لديك شك فيما تعرضه وسائل اإلعالم عموماً 

 من معلومات؟ 
٤ ١٠ ٤٤ ٤٢ ٥٢ ٤٨ 

٤٣ 
هل تعبر بوضوح عن اختالفك في الرأي مع أحد 

 أصدقائك؟
١٠ ٤ ٢٤ ٢٠ ٦٦ ٧٦ 

  :وية أعاله ما يلييتبين من النسب المئ
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نالحظ أن نسبة الذكور الذين : الضرر من قبول آراء اآلباء دون مناقشة: ٣٨السؤال رقم  .١
مما يدل على قبول %) ٤٢(بينما تبقى نسبة اإلناث %) ٤٤(يجيبون بنعم تصل إلى 

اإلناث لما يسمى اآلبائية أكثر من الذكور وميل الذكور لإلقتناع بضرورة التفكير 
راء ال قبولها دون تمحيص، وتؤكد هذه النتيجة نسب اإلجابات بال حيث اقشة اآلومن

 %).١٨(بينما تصل نسبة الذكور إلى %) ١٦(تصل نسبة اإلناث المجيبات بالنفي إلى 

تتساوى نسب اإلجابات بين الجنسين في اإليجاب : الحوار مع اآلخرين: ٣٩السؤال رقم  .٢
غير أنه من . جنسين على اإليمان بالحوار، مما يدل على اتفاق ال%)٧٢(حيث تصل إلى 

 . من الذكور ممن ال يوافقون على فكرة الحوار أصالً%) ٨(الالفت وجود نسبة 

تتساوى نسب اإلجابات : التدقيق في في معلومات المدرسة والجامعة: ٤٠السؤال رقم  .٣
مما يؤكد اتفاق الجنسين على ضرورة %) ٦٠(بين الجنسين في اإليجاب لتصل إلى 

من %) ١٢(وتظهر مجموعتان تجيبان بالنفي بنسبة . لتدقيق والتمحيص في المعلوماتا
من الذكور، وتعبران عن الثقة التامة بالمعلومات المدرسية لدرجة %) ١٦(اإلناث ونسبة 

 .عدم الحاجة للتدقيق فيها، وهو أمر يحجم من فرص التفكير الناقد المبدع

تتقارب النسب بين الجنسين حيث تصل : ينية بعمقالنظر للتعاليم الد: ٤١السؤال رقم  .٤
عند %) ٦٠(عند اإلناث ونسبة %) ٦٤(نسبة اإلجابة بنعم على السؤال المذكور إلى 

من قبل %) ٢٨(من قبل اإلناث ونسبة %) ٢٤(الذكور، كما تظهر اإلجابة بأحياناً نسبة 
التقارب بين اإلجابات ويدل هذا %). ١٢(الذكور، وتأتي اإلجابة النافية لتتطابق بنسبة 

على أن معظم أفراد العينة يؤكدون على محاولتهم النظر للتعاليم الدينية بعمق، مما يشير 
 .عمق في التفكير

تصل نسبة اإلجابة بنعم على : الشك في معلومات وسائل اإلعالم: ٤٢السؤال رقم  .٥
ك إلى خبرة وقد يعود ذل. عند الذكور%) ٥٢(عند اإلناث ونسبة %) ٤٨(السؤال  إلى 

أكبر من جانب الذكور بالمعلومات اإلعالمية وإمكانية تشويه هذه المعلومات من قبل 
 . وسائل اإلعالم غير الصادقة

تصل نسبة اإلجابة بنعم على السؤال  إلى : اختالف الرأي مع األقران: ٤٣السؤال رقم  .٦
 أكبر من قبل رغبةوقد يعود ذلك إلى . عند الذكور%) ٦٦(عند اإلناث ونسبة %) ٧٦(

عدم ميل الذكور إلى اإلناث للتعبير عن الذات والرأي، مما يدل على جرأة أكبر أو ربما ل
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من اإلناث %) ٤(، وتؤكد هذه النتيجة اإلجابات بال، حيث تجيب نسبة التعبير عن الرأي
 . من طرف الذكور%) ١٠(بالنفي في مقابل نسبة 

 :ن تأثير الطرق التربوية لتنمية التفكير اإلبداعيإمكانية الحد م: القسم السابع من األسئلة  .»ز 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

 ١٨ ٦ ٤٤ ٦٠ ٣٨ ٣٤ هل تنتقد تعليمات الكبار؟ ٤٤

٤٥ 
هل تعتقد أنه من المفيد أن تنمي قدراتك على التفكير 

 اإلبداعي؟
٦ ٦ ٢٠ ١٢ ٧٤ ٨٢ 

٤٦ 
 تعتقد أنه يمكنك تنمية قدراتك اإلبداعية بطريقة هل

 )بالتمرين مثالً أو بغيره(ما؟ 
٦ ١٤ ١٢ ٨ ٨٢ ٧٨ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تجيب اإلناث على السؤال باإليجاب بنسبة : انتقاد تعليمات الكبار: ٤٤السؤال رقم  .١
ى التقارب في اآلراء بين ، مما يدل عل%)٣٨(وتأتي إجابات الذكور بنسبة %) ٣٤(

غير أن االختالف يبدو في . الجنسين فيما يتعلق بإمكانية انتقاد األشخاص األكبر سناً
، وهما %)٤٤(ويجيب الذكور بنسبة %) ٦٠(اإلجابة بأحياناً إذ تأتي إجابة اإلناث بنسبة 

.  للظروفالنسبتان األكبر مما يدل على عدم قطعية الرغبة باإلنتقاد بل ترك ذلك وفقاً
من اإلناث على عدم االنتقاد وتوافقها نسبة %) ٦(أما في حالة النفي فتؤكد نسبة 

 .  من الذكور، مما يدل على عدم الرغبة بالفكر النقدي%) ١٨(

تنمية فائدة تظهر موافقة اإلناث على : فائدة تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٥السؤال رقم  .٢
، مما يدل على ثقة أكبر من %)٧٤(لمقابلة للذكور وتأتي النسبة ا%) ٨٢(اإلبداع بنسبة 
 ويتفق الجنسان في اإلجابة . تطوير الذات والعمل على تنمية اإلبداعفائدةجانب اإلناث ب

 .لكل منهما بالنفي لهذه الفائدة على التطوير%) ٦(بال، حيث تظهر نسبة 

 بين نسب اإلجابات، تظهر الفروقات: إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٦السؤال رقم  .٣
عند الذكور ونسبة %) ٨٢(إذ تصل نسبة الموافقين على فكرة إمكانية التنمية إلى 

عند اإلناث مما يدل على ثقة في الذات والقدرة على التطوير عندالذكور أكثر %) ٧٨(
عند اإلناث %) ١٤(من اإلناث، وتؤكد هذه النتيجة اإلجابات النافية التي تصل إلى نسبة 

 .عند الذكور%) ٦ (ونسبة



 

- 141 - 

 :ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإلبداعية: القسم الثامن من األسئلة  .»ح 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث

٤٧ 
هل تؤمن بأن تكرارك لنفس مراحل العمل سيؤدي 

 للوصول لنفس النتائج السابقة؟
٣٤ ٣٢ ٣٦ ٢٦ ٣٠ ٤٢ 

 ١٦ ٠ ١٤ ٢٠ ٧٠ ٨٠هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة مشاكلك تقع عليك أنت؟ ٤٨

٤٩ 
هل تتوقع أنك إن جددت أسلوب تفكيرك ونظرتك 

 لألمور فقد تتمكن من معالجة مشاكل ما؟
١٨ ٠ ١٦ ١٦ ٦٦ ٨٤ 

٥٠ 
بعضها على (هل من المحتمل أن تعود أسباب مشاكلك 

 إلى طريقة تفكيرك المعتادة؟) األقل
٦ ٢ ٤٠ ٣٠ ٥٤ ٦٨ 

٥١ 
هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان تغيير الظروف وصنع 

 ظروف مؤاتية للنجاح إن أراد ذلك؟
٨ ١٠ ١٠ ٢٤ ٦٢ ٦٦ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تختلف نسب اإلجابات، إذ تصل نسبة : تكرار نفس مراحل العمل: ٤٧السؤال رقم  .١
عند الذكور مما يدل على تفكير %) ٣٠(بة عند اإلناث و نس%) ٤٢(المجيبين بنعم إلى 

 ولكن تلفت النظر نسب .أعمق من جانب اإلناث وجرأة أكبر على االبتكار من الذكور
وتصل %) ٣٢(اإلجابات النافية التي تظهر بشكل مرتفع حقاً، فتصل نسبة اإلناث إلى 

مل وهذا يدل على عدم قدرة على الربط بين تكرار الع%) ٣٤(نسبة الذكور إلى 
والحصول على نتائج متشابهة، وتعتبر هذه القدرة الضعيفة عائقاً هاماً في وجه اإلبداع 

 .والتطوير

نالحظ أن معظم المجيبين : مسؤولية مواجهة المشاكل على المرء بذاته: ٤٨السؤال رقم  .٢
للذكور، مما يدل على شعور %) ٧٠(لإلناث ونسبة %) ٨٠(يجيبون بنعم بنسبة 
غير أن الالفت للنظر هو انعدام . نب اإلناث بشكل أكبر من الذكوربالمسؤولية من جا

من الذكور، %) ١٦(نسبة اإلناث الالتي تنفين المسؤولية عن الذات في مقابل نسبة 
وهذا يدل على ارتفاع الشعور بالمسؤولية عند اإلناث عنه عند الذكور، وقد يعود سبب 

 تحفّز األبناء على مواجهة أخطاء ذلك إلى التعرض لظروف صعبة أو ربما تربية ال
 .الذات



 

- 142 - 

من %) ٨٤(توافق نسبة : تجديد أسلوب التفكير لمعالجة المشاكل: ٤٩السؤال رقم  .٣
كما نجد أن نسبة اإلناث . من الذكور%) ٦٦(اإلناث على هذا التجديد في مقابل نسبة 

ب التفكير المجيبات بالنفي إلمكانية معالجة المشاكل بشكل أفضل من خالل تجديد أسلو
من الذكور، مما يدل على شعور أكبر بالعجز عند %) ١٨(مقابل نسبة %) ٠(هي 

الذكور وربما يشير إلى نوع من الجمود على ذات أساليب التفكير، مما يحجب التفكير 
 .اإلبداعي

تختلف اإلجابات بنعم بين : أسباب المشاكل تعود لطريقة التفكير: ٥٠السؤال رقم  .٤
عند الذكور، مما يدل %) ٥٤(عند اإلناث ونسبة %) ٦٨(إلى نسبة الجنسين حيث تصل 

وتأتي . على شعور أكبر بالمسؤولية تجاه المشاكل من جانب اإلناث عنه في الذكور
%) ٢(اإلجابة بالنفي لتؤكد هذه النتيجة، حيث تنخفض نسبة اإلناث عن الذكور بنسبة 

إلناث لمسؤولية الفرد عن مشاكله للذكور، مما يؤكد زيادة تفهم ا%) ٦(لإلناث ونسبة 
 . وبالتالي ضرورة التفكير في طرق جديدة ونقد الطريقة الذاتية المعتادة في حل المشاكل

%) ٦٦(تُظهر إجابات اإلناث باإليجاب نسبة : إمكانية تغيير الظروف: ٥١السؤال رقم  .٥
رات الذاتية من الذكور، مما يدل على وجود نسبة من اإليمان بالقد%) ٦٢(مقابل نسبة 

وقد يدل التفاوت بين آراء اإلناث والذكور إلى . وإمكانية التفكير في حلول ابتكارية
 .حماس أكبر من قبل اإلناث وإيمان أكبر بإمكانية التحسين

 :تأثر التفكير اإلبداعي بمتغير الجنس: القسم التاسع من األسئلة  .»ط 
 ال أحيانًا نعم

 نص السؤالالرقم
الذكور اإلناثالذكور إلناثاالذكور اإلناث

٥٢ 
هل توجد مساواة في التعامل بين الفتيان والفتيات في 

 أسرتك؟
١٦ ٢٨ ٢٢ ٢٠ ٦٢ ٥٢ 

٥٣ 
هل ترى أن الرجل أقدر من المرأة على التفكير 

 اإلبداعي؟
٣٨ ٨٤ ٤٠ ١٢ ٢٢ ٤ 

٥٤ 
هل تعتقد أن تنمية القدرات اإلبداعية تؤتي ثمارها 

  بالتساوي؟ الطيبة عند كل من الجنسين
١٦ ١٢ ٣٦ ٢٤ ٤٨ ٦٤ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

%) ٥٢(تبلغ النسب المئوية لإلجابات بنعم نسبة : المساواة في األسرة: ٥٢السؤال رقم  .١
عند الذكور، وال تعتبر هذه النسب ممتازة وكافية لنفي %) ٦٢(عند اإلناث ونسبة 
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لإلناث ونسبة %) ٢٠(مجيبين بأحياناً قد بلغت كما أن نسب ال. الشعور بعدم المساواة
%) ١٦(لإلناث ونسبة %) ٢٨(للذكور، في حين ظهرت اإلجابات بال بنسبة %) ٢٢(

تدل هذه النسب على عدم وجود شعور بالمساواة في األسرة كما هو مرجو، . للذكور
ي خاصة من وجهة نظر اإلناث، ويعتبر ذلك أحد العوامل المثبطة للتفكير النقد

 .    والجريء واإلبداع

تُظهر النسب المئوية نتائج غريبة : الرجل أقدر من المرأة على اإلبداع: ٥٣السؤال رقم  .٢
من الذكور، وتجيب بأحياناً نسبة %) ٢٢(من اإلناث ونسبة %) ٤(إذ تؤكد الفكرة نسبة 

من %) ٨٤(من الذكور، وتنفي الفكرة نسبة %) ٤٠(من اإلناث مقابل نسبة %) ١٢(
من الذكور أي أقل من النصف، وهذا مما يدل على ضعف %) ٣٨(ناث مقابل نسبة اإل

في اإليمان بقدرات التفكير لدى المرأة وذلك من قبل الجنسين كليهما، وذلك بالتأكيد 
نتيجة تنشئة اجتماعية معينة وهو أحد العوامل األساسية في تثبيط التفكير وقدرات 

 .اإلبداع حتى قبل أن تولد

تؤكد النسب المئوية لإلجابات على : تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين: ٥٤ رقم السؤال .٣
من اإلناث مقابل نسبة %) ٦٤(هذا السؤال نتائج السؤال السابق، إذ تثبت الفكرة نسبة 

من %) ٣٦(من اإلناث مقابل نسبة %) ٢٤(من الذكور، وتجيب بأحياناً نسبة %) ٤٨(
من الذكور، وهذا %) ١٦( من اإلناث مقابل نسبة %)١٢(الذكور، وتنفي الفكرة نسبة 

 .بدوره يؤكد ضعف إيمان كل من المرأة والرجل بقدرة المرأة على التفكير واإلبتكار

 :األسئلة متعددة اإلجابات: القسم العاشر من األسئلة  .»ي 
 مامإثارة الفضول واالهت الحوار والنقاش التلقين

 الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث
 :أي الوسائل أكثر أهمية في التعليم برأيك ٥٥

0246 5054 48 
 

 األصدقاء المدرسة أفراد األسرة
 الذكور اإلناثالذكور اإلناثالذكور اإلناث
٧٨ 34٢ 84 ٢٤ 

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين

 :من له التأثير األكبر عليك في اتخاذ القرار ٥٦

8122 416 ١٨ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي
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تأتي اإلجابات لتؤكـد بالنـسبة العظمـى    : وسائل التعليم األكثر أهمية: ٥٥السؤال رقم   .١
من الذكور على أن إثارة الفضول واالهتمـام هـي          %) ٤٨(من اإلناث ونسبة    %) ٥٤(

لإلنـاث  ) %٤٦(أكثر وسائل التعليم أهمية وفعالية، ويلي ذلك الحوار والنقاش بنـسبة            
للذكور، بينما حظي التلقين بنسبة قليلة جداً عند الذكور وانعدمت عنـد            %) ٥٠(ونسبة  

إن اتفاق اإلناث والـذكور علـى هـذه         . اإلناث مما يدل على عدم نجاح هذا األسلوب       
 .الوسائل يدل على وضوح في الرأي من جانبي الجنسين حول المسألة

من المالحظ أن النسبة العظمى للتأثير      : اذ القرار التأثير األكبر في اتخ   : ٥٦السؤال رقم    .٢
، وكـذلك   %)٧٨(بعض أفراد األسرة بنـسبة      /على المجيبات اإلناث كانت من حظ أحد      

مما يدل على ِعظم تأثير األسرة      %) ٣٤(عند الذكور تصل النسبة في ذات المجال إلى         
انية عند اإلناث اإلجابة    وتأتي في المرتبة الث   . في حياة أفراد العينة وطريقتهم في التفكير      

، وقـد   %)١٨(، والتي جاء اختيارها عند الذكور بنـسبة         %)١٦(بنسبة  " غير ذلك "بـ  
أشار البعض إلى أن المقصود بهذا التأثير هو عقل المرء بذاته واختياراته الشخـصية،              
مما يدل على شعور أكبر بالحرية وإمكانية االختيار للذات وفقـاً لمـا يمليـه الـرأي                 

%) ٢(ومن الجدير بالذكر أن تأثير اإلعالم برأي الجنسين هو األقل بنـسبة             . يالشخص
عند الذكور رغم أن ما يبدو للعيان هـو أن اإلعـالم يوجـه              %) ٤(عند اإلناث ونسبة    

كمـا أن تـأثير     . الكثير من الـشباب بـشكل غيـر مباشـر دون أن يفطنـوا لـذلك               
للذكور وهو  %) ٨(لإلناث ونسبة   %) ٢(الجامعة برأي الجنسين ضعيف بنسبة      /المدرسة

أما األقران فقد كانت نسبة     . عكس ما يجب أن يكون من دور إيجابي للمؤسسة التعليمية         
عند اإلناث ممـا يـدل      %) ٢٤(في مقابل نسبة    %) ٤(تأثيرهم كبيرة عند الذكور بنسبة      

لغـت  على أثر أكبر لألصدقاء عند الذكور بما يفوق حتى تأثير المؤسسة الدينية التـي ب              
لإلناث، مما يدل علـى وجـود       %) ٨(للذكور ونسبة   %) ١٢(نسب اإلجابات فيها نسبة     

  .     تأثير، ولكن ليس بالقدر المطلوب من المؤسسة الدينية
 
  

  

  
 
 
 
 
 



 

- 145 - 

 
 
 
 

 وفقاً لربطها بمتغير العمـرتحليل البيانات والنسب المئوية وتفسيرها : ثالثاً

الحظ أن الدراسة قد أبرزت  نالعمرنتائج اإلجابات بمتغير بالتدقيق بالنسب المئوية الناتجة وربط 
  : فروقاً بين المجموعات الثالث المستهدفة في االستبانة، وهي على النحو التالي

   عام١٨ و ١٥وهي فئة أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم بين : المجموعة األولى
   عام٢٤ و ١٩أعمارهم بين وهي فئة أفراد العينة الذين تتراوح : المجموعة الثانية
   عام٣٠ و ٢٥وهي فئة أفراد العينة الذين تتراوح أعمارهم بين : المجموعة الثالثة

  :وتبرز الفروق في اإلجابات بين المجموعات النقاط الهامة التالية 

 .البيانات الشخصية: القسم األول من األسئلة  .»أ 

  : االسمذات األرقام التالية هي للبيانات الشخصية عدااألسئلة 
 الجنس .١

 العمر .٢

 المستوى الدراسي .٣

 المستوى الدراسي لألب .٤

 المستوى الدراسي لألم .٥

قياس القدرة على التفكير اإلبداعي من خالل الحديث عن : القسم الثاني من األسئلة  .»ب 

 :سلوك وما يحب الفرد ويكرهتفكير والبعض العادات الشخصية في ال

  :وثين في هذا القسم كما يليوتظهر النسب المئوية الناتجة عن أجوبة المبح
  

 ال أحيانًا نعم
- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

٦ 
عندما أبادر في حل مشكلة ما، أعتمد على الحس 

 .الداخلي
١٣٫٩ ١٫٤ ١٠٫٧ ٣٣٫٣ ٣٠٫٦ ٥٣٫٦ ٥٢٫٨ ٤٤٫٤ ٣٥٫٧ 

٧ 
ون وحيداً كثيراً ما تأتيني أفضل األفكار عندما أك

 .وال أعمل شيئاً
١٫٧ ١٣٫٩ ١٫١ ٣٣٫٣ ٢٧٫٨ ٣٩٫٣ ٥٠٫٠ ٤٧٫٢ ٥٠٫٠ 
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٨ 
أهم شيء في العمل عندي هو أن أعمل ما أؤمن 

 .به
٠٫٠ ٥٫٦ ٠٫٤ ١٦٫٧ ١١٫١ ٢١٫٤ ٨٣٫٣ ٨٣٫٣ ٧٥٫٠ 

٩ 
محاولة كسب رضا الناس عما أصنع هو أمر 

 .غير أساسي بالنسبة لي
١٫٧ ٢٢٫٢ ٣٫٢ ٥٨٫٣ ٥٥٫٦ ٣٢٫١ ٢٥٫٠ ٢٢٫٢ ٣٥٫٧ 

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٧ ١٣٫٩ ١٩٫٤ ٢١٫٤ ٨٦٫١ ٨٠٫٦ ٧١٫٤ .أحب العمل الذي أفيد فيه اآلخرين بشكل ما ١٠

١١ 
أستمتع بقضاء الوقت في تأمل األفكار الجديدة، و 

 .لو لم تكن هناك فائدة واضحة من ذلك
١٫٤ ٢٥٫٠ ٣٫٢ ٢٥٫٠ ٤٤٫٤ ٢٨٫٦ ٦١٫١ ٣٠٫٦ ٣٩٫٣ 

١٢ 
المشكلة، عندما ال تثمر طريقة ما في حل 

 .أستطيع تغيير طريقة تفكيري سريعاً
١٫٤ ٢٢٫٢ ١٫٤ ٣٣٫٣ ٥٠٫٠ ٤٢٫٩ ٥٢٫٨ ٢٧٫٨ ٤٢٫٩ 

١٣ 
أستمتع بقراءة الحيل العبقرية للمجرمين لدرجة 

 !أني أرجو في نفسي أال يقبض عليهم
٥٫٨ ٦٣٫٩ ٣٫٩ ١٦٫٧ ١٦٫٧ ٢٨٫٦ ٢٥٫٠ ١٩٫٤ ٣٢٫١ 

١٤ 
أشعر بأن العمل الشاق الدؤوب هو العامل 

 .اسي والضروري للنجاحاألس
١٫٩ ١٦٫٧ ١٫١ ٢٥٫٠ ١٣٫٩ ٢٨٫٦ ٥٥٫٦ ٦٩٫٤ ٦٠٫٧ 

١٥ 
أفضل العمل الفردي على العمل مع اآلخرين في 

 .جهد جماعي
٣٫١ ٣٣٫٣ ٥٫٠ ٣٣٫٣ ٣٨٫٩ ٣٢٫١ ٣٦٫١ ٢٧٫٨ ١٧٫٩ 

١٦ 
أفكر كثيراً في لغز الحياة وأسرار الكون 

 .والطبيعة والخلق
٠٫٣ ٨٫٣ ١٫١ ١٩٫٤ ٣٦٫١ ٣٥٫٧ ٧٧٫٨ ٥٥٫٦ ٥٣٫٦ 

١٧ 
أجد أنه من المفيد أن أفكر وأحلّل التجارب 

 .الفاشلة التي مررتُ بها أنا أو غيري
٠٫٦ ١٦٫٧ ١٫٤ ٢٢٫٢ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠ ٧٢٫٢ ٥٨٫٣ ٦٠٫٧ 

١٨ 
ال أمانع وال يهمني كثيراً إن كانت األشياء 

 .والحاجيات في غرفتي في حالة فوضى
٥٫٠ ٥٥٫٦ ٥٫٠ ٢٢٫٢ ٣٠٫٦ ١٤٫٣ ٢٧٫٨ ١٣٫٩ ٣٥٫٧ 

   :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجابت : االعتماد على الحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما: ٦السؤال رقم  .١
من المجموعة األولى بأحياناً ، في حين أجابت معظم %) ٥٣,٦(النسبة العظمى وهي 

الثالثة بنعم وكذلك كانت إجابة معظم المجموعة %) ٤٤,٤(المجموعة الثانية بنعم بنسبة 
، وهذا يدل على أن المجموعة األولى أقل ثقة في الحس الداخلي من %)٥٢,٨(بنسبة 

المجموعتين الثانية والثالثة، بمعنى أنه كلما تقدم أفراد العينة بالعمر ازدادت ثقتهم 
 . بالحس الداخلي الذي هو أحد أهم عناصر التفكير اإلبداعي

أجابت معظم : فكار عندما يكون المرء وحيداًالحصول على أفضل األ: ٧السؤال رقم  .٢
وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٥٠(المجموعة األولى بنعم بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات %)٥٠(وكذلك في المجموعة الثالثة بنسبة %) ٤٧,٢(
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 والتركيز، وهي الثالث اتفقت على أن التفكير اإلبداعي يزدهر عندهم في أوقات الوحدة
 . أحد مواصفات المبدعين

أجابت معظم المجموعة األولى : أهم شيء أن يعمل المرء ما يؤمن به: ٨السؤال رقم  .٣
وكذلك %) ٨٣,٣(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٧٥(بنعم بنسبة 

اتفقت على ، مما يدل على أن المجموعات الثالث %)٨٣,٣(في المجموعة الثالثة بنسبة 
 . االهتمام بشكل كبير بأن يعملوا ما يؤمنون به، وهي أحد مواصفات المبدعين

أظهرت النسب أن النسبة العظمى من المجموعة : كسب رضا الناس: ٩السؤال رقم  .٤
مما يدل على ميل لعدم اعتبار كسب رضا الناس %) ٣٥,٧(األولى أجابت بنعم بنسبة 

قت المجموعة الثانية والثالثة على اإلجابة بأحياناً أمر أساسي في الحياة، في حين اتف
للمجموعة الثالثة، مما يدل على %) ٥٨,٣(للمجموعة الثانية ونسبة %) ٥٥,٦(بنسبة 

أنه كلما تقدم أفراد العينة بالعمر ازدادوا ميالً للبحث عن رضا الناس عما يفعلون، مما 
 .مرء تجاه الخروج عن المألوفيحجم القدرة على المبادرة بالجديد ويثبط شجاعة ال

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : عمل ما يفيد اآلخرين: ١٠السؤال رقم  .٥
وكذلك في %) ٨٠,٦(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٧١,٤(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٨٦,١(المجموعة الثالثة بنسبة 
بالعمل الذي يعود بالفائدة على الناس، وهي أحد مواصفات المبدعين، علماً رغبة أكبر 

 .ن هذه الرغبة تزداد مع تقدم أفراد العينة بالعمرأأن النسب أظهرت 

أظهرت النسب أن النسبة العظمى من : الميل نحو تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم  .٦
نحو تأمل األفكار  يدل على ميل مما%) ٣٩,٣(المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

اختلفت في حين %) ٦١,١(وتتفق مع هذا الرأي المجموعة الثالثة بنسبة ، الجديدة
، مما يدل على ان هذه المجموعة ال %)٤٤,٤(المجموعة الثانية باإلجابة بأحياناً بنسبة 

 .   تجد ضمن اهتماماتها التأمل والتفكير في الجديد من األفكار

أظهرت النسب أن النسبة األكبر من : تغيير طريقة التفكير سريعاً: ١٢السؤال رقم  .٧
مما يدل على قدرة على تغيير طريقة  %) ٤٢,٩(المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

التفكير سريعاً، وهي من مواصفات المبدعين، وتتفق مع هذا الرأي المجموعة الثالثة 
، مما %)٥٠(نية باإلجابة بأحياناً بنسبة في حين اختلفت المجموعة الثا%) ٥٢,٨(بنسبة 

 . يدل على انخفاض قدرة هذه المجموعة على التحكم بطريقة التفكير والتركيز
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أظهرت النسبة األعلى من المجموعة : قراءة الحيل العبقرية للمجرمين: ١٣السؤال رقم  .٨
من هذه %) ٦٣,٩(الثانية تحفظاً إزاء االعتراف بإبداع بعض الحيل حيث أعلنت نسبة 

من المجموعة %) ٣٢,١(غير أن نسبة . المجموعة عدم استمتاعها بقراءة هذه الحيل
ورغم . من المجموعة الثالثة عبرت عن استمتاعها بقراءة الحيل%) ٢٥(األولى ونسبة 

أن هذا يبعد المجموعة الثانية عن الرغبة في أحد أنواع االبتكار، إال أنه يدل على ميل 
 .جاه الجانب األخالقي للحكمأكبر من جانبها ت

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم : العمل الشاق أساسي للنجاح: ١٤السؤال رقم  .٩
وكذلك في %) ٦٩,٤(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٦٠,٧(بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٥٥,٦(المجموعة الثالثة بنسبة 
الدأب على العمل وبالتالي مستوى اعلى من اإلبداع الذي ال يأتي إال بالعمل ضرورة 

الدؤوب، علماً أن النسب أظهرت انخفاض هذه القناعة لدى وصول أفراد العينة للمرحلة 
 .  عام٣٠ و ٢٥العمرية بين 

تقاربت نسب اإلجابات لتظهر : تفضيل العمل الفردي على الجماعي: ١٥السؤال رقم  .١٠
للمجموعة %) ٣٢,١(وعة األولى والثانية تتفقان اإلجابة بأحياناً، وذلك بنسبة أن المجم

للمجموعة الثانية، مما يدل على ميل نحو الوسطية في اختيار ) ٣٨,٩(األولى ونسبة 
غير أن المجموعة الثالثة تنحى نحو اإلجابة بنعم بنسبة . نوعية العمل وفق الظروف

فردية، وهي من مواصفات معظم المبدعين، ومن ، مما يدل على ميل نحو ال%)٣٦,١(
 . جانب آخر قد يرجع ذلك إلى ميل نحو التفرد بقيادة العمل كلما تقدم أفراد العينة بالعمر

عظم المجموعة األولى بنعم جابت مأ: التفكير في لغز الحياة والخلق: ١٦السؤال رقم  .١١
وكذلك في %) ٥٥,٦(م بنسبة وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنع%) ٥٣,٦(بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٧٧,٨(الثالثة بنسبة المجموعة 
الميل بنحو التأمل، وهي أحد مواصفات المبدعين، علماً أن النسب أظهرت أن هذا الميل 

  .يزداد مع تقدم أفراد العينة بالعمر

 أجابت معظم المجموعة األولى بنعم :فائدة تحليل التجارب الفاشلة: ١٧السؤال رقم  .١٢
وكذلك في %) ٥٨,٣(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٦٠,٧(بنسبة 

المجموعات الثالث اتفقت على ، مما يدل على أن %)٧٢,٢(المجموعة الثالثة بنسبة 
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النسب التحليل والتفكير في األسباب والنتائج، وهي أحد مواصفات المبدعين، علماً أن 
  .أظهرت أن هذا الميل يزداد مع تقدم أفراد العينة بالعمر و ازدياد الخبرة والوعي

أظهرت النسب أن النسبة الكبرى من : فوضى الحاجيات في الغرفة: ١٨السؤال رقم  .١٣
مما يدل على عدم اهتمام بالغ بالترتيب %) ٣٥,٧(المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

في حين جاءت غالب إجابات المجموعة الثانية . توى اإلبداعوهي داللة على ارتفاع مس
للمجموعة الثانية، مما يدل على أنه كلما تقدم أفراد العينة %) ٥٥,٦(بالنفي وبنسبة 

بالعمر ازدادوا ميالً نحو االهتمام بالترتيب، مما يخالف مواصفات المبدعين الذين ال 
 . يهتمون لفوضى األشياء كثيراً

 :ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على اإلبداع: من األسئلةالقسم الثالث   .»ج 

 ال أحيانًا نعم
- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

١٩ 
هل يشجعك والداك أو أحدهما على التجديد 
 وتغيير الطرق المألوفة في حل المشاكل؟

٢٫٥ ٣٦٫١ ٢٫٥ ٣٣٫٣ ٣٣٫٣ ٣٥٫٧ ٤١٫٧ ٣٠٫٦ ٣٩٫٣ 

٢٠ 
هل تحب طرح األسئلة على والديك حتى وإن 

 أظهرت جهلك؟  
٢٫٨ ٤١٫٧ ٢٫٩ ١٩٫٤ ٢٥٫٠ ٢١٫٤ ٥٢٫٨ ٣٣٫٣ ٥٠٫٠ 

٢١ 
هل تعتقد أن تعليم والديك أو أحدهما يؤثر 

 إيجابياً على التفكير المبدع في أسرتك عموماً؟
١٫٧ ٣٠٫٦ ١٫٨ ١٩٫٤ ٢٢٫٢ ١٠٫٧ ٦٣٫٩ ٤٧٫٢ ٧١٫٤ 

٢٢ 
هل من النادر أن تسمع من والديك عبارات 

 ، إلخ؟"ال تسأل"، "عيب"، "ال تفعل: "مثل
٤٫٢ ٤٤٫٤ ٣٫٦ ٣٠٫٦ ٣٣٫٣ ٣٩٫٣ ٢٧٫٨ ٢٢٫٢ ٢٥٫٠ 

٢٣ 
هل ينظر إليك والداك بانتباه عندما تتحدث 

 إليهما؟
٠٫٣ ١٦٫٧ ٢٫١ ٤١٫٧ ٣٣٫٣ ٣٩٫٣ ٥٥٫٦ ٥٥٫٦ ٣٩٫٣ 

  :ييتبين من النسب المئوية أعاله ما يل

أظهرت النسب : تشجيع الوالدين األبناء على التجديد في التفكير: ١٩السؤال رقم  .١
مما يدل %) ٣٩,٣(المئوية أن النسبة األكبر من المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

على تلقي التشجيع من الوالدين، مما يشجع على زيادة التفكير والتعبير واإلبداع، وتتفق 
في حين اختلفت المجموعة الثانية %) ٤١,٧(ة الثالثة بنسبة مع هذا الرأي المجموع

ن هذه المجموعة ال تتلقى التشجيع من أ، مما يدل على %)٣٦,١(باإلجابة بال  بنسبة 
زيادة التفكير واإلبداع كما المجموعات األخرى، ويمكن الوالدين مما يقلل من فرص 
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 بحيث أنها مقسمة إلى ثالثة مالحظة أن بقية النسب في هذه المجموعة متقاربة جداً
 .أثالث متقاربة، مع ميل تجاه اإلجابة بال، مما يعني الميل نحو انخفاض نسبة التشجيع

أظهرت النسب أن النسبة األكبر من : طرح األسئلة على الوالدين: ٢٠السؤال رقم  .٢
مما يدل على الميل نحو طرح األسئلة %) ٥٠(المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

ى الوالدين حتى وإن أظهرت الجهل، والتساؤل هو أحد أهم مواصفات المبدعين، عل
في حين اختلفت المجموعة %) ٥٢,٨(وتتفق مع هذا الرأي المجموعة الثالثة بنسبة 

، مما يدل على أن هذه المجموعة من الفئة %)٤١,٧(الثانية باإلجابة بأحياناً بنسبة 
نفسها في موقع الجهل، مما يفوت عليها العمرية تفضل عدم السؤال على أن تضع 

فرصة أكبر في التعلّم بطرح التساؤالت وما يرافقها من زيادة في فرص التفكير 
 .والتحليل واالبتكار

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم : التأثير اإليجابي لتعليم الوالدين: ٢١السؤال رقم  .٣
وكذلك في %) ٤٧,٢(ة بنعم بنسبة وكذلك كانت إجابة المجموعة الثاني%) ٧١,٤(بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٦٣,٩(المجموعة الثالثة بنسبة 
من %) ٣٠,٦(علماً بأن نسبة . إيجابية النظرة لتأثير تعليم الوالدين على األبناء
 . المجموعة الثانية أجابت بال، وهو أمر يستحق النظر

: من الوالدين) ال تسأل-عيب: مثل(بارات التثبيط ندرة سماع ع: ٢٢السؤال رقم  .٤
%) ٣٩,٣(أظهرت النسب أن النسبة األكبر من المجموعة األولى أجابت بأحياناً بنسبة 

في حين اختلفت المجموعة %) ٣٠,٦(وتتفق مع هذا الرأي المجموعة الثالثة بنسبة 
وعة تنفي ندرة سماعها ، مما يدل على ان هذه المجم%)٤٤,٤(الثانية باإلجابة بال بنسبة 

لهذه العبارات، مما يدل على أن طريقة التربية الوالدية تحكمها مثبطات ثقافية ضاغطة 
على هذه الفئة العمرية أكثر من غيرها، ولعل كون هذه الفترة هي مرحلة انتقال الطالب 

ة بأن من المدرسة إلى الجامعة والتي قد ترافقها ضغوطات من الوالدين لحين إيجاد الثق
 .  بهم في االعتماد على النفسنوالديال من النضج ما يزيد من ثقة األبناء قد اكتسبوا

تماثلت النسب بين المجموعة الثانية : نظر الوالدين لالبن أثناء الكالم: ٢٣السؤال رقم  .٥
، مما يدل اهتمام أكبر من جانب %)٥٥,٦(والثالثة حيث جاءت إجاباتهما بنعم بنسبة 

ونالحظ انخفاض هذه النسبة . يقوله االبن واالبنة ضمن هذه الفترة العمريةالولدين بما 
مما يعكس %) ٣٩,٣(في المجموعة األولى لتكون اإلجابة بنعم وأحياناً متماثلة بنسبة 
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 وخفض اهتماماً أقل من المجموعات السابقة، وبالتالي بث أقل لثقة الناشء في نفسه
 .      يديلفرص إبداعه وإقدامه على تفكير تجد

 : أثر المؤسسة التعليمية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الرابع من األسئلة  .»د 
 ال أحيانًا نعم

- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

٢٤ 
هل تؤمن بأن قوانين العلم التي درستها عموماً 

 ماً ما؟غير قطعية ويمكن أن تتغير يو
٢٫٢ ١٣٫٩ ٢٫٥ ١٦٫٧ ٣٨٫٩ ٣٥٫٧ ٦١٫١ ٤٧٫٢ ٣٩٫٣ 

٢٥ 
هل تشعر بأنه هناك وسائل في حل المشاكل 
 أفضل من المنهج المنطقي المتسلسل فكرياً؟

٢٫٢ ٤١٫٧ ١٫١ ٣٣٫٣ ٣٠٫٦ ٣٥٫٧ ٤٤٫٤ ٢٧٫٨ ٥٣٫٦ 

٢٦ 
هل كان العديد من مدرسيك يوجهونك نحو 
 م؟الجرأة وإعالن الرأي حتى لوكان مخالفاً له

٧٫٥ ٥٢٫٨ ٤٫٦ ١٩٫٤ ٢٢٫٢ ١٧٫٩ ٥٫٦ ٢٥٫٠ ٣٥٫٧ 

٢٧ 
العديد من مدرسيك ) ومايزال(هل كان 

 يحترمونك؟
٠٫٦ ٨٫٣ ١٫٨ ١٩٫٤ ١٩٫٤ ١٠٫٧ ٧٥٫٠ ٧٢٫٢ ٧١٫٤ 

٢٨ 
هل كان العديد من مدرسيك يتقبلون أسئلتك 

 ويأخذونها على محمل الجد؟
٠٫٦ ١٣٫٩ ٢٫٩ ٥٨٫٣ ٣٨٫٩ ٢٨٫٦ ٣٦٫١ ٤٧٫٢ ٤٢٫٩ 

٢٩ 
ث أن شجعك أحد أساتذتك أو كافأك هل حد

 على فكرة إبداعية غريبة أتيت بها؟
٤٫٧ ٤١٫٧ ٣٫٩ ٢٢٫٢ ١٣٫٩ ١٧٫٩ ٣٠٫٦ ٤٤٫٤ ٤٢٫٩ 

٣٠ 
الجامعية تؤدي /هل تعتبر أن المناهج المدرسية

 دوراً إيجابياً في حياتك؟
٤٫٤ ٣٨٫٩ ٣٫٢ ٢٥٫٠ ٣٠٫٦ ٢٥٫٠ ٣٠٫٦ ٣٠٫٦ ٤٢٫٩ 

  :لييتبين من النسب المئوية أعاله ما ي

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : قوانين العلم غير قطعية: ٢٤السؤال رقم  .١
وكذلك في %) ٤٧,٢(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٣٩,٣(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على أن %)٦١,١(المجموعة الثالثة بنسبة 
 أحد الدوافع الهامة لتفكير وإبداع المبدعين، علماً أن النسب قوانين العلم غير نهائية، وهو

أظهرت أن هذا الفهم يزداد مع تقدم أفراد العينة بالعمر لدى زيادة الخبرة بالحياة 
 . على المزيد من المفاهيم العلمية ومالحظة تطوراتهاوالتعرف 

لنسبة األكبر من أظهرت النسب أن ا: وسائل أفضل من المنهج المنطقي: ٢٥السؤال رقم  .٢
مما يدل على إمكانية التفكير بوسائل %) ٥٣,٦(المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

مختلفة عن المنهج المنطقي المتسلسل فكرياً، وهذا النوع من الحرية الفكرية هي من 
في حين %) ٤٤,٤(مواصفات المبدعين، وتتفق مع هذا الرأي المجموعة الثالثة بنسبة 
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، مما يدل على ان هذه المجموعة %)٤١,٧(وعة الثانية باإلجابة بال بنسبة اختلفت المجم
تجد المنهج المنطقي أفضل الوسائل، وهذا ما يبتعد بهذه المجموعة عن إمكانية التفكير 

   .الحر المبدع غير المقيد بالمنطق بشكل دائم

تجيب نسبة : المدرسين يوجهون الطالب نحو الجرأة وإعالن الرأي: ٢٦السؤال رقم  .٣
من المجموعة األولى بنعم، مما يدل على أن المدرسة تساعد الطالب %) ٣٥,٧(

وتشجعهم على إبداء الرأي التجديدي، وذلك بنسبة أقل مما يتلقاه أفراد المجموعة الثالثة 
، مما يدل على انخفاض التشجيع في هذه %)١٩,٤(الذين أجاب معظمهم بأحياناً بنسبة 

ذي ينخفض مجدداً عند أفراد المجموعة الثانية الذين أجابوا بال بنسبة الفئة العمرية، وال
 .  إن انخفاض هذا التشجيع هو أحد عوامل تثبيط اإلبداع%). ٥٢,٨(

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : احترام المدرسين للطالب: ٢٧السؤال رقم  .٤
وكذلك في %) ٧٢,٢ (وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة%) ٧١,٤(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على وجود %)٧٥(المجموعة الثالثة بنسبة 
احترام من قبل المدرسين تجاه الطالب، وهذا مما يشجع على احترام الذات وزيادة 
التفكير والتعبير واإلبداع، علماً أن النسب أظهرت أن هذا االحترام يزداد مع تقدم أفراد 

غير أن وجود إجابة بنفي هذا االحترام عند المجموعة الثانية بنسبة . ينة بالعمرالع
هو أمر يشير إلى عدم اتسام العالقات بين الطالب ومدرسيهم دائماً بالتقارب %) ٨,٣(

 .واالحترام التبادل

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم : تقبل المدرسين ألسئلة الطالب: ٢٨السؤال رقم  .٥
 ، غير أن%)٤٧,٢(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٤٢,٩(بنسبة 

وهي النسبة الكبرى لهذه المجموعة، %) ٥٨,٣(المجموعة الثالثة أجابت بأحياناً بنسبة 
انخفاض تقبل المدرسين ألسئلة الطالب وأخذها على محمل الجد، ، مما يدل على %)٦,١

 .دع لدى الطالب في هذه الفئة العمريةمما يقلل شجاعة التفكير الحر المب

أجابت معظم المجموعة : تشجيع األساتذة ألفكار الطالب اإلبداعية: ٢٩السؤال رقم  .٦
%) ٤٤,٤(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٤٢,٩(األولى بنعم بنسبة 

الثالث ، مما يدل على أن المجموعات %)٣٠,٦(وكذلك في المجموعة الثالثة بنسبة 
اتفقت على وجود بعض التشجيع من قبل األساتذة تجاه األفكار اإلبداعية للطالب مما 

غير أنه من الالفت وجود نسبة من المجموعة الثانية ممن أجابوا بال . يشجع على اإلبداع
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، وهي نسبة ال يستهان بها ممن يتلقون عدم التشجيع وهو عامل هدم %)٤١,٧(بنسبة 
 .  عند الطالبللمواهب اإلبداعية

أظهرت النسب أن النسبة األكبر : أداء المناهج المدرسية لدور إيجابي: ٣٠السؤال رقم  .٧
إقرار بالدور اإليجابي مما يدل على %) ٤٢,٩(من المجموعة األولى أجابت بنعم بنسبة 

وتتفق مع هذا الرأي المجموعة الثالثة للمناهج المدرسية والجامعية في حياة الطالب، 
، مما %)٣٨,٩( بنسبة الفي حين اختلفت المجموعة الثانية باإلجابة ب%) ٣٠,٦(بنسبة 

ومن . للمناهج المدرسية دوراً حاسماً في الحياةن هذه المجموعة ال تجد أيدل على 
     . المالحظ أن آراء هذه المجموعة متقاربة في اإلجابات الثالث

 : تنمية قدرة الشباب على اإلبداعأثر المؤسسة الدينية في: القسم الخامس من األسئلة  .»ه 

 ال أحيانًا نعم
- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

 ١٫١ ١١٫١ ١٫٤ ٤٧٫٢ ٣٦٫١ ٤٢٫٩ ٤١٫٧ ٥٢٫٨ ٧٫١ هل تذهب إلى دور العبادة؟ ٣١

٣٢ 
هل تعتقد أن الدين يساعد الناس عموماً على 

 ضل؟تغيير الذات نحو األف
٠٫٨ ٢٫٨ ٠٫٤ ١٦٫٧ ١٣٫٩ ٣٫٦ ٧٥٫٠ ٨٣٫٣ ٩٢٫٩ 

٣٣ 
هل تستطيع التعامل مع كل الناس، حتى إن 
 كانوا ينتمون لطبقة أو فئة اجتماعية مختلفة؟ 

٠٫٣ ٨٫٣ ١٫٨ ١٦٫٧ ٢٧٫٨ ٢٥٫٠ ٨٠٫٦ ٦٣٫٩ ٥٧٫١ 

٣٤ 
هل تهتم بما تحصل عليه من نتائج على المدى 

 الطويل أكثر من المدى القصير؟
١٫٤ ١٦٫٧ ١٫٤ ٣٣٫٣ ١٦٫٧ ٤٢٫٩ ٥٢٫٨ ٦٦٫٧ ٤٢٫٩ 

٣٥ 
هل توجد لديك أهداف شخصية أو طموح 

 لتطوير ذاتك دينياً؟ 
١٫٧ ١١٫١ ٣٫٢ ١١٫١ ١٩٫٤ ٧٫١ ٧٢٫٢ ٦٩٫٤ ٦٠٫٧ 

٣٦ 
في حال إجابتك على السؤال السابق بنعم، هل 

 تختلف طموحاتك عن طموحات اآلخرين؟
٠٫٦ ١١٫١ ٢٫٥ ٢٥٫٠ ١٩٫٤ ١٧٫٩ ٥٨٫٣ ٥٥٫٦ ٤٦٫٤ 

٣٧ 
هل تخطر في بالك مفاهيم وأفكار جديدة لدى 

 تعلمك أو سماعك فكرة دينية جديدة؟
١٫١ ١١٫١ ١٫١ ٢٥٫٠ ٢٧٫٨ ٣٥٫٧ ٦٣٫٩ ٦١٫١ ٥٣٫٦ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

نالحظ أن القسم األكبر من المجموعتين : الذهاب إلى دور العبادة: ٣١السؤال رقم  .١
للثالثة، في حين %) ٤٧,٢(لألولى ونسبة %) ٤٢,٩(ياناً بنسبة األولى والثالثة يجيب بأح

بر كمما يدل على أن إقبال أ%) ٥٢,٨(تأتي اإلجابة الكبرى للمجموعة الثانية بنعم بنسبة 
 . للفئة العمرية المتوسطة على زيارة دور العبادة وبالتالي الثقة بما تمثله وتقدمه
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أجابت معظم المجموعة األولى بنعم : لذاتالدين يساعد على تغيير ا: ٣٢السؤال رقم  .٢
وكذلك في %) ٨٣,٣(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٩٢,٩(بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٧٥(المجموعة الثالثة بنسبة 
ن هذه القناعة بأن الدين يساعد على تغيير وتحسين الذات، علماً أن النسب أظهرت أ

 .القناعة تنخفض مع تقدم أفراد العينة بالعمر

أجابت معظم المجموعة : التعامل مع الناس من فئات اجتماعية مختلفة: ٣٣السؤال رقم  .٣
وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٥٧,١(األولى بنعم بنسبة 

ى أن المجموعات ، مما يدل عل%)٨٠,٦(وكذلك في المجموعة الثالثة بنسبة %) ٦٣,٩(
الثالث اتفقت على مرونة في التعامل والتواصل مع المختلفين عنهم، وهي أحد 
مواصفات المبدعين، علماً أن النسب أظهرت أن هذه الصفة تزداد مع تقدم أفراد العينة 

 . بالعمر

نجد أن إجابة المجموعة األولى : الحصول على نتائج المدى الطويل: ٣٤السؤال رقم  .٤
وتأتي . لنسبة العظمى لهذه المجموعةلتشكل ا%) ٤٢,٩(ن نعم وأحياناً بنسبة تساوت بي

، وتجيب كذلك %)٦٦,٧(إجابة اإليجاب من قبل المجموعة الثانية لتشكّل نسبة 
، مما يدل على أن المجموعات الثالث تميل %)٥٢,٨(المجموعة الثالثة باإليجاب بنسبة 

سم بشكل واضح لبحث نتائج المدى الطويل، خاصة في الفئة المتوسطة التي يكون فيها ق
كبير من الشباب في الدراسة الجامعية، وهذه النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية هي أحد 

في اإلجابة %) ١٦,٧(وتعود المجموعة الثانية لتعطي نسبة . أهم مواصفات المبدعين
بأحياناً وكذلك ال، مما يدل على عدم وجود استقرار تام في هذه المرحلة من حياة أفراد 

 .   اختيار السلوك بالنظر لما ينتج عنه على المدى القصير والطويل في العينة وتذبذبهم

تؤكد معظم المجموعة األولى على وجود : طموح تطوير الذات دينياً: ٣٥السؤال رقم  .٥
وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم %) ٦٠,٧(أهداف وطموح ديني لديها بنسبة 

، مما يدل على أن %)٧٢,٢(ة بنسبة وكذلك في المجموعة الثالث%) ٦٩,٤(بنسبة 
المجموعات الثالث اتفقت على وجود طموحات دينية لديها، علماً أن النسب أظهرت أن 
هذه الطموحات تزداد مع تقدم أفراد العينة بالعمر، وهذا يدل على تزايد التوجه نحو 

 . التجديد واإلبداع فيما يتعلق بتطوير الذات
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جاءت معظم اإلجابات باإليجاب : حات عن اآلخريناختالف الطمو: ٣٦السؤال رقم  .٦
وكذلك كانت إجابة المجموعة %) ٤٦,٤(حيث أجابت المجموعة األولى بنعم بنسبة 

، مما يدل %)٥٨,٣(وكذلك في المجموعة الثالثة بنسبة %) ٥٥,٦(الثانية بنعم بنسبة 
 . خرينعلى أن المجموعات الثالث اتفقت على تميز طموحاتها واختالفها عن اآل

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : مفاهيم دينية جديدة: ٣٧السؤال رقم  .٧
وكذلك في %) ٦١,١(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٥٣,٦(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٦٣,٩(المجموعة الثالثة بنسبة 
علماً أن النسب أظهرت أن هذه الرغبة تزداد مع تقدم تولد مفاهيم وأفكار جديدة لديها، 

  . أفراد العينة بالعمر، وهذا يدل على توجه نحو التفكير المبدع وتتابع األفكار التجديدية

 :الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السادس من األسئلة  .»و 
 ال أحيانًا نعم

- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

٣٨ 
هل ترى أن قبول آراء آبائنا ومدرسينا دون 

 مناقشة يعود علينا بالضرر ؟
١٫٤ ٢٧٫٨ ١٫٤ ٣٠٫٦ ٤١٫٧ ٥٠٫٠ ٥٥٫٦ ٣٦٫١ ٣٥٫٧ 

 ٠٫٣ ٢٫٨ ٠٫٧ ٢٢٫٢ ٢٢٫٢ ٢٨٫٦ ٧٥٫٠ ٧٥٫٠ ٦٤٫٣ هل تؤمن بالحوار مع اآلخرين؟ ٣٩

٤٠ 
التدقيق فيما هل تعتقد بضرورة التفكير و

تحصل عليه من معلومات من المدرسة 
 والجامعة؟

٠٫٨ ١١٫١ ٢٫٥ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠ ٢٨٫٦ ٦٦٫٧ ٦٣٫٩ ٤٦٫٤ 

٤١ 
هل تحاول النظر للتعاليم الدينية واألحكام 

 بعمق؟
١٫٤ ٨٫٣ ١٫٤ ٢٢٫٢ ٢٢٫٢ ٣٥٫٧ ٦٣٫٩ ٦٩٫٤ ٥٠٫٠ 

٤٢ 
هل يتولد لديك شك فيما تعرضه وسائل 

 اإلعالم عموماً من معلومات؟ 
١٫١ ٢٫٨ ٠٫٧ ٣٦٫١ ٣٦٫١ ٦٠٫٧ ٥٢٫٨ ٦١٫١ ٣٢٫١ 

٤٣ 
هل تعبر بوضوح عن اختالفك في الرأي مع 

 أحد أصدقائك؟
١٫١ ٥٫٦ ٠٫٤ ٢٢٫٢ ٣٠٫٦ ١٠٫٧ ٦٦٫٧ ٦٣٫٩ ٨٥٫٧ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تاتي اإلجابات على هذا : الضرر من قبول آراء اآلباء دون مناقشة: ٣٨السؤال رقم  .١
ؤال متباعدة نوعاً ما، حيث تجيب المجموعة األولى بأحياناً بنسبة النصف، وكذلك الس

بينما تجيب المجموعة الثالثة بنعم بنسبة %) ٤١,٧(تجيب المجموعة الثانية بأحياناً بنسبة 
%) ٢٧,٨(غير انه تظهر نسبة . قناعة بضرورة التفكير والنقدمما يدل على %) ٥٥,٦(
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وقبول اآلراء دون تمحيص أو اآلبائية يب بال، مما يدل على من المجموعة الثانية تج
 . مناقشة

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : الحوار مع اآلخرين: ٣٩السؤال رقم  .٢
 ، مما يدل%)٧٥(وكذلك كانت إجابة المجموعتين الثانية والثالثة بنعم بنسبة %) ٦٤,٣(

، وهي أحد مواصفات لحوار مع اآلخرينأهمية اعلى أن المجموعات الثالث اتفقت على 
 .  علماً أن النسب أظهرت أن هذه الرغبة تزداد مع تقدم أفراد العينة بالعمرالمبدعين، 

تُبدي المجموعات الثالث : التدقيق في في معلومات المدرسة والجامعة: ٤٠السؤال رقم  .٣
ى بنسبة نسباً متشابهة من حيث كونها تجيب في معظمها بنعم، حيث تجيب األول

، مما يؤكد اتفاق %)٦٦,٧(والثالثة بنسبة %) ٦٣,٩(، والثانية بنسبة %)٤٦,٤(
 .تفكير الناقد المبدعاليزيد فرص مما المجموعات على ضرورة التدقيق في المعلومات، 

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : النظر للتعاليم الدينية بعمق: ٤١السؤال رقم  .٤
وكذلك في %) ٦٩,٤(إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة وكذلك كانت %) ٥٠(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٦٣,٩(المجموعة الثالثة بنسبة 
 .النظر للتعاليم الدينية بعمق، مما يشير لعمق تفكير، وهو أحد صفات المبدعينضرورة 

النسب أن النسبة الكبرى أظهرت : الشك في معلومات وسائل اإلعالم: ٤٢السؤال رقم  .٥
، في حين اتفقت المجموعة الثانية %)٦٠,٧(من المجموعة األولى أجابت بأحياناً بنسبة 

%) ٥٢,٨(للمجموعة الثانية ونسبة %) ٦١,١(والثالثة على اإلجابة بنعم بنسبة 
 .  للمجموعة الثالثة، مما يدل على ازدياد وجود شك بالمعلومات اإلعالمية

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة :  اختالف الرأي مع األقران:٤٣السؤال رقم  .٦
وكذلك في %) ٦٣,٩(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٨٥,٧(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على %)٦٦,٧(المجموعة الثالثة بنسبة 
 . نالتعبير عن الذات والرأي، وهي أحد مواصفات المبدعي

 :إمكانية الحد من تأثير الطرق التربوية لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السابع من األسئلة  .»ز 

 ال أحيانًا نعم
- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

 ١٫٧ ١١٫١ ٠٫٧ ٤٤٫٤ ٤٧٫٢ ٦٧٫٩ ٣٨٫٩ ٤١٫٧ ٢٥٫٠ هل تنتقد تعليمات الكبار؟ ٤٤
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٤٥ 
ل تعتقد أنه من المفيد أن تنمي قدراتك على ه

 التفكير اإلبداعي؟
٠٫٦ ٢٫٨ ١٫١ ١٣٫٩ ١٣٫٩ ٢١٫٤ ٨٠٫٦ ٨٣٫٣ ٦٧٫٩ 

 ١٫١ ٨٫٣ ١٫١ ٢٫٨ ١٣٫٩ ١٤٫٣ ٨٦٫١ ٧٧٫٨ ٧٥٫٠ هل تعتقد أنه يمكنك تنمية قدراتك اإلبداعية؟ ٤٦

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجابت معظم المجموعة األولى بأحياناً بنسبة :  الكبارانتقاد تعليمات: ٤٤السؤال رقم  .١
وكذلك في %) ٤٧,٢(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٦٧,٩(

، مما يدل على أن المجموعات الثالث اتفقت على أنه %)٤٤,٤(المجموعة الثالثة بنسبة 
لنقد هو من مواصفات توجد بعض المواقف التي يصح فيها انتقاد األكبر سناً، وهذا ا

 . المبدعين، علماً أن النسب أظهرت أن هذا االنتقاد ينخفض مع تقدم أفراد العينة بالعمر

تظهر موافقة المجموعة األولى فائدة : فائدة تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٥السؤال رقم  .٢
%) ٨٣,٣(وكذلك توافق المجموعة الثانية بنسبة %) ٦٧,٩(تنمية اإلبداع بنسبة 

، مما يدل على قناعة بفائدة تنمية قدرات التفكير %)٨٠,٦(مجموعة الثالثة بنسبة وال
 . اإلبداعي والعمل على تطوير الذات في هذا المجال

تتفق المجموعات الثالث على اإلجابة : إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٦السؤال رقم  .٣
المجموعة الثانية بنسبة ، و%)٧٥(بنعم، حيث تأتي إجابة المجموعة األولى بنسبة 

، مما يدل على ثقة في الذات والقدرة %)٨٦,١(، والمجموعة الثالثة بنسبة %)٧٧,٨(
 .على التطوير

 :ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإلبداعية: القسم الثامن من األسئلة  .»ح 
 ال أحيانًا نعم

- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

٤٧ 
هل تؤمن بأن تكرارك لنفس مراحل العمل 

 سيؤدي للوصول لنفس النتائج السابقة؟
٣٫٣ ٣٠٫٦ ٣٫٦ ٣٦٫١ ٢٢٫٢ ٣٥٫٧ ٣٠٫٦ ٤٧٫٢ ٢٨٫٦ 

٤٨ 
هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة مشاكلك تقع 

 عليك أنت؟
٠٫٠ ٨٫٣ ١٫٨ ١٣٫٩ ١١٫١ ٢٨٫٦ ٨٦٫١ ٨٠٫٦ ٥٣٫٦ 

٤٩ 
يرك هل تتوقع أنك إن جددت أسلوب تفك

 ونظرتك لألمور فقد تتمكن من معالجة مشاكل
٠٫٦ ١١٫١ ١٫١ ٥٫٦ ١٦٫٧ ٢٨٫٦ ٨٨٫٩ ٧٢٫٢ ٦٠٫٧ 

٥٠ 
أسباب بعض هل من المحتمل أن تعود 

 مشاكلك إلى طريقة تفكيرك المعتادة؟
٠٫٣ ٨٫٣ ٠٫٠ ٢٧٫٨ ٢٢٫٢ ٦٠٫٧ ٦٩٫٤ ٦٩٫٤ ٣٩٫٣ 
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٥١ 
هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان تغيير الظروف 

 تية للنجاح إن أراد ذلك؟وصنع ظروف مؤا
١٫١ ٨٫٣ ٠٫٧ ٢٧٫٨ ٢٥٫٠ ٢٨٫٦ ٦١٫١ ٦٦٫٧ ٦٤٫٣ 

    :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تختلف نسب اإلجابات، إذ تغلب على : تكرار نفس مراحل العمل: ٤٧السؤال رقم  .١
مما يدل على عددم ثقة تامة أو %) ٣٥,٧(المجموعة األولى اإلجابة بأحياناً بنسبة 

بينما تجيب معظم المجموعة .  في الوصول لنتيجة حاسمة حول هذا الموضوعقطعية
مما يدل على موافقة كبرى على المسألة، وتعود معظم %) ٤٧,٢(الثانية بنعم بنسبة 

لتؤكد أن التقدم في العمر وازدياد %) ٣٦,١(المجموعة الثالثة لإلجابة بأحياناً بنسبة 
 األسباب المؤدية للنتائج، وقد يرى البعض في الخبرة تؤثران على قرار اإلنسان حول

ذلك عدم قدرة على الربط بين تكرار العمل والحصول على نتائج متشابهة، وهذا الفهم 
 .يقف عائقاً هاماً في وجه اإلبداع والتطوير

أجابت معظم المجموعة : مسؤولية مواجهة المشاكل على المرء بذاته: ٤٨السؤال رقم  .٢
وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٥٣,٦(األولى بنعم بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات %)٨٦,١( المجموعة الثالثة بنسبة وكذلك في%) ٨٠,٦(
، وهي أحد مواصفات المبدعين، مسؤولية الفرد عن مواجهة مشاكلهالثالث اتفقت على 

 .تقدم أفراد العينة بالعمرزداد مع ا الشعور بالمسؤولية يعلماً أن النسب أظهرت أن هذ

تتفق المجموعات الثالث على : تجديد أسلوب التفكير لمعالجة المشاكل: ٤٩السؤال رقم  .٣
، وتجيب %)٦٠,٧(اإلجابة في معظمها بنعم، حيث تجيب المجموعة األولى بنسبة 

، مما %)٨٨,٩(وكذلك في المجموعة الثالثة بنسبة %) ٧٢,٢(المجموعة الثانية بنسبة 
، وهي من صفات المبدعين،  والقدرة على التغييرى شعور جيد بإمكانية التجديديدل عل

 .علماً أن النسب أظهرت أن هذه الفكرة تزداد رسوخاً مع تقدم أفراد العينة بالعمر

أظهرت اإلجابات اختالفاً ذا : أسباب المشاكل تعود لطريقة التفكير: ٥٠السؤال رقم  .٤
مما يدل على %) ٦٠,٧(موعة األولى بأحياناً بنسبة حيث أجابت معظم المج. داللة هامة

عدم رغبة في االعتراف بأن نمطية التفكير أو النظرة الشخصية لألحداث تساهم في 
وتختلف عن ذلك إجابة المجموعتين الثانية والثالثة اللتين جاءتا . التسبب ببعض المشاكل

م بالعمر، خاصة فيما يتعلق مما يدل على ازدياد الوعي مع التقد%) ٦٩,٤(بذات النسبة 



 

- 159 - 

بالمسؤولية عن المشاكل وأسبابها، وبالتالي ضرورة التفكير في طرق جديدة ونقد 
 . الطريقة الذاتية المعتادة في حل المشاكل

تُظهر اإلجابات تقارباً بشكل عام، حيث : إمكانية تغيير الظروف: ٥١السؤال رقم  .٥
للمجموعة األولى، ونسبة %) ٦٤,٣(أجابت معظم المجموعات الثالث بنعم بنسبة 

للمجموعة الثالثة، مما يدل على وجود %) ٦١,١(للمجموعة الثانية، ونسبة %) ٦٦,٧(
وتأتي اإلجابات . نسبة من اإليمان بالقدرات الذاتية وإمكانية التفكير في حلول ابتكارية

آلراء، مع ميل بأحياناً كذلك متقاربة واإلجابات النافية بنفس الطريقة داللة على تقارب ا
 .الجميع إلى االعتراف بإمكانية التغيير

 :تأثر التفكير اإلبداعي بمتغير الجنس: القسم التاسع من األسئلة  .»ط 

 ال أحيانًا نعم
- ١٥ نص السؤالالرقم

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 

٥٢ 
هل توجد مساواة في التعامل بين الفتيان 

 أسرتك؟والفتيات في 
٢٫٢ ١٩٫٤ ٢٫٥ ١٦٫٧ ٢٢٫٢ ٢٥٫٠ ٦١٫١ ٥٨٫٣ ٥٠٫٠ 

٥٣ 
هل ترى أن الرجل أقدر من المرأة على 

 التفكير اإلبداعي؟
٦٫١ ٦٦٫٧ ٥٫٤ ٢٧٫٨ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠ ١١٫١ ٨٫٣ ٢١٫٤ 

٥٤ 
هل تعتقد أن تنمية القدرات اإلبداعية تؤتي 

ثمارها الطيبة عند كل من الجنسين 
 بالتساوي؟ 

١٫٤ ١٣٫٩ ١٫٤ ٢٧٫٨ ٣٠٫٦ ٣٢٫١ ٥٨٫٣ ٥٥٫٦ ٥٣٫٦ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجابت معظم المجموعة األولى بنعم بنسبة : المساواة في األسرة: ٥٢السؤال رقم  .١
وكذلك في %) ٥٨,٣(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٥٠(

لمجموعات الثالث اتفقت ، مما يدل على أن معظم ا%)٦١,١(المجموعة الثالثة بنسبة 
على وجود المساواة في األسرة، علماً أن النسب تزداد ارتفاعاً مع تقدم أفراد العينة 

غير أنه مما يالحظ . بالعمر، داللة على تزايد الوعي والنضج في التعامل مع المسألة
وجود نسب اليستهان بها ممن أجبوا بأحياناً من المجموعات الثالث، وهي بنسبة 

%) ١٦,٧(للمجموعة الثانية، ونسبة %) ٢٢,٢(للمجموعة األولى، ونسبة ) %٢٥(
للمجموعة األولى، %) ٢,٥(كما توجد نسب تنفي المساواة كلياً بنسبة . للمجموعة الثالثة

للمجموعة الثالثة، مما يدل على %) ٢,٢(للمجموعة الثانية، ونسبة %) ١٩,٤(ونسبة 
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ما هو مرجو، ويعتبر ذلك أحد العوامل المثبطة عدم وجود شعور بالمساواة في األسرة ك
 .    للتفكير النقدي والجريء واإلبداع

تُظهر النسب المئوية نتائج : الرجل أقدر من المرأة على اإلبداع: ٥٣السؤال رقم  .٢
، وتلي %)٢٥(متفاوتة، إذ تجيب النسبة العظمى من المجموعة األولى بأحياناً بنسبة 

إليجاب، كما تجيب ربع العينة من المجموعتين الثانية تجيب ا%) ٢١,٤(ذلك نسبة 
والثالثة بأحياناً مما يدل على ضعف في اإليمان بقدرات التفكير لدى المرأة، وذلك 
بالتأكيد نتيجة تنشئة اجتماعية معينة وهو أحد العوامل األساسية في تثبيط التفكير 

نية لتنفي السؤال، مما يدل من المجموعة الثا%) ٦٦,٧(وتأتي نسبة . وقدرات اإلبداع
 .  على تزايد الثقة بقدرات المرأة في الفترة الجامعية

أجابت معظم المجموعة األولى : تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين: ٥٤السؤال رقم  .٣
%) ٥٥,٦(وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية بنعم بنسبة %) ٥٣,٦(بنعم بنسبة 

، مما يدل على أن المجموعات الثالث %)٥٨,٣(وكذلك في المجموعة الثالثة بنسبة 
. تتفق على إمكانية الحصول على نتائج طيبة في القدرات اإلبداعية عند كل من الجنسين

غير أن اإلجابة بأحياناً تأتي من . وقد تزايدت النسب مع تقدم أفراد العينة بالعمر
، ومن %)٥٥,٦(، ومن المجموعة الثانية بنسبة %)٣٢,١(المجموعة األولى بنسبة 

، داللة على ضعف القناعة بقدرة المرأة على التفكير %)٢٧,٨(المجموعة الثالثة بنسبة 
 .واإلبتكار كما هو الرجل لدى إعطاء الفرص لكليهما بالتساوي

 :األسئلة متعددة اإلجابات: القسم العاشر من األسئلة  .»ي 

           نص السؤالالرقم

إثارة الفضول واالهتمام الحوار والنقاش التلقين
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٣٠- ٢٥ 

تعليم أي الوسائل أكثر أهمية في ال ٥٥
 :برأيك

٥٠٫٠ ٥٠٫٠ ٣٥٫٧ ٣٨٫٩ ٤٧٫٢ ١١٫١٥٠٫٠ ٢٫٨ ١٤٫٣ 

 

 األصدقاء المدرسة أفراد األسرة
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٢٥ -

٣٠ 
١٥ -

١٨ 
١٩ -

٢٤ 
٣٠- ٢٥ 

١٩٫٤ ١١٫١ ١٧٫٩ ٢٫٨ ٥٫٦ ٣٦٫١٣٫٦ ٥٨٫٣ ٥٧٫١ 

من له التأثير األكبر عليك في اتخاذ  ٥٦
 :القرار

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين



 

- 161 - 

٢٥٫٠ ١٣٫٩ ١٠٫٧ ٢٫٨ ٢٫٨ ١٣٫٩٣٫٦ ٨٫٣ ٧٫١ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

ألولى التفضيل للتعلـيم    تعطي المجموعة ا  : وسائل التعليم األكثر أهمية   : ٥٥السؤال رقم    .١
بالحوار والنقاش بنسبة النصف، مما يدل على الرغبة بالحوار في هذه الفئة العمرية، ثم              

، وتـأتي طريقـة التلقـين       %)٣٥,٧(تلي ذلك في التفضيل طريقة إثارة الفضول بنسبة         
، ورغم انخفاض الرغبة بهذه الطريقة إال أن النسبة المـذكورة           %)١٤,٣(لتحظى بنسبة   

أمـا المجموعـة    . ر ذات داللة على رغبة بعض الطالب األصغر سناً بهذه الطريقة          تعتب
النصف، وتلي ذلـك فـي      الثانية والثالثة فتعطيان التفضيل لطريقة إثارة الفضول بنسبة         

%) ٣٨,٩(للمجموعة الثانيـة ونـسبة      %)٤٧,٢(التفضيل طريقة الحوار والنقاش بنسبة      
قدم أفراد العينة بالعمر يجعلهم يميلون نحو ما يثير         للمجموعة الثالثة، مما يدل على أن ت      
وتبقى طريقة التلقـين هـي األقـل أهميـة عنـد            . اهتمامهم وفضولهم أكثر من النقاش    

 . المجموعتين الثانية والثالثة أيضاً، مما يدل على عدم نجاح هذا األسلوب

سبة العظمى للتأثير من المالحظ أن الن: التأثير األكبر في اتخاذ القرار: ٥٦السؤال رقم  .٢
، وكذلك األمر عند المجموعة %)٥٧,١(على المجموعة األولى هي أفراد األسرة بنسبة 

مما يدل على ِعظم %) ٣٦,١(، وعند المجموعة الثالثة بنسبة %)٥٨,٣(الثانية بنسبة 
وتأتي في المرتبة الثانية عند . تأثير األسرة في حياة أفراد العينة وطريقتهم في التفكير

، في حين تميل المجموعة الثانية نحو %)١٩,٧(لمجموعة األولى األصدقاء بنسبة ا
، وقد أشار البعض إلى أن المقصود بهذا التأثير %)١٧,٩(بنسبة " غير ذلك"اإلجابة بـ 

هو عقل المرء بذاته واختياراته الشخصية، مما يدل على شعور أكبر بالحرية وإمكانية 
وكذلك كانت إجابة المجموعة الثانية في . ليه الرأي الشخصياالختيار للذات وفقاً لما يم

ويلي %). ٢٥(والمجموعة الثالثة بنسبة %) ١٣,٩(الدرجة الثانية من التفضيل بنسبة 
بنسبة " غير ذلك"ذلك بالدرجة الثالثة من التفضيل عند المجموعة األولى اإلجابة بـ 

، بينما يظهر األصدقاء %)١٣,٩(، وكذلك عند المجموعة الثانية بنسبة %)١٠,٧(
. ، مما يدل على توجه نحو األقران%)١٩,٤(كتفضيل ثالث عند المجموعة الثالثة بنسبة 

ومن الجدير بالذكر أن تأثير اإلعالم برأي المجموعات الثالث منخفض لما هو أقل من 
كما أن تأثير . بشكل غير مباشررغم أن اإلعالم يوجه الكثير من الشباب %) ٤(

الجامعة برأي المجموعات الثالث أعلى من اإلعالم بقليل حيث تصل النسب /سةالمدر
أما . و عكس ما يجب أن يكون من دور إيجابي للمؤسسة التعليمية%) ٦(إلى أقل من 
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%) ٧,١(تأثير المؤسسة الدينية فقد اتسمت اإلجابات بالتزايد، حيث وصلت إلى نسبة 
في المجموعة الثانية، ثم إلى نسبة %) ٨,٣ (عند المجموعة األولى، وارتفعت إلى نسبة

ة مع تقدم ينيعند المجموعة الثالثة، مما يدل على تزايد تأثير المؤسسة الد%) ١٣,٩(
 . أفراد العينة بالعمر

 
 
  

 
 وفقاً لربطها بمتغير المستوى الدراسيتحليل البيانات والنسب المئوية وتفسيرها : رابعاً

الحظ أن البحث  نالمستوى الدراسيتجة وربط نتائج اإلجابات بمتغير بالتدقيق بالنسب المئوية النا
  : قد أبرز فروقاً بين المستويات األربعةة المستهدفة في االستبانة، وهي على النحو التالي

  وهي فئة أفراد العينة الحاصلين على مستوى دراسي أقل من الثانوي: ستوى األولالم
  ينة الحاصلين على مستوى دراسي الثانويوهي فئة أفراد الع: ستوى الثانيالم
  وهي فئة أفراد العينة الحاصلين على مستوى دراسي جامعي: ستوى الثالثالم
  وهي فئة أفراد العينة الحاصلين على مستوى دراسي فوق جامعي: ستوى الرابعالم

  :وتبرز الفروق في اإلجابات بين المستويات النقاط الهامة التالية 

 .البيانات الشخصية: ألسئلةالقسم األول من ا  .»أ 

  :ذات األرقام التالية هي للبيانات الشخصية عدا االسماألسئلة 
 الجنس .١

 العمر .٢

 المستوى الدراسي .٣

 المستوى الدراسي لألب .٤

 المستوى الدراسي لألم .٥

قياس القدرة على التفكير اإلبداعي من خالل الحديث عن : القسم الثاني من األسئلة  .»ب 

 :سلوك وما يحب الفرد ويكرهتفكير والبعض العادات الشخصية في ال

، علماً بأننا قد اكتفينا وتظهر النسب المئوية الناتجة عن أجوبة المبحوثين في هذا القسم كما يلي
  :للداللة عليه مع النسب المئوية) دون نص السؤال(بوضع رقم السؤال 
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 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من  السؤال
فوق جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
ل من أق

فوق جامعيثانوي ثانوي
 جامعي

أقل من 
فوق جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٢٢٫٢ ١٧٫٦ ١٫٧ ١٠٫٥ ٣٣٫٣ ٤٧٫١ ٤٤٫٨ ١٥٫٨ ٤٤٫٤ ٣٥٫٣ ٣٧٫٩ ١٤٫٠ ٦ 

٢٫٢ ٢٫٦ ١٠٫٣ ١٫١ ٢٧٫٨ ٣٢٫٤ ٣١٫٠ ٤٢٫١ ٥٠٫٠ ٤١٫٢ ٥٨٫٦ ٤٧٫٤ ٧ 

٠٫٦ ٠٫٣ ٠٫٠ ٠٫٥ ٢٧٫٨ ٨٫٨ ١٤٫٧ ١٥٫٨ ٦٦٫٧ ٨٨٫٢ ٨٢٫٨ ٧٨٫٩ ٨ 

٢٫٢ ٢٫٤ ٢٠٫٧ ٢٫٦ ٥٥٫٦ ٤٤٫١ ٥٨٫٦ ٤٢٫١ ٢٢٫٢ ٣٢٫٤ ٢٠٫٧ ٣١٫٦ ٩ 

٠٫٠ ٠٫٣ ٠٫٠ ٠٫٥ ١٦٫٧ ١٤٫٧ ١٧٫٢ ٢٦٫٣ ٨٣٫٣ ٨٢٫٤ ٨٢٫٨ ٦٨٫٤ ١٠ 

١٫١ ٢٫٤ ٣٧٫٩ ١٫١ ١٦٫٧ ٤٤٫١ ٢٤٫١ ٤٢٫١ ٧٢٫٢ ٣٢٫٤ ٣٧٫٩ ٤٧٫٤ ١١ 

١٫١ ٢٫١ ١٧٫٢ ٠٫٥ ٥٥٫٦ ٤٧٫١ ٢٧٫٦ ٤٢٫١ ٣٣٫٣ ٣٢٫٤ ٤٨٫٣ ٥٢٫٦ ١٢ 

٥٫٠ ٦٫٢ ٥٨٫٦ ٤٫٢ ٢٢٫٢ ١٧٫٦ ٢٠٫٧ ٢١٫١ ٢٧٫٨ ٢٠٫٦ ٢٠٫٧ ٣٦٫٨ ١٣ 

١٫٧ ٢٫١ ١٣٫٨ ١٫١ ٢٢٫٢ ١٤٫٧ ٢٧٫٦ ٢٦٫٣ ٦١٫١ ٦٤٫٧ ٥٨٫٦ ٦٣٫٢ ١٤ 

٢٫٨ ٣٫٥ ٤٤٫٨ ٣٫٧ ٤٤٫٤ ٤٤٫١ ٢٤٫١ ٢٦٫٣ ٢٧٫٨ ٢٠٫٦ ٣١٫٠ ٣٦٫٨ ١٥ 

١٫٧ ٠٫٦ ٣٫٤ ٠٫٥ ١١٫١ ٣٥٫٣ ٣٤٫٥ ٣١٫٦ ٧٢٫٢ ٥٨٫٨ ٦٢٫١ ٦٣٫٢ ١٦ 

٠٫٦ ٠٫٦ ١٧٫٢ ٢٫١ ٣٨٫٩ ٢٠٫٦ ٢٤٫١ ١٥٫٨ ٥٥٫٦ ٧٣٫٥ ٥٨٫٦ ٦٣٫٢ ١٧ 

٥٫٠ ٥٫٣ ٥٨٫٦ ٤٫٢ ٢٢٫٢ ٢٦٫٥ ١٧٫٢ ٢٦٫٣ ٢٧٫٨ ٢٠٫٦ ٢٤٫١ ٣١٫٦ ١٨ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجابت : االعتماد على الحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما: ٦السؤال رقم  .١
 يدل على عدم شعور من المستوى األول بأحياناً، مما%) ١٥,٨(النسبة العظمى وهي 

بأن البعض، ال الجميع، في هذه المرحلة الدراسية يعتمدون الحس الداخلي بشكل 
%) ٤٤,٨(وكذلك جاءت إجابة المستوى الثاني من العينة بأحياناً بنسبة . متقطع

، وذلك بعكس المستوى الرابع الذين كانت إجابتهم %)٤٧,١(والمستوى الثالث بنسبة 
، مما يدل على أن تقدم أفراد العينة في المستوى الدراسي %)٤٤,٤(العظمى بنعم بنسبة 

 . يزيدهم ثقة بالحس الداخلي، والذي هو أحد أهم عناصر التفكير اإلبداعي
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اتفقت : الحصول على أفضل األفكار عندما يكون المرء وحيداً: ٧السؤال رقم  .٢
ألول، ونسبة للمستوى ا%) ٤٧,٤( على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةالمستويات 

%) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٤١,٢(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٨,٦(
للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أن التفكير اإلبداعي يزدهر في أوقات الوحدة 

 . والتركيز، وهي أحد مواصفات المبدعين

 على األربعةات اتفقت المستوي: أهم شيء أن يعمل المرء ما يؤمن به: ٨السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٨٢,٨(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٨,٩(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٦٦,٧(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٨٨,٢(ونسبة 
 .  أحد مواصفات المبدعيناتفاق على أن يعمل المرء ما يؤمن به ، وهي

 على اإلجابة بأحياناً بنسبة األربعةت المستويات اتفق: كسب رضا الناس: ٩السؤال رقم  .٤
%) ٤٤,١(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٨,٦(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٢,١(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أن البحث %) ٥٥,٦(للمستوى الثالث، ونسبة 
من الشجاعة عن رضا الناس ليس باألمر الذي يبحثون عنه دائماً، وهذا التحرر يزيد 

 .على التفكير المختلف ويعين على المبادرة بالجديد

اتفقت : تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم : عمل ما يفيد اآلخرين: ١٠السؤال رقم  .٥
للمستوى األول، ونسبة %) ٦٨,٤( على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةالمستويات 

%) ٨٣,٣(ثالث، ونسبة للمستوى ال%) ٨٢,٤(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٨٢,٤(
للمستوى الرابع، داللة على اتفاق على الرغبة بالعمل الذي يعود بالفائدة على الناس، 

 .وهي أحد مواصفات المبدعين

أظهرت النسب أن المستوى األول : الميل نحو تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم  .٦
للرابع، %) ٧٢,٢(نسبة لألول، و%) ٤٧,٤(والرابع يشتركان في اإلجابة بنعم بنسبة 

إلى التأمل والنظر في األفكار الجديدة، المستويين مما يدل على ميل األفراد في هذين 
%) ٣٧,٩(في حين تظهر نسبة المستوى الثاني متساوية في اإلجابتين بنعم وال بنسبة 

أما المستوى الثالث فنجد أن . مما يعني وجود الفريقين ضمن هذه المجموعة من األفراد
للداللة على وجود بعض الرغبة %) ٤٤,١(األفراد فيه يختارون اإلجابة بأحياناً بنسبة 

 .بالتأمل ولكن ليس في كل األحيان
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معظم المستويين األول أظهرت النسب أن : تغيير طريقة التفكير سريعاً: ١٢السؤال رقم  .٧
للثاني، مما ) %٤٨,٣(لألول ونسبة %) ٥٢,٦(والثاني قد اتفقا على اإلجابة بنعم بنسبة 

اما المستويين الثالث والرابع . يدل على مرونة وقدرة على تغيير طريقة التفكير سريعاً
%) ٥٥,٦(للمستوى الثالث و %) ٤٧,١(فقد جاءت معظم إجابتهما أحياناً وبنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على أن تزايد المستوى التعليمي ينقص من المرونة والقدرة 
 . يقة التفكير سريعاً، مما يخفض فرص اإلبداععلى تغيير طر

 تفاوتاً في المستوى أظهرت النسب: قراءة الحيل العبقرية للمجرمين: ١٣السؤال رقم  .٨
بقية غير أن .  بقراءة هذه الحيلمعدم استمتاعهالثاني الذي أعلن أفراد العينة فيه عن 

للمستوى األولى، %) ٣٦,٨(نسبة المستويات عبرت عن عكس ذلك، أي باإلجابة بنعم ب
للمستوى الثالث، مما يدل على %) ٢٧,٨(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٢٠,٧(ونسبة 

 . الميل نحو أحد أنواع االبتكار

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : العمل الشاق أساسي للنجاح: ١٤السؤال رقم  .٩
الثاني، ونسبة للمستوى %) ٥٨,٦(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٢(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٦١,١(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٤,٧(
على ضرورة الدأب على العمل وبالتالي مستوى اعلى من اإلبداع الذي ال يأتي إال 

  . بالعمل الدؤوب ، وهي أحد مواصفات المبدعين

 اإلجابات بين تفاوتت: تفضيل العمل الفردي على الجماعي: ١٥السؤال رقم  .١٠
%) ٣٦,٨(المستويات، حيث أجاب معظم أفراد العينة في المستوى األول بنعم بنسبة 

مما يدل على ميل نحو الفردية، وهي من مواصفات معظم المبدعين، غير أن المستوى 
مما يدل على تشكّل الميل نحو العمل %) ٤٤,٨(الثاني أجاب معظم أفراده بالنفي بنسبة 

بعد ذلك يأتي المستويان الثالث والرابع لتأتي معظم . مع اآلخرينن الجماعي والتعاو
اإلجابات بأحياناً مما يدل على ميل نحو الوسطية في اختيار نوعية العمل وفق 

 .  الظروف

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : التفكير في لغز الحياة والخلق: ١٦السؤال رقم  .١١
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٢,١(ول، ونسبة للمستوى األ%) ٦٣,٢(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٧٢,٢(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٨,٨(
  . على الميل بنحو التأمل، وهي أحد مواصفات المبدعين
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 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : فائدة تحليل التجارب الفاشلة: ١٧السؤال رقم  .١٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٨,٦(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٢(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٥٥,٦(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٣,٥(
  .على التحليل والتفكير في األسباب والنتائج، وهي أحد مواصفات المبدعين

األفراد في أظهرت النسب أن معظم : فوضى الحاجيات في الغرفة: ١٨السؤال رقم  .١٣
%) ٢٧,٨(لألول ونسبة %) ٣١,٦(المستويين األول والرابع قد أجابوا بنعم بنسبة 

. للرابع، مما يعكس على عدم االهتمام بالترتيب وهي داللة على ارتفاع مستوى اإلبداع
داللة على الميل نحو %) ٥٨,٦(في حين جاءت غالب إجابات المستوى الثاني ال بنسبة 

، %)٢٦,٥(أما المستوى الثالث فقد جاءت معظم إجاباته أحياناً بنسبة . االهتمام بالترتيب
مما يدل على وسطية االهتمام بالترتيب، علماً بأن المبدعين ال يهتمون لفوضى األشياء 

 . كثيراً

 :ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على اإلبداع: القسم الثالث من األسئلة  .»ج 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٣٫٩ ٢٫٩ ٢٠٫٧ ٣٫٢ ١١٫١ ٤٤٫١ ٤١٫٤ ٢٦٫٣ ٥٠٫٠ ٢٦٫٥ ٣٧٫٩ ٤٢٫١ ١٩ 

٢٫٨ ٤٫١ ٣١٫٠ ٢٫٦ ٢٧٫٨ ١١٫٨ ٢٠٫٧ ٣٦٫٨ ٤٤٫٤ ٤٧٫١ ٤٨٫٣ ٣٦٫٨ ٢٠ 

٢٫٢ ٢٫٤ ٢٧٫٦ ١٫١ ٢٢٫٢ ٨٫٨ ٢٧٫٦ ١٥٫٨ ٥٥٫٦ ٦٧٫٦ ٤٤٫٨ ٧٣٫٧ ٢١ 

٣٫٣ ٥٫٣ ٤٤٫٨ ٢٫١ ٤٤٫٤ ٢٣٫٥ ٣١٫٠ ٤٧٫٤ ٢٢٫٢ ٢٣٫٥ ٢٤٫١ ٣١٫٦ ٢٢ 

٠٫٦ ١٫٢ ١٠٫٣ ١٫٦ ٤٤٫٤ ٤٤٫١ ٣١٫٠ ٣١٫٦ ٥٠٫٠ ٤٤٫١ ٥٨٫٦ ٥٢٫٦ ٢٣ 

   :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أظهرت النسب : ي التفكيرتشجيع الوالدين األبناء على التجديد ف: ١٩السؤال رقم  .١
%) ٥٢,٦(أجابت بنعم بنسبة المستوى األول والرابع قد المئوية أن النسبة األكبر من 

للرابع، مما يدل على تلقي التشجيع من الوالدين في هاتين %) ٥٠(لألول ونسبة 
. الفترتين من مراحل المستوى الدراسي، مما يشجع على زيادة التفكير والتعبير واإلبداع

مما يدل على %) ٤١,٤( حين يجيب أفراد العينة من المستوى الثاني بأحياناً بنسبة في
%) ٢٠,٧(عدم غلبة التشجيع في كل الحاالت من هذا المستوى الدراسي، كما أن نسبة 



 

- 167 - 

من نفس المستوى تجيب بال، وهي نسبة اليستهان بها من الطالب الذين ال يتلقون 
فرص التفكير واإلبداع كما عند المستويات األخرى، تشجيعاً من الوالدين مما يقلل من 

ولعل كون مرحلة الدراسة الثانوية هي مرحلة دقيقة يتحرج فيها الوالدان من إطالق 
العنان لتفكير أبنائهم، غير أن هذا في الواقع يقلل فرص الوصول للنتائج الصحيحة من 

 بأحياناً مما يعني تزايد ثقة منه%) ٤٤,١(اما المستوى الثالث فتجيب نسبة . قبل األبناء
الوالدين بتفكير األبناء ومن ثم تزايد التشجيع حتى يصل إلى نصف العينة عند المستوى 

 .الرابع

أظهرت النسب أن أفراد العينة من : طرح األسئلة على الوالدين: ٢٠السؤال رقم  .٢
 وهي نسبة المستوى األول قد أجابوا بنسبتين متساويتين في اإلجابتين بنعم واحياناً

، مما يدل على ميل نحو طرح األسئلة على الوالدين، ولكن دون أن يكون %)٣٦,٨(
ذلك هو الصفة الغالبة على هؤالء األفراد من العينة، مما يفوت عليهم بعض فرص 

 .التعلّم والتفكير والتحليل واالبتكار

 على اإلجابة األربعةت اتفقت المستويا: التأثير اإليجابي لتعليم الوالدين: ٢١السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٤,٨(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٣,٧(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٥٥,٦(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٧,٦(
 النظر وجود لفتغير أنه مما ي. على إيجابية النظرة لتأثير تعليم الوالدين على األبناء

، مما يدل %)٢٧,٦(ابات المستوى الثاني بأحياناً وال، بشكل متساٍو بنسبة نسبة في إج
 . على رأي أفراد هذا المستوى الدراسي بضعف أوعدم وجود هذا التأثير اإليجابي

: من الوالدين) ال تسأل-عيب: مثل(ندرة سماع عبارات التثبيط : ٢٢السؤال رقم  .٤
%) ٤٧,٤(ول أجابت بأحياناً بنسبة أظهرت النسب أن النسبة األكبر من المستوى األ

من %) ٤٤,٨(داللة على سماع عبارات التثبيط بشكل متقطع، في حين أجابت نسبة 
المستوى الثاني بال داللة على كثرة سماع هذه العبارات، وأجاب أفراد المستوى الثالث 

رارية ، مما يدل على عدم االستم%)٢٣,٥(بنسبتين متساويتين بين نعم وأحياناً بنسبة 
، مما يدل على %)٤٤,٤(هذا السماع، بينما أجاب أفراد المستوى الرابع بأحياناً بنسبة 

عدم نفي أفراد هذا المستوى الدراسي لسماع لهذه العبارات، مما يدل على أن طريقة 
 .  التربية الوالدية تحكمها مثبطات ثقافية ضاغطة على هذه الفئة من المستوى الدراسي
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تقاربت النسب المئوية عند كل من : نظر الوالدين لالبن أثناء الكالم: ٢٣السؤال رقم  .٥
للثاني، %) ٥٨,٦(لألول، ونسبة %) ٥٢,٦(أفراد المستوى األول والثاني والرابع بنسبة 

للرابع، ممايدل اهتمام أكبر من جانب الولدين بما يقوله االبن واالبنة %) ٥٠(ونسبة 
ونالحظ انخفاض هذه النسبة في المستوى . ضمن هذه الفئة من المستوى الدراسي

 ٤٤,١(الثالث، الفترة الجامعية، إلى نسبتين متماثلتين بين اإلجابة بنعم وأحياناً بنسبة 
هتمام، وبالتالي بث أقل لثقة الناشء في نفسه وخفض دل على ضعف االمما ي%) 

 .   لفرص إبداعه وإقدامه على تفكير تجديدي

    

 :أثر المؤسسة التعليمية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: سئلةالقسم الرابع من األ  .»د 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٠٫٦ ١٫٥ ٢٤٫١ ٣٫٧ ٢٢٫٢ ٢٣٫٥ ٤١٫٤ ٣١٫٦ ٧٢٫٢ ٦١٫٨ ٣٤٫٥ ٣١٫٦ ٢٤ 

٣٫٩ ٢٫٤ ٢٤٫١ ٢٫١ ٣٣٫٣ ٤١٫٢ ٣١٫٠ ٢١٫١ ٢٧٫٨ ٣٥٫٣ ٤٤٫٨ ٥٧٫٩ ٢٥ 

٨٫٣ ٦٫٢ ٤٨٫٣ ٤٫٧ ٠٫٠ ٢٠٫٦ ٢٤٫١ ٣١٫٦ ١٦٫٧ ١٧٫٦ ٢٧٫٦ ٢١٫١ ٢٦ 

٠٫٠ ٠٫٩ ١٧٫٢ ١٫١ ٢٢٫٢ ١٧٫٦ ١٧٫٢ ١٠٫٥ ٧٧٫٨ ٧٣٫٥ ٦٥٫٥ ٧٨٫٩ ٢٧ 

٠٫٠ ١٫٨ ٢٠٫٧ ١٫٦ ٦١٫١ ٢٩٫٤ ٥١٫٧ ٣٦٫٨ ٣٨٫٩ ٥٢٫٩ ٢٧٫٦ ٤٧٫٤ ٢٨ 

٣٫٩ ٣٫٨ ٥١٫٧ ٤٫٢ ١١٫١ ٢٣٫٥ ١٣٫٨ ٢١٫١ ٥٠٫٠ ٣٨٫٢ ٣٤٫٥ ٣٦٫٨ ٢٩ 

٥٫٦ ٣٫٨ ٤١٫٤ ٢٫١ ٢٧٫٨ ٣٢٫٤ ٣١٫٠ ١٠٫٥ ١٦٫٧ ٢٩٫٤ ٢٧٫٦ ٦٨٫٤ ٣٠ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

 معظم أفراد المستوى األول بإجابتين أجاب: قوانين العلم غير قطعية: ٢٤السؤال رقم  .١
، مما يدل على شيء من التردد وعدم %)٣١,٦(نسبة بشكل متساٍو وهما نعم وأحياناً ب

أما في . الوصول إلى إجابة قطعية حول هذه المسألة بسبب المستوى الدراسي المنخفض
%) ٤١,٤(المستوى الثاني وهو في التعليم الثانوي فتأتي اإلجابة العظمى بأحياناً بنسبة 

غير أننا نرى أفراد المستوى مما يدل على بداية الميل إلى إجابة متوسطة بهذا الشأن، 
%) ٧٢,٢(للثالث ونسبة %) ٦١,٨(الثالث والرابع يجيبون في معظمهم بنعم بنسبة 
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قوانين العلم غير نهائية، وهو أحد الدوافع للرابع مما يدل على تزايد االتفاق على أن 
دم الهامة لتفكير وإبداع المبدعين، علماً أن النسب أظهرت أن هذا الفهم يزداد مع تق

 . في المستوى الدراسيأفراد العينة 

أظهرت النسب أن النسبة األكبر : وسائل أفضل من المنهج المنطقي: ٢٥السؤال رقم  .٢
لألول ونسبة %) ٥٧,٩(من أفراد العينة في المستوى األول والثاني تجيب بنعم بنسبة 

حياناً بنسبة للثاني، ثم يأتي معظم أفراد المستوى الثالث والرابع ليجيبوا بأ%) ٤٤,٨(
للرابع، مما يدل على تناقص القناعة بوجود وسائل %) ٣٣,٣(للثالث ونسبة %) ٤١,٢(

سوى المنهج المنطقي، وبالتالي تناقص حرية التفكير والبعد عن إمكانية التفكير الحر 
 .  المبدع غير المقيد بالمنطق على الدوام

تجيب نسبة :  وإعالن الرأيالمدرسين يوجهون الطالب نحو الجرأة: ٢٦السؤال رقم  .٣
من المستوى األول بأحياناً  مما يدل على ضعف التوجيه نحو الجرأة %) ٣١,٦(

ثم يأتي أفراد المستوى الثاني ليجيب معظمهم . وإعالن الرأي في هذه المرحلة التعليمية
ن المدرسة ال شعور طالب المرحلة الثانوية بأمما يدل على %) ٤٨,٣(بال بنسبة 

في نفس المستوى %) ٢٧,٦(لى إبداء الرأي التجديدي، علماً بأنه توجد نسبة  عهمتشجع
تجيب بأحياناً، مما يدل على وجود آراء متفاوتة وتقلباً في %) ٢٤,١(تجيب بنعم ونسبة 

أما في المستوى الثالث فتجيب معظم العينة . عملية التشجيع في هذه المرحلة التعليمية
بنعم مما يدل على تقلّب في هذا %) ١٦,٧(ما تجيب نسبة ، بين%)٢٠,٦(بأحياناً بنسبة 

التشجيع وعدم استقرار آراء الطالب حوله، علماً بأن التشجيع هو أحد عوامل ترسيخ 
 .اإلبداع وتنشيطه وتحفيزه

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : احترام المدرسين للطالب: ٢٧السؤال رقم  .٤
%) ٧٣,٥(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٥,٥(ول، ونسبة للمستوى األ%) ٧٨,٩(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على انخفاض في معدل %) ٧٧,٨(للمستوى الثالث، ونسبة 
التعامل باحترام في المرحلة الثانوية، ثم معاودتها االرتفاع في المراحل التالية داللة 

رب واالحترام التبادل، مما على تزايد اتسام العالقات بين الطالب ومدرسيهم بالتقا
 . يشجع على احترام الذات وزيادة التفكير والتعبير واإلبداع

أجاب معظم أفراد المستويين األول : تقبل المدرسين ألسئلة الطالب: ٢٨السؤال رقم  .٥
للثالث، في حين أجاب معظم %) ٥٢,٩(لألول ونسبة %) ٤٧,٤(والثالث بنعم بنسبة 
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%) ٦١,١(للثاني ونسبة %) ٥١,٧(ي والرابع بأحياناً بنسبة أفراد عينة المستوى الثان
للرابع داللة على انخفاض معدل تقبل المدرسين ألسئلة الطالب في المرحلة الثانوية مما 
يقلل شجاعة التفكير الحر المبدع لدى الطالب، ثم معاودة تحسن هذا الموقف في 

 .وق الجامعيةالمرحلة الجامعية ومعاودته االنخفاض في المرحلة ف

أجاب معظم أفراد العينة في : تشجيع األساتذة ألفكار الطالب اإلبداعية: ٢٩السؤال رقم  .٦
ثم تنخفض النسب لتصل نسبة المجيبين في %) ٣٦,٨(ل بنعم بنسبة والمستوى األ

 تعاود النسب االرتفاع عند المستويينل%) ٥١,٧(المستوى الثاني بال إلى النسبة العظمى 
للرابع، داللة على %) ٥٠(للثالث ونسبة %) ٣٨,٢(بنعم بنسبة باإلجابة ابع الثالث والر

بداية طيبة لتشجيع الطالب قبل الثانوي ثم انحدار التشجيع في المرحلة الثانوية 
ن هذا التشجيع من قبل األساتذة ومعاودته االرتفاع الحقاً بالتدريج، وهذا يبشر بخير أل

 . يساعد على بناء مواهب اإلبداع لديهماإلبداعية للطالب تجاه األفكار 

أجاب معظم أفراد العينة في : أداء المناهج المدرسية لدور إيجابي: ٣٠السؤال رقم  .٧
ثم تنخفض النسب لتصل نسبة المجيبين في %) ٦٨,٤(المستوى األول بنعم بنسبة 

مستويين لتعاود النسب االرتفاع عند ال%) ٤١,٤(المستوى الثاني بال إلى النسبة العظمى 
للرابع، داللة %) ٢٧,٨(للثالث ونسبة %) ٣٢,٤(الثالث والرابع باإلجابة بأحياناً بنسبة 

       .على تحسن نظرة الطالب للمناهج المدرسية ودورها في الحياة

 :أثر المؤسسة الدينية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الخامس من األسئلة  .»ه 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٫٧ ٠٫٩ ١٧٫٢ ٠٫٥ ٢٢٫٢ ٤٤٫١ ٥١٫٧ ٤٢٫١ ٦١٫١ ٤٧٫١ ٣١٫٠ ٥٢٫٦ ٣١ 

٠٫٦ ٠٫٦ ٦٫٩ ٠٫٠ ١٦٫٧ ٨٫٨ ١٠٫٣ ١٥٫٨ ٧٧٫٨ ٨٥٫٣ ٨٢٫٨ ٨٤٫٢ ٣٢ 

٠٫٠ ٠٫٦ ٦٫٩ ٢٫٦ ١١٫١ ١٧٫٦ ٣١٫٠ ٣١٫٦ ٨٨٫٩ ٧٦٫٥ ٦٢٫١ ٤٢٫١ ٣٣ 

١٫٧ ١٫٥ ١٠٫٣ ٢٫١ ٢٧٫٨ ٢٦٫٥ ٤٤٫٨ ١٥٫٨ ٥٥٫٦ ٥٨٫٨ ٤٤٫٨ ٦٣٫٢ ٣٤ 

١٫٧ ١٫٥ ١٧٫٢ ٣٫٢ ١١٫١ ١١٫٨ ١٠٫٣ ٢١٫١ ٧٢٫٢ ٧٣٫٥ ٧٢٫٤ ٤٧٫٤ ٣٥ 

٠٫٦ ١٫٨ ٦٫٩ ٢٫١ ١٦٫٧ ٢٠٫٦ ٢٤٫١ ٢١٫١ ٥٥٫٦ ٤٧٫١ ٦٢٫١ ٥٢٫٦ ٣٦ 
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٠٫٦ ١٫٥ ٦٫٩ ١٫٦ ٣٨٫٩ ١٧٫٦ ٢٧٫٦ ٤٢٫١ ٥٥٫٦ ٦٧٫٦ ٦٥٫٥ ٤٢٫١ ٣٧ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجاب معظم أفراد العينة في المستوى األول : الذهاب إلى دور العبادة: ٣١السؤال رقم  .١
ثم تنخفض النسب لتصل نسبة المجيبين في المستوى الثاني %) ٥٢,٦(بنعم بنسبة 

رتفاع عند المستويين الثالث لتعاود النسب اال%) ٥١,٧(بأحياناً إلى النسبة العظمى 
للرابع، داللة على بداية %) ٦١,١(للثالث ونسبة %) ٤٧,١(والرابع باإلجابة بنعم بنسبة 

مرتفعة الرتياد دور العبادة، ثم انخفاض ذلك في المرحلة الثانوية ومعاودته االرتفاع 
تالي الثقة بما تمثله الحقاً بالتدريج، داللة على تزايد اإلقبال على زيارة دور العبادة وبال

 . وتقدمه

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : الدين يساعد على تغيير الذات: ٣٢السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٨٢,٨(للمستوى األول، ونسبة %) ٨٤,٢(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على أن %) ٧٧,٨(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٨٥,٣(
 .  اتفقت على القناعة بأن الدين يساعد على تغيير وتحسين الذاتاألربعةات المستوي

اتفقت المستويات : التعامل مع الناس من فئات اجتماعية مختلفة: ٣٣السؤال رقم  .٣
للمستوى %) ٦٢,١(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٢,١( على اإلجابة بنعم بنسبة األربعة

للمستوى الرابع، مما يدل %) ٨٨,٩( ونسبة للمستوى الثالث،%) ٧٦,٥(الثاني، ونسبة 
على اتفاق أفراد العينة على مرونة في التعامل والتواصل مع المختلفين عنهم، وهي أحد 
مواصفات المبدعين، علماً أن النسب أظهرت أن هذه الصفة تزداد مع تقدم أفراد العينة 

 . بالمستوى الدراسي

 على األربعةاتفقت المستويات : لطويلالحصول على نتائج المدى ا: ٣٤السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، %) ٤٤,٨(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٢(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، علماً بأن اإلجابة %) ٥٥,٦(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٨,٨(ونسبة 
حث نتائج بأحياناً في المستوى الثاني حظيت بنفس النسبة، مما يدل الميل بشكل واضح لب

 . المدى الطويل، وهذه النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية هي أحد أهم مواصفات المبدعين

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : طموح تطوير الذات دينياً: ٣٥السؤال رقم  .٥
%) ٧٣,٥(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٢,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٧,٤(بنسبة 
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للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على وجود %) ٧٢,٢(ثالث، ونسبة للمستوى ال
 .طموحات دينية وتوجه نحو التجديد واإلبداع فيما يتعلق بتطوير الذات لدى أفراد العينة

 على األربعةاتفقت المستويات : اختالف الطموحات عن اآلخرين: ٣٦السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، %) ٦٢,١(، ونسبة للمستوى األول%) ٥٢,٦(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٥٥,٦ (للمستوى الثالث، ونسبة%) ٤٧,١(ونسبة 
 . عند أفراد العينة، وهي أحد مواصفات المبدعينتميز الطموحات اتفاق على 

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : مفاهيم دينية جديدة: ٣٧السؤال رقم  .٧
%) ٦٧,٦(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٥,٥(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٢,١(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على تولد %) ٥٥,٦(للمستوى الثالث، ونسبة 
مفاهيم وأفكار جديدة لدى أفراد العينة، وهذا يدل على توجه نحو التفكير المبدع وتتابع 

  . األفكار التجديدية

 :الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي: ن األسئلةالقسم السادس م  .»و 
 ال أحيانًا نعم

رقم 

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٫١ ١٫٨ ١٧٫٢ ٢٫١ ٢٧٫٨ ٤٧٫١ ٤١٫٤ ٣٦٫٨ ٦١٫١ ٣٥٫٣ ٤١٫٤ ٤٢٫١ ٣٨ 

٠٫٦ ٠٫٣ ٣٫٤ ٠٫٥ ١٦٫٧ ١٤٫٧ ٣١٫٠ ٣٦٫٨ ٧٧٫٨ ٨٢٫٤ ٦٥٫٥ ٥٧٫٩ ٣٩ 

٠٫٦ ٠٫٩ ٢٤٫١ ١٫٦ ٢٧٫٨ ١٤٫٧ ٣٧٫٩ ٢٦٫٣ ٦٦٫٧ ٧٦٫٥ ٣٧٫٩ ٥٧٫٩ ٤٠ 

١٫١ ١٫٢ ١٣٫٨ ١٫١ ١٦٫٧ ١٧٫٦ ٣٤٫٥ ٣٦٫٨ ٧٢٫٢ ٧٠٫٦ ٥١٫٧ ٥٢٫٦ ٤١ 

٠٫٠ ٠٫٣ ١٠٫٣ ١٫٦ ٢٢٫٢ ٤١٫٢ ٤٤٫٨ ٦٣٫٢ ٧٧٫٨ ٥٥٫٩ ٤٤٫٨ ٢١٫١ ٤٢ 

٠٫٦ ٠٫٣ ٦٫٩ ١٫٦ ٣٣٫٣ ٢٠٫٦ ٢٠٫٧ ١٥٫٨ ٦١٫١ ٧٦٫٥ ٧٢٫٤ ٦٨٫٤ ٤٣ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجاب معظم أفراد العينة : الضرر من قبول آراء اآلباء دون مناقشة: ٣٨السؤال رقم  .١
ثم تنخفض النسب لتتساوى بين اإلجابة بنعم %) ٤٢,١(في المستوى األول بنعم بنسبة 

، لتنخفض مجدداً في المستوى الثالث %)٤١,٤(ثاني لتصل إلى وأحياناً في المستوى ال
، ثم لتعاود النسب االرتفاع عند المستوى الرابع %)٤٧,١(لإلجابة بأحياناً بنسبة 
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، داللة على بداية طيبة لفهم الطالب لمساوئ اآلبائية ثم %)٦١,١(باإلجابة بنعم بنسبة 
معية مما يدل على اآلبائية وقبول اآلراء انحدار هذا الفهم في المرحلة الثانوية ثم الجا

دون تمحيص أو مناقشة، ومعاودته االرتفاع الحقاً بالتدريج نحو ازدياد االقتناع 
 .  بضرورة التفكير والنقد

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : الحوار مع اآلخرين: ٣٩السؤال رقم  .٢
%) ٨٢,٤( للمستوى الثاني، ونسبة %)٦٥,٥(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٧,٩(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أهمية %) ٧٧,٨(للمستوى الثالث، ونسبة 
 .مواصفات المبدعينالحوار مع اآلخرين، وهي أحد 

 األربعةاتفقت المستويات : التدقيق في في معلومات المدرسة والجامعة: ٤٠السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٣٧,٩(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٧,٩(على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، داللة على اتفاق %) ٦٦,٧(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٦,٥(ونسبة 
على ضرورة التدقيق في المعلومات، مما يزيد فرص التفكير الناقد المبدع، علماً بأن 

ا يظهر عدم وجود إجابة قطعية المستوى الثاني يعطي نسبة متساوية باإلجابة بأحياناً بم
 .حول الموضوع

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : النظر للتعاليم الدينية بعمق: ٤١السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥١,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٢,٦(بنعم بنسبة 

 اتفاق للمستوى الرابع، مما يدل على%) ٧٢,٢(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٠,٦(
على ضرورة النظر للتعاليم الدينية بعمق، مما يشير لعمق تفكير، وهو أحد صفات 

 .المبدعين

أظهرت النسب أن النسبة األكبر : الشك في معلومات وسائل اإلعالم: ٤٢السؤال رقم  .٥
بينما تنخفض النسبة %) ٦٣,٢(من أفراد العينة في المستوى األول تجيب بأحياناً بنسبة 

، ثم يأتي %)٤٤,٨(الثاني إلى المناصفة بين اإلجابة بنعم وأحياناً إلى نسبة في المستوى 
للثالث ونسبة %) ٥٥,٩(معظم أفراد المستوى الثالث والرابع ليجيبوا بنعم بنسبة 

للرابع، مما يدل على بدء أفراد العينة بثقة متوسطة بمعلومات وسائل %) ٧٧,٨(
الثانوية لتستمر في التزايد مع ارتفاع المستوى اإلعالم ثم تنخفض هذه الثقة في المرحلة 

 .   التعليمي
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 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : اختالف الرأي مع األقران: ٤٣السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٢,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٨,٤(بنعم بنسبة 

، داللة على اتفاق على للمستوى الرابع%) ٦١,١(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٦,٥(
غير اننا نالحظ . إمكانية التعبير عن الذات والرأي، وهي أحد مواصفات المبدعين

باإلجابة بأحياناً في المستوى الرابع ولعل ذلك راجع لتزايد %) ٣٣,٣(وجود نسبة 
 .  الخبرة واكتساب المعرفة حول وسائل االختالف بالرأي والتعبير عنها

 

 

 :إمكانية الحد من تأثير الطرق التربوية لتنمية التفكير اإلبداعي: ألسئلةالقسم السابع من ا  .»ز 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٠٫٠ ٠٫٩ ١٣٫٨ ٢٫٦ ٥٠٫٠ ٥٥٫٩ ٤٨٫٣ ٥٢٫٦ ٥٠٫٠ ٣٥٫٣ ٣٧٫٩ ٢١٫١ ٤٤ 

٠٫٦ ٠٫٣ ٦٫٩ ١٫١ ٥٫٦ ١٧٫٦ ٢٠٫٧ ١٥٫٨ ٨٨٫٩ ٧٩٫٤ ٧٢٫٤ ٧٣٫٧ ٤٥ 

١٫١ ٠٫٣ ١٠٫٣ ٢٫١ ٥٫٦ ٨٫٨ ١٠٫٣ ١٥٫٨ ٨٣٫٣ ٨٨٫٢ ٧٩٫٣ ٦٣٫٢ ٤٦ 

  :النسب المئوية أعاله ما يلييتبين من 

 على اإلجابة بأحياناً األربعةاتفقت المستويات : انتقاد تعليمات الكبار: ٤٤السؤال رقم  .١
%) ٥٥,٩(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٨,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٢,٦(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أنه توجد %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة 
بعض المواقف التي يفيد فيها انتقاد األكبر سناً ولكن ليس دائماً، وهذا النقد هو من 

 نسبة اإلجابة بنعم في المستوى الرابع ترتفع مواصفات المبدعين، علماً أننا نالحظ أن
لتصل إلى النصف داللة على ازدياد الحماس للنظرة النقدية وسد الثغرات الموجودة في 

 .  مفاهيم وسلوك األكبر سناً

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : فائدة تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٥السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٢,٤(ى األول، ونسبة للمستو%) ٧٣,٧(بنعم بنسبة 
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للمستوى الرابع، مما يدل على قناعة %) ٨٨,٩(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٩,٤(
 . بفائدة تنمية قدرات التفكير اإلبداعي والعمل على تطوير الذات في هذا المجال

 على األربعةاتفقت المستويات : إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٦السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٧٩,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٢(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على ثقة %) ٨٣,٣(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٨٨,٢(ونسبة 
 .في الذات والقدرة على التطوير

 

 

 

 :ةضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإلبداعي: القسم الثامن من األسئلة  .»ح 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٢٫٢ ٣٫٢ ٣٧٫٩ ٣٫٧ ٤٤٫٤ ٣٨٫٢ ٢٤٫١ ١٥٫٨ ٣٣٫٣ ٢٩٫٤ ٣٧٫٩ ٤٧٫٤ ٤٧ 

٠٫٦ ٠٫٦ ١٣٫٨ ٠٫٥ ٠٫٠ ٢٠٫٦ ١٣٫٨ ٣١٫٦ ٩٤٫٤ ٧٣٫٥ ٧٢٫٤ ٦٣٫٢ ٤٨ 

١٫١ ٠٫٣ ١٣٫٨ ١٫١ ١٦٫٧ ١١٫٨ ١٣٫٨ ٢٦٫٣ ٧٢٫٢ ٨٥٫٣ ٧٢٫٤ ٦٣٫٢ ٤٩ 

٠٫٠ ٠٫٣ ٦٫٩ ٠٫٥ ٢٧٫٨ ٢٩٫٤ ٣٤٫٥ ٥٢٫٦ ٧٢٫٢ ٦٧٫٦ ٥٨٫٦ ٤٢٫١ ٥٠ 

٠٫٦ ٠٫٩ ٣٫٤ ٢٫١ ٢٧٫٨ ١٤٫٧ ٤١٫٤ ٢٦٫٣ ٦٦٫٧ ٧٦٫٥ ٥٥٫٢ ٥٢٫٦ ٥١ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أظهرت النسب أن النسبة األكبر من أفراد : تكرار نفس مراحل العمل: ٤٧السؤال رقم  .١
%) ٣٧,٩(لألول ونسبة %) ٤٧,٤(العينة في المستوى األول والثاني تجيب بنعم بنسبة 

%) ٣٨,٢(للثاني، ثم يأتي معظم أفراد المستوى الثالث والرابع ليجيبوا بأحياناً بنسبة 
لتعليمي والخبرة للرابع، مما يدل على أن تزايد المستوى ا%) ٤٤,٤(للثالث ونسبة 

تؤثران على قرار اإلنسان حول األسباب المؤدية للنتائج، وقد يرى البعض في ذلك عدم 
تكرار العمل والحصول على نتائج متشابهة، وهذا الفهم يقف عائقاً قدرة على الربط بين 

 .هاماً في وجه اإلبداع والتطوير
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 األربعةاتفقت المستويات : تهمسؤولية مواجهة المشاكل على المرء بذا: ٤٨السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، %) ٧٢,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٢(على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٩٤,٤(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٣,٥(ونسبة 
اتفاق على مسؤولية الفرد عن مواجهة مشاكله، وهي أحد مواصفات المبدعين، علماً أن 

 .سب أظهرت تزايد هذا الشعور بالمسؤولية مع تقدم أفراد العينة بالمستوى الدراسيالن

 على األربعةاتفقت المستويات : تجديد أسلوب التفكير لمعالجة المشاكل: ٤٩السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٧٢,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٢(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٧٢,٢(، ونسبة للمستوى الثالث%) ٨٥,٣(ونسبة 
شعور جيد تجاه إمكانية التجديد والقدرة على التغيير، وهي من صفات المبدعين، علماً 

 .ناقصت قليالً في المستوى الرابع من أفراد العينةتأن النسب أظهرت أن هذه الفكرة 

 اإلجابات اختالفاً ذا أظهرت: أسباب المشاكل تعود لطريقة التفكير: ٥٠السؤال رقم  .٤
%) ٥٢,٦(حيث أجاب معظم أفراد العينة في المستوى األول بأحياناً بنسبة . داللة هامة

مما يدل على عدم رغبة في االعتراف بأن نمطية التفكير أو النظرة الشخصية لألحداث 
وتختلف عن ذلك بقية اإلجابات في المستويات . تساهم قطعياً في التسبب ببعض المشاكل

%) ٥٨,٦(الثاني والثالث والرابع، حيث يجيب األفراد في هذه المستويات بنعم بنسبة 
للرابع مما يدل على ازدياد الوعي مع %) ٧٢,٢(للثالث ونسبة %) ٦٧,٦(للثاني ونسبة 

التقدم بالمستوى التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالمسؤولية عن المشاكل وأسبابها، وبالتالي 
 . ق جديدة ونقد الطريقة الذاتية المعتادة في حل المشاكلضرورة التفكير في طر

تُظهر اإلجابات تقارباً بشكل عام، حيث أجاب : إمكانية تغيير الظروف: ٥١السؤال رقم  .٥
في %) ٥٥,٢(، ونسبة %)٥٢,٦(معظم أفراد العينة بنعم في المستوى األول بنسبة 

لرابع مما يدل على وجود في ا%) ٦٦,٧(في الثالث، ونسبة %) ٧٦,٥(الثاني، ونسبة 
 . إيمان بالقدرات الذاتية وإمكانية التفكير في حلول ابتكارية

 :تأثر التفكير اإلبداعي بمتغير الجنس: القسم التاسع من األسئلة  .»ط 

رقم  ال أحيانًا نعم

أقل من  السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيانويث ثانوي

 جامعي

١٫٧ ٢٫٤ ١٣٫٨ ٣٫٧ ٢٢٫٢ ٢٩٫٤ ١٠٫٣ ٢١٫١ ٦١٫١ ٤٧٫١ ٧٥٫٩ ٤٢٫١ ٥٢ 
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٦٫٧ ٦٫٥ ٦٥٫٥ ٥٫٣ ٢٧٫٨ ٢٦٫٥ ٢٠٫٧ ٣١٫٦ ٥٫٦ ٨٫٨ ١٣٫٨ ٢٦٫٣ ٥٣ 

٠٫٦ ١٫٥ ٢٤٫١ ٠٫٥ ١٦٫٧ ٣٢٫٤ ٢٧٫٦ ٤٢٫١ ٧٧٫٨ ٥٢٫٩ ٤٨٫٣ ٥٢٫٦ ٥٤ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : لمساواة في األسرةا: ٥٢السؤال رقم  .١
%) ٤٧,١(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٥,٩(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٢,١(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على وجود %) ٦١,١(للمستوى الثالث، ونسبة 
 الجامعية وتعاود االرتفاع في المساواة في األسرة، علماً أن النسب تنقص في المرحلة

المستوى فوق الجامعي، داللة على تزايد الوعي والنضج في تعامل األسر مع هذه 
كما توجد نسب تنفي المساواة كلياً بنسبة . المسألة بارتفاع المستوى الدراسي لألفراد

للمستوى الثاني داللة على عدم وجود شعور بالمساواة في األسرة كما هو %) ١٣,٨(
 .    رجو، ويعتبر ذلك أحد العوامل المثبطة للتفكير النقدي والجريء واإلبداعم

تُظهر النسب المئوية نتائج : الرجل أقدر من المرأة على اإلبداع: ٥٣السؤال رقم  .٢
اما %). ٣١,٦(متفاوتة، إذ تجيب النسبة العظمى من المستوى األول بأحياناً بنسبة 

، وتعاود نسب %)٦٥,٥( العينة فيه بال بنسبة المستوى الثاني فيجيب معظم أفراد
للثالث ونسبة %) ٢٦,٥(اإلجابة بأحياناً للظهور في المستويين الثالث والرابع بنسبة 

للرابع مما يدل على ضعف في اإليمان بقدرات التفكير لدى المرأة، وذلك %) ٢٧,٨(
في تثبيط التفكير بالتأكيد نتيجة تنشئة اجتماعية معينة وهو أحد العوامل األساسية 

ومن الالفت للنظر وجود نسب مرتفعة نسبياً لإلجابة بنعم على هذا . وقدرات اإلبداع
للثاني، ونسبة %) ١٣,٨(لألول، ونسبة %) ٢٦,٣(نسبة : السؤال في كل المستويات

للرابع داللة على ضعف الثقة بقدرات المرأة على %) ٥,٦(للثالث، ونسبة %) ٨,٨(
 .   ن النسب تتضاءل مع التقدم في المستوى الدراسياإلبداع، علماً با

 على األربعةاتفقت المستويات : تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين: ٥٤السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٤٨,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٢,٦(اإلجابة بنعم بنسبة 

ما يدل على للمستوى الرابع، م%) ٧٧,٨(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٢,٩(ونسبة 
وقد . إمكانية الحصول على نتائج طيبة في القدرات اإلبداعية عند كل من الجنسين

ستوى الدراسي، عدا في المستوى الثاني، داللة متزايدت النسب مع تقدم أفراد العينة بال
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على انه في هذه المرحلة قد يوجد ضعف في اإليمان بقدرة المرأة على التفكير 
 .رجل لدى إعطاء الفرص لكليهما بالتساويواإلبتكار كما هو ال

 :األسئلة متعددة اإلجابات: القسم العاشر من األسئلة  .»ي 
رقم 

 السؤال
  

 إثارة الفضول واالهتمام الحواروالنقاش التلقين

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٥٥ 

٥٥٫٦ ٧٠٫٦ ٢٧٫٦ ٤٢٫١ ٣٨٫٩ ٢٩٫٤ ٧٢٫٤ ٥٧٫٩ ٥٫٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ 

  
  
 

 األصدقاء المدرسة  أفراد األسرة

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٢٢٫٢ ٢٠٫٦ ١٠٫٣ ١٥٫٨ ١١٫١ ٨٫٨ ٠٫٠ ٥٫٣ ٨٫٩ ٤٤٫١ ٤٨٫٣ ٦٨٫٤ 

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين

٥٦ 

٤٤٫٤ ١١٫٨ ٣١٫٠ ٠٫٠ ١١٫١ ٢٫٩ ٠٫٠ ٥٫٣ ٢٫٢ ١١٫٨ ١٠٫٣ ٥٫٣ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

يعطي كٌل من المـستوى األول والثـاني        : وسائل التعليم األكثر أهمية   : ٥٥السؤال رقم    .١
للثاني، مما  %) ٧٢,٤(ل ونسبة   لألو%) ٥٧,٩(التفضيل للتعليم بالحوار والنقاش بنسبة      

يدل على الرغبة بالحوار في هاتين المرحلتين الدراسيتين، ثم تلي ذلك فـي التفـضيل               
للثاني، وتنعدم النـسبة    %) ٢٧,٦(لألول، ونسبة   %) ٤٢,١(طريقة إثارة الفضول بنسبة     

 ويأتي المـستويان الثالـث والرابـع ليعطيـا        . التي تفضل طريقة التلقين في المستويين     
%) ٥٥,٦(للثالـث ونـسبة     %) ٧٠,٦(التفضيل لطريقة إثارة الفضول واالهتمام بنسبة       

للرابع، وينعـدم   %) ٣٨,٩(للثالث ونسبة   %) ٢٩,٤(للرابع، تليها طريقة الحوار بنسبة      
تفضيل طريقة التلقين في المستوى الثالث بينما يرتفع في المستوى الرابع ليـصل إلـى               

أفراد العينة بالمستوى الدراسي فوق الجامعي يجعلهـم        ، مما يدل على أن تقدم       %)٥,٦(
 . يعودون بنسبة ضئيلة نحو التلقين
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من المالحظ أن التأثير االعظم علـى       : التأثير األكبر في اتخاذ القرار    : ٥٦السؤال رقم    .٢
للمـستوى  %) ٦٨,٤(أفراد العينة في المستويات الثالثة األولى هو ألفراد األسرة بنسبة           

للثالث، مما يدل على ِعظـم تـأثير        %) ٤٤,١(للثاني، ونسبة   %) ٤٨,٣(األول، ونسبة   
أما المستوى الرابع فيأتي فيه التأثير      . األسرة في حياة أفراد العينة وطريقتهم في التفكير       

، وقد أشار البعض إلى أن المقصود بهذا        %)٤٤,٤(بنسبة  " غير ذلك "إلجابة بـ   لاألكبر  
اراته الشخصية، مما يدل على شعور أكبـر بالحريـة          التأثير هو عقل المرء بذاته واختي     

أما في المرتبة الثانية فقد حظي      . وإمكانية االختيار للذات وفقاً لما يمليه الرأي الشخصي       
األصدقاء بنسب عظمى، يلي ذلك اختيار المؤسسة الدينية، ويليه المدرسة ثم اإلعـالم،             

رغـم أن   %) ٥,٥(كلها أقل مـن     وهذا يستغرب، إذ أن تأثير اإلعالم برأي المستويات         
الجامعـة ال   /كما أن تأثير المدرسة   . اإلعالم يوجه الكثير من الشباب بشكل غير مباشر       

  %). ١٢(يتجاوز 
 

 وفقاً لربطها بمتغير المستوى الدراسي لألبتحليل البيانات والنسب المئوية وتفسيرها : خامساً

الحظ أن نلألب  المستوى الدراسيابات بمتغير بالتدقيق بالنسب المئوية الناتجة وربط نتائج اإلج
  : البحث قد أبرز فروقاً بين المستويات األربعةة المستهدفة في االستبانة، وهي على النحو التالي

  وهي فئة أفراد العينة الذين حصل آباؤهم على مستوى دراسي أقل من الثانوي: ستوى األولالم
  ذين حصل آباؤهم على مستوى دراسي الثانويوهي فئة أفراد العينة ال: ستوى الثانيالم
  وهي فئة أفراد العينة الذين حصل آباؤهم على مستوى دراسي جامعي: ستوى الثالثالم
  وهي فئة أفراد العينة الذين حصل آباؤهم على مستوى دراسي فوق جامعي: ستوى الرابعالم
  

   :وتبرز الفروق في اإلجابات بين المستويات النقاط الهامة التالية

 .البيانات الشخصية: القسم األول من األسئلة  .»أ 

  :ذات األرقام التالية هي للبيانات الشخصية عدا االسماألسئلة 
 الجنس .١

 العمر .٢

 المستوى الدراسي .٣

 المستوى الدراسي لألب .٤
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 المستوى الدراسي لألم .٥

قياس القدرة على التفكير اإلبداعي من خالل الحديث عن : القسم الثاني من األسئلة  .»ب 

 :سلوك وما يحب الفرد ويكرهتفكير والعادات الشخصية في البعض ال

، علماً بأننا قد اكتفينا وتظهر النسب المئوية الناتجة عن أجوبة المبحوثين في هذا القسم كما يلي
  :للداللة عليه مع النسب المئوية) دون نص السؤال(بوضع رقم السؤال 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٣٧٫٥ ١٣٫٦ ٠٫٧ ٢١٫٢ ١٢٫٥ ٤٥٫٥ ٤٦٫٧ ٣٠٫٣ ٥٠٫٠ ٤٠٫٩ ٤٦٫٧ ٤٨٫٥ ٦ 

١٫٣ ١٫١ ٢٠٫٠ ٢٫٧ ٥٠٫٠ ٣٦٫٤ ٢٦٫٧ ٢٧٫٣ ٣٧٫٥ ٥٢٫٣ ٥٣٫٣ ٤٥٫٥ ٧ 

٠٫٠ ٠٫٥ ٦٫٧ ٠٫٠ ١٢٫٥ ١٥٫٩ ٢٫٣ ٢١٫٢ ٨٧٫٥ ٧٩٫٥ ٨٦٫٧ ٧٨٫٨ ٨ 

٢٫٥ ٢٫٣ ٢٠٫٠ ٢٫٤ ٥٠٫٠ ٤٧٫٧ ٥٣٫٣ ٥١٫٥ ٢٥٫٠ ٢٩٫٥ ٢٦٫٧ ٢٤٫٢ ٩ 

٠٫٠ ٠٫٢ ٦٫٧ ٠٫٠ ١٢٫٥ ١٥٫٩ ٢٠٫٠ ٢١٫٢ ٨٧٫٥ ٨١٫٨ ٧٣٫٣ ٧٨٫٨ ١٠ 

٢٫٥ ١٫٨ ٢٦٫٧ ٢٫٧ ٠٫٠ ٣٤٫١ ٢٦٫٧ ٤٢٫٤ ٧٥٫٠ ٤٧٫٧ ٤٦٫٧ ٣٠٫٣ ١١ 

١٫٣ ٢٫٠ ٢٠٫٠ ١٫٢ ٥٠٫٠ ٤٥٫٥ ٤٠٫٠ ٣٦٫٤ ٣٧٫٥ ٣٤٫١ ٤٠٫٠ ٥١٫٥ ١٢ 

٢٫٥ ٦٫٦ ٣٣٫٣ ٥٫٨ ٢٥٫٠ ١٥٫٩ ٢٦٫٧ ٢١٫٢ ٥٠٫٠ ١٨٫٢ ٤٠٫٠ ٢١٫٢ ١٣ 

١٫٣ ١٫٨ ٢٦٫٧ ٠٫٩ ٣٧٫٥ ٢٠٫٥ ٢٠٫٠ ٢١٫٢ ٥٠٫٠ ٦١٫٤ ٥٣٫٣ ٦٩٫٧ ١٤ 

٦٫٣ ٤٫٣ ٤٠٫٠ ٢٫١ ٠٫٠ ٤٠٫٩ ٢٦٫٧ ٣٩٫٤ ٣٧٫٥ ١٥٫٩ ٣٣٫٣ ٣٩٫٤ ١٥ 

٠٫٠ ٠٫٧ ٢٠٫٠ ٠٫٣ ١٢٫٥ ٣٤٫١ ٢٦٫٧ ٣٠٫٣ ٨٧٫٥ ٥٩٫١ ٥٣٫٣ ٦٦٫٧ ١٦ 

٠٫٠ ٠٫٧ ١٣٫٣ ٢٫١ ١٢٫٥ ٢٠٫٥ ٢٦٫٧ ٣٠٫٣ ٨٧٫٥ ٧٢٫٧ ٦٠٫٠ ٤٨٫٥ ١٧ 

٢٫٥ ٥٫٩ ٦٠٫٠ ٤٫٥ ٢٥٫٠ ٢٠٫٥ ٢٦٫٧ ٢٤٫٢ ٥٠٫٠ ٢٠٫٥ ١٣٫٣ ٣٠٫٣ ١٨ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أجابت : االعتماد على الحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما: ٦السؤال رقم  .١
ول بنعم، مما يدل على اعتماد للحس من المستوى األ%) ٤٨,٥(النسبة العظمى وهي 

%) ٤٦,٧(الداخلي، وكذلك جاءت إجابة المستويان الثاني والرابع من العينة بنعم بنسبة 
للرابع، مما يدل على أن تقدم اآلباء في المستوى الدراسي يزيد %) ٥٠(للثاني ونسبة 
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غير أننا . اعياألبناء ثقة بالحس الداخلي، والذي هو أحد أهم عناصر التفكير اإلبد
والتي ال %) ٤٠,٩(نالحظ هبوط النسبة في المستوى الثالث وهو الجامعي إلى نسبة 

تعتبر ضئيلة غير أنها أقل من سابقتها والحقتها، في حين جاءت النسبة العظمى لإلجابة 
األبناء الذين ، مما يدل على أن هذه النسبة من %)٤٥,٥(بأحياناً في هذا المستوى بنسبة 

، فإذا أخذوه بعين  عن اعتماد الحس الداخليونميليجامعي اؤهم على تعليم حصل آب
 .  بشكل متقطع، كان ذلك العتبارا

اتفقت : الحصول على أفضل األفكار عندما يكون المرء وحيداً: ٧السؤال رقم  .٢
للمستوى األول، ونسبة %) ٤٥,٥(المستويات الثالث األولى على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الثالث، بينما أجاب أفراد العينة %) ٥٢,٣(ستوى الثاني، ونسبة للم%) ٥٣,٣(
، مما يدل على أن وصول اآلباء للتعليم فوق %)٥٠(في المستوى الرابع بأحياناً بنسبة 

الجامعي يميل باألبناء للتعرف على قيمة العمل الجماعي، علماً أن هذا خفض إلمكانية 
 .  في أوقات الوحدة والتركيز أكثر منه مع الجماعةاإلبداع فالتفكير اإلبداعي يزدهر

 على األربعةاتفقت المستويات : أهم شيء أن يعمل المرء ما يؤمن به: ٨السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٨٦,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٨,٨(اإلجابة بنعم بنسبة 

مما يدل على للمستوى الرابع، %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٩,٥(ونسبة 
 . اتفاق أفراد العينة على أن يعمل المرء ما يؤمن به، وهي أحد مواصفات المبدعين

 على اإلجابة بأحياناً بنسبة األربعةاتفقت المستويات : كسب رضا الناس: ٩السؤال رقم  .٤
%) ٤٧,٧(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٥١,٥(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أن البحث %) ٥٠ (للمستوى الثالث، ونسبة
عن رضا الناس ليس باألمر الذي يبحثون عنه دائماً، وهذا التحرر يزيد من الشجاعة 

 .على التفكير المختلف ويعين على المبادرة بالجديد

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : عمل ما يفيد اآلخرين: ١٠السؤال رقم  .٥
%) ٨١,٨(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٨,٨(نسبة ب

للمستوى الرابع، داللة على اتفاق على الرغبة %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة 
 .بالعمل الذي يعود بالفائدة على الناس، وهي أحد مواصفات المبدعين

ظهرت النسب أن معظم أفراد العينة أ: الميل نحو تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم  .٦
، في حين اتفق معظم بقية أفراد %)٤٢,٤(من المستوى األول قد أجابوا بأحياناً بنسبة 
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للثاني، %) ٤٦,٧(العينة في المستويات الثاني والثالث والرابع على اإلجابة بنعم بنسبة 
ميل إلى للرابع، مما يدل على انخفاض ال%) ٧٥(للثالث، ونسبة %) ٤٧,٧(ونسبة 

التأمل عند األفراد الذين حصل آباؤهم على تعليم أقل من ثانوي، في حين ترتفع نسبة 
الميل نحو التأمل والتفكير عند األبناء بشكل ملحوظ كلما تقدم اآلباء في المستوى 

 . التعليمي، علماً بان هذا التأمل هو أحد مواصفات المبدعين

معظم المستويين األول أظهرت النسب أن : ريعاًتغيير طريقة التفكير س: ١٢السؤال رقم  .٧
للثاني، مما %) ٤٠(لألول ونسبة %) ٥١,٥(والثاني قد اتفقا على اإلجابة بنعم بنسبة 

أما المستويين الثالث والرابع . يدل على مرونة وقدرة على تغيير طريقة التفكير سريعاً
%) ٥٠(الثالث و نسبة للمستوى %) ٤٥,٥(فقد جاءت معظم إجابتهما أحياناً وبنسبة 

للمستوى الرابع، علماً بأن أفراد العينة من المستوى الثاني تنقسم النسبة العظمى من 
مما يدل على عدم حسم %) ٤٠(إجاباتهم مناصفة بين اإلجابة بنعم وأحياناً بنسبة 

اإلجابات على أن تزايد المستوى التعليمي لآلباء ينقص المسألة لديهم، وبشكل عام تدل 
 . على تغيير طريقة التفكير سريعاً، مما يخفض فرص اإلبداع المرونة والقدرة من

 على األربعةاتفقت المستويات : قراءة الحيل العبقرية للمجرمين: ١٣السؤال رقم  .٨
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٢١,٢(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق التمتع ) %٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ١٨,٢(
غير أن نسباً جديرة بالنظر تظهر . بقراءة حيل المجرمين والنظر إليها على أنها مبدعة

%) ٢١,٢(نسبة : في إجابة أفراد العينة بأحياناً بنسب تكاد تكون مقاربة للنسب األولى
%) ٢٥(ثالث، ونسبة لل%) ١٥,٩(للثاني، ونسبة %) ٢٦,٧(للمستوى األول، ونسبة 

هر نسب تنفي المسألة نهائياً باإلجابة بال، وتأتي أعظم هذه النسب ظللرابع، وكذلك ت
داللة على غلبة الجانب األخالقي عند هذه %) ٣٣,٣(النافية في المستوى الثاني بنسبة 

 . العقوبةالفئة وعدم النظر لتلك الحيل على أنها ابتكار بل خرق للقوانين بما يستحق 

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : العمل الشاق أساسي للنجاح: ١٤السؤال رقم  .٩
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٩,٧(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦١,٤(
ى اعلى من اإلبداع الذي ال يأتي إال بالعمل ضرورة الدأب على العمل وبالتالي مستو
  . الدؤوب ، وهي أحد مواصفات المبدعين
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تفاوتت اإلجابات بين : تفضيل العمل الفردي على الجماعي: ١٥السؤال رقم  .١٠
المستويات، حيث اشترك معظم أفراد العينة في المستوى األول باإلجابة بنعم وأحياناً 

 ميل نحو الفردية، وهي من مواصفات معظم مما يدل على%) ٣٩,٤(مناصفة بنسبة 
مما يدل %) ٤٠(المبدعين، غير أن المستوى الثاني أجاب معظم أفراده بالنفي بنسبة 

بعد ذلك يجيب معظم . على تشكّل الميل نحو العمل الجماعي والتعاون مع اآلخرين
حو الوسطية مما يدل على ميل ن%) ٤٠(أفراد العينة في المستوى الثالث بأحياناً بنسبة 

 معظم أفراد العينة في المستوى الرابع بنعم جيبفي اختيار العمل وفق الظروف، وي
 داللة على العودة للعمل الجماعي عند الذين حصل آباؤهم على تعليم %)٣٧,٥(بنسبة 

 .فوق جامعي

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : التفكير في لغز الحياة والخلق: ١٦السؤال رقم  .١١
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٦,٧(عم بنسبة بن
للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٩,١(

على الميل بنحو التأمل، وهي أحد مواصفات المبدعين، مع مالحظة وجود هبوط في 
 التعليمي الثانوي ثم عودة الميل لإلرتفاع هذا الميل في األبناء الذين آباؤهم من المستوى

  .بازدياد تعليم اآلباء

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : فائدة تحليل التجارب الفاشلة: ١٧السؤال رقم  .١٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٨,٥(بنعم بنسبة 

 الرابع، مما يدل على اتفاق للمستوى%) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٢,٧(
على التحليل والتفكير في األسباب والنتائج، وهي أحد مواصفات المبدعين، مع مالحظة 

  .تزايد نسب التفكير والتحليل عند األبناء مع تزايد تعليم اآلباء

أظهرت النسب أن معظم األفراد في : فوضى الحاجيات في الغرفة: ١٨السؤال رقم  .١٣
للرابع، %) ٥٠(لألول ونسبة %) ٣٠,٣(لرابع قد أجابوا بنعم بنسبة المستويين األول وا

في حين . مما يعكس على عدم االهتمام بالترتيب وهي داللة على ارتفاع مستوى اإلبداع
داللة على الميل نحو االهتمام %) ٦٠(جاءت غالب إجابات المستوى الثاني ال بنسبة 

م إجاباته مناصفة بين نعم وأحياناً بنسبة أما المستوى الثالث فقد جاءت معظ. بالترتيب
، مما يدل على وسطية االهتمام بالترتيب، علماً بأن المبدعين ال يهتمون %)٢٠,٥(

 . لفوضى األشياء كثيراً
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 :ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على اإلبداع: القسم الثالث من األسئلة  .»ج 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

من أقل السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٥٫٠ ٣٫٠ ٢٦٫٧ ٢٫٤ ٣٧٫٥ ٣٤٫١ ٤٠٫٠ ٣٠٫٣ ١٢٫٥ ٣٦٫٤ ٣٣٫٣ ٤٥٫٥ ١٩ 

٢٫٥ ٣٫٢ ٢٠٫٠ ٤٫٢ ١٢٫٥ ٢٥٫٠ ٢٦٫٧ ١٨٫٢ ٦٢٫٥ ٤٣٫٢ ٥٣٫٣ ٣٩٫٤ ٢٠ 

٢٫٥ ١٫٨ ٢٦٫٧ ٢٫٧ ١٢٫٥ ١٨٫٢ ٢٦٫٧ ١٥٫٢ ٦٢٫٥ ٦٥٫٩ ٤٦٫٧ ٥٧٫٦ ٢١ 

٥٫٠ ٣٫٤ ٦٠٫٠ ٣٫٩ ٢٥٫٠ ٣١٫٨ ٤٠٫٠ ٣٦٫٤ ٢٥٫٠ ٣٤٫١ ٠٫٠ ٢٤٫٢ ٢٢ 

٠٫٠ ٠٫٩ ٢٦٫٧ ٠٫٩ ٦٢٫٥ ٤٠٫٩ ٢٦٫٧ ٣٣٫٣ ٣٧٫٥ ٥٠٫٠ ٤٦٫٧ ٥٧٫٦ ٢٣ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

لنسب أظهرت ا: تشجيع الوالدين األبناء على التجديد في التفكير: ١٩السؤال رقم  .١
%) ٤٥,٥(أجابت بنعم بنسبة المستويين األول والثالث قد المئوية أن النسبة األكبر من 

للثالث، مما يدل على تلقي التشجيع من الوالدين ويحفز على %) ٣٦,٤(لألول ونسبة 
في حين يجيب أفراد العينة من المستويين الثاني . زيادة التفكير والتعبير واإلبداع

للرابع مما يدل على عدم غلبة %) ٣٧,٥(للثالث، ونسبة %) ٤٠(نسبة والرابع بأحياناً ب
التشجيع في كل الحاالت من هذا المستوى الدراسي، وهي نسب اليستهان بها من تراجع 

حاصلين على مستوى تعليمي ثانوي من الالتشجيع عند الطالب عندما يكون اآلباء 
 . يهموفوق جامعي، مما يقلل من فرص التفكير واإلبداع لد

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : طرح األسئلة على الوالدين: ٢٠السؤال رقم  .٢
%) ٤٣,٢(للثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٣٩,٤(بنعم بنسبة 

غير . طرح األسئلةللرابع، مما يدل على اتفاق على إيجابية %) ٦٢,٥(للثالث، ونسبة 
، مما يدل %)٢٠(بة في إجابات المستوى الثاني بال بنسبة  النظر وجود نسلفتأنه مما ي

على رأي األبناء الذين آباؤهم من الحاصلين على تعليم ثانوي بعدم الميل إلى طرح 
 .األسئلة مما يفوت فرص التعلّم والتفكير والتحليل واالبتكار

 على اإلجابة بعةاألراتفقت المستويات : التأثير اإليجابي لتعليم الوالدين: ٢١السؤال رقم  .٣
%) ٦٥,٩(للثاني، ونسبة %) ٤٦,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٧,٦(بنعم بنسبة 
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للرابع، مما يدل على اتفاق على إيجابية النظرة لتأثير تعليم %) ٦٢,٥(للثالث، ونسبة 
 النظر وجود نسبة في إجابات المستوى الثاني يلفتغير أنه مما . الوالدين على األبناء

، مما يدل على رأي أفراد هذا المستوى %)٢٦,٧(ال، بشكل متساٍو بنسبة بأحياناً و
 . الدراسي بضعف أوعدم وجود هذا التأثير اإليجابي

: من الوالدين) ال تسأل-عيب: مثل(ندرة سماع عبارات التثبيط : ٢٢السؤال رقم  .٤
%) ٣٦,٤(أظهرت النسب أن النسبة األكبر من المستوى األول أجابت بأحياناً بنسبة 

من %) ٦٠(داللة على سماع عبارات التثبيط بشكل متقطع، في حين أجابت نسبة 
المستوى الثاني بال داللة على كثرة سماع هذه العبارات، وأجاب أفراد المستوى الثالث 

، مما يدل على ندرة هذا السماع، بينما أجاب معظم أفراد %)٣٤,١(بنعم بنسبة 
سماع  على  داللة%)٢٥( بين نعم وأحياناً بنسبة المستوى الرابع بإجابتين متساويتين

أفراد هذا المستوى الدراسي لهذه العبارات، مما يدل على أن طريقة التربية الوالدية 
مثبطات ثقافية ضاغطة عندما يكون اآلباء من الحاصلين على المستويات تحكمها 

ت من اآلباء التعليمية أقل من ثانوي وثانوي، في حين ينخفض سماع هذه العبارا
 .  الحاصلين على تعليم جامعي وفوق جامعي، مما يزيد من فرص التفكير في الجديد

تقاربت النسب المئوية عند كل من : نظر الوالدين لالبن أثناء الكالم: ٢٣السؤال رقم  .٥
للثاني، %) ٤٦,٧(لألول، ونسبة %) ٥٧,٦(أفراد المستوى األول والثاني والثالث بنسبة 

للثالث، مما يدل اهتمام أكبر من جانب الوالدين بما يقوله االبن واالبنة %) ٥٠(ونسبة 
غير أننا نالحظ . صلين على تعليم أقل من ثانوي وثانوي وجامعياعندما يكون اآلباء ح

انخفاض هذه النسبة في المستوى الرابع عند األبناء الذين حصل آباؤهم على تعليم فوق 
قليلة في ن جانب اآلباء ينعكس على شكل بث ثقة جامعي مما يدل على عدم اهتمام م

 .      وخفض لفرص إبداعهم وإقدامهم على تفكير تجديدياألبناء 

 :أثر المؤسسة التعليمية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الرابع من األسئلة  .»د 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 

فوق  جامعيثانوي نويثا
 جامعي

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٢٫٥ ١٫٦ ١٣٫٣ ٢٫٧ ١٢٫٥ ٢٩٫٥ ٣٣٫٣ ٣٣٫٣ ٦٢٫٥ ٥٤٫٥ ٥٣٫٣ ٣٩٫٤ ٢٤ 

٢٫٥ ١٫٨ ٢٦٫٧ ٣٫٦ ٢٥٫٠ ٤٠٫٩ ٢٠٫٠ ٣٠٫٣ ٥٠٫٠ ٤٠٫٩ ٥٣٫٣ ٣٣٫٣ ٢٥ 

٧٫٥ ٦٫١ ٤٦٫٧ ٥٫٨ ١٢٫٥ ١٣٫٦ ٤٠٫٠ ٢١٫٢ ١٢٫٥ ٢٥٫٠ ١٣٫٣ ٢١٫٢ ٢٦ 
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٠٫٠ ١٫٤ ٢٦٫٧ ٠٫٠ ٢٥٫٠ ٩٫١ ٣٣٫٣ ١٨٫٢ ٧٥٫٠ ٧٧٫٣ ٤٠٫٠ ٨١٫٨ ٢٧ 

٠٫٠ ١٫٤ ٢٦٫٧ ١٫٥ ٧٥٫٠ ٣٨٫٦ ٤٠٫٠ ٤٢٫٤ ٢٥٫٠ ٤٧٫٧ ٣٣٫٣ ٤٢٫٤ ٢٨ 

٣٫٨ ٤٫١ ٣٣٫٣ ٥٫٥ ١٢٫٥ ١٨٫٢ ٣٣٫٣ ١٢٫١ ٥٠٫٠ ٤٠٫٩ ٣٣٫٣ ٣٦٫٤ ٢٩ 

٦٫٣ ٤٫٣ ٤٠٫٠ ٢٫٧ ١٢٫٥ ٣١٫٨ ٣٣٫٣ ٢١٫٢ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠ ٢٦٫٧ ٥١٫٥ ٣٠ 

  :عاله ما يليالنسب المئوية أيتبين من 

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : قوانين العلم غير قطعية: ٢٤السؤال رقم  .١
%) ٥٤,٥(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٣٩,٤(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أن قوانين %) ٦٢,٥(للمستوى الثالث، ونسبة 
وهو أحد الدوافع الهامة لتفكير وإبداع المبدعين، علماً أن النسب ائية، العلم غير نه

 .  أظهرت أن هذا الفهم يزداد عند األبناء كلما تزايد المستوى التعليمي لآلباء

 على األربعةاتفقت المستويات : وسائل أفضل من المنهج المنطقي: ٢٥السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، %) ٥٣,٣(، ونسبة للمستوى األول%) ٣٣,٣(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اقتناع %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٤٠,٩(ونسبة 
بوجود وسائل سوى المنهج المنطقي، وبالتالي وجود حرية في التفكير الحر المبدع غير 

ثالث، الذين ونالحظ وجود نسبة من األفراد في المستوى ال. المقيد بالمنطق على الدوام
نسبة إجابتهم بنعم، مما يدل على حصل آباؤهم على تعليم جامعي، يجيبون بأحياناً بنفس 

 .   عدم حسم المسألة لديهم

تجيب نسبة : المدرسين يوجهون الطالب نحو الجرأة وإعالن الرأي: ٢٦السؤال رقم  .٣
جود بعض من المستوى األول بنعم وبنفس النسبة بأحياناً مما يدل على و%) ٢١,٢(

ويجيب معظم أفراد العينة . التوجيه نحو الجرأة وإعالن الرأي ولكن بشيء من الضعف
مما يدل على أن هذه النسبة من الطالب ال %) ٤٦,٧(في المستوى الثاني بال بنسبة 

%) ٤٠(يشعرون أن المدرسة تشجعهم على إبداء الرأي التجديدي، علماً بأنه توجد نسبة 
وتعاود .  بأحياناً، مما يدل على وجود آراء متفاوتة حول األمرفي نفس المستوى تجيب

النسب االرتفاع مع تزايد المستوى التعليمي لآلباء لتأتي إجابات المستويين الثالث 
للرابع، مع وجود نسبة مماثلة في %) ١٢,٥(للثالث ونسبة %) ٢٥(والرابع بنعم بنسبة 

قلّب الشعور تجاه وجود هذا التشجيع وعدم يدل على تالمستوى الرابع تجيب بأحياناً مما 
 .استقرار آراء الطالب حوله، علماً بأن التشجيع هو أحد عوامل ترسيخ اإلبداع وتحفيزه
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 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : احترام المدرسين للطالب: ٢٧السؤال رقم  .٤
%) ٧٧,٣(ونسبة للمستوى الثاني، %) ٤٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٨١,٨(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على شعور الطالب الذين %) ٧٥(للمستوى الثالث، ونسبة 
ارتفاع حصل آباؤهم على تعليم ثانوي بانخفاض في معدل التعامل باحترام، ثم معاودة 

الشعور مع تزايد المستوى التعليمي لآلباء داللة على تزايد اتسام العالقات بين الطالب 
بالتقارب واالحترام التبادل، مما يشجع على احترام الذات وزيادة التفكير ومدرسيهم 

 . والتعبير واإلبداع

أجابت نفس النسبة من أفراد العينة في : تقبل المدرسين ألسئلة الطالب: ٢٨السؤال رقم  .٥
، ثم تنخفض النسبة في المستوى %)٤٢,٤(المستوى األول بنعم واحياناً وهي نسبة 

لإلجابة بأحياناً لترتفع النسب في %) ٤٠(عظم اإلجابات إلى نسبة الثاني لتصل م
وتعاود معظم االجابات في المستوى %) ٤٧,٧(المستوى الثالث بإجابة بنعم بنسبة 
داللة على شعور الطالب الذين حصل %) ٧٥(الرابع لإلنخفاض إلى أحياناً بنسبة 

رسين ألسئلتهم مما يقلل شجاعة آباؤهم على تعليم فوق جامعي بانخفاض معدل تقبل المد
 . التفكير الحر المبدع لديهم

 األربعةاتفقت المستويات : تشجيع األساتذة ألفكار الطالب اإلبداعية: ٢٩السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، %) ٣٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٣٦,٤(على اإلجابة بنعم بنسبة 

مستوى الرابع، مما يدل على اتفاق لل%) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٤٠,٩(ونسبة 
بوجود تشجيع من قبل األساتذة تجاه األفكار اإلبداعية للطالب على شعورهم  الطالب

ونالحظ أن أفراد العينة من المستوى الثاني قد . يساعد على بناء مواهب اإلبداع لديهم
آباؤهم على أتت إجاباتهم مقسمة ثالثياً بالتساوي، داللة على أن األبناء الذين حصل 

رأي واحد تجاه مسألة تشجيع األساتذة ألفكار الطالب تعليم ثانوي لم يتفقوا على 
 .  المبدعين

أجاب معظم أفراد العينة في : أداء المناهج المدرسية لدور إيجابي: ٣٠السؤال رقم  .٧
ثم تنخفض النسب لتصل نسبة المجيبين في %) ٥١,٥(المستوى األول بنعم بنسبة 

لتعاود النسب االرتفاع عند المستوى %) ٤٠(ني بال إلى النسبة العظمى المستوى الثا
، وترتفع مجدداً في المستوى الرابع لتصل %)٣١,٨(الثالث باإلجابة بأحياناً بنسبة 

، داللة على تحسن النظرة للمناهج المدرسية من قبل %)٢٥(اإلجابة بنعم إلى نسبة 
        .امعيالطالب الذين حصل آباؤهم على تعليم فوق ج



 

- 188 - 

 :أثر المؤسسة الدينية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الخامس من األسئلة  .»ه 
 ال أحيانًا نعم

رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٢٫٥ ١٫١ ١٣٫٣ ٠٫٩ ٣٧٫٥ ٥٠٫٠ ٤٦٫٧ ٣٠٫٣ ٣٧٫٥ ٣٨٫٦ ٤٠٫٠ ٦٠٫٦ ٣١ 

٣٫٨ ٠٫٠ ٦٫٧ ٠٫٦ ١٢٫٥ ٩٫١ ٦٫٧ ١٨٫٢ ٥٠٫٠ ٩٠٫٩ ٨٦٫٧ ٧٨٫٨ ٣٢ 

١٫٣ ٠٫٧ ٦٫٧ ١٫٢ ١٢٫٥ ٢٠٫٥ ٣٣٫٣ ٢٤٫٢ ٧٥٫٠ ٧٢٫٧ ٦٠٫٠ ٦٣٫٦ ٣٣ 

٢٫٥ ١٫٦ ٦٫٧ ١٫٥ ١٢٫٥ ٣١٫٨ ٦٦٫٧ ١٥٫٢ ٦٢٫٥ ٥٢٫٣ ٢٦٫٧ ٦٩٫٧ ٣٤ 

٣٫٨ ١٫٦ ١٣٫٣ ٢٫١ ١٢٫٥ ٦٫٨ ٦٫٧ ٢٤٫٢ ٥٠٫٠ ٧٧٫٣ ٨٠٫٠ ٥٤٫٥ ٣٥ 

١٫٣ ١٫١ ٢٦٫٧ ٠٫٩ ١٢٫٥ ١٨٫٢ ٣٣٫٣ ٢١٫٢ ٣٧٫٥ ٥٢٫٣ ٤٠٫٠ ٦٦٫٧ ٣٦ 

٢٫٥ ١٫٤ ٦٫٧ ٠٫٦ ٢٥٫٠ ١١٫٤ ٢٠٫٠ ٢٧٫٣ ٥٠٫٠ ٥٢٫٣ ٧٣٫٣ ٦٦٫٧ ٣٧ 

  :أعاله ما يلييتبين من النسب المئوية 

أجاب معظم أفراد العينة في المستوى األول : الذهاب إلى دور العبادة: ٣١السؤال رقم  .١
ثم تنخفض النسب لتصل نسبة المجيبين في المستوى الثاني %) ٦٠,٦(سبة بنعم بن

، ثم يجيب معظم أفراد العينة في المستوى الثالث %)٤٦,٧(بأحياناً إلى النسبة العظمى 
، %)٣٧,٥(، لتنخفض في المستوى الرابع ذات اإلجابة إلى نسبة %)٥٠(بأحياناً بنسبة 

.  من قبل األبناء كلما تزايد المستوى العلمي لآلباءداللة على انخفاض ارتياد دور العبادة
%) ٣٧,٥(ونالحظ وجود نسبة متماثلة لإلجابة بنعم وأحياناً في المستوى الرابع بنسبة 

وهي نسب أقل من سابقاتها، داللة على تناقص اإلقبال على زيارة دور العبادة وبالتالي 
 . يمي لآلباءالثقة بما تمثله وتقدمه كلما تزايد المستوى التعل

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : الدين يساعد على تغيير الذات: ٣٢السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٨٦,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٨,٨(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على أن %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٩٠,٩(
ى القناعة بأن الدين يساعد على تغيير وتحسين الذات، مع  اتفقت علاألربعةالمستويات 

 .مالحظة هبوط في النسبة لدى الطالب الذين حصل آباؤهم على تعليم فوق جامعي

اتفقت المستويات : التعامل مع الناس من فئات اجتماعية مختلفة: ٣٣السؤال رقم  .٣
للمستوى %) ٦٠ (للمستوى األول، ونسبة%) ٦٣,٦( على اإلجابة بنعم بنسبة األربعة
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للمستوى الرابع، مما يدل %) ٧٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٢,٧(الثاني، ونسبة 
على اتفاق أفراد العينة على مرونة في التعامل والتواصل مع المختلفين عنهم، وهي أحد 
مواصفات المبدعين، علماً أن النسب أظهرت أن هذه الصفة تزداد عند األبناء كلما تزايد 

 .لآلباءى التعليمي المستو

أجاب معظم أفراد العينة من : الحصول على نتائج المدى الطويل: ٣٤السؤال رقم  .٤
ثم تنخفض النسبة في المستوى الثاني ليجب %) ٦٩,٧(المستوى األول بنعم بنسبة 

، ثم تعاود النسبة االرتفاع في المستويين %)٦٦,٧(معظم أفراد العينة بأحياناً بنسبة 
%) ٦٢,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٢,٣(ع باإلجابة بنعم بنسبة الثالث والراب

للمستوى الرابع، مما يدل على ميل بشكل واضح لبحث نتائج المدى الطويل عند أفراد 
العينة الذين حصل آباؤهم على تعليم قبل ثانوي، ثم تنخفض النسبة عند من حصل 

صل آباؤهم على تعليم جامعي آباؤهم على تعليم ثانوي، لتعاود االرتفاع عند من ح
وفوق جامعي، علماً بأن هذه النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية هي أحد أهم مواصفات 

 . المبدعين

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : طموح تطوير الذات دينياً: ٣٥السؤال رقم  .٥
%) ٧٧,٣(سبة للمستوى الثاني، ون%) ٨٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٤,٥(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على وجود %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة 
 .طموحات دينية وتوجه نحو التجديد واإلبداع فيما يتعلق بتطوير الذات لدى أفراد العينة

 على األربعةاتفقت المستويات : اختالف الطموحات عن اآلخرين: ٣٦السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٦,٧(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٣٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٢,٣(
 . على تميز الطموحات عند أفراد العينة، وهي أحد مواصفات المبدعين

إلجابة بنعم بنسبة  على ااألربعةاتفقت المستويات : مفاهيم دينية جديدة: ٣٧السؤال رقم  .٧
%) ٥٢,٣(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٦,٧(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على تولد مفاهيم %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة 
وأفكار جديدة لدى أفراد العينة، وهذا يدل على توجه نحو التفكير المبدع وتتابع األفكار 

   .التجديدية

 :الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السادس من األسئلة  .»و 
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 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٠٫٠ ١٫٤ ١٣٫٣ ٢٫٧ ٠٫٠ ٣٦٫٤ ٦٦٫٧ ٤٢٫٤ ١٠٠٫٠ ٥٠٫٠ ٢٠٫٠ ٣٠٫٣ ٣٨ 

٠٫٠ ٠٫٥ ٦٫٧ ٠٫٣ ٢٥٫٠ ٢٥٫٠ ٤٠٫٠ ١٥٫٢ ٧٥٫٠ ٧٠٫٥ ٥٣٫٣ ٨١٫٨ ٣٩ 

٠٫٠ ١٫٤ ٢٦٫٧ ١٫٢ ٣٧٫٥ ٢٥٫٠ ٤٠٫٠ ١٨٫٢ ٦٢٫٥ ٦١٫٤ ٣٣٫٣ ٦٩٫٧ ٤٠ 

٢٫٥ ١٫٤ ٢٠٫٠ ٠٫٣ ١٢٫٥ ٢٢٫٧ ٢٦٫٧ ٣٣٫٣ ٦٢٫٥ ٦٣٫٦ ٥٣٫٣ ٦٣٫٦ ٤١ 

٠٫٠ ٠٫٥ ٦٫٧ ١٫٢ ٣٧٫٥ ٤٣٫٢ ٤٠٫٠ ٤٥٫٥ ٦٢٫٥ ٥٢٫٣ ٥٣٫٣ ٤٢٫٤ ٤٢ 

٠٫٠ ٠٫٥ ١٣٫٣ ٠٫٩ ٠٫٠ ٢٢٫٧ ٣٣٫٣ ٢١٫٢ ١٠٠٫٠ ٧٢٫٧ ٥٣٫٣ ٦٩٫٧ ٤٣ 

  :المئوية أعاله ما يلييتبين من النسب 

أظهرت النسب أن النسبة : الضرر من قبول آراء اآلباء دون مناقشة: ٣٨السؤال رقم  .١
لألول %) ٤٢,٤(األكبر من أفراد العينة في المستوى األول والثاني تجيب بأحياناً بنسبة 

للثاني، داللة على عدم حسم لمسألة القناعة بمساوئ اآلبائية وقبول %) ٦٦,٧(نسبة و
ثم يأتي نصف أفراد المستوى الثالث ليجيبوا بنعم، وكل . اآلراء دون تمحيص أو مناقشة

أفراد المستوى الرابع ليجيبوا بنعم أيضاً، داللة على ازدياد اقتناع األبناء بمساوئ 
 .  والتفكير كلما تزايد المستوى التعليمي لآلبائهماآلبائية وضرورة النقد

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : الحوار مع اآلخرين: ٣٩السؤال رقم  .٢
%) ٧٠,٥(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٨١,٨(

اق على أهمية للمستوى الرابع، مما يدل على اتف%) ٧٥(للمستوى الثالث، ونسبة 
 .الحوار مع اآلخرين، وهي أحد مواصفات المبدعين

اتفقت مستويات ثالث : التدقيق في في معلومات المدرسة والجامعة: ٤٠السؤال رقم  .٣
للمستوى الثالث، %) ٦١,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٩,٧(على اإلجابة بنعم بنسبة 

ى ضرورة التدقيق في للمستوى الرابع، داللة على اتفاق عل%) ٦٢,٥(ونسبة 
المعلومات، خاصة عند األبناء الذين حصل آباؤهم على تعليم فوق جامعي، مما يزيد 

%) ٤٠(أما المستوى الثاني فقد أعطى نسبة عظمى تساوي . فرص التفكير الناقد المبدع
لإلجابة بأحياناً بما يظهر عدم تأكد من حسم هذه المسألة بشكل قطعي عند األبناء الذي 

 .آباؤهم على تعليم ثانويحصل 
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 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : النظر للتعاليم الدينية بعمق: ٤١السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٦(بنعم بنسبة 

 على اتفاق على للمستوى الرابع، داللة%) ٦٢,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٣,٦(
 .نظر للتعاليم الدينية بعمق، مما يشير لعمق تفكير، وهو أحد صفات المبدعينضرورة ال

أظهرت النسب أن النسبة األكبر : الشك في معلومات وسائل اإلعالم: ٤٢السؤال رقم  .٥
بينما ترتفع النسبة %) ٤٥,٥(من أفراد العينة في المستوى األول تجيب بأحياناً بنسبة 

للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣(نعم بنسبة في بقية المستويات لتجيب كلها ب
للرابع، داللة على تناقص الثقة في معلومات %) ٦٢,٥(للثالث، ونسبة %) ٥٢,٣(

 .    وسائل اإلعالم مع تزايد المستوى التعليمي لآلباء

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : اختالف الرأي مع األقران: ٤٣السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٣,٣٤(للمستوى األول، ونسبة ) %٦٩,٧(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، داللة على اتفاق على %) ١٠٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٢,٧٥(
كما نالحظ نفس . إمكانية التعبير عن الذات والرأي، وهي أحد مواصفات المبدعين

ة بأحياناً مع تزايد المستوى النتيجة لدى متابعة التناقص الذي تتجه إليه النسب باإلجاب
 .   التعليمي لآلباء

 :إمكانية الحد من تأثير الطرق التربوية لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السابع من األسئلة  .»ز 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  يجامعثانوي ثانوي

 جامعي

٠٫٠ ٠٫٧ ١٣٫٣ ٢٫١ ٥٠٫٠ ٥٤٫٥ ٤٦٫٧ ٥١٫٥ ٥٠٫٠ ٣٨٫٦ ٤٠٫٠ ٢٧٫٣ ٤٤ 

١٫٣ ٠٫٥ ١٣٫٣ ٠٫٣ ٠٫٠ ١٣٫٦ ٢٦٫٧ ١٨٫٢ ٨٧٫٥ ٨١٫٨ ٦٠٫٠ ٧٨٫٨ ٤٥ 

٠٫٠ ١٫١ ١٣٫٣ ٠٫٩ ١٢٫٥ ٦٫٨ ١٣٫٣ ١٢٫١ ٨٧٫٥ ٨١٫٨ ٧٣٫٣ ٧٨٫٨ ٤٦ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

 على اإلجابة بأحياناً األربعةاتفقت المستويات : يمات الكبارانتقاد تعل: ٤٤السؤال رقم  .١
%) ٥٤,٥(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٦,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٥١,٥(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أنه توجد %) ٥٠(للمستوى الثالث، ونسبة 
 ليس دائماً، وهذا النقد هو من بعض المواقف التي يفيد فيها انتقاد األكبر سناً ولكن
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مواصفات المبدعين، علماً أننا نالحظ أن نسبة اإلجابة بنعم في المستوى الرابع ترتفع 
لتصل إلى النصف داللة على ازدياد حماس األبناء للنظرة النقدية وسد الثغرات 

 . الموجودة في مفاهيم وسلوك األكبر سناً كلما تقدم المستوى التعليمي لآلباء

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : فائدة تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٥لسؤال رقم ا .٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٨,٨(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على قناعة %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٨١,٨(
 .  والعمل على تطوير الذات في هذا المجالبفائدة تنمية قدرات التفكير اإلبداعي

 على األربعةاتفقت المستويات : إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٦السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٧٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٨,٨(اإلجابة بنعم بنسبة 

على ثقة للمستوى الرابع، مما يدل %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٨١,٨(ونسبة 
 .في الذات والقدرة على التطوير عند األبناء تتزايد مع تقدم المستوى التعليمي لآلباء

 :ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإلبداعية: القسم الثامن من األسئلة  .»ح 

رقم  ال أحيانًا نعم

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
 من أقل

فوق  جامعيثانوي ثانوي
 جامعي

١٫٣ ٣٫٤ ٢٦٫٧ ٣٫٩ ٣٧٫٥ ٢٩٫٥ ٣٣٫٣ ٣٠٫٣ ٥٠٫٠ ٣٦٫٤ ٤٠٫٠ ٣٠٫٣ ٤٧ 

٠٫٠ ٠٫٥ ١٣٫٣ ١٫٢ ١٢٫٥ ١١٫٤ ٣٣٫٣ ١٨٫٢ ٨٧٫٥ ٨٤٫١ ٥٣٫٣ ٦٩٫٧ ٤٨ 

١٫٣ ٠٫٩ ٠٫٠ ١٫٢ ٠٫٠ ٢٠٫٥ ٦٫٧ ١٨٫٢ ٨٧٫٥ ٧٠٫٥ ٩٣٫٣ ٦٩٫٧ ٤٩ 

٠٫٠ ٠٫٧ ٠٫٠ ٠٫٣ ٢٥٫٠ ٣٦٫٤ ٤٠٫٠ ٣٣٫٣ ٧٥٫٠ ٥٦٫٨ ٦٠٫٠ ٦٣٫٦ ٥٠ 

٠٫٠ ٠٫٩ ١٣٫٣ ٠٫٩ ١٢٫٥ ٢٩٫٥ ٢٦٫٧ ٢٧٫٣ ٨٧٫٥ ٦١٫٤ ٦٠٫٠ ٦٣٫٦ ٥١ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أظهرت النسب أن النسبة األكبر من أفراد : تكرار نفس مراحل العمل: ٤٧السؤال رقم  .١
 لألول، ثم %)٣٠,٣(العينة في المستوى األول تجيب بنعم وأحياناً بالتساوي بنسبة 

للثالث، %) ٣٦,٤(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٠(يجيب معظم أفراد العينة بنعم بنسبة 
للرابع، مما يدل على أن تزايد المستوى التعليمي عند اآلباء يلحقه تزايد %) ٥٠(ونسبة 

 . في فهم األبناء لمسألة الربط بين األسباب والنتائج
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 األربعةاتفقت المستويات : كل على المرء بذاتهمسؤولية مواجهة المشا: ٤٨السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، %) ٥٣,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٩,٧(على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٨٤,١(ونسبة 
ين، ورغم اتفاق على مسؤولية الفرد عن مواجهة مشاكله، وهي أحد مواصفات المبدع

الهبوط الملحوظ في النسب في المستوى الثاني، نالحظ تزايد الشعور بالمسؤولية عند 
 . األفراد مع تقدم آبائهم بالمستوى التعليمي

 على األربعةاتفقت المستويات : تجديد أسلوب التفكير لمعالجة المشاكل: ٤٩السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٩٣,٣ (للمستوى األول، ونسبة%) ٦٩,٧(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٠,٥(ونسبة 
وهي من صفات المبدعين، علماً شعور جيد تجاه إمكانية التجديد والقدرة على التغيير، 

أننا نالحظ تزايد الشعور بالقدرة على تجديد التفكير عند األفراد مع تقدم آبائهم 
 . مستوى التعليميبال

 على األربعةاتفقت المستويات : أسباب المشاكل تعود لطريقة التفكير: ٥٠السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٦(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على ازدياد %) ٧٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٦,٨(
ية عن المشاكل وأسبابها وبالتالي ضرورة التفكير في طرق جديدة ونقد الوعي بالمسؤول

الطريقة الذاتية المعتادة في حل المشاكل من قبل األبناء بازدياد المستوى التعليمي 
 . آلبائهم

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : إمكانية تغيير الظروف: ٥١السؤال رقم  .٥
%) ٦١,٤(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٠(ول، ونسبة للمستوى األ%) ٦٣,٦(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على تزايد اإليمان %) ٨٧,٥(للمستوى الثالث، ونسبة 
بالقدرات الذاتية وإمكانية التفكير في حلول ابتكارية عند األبناء مع تقدم المستوى 

 . التعليمي آلبائهم

 :بداعي بمتغير الجنستأثر التفكير اإل: القسم التاسع من األسئلة  .»ط 
 ال أحيانًا نعم

رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٫٣ ٢٫٣ ٢٠٫٠ ٢٫٤ ٢٥٫٠ ٢٧٫٣ ٢٠٫٠ ١٢٫١ ٦٢٫٥ ٥٠٫٠ ٦٠٫٠ ٦٣٫٦ ٥٢ 
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٧٫٥ ٦٫٤ ٦٦٫٧ ٥٫٥ ١٢٫٥ ٢٧٫٣ ٢٠٫٠ ٢٧٫٣ ١٢٫٥ ٩٫١ ١٣٫٣ ١٨٫٢ ٥٣ 

١٫٣ ١٫٦ ٢٠٫٠ ٠٫٩ ١٢٫٥ ٣١٫٨ ٣٣٫٣ ٣٠٫٣ ٧٥٫٠ ٥٢٫٣ ٤٦٫٧ ٦٠٫٦ ٥٤ 

  :ما يلييتبين من النسب المئوية أعاله 

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : المساواة في األسرة: ٥٢السؤال رقم  .١
للمستوى %) ٥٠(ة للمستوى الثاني، ونسب%) ٦٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٦(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على وجود المساواة في %) ٦٢,٥(الثالث، ونسبة 
داللة %) ٢٠(األسرة، علماً أن أفراد العينة في المستوى الثاني يجيبون بالنفي بنسبة 

على عدم شعور هذه النسبة من األبناء الذين حصل آباؤهم على تعليم ثانوي بوجود 
غير أننا نالحظ ارتفاع الشعور بوجود المساواة مع تقدم . المذكورة في أسرهمالمساواة 

المستوى التعليمي لآلباء داللة على تزايد الوعي والنضج في تعامل األسر مع هذه 
المسألة بارتفاع المستوى التعليمي لآلباء، ويعتبر ذلك أحد العوامل المشجعة للتفكير 

 .    النقدي والجريء واإلبداع

تُظهر النسب المئوية نتائج : الرجل أقدر من المرأة على اإلبداع: ٥٣لسؤال رقم ا .٢
متفاوتة، إذ تجيب النسبة العظمى من المستوى األول والثالث والرابع بأحياناً بنسبة 

للرابع مما يدل %) ١٢,٥(للثالث، ونسبة %) ٢٧,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٢٧,٣(
فكير لدى المرأة، وذلك بالتأكيد نتيجة تنشئة اجتماعية على ضعف في اإليمان بقدرات الت

أما المستوى الثاني . معينة وهو أحد العوامل األساسية في تثبيط التفكير وقدرات اإلبداع
داللة على ثقة أكبر بقدرات المراة %) ٦٦,٧(فيجيب معظم أفراد العينة فيه بال بنسبة 

ومن الالفت للنظر وجود . لى تعليم ثانويعلى التفكير عند األبناء الذين حصل آباؤهم ع
%) ١٨,٢(نسبة : نسب مرتفعة نسبياً لإلجابة بنعم على هذا السؤال في كل المستويات

للرابع داللة %) ١٢,٥(للثالث، ونسبة %) ٩,١(للثاني، ونسبة %) ١٣,٣(لألول، ونسبة 
صل آباؤهم على ضعف الثقة بقدرات المرأة على اإلبداع، خاصة عند األبناء الذين ح

 !   على تعليم فوق جامعي

 على األربعةاتفقت المستويات : تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين: ٥٤السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٤٦,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٠,٦(اإلجابة بنعم بنسبة 

 للمستوى الرابع، مما يدل على إيمان%) ٧٥(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٢,٣(ونسبة 
بإمكانية الحصول على نتائج طيبة في القدرات اإلبداعية عند كل من الجنسين لدى 
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وقد تزايدت النسب مع تقدم اآلباء بالمستوى التعليمي، . إعطاء الفرص لكليهما بالتساوي
تعليم مستوى مع هبوط في المستوى الثاني، أي عند األبناء الذين حصل آباؤهم على 

 . ثانوي

 :األسئلة متعددة اإلجابات: ألسئلةالقسم العاشر من ا  .»ي 
 إثارة الفضول واالهتمام الحواروالنقاش التلقين

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٥٥ 

٥٠٫٠ ٦٥٫٩ ٤٦٫٧ ٣٠٫٣ ٥٠٫٠ ٣٤٫١ ٥٣٫٣ ٦٦٫٧ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٣٫٠ 

  
  
 

 األصدقاء المدرسة  راد األسرةأف

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٣٧٫٥ ١٥٫٩ ٦٫٧ ١٢٫١ ١٢٫٥ ٢٫٣ ٦٫٧ ٦٫١ ٢٫٥ ٥٩٫١ ٦٠٫٠ ٤٥٫٥ 

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين

٥٦ 

٣٧٫٥ ١٥٫٩ ١٣٫٣ ١٨٫٢ ١٢٫٥ ٢٫٣ ٠٫٠ ٣٫٠ ١٫٣ ٤٫٥ ١٣٫٣ ١٥٫٢ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

يعطي كٌل من المـستوى األول والثـاني        : وسائل التعليم األكثر أهمية   : ٥٥السؤال رقم    .١
للثاني، مما  %) ٥٣,٣(لألول ونسبة   %) ٦٦,٧(التفضيل للتعليم بالحوار والنقاش بنسبة      

حصل آباؤهم تعليماً أقل من ثانوي وثانوي،       يدل على الرغبة بالحوار عند األبناء الذين        
لـألول، ونـسبة    %) ٣٠,٣(ثم تلي ذلك في التفضيل طريقة إثـارة الفـضول بنـسبة             

وتنعـدم  %) ٣(للثاني، أما التلقين فيحظى بتفضيل في المستوى األول بنسبة          %) ٤٦,٧(
لطريقـة  ويأتي المستويان الثالث والرابع ليعطيا التفـضيل        . النسبة في المستوى الثاني   

للرابع، تليهـا طريقـة     %) ٥٠(للثالث ونسبة   %) ٦٥,٩(إثارة الفضول واالهتمام بنسبة     
للرابع، وينعدم تفضيل طريقة التلقين في      %) ٥٠(للثالث ونسبة   %) ٣٤,١(الحوار بنسبة   

المستويين، داللة على ان تزايد المستوى التعليمي عند اآلباء يجعل األبناء يميلون نحـو              
ل واالهتمام في حين يفضل األبناء الذين حصل آبـاؤهم مـستوى أقـل              ما يثير الفضو  

 .  تعليمياً إلى الحوار والنقاش
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من المالحظ أن التأثير االعظم علـى       : التأثير األكبر في اتخاذ القرار    : ٥٦السؤال رقم    .٢
للمـستوى  %) ٤٥,٥(أفراد العينة في المستويات الثالثة األولى هو ألفراد األسرة بنسبة           

للثالث، مما يدل علـى ِعظـم تـأثير         %) ٥٩,١(للثاني، ونسبة   %) ٦٠( ونسبة   األول،
أما المستوى الرابع فيأتي فيه التأثير      . األسرة في حياة أفراد العينة وطريقتهم في التفكير       

، وقـد أشـار     %)٣٧,٥(بنـسبة   " غير ذلك "و  " األصدقاء"األكبر بالتساوي لإلجابة بـ     
هو عقل المرء بذاته واختياراته الشخصية، ممـا        " غير ذلك "البعض إلى أن المقصود ب    

يدل على شعور أكبر بالحرية وإمكانية االختيار للذات وفقاً لما يمليه الرأي الشخـصي،              
وهو ما نالحظ وضوحه كمؤثر عند األبناء الذين حصل آباؤهم على تعليم فوق جامعي،              

سسة الدينية بنسب أعظمهـا     أما في المرتبة التالية فقد جاءت المؤ      .  باإلضافة لألصدقاء 
في المـستوى   %) ١٢,٥(، تليها المدرسة بنسب أعظمها      %)١٥,٢(في المستوى األول    

وتدل هذه النسب على    . في المستوى الرابع  %) ١٢,٥(الرابع، ثم اإلعالم بنسب أعظمها      
أن تقدم اآلباء في المستوى التعليمي ينحو بأبنائهم نحو اعتماد األسرة إلى أن يصل تعليم               
اآلباء إلى فوق الجامعي حيث ينخفض االعتماد على األسرة ليبدأ اعتماد علـى الـذات               

  .واألقران أكثر من أي شيء آخر
  

 وفقاً لربطها بمتغير المستوى الدراسي لألمتحليل البيانات والنسب المئوية وتفسيرها : سادساً

الحظ أن نلألب  ستوى الدراسيالمبالتدقيق بالنسب المئوية الناتجة وربط نتائج اإلجابات بمتغير 
  : البحث قد أبرز فروقاً بين المستويات األربعة المستهدفة في االستبانة، وهي على النحو التالي

  وهم أفراد العينة الذين حصلت أمهاتهم على مستوى دراسي أقل من الثانوي: ستوى األولالم
  ستوى دراسي الثانويوهم أفراد العينة الذين حصلت أمهاتهم على م: ستوى الثانيالم
  وهم أفراد العينة الذين حصلت أمهاتهم على مستوى دراسي جامعي: ستوى الثالثالم
  وهم أفراد العينة الذين حصلت أمهاتهم على مستوى دراسي فوق جامعي: ستوى الرابعالم
  

  :وتبرز الفروق في اإلجابات بين المستويات النقاط الهامة التالية 

 .البيانات الشخصية: ةالقسم األول من األسئل  .»أ 

  :ذات األرقام التالية هي للبيانات الشخصية عدا االسماألسئلة 
 الجنس .١
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 العمر .٢

 المستوى الدراسي .٣

 المستوى الدراسي لألب .٤

 المستوى الدراسي لألم .٥

قياس القدرة على التفكير اإلبداعي من خالل الحديث عن : القسم الثاني من األسئلة  .»ب 

 :سلوك وما يحب الفرد ويكره والتفكيربعض العادات الشخصية في ال

، علماً بأننا قد اكتفينا وتظهر النسب المئوية الناتجة عن أجوبة المبحوثين في هذا القسم كما يلي
  :للداللة عليه مع النسب المئوية) دون نص السؤال(بوضع رقم السؤال 

  

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٤٫٣ ١٦٫٧ ٢٫١ ١٥٫٩ ١٤٫٣ ٤٦٫٧ ٤٧٫٤ ٣١٫٨ ٧١٫٤ ٣٦٫٧ ٣١٫٦ ٥٢٫٣ ٦ 

٠٫٠ ١٫٣ ٣١٫٦ ١٫٨ ٨٥٫٧ ٢٦٫٧ ٢٦٫٣ ٣١٫٨ ١٤٫٣ ٦٠٫٠ ٤٢٫١ ٥٠٫٠ ٧ 

٠٫٠ ٠٫٧ ٥٫٣ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٣٫٣ ١٥٫٨ ١٣٫٦ ١٠٠٫٠ ٧٠٫٠ ٧٨٫٩ ٨٦٫٤ ٨ 

٠٫٠ ٣٫٠ ٢١٫١ ٢٫٣ ٤٢٫٩ ٥٣٫٣ ٦٣٫٢ ٤٣٫٢ ٥٧٫١ ١٦٫٧ ١٥٫٨ ٣٤٫١ ٩ 

٠٫٠ ٠٫٣ ٥٫٣ ٠٫٠ ١٤٫٣ ٢٠٫٠ ٢١٫١ ١٥٫٩ ٨٥٫٧ ٧٦٫٧ ٧٣٫٧ ٨٤٫١ ١٠ 

٤٫٣ ٢٫٠ ٢١٫١ ٢٫٣ ٤٢٫٩ ٣٠٫٠ ١٥٫٨ ٤٠٫٩ ١٤٫٣ ٥٠٫٠ ٦٣٫٢ ٣٦٫٤ ١١ 

٠٫٠ ٢٫٣ ٣١٫٦ ٠٫٩ ٢٨٫٦ ٥٠٫٠ ٣٦٫٨ ٤٠٫٩ ٧١٫٤ ٢٦٫٧ ٣١٫٦ ٥٠٫٠ ١٢ 

٤٫٣ ٥٫٣ ٥٢٫٦ ٥٫٩ ٢٨٫٦ ١٣٫٣ ١٠٫٥ ٢٧٫٣ ٢٨٫٦ ٣٣٫٣ ٣٦٫٨ ١٣٫٦ ١٣ 

٤٫٣ ١٫٣ ٥٫٣ ١٫٨ ١٤٫٣ ٢٦٫٧ ١٥٫٨ ٢٢٫٧ ٤٢٫٩ ٦٠٫٠ ٧٨٫٩ ٥٩٫١ ١٤ 

٧٫١ ٤٫٣ ٣٦٫٨ ٢٫٧ ١٤٫٣ ٤٦٫٧ ٢٦٫٣ ٣٤٫١ ١٤٫٣ ١٠٫٠ ٣٦٫٨ ٣٨٫٦ ١٥ 

٢٫٩ ٠٫٣ ٥٫٣ ٠٫٧ ٢٨٫٦ ٣٦٫٧ ٢٦٫٣ ٢٧٫٣ ٤٢٫٩ ٦٠٫٠ ٦٨٫٤ ٦٥٫٩ ١٦ 

١٫٤ ١٫٠ ٠٫٠ ١٫٨ ٢٨٫٦ ١٦٫٧ ١٥٫٨ ٣١٫٨ ٥٧٫١ ٧٣٫٣ ٨٤٫٢ ٥٠٫٠ ١٧ 

٢٫٩ ٥٫٠ ٥٧٫٩ ٥٫٥ ٥٧٫١ ١٦٫٧ ٢١٫١ ٢٢٫٧ ١٤٫٣ ٣٣٫٣ ٢١٫١ ٢٢٫٧ ١٨ 

  :النسب المئوية أعاله ما يلييتبين من 



 

- 198 - 

أجابت : االعتماد على الحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما: ٦السؤال رقم  .١
عتماد للحس من المستوى األول بنعم، مما يدل على ا%) ٥٢,٣(النسبة العظمى وهي 

في حين جاءت إجابة المستويان الثاني والثالث من العينة بأحياناً بنسبة . الداخلي
للثالث، مما يدل على أن تقدم األمهات في المستوى %) ٤٦,٧(للثاني ونسبة %) ٤٧,٤(

الدراسي يخفض ثقة األبناء بالحس الداخلي، والذي هو أحد أهم عناصر التفكير 
الحظ ارتفاع النسبة مجدداً في المستوى الرابع وهو فوق الجامعي غير أننا ن. اإلبداعي

مما يدل على أن هذه النسبة من األبناء الذين حصلت %) ٧١,٤(إلى اإلجابة بنعم بنسبة 
 .  أمهاتهم على تعليم فوق جامعي يميلون إلى اعتماد الحس الداخلي

اتفقت : وحيداًالحصول على أفضل األفكار عندما يكون المرء : ٧السؤال رقم  .٢
للمستوى األول، ونسبة %) ٥٠(المستويات الثالث األولى على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الثالث، بينما أجاب أفراد العينة في %) ٦٠(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٢,١(
، مما يدل على أن وصول األمهات للتعليم فوق %)٨٥,٧(المستوى الرابع بأحياناً بنسبة 

زيادة تقدير العمل الجماعي، علماً أن هذا لبعد عن الوحدة ويل باألبناء لالجامعي يم
 . يزدهر في أوقات الوحدة والتركيز أكثر منه مع الجماعةالذي خفض إلمكانية اإلبداع 

 على األربعةاتفقت المستويات : أهم شيء أن يعمل المرء ما يؤمن به: ٨السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٧٨,٩(وى األول، ونسبة للمست%) ٨٦,٤(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ١٠٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٠(ونسبة 
 . أفراد العينة على أن يعمل المرء ما يؤمن به، وهي أحد مواصفات المبدعين

بأحياناً اتفقت المستويات الثالث األولى على اإلجابة : كسب رضا الناس: ٩السؤال رقم  .٤
. للثالث%) ٥٣,٣(للثاني، ونسبة %) ٦٣,٢(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٣,٢(بنسبة 

، مما يدل على %)٥٧,١(أما أفراد العينة في المستوى الرابع فقد اجبوا بنعم بنسبة 
اتفاق لمعظم أفراد العينة على مسألة أن الحرص على رضا الناس ليس بأولوية، وهذا 

غير أننا . ة على التفكير المختلف ويعين على المبادرة بالجديدالتحرر يزيد من الشجاع
 .كسب رضا الناسيزيد من اهتمام األبناء بنالحظ أن وصول األم للتعليم فوق الجامعي 

 على اإلجابة بنعم األربعة اتفقت المستويات :عمل ما يفيد اآلخرين: ١٠السؤال رقم  .٥
للمستوى %) ٧٦,٧( للثاني، ونسبة %)٧٣,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٨٤,١(بنسبة 
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للمستوى الرابع، داللة على اتفاق على الرغبة بالعمل الذي %) ٨٥,٧(الثالث، ونسبة 
 .يعود بالفائدة على الناس، وهي أحد صفات المبدعين

أظهرت النسب أن معظم أفراد العينة : الميل نحو تأمل األفكار الجديدة: ١١السؤال رقم  .٦
، في حين اتفق معظم أفراد العينة %)٤٠,٩(أجابوا بأحياناً بنسبة من المستوى األول قد 

%) ٥٠(للثاني، ونسبة %) ٦٣,٢(في المستويين الثاني والثالث على اإلجابة بنعم بنسبة 
للثالث، مما يدل على انخفاض الميل إلى التأمل عند األفراد الذين حصلت أمهاتهم على 

 للتفكير عند األبناء بشكل ملحوظ كلما تقدمت تعليم أقل من ثانوي، وارتفاع هذا الميل
غير . األمهات في المستوى التعليمي، علماً بان هذا التأمل هو أحد مواصفات المبدعين

 .أن هذا الميل يعود لالنخفاض عند األبناء الذين حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعي

معظم المستويين األول أن أظهرت النسب : تغيير طريقة التفكير سريعاً: ١٢السؤال رقم  .٧
للرابع، مما %) ٧١,٤(لألول ونسبة %) ٥٠(والرابع قد اتفقا على اإلجابة بنعم بنسبة 

أما المستويين الثاني والثالث . يدل على مرونة وقدرة على تغيير طريقة التفكير سريعاً
%) ٥٠(للمستوى الثاني ونسبة %) ٣٦,٨(فقد جاءت معظم إجابتهما أحياناً وبنسبة 

للثالث، مما يدل على عدم حسم المسألة لديهم، وبشكل عام تدل اإلجابات على أن تزايد 
على تغيير طريقة التفكير سريعاً، المستوى التعليمي لألمهات يخفض من قدرة األبناء 

مما يخفض فرص اإلبداع، غير أن النسب تعاود االرتفاع لتصل إلى أعظمها عند 
 .ى تعليم فوق جامعيأمهاتهم علاألبناء الذين حصلت 

أجابت النسبة العظمى من أفراد : قراءة الحيل العبقرية للمجرمين: ١٣السؤال رقم  .٨
مما يدل على عدم استبعاد التمتع %) ٢٧,٣(العينة من المستوى األول بأحياناً بنسبة 

في حين جاءت إجابة معظم أفراد . بقراءة حيل المجرمين والنظر إليها على أنها مبدعة
داللة على غلبة الجانب األخالقي عند %) ٥٢,٦( من المستوى الثاني بال بنسبة العينة

هذه الفئة وعدم النظر لتلك الحيل على أنها ابتكار بل خرق للقوانين بما يستحق القبض 
%) ٣٣,٣(وتعود نسبة اإلجابة بنعم لترتفع عند المستوى الثالث إلى النسبة . على فاعليه

، داللة على النظر لحيل المجرمين على %)٢٨,٦(جابة بنسبة وعند المستوى الرابع باإل
أنها ابتكار عند األفراد الذين يصل تحصيل أمهاتهم العلمي إلى الجامعي وفوق 

 . الجامعي
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 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : العمل الشاق أساسي للنجاح: ١٤السؤال رقم  .٩
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٨,٩(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٩,١(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على %) ٤٢,٩(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٠(
ضرورة الدأب على العمل وبالتالي مستوى اعلى من اإلبداع الذي ال يأتي إال بالعمل 

ع غير أن هذا الفهم عند أفراد العينة يتناقص م. مواصفات المبدعينالدؤوب ، وهي أحد 
  . تزايد المستوى التعليمي لألمهات

يجيب معظم أفراد العينة من : تفضيل العمل الفردي على الجماعي: ١٥السؤال رقم  .١٠
للثاني، مما يدل %) ٣٦,٨(لألول ونسبة %) ٣٨,٦(المستويين األول والثاني بنعم بنسبة 

ظمى وتأتي اإلجابات الع. على ميل نحو الفردية، وهي من مواصفات معظم المبدعين
مما يدل على تشكّل الميل نحو العمل %) ٤٦,٧(في المستوى الثالث بأحياناً بنسبة 

الجماعي والتعاون مع اآلخرين، لتنخفض مجدداً في المستوى الرابع بين اإلجابتين بنعم 
مما يدل على ميل األفراد نحو الوسطية في اختيار %) ١٤,٣(وأحياناً بالتساوي بنسبة 
 . تفع المستوى التعليمي ألمهاتهمجماعة العمل كلما ار

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : التفكير في لغز الحياة والخلق: ١٦السؤال رقم  .١١
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٨,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٥,٩(بنعم بنسبة 

 للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على%) ٤٢,٩(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٠(
الميل بنحو التأمل، وهي أحد مواصفات المبدعين، مع مالحظة وجود هبوط في هذا 

  .الميل في األبناء الذين حصلت أمهاتهم تعليماً فوق جامعي

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : فائدة تحليل التجارب الفاشلة: ١٧السؤال رقم  .١٢
مستوى الثاني، ونسبة لل%) ٨٤,٢(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٠(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٣,٣(
على التحليل والتفكير في األسباب والنتائج، وهي أحد مواصفات المبدعين، مع مالحظة 

  . ارتفاع نسب التفكير والتحليل عند األبناء الذين حصلت أمهاتهم تعليماً ثانوياً

أظهرت النسب أن معظم األفراد في : فوضى الحاجيات في الغرفة: ١٨م السؤال رق .١٣
، مما يعكس قلة اهتمام %)٢٢,٧(المستوى األول قد أجابوا بنعم وأحياناً بالتساوي بنسبة 

بالترتيب عندما يكون المستوى التعليمي لألم أقل من ثانوي، وهي داللة على ارتفاع 
داللة %) ٥٧,٩(بات المستوى الثاني ال بنسبة في حين جاءت غالب إجا. مستوى اإلبداع
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على الميل نحو االهتمام بالترتيب عند األفراد الذين وصلت أمهاتهم للمستوى التعليم 
، وتعود %)٣٣,٣(أما المستوى الثالث فقد جاءت معظم إجاباته بنعم بنسبة . الثانوي

مما يدل على عدم %) ٥٧,١(النسبة لتنخفض باإلجابة بأحياناً في المستوى الرابع بنسبة 
االهتمام بالترتيب لدى األبناء الذين حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعي، علماً بأن 

 . المبدعين ال يهتمون لفوضى األشياء كثيراً

 :بنائهما على اإلبداعتأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أ: القسم الثالث من األسئلة  .»ج 
رقم  ال أحيانًا نعم

ل من أقالسؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٫٤ ٣٫٠ ٣١٫٦ ٣٫٠ ٥٧٫١ ٤٠٫٠ ٤٢٫١ ٢٢٫٧ ٢٨٫٦ ٣٠٫٠ ٢٦٫٣ ٤٧٫٧ ١٩ 

٢٫٩ ٤٫٠ ٢١٫١ ٣٫٤ ٢٨٫٦ ٢٠٫٠ ٢٦٫٣ ٢٠٫٥ ٤٢٫٩ ٤٠٫٠ ٥٢٫٦ ٤٥٫٥ ٢٠ 

٠٫٠ ١٫٧ ٣١٫٦ ٢٫٥ ٠٫٠ ١٦٫٧ ٢١٫١ ٢٠٫٥ ١٠٠٫٠ ٦٦٫٧ ٤٧٫٤ ٥٤٫٥ ٢١ 

٢٫٩ ٤٫٧ ٤٧٫٤ ٣٫٦ ٢٨٫٦ ٢٠٫٠ ٣٦٫٨ ٤٣٫٢ ٤٢٫٩ ٣٣٫٣ ١٥٫٨ ٢٠٫٥ ٢٢ 

٠٫٠ ١٫٧ ٠٫٠ ١٫٤ ٥٧٫١ ٤٣٫٣ ٣٦٫٨ ٣١٫٨ ٤٢٫٩ ٤٠٫٠ ٦٣٫٢ ٥٤٫٥ ٢٣ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

 النسب أظهرت: تشجيع الوالدين األبناء على التجديد في التفكير: ١٩السؤال رقم  .١
مما يدل %) ٤٧,٧(أجابت بنعم بنسبة المستوى األول قد المئوية أن النسبة األكبر من 

في حين . على تلقي التشجيع من الوالدين وتحفيز على زيادة التفكير والتعبير واإلبداع
للثاني، ونسبة %) ٤٢,١(يجيب أفراد العينة من المستويات الثالثة التالية بأحياناً بنسبة 

للرابع، مما يدل على عدم غلبة التشجيع، وهي نسب %) ٥٧,١(لثالث، ونسبة ل%) ٤٠(
الطالب عندما تكون األمهات حاصلة على اليستهان بها من تراجع التشجيع عند 

 .مستويات تعليم ثانوية وما فوق، مما يقلل من فرص التفكير واإلبداع لدى الطالب

 على اإلجابة األربعةقت المستويات اتف: طرح األسئلة على الوالدين: ٢٠السؤال رقم  .٢
للثالث، %) ٤٠(للثاني، ونسبة %) ٥٢,٦(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٥,٥(بنعم بنسبة 

للرابع، مما يدل على اتفاق على إيجابية النظرة لتأثير تعليم الوالدين %) ٤٢,٩(ونسبة 
بأحياناً في كافة غير أنه من الالفت وجود نسب مرتفعة نسبياً من اإلجابات . على األبناء

%) ٢٠(للثاني، ونسبة %) ٢٦,٣(للمستوى األول، ونسبة %) ٢٠,٥(المستويات بنسبة 
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ألجابة أفراد العينة بال في %) ٢٠(للرابع، كما تظهر نسبة %) ٢٨,٦(للثالث، ونسبة 
المستوى الثاني، مما يدل على رأي األبناء الذين أمهاتهم حاصالت على تعليم ثانوي 

 .لى طرح األسئلة مما يفوت فرص التعلّم والتفكير والتحليل واالبتكاربعدم الميل إ

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : التأثير اإليجابي لتعليم الوالدين: ٢١السؤال رقم  .٣
%) ٦٦,٧(للثاني، ونسبة %) ٤٧,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٤,٥(بنعم بنسبة 

 على اتفاق على إيجابية النظرة لتأثير تعليم للرابع، مما يدل%) ١٠٠(للثالث، ونسبة 
ويلفت النظر وجود نسبة في إجابات المستوى الثاني بال وهي . الوالدين على األبناء

، مما يدل على رأي األفراد الذين امهاتهم حاصالت على مستوى %)٣١,٦(نسبة 
د العينة ممن كما نالحظ أن جميع أفرا. تعليمي ثانوي بعدم وجود هذا التأثير اإليجابي

 . أمهاتهم إلى مستوى تعليم فوق جامعي يشهدون بالتأثير اإليجابي لتعليم والديهموصلت 

: من الوالدين) ال تسأل-عيب: مثل(ندرة سماع عبارات التثبيط : ٢٢السؤال رقم  .٤
%) ٤٣,٢(أظهرت النسب أن النسبة األكبر من المستوى األول أجابت بأحياناً بنسبة 

من %) ٤٧,٤(عبارات التثبيط بشكل متقطع، في حين أجابت نسبة داللة على سماع 
المستوى الثاني بال داللة على كثرة العبارات، وأجاب أفراد المستويين الثالث والرابع 

لعبارات، مما ا على ندرة داللةللرابع، %) ٤٢,٩(للثالث ونسبة %) ٣٣,٣(بنعم بنسبة 
ثبطات ثقافية ضاغطة عندما تكون يدل على أن طريقة التربية الوالدية تحكمها م

األمهات حاصالت على مستويات تعليمية قليلة، ثم  ينخفض سماع األبناء لهذه العبارات 
 .  ألمهات، مما يزيد من فرص تفكيرهم في الجديدلالتعليمي ع المستوى اارتفمع 

توى األول أجاب أفراد العينة من المس: نظر الوالدين لالبن أثناء الكالم: ٢٣السؤال رقم  .٥
أما المستويين الثالث . للثاني%) ٦٣,٢(لألول، ونسبة %) ٥٤,٥(والثاني بنعم بنسبة 

للرابع %) ٥٧,١(للثالث، ونسبة %) ٤٣,٣والرابع فقد أتت اإلجابات فيهما بأحياناً بنسبة 
مما يدل اهتمام أكبر من جانب الوالدين بما يقوله االبن واالبنة عندما تكون األمهات 

الوالدين األبناء عند على تعليم أقل من ثانوي وثانوي، ويزداد االهتمام بكالم حاصالت 
 يبث ثقة أكبر في ممامهات إلى مستويات تعليمية جامعية وفوق جامعية، األصل عندما ت

 .      نفس األبناء ورفع لفرص إبداعهم وإقدامهم على تفكير تجديدي

 :ليمية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداعأثر المؤسسة التع: القسم الرابع من األسئلة  .»د 
 ال أحيانًا نعمرقم 
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أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٢٫٩ ٢٫٠ ٥٫٣ ٢٫٥ ١٤٫٣ ٣٠٫٠ ٣٦٫٨ ٢٩٫٥ ٥٧٫١ ٥٠٫٠ ٥٧٫٩ ٤٥٫٥ ٢٤ 

٥٫٧ ١٫٧ ١٠٫٥ ٣٫٤ ٢٨٫٦ ٣٣٫٣ ٤٧٫٤ ٢٧٫٣ ١٤٫٣ ٥٠٫٠ ٤٢٫١ ٣٨٫٦ ٢٥ 

٨٫٦ ٥٫٣ ٧٣٫٧ ٥٫٢ ٠٫٠ ٢٣٫٣ ١٥٫٨ ٢٢٫٧ ١٤٫٣ ٢٣٫٣ ١٠٫٥ ٢٥٫٠ ٢٦ 

٠٫٠ ٢٫٠ ٥٫٣ ٠٫٧ ٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٦٫٣ ٢٠٫٥ ١٠٠٫٠ ٧٠٫٠ ٦٨٫٤ ٧٢٫٧ ٢٧ 

٠٫٠ ٢٫٠ ١٥٫٨ ١٫٤ ٢٨٫٦ ٤٠٫٠ ٥٢٫٦ ٤٣٫٢ ٧١٫٤ ٤٠٫٠ ٣١٫٦ ٤٣٫٢ ٢٨ 

٠٫٠ ٤٫٠ ٥٢٫٦ ٤٫٨ ٠٫٠ ٣٠٫٠ ٢١٫١ ١١٫٤ ١٠٠٫٠ ٣٠٫٠ ٢٦٫٣ ٤٠٫٩ ٢٩ 

٢٫٩ ٤٫٧ ٥٧٫٩ ٢٫٧ ٠٫٠ ٣٦٫٧ ٢٦٫٣ ٢٥٫٠ ٧١٫٤ ١٦٫٧ ١٥٫٨ ٤٧٫٧ ٣٠ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : قوانين العلم غير قطعية: ٢٤السؤال رقم  .١
%) ٥٠(اني، ونسبة للمستوى الث%) ٥٧,٩(للمستوى األول، ونسبة %) ٤٥,٥(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أن قوانين %) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة 
العلم غير نهائية، وهو أحد الدوافع الهامة لتفكير وإبداع المبدعين، علماً أن النسب 

  . أظهرت أن هذا الفهم يزداد عند األبناء عموماً كلما تزايد المستوى التعليمي لألمهات

أجاب معظم أفراد العينة من : وسائل أفضل من المنهج المنطقي: ٢٥السؤال رقم  .٢
، في حين أجاب معظم أفراد العينة من المستوى %)٣٨,٦(المستوى األول بنعم بنسبة 

، وأجاب معظم أفراد العينة للمستوى الثالث بنعم بنسبة %)٤٧,٤(الثاني بأحياناً بنسبة 
ض في المستوى الرابع لتصل في اإلجابة بأحياناً إلى ، وتعود النسبة لإلنخفا%)٥٠(
ويدل ذلك على عدم استقرار أفراد العينة على رأي واضح وفقاً لتغير %). ٢٨,٦(

 .    ألمهاتهمالمستوى التعليمي 

تجيب نسبة : المدرسين يوجهون الطالب نحو الجرأة وإعالن الرأي: ٢٦السؤال رقم  .٣
من أفراد العينة في %) ٧٣,٧(نما تجيب نسبة من المستوى األول بنعم، بي%) ٢٥(

المستوى الثاني بال مما يدل على أن هذه النسبة من الطالب ال يشعرون أن المدرسة 
وتتساوى اإلجابتان بنعم وأحياناً في المستوى الثالث . تشجعهم على إبداء الرأي التجديدي

عالن الرأي ولكن مما يدل على وجود بعض التوجيه نحو الجرأة وإ%) ٢٣,٣(بنسبة 
أما المستوى الرابع فيجيب معظم أفراد العينة فيه بنعم بنسبة . بشيء من الضعف
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وتدل هذه اآلراء المتفاوتة على تقلّب الشعور تجاه وجود هذا التشجيع وعدم %). ١٤,٣(
 .استقرار آراء الطالب حوله، علماً بأن التشجيع هو أحد عوامل ترسيخ اإلبداع وتحفيزه

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : احترام المدرسين للطالب: ٢٧قم السؤال ر .٤
%) ٧٠(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٨,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٢,٧(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على شعور الطالب الذين %) ١٠٠(للمستوى الثالث، ونسبة 
ي معدل التعامل باحترام، ثم معاودة حصلت أمهاتهم على تعليم ثانوي بانخفاض ف

الشعور االرتفاع مع تزايد المستوى التعليمي لألمهات داللة على تزايد اتسام العالقات 
بين الطالب ومدرسيهم بالتقارب واالحترام التبادل، مما يشجع على احترام الذات 

 . وزيادة التفكير والتعبير واإلبداع

أجابت نفس النسبة من أفراد العينة في : سئلة الطالبتقبل المدرسين أل: ٢٨السؤال رقم  .٥
، ثم تنخفض النسبة في المستوى %)٤٣,٢(حياناً وهي نسبة أالمستوى األول بنعم و

لإلجابة بأحياناً، لترتفع النسب في %) ٥٢,٦(الثاني لتصل معظم اإلجابات إلى نسبة 
، ثم تعاود معظم %)٤٠(المستوى الثالث بإجابتين متساويتين بنعم وأحياناً بنسبة 

داللة على %) ٧١,٤(االجابات في المستوى الرابع لإلرتفاع إلى اإلجابة بنعم بنسبة 
أمهاتهم على تعليم فوق جامعي بارتفاع معدل تقبل شعور الطالب الذين حصلت 

 . المدرسين ألسئلتهم مما يزيد من شجاعة التفكير الحر المبدع لديهم

من %) ٤٠,٩(أجابت نسبة : ذة ألفكار الطالب اإلبداعيةتشجيع األسات: ٢٩السؤال رقم  .٦
من أفراد العينة في المستوى %) ٥٢,٦(المستوى األول بنعم، في حين أجابت نسبة 

بنعم وأحياناً، ثم %) ٣٠(الثاني بال، ويأتي المستوى الثالث بإجابتين متساويتين نسبة 
 يدل على اتفاق الطالب مما%) ١٠٠(يجيب األفراد في المستوى الرابع بنعم بنسبة 

على شعورهم بوجود تشجيع من قبل األساتذة تجاه األفكار اإلبداعية للطالب، مما 
 حصلت أمهاتهم على تعليم فوق منيساعد على بناء مواهب اإلبداع لديهم، وخاصة 

 . جامعي

من %) ٤٧,٧(أجابت نسبة : أداء المناهج المدرسية لدور إيجابي: ٣٠السؤال رقم  .٧
من أفراد العينة في المستوى %) ٥٧,٩(األول بنعم، في حين أجابت نسبة المستوى 

، ثم يجيب األفراد في %)٣٦,٧(الثاني بال، ويأتي المستوى الثالث بإجابة بأحياناً بنسبة 
 آراء الطالب حول هذه بمما يدل على تقل%) ٧١,٤(المستوى الرابع بنعم بنسبة 



 

- 205 - 

غير أن اإلجابة بال . المستوى التعليمي لألمهاتالمسألة وقد ال يكون لها رابط مع تغير 
الصادرة عن معظم الطالب الذين حصلت أمهاتهم على مستوى تعليمي ثانوي هي أمر 

أما األبناء الذين حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعي، فالنسبة العظمى . يدعو للنظر
 .        الحياة اليوميةإلجابتهم بنعم تدل على تحسن نظرتهم للمناهج المدرسية ودورها في

 :أثر المؤسسة الدينية في تنمية قدرة الشباب على اإلبداع: القسم الخامس من األسئلة  .»ه 
رقم  ال أحيانًا نعم

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٫٤ ١٫٧ ٢١٫١ ٠٫٥ ٢٨٫٦ ٥٣٫٣ ٣٦٫٨ ٣٨٫٦ ٥٧٫١ ٣٠٫٠ ٤٢٫١ ٥٦٫٨ ٣١ 

٠٫٠ ٠٫٣ ١٠٫٥ ٠٫٥ ٢٨٫٦ ٣٫٣ ١٥٫٨ ١٣٫٦ ٧١٫٤ ٩٣٫٣ ٧٣٫٧ ٨١٫٨ ٣٢ 

٢٫٩ ٠٫٧ ١٠٫٥ ٠٫٧ ١٤٫٣ ٢٣٫٣ ٢١٫١ ٢٥٫٠ ٥٧٫١ ٧٠٫٠ ٦٨٫٤ ٦٨٫٢ ٣٣ 

٤٫٣ ١٫٣ ١٥٫٨ ١٫١ ٠٫٠ ٣٣٫٣ ٤٢٫١ ٢٧٫٣ ٥٧٫١ ٥٣٫٣ ٤٢٫١ ٦١٫٤ ٣٤ 

١٫٤ ٢٫٣ ١٥٫٨ ١٫٨ ١٤٫٣ ١٠٫٠ ١٥٫٨ ١٣٫٦ ٧١٫٤ ٦٦٫٧ ٦٨٫٤ ٦٨٫٢ ٣٥ 

٠٫٠ ١٫٧ ١٥٫٨ ١٫١ ١٤٫٣ ٢٣٫٣ ٢١٫١ ٢٠٫٥ ٥٧٫١ ٤٠٫٠ ٤٧٫٤ ٦٥٫٩ ٣٦ 

١٫٤ ١٫٧ ١٥٫٨ ٠٫٥ ٢٨٫٦ ٣٣٫٣ ٢١٫١ ٢٩٫٥ ٥٧٫١ ٥٠٫٠ ٦٣٫٢ ٦٥٫٩ ٣٧ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

تويين األول أجاب معظم أفراد العينة في المس: الذهاب إلى دور العبادة: ٣١السؤال رقم  .١
ثم تنخفض النسب لتصل . للثاني%) ٤٢,١(لألول ونسبة %) ٥٦,٨(والثاني بنعم بنسبة 

، لتعاود النسب %)٥٣,٣(نسبة المجيبين في المستوى الثالث بأحياناً إلى النسبة العظمى 
للمجيبين بنعم في المستوى الرابع، داللة على ارتفاع %) ٥٧,١(االرتفاع إلى نسبة 

ونالحظ . اد دور العبادة من قبل األبناء كلما تزايد المستوى العلمي لألمهاتالرغبة بارتي
هبوط النسبة في األفراد الذين أمهاتهم حصلت على تعليم جامعي، كما نالحظ وجود 
نسب مرتفعة نسبياً للمجيبين بأحياناً من قبل كافة المستويات داللة على عدم غلبة اإلقبال 

 . لتالي الثقة بما تمثله وتقدمهعلى زيارة دور العبادة وبا

 على اإلجابة األربعةاتفقت المستويات : الدين يساعد على تغيير الذات: ٣٢السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٣,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٨١,٨(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على أن %) ٧١,٤(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٩٣,٣(
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 اتفقت على القناعة بأن الدين يساعد على تغيير وتحسين الذات، مع األربعةيات المستو
 .مالحظة ارتفاع النسبة لدى الطالب الذين حصلت أمهاتهم على تعليم جامعي

اتفقت المستويات : التعامل مع الناس من فئات اجتماعية مختلفة: ٣٣السؤال رقم  .٣
للمستوى %) ٦٨,٤(ستوى األول، ونسبة للم%) ٦٨,٢( على اإلجابة بنعم بنسبة األربعة

للمستوى الرابع، مما يدل %) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٠(الثاني، ونسبة 
على اتفاق أفراد العينة على مرونة في التعامل والتواصل مع المختلفين عنهم، وهي أحد 

ء الذين النسب أظهرت أن هذه الصفة تزداد عند األبنامواصفات المبدعين، علماً أن 
 .حصلت أمهاتهم على مستوى تعليمي جامعي

 على األربعةاتفقت المستويات : الحصول على نتائج المدى الطويل: ٣٤السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، %) ٤٢,١(للمستوى األول، ونسبة %) ٦١,٤(اإلجابة بنعم بنسبة 

دل على للمستوى الرابع، مما ي%) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٣,٣(ونسبة 
اتفاق أفراد العينة على ضرورة التفكير في الحصول على نتائج على المدى الطويل، 

كما . علماً بأن هذه النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية هي أحد أهم مواصفات المبدعين
بنعم وأحياناً عند أفراد العينة من المستوى الثاني، داللة ا النسبة متساويتتان تالحظ إجاب
.  بروز تفضيل معين عند األفراد الذين أمهاتهم حاصالت على تعليم ثانويعلى عدم

ومن المالحظ أن النسب تنخفض عند هذه الفئة األخيرة لتبدأ مجدداً باإلرتفاع مع تزايد 
 . المستوى التعليمي لألمهات

 على اإلجابة بنعم األربعةاتفقت المستويات : طموح تطوير الذات دينياً: ٣٥السؤال رقم  .٥
%) ٦٦,٧(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٨,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٨,٢(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على وجود %) ٧١,٤(للمستوى الثالث، ونسبة 
 .طموحات دينية وتوجه نحو التجديد واإلبداع فيما يتعلق بتطوير الذات لدى أفراد العينة

 على األربعةاتفقت المستويات : ات عن اآلخريناختالف الطموح: ٣٦السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، %) ٤٧,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٥,٩(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق %) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٤٠(ونسبة 
 . على تميز الطموحات عند أفراد العينة، وهي أحد مواصفات المبدعين

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : مفاهيم دينية جديدة: ٣٧لسؤال رقم ا .٧
للمستوى %) ٥٠(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٣,٢(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٥,٩(
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للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على تولد مفاهيم وأفكار %) ٥٧,١(الثالث، ونسبة 
 وهذا يدل على توجه نحو التفكير المبدع وتتابع األفكار جديدة لدى أفراد العينة،

  . التجديدية

 :الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي: القسم السادس من األسئلة  .»و 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  امعيجثانوي ثانوي

 جامعي

١٫٤ ٠٫٣ ٢١٫١ ٢٫٣ ٢٨٫٦ ٣٣٫٣ ٣٦٫٨ ٥٠٫٠ ٥٧٫١ ٦٣٫٣ ٤٢٫١ ٢٧٫٣ ٣٨ 

٢٫٩ ٠٫٧ ٥٫٣ ٠٫٢ ١٤٫٣ ٣٣٫٣ ٢١٫١ ١٨٫٢ ٥٧٫١ ٦٠٫٠ ٧٣٫٧ ٧٩٫٥ ٣٩ 

٠٫٠ ٢٫٣ ١٥٫٨ ٠٫٩ ٢٨٫٦ ٣٣٫٣ ٢١٫١ ٢٢٫٧ ٧١٫٤ ٤٣٫٣ ٦٣٫٢ ٦٨٫٢ ٤٠ 

٠٫٠ ١٫٠ ٢١٫١ ٠٫٥ ٢٨٫٦ ٣٠٫٠ ١٥٫٨ ٣١٫٨ ٧١٫٤ ٦٠٫٠ ٦٣٫٢ ٦٣٫٦ ٤١ 

٤٫٣ ٠٫٧ ١٠٫٥ ٠٫٧ ٠٫٠ ٤٦٫٧ ٣٦٫٨ ٤٧٫٧ ٥٧٫١ ٤٦٫٧ ٥٢٫٦ ٤٥٫٥ ٤٢ 

٠٫٠ ٠٫٧ ٠٫٠ ١٫١ ١٤٫٣ ٢٣٫٣ ٢١٫١ ٢٢٫٧ ٨٥٫٧ ٧٠٫٠ ٧٨٫٩ ٦٥٫٩ ٤٣ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أظهرت النسب أن النسبة : قبول آراء اآلباء دون مناقشةالضرر من : ٣٨السؤال رقم  .١
داللة على عدم %) ٥٠(ة في المستوى األول تجيب بأحياناً بنسبة األكبر من أفراد العين

في حين . حسم لمسألة القناعة بمساوئ اآلبائية وقبول اآلراء دون تمحيص أو مناقشة
للثاني، %) ٤٢,١(يجيب  معظم أفراد العينة من المستويات الثالثة التالية بنعم بنسبة 

ع، داللة على ازدياد اقتناع األبناء للراب%) ٥٧,١(للثالث، ونسبة %) ٦٣,٣(ونسبة 
، خاصة بمساوئ اآلبائية وضرورة النقد والتفكير مع تزايد المستوى التعليمي ألمهاتهم

 .في المستوى الثالث

 على اإلجابة بنعم بنسبة األربعةاتفقت المستويات : الحوار مع اآلخرين: ٣٩السؤال رقم  .٢
للمستوى %) ٦٠(وى الثاني، ونسبة للمست%) ٧٣,٧(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٩,٥(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أهمية الحوار مع %) ٥٧,١(الثالث، ونسبة 
 .اآلخرين، وهي أحد مواصفات المبدعين
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اتفقت المستويات األربعة : التدقيق في في معلومات المدرسة والجامعة: ٤٠السؤال رقم  .٣
للثاني، ونسبة %) 63.2(توى األول، ونسبة للمس%) 68.2(على اإلجابة بنعم بنسبة 

للرابع، داللة على اتفاق على ضرورة التدقيق في %) ٧١,٤(للثالث، ونسبة %) ٤٣,٣(
المعلومات، خاصة عند األبناء الذين حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعي، مما يزيد 

 . فرص التفكير الناقد المبدع

اتفقت المستويات األربعة على اإلجابة :  بعمقالنظر للتعاليم الدينية: ٤١السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٦٣,٢(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٣,٦(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، داللة على اتفاق على %) ٧١,٤(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٠(
 .مبدعينضرورة النظر للتعاليم الدينية بعمق، مما يشير لعمق تفكير، وهو أحد صفات ال

أظهرت النسب أن النسبة األكبر : الشك في معلومات وسائل اإلعالم: ٤٢السؤال رقم  .٥
بينما ترتفع النسبة %) ٤٧,٧(من أفراد العينة في المستوى األول تجيب بأحياناً بنسبة 

للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٢,٦(في بقية المستويات لتجيب كلها بنعم بنسبة 
للرابع، داللة على تناقص الثقة في معلومات %) ٥٧,١(للثالث، ونسبة %) ٤٦,٧(

ونالحظ ان أفراد العينة في . وسائل اإلعالم مع تزايد المستوى التعليمي لألمهات
، داللة على وجود نسبة %)٤٦,٧(المستوى الثالث يعطون إجابتين بنسبتين متساويتين 

 ممن لم تحسم المسألة مرتفعة من آراء األفراد الذين حصلت أمهاتهم على تعليم جامعي
 .     وجوب الشك في معلومات وسائل اإلعالمعندهم بقطعية 

اتفقت المستويات األربعة على اإلجابة : اختالف الرأي مع األقران: ٤٣السؤال رقم  .٦
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٧٨,٩(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٥,٩(بنعم بنسبة 

 للمستوى الرابع، داللة على اتفاق على %)٨٥,٧(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٠(
ونالحظ تزايد قدرة .  والرأي، وهي أحد مواصفات المبدعينإمكانية التعبير عن الذات

األبناء على التعبير عن الرأي مع تزايد المستوى التعليمي ألمهاتهم، مع انخفاض في 
     .األفراد الذين حصلت أمهاتهم تعليماً جامعياً

 :إمكانية الحد من تأثير الطرق التربوية لتنمية التفكير اإلبداعي: األسئلةالقسم السابع من   .»ز 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
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44
١٫٤ ٠٫٧ ٥٫٣ ١٫٨ ٥٧٫١ ٥٠٫٠ ٤٧٫٤ ٥٤٫٥ ٢٨٫٦ ٤٣٫٣ ٤٧٫٤ ٢٧٫٣ 

٠٫٠ ٠٫٧ ٥٫٣ ٠٫٧ ٠٫٠ ٢٠٫٠ ١٠٫٥ ١٨٫٢ ١٠٠٫٠ ٧٣٫٣ ٨٤٫٢ ٧٥٫٠ ٤٥ 

٢٫٩ ٠٫٧ ٥٫٣ ١٫١ ٠٫٠ ٢٠٫٠ ٥٫٣ ٦٫٨ ٧١٫٤ ٧٣٫٣ ٨٩٫٥ ٨١٫٨ ٤٦ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

اتفقت المستويات األربعة على اإلجابة بأحياناً : انتقاد تعليمات الكبار: ٤٤السؤال رقم  .١
%) ٥٠(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٧,٤(للمستوى األول، ونسبة %) ٥٤,٥(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على أنه توجد %) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة 
بعض المواقف التي يفيد فيها انتقاد األكبر سناً ولكن ليس دائماً، وهذا النقد هو من 

اإلجابة بأحياناً في المستوى الثاني ترافقها مواصفات المبدعين، علماً أننا نالحظ أن 
نسبة مساوية لها بنعم في نفس المستوى، داللة على وجود حماس من طرف األبناء 
 . الذين حصلت أمهاتهم على تعليم ثانوي، تجاه النظرة النقدية لمفاهيم وسلوك األكبر سناً

ويات األربعة على اإلجابة اتفقت المست: فائدة تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٥السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، ونسبة %) ٨٤,٢(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٥(بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على قناعة %) ١٠٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٣,٣(
ونالحظ . بفائدة تنمية قدرات التفكير اإلبداعي والعمل على تطوير الذات في هذا المجال

 .  حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعيمنمن قبل %) ١٠٠(افقة تامة اإلجابة بمو

اتفقت المستويات األربعة على : إمكانية تنمية القدرات اإلبداعية: ٤٦السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٨٩,٥(للمستوى األول، ونسبة %) ٨١,٨(اإلجابة بنعم بنسبة 

مستوى الرابع، مما يدل على ثقة لل%) ٧١,٤(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٣,٣(ونسبة 
 .في الذات والقدرة على التطوير عند األبناء

 :ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإلبداعية: القسم الثامن من األسئلة  .»ح 

 ال أحيانًا نعم
رقم 

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  امعيجثانوي ثانوي

 جامعي

٢٫٩ ٣٫٧ ٢١٫١ ٣٫٦ ١٤٫٣ ٣٠٫٠ ٣١٫٦ ٣٤٫١ ٥٧٫١ ٣٣٫٣ ٤٧٫٤ ٢٩٫٥ ٤٧ 

٠٫٠ ٠٫٧ ١٠٫٥ ٠٫٩ ٠٫٠ ٢٠٫٠ ٥٫٣ ٢٢٫٧ ١٠٠٫٠ ٧٣٫٣ ٨٤٫٢ ٦٨٫٢ ٤٨ 
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٠٫٠ ١٫٧ ٥٫٣ ٠٫٧ ١٤٫٣ ٢٣٫٣ ٥٫٣ ١٥٫٩ ٨٥٫٧ ٦٠٫٠ ٨٩٫٥ ٧٧٫٣ ٤٩ 

٠٫٠ ٠٫٧ ٥٫٣ ٠٫٢ ٥٧٫١ ٤٣٫٣ ١٥٫٨ ٣٤٫١ ٤٢٫٩ ٥٠٫٠ ٧٨٫٩ ٦٣٫٦ ٥٠ 

٠٫٠ ١٫٧ ٥٫٣ ٠٫٧ ٤٢٫٩ ٢٣٫٣ ٤٢٫١ ٢٠٫٥ ٥٧٫١ ٦٠٫٠ ٥٢٫٦ ٧٢٫٧ ٥١ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

أظهرت النسب أن النسبة األكبر من أفراد : تكرار نفس مراحل العمل: ٤٧السؤال رقم  .١
، ثم يجيب معظم أفراد العينة %)٣٤,١(العينة في المستوى األول تجيب بأحياناً بنسبة 

%) ٥٧,١(للثالث، ونسبة %) ٣٣,٣(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٤٧,٤( بنسبة بنعم
للرابع، مما يدل على أن تزايد المستوى التعليمي عند األمهات يلحقه تزايد في فهم 
األبناء لمسألة الربط بين األسباب والنتائج، مع هبوط في نسبة اآلراء عند األفراد الذين 

 .حصلت أمهاتهم على تعليم جامعي

اتفقت المستويات األربعة : مسؤولية مواجهة المشاكل على المرء بذاته: ٤٨السؤال رقم  .٢
للمستوى الثاني، %) ٨٤,٢(للمستوى األول، ونسبة %) ٦٨,٢(على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ١٠٠(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٧٣,٣(ونسبة 
واجهة مشاكله، وهي أحد مواصفات المبدعين، ونالحظ اتفاق على مسؤولية الفرد عن م

 بالمستوى التعليمي، مع هبوط في أمهاتهمتزايد الشعور بالمسؤولية عند األفراد مع تقدم 
 .نسبة اآلراء عند األفراد الذين حصلت أمهاتهم على تعليم جامعي

 األربعة على اتفقت المستويات: تجديد أسلوب التفكير لمعالجة المشاكل: ٤٩السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٨٩,٥(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٧,٣(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على %) ٨٥,٧(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٦٠(ونسبة 
شعور جيد تجاه إمكانية التجديد والقدرة على التغيير، وهي من صفات المبدعين، علماً 

ر بالقدرة على تجديد التفكير عند األفراد مع تقدم أمهاتهم أننا نالحظ تزايد الشعو
حصلت أمهاتهم على تعليم من بالمستوى التعليمي، مع هبوط في نسبة اآلراء عند 

 . جامعي

اتفقت المستويات الثالثة األولى : أسباب المشاكل تعود لطريقة التفكير: ٥٠السؤال رقم  .٤
للمستوى الثاني، %) ٧٨,٩(األول، ونسبة للمستوى %) ٦٣,٦(على اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الثالث مما يدل على وجود وعي بالمسؤولية عن المشاكل %) ٥٠(ونسبة 
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وأسبابها وبالتالي ضرورة التفكير في طرق جديدة ونقد الطريقة الذاتية المعتادة في حل 
ما المستوى أ. المشاكل، خاصة عند أفراد العينة الذين حصلت أمهاتهم تعليماً ثانوياً

وهو تراجع وهبوط عند األفراد %) ٥٧,١(الرابع فتأتي معظم اإلجابات بأحياناً بنسبة 
 . الذين حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعي

اتفقت المستويات األربعة على اإلجابة بنعم : إمكانية تغيير الظروف: ٥١السؤال رقم  .٥
%) ٦٠(وى الثاني، ونسبة للمست%) ٥٢,٦(للمستوى األول، ونسبة %) ٧٢,١(بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على تزايد اإليمان %) ٥٧,١(للمستوى الثالث، ونسبة 
بالقدرات الذاتية وإمكانية التفكير في حلول ابتكارية عند األبناء مع تقدم المستوى 
 . التعليمي ألمهاتهم، مع هبوط في آراء األفراد الذين حصلت أمهاتهم على تعليم جامعي

 :تأثر التفكير اإلبداعي بمتغير الجنس: قسم التاسع من األسئلةال  .»ط 
رقم  ال أحيانًا نعم

أقل من السؤال
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٠٫٠ ٢٫٧ ٢٦٫٣ ٢٫٠ ١٤٫٣ ٢٣٫٣ ١٥٫٨ ٢٢٫٧ ٨٥٫٧ ٥٠٫٠ ٥٧٫٩ ٥٦٫٨ ٥٢ 

٧٫١ ٥٫٧ ٦٣٫٢ ٦٫١ ٢٨٫٦ ٣٠٫٠ ٢٦٫٣ ٢٢٫٧ ٠٫٠ ١٣٫٣ ١٠٫٥ ١٥٫٩ ٥٣ 

٠٫٠ ٢٫٠ ١٥٫٨ ٣٫٤ ١٤٫٣ ٣٠٫٠ ٤٢٫١ ٢٧٫٣ ٨٥٫٧ ٥٠٫٠ ٤٢٫١ ٦١٫٤ ٥٤ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

اتفقت المستويات األربعة على اإلجابة بنعم بنسبة : المساواة في األسرة: ٥٢السؤال رقم  .١
للمستوى %) ٥٠(للمستوى الثاني، ونسبة %) ٥٧,٩(ألول، ونسبة للمستوى ا%) ٥٦,٨(

للمستوى الرابع، مما يدل على اتفاق على وجود المساواة في %) ٨٥,٧(الثالث، ونسبة 
داللة %) ٢٦,٣(األسرة، علماً أن أفراد العينة في المستوى الثاني يجيبون بالنفي بنسبة 

حصلت أمهاتهم على تعليم ثانوي بوجود على عدم شعور هذه النسبة من األبناء الذين 
وفيما عدا هبوط ملحوظ عند األفراد الذين حصلت . المساواة المذكورة في أسرهم

أمهاتهم على تعليم جامعي، نالحظ ارتفاع الشعور بوجود المساواة مع تقدم المستوى 
ألة، التعليمي لألمهات، داللة على تزايد الوعي والنضج في تعامل األسر مع هذه المس

 .    ويعتبر ذلك أحد العوامل المشجعة للتفكير النقدي والجريء واإلبداع
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تُظهر النسب المئوية نتائج : الرجل أقدر من المرأة على اإلبداع: ٥٣السؤال رقم  .٢
متفاوتة، إذ تجيب النسبة العظمى من المستوى األول والثالث والرابع بأحياناً بنسبة 

للرابع مما يدل %) ٢٨,٦(للثالث، ونسبة %) ٣٠(للمستوى األول، ونسبة %) ٢٢,٧(
على ضعف في اإليمان بقدرات التفكير لدى المرأة، وذلك بالتأكيد نتيجة تنشئة اجتماعية 

أما المستوى الثاني . معينة وهو أحد العوامل األساسية في تثبيط التفكير وقدرات اإلبداع
ة ألة على ثقة أكبر بقدرات المردال%) ٦٣,٢(فيجيب معظم أفراد العينة فيه بال بنسبة 

ومن الالفت للنظر . على التفكير عند األبناء الذين حصلت أمهاتهم على تعليم ثانوي
: وجود نسب مرتفعة نسبياً لإلجابة بنعم على هذا السؤال في المستويات الثالثة األولى

على للثالث داللة %) ١٣,٣(للثاني، ونسبة %) ١٠,٥(لألول، ونسبة %) ١٥,٩(نسبة 
غير أن انعدام اإلجابة بنعم عند األبناء الذين . ضعف الثقة بقدرات المرأة على اإلبداع

 . حصلت أمهاتهم على تعليم فوق جامعي هو أمر يدل على ثقة بالمرأة بشكل واضح

اتفقت المستويات األربعة على : تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين: ٥٤السؤال رقم  .٣
للمستوى الثاني، %) ٤٢,١(للمستوى األول، ونسبة %) ٦١,٤(اإلجابة بنعم بنسبة 

للمستوى الرابع، مما يدل على إيمان %) ٨٥,٧(للمستوى الثالث، ونسبة %) ٥٠(ونسبة 
بإمكانية الحصول على نتائج طيبة في القدرات اإلبداعية عند كل من الجنسين لدى 

مهات بالمستوى وقد تزايدت النسب مع تقدم األ. إعطاء الفرص لكليهما بالتساوي
 حصلت أمهاتهم على مستوى تعليم منالتعليمي، مع هبوط في المستوى الثاني، أي عند 

ثانوي، والذين نالحظ عندهم أيضاً وجود نسبة مماثلة في اإلجابة بأحياناً، داللة على 
 .  وجود بعض الشك بمسألة تساوي ثمار اإلبداع عند الجنسين في هذا المستوى

 :األسئلة متعددة اإلجابات:  األسئلةالقسم العاشر من  .»ي 
 إثارة الفضول واالهتمام الحواروالنقاش التلقين

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

٥٥ 

١٠٠٫٠ ٥٣٫٣ ٥٢٫٦ ٣٨٫٦ ٠٫٠ ٤٦٫٧ ٤٧٫٤ ٥٩٫١ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٢٫٣ 

 

 األصدقاء المدرسة  راد األسرةأف

أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي
أقل من 
فوق  جامعيثانوي ثانوي

 جامعي

١٤٫٣ ٢٦٫٧ ١٠٫٥ ١٣٫٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٠٫٥ ٤٫٥ ٧٫١ ٦٠٫٠ ٣٦٫٨ ٤٣٫٢ 

٥٦ 

 غير ذلك اإلعالم شخص متدين
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١٤٫٣ ١٠٫٠ ٢٦٫٣ ١٥٫٩ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٠٫٥ ٦٫٨ ٠٫٠ ٣٫٣ ٥٫٣ ١٥٫٩ 

  :يتبين من النسب المئوية أعاله ما يلي

يعطي المستوى األول التفـضيل للتعلـيم       : وسائل التعليم األكثر أهمية   : ٥٥السؤال رقم    .١
، مما يدل على الرغبة بالحوار عند األبنـاء الـذين           %)٥٩,١(بالحوار والنقاش بنسبة    

ي ذلك فـي التفـضيل طريقـة إثـارة          حصلت أمهاتهم على تعليم أقل من ثانوي، ثم تل        
ويأتي المـستويات   . فقط%) ٢,٣(، أما التلقين فنسبة تفضيله      %)٣٨,٦(الفضول بنسبة   

للثاني، %) ٥٢,٦(الثالثة التالية لتعطي التفضيل لطريقة إثارة الفضول واالهتمام بنسبة          
%) ٤٧,٤(للرابع، تليها طريقة الحوار بنسبة      %) ١٠٠(للثالث، ونسبة   %) ٥٣,٣(ونسبة  

كما ينعدم تفـضيل    . للثالث، وتنعدم النسبة في المستوى الرابع     %) ٤٦,٧(للثاني ونسبة   
طريقة التلقين في المستويات الثالثة، داللة على أن تزايـد المـستوى التعليمـي عنـد                
األمهات يجعل األبناء يميلون نحو ما يثير الفضول واالهتمام في حين يفـضل األبنـاء               

 .  على مستوى أقل تعليمياً إلى الحوار والنقاشالذين حصلت أمهاتهم 

من المالحظ أن التأثير االعظم علـى       : التأثير األكبر في اتخاذ القرار    : ٥٦السؤال رقم    .٢
للمـستوى  %) ٤٣,٢(أفراد العينة في المستويات الثالثة األولى هو ألفراد األسرة بنسبة           

ا يدل علـى ِعظـم تـأثير        للثالث، مم %) ٦٠(للثاني، ونسبة   %) ٣٦,٨(األول، ونسبة   
أما المستوى الرابع فيأتي فيه التأثير      . األسرة في حياة أفراد العينة وطريقتهم في التفكير       

، وقـد أشـار     %)١٤,٣(بنـسبة   " غير ذلك "و  " األصدقاء"األكبر بالتساوي لإلجابة بـ     
هو عقل المرء بذاته واختياراته الشخصية، ممـا        " غير ذلك "البعض إلى أن المقصود ب    

يدل على شعور أكبر بالحرية وإمكانية االختيار للذات وفقاً لما يمليه الرأي الشخـصي،              
وهو ما نالحظ وضوحه كمؤثر عند األبناء الذين حصلت أمهاتهم علـى تعلـيم فـوق                

أما في المرتبة التالية فقد جاءت المؤسسة الدينية بنـسب          .  جامعي، باإلضافة لألصدقاء  
فـي  %) ١٠,٥(، يليها اإلعالم بنسب أعظمهـا       %)١٥,٩(أعظمها في المستوى األول     

وتدل هـذه   . في المستوى الرابع  %) ١٠,٥(المستوى الثاني، ثم المدرسة بنسب أعظمها       
النسب على أن تقدم األمهات في المستوى التعليمي ينحو بأبنائهم نحو اعتماد األسرة إلى              

 على األسـرة ليبـدأ      أن يصل تعليم األمهات إلى فوق الجامعي حيث ينخفض االعتماد         
  .اعتماد على الذات واألقران أكثر من أي شيء آخر
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א א:א א :א
  

التنشئة االجتماعية هو دور ما : يجيب هذا البحث بشكل رئيسي عن التساؤل المركب التالي 

ة والدينية واإلعالم واألقران في نمو التفكير اإلبداعي المتمثلة أساساً بالتربية األسرية والتعليمي

؟ وما الحلول المقترحة عند الشباب السوري؟ وهل تشكّل هذه التنشئة عائقاً مانعاً من هذا النمو

  : وتمهيداً لإلجابة عن هذا التساؤل البد من بحث تفرعاته ضمن محاور  ؟التأثير اهذلحد من ل
  

  : المحور األول

  :مع متغير الجنساإلحصائيات من ربط تخلصة المسنتائج ال

عند اإلناث، والتي وردت بشكل أقل عند الذكور، هي الميل   اإلبداعطويرصفات توهي أن 
الستخدام الحس الداخلي في حل المشاكل واإليمان بضرورة عمل المرء لما يؤمن به والرغبة 

ق الحاجة والميل للتفكير في لغز بعمل ما يفيد اآلخرين والقدرة على تغيير طريقة التفكير وف
عند اإلناث فهي تتلخص في عدم الثقة  ط اإلبداعيصفات تثبأما . الحياة والخلق وأسرار الكون

  .بقدرات المرأة على التفكير واإلبداع وما يستتبع ذلك من عدم تمكين لها
  

ث، كالميل للعمل ، والتي وردت بشكل أقل عند اإلنا اإلبداعطوير صفات تأما عند الذكور فتأتي 
الفردي أكثر من الجماعي وضعف االهتمام بكسب رضا الناس والميل نحو تأمل األفكار الجديدة 
والحيل الغريبة واإليمان بأن العمل الشاق طريق النجاح وتحليل نتائج التجارب الفاشلة والميل 

 ماد الحس الداخليعدم اعتعند الذكور فهي تتلخص في  ط اإلبداعيصفات تثبأما . نحو الفوضوية
خوفاً من الظهور بمظهر الجهل، طرح التساؤالت ، البعد عن الناسونقص الميل نحو ما يفيد 

النظر للقوانين العلمية على أنها نهائية ال تقبل النقد او التجديد، ونقص التوجه نحو الجراة في 
  .التعبير عن الرأي ومتابعة األفكار اإلبداعية

  
م الوالدين يتمثل بشكل أكبر من تأثر الذكور، بمعنى أن اإلناث يتأثرن إيجابياً أما تأثر اإلناث بتعلي

بشكل أكبر من الذكور عندما يزداد المستوى التعليمي للوالدين، ودليل ذلك أن زيادة تعليم 
الوالدين تؤدي لتشجيع أكبر لإلناث على التفكير اإلبداعي من قبل الوالدين، كما نجد عند اإلناث 

بر للتعلّم بسبب زيادة إقبالهن على طرح األسئلة على الوالدين أكثر منه عند الذكور، فرصة أك
  .رغم أن الوالدين ينظرا البنهما الذكر باهتمام وجدية أثناء الكالم أكثر مما ينظرا البنتهما األنثى
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وكونه غير اإلناث أكثر عمقاً وواقعية في النظر للعلم أما التأثر بالمؤسسة التعليمية، فنجد أن 
نهائي قطعي ويمكن التعديل عليه في المستقبل، كما تنفي الطالبات الدور اإليجابي للمناهج 
المدرسية في الحياة العلمية أكثر من الذكور، كما أن اإلناث أكثر فهماً لألساليب اإلبداعية غير 

لى تقبل المدرسين الخاضعة للقوانين في حل المسائل والتي التتطلب المنهج المنطقي، باإلضافة إ
ألسئلتهن وأخذها على محمل الجد أكثر من الذكور مما يشجعهن على التفكير واإلبداع أكثر من 

   .ومع ذلك نجد أن الذكور أكثر جرأة وإعالناً آلرائهم حتى لو كانت مخالفة للمعلم. الذكور
  

بادة أكثر من اإلناث، فإن  أن ذهاب الذكور لدور الع، فإنه وبالرغم منتأثير المؤسسات الدينيةأما 
اإلناث يثقن بقدرة الدين على تغيير الذات نحو األفضل أكثر من الذكور، مما يؤكد غلبة روح 

وبشكل مختلف عن التجديد والتطوير نحو األفضل، وهن أكثر طموحاً لتطوير الذات دينياً 
كما . ال رغبة الغيراآلخرين مما يعكس حرية التفكير في تطوير الذات وفق القناعات الشخصية 

أفراد معظم وافق . اجتماعياًأنهن أكثر قدرة ومرونة من الذكور في التعامل مع المختلفين عنهم 
حصول على نتائج المدى الطويل أكثر من النتائج اآلنية، مما  بالأهميةالعينة من الجنسين على 

يفق الفريقان على و. بى رؤية ما هو غير مرئي في مسألة الثواب والعقاعليعكس قدرة جيدة 
  .مبدعلاضرورة الحوار وأهمية التفكير بالتعاليم الدينية بعمق، مما يعكس فهماً لمعوقات التفكير 

  

شكاً بمعلومات  الذكور أكثر فهماً لضرر اآلبائية وضرورة النقاش من اإلناث، كما أنهم أكثر
ت المؤسسة التعليمية مما وتبدي اإلناث فهماً أكبر لضرورة تمحيص معلوما. وسائل اإلعالم

. يعكس فهماً لدور التعليم الذاتي من خالل نقد ما يأتي من معلومات حتى من المصادر التعليمية
كما تشير زيادة إمكانية تعبير اإلناث عن الرأي مع األقران واالختالف معهم أكثر من الذكور 

ونرى الذكور يحجمون عن . يإلى رغبة أكبر بالتعبير وجرأة، وهي من عوامل التفكير اإلبداع
انتقاد تعليمات الكبار مما يقلّص فرص التعلم والتطوير لديهم وكذلك فرص التجديد، ورغم اتفاق 
الجنسين على ضرورة تنمية القدرات اإلبداعية إال أن اإلناث يبدين ثقة أكبر بالنفس والقدرة على 

 ونرى اإلناث أكثر إداركاً لضرر .تطوير الذات من الذكور مما ينعكس إيجابياً على النتائج
تكرار مراحل العمل الخاطئة وأكثر شعوراً بمسؤولية المرء عن أخطائه ومواجهة ذاته، كما 
أنهن أكثر إدراكاً لضرورة تجديد أسلوب التفكير من أجل معالجة المشاكل وأكثر حماساً تجاه 

انب اإلناث بفائدة تنمية تحسين الظروف والعمل على تطويرها، مما يدل على وعي أكبر من ج
  .  القدرات اإلبداعية وقدرتهن على ذلك باإلضافة ألضرار عدم تنمية هذه القدرات وإهمالها
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الذكور أكثر شعوراً بالمساواة بين الجنسين في األسرة، إضافة إلى وجود قناعة من الجنسين بأن 
ؤتي ثماراً أكثر من تدريب الرجل أكثر قدرة على التفكير اإلبداعي وأن جهود تدريب الذكور ت
  .اإلناث، وهذا يدل على ضعف الثقة بالقدرات الفكرية اإلبداعية للمرأة

اإلناث والذكور على أهمية الحوار والنقاش كالوسيلة األكثر فعالية في التعليم تليها إثارة يتفق 
أما اتخاذ القرار، . يمأما التلقين فقد اتفقت األغلبية الساحقة على فشله في التعل. الفضول واالهتمام

فاألسرة هي األكثر تأثيراً على اإلناث بينما العقل هو األكثر تأثيراً على الذكور، مما يعكس 
   .   استقاللية أكبر من جانب الذكور وفرصة أكبر لالبتكار والتفكير اإلبداعي

  
  : الثانيالمحور 

  :عمرمع متغير الاإلحصائيات من ربط المستخلصة نتائج ال

  : ما يلي اإلبداعطوير صفات تأنه وكلما تقدم أفراد العينة في العمر ظهرت لديهم من وهي 
الثقة بالحس الداخلي لدى المبادرة في حل مشكلة ما، الرغبة بالوحدة في أوقات التفكير، عمل ما 

 فهم يؤمنون به ويفيد الناس، والتفكر في لغز الحياة والخلق، والتفكير والتحليل لألسباب والنتائج،
القوانين العلمية على أنها غير نهائية، مرونة التعامل مع اآلخرين، الطموح المتميز للتطوير 
الذاتي دينياً، التأمل، الرغبة بالحوار، تمحيص المعلومات الواردة، اإليمان بإمكانية وفائدة تطوير 

مسؤولية تجاهها، والميل القدرات الذاتية اإلبداعية،  التفكير العميق بأسباب المشاكل والشعور بال
  .    نحو ما يثير الفضول واالهتمام في التعليم

  
  : التالية ط اإلبداعيصفات تثبوتبين من جانب آخرأنه كلما تقدم العمر بأفراد العينة فإنهم يكتسبون 

البحث عن رضا الناس، والميل نحو الترتيب في البيئة الشخصية المحيطة، المعاناة بسبب تقطّع 
على التشجيع على التفكير التجديدي من األسرة والمؤسسة التعليمية، عدم الجرأة على الحصول 

  .نقد األكبر سناً، تذبذب الثقة بالمرأة وإمكانيات التفكير واإلبداع لديها
 

ولدى التأمل في النتائج المستخلصة نالحظ أن صفات اإلبداع التي تتطور مع التقدم في العمر 
 اإلبداع وتدفعه، وهذا يدل على أن زيادة الخبرة والتعرف على العالم أكثر من تلك التي تثبط

عبر السنين إنما تؤدي وظيفة إيجابية وتزيد من فرص الوصول إلى فكر إبداعي، وهذا دليل 
  . على أن بذور التفكير اإلبداعي موجودة عند الشباب وتزيدها الخبرة
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م في العمر مما يفتح مجال التفكير بما هو حيث نالحظ تطور الخبرة بالحس الداخلي مع التقد
خارج عن المألوف ومختلف عن الواقع الملموس نحو آفاق جديدة مجهولة في بحث عن األفكار 

كما أن تزايد الرغبة في الوحدة أثناء التفكير دليل على تفرد التفكير وتزايد خبرته بأنه . الجديدة
كذلك فإن تزايد .  من رغبته في تجميع الجهودأكثر ارتياحاً إلنتاج متميز مبدع بشكل أكبر

الرغبة في عمل ما يفيد الناس بازدياد العمر إنما ينبع من الرغبة بخدمتهم وتحسين اوضاعهم 
  . بشكل أو بآخر، وهو دافع على اإلبداع مبني على تزايد الخبرة باحتياجات الناس

  
تفكير والتأمل هو ما يؤكد النظرة العميقة أما التفكر في لغز الحياة فهو أول بوادر اإلبداع ألن ال

لألمور وهي أساس تفكير المبدعين التي تبتعد بهم عن السطحية، وتزايد هذه النظرة مع تزايد 
كما أن التفكير . العمر دليل على تزايد الخبرة بوجود أبعاد لألشياء وأعماق لها يجب البحث عنها

بط بينها للتوصل إلى تحليل يبسطها ويفككها إلى في األسباب والنتائج هو سلسلة لألفكار والر
أولياتها والنقاط األساسية فيها مما يعين على فهمها ومن ثم إتاحة الفرصة إلعادة تركيبها بشكل 
جديد، وتزايد هذا الفكر مع التقدم في العمر يعني تعرف المرء بخبرته المتزايدة على وجود 

ين االعتبار للتوصل إلى ربطها ببعضها بشكل إيجابي تفاصيل لألمور ويمكن أن يؤدي أخذها بع
أما تزايد النظر لقوانين العلم على أنها غير نهائية وخاصة مع التقدم في العمر فهو . فعال مثمر

تزايد لضرورة ترك لباب اإلبداع الجديد مفتوحاً وعدم غلق مجال التفكير أمام العقل ليعمل 
راد على خبرات جديدة أثبتت لهم ضرورة عدم إغالق وينتج، وهذا التزايد دليل حصول األف

  . أبواب التفكير فهناك دائماً احتمال لتطوير العلوم والزيادة عليها
  

أما تزايد الرغبة بالحوار مع اآلخرين فهي عادة ما يكون مبنياً على االستعداد للتفاهم والتعرف 
 ذاته انفتاح على جديد ال يمكن على طرق تفكير وتواصل جديدة مختلفة عن الذات وهذا في حد

أن يوجد دون أن يكون عند المرء استعداد للتجديد والتفكير في ما اختلف من األمور واألفكار 
واألشخاص، وتزايد هذا األمر في مجمله مع تزايد العمر هو ناتج عن زيادة الخبرة بالناس 

فضل عندما يتحاورون، وتلك والتفاعل معهم وأن البشر قابلون للتفاوض والحصول على نتائج أ
  . خبرات قيمة تزيد مع تقدم المر بالعمر

  
أما طموح تطوير الذات مع تقدم الفرد بالعمر فهو داللة على الرغبة بالتحسين والتقدم في 

إن هذه الرغبة تفتح آفاق التفكير فيما يمكن ان . مجاالت مختلفة وعدم البقاء على ما نحن عليه
خرين وتسمح بأن يكون هناك مجال ألفكار جديدة غير مألوفة، وهذا ما يكون مفيداً للذات واال
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يفيد تطوره كلما تقدم المرء بالعمر بناء على زيادة الخبرة والمعارف األساسية، خاصة لتحسين 
  . األوضاع في البيئة المحيطة بالشباب

  
خبرتهم في معرفة أن أما تمحيص المعلومات الواردة فهو دليل على أن تقدم الشباب بالعمر يزيد 

األمور ال تؤخذ بظواهرها وهناك مجال للتفكير واحتمال وجود مجال التحسين قائم ال ينقطع، 
اما اإليمان بإمكانية . وهذا الفكر هو أساس اإلبداع والبحث عن وسائل أفضل لتحقيق األهداف
قين باالستطاعة الذاتية وفائدة تطوير القدرات الذاتية على اإلبداع فإنها تعني وجود الرغبة والي

وهذا دافع هام في العمل اإلبداعي، فانعدامه يلغي اإلبداع من أساسه ويغلق باب التفكير فيه، فإن 
انعدمت اإلمكانية فال داع للمحاولة أصالً، أما في وجود اإليمان بالقدرة الذاتية فاإنجاز ضمن 

خطوة التالية من البحث والتمحيص حيز المتوقعات ولذلك فهناك فرصة كبيرة له للوصول إلى ال
  . والتجديد وصوالً لإلنجاز

  
أما الشعور بالمسؤولية تجاه المشاكل وأسبابها فهو أحد أحجار األساس في التفكير السليم 

فالتعرف على الذات على انها قادرة فاعلة مع التقدم في العمر هو من . الموصل إلى التجديد
د من التقدم نحو حلول هذه المشاكل، خاصة مع ازدياد الخبرات األمور األساسية التي تمكّن الفر

والتعرف على العالم وإمكانية حل المشاكل الذاتية او ضمن البيئة المحيطة بطرق جديدة، وهذا ال 
يمكن ان يصل لحيز اإلنجاز دون اعتراف مسبق بالمسؤولية عن المشاكل وكون الفرد جزء منها 

  . اومن الحلول المقترحة إلنهائه
  

أما الميل نحو ما يثير الفضول وتزايده مع التقدم في العمر فهو دليل على أن تزايد الخبرة يرفع 
من وعي المرء بالرغبة في اكتشاف العالم والتعرف على الجديد المتوفر بكثرة خارج الذات، 

ل يوم، وهذا يفتح آفاق التفكير والتأمل عند األفراد وخاصة الشباب الذين تتزايد خبراتهم ك
  .وبالتالي يفسح لهم المجال لإلبداع

  
ولدى النظر في الصفات المثبطة لإلبداع فإننا نالحظ أن تزايد األفراد في العمر يعود عليهم 

ويبدو ان تزايد خبرة المرء الناتجة عن تقدمه في . بتزايد صفات معينة كالبحث عن رضا الناس
، ولعل هذا يكون من خصائص المجتمع العمر تعطيه أمثلة أكثر عن ضرورة إرضاء الناس

الشرقي الذي يميل إلى اعتبار وجهات نظر اآلخرين وعدم االستقالل عنهم، مما يدفع بالمرء 
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أما تزايد الميل نحو الترتيب في البيئة المحية للذات فهو . بعيداً عن التفكير في الجديد وإبداعه
  . ئة المحيطةأيضاً من النتائج المباشرة لإلهتمام بكسب رضا البي

  
أما المعاناة بسبب تقطّع الحصول على التشجيع على التفكير التجديدي من األسرة والمؤسسة 
التعليمية فإن تزايد هذه المعاناة مع التقدم في العمر دليل على استمرار عدم التشجيع، وهو أحد 

وهذا مرتبط . فكير الجديدالمور القاتلة لإلبداع ألنه يفقد الناشئ ثقته بنفسه ويهدم أمامه فرص الت
بالنقطة التالية المتعلقة بعدم الجرأة على نقد األكبر سناً، وتزايد هذا الفقدان للجرأة مع التقدم 
بالعمر ناتج عن تجارب عملية أظهرت للفرد أن انتقاد األكبر سناً أمر غير مجد، وربما غير 

  .مشروع، وهذا يحمل تثبيطاً لإلبداع
    

المرأة وإمكانيات التفكير واإلبداع لديها فتزايده مع التقدم بالعمر دليل على أن أما تذبذب الثقة ب
تزايد الخبرة التي تؤكد أن محاوالت المجتمع لتصحيح هذه األفكار المثبطة هي محاوالت 
موجودة ولكن ضئيلة، مما يدفع الشباب بشكل عام للظن بأن الفائدة من الثقة بالمرأة وإمكانيات 

  . بداع لديها ضئيلة هي األخرى، ولعل هذا من أهم عوامل تثبيط اإلبداع لدى المرأةالفكير واإل
  

  : الثالثالمحور 

  :المستوى الدراسيمع متغير اإلحصائيات من ربط المستخلصة نتائج ال

: التالية اإلبداعطوير صفات تكلما تقدم أفراد العينة في المستوى الدراسي عموماً ازدادت لديهم 
انخفاض  ويفيد الناس، بهعمل ما يؤمنون س الداخلي، الرغبة بالوحدة عند التفكير، الثقة بالح
مرونة مع ال، ةساتذاأل، احترام  فهم القوانين العلمية على أنها غير نهائية،رضا الناساالهتمام ب
 ، العمق في التفكير،التأمل، الرغبة بالحوار، للتطوير الذاتي دينياًالمتميز ، الطموح اآلخرين

، الوعي بالمساواة بين مسؤوليةالالشعور ب االقتناع بفائدة تطوير القدرات الذاتية اإلبداعية،
      .إعطائهما نفس الفرص للتدرب على اإلبداعهما لدى تساوي ثمار اإلبداع بين والجنسين

   
ون غير أنه تبين، ومن جانب آخر، أنه كلما تقدم المستوى الدراسي ألفراد العينة فإنهم يكتسب

  : لديهم، وهي ما يلي ط اإلبداعيصفات تثب
سريعاً، فقدان االهتمام الدائم بالتفكر في لغز الحياة والخلق، فقدان مرونة تغيير طريقة التفكير 

األسرة والمؤسسة تقطّع الحصول على التشجيع على التفكير التجديدي من المعاناة بسبب 
، عدم األخذ بوسائل سوى المنهج الوالدينسماع عبارات التثبيط من   ندرةالتعليمية، عدم
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بالمعلومات ، التسليم االبتكاري ونقد األكبر سناً تذبذب الجرأة على إعالن الرأي ،المنطقي
، تزعزع الثقة بإمكانية تطوير القدرات الذاتية  ووسائل اإلعالمالمعطاة من الجهات التعليمية

ذب الثقة بالمرأة وإمكانيات التفكير واإلبداع ، تذب، عدم الربط بين األسباب والنتائجاإلبداعية
  .لديها

  
ولدى التأمل في النتائج المستخلصة نالحظ أن صفات اإلبداع التي تتطور مع التقدم في المستوى 
الدراسي أكثر من تلك التي تثبط اإلبداع وتدفعه، وهذا يدل على أن زيادة العلم والمعرفة من 

ة إيجابية وتزيد من فرص الوصول إلى فكر إبداعي، وهذا خالل التعليم والتربية تؤدي وظيف
  . دليل على أن بذور التفكير اإلبداعي موجودة عند الشباب وتزيدها المعرفة والتقدم العلمي

  
حيث نالحظ تطور الخبرة بالحس الداخلي مع التقدم في المستوى الدراسي مما يفتح مجال 

 الواقع الملموس نحو آفاق جديدة مجهولة في التفكير بما هو خارج عن المألوف ومختلف عن
كما أن تزايد الرغبة في الوحدة أثناء التفكير دليل على تفرد التفكير . بحث عن األفكار الجديدة

. وتزايد معرفته بأنه أكثر ارتياحاً إلنتاج متميز مبدع بشكل أكبر من رغبته في تجميع الجهود
الناس بازدياد المستوى الدراسي إنما ينبع من الرغبة كذلك فإن تزايد الرغبة في عمل ما يفيد 

بخدمتهم وتحسين اوضاعهم بشكل أو بآخر، وهو دافع على اإلبداع مبني على تزايد الخبرة 
  . باحتياجات الناس كلما تعرف المرء من خالل تعليمه على فرص إفادتهم

  
مل هو أساس تفكير المبدعين الذي أما العمق في التفكير فهو أول بوادر اإلبداع ألن التفكير والتأ

يبتعد بهم عن السطحية، وتزايد هذه النظرة مع تزايد المستوى الدراسي دليل على تزايد المستوى 
  . الدراسي بوجود أبعاد لألشياء وأعماق لها يجب البحث عنها

  
د أما انخفاض االهتمام برضا الناس فهو أمر يعني أن ازدياد المستوى التعليمي يغني الفر

بتجارب أثبتت له ان رضا الناس ليس بالضرورة هو الهدف الصحيح المطلوب وبالتالي فإن 
إعادة النظر في األهداف والتحول إلى ما يبحث عنه الفرد بذات بشكل مختلف عن اآلخرين هو 
المطلوب منه، وتزايد هذا الفكر مع التقدم في المستوى الدراسي يعني تعرف المرء بخبرته 

  . على أهمية تحقيق الذات ولو كانت بشكل مختلف عن رغبات االخرينالمتزايدة 
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أما تزايد النظر لقوانين العلم على أنها غير نهائية وخاصة مع التقدم في المستوى الدراسي فهو 
تزايد لضرورة ترك لباب اإلبداع الجديد مفتوحاً وعدم غلق مجال التفكير أمام العقل ليعمل 

ليل حصول األفراد على خبرات جديدة أثبتت لهم ضرورة عدم إغالق وينتج، وهذا التزايد د
  . أبواب التفكير فهناك دائماً احتمال لتطوير العلوم والزيادة عليها

  
أما تزايد احترام األساتذة والعالقة الطيبة معهم والرغبة بالحوار معهم ومع اآلخرين فهي عادة 

رف على طرق تفكير وتواصل جديدة مختلفة عن ما يكون مبنياً على االستعداد للتفاهم والتع
الذات وهذا في حد ذاته انفتاح على جديد ال يمكن أن يوجد دون أن يكون عند المرء استعداد 
للتجديد والتفكير في ما اختلف من األمور واألفكار واألشخاص، وتزايد هذا األمر في مجمله مع 

ة بالناس والتفاعل معهم وأن البشر قابلون تزايد المستوى الدراسي هو ناتج عن زيادة الخبر
للتفاوض والحصول على نتائج أفضل عندما يتحاورون، وتلك خبرات قيمة تزيد مع تقدم المرء 

  . بالمستوى الدراسي
  

أما العمق في التفكير فتزايده مع التقدم بالمستوى الدراسي يعني تعرف المرء بخبرته المتزايدة 
مور ويمكن أن يؤدي التعمق بها وأخذها بعين االعتبار للتوصل على وجود أبعاد وتفاصيل لأل

  .إلى ربطها ببعضها من جديد بشكل إيجابي فعال مثمر
  

أما طموح تطوير الذات مع تقدم الفرد بالمستوى الدراسي فهو داللة على الرغبة بالتحسين 
 تفتح آفاق التفكير فيما إن هذه الرغبة. والتقدم في مجاالت مختلفة وعدم البقاء على ما نحن عليه

يمكن ان يكون مفيداً للذات واالخرين وتسمح بأن يكون هناك مجال ألفكار جديدة غير مألوفة، 
وهذا ما يفيد تطوره كلما تقدم المرء بالمستوى الدراسي بناء على زيادة الخبرة والمعارف 

  . األساسية، خاصة لتحسين األوضاع في البيئة المحيطة بالشباب
  

 على التقدم بالمستوى زايد اإليمان بإمكانية وفائدة تطوير القدرات الذاتية على اإلبداع بناءأما ت
الدراسي فإنها تزايد الرغبة واليقين باالستطاعة الذاتية وهذا دافع هام في العمل اإلبداعي، 

اع للمحاولة فانعدامه يلغي اإلبداع من أساسه ويغلق باب التفكير فيه، فإن انعدمت اإلمكانية فال د
أصالً، أما في وجود اإليمان بالقدرة الذاتية فاإنجاز ضمن حيز المتوقعات ولذلك فهناك فرصة 

  . كبيرة له للوصول إلى الخطوة التالية من البحث والتمحيص والتجديد وصوالً لإلنجاز
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سليم أما الشعور بالمسؤولية تجاه المشاكل وأسبابها فهو أحد أحجار األساس في التفكير ال
فالتعرف على الذات على انها قادرة فاعلة مع التقدم في العمر هو من . الموصل إلى التجديد

األمور األساسية التي تمكّن الفرد من التقدم نحو حلول هذه المشاكل، خاصة مع ازدياد الخبرات 
، وهذا ال والتعرف على العالم وإمكانية حل المشاكل الذاتية او ضمن البيئة المحيطة بطرق جديدة

يمكن ان يصل لحيز اإلنجاز دون اعتراف مسبق بالمسؤولية عن المشاكل وكون الفرد جزء منها 
  . ومن الحلول المقترحة إلنهائها

  
أما تزايد الوعي بالمساواة بين الجنسين مع تقدم المرء بالمستوى الدراسي فهو دليل على أن هذا 

غير ان هذا . ة في الحياة كلما ازدادت فرص التعليمالوعي ترتبط بتوسيع اآلفاق الفكرية والتأملي
ال يدل بالضرورة على ان التعليم يرتبط لزاماً برفع الوعي بالمساواة، غير انه يمكن أن يؤدي 
إلى تزايد في الميل نحو التعرف على وجود ما يخالف الرأي الذاتي حول هذا الموضوع، وهذا 

وخاصة الشباب الذين تتزايد خبراتهم كل يوم، وبالتالي يفتح آفاق التفكير والتأمل عند األفراد 
  .يفسح لهم المجال لإلبداع

  
ولدى النظر في الصفات المثبطة لإلبداع فإننا نالحظ أن تزايد األفراد بالمستوى الدراسي يعود 
عليهم بتزايد صفات معينة كفقدان المرونة في تغيير طريقة التفكير سريعاً، ويبدو ان تزايد خبرة 

لمرء الناتجة عن تقدمه بالمستوى الدراسي تقيد المرونة لديه وتحجم تفكيره، ولعل ذلك عائد إلى ا
أما تزايد الميل نحو . أسلوب التعليم التلقيني الذي يدفع بالمرء بعيداً عن الفهم والتفكير واإلبداع
لتقليدي بسبب التعليم فقدان االهتمام بالتفكر في لغزالحياة والكون فهو أيضاً ضمن إطار التفكير ا

  . التلقيني الذي يكبح جماح التفكير اإلبداعي في البيئة المحيطة للذات
  

ندرة سماع عبارات التثبيط من الوالدين وتقطّع الحصول على التشجيع  أما المعاناة بسبب عدم
 بالمستوى على التفكير التجديدي من األسرة والمؤسسة التعليمية فإن تزايد هذه المعاناة مع التقدم

الدراسي دليل على استمرار عدم التشجيع، وهو أحد األمور القاتلة لإلبداع ألنه يفقد الناشئ ثقته 
وكذلك فإن التسليم بمعلومات معطاة في المؤسسة . بنفسه ويهدم أمامه فرص التفكير الجديد

ي ناتج عن تجارب التعليمية وتزايد عدم الجرأة على نقد األكبر سناً مع التقدم بالمستوى الدراس
عملية أظهرت للفرد أن تمحيص المعلومات الواردة وانتقاد األكبر سناً أمر غير مجد، وهذا 

  .يحمل تثبيطاً لإلبداع
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أما تزايد عدم ربط األسباب بالنتائج مع التقدم بالمستوى الدراسي فهو ناتج عن عدم القدرة على 
تعليمية والذي يؤدي التقدم في بالمستوى الدراسي التفكير بسبب األسلوب التلقيني في المؤسسة ال

إلى تزايده عند األفراد، إال عندما تهيأ لهم الفرص لربط األسباب بالنتائج وفهم ما يدرسونه بدل 
  . حفظه، وبالتالي تنفتح امامهم آفاق التفكير المبدع

  
التقدم بالمستوى الدراسي أما تذبذب الثقة بالمرأة وإمكانيات التفكير واإلبداع لديها فتزايده مع 

دليل على أن تزايد التوصل لفكرة أن محاولة مساعدة المرأة لتحسين إمكانيات الفكير واإلبداع 
  . لديها غير مجدية دائماً وهذا من أهم عوامل تثبيط اإلبداع لدى المرأة

  
  : الرابعالمحور 

  : لألبالدراسيالمستوى مع متغير اإلحصائيات من ربط المستخلصة نتائج ال

  :  التاليةصفات تطوير اإلبداع، ازدادت لدى األبناء بلما تقدم المستوى الدراسي لألك
 ،تحليل التجارب الفاشلةالتفكر في لغز الحياة والخلق، التأمل و، عمل ما يؤمنون به ويفيد الناس

 عالقة احترام ندرة سماع عبارات التثبيط من الوالدين، فهم القوانين العلمية على أنها غير نهائية،
 النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية،الدرس، المرونة مع اآلخرين،  تشجع الطالب على مع األساتذة

لرغبة بالحوار، االقتناع بضرورة التدقيق في معلومات المؤسسة االقتناع بمساوئ اآلبائية، ا
، االقتناع بفائدة وإمكانية سناً ونقد األكبر التعليمية، عدم الثقة بوسائل اإلعالم، الجرأة مع األقران

اإليمان تطوير القدرات الذاتية اإلبداعية، الربط بين األسباب والنتائج، الشعور بالمسؤولية، 
      .، الشعور بالمساواة بين الجنسين في األسرةبالقدرات الذاتية وتطويرها

  
 من أفراد العينة ءابناأل، اكتسب بمن جانب آخر أنه كلما تقدم المستوى الدراسي لأل تبينو

  : التالية ط اإلبداعيصفات تثب
، فقدان مرونة تغيير طريقة الداخلي، تقلب الشعور تجاه البحث عن رضا الناسعدم الثقة بالحس 

 التفكير سريعاً، عدم قطعية اإليمان بجدوى العمل الدؤوب، تفضيل العمل الجماعي على الفردي،
حصول على االهتمام والتشجيع على التفكير التجديدي من قطّع ال، تتقلب الجرأة في إعالن الرأي

لألسئلة، انخفاض طموح التطوير، األسرة والمؤسسة التعليمية، خاصة في تقبل المعلمين 
  .انخفاض التوصل لمفاهيم وأفكار جديدة
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ولدى التأمل في النتائج المستخلصة نالحظ أن صفات اإلبداع التي تتطور مع التقدم في المستوى 
لدراسي لألب أكثر من تلك التي تثبط اإلبداع وتدفعه، وهذا يدل على أن زيادة العلم والمعرفة ا

عند األب من خالل تعليمه تؤدي وظيفة إيجابية وتزيد من فرص الوصول إلى فكر إبداعي، 
وهذا دليل على أن بذور التفكير اإلبداعي موجودة عند الشباب وتزيدها معرفة الوالدين 

  . ومستواهما العلميوتعليمهما 
  

حيث نالحظ تطور الرغبة بعمل ما يؤمنون به، مما يدل على أن التقدم في المستوى الدراسي 
لألب يوجه األبناء نحو فتح مجال التفكير والعمل نحو الرغبة الذاتية واإليمان الذاتي بالقدرات 

ألبناء على النظر ومشروعية البحث عما ترغبه الذات وليس ما يريده الناس، وهذا يساعد ا
كما أن تزايد . بحرية أكبر إلى ما يريدون القيام به ومن ثم البحث عن أفكار ألعمال جديدة

الرغبة في التأمل والتفكر في لغز الحياة والخلق فهو أول بوادر اإلبداع ألن التفكير والتأمل هو 
 مع تزايد المستوى أساس تفكير المبدعين الذي يبتعد بهم عن السطحية، وتزايد هذه النظرة

الدراسي لألب دليل على أن نتيجة تزايد معرفة األب هي انفتاح األبناء نحو عوالم من الفكر 
  . والتأمل والنظر العميق ألبعاد األشياء

  
 أما تزايد الرغبة بعمل ما يفيد الناس بازدياد المستوى الدراسي لألب إنما ينبع من توجيه األب 

ة بخدمة الناس وفائدة تحسين أوضاعهم بشكل أو بآخر، وهو دافع على األبناء نحو تعميق الرغب
اإلبداع مبني على تزايد الخبرة باحتياجات الناس كلما تزايدت خبرة المرء المستقاة من والده 

  . المتقدم في التعليم، والذي يدفع األبناء على تحسين فرص إفادة الناس
  

 فهو دليل على توجيه والِدي من قبل األب نحو النظر أما تزايد الرغبة بتحليل التجارب الفاشلة
العميق في األمور والتوجه نحو تحليل األحداث والمواقف وتفكيكها إلى مكوناتها األساسية بهدف  
التعرف على تفاصيلها ونقاط الضعف والقوة فيها ومكامن الخطأ والصواب، ومن ثم إعادة 

تمييز الدروس المطلوب تعلمها من التجارب الفاشلة تركيبها على النحو الذي يوصل المرء إلى 
إن هذا التوجيه من قبل األب كلما تقدم مستواه العلمي يدل . تمهيداً لعدم تكرارها في المستقبل

على أهمية العلم والتعليم والدور الفعال الذي يؤديه في تربية جيل من المتطورين فكرياً 
عن هذا . ر فشل الماضي والتعلم من دروس التاريخوالمستعدين للتفكير واإلبداع وعدم تكرا

التعلم هو أحد أسس عدم تكرار ما ينتج عنه نتائج مؤلمة لإلنسان، وتزايد هذا األمر  داعم 
  . أساسي لإلبداع والمبدعين



 

- 225 - 

أما ندرة سماع عبارات التثبيط من الوالدين فإن تزايد الميل نحو عدم تثبيط األبناء بازدياد 
مي لألب دليل على ان تزايد معرفة األب توصله للتأكد من عدم فائدة هذا التثبيط المستوى التعلي

بل وخطورته على األبناء ومستقبلهم الفكري والعلمي واإلنتاجي، وبالتالي يتجه األب نحو ترك 
هذا يدل على أن التعليم يوصل المرء لفهم آليات . هذا النوع من الكالم من باب الفهم لسلبيته

  . اإلنساني وما يسبب تشجيعه على اإلنتاج ومن ثم نجاحه في هذا اإلنتاجالتفعيل 
  

أما تزايد النظر لقوانين العلم على أنها غير نهائية وخاصة مع التقدم في المستوى الدراسي لألب 
فهو دليل على فهم األب لضرورة ترك لباب اإلبداع الجديد مفتوحاً وعدم غلق مجال التفكير أمام 

ه ليعملوا وينتجوا، ومن ثم قيامه بتوجيههم نحو التأمل في كل شيء حتى القوانين عقول أبنائ
والمساهمة في تطويرها، وهذا التزايد دليل حصول األفراد على هذا التوجيه والدعم من اآلباء 
باإلضافة للحصول على خبرات جديدة أثبتت لهم ضرورة عدم إغالق أبواب التفكير فهناك دائماً 

  . وير العلوم والزيادة عليهااحتمال لتط
  

أما تزايد احترام األساتذة والعالقة الطيبة معهم والرغبة بالحوار معهم ومع اآلخرين مع تزايد 
المستوى التعليمي لألب فهي عادة ما تكون مبنية على تعلم بالقدوة ألهمية التفاهم والتعرف على 

د ذاته انفتاح على جديد ال يمكن أن طرق تفكير وتواصل جديدة مختلفة عن الذات وهذا في ح
يوجد دون أن يكون عند المرء استعداد للتجديد والتفكير في ما اختلف من األمور واألفكار 
واألشخاص، وتزايد هذا األمر في مجمله مع تزايد المستوى الدراسي لألب هو ناتج عن زيادة 

والحصول على نتائج أفضل عندما خبرة األب بالناس والتفاعل معهم وأن البشر قابلون للتفاوض 
يتحاورون، وتلك خبرات قيمة ينقلها اآلباء لألبناء وتزيد من فرص تفاعلهم مع المجتمع 

  . وتفكيرهم بالجديد المبدع
  

أما النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية فتزايدها مع التقدم بالمستوى الدراسي لألب يعني أن األب 
ستواه التعليمي ثم يعطي ألبنائه هذه الخبرة المتزايدة على وجود يكتسب خبرة متزايدة بازدياد م

أبعاد وتفاصيل لألمور ونتائج على المستوى البعيد، ويمكن أن يؤدي هذا الربط بين الحاضر 
إن هذا النظر البعيد يدل على فهم . والمستقبل إلى تجنب مشاكل مستقبلية بناء على تجارب سابقة

عليها من أحداث ومواقف، ومن ثم التعمق بها وأخذها بعين االعتبار نتائج األمور وما يترتب 
للتوصل إلى ربطها ببعضها من جديد بشكل إيجابي فعال مثمر، وكلما تزايد هذا التوجيه من 
طرف األب كلما نقل هذا الفهم ألبنائه وساعدهم على فهمه وتجاوز النظرة قصيرة المدى التي ال 
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ذا التوجيه من قبل األب يساعد األبناء على التفكير العميق وعدم وه. تحفل إال بالقريب منها
  .  االكتفاء بما يرونه أمامهم مما يمهد الطريق نحو التفكير المبدع

  
أما تزايد اقتناع اآلباء بمساوئ اآلبائية مع تزايد مستواهم الدراسي هو أمر إيجابي، خاصة أن 

عن ترك اآلبائية والرغبة بالتجديد وبحث . ر لألبناءنتائجه تبدو ظاهرة عندما يتم نقل هذه األفكا
فاالستفادة من . األمور على صعيد مختلف هو أحد أهم أسس التوجه نحو المستقبل التجديدي

التاريخ أمر ضروري، على أال يصل ذلك مرحلة تجميد المستقبل، بل يجب أن يكون هناك فهم 
  . في تطوير المستقبللالثنين معاً من أجل االستفادة من دروس التاريخ

  
ويأتي تزايد الرغبة بالحوار مع اآلخرين مع تزايد المستوى الدراسي لألب دليل على استعداد 
األب للتفاهم والتعرف على طرق تفكير وتواصل جديدة مختلفة عن الذات وهذا في حد ذاته ما 

 يكون عند المرء ينقله األب ألبنائه فيوصلهم النفتاح على جديد ال يمكن أن يوجد دون أن
استعداد للتجديد والتفكير في ما اختلف من األمور واألفكار واألشخاص، وتزايد هذا األمر في 
مجمله مع تزايد المستوى الدراسي لألب هو ناتج عن زيادة الخبرة بالناس والتفاعل معهم وأن 

  .  البشر قابلون للتفاوض والحصول على نتائج أفضل عندما يتحاورون
  

ايد الرغبة بتمحيص المعلومات الواردة من المؤسسة التعليمية فهو دليل على أن تقدم أما تز
في معرفة أن األمور ال تؤخذ ) التي ينقلها ألبنائه الحقاً(المستوى الدراسي لألب يزيد خبرته 

بظواهرها وهناك مجال للتفكير واحتمال وجود مجال التحسين قائم ال ينقطع، وهذا الفكر هو 
إن عدم الثقة بوسائل اإلعالم عند . بداع والبحث عن وسائل أفضل لتحقيق األهدافأساس اإل

األبناء وتزايدها كلما تزايد المستوى الدراسي لألب هو دليل على ان األب بذاته يفتقد لهذه الثقة 
  .بسبب خبرات سابقة ووعي باإلعالم وأهدافه، وهذا يزيد فرص حرية التفكير عند األبناء

 اإليمان بإمكانية وفائدة تطوير القدرات الذاتية على اإلبداع بناء على التقدم بالمستوى أما تزايد
الدراسي لألب فإنها تعني تزايد اإليمان عند األب ومن ثم تزايد اليقين باالستطاعة الذاتية عند 

 التفكير األبناء وهذا دافع هام في العمل اإلبداعي، فانعدامه يلغي اإلبداع من أساسه ويغلق باب
فيه، فإن انعدمت اإلمكانية فال داع للمحاولة أصالً، أما في وجود اإليمان بالقدرة الذاتية على 
اإلنجاز ضمن حيز المتوقعات ولذلك فهناك فرصة كبيرة له للوصول إلى الخطوة التالية من 

  . البحث والتمحيص والتجديد وصوالً لإلنجاز
  



 

- 227 - 

تائج مع تزايد المستوى الدراسي لألب دليل على فهم من ويأتي تزايد الربط بين األسباب والن
. جانب اآلباء لهذا العمق ومن ثم توجيه أبنائهم إليه من أجل التحسين والتقدم في مجاالت مختلفة

إن هذا الفهم يفتح آفاق التفكير والربط بين األمور بما يوصل لنتائج مفيدة للذات واالخرين تطور 
  . كله وأوضاعه في البيئة المحيطةالمرء وتساعده على حل مشا

  
أما الشعور بالمسؤولية تجاه المشاكل وأسبابها فهو أحد أحجار األساس في التفكير السليم 

فالتعرف على الذات على انها قادرة فاعلة مع التقدم في العمر هو من . الموصل إلى التجديد
المشاكل، خاصة مع ازدياد الخبرات األمور األساسية التي تمكّن الفرد من التقدم نحو حلول هذه 

والتعرف على العالم الذي يأتي به المرء بتوجيه من والده، فازدياد هذا الفهم بسبب ازدياد 
المستوى الدراسي عند األب ومن ثم نقله ألبنائه يعينهم على التفكر والبحث عن الحلول وإمكانية 

ة، وهذا ال يمكن ان يصل لحيز اإلنجاز حل المشاكل الذاتية او ضمن البيئة المحيطة بطرق جديد
دون اعتراف مسبق بالمسؤولية عن المشاكل وكون الفرد جزء منها ومن الحلول المقترحة 

  . إلنهائها
  

أما تزايد الوعي بالمساواة بين الجنسين مع تقدم المرء بالمستوى الدراسي لألب فهو دليل على 
ه، مما ربط وعيهم بتوسع آفاقهم الفكرية والتأملية أن األب وصل إلى هذا الوعي ثم نقله إلى أبنائ
قد ال يدل هذا بالضرورة على أن تعليم األب يلغي . في الحياة نتيجة الزدياد فرص التعليم آلبائهم

عدم المساواة، غير أنه يؤدي إلى تزايد في الميل نحو التعرف على وجود ما يخالف الرأي 
اق التفكير والتأمل عند األفراد وخاصة الشباب الذين الذاتي حول هذا الموضوع، وهذا يفتح آف

  .تتزايد خبراتهم من آبائهم كل يوم، وبالتالي يفسح لهم المجال لإلبداع
  

ولدى النظر في الصفات المثبطة لإلبداع فإننا نالحظ أن تزايد األفراد بالمستوى الدراسي لألب 
خلي، وقد يكون ذلك بسبب السيطرة يعود عليهم بتزايد صفات معينة كعدم الثقة بالحس الدا

الوالدية لألب التي توجه األبناء نحو التفكير باتجاهات معينة بعيداً عن حسهم الداخلي ومشاعرهم 
كما أنه ومن نفس المنطلق قد يتجه األبناء نحو الرغبة . الشخصية، وهذا يثبط اإلبداع لديهم

  .  مما يقلص فرص اإلبداعأحياناً بكسب رضا الناس بعيداً عن الرغبات الذاتية،
  

أما فقدان المرونة في تغيير طريقة التفكير سريعاً، فيبدو ان تزايد المستوى الدراسي لألب ومن 
ثم إعطائه لهذه الخبرة ألبنائه يقيد المرونة لديهم ويحجم تفكيرهم، وقد يكون ذلك أيضاً لطريقة 
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تلقيني الذي يدفع بالمرء بعيداً عن الفهم التعليم التي مرت باألب والتي تعتمد أسلوب التعليم ال
  . والتفكير واإلبداع

  
أما تزايد اإليمان بالعمل الجماعي بدل الفردي كلما تزايد المستوى التعليمي لألب فقد يكون مرده 
إلى طريقة التعليم التي مرت باآلباء والتي تعتمد التلقين والحفظ دون اعتبار مواهب األفراد 

وهذا بذاته قد يكون سبباً لتقلب جرأة األبناء في إعالن . كير المتميز المبدعالمختلفين في التف
  .آرائهم لدى تزايد المستوى التعليمي آلبائهم

  
أما المعاناة بسبب تقطّع الحصول على التشجيع على التفكير التجديدي من األسرة والمؤسسة 

 لألب هو دليل على استمرار عدم التعليمية فإن تزايد هذه المعاناة مع تقدم المستوى الدراسي
التشجيع وتناقص اهتمام األب بالنواحي النفسية ألبنائه، رغم أن التعليم يفترض أن يدعم هذا 
الفهم ويزيده، ولكن فقدان هذا التشجيع من األب هو أحد األمور القاتلة لإلبداع ألنه يفقد الناشئ 

 مرتبط أيضاً بعدم الحصول على التشجيع من وهذا. ثقته بنفسه ويهدم أمامه فرص التفكير الجديد
المؤسسة التعليمية، وتزايد هذا الفقدان يحمل تثبيطاً لإلبداع، خاصة لدى وجود أسئلة لدى 

  . الطالب ثم ينخفض تشجيع معلميهم لهم على اإلفصاح عنها ومن ثم اإلجابة عليها
  

دراسي آلبائهم فهو أمر مستغرب أما تزايد انخفاض الطموح عند األبناء كلما تزايد المستوى ال
ويخفض فرص التفكير وتحسين األوضاع الذاتية بسبب فقدان الرغبة الذاتية ومن ثم الحافز على 
التفكير المبدع، وهذا يوصل للنقطة التالية المتعلقة بالتوصل لمفاهيم جديدة، فانخفاض الطموح 

اكس للمتوقع، ولعل ذلك ناجم عن عند األبناء بازدياد المستوى التعليمي آلبائهم هو أمر مع
  . تجارب مر بها اآلباء ونقلوا مشاعرهم تجاهها لألبناء

  
  : الخامسالمحور 

  :مالدراسي لألالمستوى مع متغير اإلحصائيات من ربط المستخلصة نتائج ال

 اعتماد الحس:  التاليةصفات تطوير اإلبداع، ازدادت لدى األبناء لألمكلما تقدم المستوى الدراسي 
، عمل ما يؤمنون به ويفيد الناس، القدرة على تغير طريقة التفكير سريعاً، الحصول على الداخلي

التفكير، انخفاض سماع عبارات التثبيط من الوالدين، فهم القوانين ين على تجديد تشجيع الوالد
اتذتهم، العلمية على أنها غير نهائية، عالقة احترام مع األساتذة وتلقي الطلبة للتشجيع من أس

عدم الثقة بوسائل اإلعالم والرغبة بتمحيص معلومات المؤسسة النظرة البعيدة للنتائج المستقبلية، 
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الكبر سناً، االقتناع بفائدة تطوير القدرات الذاتية  وكذلك في نقد التعليمية، الجرأة مع األقران
 القدرة على ،عن مشاكلهاإلبداعية، الربط بين األسباب والنتائج، ووجود شعور بمسؤولية المرء 

الشعور بالمساواة بين الجنسين في  ،، اإليمان بالقدرات الذاتية وتطويرهاتجديد أسلوب التفكير
األسرة، وجود ثقة بالمرأة وإمكانيات التفكير واإلبداع لديها عندما تعطى فرصاً كالرجل، والميل 

      .نحو ما يثير الفضول واالهتمام في التعليم
  
 من أفراد العينة ءبنااأل، اكتسب لألمأنه كلما تقدم المستوى الدراسي تبين خر، من جانب آو

، تقلب الرغبة بالتأمل والتفكر في لغز االهتمام بكسب رضا الناس :التالية ط اإلبداعيصفات تثب
الحياة والخلق، عدم الثقة بأن العمل الدؤوب هو طريق النجاح، تفضيل العمل الجماعي على 

، تقلب االعتراف بضرر اآلبائية، عدم التأكد من تحليل التجارب الفاشلةب الرغبة بتقلالفردي، 
تقطّع الحصول على االهتمام والتشجيع على التفكير التجديدي من المؤسسة ، أهمية الحوار

  . التعليمية
  

 ولدى التأمل في النتائج المستخلصة نالحظ أن صفات اإلبداع التي تتطور مع التقدم في المستوى
ادة العلم والمعرفة  أكثر من تلك التي تثبط اإلبداع وتدفعه، وهذا يدل على أن زيمالدراسي لأل

 تؤدي وظيفة إيجابية وتزيد من فرص الوصول إلى فكر إبداعي، ا من خالل تعليمهمعند األ
وهذا دليل على أن بذور التفكير اإلبداعي موجودة عند الشباب وتزيدها معرفة الوالدين 

  . ما ومستواهما العلميوتعليمه
  

 التقدم في المستوى الدراسي حيث نالحظ تطور الرغبة بعمل ما يؤمنون به، مما يدل على أن
 يوجه األبناء نحو فتح مجال التفكير والعمل نحو الرغبة الذاتية واإليمان الذاتي بالقدرات ملأل

 د األبناء على النظرومشروعية البحث عما ترغبه الذات وليس ما يريده الناس، وهذا يساع
  . بحرية أكبر إلى ما يريدون القيام به ومن ثم البحث عن أفكار ألعمال جديدة

  
 م إنما ينبع من توجيه األم أما تزايد الرغبة بعمل ما يفيد الناس بازدياد المستوى الدراسي لأل

هو دافع على األبناء نحو تعميق الرغبة بخدمة الناس وفائدة تحسين أوضاعهم بشكل أو بآخر، و
 تهيدت خبرة المرء المستقاة من والداإلبداع مبني على تزايد الخبرة باحتياجات الناس كلما تزا

  .  في التعليم، والذي يدفع األبناء على تحسين فرص إفادة الناسةالمتقدم
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رونة الم نحو ميل على توجيه والِدي من قبل األفهو دلقدرة على تغيير طريقة التفكير أما تزايد ال
وكذلك . تجارب الماضي السابقة الفاشلةعدم تكرار والتحكم بالذات في هذا الخصوص، خاصة ل

فإن تزايد المستوى التعليمي لألم وما يتبعه من تزايد التشجيع يدفع األبناء نحو التفكير اإلبداعي، 
  .  مما يدل على فائدة تعليم األم وتطور توجيهاتها بهذا المجال

  
اء بازدياد عبارات التثبيط من الوالدين فإن تزايد الميل نحو عدم تثبيط األبنأما ندرة سماع 

 للتأكد من عدم فائدة هذا التثبيط ا توصلهم دليل على ان تزايد معرفة األمالمستوى التعليمي لأل
 نحو ترك متجه األتبل وخطورته على األبناء ومستقبلهم الفكري والعلمي واإلنتاجي، وبالتالي 

هذا يدل على أن التعليم يوصل المرء لفهم آليات . وع من الكالم من باب الفهم لسلبيتههذا الن
  . التفعيل اإلنساني وما يسبب تشجيعه على اإلنتاج ومن ثم نجاحه في هذا اإلنتاج

  
 مأما تزايد النظر لقوانين العلم على أنها غير نهائية وخاصة مع التقدم في المستوى الدراسي لأل

 لضرورة ترك لباب اإلبداع الجديد مفتوحاً وعدم غلق مجال التفكير أمام ملى فهم األفهو دليل ع
 بتوجيههم نحو التأمل في كل شيء حتى القوانين اعقول أبنائه ليعملوا وينتجوا، ومن ثم قيامه

األمهات والمساهمة في تطويرها، وهذا التزايد دليل حصول األفراد على هذا التوجيه والدعم من 
 ضرورة عدم إغالق أبواب التفكير فهناك دائماً نافة للحصول على خبرات جديدة أثبتت لهباإلض

   .احتمال لتطوير العلوم والزيادة عليها
  

ن مع تزايد أما تزايد احترام األساتذة والعالقة الطيبة معهم والرغبة بالحوار معهم ومع اآلخري
 تعلم بالقدوة ألهمية التفاهم والتعرف على  فهي عادة ما تكون مبنية علىمالمستوى التعليمي لأل

طرق تفكير وتواصل جديدة مختلفة عن الذات وهذا في حد ذاته انفتاح على جديد ال يمكن أن 
يوجد دون أن يكون عند المرء استعداد للتجديد والتفكير في ما اختلف من األمور واألفكار 

 هو ناتج عن زيادة متوى الدراسي لألله مع تزايد المسواألشخاص، وتزايد هذا األمر في مجم
 بالناس والتفاعل معهم وأن البشر قابلون للتفاوض والحصول على نتائج أفضل عندما مخبرة األ

لألبناء وتزيد من فرص تفاعلهم مع المجتمع األمهات نقلها تيتحاورون، وتلك خبرات قيمة 
  . وتفكيرهم بالجديد المبدع

  
 م يعني أن األممستقبلية فتزايدها مع التقدم بالمستوى الدراسي لألأما النظرة البعيدة للنتائج ال

  هذه الخبرة المتزايدة على وجوداعطي ألبنائهت التعليمي ثم اكتسب خبرة متزايدة بازدياد مستواهت
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أبعاد وتفاصيل لألمور ونتائج على المستوى البعيد، ويمكن أن يؤدي هذا الربط بين الحاضر 
إن هذا النظر البعيد يدل على فهم . اكل مستقبلية بناء على تجارب سابقةوالمستقبل إلى تجنب مش

نتائج األمور وما يترتب عليها من أحداث ومواقف، ومن ثم التعمق بها وأخذها بعين االعتبار 
ما تزايد هذا التوجيه من للتوصل إلى ربطها ببعضها من جديد بشكل إيجابي فعال مثمر، وكل

هم على فهمه وتجاوز النظرة قصيرة المدى التي ال ت وساعدا الفهم ألبنائه كلما نقل هذامطرف األ
 يساعد األبناء على التفكير العميق وعدم موهذا التوجيه من قبل األ. تحفل إال بالقريب منها

    .االكتفاء بما يرونه أمامهم مما يمهد الطريق نحو التفكير المبدع
  

على أن تقدم أما تزايد الرغبة بتمحيص المعلومات الواردة من المؤسسة التعليمية فهو دليل 
 في معرفة أن األمور ال تؤخذ)  الحقاًانقلها ألبنائهتالتي  (ا يزيد خبرتهمالمستوى الدراسي لأل

بظواهرها وهناك مجال للتفكير واحتمال وجود مجال التحسين قائم ال ينقطع، وهذا الفكر هو 
إن عدم الثقة بوسائل اإلعالم عند . أساس اإلبداع والبحث عن وسائل أفضل لتحقيق األهداف

ة فتقد لهذه الثقت ا بذاتهم هو دليل على ان األم كلما تزايد المستوى الدراسي لألاألبناء وتزايدها
  .بسبب خبرات سابقة ووعي باإلعالم وأهدافه، وهذا يزيد فرص حرية التفكير عند األبناء

  
 على التقدم بالمستوى أما تزايد اإليمان بإمكانية وفائدة تطوير القدرات الذاتية على اإلبداع بناء

ذاتية عند  ومن ثم تزايد اليقين باالستطاعة الم فإنها تعني تزايد اإليمان عند األمالدراسي لأل
األبناء وهذا دافع هام في العمل اإلبداعي، فانعدامه يلغي اإلبداع من أساسه ويغلق باب التفكير 
فيه، فإن انعدمت اإلمكانية فال داع للمحاولة أصالً، أما في وجود اإليمان بالقدرة الذاتية على 

طوة التالية من اإلنجاز ضمن حيز المتوقعات ولذلك فهناك فرصة كبيرة له للوصول إلى الخ
  . البحث والتمحيص والتجديد وصوالً لإلنجاز

  
يل على فهم من  دلمئج مع تزايد المستوى الدراسي لألويأتي تزايد الربط بين األسباب والنتا

 إليه من أجل التحسين والتقدم في مجاالت ن لهذا العمق ومن ثم توجيه أبنائهألمهاتجانب ا
لتفكير والربط بين األمور بما يوصل لنتائج مفيدة للذات إن هذا الفهم يفتح آفاق ا. مختلفة

  . واالخرين تطور المرء وتساعده على حل مشاكله وأوضاعه في البيئة المحيطة
  

أما الشعور بالمسؤولية تجاه المشاكل وأسبابها فهو أحد أحجار األساس في التفكير السليم 
  من األمور األساسية التيهودرة فاعلة فالتعرف على الذات على انها قا. الموصل إلى التجديد
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تمكّن الفرد من التقدم نحو حلول هذه المشاكل، خاصة مع ازدياد الخبرات والتعرف على العالم 
 م ازدياد المستوى الدراسي عند األالذي يأتي به المرء بتوجيه من والده، فازدياد هذا الفهم بسبب

نهم على التفكر والبحث عن الحلول وإمكانية حل المشاكل الذاتية او  يعياه ألبنائاومن ثم نقله
ضمن البيئة المحيطة بطرق جديدة، وهذا ال يمكن ان يصل لحيز اإلنجاز دون اعتراف مسبق 

   .بالمسؤولية عن المشاكل وكون الفرد جزء منها ومن الحلول المقترحة إلنهائها
  

 فهو دليل على أن متقدم المرء بالمستوى الدراسي لألع أما تزايد الوعي بالمساواة بين الجنسين م
، مما ربط وعيهم بتوسع آفاقهم الفكرية والتأملية ا إلى أبنائها وصل إلى هذا الوعي ثم نقلهماأل

 مل هذا بالضرورة على أن تعليم األقد ال يد. مهاتهمألفي الحياة نتيجة الزدياد فرص التعليم 
 إلى تزايد في الميل نحو التعرف على وجود ما يخالف الرأي يلغي عدم المساواة، غير أنه يؤدي

الذاتي حول هذا الموضوع، وهذا يفتح آفاق التفكير والتأمل عند األفراد وخاصة الشباب الذين 
  .تتزايد خبراتهم من آبائهم كل يوم، وبالتالي يفسح لهم المجال لإلبداع

  
 ميد األفراد بالمستوى الدراسي لألظ أن تزاولدى النظر في الصفات المثبطة لإلبداع فإننا نالح

كلما تزايد المستوى تزايد اإليمان بالعمل الجماعي بدل الفردي كيعود عليهم بتزايد صفات معينة 
 والتي تعتمد التلقين والحفظ مهاتألعليم التي مرت با فقد يكون مرده إلى طريقة التمالتعليمي لأل

وهذا بذاته قد يكون سبباً لتقلب . دون اعتبار مواهب األفراد المختلفين في التفكير المتميز المبدع
  .ألمهاتهمجرأة األبناء في إعالن آرائهم لدى تزايد المستوى التعليمي 

  
لتفكير التجديدي من األسرة والمؤسسة أما المعاناة بسبب تقطّع الحصول على التشجيع على ا

ر عدم  هو دليل على استمرامالتعليمية فإن تزايد هذه المعاناة مع تقدم المستوى الدراسي لأل
، رغم أن التعليم يفترض أن يدعم هذا الفهم ا بالنواحي النفسية ألبنائهمالتشجيع وتناقص اهتمام األ

أحد األمور القاتلة لإلبداع ألنه يفقد الناشئ ثقته  هو م، ولكن فقدان هذا التشجيع من األويزيده
وهذا مرتبط أيضاً بعدم الحصول على التشجيع من . بنفسه ويهدم أمامه فرص التفكير الجديد

المؤسسة التعليمية، وتزايد هذا الفقدان يحمل تثبيطاً لإلبداع، خاصة لدى وجود أسئلة لدى 
  . فصاح عنها ومن ثم اإلجابة عليهاالطالب ثم ينخفض تشجيع معلميهم لهم على اإل
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  :األساسية للبحثتساؤالت خالصة ربط النتائج اإلحصائية بال
تساؤل الرئيسي المركب للبحث وهي أن التنشئة االجتماعية نستخلص مما سبق إجابة على ال

المتمثلة أساساً بالتربية األسرية والتعليمية والدينية واألقران واإلعالم لها أثر جوهري في تنشئة 
ومما يالحظ أن الشباب السوري . الشباب منذ طفولتهم على إمكانية التفكير اإلبداعي أو تثبيطه

اإلبداع غير أنه يحتاج لإليمان بذاته ومواجهة إمكانياته على التطوير يتمتع بقدرات جيدة على 
كما أن الدور الذي تؤديه مؤسسات التنشئة االجتماعية يحتاج . الذاتي بشكل أكثر واقعية وعملية

  .  إلى تطوير جوهري بدءاً من الوالدين وانتهاء بوسائل اإلعالم المتنوعة
  

  :حات النتائج العامة والمقتر: سابعاً 

بعد البحث في كافة المعلومات الواردة حول التنشئة االجتماعية وتأثيرها على نمو التفكير 
اإلحصائية وتحليلها، يمكن اإلبداعي عند الشباب السوري، وبعد جمع اآلراء ومعالجة البيانات 

  : استخالص النتائج العامة التالية
  

  امةــائج العــالنت

  
  :ا النقاط التاليةنستنتج من البيانات وتحليله

توفر معظم صفات اإلبداع عند كل من الجنسين وتزايدها كلما تقدم أفراد العينة بالعمر  -١
 .والمستوى الدراسي لهم ولوالديهم، ولكن بنسب متفاوتة

في نفس الوقت ليست النسب بالتي يمكن القول من خاللها الجزم بأن جميع الشباب  -٢
 القول أن بذور الرغبة في اإلبداع والشجاعة يمكننا. يميلون نحو إمكانية اإلبداع

المطلوبة لالبتكار متوفرة ولكن بشكل خجول ال يحمل روح اإلقدام والجرأة على التغيير 
ورغم أن البعض قد يعد هذه الروح والجرأة من الرفاهيات، إال أنها . في أسلوب التفكير

   .مام الشبابتحمل الكثير من إمكانية الحل للكثير من صعوبات الحياة أ

تدل البيانات على وجود ثغرات في التربية سواء للجنسين ولمعظم المراحل العمرية  -٣
والتعليمية في التشجيع على التفكير اإلبداعي واحترام عقول األبناء وأفكارهم واالهتمام 

 .بتحفيزهم على االبتكار والتفكير في أمور الحياة بأبعاد عميقة وغير مألوفة
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 هي حصول ضمور القدرة على اإلبداع عند النشء منذ الطفولة، خاصة نتيجة ما سبق -٤
أن أكبر جهة مؤثرة على الناشئ في بناء تفكيره وقدرته على الوصول للقرارات هي 

 .    أفراد األسرة

مسألة االستفادة من التعليم في التشجيع على اإلبداع غير مدروسة وغير مفعلة بشكل  -٥
 . على اإلبداعلبة يجابيات وسلبيات في تدريب الطواضح المعالم، ولذلك نجد إ

ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق المعلم المدرسي والجامعي الذي يمكن أن يكسب ثقة  -٦
 .تلميذه تلقائياً

رغم الثقة المعطاة للمؤسسة الدينية والقناعة بها، إال أنها ال تفي بأفضل ما هو مطلوب  -٧
لتفكير فيما يفيد المرء ويحفزه على إيجاد الحلول منها خاصة بما يتعلق بالتحفيز على ا

الجديدة وتطوير الذات بطرق إبداعية مبنية على أسس صلبة من الدين الصحيح، والدليل 
 .بأهمية وإمكانية تطوير الذات دينياًاالقتناع هو عدم غلبة 

هناك فهم سطحي لمعوقات تنمية التفكير اإلبداعي، ولكن في نفس الوقت هناك رغبة  -٨
وإيمان بأهمية وإمكانية تطوير القدرات الذاتية اإلبداعية، خاصة بالنظر إلى األضرار 

 .المتوقع حدوثها والفوائد التي يمكن خسارتها إن لم تتم تنمية التفكير اإلبداعي

هناك تناقض في النظرة للمرأة وقدراتها، فرغم االعتراف بالمساواة بين الجنسين، هناك  -٩
 .الفكرية واإلبداعيةضعف بالثقة بقدراتها 

هناك استعداد واضح للتعلم من خالل وسائل وطرق تعليمية تثير الفضول واالهتمام  -١٠
 .وهناك ما يقارب اإلجماع على فشل أسلوب التلقين في التعليم

هناك ميل واضح تجاه اعتماد العقل في عمليات اتخاذ القرار، وهذا يدل على استعداد  -١١
 . ند الشباب السوري بشكل عامللتفكير والتجديد واالبتكار ع

هناك إمكانية ضخمة في تفعيل إمكانيات اإلبداع المتوفرة عند الشباب السوري، وللتنشئة  -١٢
  .االجتماعية بمؤسساتها المختلفة دور أساسي في تحقيق إنجازات هامة

  
  :وبعد بحث النتائج العامة، يمكن التقدم بالمقترحات التالية

  
  اتــــــالمقترح
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  :األسرة في التنشئة االجتماعية للشباب دور  -١

إنه مما ال شك فيه أن دور األسرة جوهري في بناء شخصية الناشئ وطريقة تفكيره ونمط 
وهنا يمكن . سلوكه واتجاهاته ومعتقداته، وخاصة في السنوات الست األولى من حياة الطفل

  :اإلشارة إلى النقاط األساسية التالية
  

اج للمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهما والتي هي أمانة ضخمة فهم المقبلين على الزو •
ولعل المشاكل الفكرية والنفسية التي نراها . صعبة ال يصح تجاهلها وال االستهانة بها

على صغارنا بل وعلى الكثير من البالغين من كافة األعمار في المجتمع إنما تعود في 
لية ومعناها واستهانة هذين الوالدين بالمدى نسبة عظمى إلى جهل والديهم بهذه المسؤو

ومن أجل . العظيم لتأثيرهما على أبنائهما في كل ما يفعالنه، حتى في لحظات الصمت
تصحيح هذا الوضع، البد من توجيه المقبلين على الزواج والبد من تهيئتهم نفسياً وفكرياً 

ضور هذه الفئة من الشباب للمسؤولية التي هم بصدد االطالع بها، بل البد من اشتراط ح
والشابات لدورات بهذا الخصوص، قبل ان تتم الموافقة على تسجيل الزواج في سجالت 

ويمكن أن يتم تنظيم هذه الدورات من قبل جهات حكومية أو مجتمعية . الجهات الحكومية
أو مشتركة، بما يحقق أهداف الوعي، ولعل طريقة االشتراط هذه تدفع الشباب إلى 

 . جدية هذه المسؤولية وعدم االستهانة بهاإدراك 
 
إلى أن يتم حدوث هذا االشتراط، يتوجب على الوالدين الواعين أن يعمال على تثقيف  •

نفسيهما قبل اإلقبال على الزواج بل وحتى باإلستمرار بالتعلم بعد إعالنه وبدئهما حياتهما 
ؤولية وخطورة دورهما في معاً، فعليهما البحث والقراءة انطالقاً من شعورهما بالمس

 .   تشكيل نفسية وعقل الناشئ المعتمد عليهما معاً
 
فهم الوالدين الشابين ألهمية مهارات التفكير واإلبداع، ومعرفتهما لألدوات الممكن  •

حيث تعتبر . استخدامها لمساعدة أبنائهما على اكتساب القدرة على التفكير السليم والمبدع
شئة والتي تسود في األسرة مسؤولة عن اكتساب الطفل أنماط األساليب المختلفة للتن

 . التفكير والسلوك االجتماعي

  
الذي تُبنى " تحت أرضي"تعتبر السنوات األولى ذات اهمية كبرى بسبب كونها األساس  •

عليه شخصية اإلنسان وطريقة تفكيره وطريقة تعامله مع مشاعره، والتي في مجموعها 
 أو ٦حيث أن مرحلة .  مع ذاته ثم مع كل ما هو خارج ذاتهتشكل طريقة تفاعل المرء
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 سنوات األولى، هي فترة وضع أسس التفكير ومهاراته بناء على ما يرد إلى الطفل ٧
طبيعته المتميزة فتُنتج دعامات التفكير المستقبلي وفقاً ألساليب من مؤثرات تتفاعل مع 

كما (تعليم الطفل من خالل اللعب معه التربية األسرية، والتي يجب أن تكون مبنية على 
 )سبعاً وآخه سبعاً، وأدبه سبعاً، ابنك العب: أوصى عمر بن الخطاب في بعض األثر

وتسليته بنشاطات هادفة، وعلى الوالدين التعامل مع هذه السنوات السبع على هذا 
وكذلك ) لالذين هم جيل المستقب(األطفال : األساس، فإهمالها خطير النتائج على الطرفين

ويأتي هذا التعامل نتيجة لفهم أهمية هذه ). الذين هما مسؤوالن عن أبنائهما(الوالدين 
، والذي يأتي بدوره من خالل التعلم والقراءة والحرص على التعرف على أسس السنوات

التربية الذهنية لألطفال وتنمية مهاراتهم الفكرية واإلبداعية وتوجيهها، ومن ثم البدء 
ذلك عملياً مع الصغار، وهذا هو الدور العظيم للوالدين، وخاصة األم التي بممارسة 

يجب أن تتفرغ كلياً لهذه المهمة الصعبة وتكرس وقتها لهذا الهدف الذي هي مهيأة أصالً 
له، وال تنشغل عنه بتحصيل مال أو مكانة اجتماعية أو مهنية أو أياً من األمور األخرى 

 الهدف العظيم الذي ال يمكن لمخلوق أن يؤده سواها وال يمكن التي تعد ثانوية إزاء هذا
فإن أرادت أن تؤدي األمانة وتحمي الثغر الذي . ألي فرد أن يحمل عنها هذه المسؤولية

وظفها اهللا تعالى فيه لسده على خير وجه، فعليها أن تتعلم كل ما من شأنه أن يعينها على 
 . الثقة وأهل الخبرة العمليةأداء المهمة وأن تسأل الخبراء من أهل 

 
غير أن أهمية السنوات السبع األولى ال تعني أن السنوات التالية لها أقل أهمية، بل إن  •

لكل مرحلة أهميتها الخاصة ودورها والطريقة التي يتوجب على الوالدين التعامل مع 
ل من خالل األطفال أثناءها، فكما أن مرحلة السبع سنوات األولى هي مرحلة تربية الطف

اللعب معه، فإن المرحلة التالية هي للسبع سنين التالية للسبع األولى، وفيها توضع أسس 
التأديب وبدء التعامل مع الصواب والخطأ والتمييز بينهما سواء في الفهم المجرد أو 

وعليه، فإن دور الوالدين على درجة كبيرة من . السلوك الذاتي أو مع الناس في المجتمع
ة، وعليهما رفع سوية وعيهما بوسائل التعامل من الناشئين في هذه الفترة ومدى األهمي

الذكاء العاطفي المطلوب في هذا التعامل، من أجل اجتياز الناشئين هذه المرحلة الخطرة 
 .بسالم ونجاح

  
إال أن الحاجة ) ١٤ حتى ٧من سن (رغم أن دور المدرسة يبدأ في السنين السبع الثانية  •

دين ودورهما أساسي، خاصة في التأديب والتوجيه ومساعدة الطفل على إلى الوال
التعرف على عالمه المجتمعي الواسع ومكانه فيه، بل ودوره الذي يبدأ في تحديد مالمحه 
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والشك أن استمرارية تفعيل القدرات اإلبداعية هام جداً في هذه . من خالل جنسه
ت مجتمعه والناس من حوله، والعالم المرحلة، خاصة لدى تعرف الناشيء على حاجا

أجمع، علماً بأن هذه الفترة هي فترة بدء تعرف الناشئ وتعمقه في تمييز مواهبه الذاتية 
ومن ثم تهيئته لوضع خطة مبدئية للدور الذي يميزه ويتمنى أن يؤديه بشكل إبداعي 

مبدع في أحالم تربط إنها فترة التفكير ال. جديد في أسرته أو مجتمعه أو حتى تجاه العالم
بين الذات وهدف هذه الذات وما تتمنى تحقيقه لتشعر بالتميز والمعنى الخاص بها، ومن 
الخطر كبت التفكير واإلبداع في هذه المرحلة، فهي تمهيد لما سيليها من تنفيذ لألفكار 

 على ولذلك ينصح أن يعكف الوالدان. اإلبداعية والتجديد واإلضافة الشخصية على الحياة
تثقيف نفسيهما وتعلّم كافة الوسائل التي تعين ابنهما على النضج الفكري والنفسي 
واإلبداعي تماماً كما يحرصان على سالمة ابنهما ونموه الجسدي، ويتضمن ذلك أال يجد 
الوالدان غضاضة في استشارة المختصين وسؤال الدارسين المعنيين بالتربية والتعليم 

ثقة، فهو أمر سيء أن يكون المرء جاهالً لكن األسوأ أن يمتنع وعلم النفس من أهل ال
 .  عن سؤال العلماء والتعلم منهم

  
)  عام٢١ إلى ١٤من عمر (  تلي المرحلة الثانية مرحلة ثالثة هي السبع سنين الثالثة  •

وهي التي تتبلور فيها نتائج التربية وتظهر بشكل يدل على نجاحها أوتقصيرها، وذلك 
يارات الناشئ الذي غدا بالغاً الدالة على طريقة تفكيره وأسلوبه في حل ما من خالل خ

يواجهه من مصاعب ومشكالت في الحياة، كما تظهر نتائج تربيته على اإلبداع والتفكير 
ورغم أن الغلبة في هذه السن هي لظهور النتائج، إال . الحر المبدع أو التقصير في ذلك
الحياة، وهي منوطة بالفرد بذاته ومقدار حرصه على أن عملية التعليم تستمر طوال 

  .  تطوير نفسه والتخلص مما يعيقه عن التطور
  
  : دور المؤسسة التعليمية في التنشئة االجتماعية للشباب -٢

في عقل هذا الصغير، ما يصعب تغييره في زرع لناشئ لمن الصفوف األولى بما أن المعلم يبدأ 
. المدرسة هي مكان تشكيل الجيل وصياغتهذا الدور وأن يجب أن يعي المعلم خطورة هف
الطفولة أشبه بقرص الشمع أو بقطعة من العجين التي يمكن تشكيلها كما يشاء رجل التربية ”

لذلك تظهر هنا الضرورة للقيام ). ١٧٩، ١٩٨١الخشاب، (“ وبمقتضى طباعه وأخالقه واتجاهاته
  :بمهمات متعددة من قبل جهات مختلفة

 : ون على إدارة المؤسسات التعليميةالقائم  )أ 
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أن يعملوا على تطوير الخطط التعليمية بما فيها مناهج التعليم بما يساعد الطالب على 
تطوير طرق تفكيرهم، خاصة بعد أن أثبتت النتائج سوء عاقبة طرق التلقين وتخريبها 

 التربوي لبناء جيل إن الذين يؤمنون بالدور”. لقدرات التفكير بما فيها اإلبداع واالبتكار
المستقبل يدركون حقاً أهمية تعليم مهارات التفكير، إذ ما فائدة التعليم الذي يقوم على 
منهجية التلقين البغيضة التي ألفناها؟ ولعل هذه إحدى أسباب ما نشهده من أجيال متأزمة 

 ).١١، ٢٠٠١ ديبونو،(“ تعجز عن المحاكمة العقلية الواعية لدى مجابهة مشكالت الحياة
كما يجب أن يتم رفع مستوى معيشة المعلمين برفع أجورهم لتمكينهم من االكتفاء 
. بوظيفة المعلم وإيالئها كل الوقت الممكن دون الحاجة إلى البحث عن وظيفة إضافية

) كالطبابة والمعاش التقاعدي(كما أن تقديم الخدمات المختلفة للمعلمين بتكاليف مخفضة 
 المستمرة التي تعين المعلم على اكتساب الخبرات بشكل متواصل والدورات التدريبية

والتقدم في مستواه التعليمي لهي أمور تشجع المعلمين على االنخراط في سلك التعليم 
وترفع عن كاهلهم صعوبات يجب تذليلها ليفرغوا لتعليم وتربية متقنة ويبدعوا في أدائهم 

 .  لمهنتهم السامية في تربية الجيل
 

 : لمون والمربونالمع  )ب 

أن يعملوا على تطوير أساليب تنفيذهم  للخطط التعليمية من خالل متابعة التعلم وتدريب 
الذات والقراءة والبحث والحرص على حضور كل تدريب عملي متعلق بالوسائل 
التعليمية المتطورة واألساليب التربوية المبتكرة التي تخدم األهداف التربوية والتعليمية 

 .   تحقيقها على أيديهمالمطلوب

  
 : الطالب  )ج 

وهم جزء حيوي من العملية التربوية من خالل تجاوبهم وحرصهم على التعلم وتقديرهم 
وهنا . للعلم بشكل عام ومدرسيهم بشكل خاص، واستجابتهم للجهود المبذولة  من أجلهم

تعليمه،وعلى يتداخل دور الطالب والمعلم، فعلى المعلم أن يبذل الجهد في تربية الطالب و
الطالب أن يجعل لهذاالجهد معنى بأن يدرك أهمية العلم ويستفيد منه في زيادة مخزونه 

و . المعرفي وتحويله إلى سلوك مفيد في تحقيق أهدافه الشخصية وأهداف مجتمعه وأمته
ال يمكن لهذا الوعي أن يتحقق دون غرس مفاهيم العلم وقيمه و أهميته عند النشئ، 

دور الوالدين اللذين يتوليا تعريف الطفل ثم الناشئ على العلم وقيمته فيبرز مجدداً 
وأهميته، فالوالد الذي يكرر دائماً على مسامع أبنائه أهمية العلم وحاجة البشر إليه 
ككائنات مفكرة تنظر في الكون وتبحث فيه وتستخدم العلم في تحقيق األهداف السامية، 
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أما الوالد الكاره للعلم . صل فيهم أهمية العلم والرغبة فيهالبد ألبناء هذا الوالد من أن تتأ
الساخر من العلماء فغالباً ما يكبر أبناؤه ليستخدموا فهمه لألمور وطريقة تعبيره عنها، 

إن هذا االكتساب يؤكد ضرورة زيادة وعي الوالدين . بل وحتى كلماته بحرفيتها أحياناً
 .   ح المجال أمامه للتفكير الحر المبدعليزداد وعي الطالب ويتعمق، ومن ثم يفس

  
  : دور المؤسسة الدينية في التنشئة االجتماعية للشباب -٣

أثبتت الدراسة الميدانية أن نسبة اإليمان بالدين عند الشباب السوري كبيرة، مما ينسجم مع 
ر حول ثالثة يتميز العقل العربي بأن العالقات داخله تتمحو”مميزات عقل الثقافة العربية، حيث 

اهللا واإلنسان والطبيعة، علماً بأن الطبيعة هنا تقوم بدور التابع المعين للعقل على : أقطاب
، ١٩٨٨الجابري،  (“األوروبية-االستدالل على اهللا، وليس العكس كما هو في الثقافة اليونانية

تاج إلى تدعيم كما أن الثقة بدور الدين في تغيير اإلنسان نحو األفضل كبيرة لكنها تح). ٢٩
  : وزيادة في التفعيل من قبل الجهات التالية

 : من قبل إدارة المؤسسة الدينية  )أ 

وذلك من خالل توجيه كل مرب لطالبي العلم الديني نحو فهم هدف الدين في تقريب 
البشر من اهللا تعالى من خالل تنظيم حياتهم وإعطائهم الحلول العملية لمشاكلهم واألجوبة 

الوجودية الهامة، مما يعود عليهم براحة القلب والفكر وقدرة على أداء الدور لتساؤالتهم 
  .  الذي يضمن سعادتهن ونجاحهم في الدنيا واآلخرة

 : من قبل األفراد  )ب 

وذلك ببذل الجهود الحثيثة من أجل تعلّم الدين من مصادره األصلية ومن ثم متابعة 
وعال، وهذا يتطلب صبراً ومثابرة بالتهذيب والتربية وفق أوامر الخالق جل النفس 

وإقباالً على العلم، وهذا دور األفراد بذاتهم، فتحقيق هذا الهدف يرتبط برغبة الفرد 
  .  بتهذيب نفسه والسمو بها للحصول على رضا اهللا تعالى

  
المؤسسة الدينية هي من المؤسسات المؤثرة في التنشئة االجتماعية التي تصوغ اإلنسان منذ 

وعندما نتعمق في . ودورها عظيم األثر في تشكيل المبادئ والمواقف اإلنسانيةطفولته ، 
موضوع صياغة المبادئ الفكرية وطرق التفكير الموصلة التخاذ القرارات المختلفة في أفراد 
مجتمعنا ، تطالعنا دائماً المؤسسة الدينية كمؤثر عظيم في تشكيل القيم وصياغة األفكار وطرق 

وهنا ال نستطيع تجاهل دور دروس الجوامع والخطب، وخصوصاً خطبة . ائج الوصول إلى النت
يوم الجمعة التي يأتيها مسلمو المجتمع السوري وتشكّل مصدرهم األساسي للتوجيه الديني 
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ولذلك . تحمل قدسية الجامع في نفوسهم والحياتي االجتماعي ، وتصوغ عقولهم الالواعية ألنها 
داًُ على زيادة تأهيل أئمة المساجد وتحسين طرق معالجتهم لألفكار البد من الحرص دائماً وأب

المطروحة وتحديث معرفتهم ليتمكّنوا أكثر من العلوم النفسية ومهارات اإلصغاء والتحفيز 
  . والتواصل وليرشدوا جمهور المصلين نحو حلول معاصرة متفهمة لواقعهم ومشاكلهم 

  

ب التاكيد على عدم االاستفاضة بموضوعات ثانوية دروس الجوامع والخطب، فيجمواضيع أما 
يجب أن يكون . في قيمتها خطيرة في مضمونها وأثرها ، في حين تُغفل قضايا أساسية هامة 

مجال الحديث دائماً متعلق بالنظرة العميقة للدين وجوهره ومضمونه ، وأن يبتعد الخطباء عن 
 والمهم هو النظر إلى أثر طرح مواضيع الكالم عن الجزئيات واألحكام الثانوية الشخصية،

ثانوية على تفكير جمهور عريض من المصلين ، معظمهم آباء مربون ، يستمعون أسبوعياً لما 
يوجه تفكيرهم نحو أمور أقل أهمية من غيرها ويشغلهم عن األهم ، وإنني أشفق عليهم ألنهم 

 نحو أساسيات الحياة ويعمـق يفتقرون إلى من يخرجهم من االنشغال بالجزئيات والثانويات
  . نظرتهم للحياة بإبعادهم عن السطحية والحلول المظهرية في معالجة مشاكلهم 

  : فهناك شقان للحديث عن الموضوعات التي يجب أن تطرح على المنابر 
  هل هو ثانوي فرعي أم أساسي :  نوع الموضوع المطروح -١
   أم جذرية جوهريةهل معالجته سطحية:  عمق الموضوع المطروح -٢
  

  : أما الشق األول 

طرح موضوع ثانوي خالل جلسة هامة تجمع الناس كخطبة الجمعة يؤدي إلشغال العقل 
بجزيئات يخوض فيها وبتفاصيل ال تهم إال شريحة قليلة من الناس ، وكان يمكن أن تخصص 

هو لناتج لهذا الخطأ وا. لهم جلسات فقه وأسئلة فردية بدل أن يتوه الجميع عما يجدر بهم بحثه 
ما يعرضه الخطيب وفق تفكير ثانوي ، إلى أفراد يحملون أسلوب جمهور صالة الجمعة تحول 

يمكن في الواقع أن يؤدي ذلك . لهم، وينسون أساسيات عالقتهم باهللا عز وجل والناس والكون
ر ألن أحد  خطيو أمرعجز عن إدراك األهم وترتيب األولويات، وه إلى التفكيرإلى تحويل ال

شمولية تفكيره وسعة أفقه والتسلسل المنطقي ألفكاره، القدرة على التفكير المبدع للفرد هو أسباب 
فإن فقد ذلك وتاه في تفاصيل ، فستتأثر كل حياته ولن يتمكن من تقدير أهمية األمور األساسية ، 

لعقل والعاطفة الذي وكمجتمع والتوازن بين اكالتعرف على ما يريده اهللا تعالى منا كأفراد 
تفضلت بالحديث عنه ، والمبادئ االجتماعية الرئيسية كحسن اختيار الشريك واإلعداد المسبق 
لتحمل المسؤولية والوازع الداخلي في تطبيق الواجبات األسرية قبل المطالبة بالحقوق ، والوعي 

خر وتعزيز الحوار االجتماعي والصحي والقانوني بشؤون األسرة ، والتعرف على الذات واآل
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ومهارات التواصل العائلي في حل المشكالت والتربية ، وتدعيم االعتزاز باالنتماء مع احترام 
اآلخر ، وغيرها مما يرفع الوعي ويوجه العقل نحو التساؤل عن الرئيسيات والبحث عن أجوبة 

  .قد تغير حياة الفرد 
  

  :والشق الثاني 

وهنا تبرز . كون عميقة وجوهرية وليس سطحية ظاهرية معالجة الموضوع المطروح يجب أن ت
   : عدة نقاط ، مثالً

 عندما نبحث في سلوك أو ظاهرة اجتماعية ، فإنه يتوجب علينا علمياً أال نبدأ :الطريقة  -١
على و. بل أن نبدأ بالمفاهيم واألفكار، ألنها األصل ) ألنه الناتج النهائي(بعالج السلوك 

بل ،  بذاتهالسلوكعدم مواجهة  طرح خطأ ديني اجتماعي معين،  لدى،الخطباءالمربين و
أن ينظروا لألسباب والمسببات ثم يواجهوها بالتوعية ليفهم الناس مضارها ويتجنبوها 

النظر العميق والبحث عن  : عليهم جميعاً السالمأسلوب رسل اهللاوهذا كان . بأنفسهم
ماذا عن األسباب  . فع واألقل ضرراًجذور المشاكل النفسية واالجتماعية واألخذ باألن

 األسرة وموقفها الداعم أو المثبط، وراء السلوك ومن المشارك بإنتاجه؟ وماذا عنالكامنة 
اهللا وحضوره  ببنفسه، عالقتهالناشئ األقران ، الرأي العام، ثقة ون، معلمالالمدرسة ، 

 أن لكل سلوك أو ظاهرة إن استعراض هذه العناوين ينبه المستمعين إلى. في ذهنه ، إلخ
  .   عمق وأبعاد ، ويجب إمعان النظر في الخلفيات قبل إطالق األحكام 

 نتيجة المعالجة السطحية هي استجرار المزيد من الجهل بالتعامل مع األسرة :النتيجة  -٢
ومشاكل الحياة ، فقد اقتنع الكثيرون مثالً أن المرأة ال تخلو من ضعف العقل ومحدودية 

      .ن هذا ما فهموه من النصوص وتغلغل في عقولهم الباطنة الفكر ، أل
 
 
  :في المساعدة في عملية التنشئة االجتماعية للشباب ات المجتمعية المحلية  دور المؤسس-4

يجب أن يكون للمؤسسات المجتمعية المحلية دور فعال في مجاالت متعددة ال يمكـن للجهـات                
ن هذه المجاالت التأهيل التربوي للمقبلـين علـى إنـشاء           الحكومية أن تعمل على تفاصيلها، وم     

حيث يجب أن تكون هناك توعية منظمة لكل من ينوي الزواج من الجنسين لكي تكـون                . األسرة
نتائج هذا االرتباط أسرة صالحة فيه وأفرادها يتمتعون بصحة نفسية وسالمة فكرية تمكّنهم مـن               

وصل للفكر الحر المبـدع الـذي يفيـدهم ويفيـد           الخطو نحو طرق التفكير السليمة ومن ثم الت       
ومن أجل ذلك على الجمعيات غير الحكومية أن تعمل على تنظـيم دورات تأهيليـة               . مجتمعهم
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مثالً نقترح  تعرف فيها المقبلين على الزواج عن معناه والهدف منه والمسؤوليات المترتبة عليه،             
: هـدف   ، وي نظّم بين الرجل والمرأة   مني  ن تبدأ بتعريف الزواج كارتباط اجتماعي شرعي قانو       أ
   إنشاء األسرة التي هي محضن الجيل الجديد ،-)١
 تحقيق االستقرار والسكن النفسي واإلحصان لكل من الزوجين ضمن جو صحي حـضاري             -)٢

أخالقي ومنظّم اجتماعياً بما يحمي اإلنسان ونسبه وصحته النفسية االجتماعية، وبما يرضى عنه             
  .اهللا تعالى

  
ثم نقترح أن يتم التعرف على الهدف الشخصي من الزواج من خالل تمارين وأسئلة ونـشاطات                

ما هو مفهوم الزواج لـديك ؟       : يشارك فيها األفراد ويجيبون عليها، وتتمحور حول أسئلة محددة        
هل هو أحالم وردية ومتع ونزهات دائمة ؟ أم هو تحقيق لألهداف وتحمل للمـسؤولية ؟ لمـاذا                  

أم للحـصول   ) مع القطيع لسير  ا(هل لتفعل كما يفعل الناس      ريد الزواج وما هدفك منه ؟       أصالً ت 
على مركز ودعم اجتماعي أم لتحسين المستوى المادي أم ألداء رسالة معينة أم إليجاد الـسكينة                
النفسية واالستقرار، أو إلنشاء بيت يعيش أفراده في بيئة سليمة وينتج عنه جيل جديد سوي فكرياً                

  . ذاتياً فكرياً ونفسياً اًستعداد إن التوصل إلجابات حول هذه األسئلة يبني افسياً ؟ون
  

ما النفس و فهم  ثم يلي ذلك تحديد المواصفات الذاتية وما يناسبها من طبائع البشر، ويتضمن ذلك              
ن تحب وتكره وما تحتاجه وما ترفضه، فهم الطباع الذاتية وما تميل إليه من ِطباع اآلخرين ليمك               

التعرف على إيجابيات الذات التي يمكن التركيـز عليهـا          . تحديد مع من تنسجم ومع من تتنافر      
. وتنميتها باإلضافة للنقاط السلبية والثغرات التي يجب العمل على إصـالحها قـدر المـستطاع              

التعرف على الهدف الشخصي من الحياة ككل والزواج بشكل خاص والمسؤولية فيـه والنـضج               
لنجاح فيه، باإلضافة لعدم االغترار بالمظاهر والقـشور واالنـشغال بالرومانـسيات            المطلوب ل 
فتصرف الشباب وتلهيهم عن مـضمون  ) خصوصاً تلك التي تروج لها وسائل اإلعالم (الظاهرية  

  . العالقات االجتماعية اإلنسانية وجدية االلتزام بها
  

) سواء كـان الخاطـب أو المخطوبـة   (م الفرد تعتمد على تعلّ التي  فكرية  ثم توجد أيضاً التهيئة ال    
علوم متنوعة سيضطر إلى استخدامها عندما يستقل بنفسه ويصبح مسؤوالً عن           في  وزيادة خبرته   

 :ومن هذه العلوم . عائلة

o        الحمـل   -البلوغ عند الذكور واإلنـاث      (بعض المعلومات حول مواضيع صحية وجسدية 
  )  بعض اإلسعافات األولية الضرورية–اضة  الري-التدخين-التغذية-والوالدة واإلرضاع
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o          الطفـل    - الوليد   -الجنين  : (بعض المعلومات حول رعاية الطفل ومراحل تطور نموه - 
  )المراهق

o       االطالع على ما يجري فـي المجتمـع مـن          : بعض المعلومات حول النواحي االجتماعية
لس العلم التـي تبحـث      ممارسات إيجابية وسلبية من خالل القراءة ومتابعة األحداث ومجا        
  .شؤون الزواج واألطفال والمجتمع مع متابعة نتائجها النتقاء أفضلها

o       كالعناية بنظافة المنزل وتحضير الطعام والتعامـل       : بعض المعلومات حول العناية بالمنزل
 .مع التجهيزات المنزلية وإدارة الميزانية المنزلية وفق مصدر الدخل

o   التعرف علـى الحقـوق القانونيـة والواجبـات     : لقانونية بعض المعلومات حول النواحي ا
وحقـوق  ) الحرمات المؤبـدة والمؤقتـة    (واألحكام المتعلقة بأركان الزواج وموانع الزواج       

حرمـة  -حسن المعاشـرة  (وحقوق الزوج والحقوق المشتركة     ) نفقة-مسكن-مهر(الزوجة  
  .يرها والتعرف على أحكام الطالق وحقوق الطفل وغ) التوارث-المصاهرة

  
وكذلك توجد التهيئة النفسية تعتمد على نضوج فكرة من أنا وماذا أريد فـي حيـاتي ، وكـذلك                   

 نفـسي   الرغبة في االعتماد على الذات واالستعداد النفسي لتقبل مبدأ أن أكون مسؤوالً عن بناء             
مـسؤولية  بعد ذلك يأتي الشعور بال    . وأرفع من قدراتي الذاتية قبل أن أكون مسؤوالً عن اآلخرين         

عن اآلخرين وأنني لن أضيـعهم وأنني على استعداد للتحاور معهم وفهم وجهات النظر المختلفة              
عني والتوازن بين المواقف التي تصح فيها المسايرة والصبر وتلك التي تستلزم الثبات والحـزم               

من والبتّ، وغير ذلك من مهارات التواصل والتفاوض مع اآلخرين للوصول إلى حل مشترك ض             
  . تربح والمنفعة للجميع -عالقة أربح
  

ـّر المصدر لإلنفاق األساسي على العائلة ضمن حدود العيش المتفـق       أما التهيئة المادية فهي     توف
وهنا البد من التأكد من أن كال الطرفين يحمالن أهدافاً متقاربـة وتـصوراً              . عليه بين الطرفين  

. اجآت أو خيبات أمل بسبب الغموض أو سوء الفهم        متشابهاً عن الحياة المتوقعة، كي ال تحدث مف       
فالبعض قد يكون عنده الحصول على المظاهر المادية هدف أساسي في الزواج مثالً بينما اآلخر               

 .يكره الماديات، فيجب التأكد من ذلك

  
أثبتت التجارب أن التعرف المباشر على الطرف اآلخر لـم يعـد ضـماناً               :التعرف على اآلخر  

أنفسهم بعشرات الجلسات المتكررة التـي       الكثيرون    ومما يؤسف له أن يغرق     .مستقبليللتفاهم ال 
يقنعون أنفسهم بضرورتها للتعارف، بينما واقع جلساتهم ال يزيد عن مظـاهر يخـدعون فيهـا                
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ومـن  . أنفسهم وغيرهم بالظهور بأحسن ما عندهم وإخفاء ما يمكن أن ينفّر من الطباع والخلـق              
عملية، التي صرح بها الكثير ممن مروا بتجربة الزيارات التي يقوم بها المقبلـين  نتائج التجربة ال  

على الزواج من الشباب والشابات، أن التكرار الكثير لها كان له من النتائج السلبية أكثـر مـن                  
. لزيارات اقتصرت على الكم القليـل     اإليجابية، كما أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه كما لو أن ا           

    :هداف التي يرجو الناس حدوثها من خالل تكرار الزيارات هيفاأل
  .نظر الخطيبين لبعضهما للتعرف على مدى قبول كل منهما لآلخر نفسياً -١
 .تعرف الخطيبين على أهداف اآلخر واهتماماته وشخصيته -٢

 .الحوار الكثير للتأكد من توافق األفكار والطباع وإمكانية حصول التوفيق -٣

  
 واقعياً وما يذكره أصحاب تجربة تكرار الزيارات، خاصة في الزمن الحالي،            غير أن ما يحصل   
  : هو النتائج التالية

باإلحراج الشديد مـن موقـف الرؤيـة،        ) الخاطب والمخطوبة (شعور كل من الطرفين      -١
وخاصة إن كان القائمون على األمر من العائلتين ال يراعون األسلوب الجاد والمحتـرم              

  .اقف الصعبةفي التعامل مع المو

 .   أن الخجل يمنع الطرفين من النظر المباشر لبعضهما -٢

عندما يتمكن الطرفان من النظر المباشر لآلخر بشكل متكرر، فإن لغة الجـسد ليـست                -٣
باألمر الهين الممكن فهمه دون دراستها، وهي خبرة ال تتوفر عند الكثيرين من الـشباب               

فين طريقة جلوس معينة عنـد اآلخـر أو         والشابات، بمعنى أنه حتى لو الحظ أحد الطر       
هذه الحركة لـيس    الحقيقية ل داللة  الإيماءة وجه واضحة، أو حركة جسد معينة، فإن فهم          

دائماً ميسراً أو حتى ممكناً، خاصة عند شبابنا وشاباتنا الذين لم تـسنح لهـم الفرصـة                 
 الحقيقية لحركات   لتكوين خبرة اجتماعية جيدة وعميقة تمكنهم من تمييز الدالالت النفسية         

 . الجسد والسلوك

فعنـدما يتزايـد   . تدخّل الرغبة في الظهور بأفضل ما عند المرء في الحوارات المباشرة          -٤
الحوار المباشر بين الخاطبين، فإن التجمل أمام الجنس اآلخر، سواء بالشكل أو بالحديث،             

وبالتـالي  .  للمرء كثيراً ما يطغى على الرغبة في قول الصدق والظهور بالشكل الطبيعي          
ينتج خداع تتفاوت نسبته بين تجميل الحقيقة بشكل بسيط أو تغييرها جذرياً، وكال الحالين              

 .كذب يضيع هدف الزيارات وإمكانية التعرف على حقيقة اآلخر
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عدم قدرة أي من الطرفين من التأكد من نجاح الحياة الزوجية في المستقبل، حتى لو بدا                 -٥
ضمان نجاح والتوفيق بين الزوجين أمر ال يمكن        . تتجه نحو التفاهم  أن الحوارات الكثيرة    

ضمانه من خالل تكرار زيارات التعارف وبناء عليها، فليس التوفيـق مـرتبط بمـدى               
 . التعارف

ماذا نفعل لنحل تلك المشاكل ونتمكن من تحقيق الفائدة المرجوة من زيـارات الخطبـة دون أن                 
البـد  نحن أحوج ما نكون للتوفيق؟      في وقت   قد تتضمن االنحراف    نعاني سلبياتها الوخيمة والتي     

من إيجاد وسطاء الثقة الذين يمكنهم تجنب األخطاء السابقة،كما أنهم يجب أن يكونوا مـن أهـل                 
  .الثقة والعلم للتوسط بين العروسين 

 ومن المواضيع األساسية التي يمكن السؤال عنها واستخدامها كدالالت علـى طريقـة التفكيـر              
  :والطباع ما يلي

 
مواقف االختالف بالرأي تسلط الضوء على طريقة معالجة الشريك للمشاكل وعما سـتؤول              .١

إليه األمور فيما بعد الزواج، وكذلك عن مفهومه الختالف الناس عنه ومدى تقبلـه لهـذا                 
 . االختالف وتعايشه معه أو فرض رأيه 

 
كمة وبعد النظر والبراعة فـي إيجـاد   طريقة معالجة المشاكل تنبئ عن مستوى الذكاء والح  .٢

الحلول واستعراض االحتماالت الممكنة والمرونة واالستعداد للحوار والقدرة على االستماع          
لآلخر والنظر لألمور من زوايا متعددة والصدق والعدل والشعور بمشاعر اآلخرين وكذلك            

ه، وبالمقابل تكشف سـلبيات     مستوى اإليمان باهللا والتوكل عليه واإللتجاء إليه والثقة بتدبير        
متعددة كالتحجر وضيق األفق وقلة الخبرة واألنانية والذكورية وضعف الثقة بالنفس واليأس            
من روح اهللا واللجوء للنفاق والمراوغة أو حتى الدرجات المتطرفة مـن الحقـد الـداخلي                

 .والغضب المكبوت ألسباب قديمة وتجارب سابقة 

  
بة أن يطلبا من الوسيط مالحظة طريقة اآلخر في اإلجابـة          يمكن لكل من الخاطب والمخطو     .٣

 :عن التساؤالت، وهنا يمكن تقسيم االستفادة من الحوار إلى ناحيتين هامتين

 وهي األسلوب الخاص الذي يستخدمه المرء للتعبير عن تفكيره وعمل :  طريقة الحوار-)أ

 الشخـصي والبيئـة معـاً ،        عقله بشكل عام ، والذي تشكّـل لديه كحصيلة للوراثة والطبع         
  .ولذلك فهو داخلي عميق ويتطلب تعديله أساليب علمية متخصصة 
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وهو مجموعة األفكار والمفاهيم التي يؤمن بها المرء والتي شـكّلها           :  مضمون الحوار  -)ب
باإلكتساب من بيئته بتراكم خبراته الحياتية ، فهي خارجية ، وتتفـاوت إمكانيـة تعـديلها                

  .اً لرسوخ هذه األفكار ورغبة صاحبها في التغيير والنجاح فيه وفق
 
 الكيفيةالتي يعرض بها المـرء أفكـاره وكيـف          الحظ: طريقة الحوار ودالالتها  أمثلة عن    .٤

 :يستقبل أفكار اآلخرين 

إدارة الحوار بفنّيـة وذوق وإعطـاء      / أو/اإلستئثار بالحديث والتفرد به لفترة طويلة        
  فرصة لمشاركة اآلخرين بالحديث

استخدام علو الصوت أوالمقاطعة أو أية أساليب لمنع اآلخر من إبداء الرأي المعاكس              
بصرف النظر عـن    ( اإلنصات لآلخر بهدوء وصبر حتى ينهي حديثه المعاكس          /أو/

 )قبول مضمون الحديث أو رفضه

 الصمت واالنغالق على الذات والعـرض       /أو/االنفتاح والوضوح في عرض األفكار       
 ار الغامض لألفك

عرض الواقـع بـشكل مباشـر       / أو/الكذب والظهور بخالف الواقع إلرضاء اآلخر        
 وصادق

 المرونة في المواضع المناسبة/ أو/العناد والتشبث بالرأي حتى بالصغائر  

اختيـار  / أو/اختيار مواضيع الحديث الشخصية التي التهم أحـداً سـوى صـاحبها              
 مواضيع تهم المجموعة

 اإلطراء على مجموعة الجالسين حين الضرورة  /أو/اإلطراء على الذات  

  
  :األفكار المقترح الحديث عنهابعض  : عن مضمون الحوارامثلة  .٥

ويتضمن ذلك األفكار التي يجب التعرف عليها عند الطرف اآلخر للتأكـد مـن االنـسجام                
ن معها، وخصوصاً األفكار والمعتقدات المتعلقة بالطرفين وعالقتهما ببعض، والتي البـد أ           

واألمر ليس استجواباً، بل يعتمد األمر على الـذكاء فـي           . يتعرضا لها إذا أرادا الحياة معاً     
وبعض األمور تحتاج الستنتاج أكثر منها إلجابة صريحة، بينما هناك أسئلة           . طرح القضايا 

تحتاج إلى سؤال مباشر وصريح، فحسن اختيار الطريقة يرجع لسرعة البديهة والتركيـز،             
من القدرة بحيث ننجح في التركيز إن أعطينا األمـر          لعلنا  اج جدير بالتركيز، و   وقرار الزو 

حقه، بدليل أننا ننجح في الكثير من المرات التي نركّز فيها على اسـتخالص معلومـة أو                 
كما البـد مـن ذكـر أن        . نتيجة معينة من أي شخص آخر في مجال العمل أو مع األسرة           

نه ليس واقعياً ، لكن المطلوب هو انسجام األفكار على          تطابق األفكار ليس ضرورياً ، بل إ      
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وبعد التوصل إلى اإلجابات، نسأل     . أرضية موحدة بحيث يتمكن أصحابها من التعايش وفقها       
بعد أن عرفت أن هذا هو طبع وفكر ومفاهيم الطـرف اآلخـر، هـل سأسـتطيع                 : أنفسنا  

تغيير مسألة غير مضمونة أبـداً،      التعايش معها طوال حياتي إن بقيت على هذا النحو ؟ فال          
إن بقي هـذا الـشخص علـى    : ومن الناس من ال يتغير نحو األفضل كثيراً، فألسأل نفسي      
  حاله، فهل أنا مستعد للعيش مع هذه الطبيعة طوال العمر؟

  

  :أمثلة مواضيع مقترحة للحوار 
  حياتك؟الهدف األساسي الشخصي في الحياة، هل لديك هدف عام تسعى وراء تحقيقه في .١

  كيف تلخّص أحالمك في جملة تعبر عنك .٢
  ترتيب األولويات ، ما هي اولوياتك .٣
 الهدف من الزواج  .٤

  الرأي الشخصي بالرجل بشكل عام/ الرأي الشخصي بالمرأة بشكل عام  .٥
 )  ممارسة الدين حتى في تفاصيل تطبيقات الحياة اليومية–طريقة الحياة (مفهوم الدين  .٦

  مفهوم القوامة  / مفهوم الشراكة الزوجية  .٧
 مفاهيم الحقوق والواجبات على كل منهما  .٨

  هل يؤدي أداء الواجب إلى الحصول على الحقوق أم يجب المطالبة بها ؟ .٩
 من هو الشريك المثالي في رأيك ؟   من هو الشريك السيئ في رأيك؟ .١٠

  والدي الزوج والزوجة/ التعامل مع الوالدين  .١١
  البنات خصوصاً قيمة العلم عموماً ودراسة الزوجة و .١٢
  قيمة القراءة وأثر األم القارئة واألب القارئ على األطفال ووجود المكتبة المنزلية  .١٣
 قيمة العمل وحدود طلب المال  .١٤

 عمل المرأة وما هي أولويته ضمن األسرة .١٥

  ألفراد عائلته من الجنس اآلخر) المخطوبة(كيف ينظر الخاطب  .١٦
  أهمية العقل والتفكير والحكمة في الحياة  .١٧
    الصداقة بين الزوجين-الصداقة بين الرجل والمرأة عموماً     .١٨

  أهم القواعد في تربية األطفال  .١٩
  التعامل مع المراهقين ومشاكلهم  .٢٠
  التفاعل اإلجتماعي واإلنخراط في المجتمع أو اإلنعزال عنه  .٢١
  التفاؤل والتشاؤم في الحياة  .٢٢
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  )ام أمثلة أفضل من الكالم المجرداستخد(متى يكون المرء مستبداً برأيه ومتى يكون مرناً  .٢٣
  التمييز بين ما هو موروث عرفياً واجتماعياً وماهو مطلوب دينياً  .٢٤
  ردود األفعال وثبات العقل عند االستفزاز والغضب، هل تسيطر على غضبك وكيف؟  .٢٥
  )  النزاع الشريف- تدخل األهل - ة المشاكلاستراتيجية مواجه(المشاكل الزوجية  .٢٦
  حصول عليه ووجوه إنفاقه مفهوم المال وال .٢٧
  الكرم في العطاء المادي والنفسي  .٢٨
 التناوب في أعمال المنزل / التعاون في حمل األعباء وضغوط الحياة  .٢٩

 العمل الجماعي والعمل الفردي .٣٠

 الغيرة وحدودها السلبية واإليجابية  .٣١

 معنى الحرية وحدودها وعالقتها بالوعي والثقة  .٣٢

  التعامل مع الناس  الحوار ونضج  .٣٣
  مفهوم المظهر اإلجتماعي والعالقات اإلجتماعية  .٣٤
  التضحية في األسرة وموازنتها مع الحصول على الحقوق  .٣٥
  األخالق وردة الفعل تجاه اإلنحرافات الملحوظة في المجتمع  .٣٦
 أساليب الترويح وقضاءاوقات الفراغ .٣٧

  الصغار  خاصة وقضاء أوقات مميزة ألفراد األسرة معاً أهمية  .٣٨
   تربية األحفاد دور األجداد في .٣٩
 هحدودوالمرح في المنزل  .٤٠

  

في طرق التعرف ألخرى التي يجب التوعية بشأنها التوعية الفكرية التي تبحث ومن المجاالت ا
ويمكن االستدالل على ذلك بوسائل . على األهداف الشخصية وخاصة هدف الحياة بشكل عام

 الكريم، حيث نرى أن أحد األسباب آية كتابة الديون في القرآنعدة، من ألطفها ما سمعته حول 
التي شرع اهللا من أجلها تسجيل الديون سبب هام جداً وهو أن اإلنسان في األصل قد خُلق لهدٍف 
ساٍم ولغرض رفيع، وهذا الغرض هو النجاح في التعرف على اهللا تعالى وكيفية النجاح في 

 أن يكون اإلنسان خالي الذهن ولكي يتحقق هذا الغرض البد. خالفته على أرضه وإفادة عياله 
من المشاكل الدنيوية الكبرى المزعجة التي تعكر صفوه وتشغل تفكيره وتعيقه وتخّرب عليه 

ولذلك عليه أن يحاول دائماً أن يتخذ كافة االحتياطات الممكنة لتجنّب الوقوع . تركيزه على هدفه 
ي الديون مثالً ، والتي يعج بها في المشاكل ما أمكن ، ومن هذه المشاكل الخالفات المالية ف

. المحاكم وقاعات القضاء، وكان يمكن أن تنتهي بورقة واحدة تسجل الديون وتحفظ الحقوق 
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يجب أن ينشغل عقلنا بتحقيق الهدف الذي خلقنا من أجله ، والذي ال تتوفر لدينا فرصة لتحقيقه 
 مستعد إلضاعة شهور وربما سنين فهل أنا. سوى هذه التسعين أو حتى المائة عام التي نعيشها 

من هذه الفرصة ، ألقضيها في المحاكم والخصومات أو التعب النفسي لنزاع يشغلني عن كل 
  شيء آخر متعلق بهدفي ؟ 

  
وهذا أمر عام يمكن سحبه على كافة ما نمر به من تجارب سيئة أو خصومات أو مشاعر سلبية 

طبعاً الترهات ال تتضمن . ها بالهدف األساسي وما نضيع أوقاتنا به من ترهات ال عالقة ل
متطلبات الحياة الضرورية من طعام وشراب ولباس وعمل وحتى النزهة الراقية التي ننال عليها 

" نالقيه"ثواباً ألنها تشحن بطارياتنا بالطاقة المتجددة لنعيش بشكل أفضل ونستمر في الكدح حتى 
 هي تلك التي تحيد بنا عن الطريق الذي ينتظرنا اهللا ولكن الترهات التي ندعو لتجنبها. تعالى 

إنها آالم نسببها ألنفسنا عندما نتجاهل سنن . تعالى عند نهايته وتنحرف بنا عن الهدف الرئيسي 
من سنن اهللا مثالً أن من يصبر سلبياً على المشكلة دون أي يحاول . اهللا وقوانينه ، فنصطدم بها 

أما من يظل يحاول ويتعلم .  ، فإن اهللا تعالى لن يمن عليه بالحل أن يعمل عقله ويبحث عن حلها
من فشله ويجرب كافة الطرق ، فإن الرب الكريم سيهديه للحل الصحيح ، بل وسيعطيه أجرة 

  .  األول انحرف عن القانون السنني، والثاني حقق الهدف! البحث 
  

. ير يختصر الحياة في كلمةما هدفك؟ سؤال مح: سؤال خطير يوقظ شعلة في رؤوس الناس
عندما يسأل هذا السؤال ينظر الناس للسائل ويشردون ، ثم يتأملون السقف ، ثم يطرقون 

 . جواب يستحق العيش فعالً،معظمهم يدركون أنهم ال يملكون جواباً مقنعاً حتى ألنفسهم. بصمت
لتحقيق هذا  حياتك ما النسبة المئوية التي تخصصها من: فنسأل . رضا اهللا : البعض يقول

لكن الدرس ليس دليالً ، بل أن أعيش " (!) ... أنا أحضر درس الجامع: "الهدف ؟ فيأتي الجواب
حياتي الطبيعية اليومية ، بكل ما فيها من قرارات دراسة وعمل وزواج وأطفال ومال وأمور 

ه الشرعية داخل يومية ، ضمن إطار من الطاعة تبقى فيه عالقتي الطيبة مع اهللا تعالى ومقاصد
مساحة الرؤية دائماً ، فأتذكره كلما أردت اتخاذ قرار صغير أو كبير وتأتي خياراتي بناء عليه، 

  .فيرضي عني وتنجح حياتي 
  

كما أنه من المجاالت الهامة التي يجب أن تعمل الجمعيات غير الحكومية على رفع الوعي 
لنا نتحدث عن الحرية، فبعضنا يحصل عليها كبشأنها عند األفراد مسألة فهم حرية االختيار، ف
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وبعضنا اآلخر يفتقد إليها، فهل الحر محظوظ ومن اليحصل على الحرية سيء الحظ، أم أن 
  هناك ميزان آخر لألمور ؟

  
على اإلنسان أن يعرف نعمة "الوجه األول هو ما يقال أن . لألمر وجهان يتطلبان تدقيق  النظر 

" .  الظروف له ، فليس كل إنسان تُساق له ظروف مؤاتية للعلماهللا عليه في تعليمه وتهيئة
وبعض هذا الكالم خاطئ ، فالنعمة ال خالف عليها وفضل اهللا تعالى علينا عظيم ، غير أن اهللا 
عادل ويهيئ الظروف للجميع على حد سواء ، والكل يمر بظروف جيدة وظروف سيئة على 

م لكن اإلنسان نفسه هو الذي يقبل مساعدة اهللا أو مدى حياته ، والحياة تحمل التنوع كل يو
نعم ، نحن قد نرفض مساعدة اهللا إذ ننشغل عن رؤيتها ونتعامى بما يحيط بنا من ! يرفضها 

سلبيات وشكاوى ومنغصات ونتذرع بالعجز ونقعد عن أخذ الفرص التي يرسلها الرب الكريم 
ا يظل برحمته يرسل لنا الرسائل واإلشارات لكل فرد منا دون استثناء ، واهللا الرحيم الشفوق بن

. الواحدة تلو األخرى عسانا نرى ، عسانا نقبل أن ننتهز الفرصة ونهتدي لتطوير أنفسنا 
فمسؤولية األمر هنا تعود علينا ، إما أن نمد أيدينا ونقتنص الرسالة ونفهمها ونتعلم ، أو أن 

وهذا برأيي صلب العقيدة ، فحرية . نانرفضها فتنقضي صالحيتها وال تصل وتتبخر أمام أعين
ولو لم تتوفر لدينا حرية االختيار وحرية قبول إشارات الهداية أو . االختيار هي أساس الحساب

وهذا هو حال المالئكة ، اليحاسبون ليس ألنهم . رفضها ، لما كان من العدل أن نُحاسب 
متغافل المتقاعس الشاكي قلة الحيلة أما ذاك ال. محظيون بل ألنهم ال يملكون حرية االختيار 

  .وظلم األيام ، فما جهله إال صنع يديه وإطباق عينيه 
  

والوجه الثاني هو أن جهل الناس مؤشر إلى مسؤولية كل فرد يستطيع إحداث التغيير نحو 
وال مجال للتعالي ، فالبد من وجود األكثر علماً وفهماً في مجال معين ، . األفضل 

يرة ، وكل إنسان على وجه األرض له براعته وإبداعاته الظاهرة أو الكامنة فاالختصاصات كث
التي خصه اهللا بها ولم يستثني أحداً ، حتى المعاق فكرياً ، يملك فكرة أو كلمة أو نظرة يمكن أن 

البعض ينظر وال يرى ، والبعض . إن سمحت لنفسي برؤيته حقاً واالستماع إليه : يرفدني بها 
  .  ة ببصيرته ألنه سمح لنفسه بالرؤية النفاذة التي تخترق المظاهر يرى الحقيقي

  
من األمثلة على حصولنا على جانب من العلم من مصدر إنساني غير متوقع أن صديقة لي 
ولدت طفلة مصابة بداء الطفل المنغولي، وتخبرني األم أن الطفلة تذهلها أحياناً بفرحها البسيط 

تها الحانية الصادقة ، حتى أنني قلت لها لعلكم إذ تسألون األطباء ومالحظاتها البريئة وتصرفا
وتحتارون كيف ستتعاملون مع الطفلة وكيف ستعلموها الحياة ، لعلها ستعلمكم دروساً أكثر مما 
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. وأنا أرى بعيني أن خط اتصالها المباشر باهللا تعالى صاٍف نقي أكثر مني ومنكم . ستعلموها 
كيف تلبس وتخدم نفسها ، لكننا نحتاجها لتعلّمنا مما تملك من صفاء الروح إنها تحتاج أن نعلمها 

في الحقيقة إنني أغبطها على شعورها العالي باهللا . والبراءة والبساطة في التعامل والفرح بربنا 
البد أنه خلقني . ، ولعل عزائي الوحيد هو قناعتي ورضاي بتقدير من أكرمني بعقل تام الخلقة 

  .   وخلقها هكذا لحكمة ، وكٌل منا ستؤدي دورها هكذا لحكمة
   

أن نوجه أوالدنا في اختياراتهم ، أم نتركهم ليختاروا بأنفسهم ؟ هل : فأي األمرين صحيح 
نعطيهم ثمرات خبراتنا كي ال يكرروا أخطاءنا ونوفّر عليهم معاناة العلم وإعادة اكتشاف العجلة 

  وتعميق مفاهيمهم ؟، أم ندع لهم فرصة االكتشاف بأنفسهم 
فكرة خطيرة وذات أبعاد ، وكلما أمعنت . حرية االختيار أهم من صحة االختيار : فكرة ملفتة 

اهللا تعالى خلقنا . النظر فيها وتأملتها زاد يقيني بها ، وأنها فحوى الرساالت السماوية جميعاً 
  : وأعطانا أمرين 

  خيارات متعددة -١
 أدوات لالختيار -٢

  
حترم اهللا تعالى هذا المخلوق الصغير ، اإلنسان ، بحيث أتاح له فرصة ويثير عجبي كم ي

مهما كان نوع االختيار ، وأعطاه ) العقل(االختيار وأعطاه األداة التي تساعده على االختيار 
صحيح أنه برحمته وحبه لنا يرسل لنا على مدى عمرنا كله ، رسائل . القوة على تنفيذ اختياره 
أنت لست مالكاً .  السليم ، غير أنه ال يجبرنا على اختيار هذا الطريق وإشارات نحو الطريق

مجبوالً على الخير ولست شيطاناً معجوناً بالشر ، بل خير من األول إن أحسنت االختيار ، 
أنت تملك حرية العصيان ، وستتحمل المسؤولية ، وتملك . وأسوأ من اآلخر إن أسأت االختيار

. في كل األحوال ، اهللا تعالى يحترم قرارك . ستأتيك النتائج أيضاً أيضاً حرية االنصياع ، و
  ! حرية اإلنسان مقدسة أكثر من أي شيء آخر " . ال إكراه في الدين"ولذلك قال 

  
أترى يا أخي اإلنسان مسألة احترام قرار اإلنسان ؟  حتى األنبياء ال يملكون سلطة إجبارك على 

قولوا : كأن اهللا تعالى يقول ". لست عليهم بمسيطر : " عليه وسلم عبادة اهللا، فقال لنبيه صلى اهللا
دعوا كل فرد من عيالي يفكر وحده . كلمتكم التي حملتكم إياها ، ثم خلّوا بيني وبين عبادي 

من شاء ! "بل إن اختار الكفر فله ذلك . إن اختار ترك العبادة ، له ذلـك . ويتخذ قراره وحده 
 أن تأخذ قرارك يا صاحب القرار انظر جيداً وتمعن ، ألن الحرية المطلقة ، ولكن قبل" فليكفر

اعِرف نتائج قرارك، ثم أحِسن . اعِرف ما ينتظرك وفق قرارك. ترافقها مسؤولية هائلة
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. ولكي تُحسن االختيار سنعطيك أيها اإلنسان أداة فعالة لتميز الطرق المتاحة أمامك . االختيار
  . وسائلك ، فانطلق أمامك خياراتك ومعك 

  
هناك قصة جميلة عن فالح طيب كان في حقله ذات يوم ، راكع على األرض يعمل بيديه حين 

فالتفت وبحث حتى وجد شرنقة بيضاء صغيرة يبدو من داخلها . سمع صوت خربشة خلفـه 
حاولت الفراشة الصغيرة وحاولت . خيال فراشة تتخبط وتحاول خدش شرنقتها من الداخل لتخرج

فلم تفلح ، حتى رقّ لها قلب الفالح وقرر مساعدتها ، فشقّ بسكينه شقاً صغيراً في أسفل الشرنقة 
فانفتحت وقفزت الفراشة خارجة ، غير أنها ما لبثت أن ماتت بعد دقائق قليلة ، ولم يفهم الفالح 

تنمو وتقوى لقد كانت الفراشة تحتاج أن . أول األمر ِلم حصل ذلك ، لكنه بعد ذلك أدرك السبب 
وتصل إلى مرحلة تقدر فيها عضالتها على شق شرنقتها بنفسها ، وتكون بذلك قد نضجت 

لكن شفقة الفالح الطيب أوهمته أنه يساعدها . وأصبحت مؤهلة للخروج والعيش خارج الشرنقة 
ح إن ما نفعله قريب جداً مما يفعله الفال. في حين أنه أخرجها كجنين لم يكتمل نموه بعد فمات 

إننا نتدخل في عمليات نمو أوالدنا ، ونحاول إنضاجهم قسراً وإخراجهم من شرانقهم . الطيب 
قبل أوانهم ، فنُملي عليهم خالصة تجاربنا ونفرضها على تفكيرهم ، والمصيبة الكبرى أن يقبلوا 

  . منا ذلك ، فهذا يعني استمرارية ماضينا وإجهاض إبداعاتهم قبل أن تولد 
  

حياناً أننا نفعل ذلك بدافع توفير مشقة التعلم على الدارسين ، ولكننا في الواقع ومع إننا ندعي أ
حسن نياتنا في تجنيب الدارسين صعوبات التجارب ، فإننا نحرمهم فرصة التعلّم من خالل 

والخير هو في التوازن، فهناك من األمورما قد تكون تجربته . الخبرة والدافع الذاتي للبحث
 كبيرة تعود على الناشئ بالويالت، وهناك من األمور ما يجب أن يصل لقرار خطيرة لدرجة

الكثيرون من اآلباء واألمهات يفرضون آرائهم على . بشأنها بنفسه، وهنا تكمن حكمة المربي
أوالدهم حتى في الصغائر ، فيكبر الصغير ويعتاد أخذ التوجيهات من الكبير ، فماذا يفعل أن 

فلماذا ال " أي األمرين أختار: "إذا سألك صغيرك . ؟ إنه ال يعرف شيئاً غاب الكبير لسبب ما 
العجيب أننا " هذه صفاتها كذا وتلك صفاتها كذا ، فما رأيك أنت ؟: "تجد الصبر الكافي لتقول له 

كثيراً ما نُخضع صغارنا الختياراتنا في صغائر أمورهم حتى أن الشاب يصل إلى المراهقة وهو 
تصل الشابة الصغيرة للمراهقة ! عرف ماذا يلبس وماذا يأكل ، فما بالك بكيف يفكر ال يزال ال ي

لماذا ال نقبل أن يتعلموا من . وال تعرف ما تريد ، بل من هي أصالً وما هي آراؤها المستقلة 
  أخطائهم ما دامت غير قاتلة ؟ 
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 يمنع صغاره من يتحدث ستيفن كوفي مؤلف كتب تربوية نفسية أنه طالما حاول جاهداً أن
اإلسراع بدراجاتهم نحو الجدار الصخري المحيط بحديقة منزلهم ولكن دون جدوى ، فكان يصر 
على محاولة إيقافهم مرة بعد مرة، والصغار يعودون لالصطدام بالجدار فتُجرح أيديهم ووجوههم 

كب الدراجة ، ثم أدرك أن عليه الوقوف جانباً واإلشارة بصمت نحو الجدار ليراه را. وأرجلهم 
وسيدرك الراكب أن األب ال يجبره على شيء ، بل يشير نحو خطٍر ما وعليه هو بنفسه اتخاذ 

فإن أصر على التهور والتغافل عن النصيحة التي خاطبت حواسه . القرار باالستمرار أو ال 
جدار آيل أما إن عرف الكاتب أن ال. وعقله واحترمت قراره ، فليكن ، وليجرح ويتألم ليتعلم 

للسقوط ومن خلفه هاوية ، فهو يقول أنه سيرفع عن الدراجة بطاريتها قبل مجيء الصغير 
  !لركوبها أصالً 

  
   :التفكير اإلبداعي المرأة و-5

قبل أن تطلب المرأة من المجتمع أن يعترف بإمكانيتها يجب أن تكون هي بذاتها مؤمنة بذاتها 
واإلبداعي أيضاً، تماماً كما الرجل، فالفروق الجسدية في وقدرتها على اإلنجاز والتفكير السليم 

القوة العضلية للرجل ال تترافق مع قوة فكرية تفوق قوة المرأة الفكرية، إنما المسألة موضوع 
. إيمان بمساواة في القدرات الفكرية وتهيئة جسدية مختلفة وفق األدوار التي خُلق لها الجنسان

ن بذاتها فإن هذا اإليمان سينتقل لمن يتعامل معها ويتعلّم أن يحترم فعندما تستطيع المرأة أن تؤم
نحن نوحي للناس آيف يتعاملون معنا، ”. عقلها تماماً كما يحترم عقل الرجل وقدراته الفكرية

فلنعترف بمسؤوليتنا عن نظرتهم لنا وتعاملهم معنا بدل أن نستمر في التشّكي منهم وإلقاء اللوم 
عندما تبدأ المرأة بتمهيد الطريق لذاتها عليها أن تكون ممن . (McGraw, 1999, 204)“ عليهم

يستفدن من حياتهن بطريقة فعالة، ال أن تضيع جهودها وقدراتها فيما ال يفيد من أمور ضعيفة 
من مسلمات اليوم من أصبحن يستهلكن جهدهن في مطالب ”. الهدف قصيرة األمد والفائدة

س وأثاث، غافالت عن تحقيق كيانهن اإلنساني، وقد نسين أنهن الحيوان من مأكل ومشرب وملب
ولذلك على المرأة ). ٦٩٠، ٢٠٠١حسن،  (“لم يخلقن عبثاً بل ليعملن ثم يجازين على ما عملن

بذاتها وتحاول تحصيل مكانتها بعلم وعمل يرفعان من شأنها ومكانتها ويوصالنها إلى أن تعمل 
  .النجاح الذي تطمح إليه

  

ية الحقيقية والوظيفة األساسية للمرأة والرجل معاً هي تربية النشء بهدف إنـشاء جيـل               المسؤول
واليجوز أن يتنـصل    . سوي فكرياً ونفسياً، مرتبط باهللا تعالى كجزء أساسي من عمارة األرض          

ورغم أنني أؤمن بالقاعـدة     . الوالدان أو أحدهما من عملية التربية هذه ويفوض بها شخص آخر          
ي تقول أن أولوية دور الزوجة هي زوجها وأوالدها، إال أنني أؤكد على أهمية التعمق               العامة الت 
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في طرق تحقيق هذه األولوية، والتي قد تختلف في ظاهرها عما نتوقع، فقد يكون خروج المرأة                
لذا البد من بحث كل     . من منزلها هو طريقة تحقيق هذه األولوية أو قد يكون بقاؤها فيه هو الحل             

. لى حدة وما الذي ينفعها على وجه الخصوص، فالتعميم في أحوال البشر وظروفهم خطأ             حالة ع 
من المفيد ذكرالحالة العامة التي تقول أن وجود أطفال يعني أن من الطبيعي للمـرأة أن تعطـي                  
األولوية لكل ما يساعد على إنشاء جيل سوي، باعتبار ما حباها اهللا به من فطرة طبيعيـة فـي                   

مطالب الطفولة، ولكن من الحكمة أيضاً أن نُبقي الباب مفتوحاً قليالً لنـسمح بمـرور               االستجابة ل 
الحاالت التي تتطلب أحكاماً مختلفة خاصة، فال نقصر الحكم على تلك الحالة العامة ونُعـدم مـا                 

  .سواها أونحرمه
  

ليها قبل كل   تعرف المرأة على ذاتها وبناؤها لعقلها وصقلها لعاطفتها ونضجها هو أول واجب ع            
ورغم حاجـة المـرأة الطبيعيـة       . شيء، لتتمكن بعد ذلك من أداء رسالتها بما يرضي اهللا تعالى          

أصلح مـا  "للرجل وحاجته لها، إال أن األصل األول أن لكٍل منهما وجود إنساني مستقل، والدليل          
القتي بالبـشر،   عالقتي باهللا هي أساس وجودي، ال ع      ". بينك وبين اهللا يصلح ما بينك وبين الناس       

عالقتي بالبشر وسيلة عيش مادي ومعنوي، وهي وسيلة تقريب من اهللا           . بغض النظر عن جنسي   
دور المرأة كإنسانة لهـا احتياجـات       . إن أحسنتُ إلى الناس، وعلى الوسيلة أال تنقلب إلى هدف         

علـى اهللا   فكرية وروحية ودينية يأتي في المرتبة األولى، ألنه طريقها نحو عقيـدتها وتعرفهـا               
أما أدوارها كابنة وزوجة وأم وموظفة ومعلمة وطبيبة فهي وسائل وأدوات تأتي الحقـاً              . تعالى

قد تكـون   . لتثبت المرأة من خاللها إخالصها وصواب عملها وجدارتها بمحبة اهللا تعالى ورضاه           
جه المسلمات،  هذه األداة زواجاً ناجحاً أو تربية صغار أسوياء أو ربما علم ينتفع به أو عمل تحتا               

وأنا هنا ال أشجع المرأة علـى       . المهم أن كيانها ليس وقفاً محصوراً ضمن إطار أي شخص آخر          
تناسي أدوارها، بل إنني أركّز فقط على استقالليتها واحتياجاتها كبشر، كما الرجل، وضـرورة              

  . سعيها لبناء ذاتها قبل أن تبني اآلخرين وهي خاوية الوفاض
  

اهللا تعالى، وهي في ذلك تماماً كالرجل، فعدل اهللا تعالى وحكمته أكبر مـن أن               المرأة غالية على    
المخلوقان في رأيي متـساويان فـي       . يخلق اثنين من الكائنات ويجعل ألحدهما كبراً على االخر        

اإلنسانية، ولكٍل منهما رسالة، وحكمة اهللا اقتضت تعزيز قدرات كٍل منهما لتمكينهمـا مـن أداء                
.  أن نعامل المرأة على أنها أدنى من الرجل مكانة، فهو معاكس لعدل اهللا في خلقه               أما. رسالتهما

والمقصود هو أن براعة المرأة أكبر في تنظيم إدارة األسرة، غير أن عموم الناس ال يفهمونهـا                 
ولذلك، وبما أن كل عصر يستجيب للغة الخطاب الخاصة به، فعلينا           . كذلك وتختلط األمور عليهم   
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كان المهاتما غاندي ضـعيفاً     . اللغة التي تفهمها المرأة اليوم وعرض األمر بشكل مقنع        بالتحدث ب 
في موارده المادية لكنه غني بمصادره الفكرية وقوي بإيمانه بعقله، وكان يبحث عن حلول سلمية               
ذكية تجعل الطرف اآلخر يعجز عن االستمرار في الظلم ويجبـر علـى التحـضر واللجـوء                 

وعلى كٍل من الزوجين    .  االستسالم والسلبية فهو ضار للطرفين على المدى الطويل        للتفاوض، أما 
أن يدركا أن الحوار بالعقل وبحث مصالح األسرة وعواقب القرارات ونتائجها هي الحكم الفصل،              

. فمنذ اللحظة التي تزوجا فيها أصبحت مسؤوليتهما أسرة كاملة، ولم تعد الـذات هـي المحـور             
دة أمر هام لضمان توازن المركب، ولذلك يجب أن يسلّم كل من المرأة والرجـل          تحديد جهة للقيا  

بأن اهللا تعالى وكالمه له المرتبة العليا في الحكم في األسرة، وهذا ال يلغي التحـاور والتفـاهم                  
واستشارة األكثر معرفة، بل يشير إلى تنسيق األدوار في األسرة لما فيه مصلحتها، وهو مـا ال                 

  . جد من يحكم فيه بأفضل منحكم اهللا تعالىيمكن أن يو
  

المرأة تحب بطبيعتها أن تنتمي لزوجها وتحتمي بظله وأن تشعر بسنده القوي يـدعمها، ومهمـا                
وهذا ما شقيت المرأة الغربية وهي      (أظهرت من قوة، إال أن اهللا خلق فيها حب السكينة واالنتماء            

ويجـب  . جب أن يكون قوياً فعالً، ال شكالً فقط       غير أن هذا السند القوي ي     ). تحاول إثبات عكسه  
وقد ينفع رجل ضـعيف     . أن تكون قوة الرجل مستمدة من خلق طيب ودين متين ورجاحة عقل           

العقل مع امرأة جاهلة يسكتها بصيحة، غير أن الكثير من فتيات هذا العصر قد بـتن مفكـرات                  
يهن االنضواء تحت جناح رجـال      قارئات لكتاب اهللا واعيات ألدوارهن في الحياة، وسيصعب عل        

ال يعرفون سبب وجودهم في الحياة واليبحثون عن فرص تطوير أنفسهم فكرياً  قبل إنشاء أسـر   
اهللا ال يقبـل    . اهللا تعالى هو وحده الرقم واحد، أما البشر فيتفاضلون بأعمالهم ال بجنسهم           . ناجحة

ادة، فالحياة أقصر من أن نقضيها      منا أن نتنافس في الشكليات أو ننشغل بالجدل حول منصب القي          
  . المهم هو نجاحنا في بناء أسرة أفرادها واعين ومدركين ألولوياتهم. في ذلك
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 ١٩٩٧، جامعة اليرموك، األردن، نظريات معاصرة في علم االجتماععمر، معن خليل، -٢٥
 ٢٠٠٠الشروق، األردن، علم اجتماع األسرة، دار عمر، معن خليل، -٢٦
 ٢٠٠٣، دار الفكر، سورية، صلة القرآنيةالبوالعمري، أحمد خيري، -٢٧
 ٢٠٠٤، دار القلم، سورية، جدد حياتكالغزالي، محمد، -٢٨
دار قرطبة، المملكة ، )برنامج متكامل للتميز في تفجير القدرات(حرك مخك فريد، أسامة، -٢٩

  ٢٠٠٩العربية السعودية، 
 ٢٠٠٣ودية، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعالتحزن، القرني، عائض، -٣٠
 ٢٠٠٠الشروق، المغرب، االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية، الكتاني، فاطمة، -٣١
 ١٩٩٢الدار المتحدة، سورية، من كنوز اإلسالم، المط، محمد فائز، -٣٢
 ٢٠٠٧دار الفكر، سورية، حمى االستهالك، المهايني العظم، سحر، -٣٣
 ١٩٧٨مصر، دار المعارف، علم المنطق، مهران، محمد، -٣٤
 ١٩٩٣منشورات جامعة دمشق، سورية، على االجتماع التربوي، وطفة، علي، -٣٥

  
 :تقارير وإحصائيات لمنظمات محلية ودولية

التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة تخطيط الدولة، -٣٦

 ٢٠٠٥، سورية، والتعليم
  

 :كّمة دوريةمقاالت ضمن مجالت علمية مح
مجلة جامعة العوامل المؤثرة في طبيعة التربية األسرية لألبناء، جابر، نصر الدين، -٣٧

 ٢٠٠٠،  سورية، ٣، العدد ١٦دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلد 
أثر التعليم الرسمي والخاص في مستوى تحصيل طلبة ثانويات دمشق، علي، عيسى، -٣٨

 ٢٠٠١، سورية، ١، العدد ١٧وم اإلنسانية، مجلد مجلة جامعة دمشق لآلداب والعل
مجلة جامعة دمشق الحرية واإلبداع وعالقتهما بمفاهيم الفن والجمال، الرباعي، إحسان، -٣٩

 ٢٠٠٤، سورية، ٤-٣، العدد ٢٠لآلداب والعلوم اإلنسانية، مجلد 
  

 :المراجع المترجمة
 ١٩٩٩دار الهدى، السعودية، ، عبداللطيف الخياط.ترجمةد، أساليب اإلقناعي، .براون، ج-٤٠
 ١٩٩٧، ترجمة سمير شيخاني، دار اآلفاق الجديدة، لبنان، لغة الجسدبيز، آالن، -٤١
 ٢٠٠٠ترجمة ليلى الجبالي، عالم المعرفة، الكويت، الذكاء العاطفي، جولمان، دانييل، -٤٢
لعمري، دار عادل ياسين، إياد ملحم، توفيق ا. ، ترجمة دتعليم التفكيرديبونو، إدوارد، -٤٣
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 ٢٠٠١الرضا للنشر، سوريا، 
، ترجمة عبداللطيف الخياط، دار تحسين التفكير بطريقة القبعات الستديبونو، إدوارد، -٤٤

 ٢٠٠٢األعالم، األردن، 
، ترجمة مركز التعريب والترجمة، الدار العربية فن اتخاذ القرارات الصائبةسميث، جين، -٤٥

 ١٩٩٩للعلوم، لبنان، 
مكتبة جرير، المملكة العربية التفكير خارج الصندوق،  مايك وديان، فانس وديكون،-٤٦

 ٢٠٠٨السعودية، 
، ترجمة دار جرير، دار مكتبة ال تهتم بصغائر األمور مع أسرتككارلسون، ريتشارد، -٤٧

  ٢٠٠٠جرير، السعودية، 
، ترجمة قاسم المقدادمفهوم الثقافة االجتماعية في العلوم االجتماعية، كوش، دوني، -٤٨

 ٢٠٠٢منشورات اتحاد الكتاب العرب، سورية، 
، مؤسسة فرانكلين كوفي، ترجمة دار العادات السبع للمراهقين األكثر فعاليةكوفي، شين، -٤٩

 ٢٠٠٤جرير، دار مكتبة جرير، السعودية، 
 ٢٠٠١، دار الفكر، سورية، حتى المالئكة تسألالنغ، جيفري، -٥٠
، ترجمة عبداللطيف الخياط، دار الثقافة للجميع، ءةمفاتيح التربية البناموريش، رونالد، -٥١

 ٢٠٠١سورية، 
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  : الملحق 

  استبانة الدراسة الميدانية

  هناء العابد  :إعداد الطالبة 
  أديب عقيل: إشراف األستاذ الدكتور 
  :             الرقم اإلحصائي لالستبانة

   في البحث ،األخت المشاركة/األخ المشارك
ودورها في نمو التفكير االجتماعية هذه استبانة لدراسة حول قضية اجتماعية هامة هي أثر التنشئة 

نرجو منك قراءة األسئلة بتأِن واإلجابة عليها بصدق وصراحة . اإلبداعي لدى الشباب السوري
وموضوعية، لنتمكن من التوصل لنتائج واقعية ومفيدة في البحث، وستستخدم اإلجابات لغرض البحث 

  .العلمي فقط
  :ا يلي  فيم  في المكان المناسب×ضع عالمة  يرجى و

 :البيانات األولية : القسم األول 

 السؤالالرقم
  أنثى  ذكر الجنس  .١
 ٣٠ إلى ٢٥ من  ٢٤ إلى ١٩ من  ١٨ إلى ١٥ من  العمر  .٢
  فوق جامعي  جامعي  ثانوي  أقل من ثانوي المستوى الدراسي  .٣

  فوق جامعي  جامعي  ثانوي  أقل من ثانوي مستوى تعليم األب  .٤

  فوق جامعي  جامعي  ثانوي  أقل من ثانوي توى تعليم األممس  .٥
  

 تحدث عما تحب وتكره: مقياس القدرة على التفكير اإلبداعي: القسم الثاني 

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    .عندما أبادر في حل مشكلة ما، أعتمد على الحس الداخلي  .٦
    .ن وحيداً وال أعمل شيئاًكثيراً ما تأتيني أفضل األفكار عندما أكو  .٧
    .أهم شيء في العمل عندي هو أن أعمل ما أؤمن به  .٨
    .محاولة كسب رضا الناس عما أصنع هو أمر غير أساسي بالنسبة لي  .٩
    .أحب العمل الذي أفيد فيه اآلخرين بشكل ما  .١٠
    . واضحة من ذلكأستمتع بقضاء الوقت في تأمل األفكار الجديدة، و لو لم تكن هناك فائدة  .١١
    .عندما ال تثمر طريقة ما في حل المشكلة، أستطيع تغيير طريقة تفكيري سريعاً  .١٢
    !أستمتع بقراءة الحيل العبقرية للمجرمين لدرجة أني أرجو في نفسي أال يقبض عليهم  .١٣
    .أشعر بأن العمل الشاق الدؤوب هو العامل األساسي والضروري للنجاح  .١٤
    .مل الفردي على العمل مع اآلخرين في جهد جماعيأفضل الع  .١٥
    .أفكر كثيراً في لغز الحياة وأسرار الكون والطبيعة والخلق  .١٦
    .أجد أنه من المفيد أن أفكر وأحلّل التجارب الفاشلة التي مررتُ بها أنا أو غيري  .١٧
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    . حالة فوضىال أمانع وال يهمني كثيراً إن كانت األشياء والحاجيات في غرفتي في  .١٨
  

 ما تأثير تعليم الوالدين على تنمية قدرة أوالدهما على التفكير اإلبداعي ؟: القسم الثالث 

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    هل يشجعك والداك أو أحدهما على التجديد وتغيير الطرق المألوفة في حل المشاكل؟  .١٩
    ت جهلك؟  هل تحب طرح األسئلة على والديك حتى وإن أظهر  .٢٠
    هل تعتقد أن تعليم والديك أو أحدهما يؤثر إيجابياً على التفكير المبدع في أسرتك عموماً؟  .٢١
    ، إلخ؟"ال تسأل"، "عيب"، "ال تفعل: "هل من النادر أن تسمع من والديك عبارات مثل  .٢٢
    هل ينظر إليك والداك بانتباه عندما تتحدث إليهما؟  .٢٣

  

 ل تؤثر المؤسسات التعليمية في تنمية قدرة الشباب على التفكير اإلبداعي؟ه: القسم الرابع 

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    هل تؤمن بأن قوانين العلم التي درستها عموماً غير قطعية غير ثابتة ويمكن أن تتغير يوماً ما؟  .٢٤
    لمتسلسل فكرياً؟هل تشعر بأنه هناك وسائل في حل المشاكل أفضل من المنهج المنطقي ا  .٢٥
    هل كان العديد من مدرسيك يوجهونك نحو الجرأة وإعالن الرأي حتى لوكان مخالفاً لهم؟  .٢٦
    العديد من مدرسيك يحترمونك؟) ومايزال(هل كان   .٢٧
    هل كان العديد من مدرسيك يتقبلون أسئلتك ويأخذونها على محمل الجد؟  .٢٨
    فأك على فكرة إبداعية غريبة أتيت بها؟هل حدث أن شجعك أحد أساتذتك أو كا  .٢٩
    الجامعية تؤدي دوراً إيجابياً في حياتك؟/هل تعتبر أن المناهج المدرسية  .٣٠

  

 هل تؤثر المؤسسات الدينية في تنمية قدرة الشباب على التفكير اإلبداعي؟: القسم الخامس 

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    هل تذهب إلى دور العبادة؟  .٣١
    هل تعتقد أن الدين يساعد الناس عموماً على تغيير الذات نحو األفضل؟  .٣٢
    هل تستطيع التعامل مع كل الناس، حتى إن كانوا ينتمون لطبقة أو فئة اجتماعية مختلفة؟   .٣٣
    هل تهتم بما تحصل عليه من نتائج على المدى الطويل أكثر من المدى القصير؟  .٣٤
    صية أو طموح لتطوير ذاتك دينياً؟ هل توجد لديك أهداف شخ  .٣٥
    في حال إجابتك على السؤال السابق بنعم، هل تختلف طموحاتك عن طموحات اآلخرين؟  .٣٦
    هل تخطر في بالك مفاهيم وأفكار جديدة لدى تعلمك أو سماعك فكرة دينية جديدة؟  .٣٧

  

 تنمية التفكير اإلبداعي؟ما الطرق التربوية التي يرى الشباب أنها معوقة ل: القسم السادس 

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    هل ترى أن قبول آراء آبائنا ومدرسينا دون مناقشة يعود علينا بالضرر ؟  .٣٨
    هل تؤمن بالحوار مع اآلخرين؟  .٣٩
    هل تعتقد بضرورة التفكير والتدقيق فيما تحصل عليه من معلومات من المدرسة والجامعة؟  .٤٠
    نظر للتعاليم الدينية واألحكام بعمق؟هل تحاول ال  .٤١
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    هل يتولد لديك شك فيما تعرضه وسائل اإلعالم عموماً من معلومات؟   .٤٢
    هل تعبر بوضوح عن اختالفك في الرأي مع أحد أصدقائك؟  .٤٣

  

 هل يمكن الحد من تأثير الطرق التربوية المعوقة لتنمية التفكير اإلبداعي؟: القسم السابع

 ال أحياناً نعم لسؤالاالرقم
    هل تنتقد تعليمات الكبار؟  .٤٤
    هل تعتقد أنه من المفيد أن تنمي قدراتك على التفكير اإلبداعي؟  .٤٥
    )بالتمرين مثالً أو بغيره(هل تعتقد أنه يمكنك تنمية قدراتك اإلبداعية بطريقة ما؟   .٤٦

  

 بداعية؟هل هناك ضرر ناجم عن عدم تنمية القدرات اإل: القسم الثامن

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    هل تؤمن بأن تكرارك لنفس مراحل العمل سيؤدي للوصول لنفس النتائج السابقة؟  .٤٧
    هل تعتقد أن مسؤولية مواجهة مشاكلك تقع عليك أنت؟  .٤٨
    هل تتوقع أنك إن جددت أسلوب تفكيرك ونظرتك لألمور فقد تتمكن من معالجة مشاكل ما؟  .٤٩
    إلى طريقة تفكيرك المعتادة؟) بعضها على األقل(من المحتمل أن تعود أسباب مشاكلك هل   .٥٠
    هل تعتقد أنه بإمكان اإلنسان تغيير الظروف وصنع ظروف مؤاتية للنجاح إن أراد ذلك؟  .٥١

  

 هل تتأثر القدرة على التفكير اإلبداعي بمتغيـر الجنس؟: القسم التاسع

 ال أحياناً نعم السؤالالرقم
    هل توجد مساواة في التعامل بين الفتيان والفتيات في أسرتك؟  .٥٢
    هل ترى أن الرجل أقدر من المرأة على التفكير اإلبداعي؟  .٥٣
    هل تعتقد أن تنمية القدرات اإلبداعية تؤتي ثمارها الطيبة عند كل من الجنسين بالتساوي؟   .٥٤

  

 :األسئلة متعددة االجابات: القسم العاشر

 السؤالالرقم
  :أي الوسائل أكثر أهمية في التعليم برأيك  .٥٥

  إثارة الفضول واالهتمام الحوار والنقاش                             التلقين                      
  :من له التأثير األكبر عليك في اتخاذ القرار  .٥٦

 غير ذلك  اإلعالم       شخص متدين       األصدقاء       المدرسة      أفراد األسرة      / أحد
  

   شكراً جزيالً لك
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Abstract 
 
  
Creativity results from a developed way of thinking that can provide people with 

sophisticated methods for thinking and solving problems. Obtaining such a way 

starts very early  in our  lives, ever since we were small  infants receiving signals 

that  trains  us  how  to  think  and  behave  by  our  surroundings.  The  process  of 

getting such training continues through out our lives, yet its foundation is laid in 

our early childhood, which makes it a crucial stage. 

 

Furthermore,  obtaining  such  training  in  childhood  is  by  no  means  an  easy 

process. It involves many institutions, and each of them leave their traces in the 

thinking  of  young  people,  and  they  carry  it  to  all  their  lives.  In  general,  our 

ability  to  think  is  much  affected  by  many  factors,  mainly  by  the  social 

environment  in which we  are  brought  up.    It  is,  therefore,  essential  that we 

study  such  effect,  and  research  on  the  possibility  of  enhancing  its  positive 

aspects and reducing its negative impact, if any.  

 

This thesis studies the background of building up creative thinking and how the 

social upbringing affects  it.  It attempts at highlighting  the hidden parts of our 
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upbringing during this present time, generally in the Arab world, and particularly 

in Syria. This is done with the aim of enabling us avoid the negative impact that 

blurs our  free thinking, and to crystallize the constructive  impact and effective 

habits of thinking in preparation of creativity.   

 

After  studying many previously  conducted  researches,  it became evident  that 

only few of them have dealt with such an important issue. Moreover, those few 

ones  did  not  go  into  the  depths  or  the  under‐surface  factors  of  how  the 

upbringing of young people could actually distort the way they become creative 

or use creativity.   

 

As  the  Japanese proverb  states: Giving a man a  fish  feeds him  for a day, but 

teaching him  to  fish  feeds him  for  the  rest of his  life.  I believe  that  if we help 

young people, who  are  the  future of  all nations, understand  the problems  in 

their  upbringing  in  terms  of  preventing  creativity, we would  be  addressing  a 

major  issue  in  their  lives.  Parents  and  teachers  also need  to be  educated on 

such a subject, so they would enable the youth and support them in succeeding. 

In  fact,  all  parties  would  be  able  to  face  any  problem,  as  long  as  they  are 

thinking of developing their lives.   

 

Personally,  I  feel  quite  awful  when  I  witness  the  painful  consequences  that 

young men and women in the Syrian society suffer from, as a result of not being 

able to make use of their creativity. Sometimes, they wouldn’t even understand 

what  went  wrong,  and  they  would  probably  repeat  the  mistakes  of  their 

surroundings. There  is a necessity for us to open our eyes and  look behind the 

scenes for the real reasons of problems. Otherwise, we shouldn’t call our selves 

thinking creatures, and failure will remain our friend.   

This research  is divided  into  five chapters  inn 267 pages, written  in  the Arabic 

language.  
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Chapter One: The first chapter starts with an  introduction of the thesis subject 

and how it touches the lives of so many in the Syrian society. This is followed by 

an idea about the importance of the study along with a justification for carrying 

it out, namely the need  for creative thinking to solve problems. Consequently, 

the youth lose chances of developing their lives and the lives of their families.  

 

A special paragraph  is  then devoted  for  the objectives of  the study.  It aims at 

raising  awareness  on  the  subject  of  creativity  and  the  factors  that  affect  it, 

namely the negative methods of upbringing that cause serious faults of thinking. 

Thus,  it aims  to discuss with parents and  teachers means  for discovering and 

reducing the negative effect of shallow and mistaken methods of upbringing, in 

order to embrace a deeper level of problem analysis and thorough thinking. For 

this end,  the  study discusses  some point  to  shed  some  light on  the matter.  It 

also  aims  at  providing  a  realistically  current  view  of  young  Syrian  people’s 

opinions and attitudes by means of a  field survey that provides statistical data 

on  them and  their socially affected  ideas and views. The  final objective of  the 

research is to present survey outcomes and some suggestions on the subject at 

hand.  

 

The questions that the study attempts to answer are as follows: 

Main Questions:  

What is the effect of social upbringing, as represented in the family, education, 

religion, peers and media, on the creativity of Syrian youths?  

Does this upbringing make hindering barriers before creativity?  

What are the suggested solutions for this problem? 

 

Sub‐questions :  

1‐ What  is  the  standard  of  the  youth  for measuring  the  ability  to  think 

creatively? 
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2‐ What  is  the effect of  the parents’  level of education, work, and view of 

life on their children’s ability to think creatively? 

3‐ Do the youth believe that their educational institution has given them the 

tools required for creative thinking?    

4‐ Do  the  youth  believe  that  the  religious  institution  they  belong  to  has 

enabled them to think creatively? 

5‐ What  are  the  educational  methods  that  the  youth  take  as  obstacles 

before creative thinking?   

6‐ How can the effect of such hindering obstacles be reduced? 

7‐ What’s  the  expected  damage  of  not  addressing  problems  affecting 

creativity?  

8‐ Are  there  any  differences  among  males  and  females  in  terms  of 

creativity? 

 

The chapter ends with an illustration of the methodology used in this research, 

and the general structure it follows. 

 

Chapter  Two:  The  second  chapter  is  entitled  “Characteristics  of  Social 

Upbringing and Contributing Institutions”. It includes a detailed presentation of 

the concept of social upbringing, kinds of social upbringing, institutions of social 

upbringing contributing to  it,  foundation of social upbringing, and mechanisms 

of  social  upbringing.  A  comprehensive  illustration  on  each  of  the  five main 

institutions  is  attempted,  namely  family,  educational  institutions,  religious 

institutions, peers/public opinion, and media.   

 

Chapter Three: The third chapter is entitled “Importance of Creative Thinking in 

Developing  Lives  of  Individuals  and  Societies”.  It  starts  with  outlining  the 

meaning  of  creativity,  characteristics  of  creative  people,  and motivations  for 

creativity.  
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Chapter Four: The forth chapter is entitled “Social Upbringing and Creativity”. It 

starts with the relationship between creativity and social upbringing. Then, the 

obstacles of  creativity  that  result  from  social upbringing are discussed. This  is 

followed  by  personal  and  educational  ways  of  development  of  ability  of 

creativity. The chapter ends with a section on the relationship between gender 

and creativity.  

 

Chapter Five: The  last chapter of the research  is entitled “The Field Survey”.  It 

uses a descriptive analytical methodology to present the statistical results of a 

questionnaire  that has been carried out  in Damascus. The chapter  includes an 

illustration of the plan used  for carrying out such a  field opinion poll, tools for 

gathering  information,  sampling,  variables,  statistical  method,  statistical 

distribution, data analysis, data interpretation, outcomes and suggestions. 

 

The questionnaire aimed at gathering the views and  ideas of 10٠ young Syrian 

men and women, between the age of 15 and 30, on their ability to be creative 

and  the effect of social upbringing on  their creativity. The 56 questions  in  the 

poll were  chosen  accurately  and with  specialized  consultation  in  order  to  be 

reflective and correctly  indicative of  the points of  importance  in  the  research. 

Some of the outcomes and suggestions that resulted from the opinion poll are 

as follows. 

1‐ Creativity:  It  is  a mental  operation  intended  for  problem  solving.  Syrian 

youths have the ability of being creative and they should be encouraged to 

be the best they can be.  

2‐ The Role of Family in Upbringing: Since family plays an essential role in the 

formation of  young people's ways of  thinking  and personalities,  starting  a 

family  requires  being  equipped  with  the  needed  information  on  several 

subjects, including upbringing of children. Such information may be found in 
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many  resources,  including books,  lectures and discussion  sessions. Parents 

are strongly recommended  to  learn as much as possible, and  to work hard 

on seeking the knowledge and training that would enable them to help their 

children, teach them and train them on creativity. 

3‐ The Role of Educational Institutions in Upbringing: Early years of school give 

a child a foundation of abilities and skills that is not easy to change in future. 

Therefore, the work of  teachers  is extremely critical, and  it  is quite vital  to 

qualify them by specialized training. As for school and university curriculums, 

they should be improved by adding what helps students be creative.  

4‐ The Role  of Religious  Institutions  in Upbringing:    The  survey proved  that 

religious institutions play an influential role in the lives of Syrian youths. Such 

an  influence  should  be  studied  and  directed  towards  improvement  of 

creativity.       

5‐ Reducing  Impact  of  Negative  Social  Upbringing:    Reduction  of  such  an 

impact is a major goal that should be attempted with better education goals 

and implementation.  

6‐ Women and Creativity: As  it  is  the  responsibility of  the  youths  to  correct 

their  ways  of  thinking  creatively,  women  specifically  have  the  same 

responsibility. They need to be proactive and raise their own awareness on 

their ability to be creative.  

 

If we wish to be creative, we definitely need to identify the reasons behind our 

lack of creativity, and how our social upbringing and background impact it. This 

is  the main  subject of  interest  in  this  research,  and  I  hope  I’ve  succeeded  in 

clearing it out. 


