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أ

اإلهداء
أهدي ثمرة هذا الجهد
الي معلم االمة الذي انار طريقنا بنور االيمان
سيدنا محمد صل هللا عليه وسلم
الي ينبوع الرحمة والحنان امي الغالية
الي رمز الشموخ والعطاء ابي الغالي
الي سندي في دربي اخوتي االعزاء
ساره  ،مصعب  ،سحر
الي خيالني االعزاء كمال وصالح
الي من كانت لي دخرا وسالحا
صديقتي مؤمنة
الي زمالئي االعزاء في جامعة الرباط
الي كل من ساندني الكمال هذا البحث

الباحثة

ب

الشكر والتقدير
الشكر هلل عز وجل الذي اكرمني بالتوفيق النجاز هذا البحث  ،فلك الحمد يا ربي كما
ينبغي لجالل وجهك ولعظيم سلطانك
يسعدني ان اتقدم بالشكر والعرفان الي جامعة الرباط الوطني وعمادة الدرسات العليا
والشكر الي معهد البحوث والدراسات الجنائية و االجتماعية التي منحتني الفرصة لتكملة
مسيرتي العلمية
وارفع ايات الشكر والتقدير الي الدكتورة مني معاوية التي كانت خير معين وخير موجه
فجزاها اهلل عني خير الجزاء
والشكر والتقدير للمحكمين االفاضل دكتور /نصر الدين احمد ادريس والدكتور  /طيفور
سيد احمد البيلي و الدكتور  /زهر الدين االمين حامد و الدكتور  /احمد حامد ابوسن
و الدكتور  /حسين عبد اهلل و الدكتور  /الصادق حامد و الدكتور  /طارق محمد
الحسن
والشكر اجزله السره مكتبة جامعة ام درمان االسالمية  ،وجامعة الرباط الوطني والشكر
للطلبة جامعة الرباط الوطني الذين شملتهم الدراسة لتعاونهم الجراء هذا البحث والشكر
والتقدير الي كل من ساندني النجاز هذا البحث .

الباحثة

ج

ملخص البحث
هدف هذا البحث للتعرف علي مستوي الصحة النفسية ومدي ارتباطها بالتفكير
االبداعي لدي طالب جامعة الرباط الوطني ومدي ارتباط ذلك بمتغير النوع والعمر ،
ولتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ،وقد بلغ حجم عينة الدراسة()82
طالبا وطالبة من طالب جامعة الرباط الوطني تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ،ولجمع
البيانات استخدمت الباحثة مقياس الصحة النفسية اعداد عماد الدين اسماعيل ومقياس
التفكير االبداعي اعداد عبد السالم عبد الغفار ،واستخدمت الباحثة الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ( )Spssفي تحليل البيانات وذلك بتطبيق عدد من االساليب اإلحصائية
مثل اختبار(ت)  ،وخلص البحث الي مجموعة من النتائج تمثلت في االتي  :السمة
العامة للصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط الوطني تتسم باالنخفاض  ،في حين
اتسمت السمة العامة للتفكير االبداعي لدي هؤالء الطالب باالرتفاع  ،وال توجد فروق
ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية تعزي لمتغير النوع والعمر  ،كما اسفرت النتائج
الي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكير االبداعي تعزي لمتغير النوع والعمر
 ،كما توصلت نتائج البحث الي عدم وجود عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الصحة
النفسية والتفكير االبداعي  .واختتمت الباحثة البحث بإيراد عدد من التوصيات أهمها
توجيه االهتمام نحو فئة المبدعين بإعتبارهم مشروعا تنمويا يعمل علي دفع عجلة التنمية
بكافة جوانبها في المجتمع السوداني بالسير قدما الي االمام وذلك باستغالل هذه الثروات
الكامنة  ،كما اوردت الباحثة بعض المقترحات للدراسات المستقبلية .
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Abstract
This research aimed to identify the psychological health and its
relation to the creative thinking of the students of the National
University of Rabat and the extent of its relation to the gender and age
variables, to achieve this goal, researcher used the descriptive method.
The sample size was 48 male and female students from Rabat University
selected by using a randomly sample. For data collection The researcher
used the psychological health meausere by Imad El- Din Ismail and the
Creative Thinking meausere prepared by Abdel Salam Abdel Ghaffar.
The researcher used the statistical package for social sciences (SPSS) in
data analyzing by applying anumber of statistical methods for example
(T.Test), The results of the research were summarized as follows: The
general toxicity of the psychological health among the students of the
National University of Rabat is low, the creative thinking is high, and
there are no statistical differences in the psychological health due to
gender and age variables. Statistical differences in creative thinking
attributed to gender and age variables. The results of the study also
found that there is no significant correlation between psychological
health and creative thinking. The researcher ended the research by a
number of recommendations, the most important is: pay attention to the
creative category as a development project that work to advance
development in all its aspects in Sudanese society by moving forward
with the exploitation of these inherent wealth.
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مقدمة

إن موضوع الصحة النفسية من اهم المواضيع التي تؤثر في حياة الفرد والمجتمع  ،فقد

شهدت الفترة االخيرة تغيرات كثيرة ومختلفة في حياة البشر مما ادي الي تنوع مشكالتهم
النفسية ،ومما دفع علماء النفس بالقيام باجراء البحوث والدراسات لمواجهة التطورات في الحياة

ومساعدة االفراد علي استثمار طاقاتهم بشكل جيد وذلك الن تقدم االمة ونهضتها يعتمد
باالساس علي قواها البشرية من حيث سالمتهم الجسمية والنفسية والعقلية  ،ومن حيث قدرتهم

علي التكيف ومسايرة االحداث والتصدي لها بما يناسبها واالنتفاع من ايجابياتها والوقاية من

سلبياتها  ،لذلك يعتبر علم الصحة النفسية علم يستطيع ان يقدم الكثير نحو تحقيق شخصيات
ايجابية متكيفة مع نفسها ومع مجتمعها  ،قادرة علي تجنب كل ما يعصف بحياة االنسان
ويسبب لها االضطراب والقلق  ،كما انها تعمل علي مساعدة االفراد علي تادية ادوارهم في

الحياة في احسن صورة  ،مما يجعلهم في حالة من الرضا والسعادة والثقة بالنفس ( الهابط ،
8112م) .

اما االبداع فهو شكل راقي من اشكال النشاط االنساني وصورة خصبة من صور

السلوك البشري  ،النه هو الطريق لتطور البشرية وتقدم العالم  ،فهو كل عمل جديد يستطيع

االنسان ان يفعله  ،و هو اساس من اسس الحياة ولواله لم يتقدم االنسان ويتواصل مع العالم

المحيط به فكل ما حولنا هو نتيجة طبيعية لالبداع (عبد الفتاح 8111 ،م)  .وقد عرف

جروان التفكير االبداعي بانه نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن

حلول او التوصل الي نواتج اصيلة لم تكون معروفة مسبقا،ويتميز التفكير االبداعي بالشمولية
والتعقيد النه ينطوي علي عناصر معرفية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة (جروان8108 ،م)

 .ويري حمدي ) 8118م ) ان المؤسسات التعليمية في البالد العربية هي اكثر المؤسسات
احتياجا لالبداع .وتؤكد الدراسات ان المناهج غير المالئمة وضعف ميل الطالب لألنشطة

االبداعية تعيق التفكير االبداعي  ،وذلك رغم خصوبة العقول العربية و تمتعها بفطرة وذكاء
يساعدها علي االبداع اكثر من غيرها  .وال شك ان المعلم له الدور االكبر في خلق المناخ

المناسب المبني علي التسامح  ،و الديمقراطية والمرح حتي يشعر الطالب باالمن النفسي
وبذلك يستطيع استغالل طاقاته االبداعية الي اقصي حد ممكن

( المفرجي 0999 ،م) .

ويجب التركيز علي فئة المبدعين في السودان وذلك الستغالل قدراتهم علي التفكير االبداعي
في تطور وتنمية البالد .

2

مشكلة البحث:

ان الحياة الجامعية بجونبها المتعددة قد تكون احدي مصادر الضعوط النفسية التي

يتعرض لها الطالب  ،باالضافة الي التجارب السلبية التي قد يتعرض لها الطالب اثناء هذه

المرحلة في االسرة والمجتمع مما يؤثر علي صحته النفسية وهذا قد يضعف من استخدامه
لقدراته العقلية علي التفكير االبداعي.

ولم تجد الباحثة ـ حسب اطالعها دراسة في المجتمع السوداني تتحدث حول عالقة الصحة

النفسية بالتفكير االبداعي وهذا ما دفع الباحثة لتكون هذه العالقة احد محاور هذا البحث .
وتتمثل اسئلة البحث في االتي :

 /0ما السمة العامة للصحة النفسية وسط طالب جامعة الرباط .

 /8ما السمة العامة للتفكير االبداعي وسط طالب جامعة الرباط .
 /3هل توجد عالقة ارتباطية بين الصحة النفسية و التفكير االبداعي .

 /8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي الصحة النفسية تعزي لمتغير النوع .
 /5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي الصحة النفسية تبعا لمتغير العمر .

 /6هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي التفكير االبداعي تعزي لمتغير النوع .
 /7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي التفكير االبداعي تبعا لمتغير العمر.

اهمية البحث :
 /0االهمية النظرية :يمثل هذا البحث اضافة جديدة تربط موضوع الصحة النفسية بالتفكير

االبداعي ليسهم في اثراء الجانب النظري لعلم النفس .

 /8االهمية التطبيقية  :قد تسهم نتائج هذا البحث في مساعدة القائمين علي امر الطالب في
التخطيط لوضع بعض البرامج التدريبية لرفع مستوي قدرتهم علي التفكير االبداعي و العمل
علي ترقية بعض البرامج االرشادية لزيادة صحتهم النفسية .
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فروض البحث :

 /0تتميز السمة العامة للصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط باالنخفاض .
 /8تتميز السمة العامة للتفكير االبداعي لدي طالب جامعة الرباط باالرتفاع .

 /3توجد عالقة ارتباط طردي ذات داللة إحصائية بين الصحة النفسية و التفكير االبداعي.
 /8توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا لمتغير النوع .
 /1توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا لمتغير العمر .

 /1توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتفكير االبداعي تبعا لمتغير النوع .
 /7توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتفكير االبداعي تبعا لمتغير العمر

.

اهداف البحث :

 /0معرفة مستوي الصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط الوطني .

 /8معرفة مستوي للتفكير االبداعي لدي طالب جامعة الرباط الوطني .

 /3الكشف عن مدي العالقة االرتباطية بين الصحة النفسية و التفكير االبداعي لدي طالب
جامعة الرباط الوطني.

 /8معرفة الفروق في الدرجة الكلية للصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط تبعا لمتغير
النوع.

 /1معرفة الفروق في الدرجة الكلية للصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط تبعا لمتغير
العمر.

 /1معرفة الفروق في الدرجة الكلية للتفكير االبداعي لدي طالب جامعة الرباط تبعا لمتغير
النوع.

 /7معرفة الفروق في الدرجة الكلية للتفكير االبداعي لدي طالب جامعة الرباط تبعا لمتغير
العمر.

مصطلحات البحث :

 /1الصحة النفسية Mental Health:
( أ ) التعريف االصطالحي  :هو علم التوافق النفسي الذي يهدف الي تماسك الشخصية

ووحدتها وتقبل الفرد لذاته وتقبل االخرين له بحيث يترتب علي هذا كله شعوره بالسعادة و

الراحة النفسية

( الداهري ،الكيبسي 8108 ،م ) .
4

(ب) التعريف االجرائي :هي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في مقياس الصحة
النفسية .

 /2التفكير االبداعي Creative Thinking :
( أ) التعريف االصطالحي  :عرفه " هاريس" بانه القدرة علي انتاج افكار جديدة ومفيدة ،

وتتسم بالجدية واألصالة والتنوع واالستم اررية كإستجابة لمشكلة او موقف معين  ( .الطيب ،

8111م).

(ب) التعريف االجرائي  :هي مجموع الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في مقياس

التفكير االبداعي.

 /3تعريف الطالب الجامعي في جامعة الرباط الوطني :
هو كل طالب( ذكر اوانثي) ملتحق بجامعة الرباط الوطني ومنتظم في الدراسة في العام

الدراسي  8101ـ 8107م

 /4تعريف جامعة الرباط الوطني :
وهي احدي مؤسسات و ازرة الداخلية  ،وتلتزم بقوانين التعليم العالي وضوابطه (يس ،

.)8118

حدود البحث :

 /0الحد المكاني  :جامعة الرباط الوطني بالخرطوم بري .

 /8الحد الزماني  :طبق هذا البحث في مارس  8107م .
 /3الحد البشري  :طبق هذا البحث علي طالب وطالبات جامعة الرباط الوطني .

5

الفصل الثاني
اإلطار النظري و الدراسات السابقة
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المبحث االول

الصحة النفسية
مفهوم الصحة النفسية :

يتكون مفهوم الصحة النفسية من كلمتين ،االولي هي الصحة وتعني خلو االنسان من

المرض ،والثانية النفسية وتعني الكيان النفسي اي الجانب العقلي والوجداني والحركي لالنسان

 ،علي هذا االساس فان مفهوم الصحة النفسية هو خلو االنسان من االمراض العقلية والوجدانية
والحركية ( مصطفي  /الحسن  ،د.ت )  .كما يعني مفهوم الصحة النفسية حالة من االتزان
العقلي والنفسي والحركي لدي الفرد بما يتوافق مع ما هو مالوف لدي غالبية الناس و قدرته

علي التعامل مع الحياة ومكوناتها بشكل سوي (محاسنه 0998 ،م ) .

وقد تطور مفهوم الصحة النفسية مع تقدم علم الصحة النفسية  ،فبعد ان كانت الصحة

النفسية تدل علي معني سلبي محدود وهو خلو الفرد من االضطرابات النفسية ،اصبح المفهوم
ايجابي و اكثر شموال بحيث اصبح يرتبط بقدرة الفرد علي تحقيق التكيف مع نفسه ومع
المجتمع الذي يعيش فيه  ،وهذا بدوره يؤدي الي حياة خالية من االزمات والمرض النفسي ،

ثم بدا يتسع مفهوم الصحة النفسية ليشمل قدرة الفرد علي المحافظة علي قدر من االستقاللية
بان يعيش القيم والمثل العليا التي يؤمن بها  ،اي ان يحقق رسالته في الحياة (المطيري

8111،م) .

تعريف الصحة النفسية :

عرف " كالين " الصحة النفسية بانها العلم الذي يحاول مساعدة الناس علي مواجهة مشاكلهم
وحلها بطريقة صحيحة وتقبلها اذا ما صعب التخلص منها  ( .الداهري /الكيبسي8108،م).

وعرف " كمال مرسي" الصحة النفسية بانها علم تطبيقي للمعارف النفسية لمساعدة الناس علي
تنمية انفسهم و تحسين ظروف حياتهم و مساعدتهم علي مواجهة الصعاب واالزمات بصبر
وثبات ( المطيري 8111،م).

كما عرف "صموثيل مغاريوس " الصحة النفسية بانها وصول الفرد الواقعي لحدود امكانياته

 ،واستمتاعه بعالقاته االجتماعية  ،واإلقبال علي الحياة بوجه عام  ،ونجاحه في عمله ورضاه
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عنه  ،وكفاءته في مواجهة احباط الحياة اليومية ،واتساع افق الحياة النفيسة لديه (عبد اللطيف

8101 ،م).

و عرف " فيصل عباس " الصحة النفسية هي حالة من التوافق والتكامل بين الوظائف

النفسية وتحقيق التوافق بين الفرد ونفسه وبين الفرد و بيئته  ،توافقا يؤدي الي اقصي درجة
ممكنة من الكفاية واالحساس االيجابي بالسعادة ( رياض 8111 ،م ) .
تعريف منظمة الصحة العالمية ):(WHO

الصحة النفسية هي حالة من الشعور التام بالسعادة او الراحة الجسمية والعقلية

واالجتماعية،

وليس مجرد الخلو من المرض او انتفاء العجز والضعف  .فالصحة النفسية

حالة ايجابية توجد عند الفرد تظهر في مستوي قدرته علي االستفادة مما لديه من قدرات
وامكانيات الي اقصي حد ممكن  ،وقدرته علي مواجهة الضغوط والمشكالت بكفاءة عالية ،

وشعوره بالسعادة والرضا في المجتمع الذي يعيش فيه  ،وتحقيق التوافق مع الذات و مع
االخرين  .فالصحة النفسية وفقا لذلك تعبر عن حالة من التوازن والتكامل بين القوي الداخلية
( الدوافع والحاجات  ،والقيم واالتجاهات  ،ومستوي الطموح ) وبين القوي الخارجية (االسرة ،

المدرسة  ،والمعايير االجتماعية  ،قوانين المجتمع ومتطلباته ) وهذا التوازن يؤدي الي حالة
من االستقرار النفسي النسبي عند الشخص  ،بحيث تجعله يعيش في سالمة وسالم مع نفسه

ومع االخرين في المجتمع الذي يعيش فيه ( عبد الظاهر  /مصطفي 8103 ،م )

تري الباحثة ان تقبل الفرد لذاته وقدرته علي استغالل قدراته الي اقصي حد ممكن يشعره

بالرضا والسعادة ويؤدي الي صحته النفسية .

الصحة النفسية عند بعض مدارس علم النفس :

 /1المدرسة التحليلية :

يري "فرويد" مؤسس هذه المدرسة ان الفرد الذي يستطيع ان يحقق الصحة النفسية

لذاته ،هو الشخص القادر علي منح الحب وعلي العمل المنتج عموما  .كما تتمثل الصحة
النفسية من وجهة نظره في قدرة الفرد علي مواجهة الدوافع البيولوجية والغريزية والسيطرة عليها
في ضوء متطلبات الواقع االجتماعي  .ويري ايضا ان االنسان ال يستطيع ان يصل اال الي

تحقيق جزئي لصحته النفسية وذلك النه في صراع دائم بين محتويات اللهو ومطالب الواقع ،
واكد فرويد ايضا علي اهمية العوامل االجتماعية في تحقيق الصحة النفسية  ،وان المجتمع
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غير التسلطي يعمل علي بناء شخصية منتجة قادرة علي الحب وعلي توظيف امكانياتها

وتحقيق الحق والعدل .

وقد راي "ادلر" ان االنسان يستطيع ان يتغلب علي الشعور بالنقص ويحقق الصحة النفسية

عن طريق الميل االجتماعي والعيش مع االخرين  ،والتنشئة االجتماعية الصحيحة  ،و وضع

اهداف محددة والعمل علي تحقيقها بالشكل الذي يسهم في تكوين شخصية متماسكة قادرة

علي مواجهة الصعوبات .

اما " اريكسون " فقد اسس نظرية نفسية اجتماعية في النمو  ،وراي ان الصحة النفسية تتمثل

في قدرة الفرد علي مواجهة مشكالت مرحلة النمو التي يمر بها بنجاح  ،واوضح اريكسون ان

صحة الفرد النفسية في مرحلة عمرية معينة تساعد الفرد في تحقيق التكيف النفسي في المراحل

العمرية التالية .

اما " كارين هورني " فتتمثل الصحة النفسية حسب أريها في ادراك الذات وتحقيقها  ،والقدرة

علي اضفاء التكامل بين معظم الحاجات النفسية ( العناني 8111 ،م ).

 /2المدرسة السلوكية :

تري هذه المدرسة ان السلوك متعلم من البيئة  ،وان عملية التعلم تحدث نتيجة لوجود

الدافع والمثير واإلستجابة  ،بمعني اذا وجد الدافع والمثير حدثت اإلستجابة ( السلوك) ولكي
يقوي الرابط بين المثير و اإلستجابة البد من التعزيز  ،اما اذا تكررت اإلستجابة دون تعزيز

كان ذلك عامال علي اضعاف الرابطة بين المثير واإلستجابة اي اضعاف التعلم  .وتقرر هذه

المدرسة ان الناس يقومون بسلوك سوي معين النهم تعلمو ان يتصرفوا بهذا الشكل نتيجة
للتعزيز  .لذلك فان مفهوم الصحة النفسية عند السلوكيين يتحدد باستجابات مناسبة للمثيرات
المختلفة  ،وعليه يتلخص مفهوم الصحة النفسية وفقا لهذه الرؤية في القدرة علي اكتساب

عادات تتناسب مع البيئة التي يعيش فيها الفرد  .وقد وجهت انتقادات عديدة لهذه المدرسة ،

من اهمها التركيز علي اهمية التعزيز الخارجي والدوافع الخارجية للسلوك االنساني وعدم

اهتمامها بالتفكير والعواطف والشعور وانعكاس ذلك علي السلوك ( العناني 8111 ،م ).

 /3المدرسة االنسانية :
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يعد المذهب االنساني في علم النفس مذهبا حديثا نسبيا  ،وقد ظهر كرد فعل للمدرستين

مدرسة التحليل النفسي و المدرسة السلوكية  .ويقوم هذا المذهب علي رفض المسلمات التي
تقوم عليها المدرستان  .وتبدو الصحة النفسية عند المفكرين االنسانيين في مدي تحقيق الفرد

النسانيته تحقيقا كامال .ويختلف االفراد فيما يصلون اليه من مستويات من حيث االنسانية

الكاملة لذلك يختلفون في مستويات صحتهم النفسية  .ويعد "ابراهام ماسلو " و " كارل
روجرز" من اشهر العلماء االنسانيين ،لذلك نستعرض اراءهم في هذا المجال :
أ /ابراهام ماسلو :

رأي ماسلو ان لإلنسان حاجات متنوعة  ،وان هذه الحاجات تتوزع بصورة هرمية كاالتي:

المستوي االدني  :ويضم الحاجات الفسيولوجية ثم الحاجة الي االمن ،وهذه الحاجات علي

درجة عالية من االهمية فاذا كان الفرد مرتاحا ومشبعا لحاجاته الجسمية ويشعر باالمان فانه
سيحاول اشباع المستوي االعلي من الحاجات التي يطلق عليها الحاجات االجتماعية ويضم

الحاجة لالنتماء والصداقة والعطف والحنان والشعور باالمان

المستوي االعلي  :ويضم اشباع دوافع تقدير الذات ،ثم يليها دافع تحقيق الذات الذي يعد

الغاية العظمي في هرم ماسلو  .وتتحقق الصحة النفسية من وجهة نظر ماسلو عندما يتمكن
الفرد من اشباع هذه الحاجات بطريقة سوية  ،ويحقق انسانيته الكاملة .
ومن المؤشرات التي تحدد معني االنسانية الكاملة االتي :

ـ حرية الفرد والتي من خاللها يصل الي معني لحياته .

ـ ارادة حرة تمكن الفرد من اختيار هدف والعيش من اجل تحقيقه .
ـ الشعور باالمان واالنتماء وتقبل الذات .
ـ تقبل االخرين وحبهم والتعاطف معهم .

ـ االلتزم بالقيم العليا مثل الحق والجمال والخير وغير ذلك من القيم التي تدل علي انسانية
.

االنسان الكاملة وتعبر عن صحته النفسية .
ب /كارل روجرز :

وضع هذا العالم نظرية الذات في علم النفس  ،ويري ان كل فرد قادر علي ادراك ذاته وتكوين
مفهوم او فكرة عنها ،وينمو مفهوم الذات نتيجة للتفاعل االجتماعي مع الدافع الداخلي لتحقيق

الذات  .ولكي يحقق االنسان ذاته البد ان يكون مفهومه عنها موجبا وحقيقيا ،وعليه فان
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االنسان المتمتع بالصحة النفسية هو الشخص القادر علي تكوين مفهوم ايجابي عن نفسه و
يتفق سلوكه مع المعايير اإلجتماعية ومع مفهومه عن ذاته ( العناني 8111 ،م ).

 /8المدرسة المعرفية :

تري هذه المدرسة أن الصحة النفسية هي القدرة علي تفسير الخبرات بطريقة منطقية

تمكن الفرد من المحافظة علي االمل واستخدام مهارات معرفية مناسبة لمواجهة االزمات وحل
المشكالت  .وعليه فان الشخص المتمتع بالصحة النفسية فرد قادر علي استخدام استراتيجيات

معرفية مناسبة للتخلص من الضغوط النفسية  ،ويحيا علي فسحة من االمل  ،وال يسمح لليأس
بالتسلل الي نفسه ( العناني 8111 ،م ).

 /5المدرسة الوجودية :

يري بعض الوجوديين ان الصحة النفسية للفرد تكمن في حريته  ،في اختيار قيم تحدد

اطاره في الحياة وتعطي معني لحياته  ،كما تكون في اللجو الي اهلل وعبادته ( العناني ،
8111م).

تتفق الباحثة مع المدرسة االنسانية التي توضح ان امتالك الفرد لإلرادة الحرة التي تمكنه

من اختيار هدف والعيش من اجل تحقيقه  ،الشعور باالمان واالنتماء وتقبل الذات وتقبل
االخرين وحبهم والتعاطف معهم من اهم عوامل الصحة النفسية  .كما تتفق الباحثة مع المدرسة
المعرفية التي توضح اهمية االستراتيجيات المعرفية للتخلص من الضغوط النفسية والشعور

باالمل للحصول علي الصحة النفسية .واشارت المدرسة الوجودية الي اهم مصدر للصحة

النفسية وهو اللجوء الي اهلل تعالي وعبادته .

اهداف الصحة النفسية :

 /0هدف معرفي :يسعي للمعرفة الدقيقة بكل ما يتعلق بالصحة النفسية ومجاالتها في حالة
السواء والالسواء.

 /8هدف وقائي  :يسعي لوقاية الفرد من االضطرابات النفسية .

 /3هدف عالجي :يسعي لعالج الفرد من االضطرابات النفسية ( ابو النور واخرون8101،م)

مناهج الصحة النفسية :
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هنالك ثالثه مناهج اساسية للصحة النفسية :

 /0المنهج االنمائي  :و يهتم بزيادة السعادة والتوافق لدي االسوياء و ذلك من خالل دراسة
امكانيات االفراد وتوجيهها .

 /8المنهج الوقائي  :ويتمثل في وقاية الفرد من الوقوع في المشاكل واالمراض النفسية  ،ويهتم
باالسوياء قبل اهتمامه بالمرضي ليقيهم من اسباب المرض النفسي .

 /3المنهج العالجي  :ويهتم بعالج المشكالت واالمراض النفسية التي يتعرض لها الفرد حتي
تعود اليه صحته النفسية  ،وينحصر دور المعالج النفسي باالهتمام بعالج العوامل النفسية
والبيئية المؤثرة علي الفرد  ،اما العوامل العضوية والفسيولوجية فيهتم بها الطيب النفسي

(العناني 8111 ،م) .

أهمية الصحة النفسية للفرد و األسرة والمجتمع :

اوال  :أهمية الصحة النفسية للفرد :

 /0الصحة النفسية تمكن الفرد من مواجهة مشكالت الحياة .

ان تمتع الفرد بالصحة النفسية تمكنه من السعي الي البحث عن الحلول المناسبة لحل مشاكله

حتي ال يكون عرضة لالنهيار امام احباطات الحياة  ،وبالتالي يستطيع تحقيق اهدافه .

 /8الصحة النفسية تمكن الفرد من النمو االجتماعي السليم .

ان الشخص المتمتع بالصحة النفسية يتميز باالتزان االنفعالي والهدوء في تصرفاته مع االخرين
مما يؤدي الي قبوله لديهم  ،كما انه يكون اقدر من غيره في تكوين عالقات اجتماعية والتفاعل

الجيد مع االخرين .

 /3الصحة النفسية تمكن الفرد من التعليم الجيد .

ان التعليم يحتاج الي قدر من التركيز واالتزان االنفعالي والهدوء النفسي والخلو من

االضطرابات النفسية والشخصية  ،والشك ان مثل هذه االمور تتوفر لدي االشخاص االسوياء
المتمتعين بصحة نفسية جيدة  ،فهم اقدر من غيرهم علي التعلم واكتساب الخبرات ،لكن

المضطرب نفسيا وانفعاليا حتي لو كان علي درجة عالية من الذكاء فان قدرته علي التحصيل
تقل بسبب االضطرابات النفسية.

 /8الصحة النفسية تساعد الفرد علي النجاح المهني.
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الشخص المتمتع بالصحة النفسية يعمل دائما علي تحقيق ذاته  ،كما ان الصحة النفسية من
اهم الصفات والسمات المطلوب توافرها في الشخص الذي يتولي االعمال القيادية لكي يكون

قائدا ناجحا.

 /1الصحة النفسية تدعم الصحة البدنية للفرد.
إن الصحة النفسية واالستقرار النفسي ضروريان لتحقيق صحة الفرد البدنية  ،وقد وجد أن

هناك عالقة وثيقة بين الصحة النفسية والصحة البدنية ألن كثير من االمراض النفسية تظهر

علي هيئة اعراض جسدية .

 /1الصحة النفسية تؤدي الي احساس الفرد باالمان والطمأنينة .

ان الشخص المتمتع بصحة نفسية جيدة يكون متزنا مطمئنا ال تسيطر عليه هموم الحياة
ومشاكلها ،وال يصاب بالتوتر او القلق اذا لم يشبع دوافع معينة  ،والذي يجعله مطمئنا امنا

هو ايمانه باهلل وبان اهلل معه ووكيله في اموره ومشاكله .

 /7الصحة النفسية تعمل علي زيادة كفائة الفرد ورفع انتاجيته.
ان االضطراب النفسي يعمل علي نقص انتاجية الفرد وانخفاض في مستوي ادائه وبالتالي

انخفاض روحه المعنوية ،لكن الشخص المتمتع بالصحة النفسية يري في نجاحه وزيادة انتاجيته
تحقيق لذاته فيشعر بكينونته ( شاذلي 8110 ،م ) .

ثانيا  :أهمية الصحة النفسية لألسرة :

تؤثر األسرة علي النمو النفسي للفرد وبالتالي تؤثر علي تكوين شخصيته  ،كما ان الخبرات

االسرية التي يتعرض لها الفرد في السنوات االولي من عمره تؤثر تاثي ار جوهريا في نموه
النفسي  .لذلك فان للصحة النفسية أهمية قصوي بالنسبة لألسرة نوضحها في االتي :

 /0إشباع الحاجات النفسية للفرد كالشعور باإلنتماء واالمن والحب والقبول واالستقرار .
 /8تنمية القدرات العامة والخاصة للفرد ومده بالخبرات البنائة .
 /3تعليم الفرد التفاعل االجتماعي واحترام حقوق االخرين .
 /8تعليم الفرد التوافق النفسي والشخصي واالجتماعي .

 /1تساعد الفرد علي تكوين اتجاهات سليمة نحو الوالدين واالخوه واالخرين .
 /1تساعد الفرد علي تكوين االفكار والمعتقدات السليمة .

 /7تقديم الرعاية النفسية للفرد وتساعده في حل مشكالته واالنتقال به من فرد يعتمد علي غيره
الي راشد مستقل يعتمد علي نفسه.
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 /2تعليم الفرد كيف يحقق اهدافه بطريقة مالئمة تتفق مع المعايير االجتماعية مما يحقق له
التوافق االجتماعي ( .ابوالنور واخرون 8101 ،م)
ثالثا :أهمية الصحة النفسية بالنسبة للمجتمع :

 /0الصحة النفسية تؤدي الي زيادة انتاج الفرد .

اثبتت العديد من الدراسات بان الصحة النفسية تؤدي الي ارتفع إنتاجية االفرد ،كما ان منتجاتهم

تتميز بالجودة واالتقان مع قلة الفاقد  ،مما يؤدي الي زيادة الدخل القومي ،و ذلك الن المتمتعين
بالصحة النفسية يسعون الي تحقيق ذاتهم و النجاح في اعمالهم وابداعهم فيها.

 /8الصحة النفسية تؤدي الي تماسك المجتمع .

ان المجتمع الذي يتصف افراده بالصحة النفسية يكون اكثر تماسكا  ،وذلك الن االفراد
المتمتعين بصحة النفسية يتسمون بالتعاون وتكوين عالقات مع االخرين واالنسجام معهم مما
يجعلهم يدا واحدة امام االخطار والمشكالت التي تهدد مجتمعهم ويبذلو اقصي جهدهم بروح
الفريق في سبيل ازدهار وتماسك مجتمعهم .
 /3الصحة النفسية تقلل من المنحرفين والخارجين علي نظام المجتمع .
ان االفراد المتمتعون بالصحة النفسية الجيدة يسلكون السلوك الذي يتوافق مع قيم ومعايير
المجتمع وال يخرجون علي نظام المجتمع وعاداته وتقاليده  ،مما يقلل من نسبه االنحراف
والخروج عن القانون .
 /8الصحة النفسية تؤدي الي إختفاء الظواهر غير الجيدة من المجتمع .

عندما يتمتع افراد المجتمع بالصحة النفسية تكاد تختفي معها الظواهر السلوكية السيئة كإدمان

المخدارات والخمور والدعارة والسرقة والقتل  .وقد اثبتت الدراسات والبحوث أن من اسباب
إقبال االفراد علي المخدرات وادمانهم لها هو اصابتهم باالضطراب النفسي النهم يلجأون الي
مثل هذه السلوكيات هربا من واقعهم المضطرب ومن المشكالت التي تحيط بهم وهذا يؤدي
الي عدم توافقهم مع واقعهم .
 /1الصحة النفسية تؤدي الي خفض عدد االفراد السلبيين والعدوانيين في المجتمع .
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إن من عالمات الصحة النفسية اإليجابية لدي االفراد المتمتعين بها ان يبتعدوا تماما من
السلوكيات العدوانية لذلك فان المجتمع الذي يتمتع افراده بالصحة النفسية تقل او تختفي منه
مثل هذه الظواهر التي تؤدي الي تصدع المجتمع وانهياره .
 /1الصحة النفسية تؤدي الي زيادة التعاون بين افراد المجتمع .
ان المجتمع الذي يتمتع افراده بالصحة النفسية يكون اقدر علي التعاون والتكامل والتألف
لتحقيق اهداف هذا المجتمع ورقيه  ،كما يسود السالم االجتماعي في المجتمع ويقل فيه
الصراع الطبقي ويبذلون اقصي جهد لديهم ويستخدمون قدراتهم الي اقصي حد ممكن لتحقيق
االهداف ورفاهية المجتمع وازدهاره  ،واالبتعاد عن االحقاد والمنازعات والصراعات الدموية
بين طبقاته (شاذلي8110 ،م).

مظاهر الصحة النفسية :

 /1اإليجابية  :تتمثل إيجابية الفرد في قدرته علي بذل جهد في اي مجال  ،وعدم خضوعه
للعقبات التي قد تقف امامه  ،فهو ال يشعر بالعجز امامها بل يسعي دائما الي استخدام كافة
السبل والوسائل الالزمة لتخطيها .

 /2التفاؤل  :ان الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية البد ان يتصف بالنظرة المتفائلة لألمور ،
وهذا التفاؤل البد ان يكون في حدود الواقع  ،فزيادة التفاؤل قد يدفع الفرد الي عدم الحذر عند
التعامل مع مواقف الحياة المختلفة .

 /3تعرف الفرد علي امكانياته وقدراته  :البد ان يدرك الفرد تماما حدود امكانياته وقدراته ،
فهناك من الناس من ال يدرك حقيقة امكانياته واستعداداته ،فقد يبالغ البعض في تصورها
ويضع لنفسه اهدافا يصعب عليه تحقيقها فيشعر بالفشل واالحباط  ،في حين يهون البعض

االخر من شأن نفسه ويركز علي عيوبه مما يؤثر سلبا علي صحته النفسية وعلي توافقه

النفسي.

 /4إتخاذ أهداف واقعية :وتتمثل في إنتقاء الفرد لالهداف التي يمكنه تحقيقها  ،وهذه االهداف
البد لها من ان تحقق النفع العام له ولمجتمعه الذي يعيش فيه .

 /5القدرة علي إقامة عالقات إجتماعية ناجحة  :تعتبر العالقات االجتماعية احد الركائز
الهامة للصحة النفسية  ،فالشخص الذي لديه القدرة علي اقامة عالقات اجتماعية متينة مع
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االخرين يتمتع بصحة نفسية سليمة  ،وفي حين فشله في اقامة تلك العالقات بصورة جيدة فإن

ذلك من شانه ان يؤثر سلبا علي معنوياته وعلي توافقه النفسي .

 /6إحترام الفرد لثقافة المجتمع مع تحقيق قدر من االستقالل عن هذا المجتمع  :وهو ان
يسلك الفرد سلوكا مقبوال في مجتمعه متماشيا مع اعراف وتقاليد ومعايير هذا المجتمع مع
تميزه بشخصية مستقلة لها راي في مختلف القضايا والمسائل التي يتعرض لها ،واحترامه

لجميع الفئات الثقافية في الطبقات االجتماعية المختلفة  ،فان هذا الفرد يتمتع بالصحة النفسية

السليمة .

 /7إشباع الفرد لدوافعه وحاجاته  :ان طريقة اشباع الفرد لحاجاته الفسيولوجية والنفسية هي
التي تحدد مدي تمتعه بالصحة النفسية  ،وان اإلفراط او التفريط في إشباع تلك الحاجات
يؤدي الي إحداث خلل في نموه واتزانه النفسي.

 /8القدرة علي ضبط الذات  :ان قدرة الفرد علي ضبط ذاته والتحكم في سلوكياته يؤدي به
الي التمتع باالتزان النفسي .

 /9نجاح الفرد في عمله ورضاه عنه  :من اهم مظاهر الصحة النفسية هو نجاح الفرد في
عمله ورضاه عنه  ،وهذا ال يتحقق اال عندما يكون هذا العمل مرغوبا به لدي الفرد ومتناسبا

مع امكانياته قدراته الذهنية والبدنية  ،فاحيانا قد يجد الفرد ان عمله اقل من مستواه الفكري

واالبداعي فيشعر باالحباط وعدم الرضا عن هذا العمل  ،واحيانا قد يفوق العمل قدرات الفرد

فيشعر بالعجز والضعف.

 /11القدرة علي تحمل المسؤولية :إن تمتع الفرد بالصحة النفسية يرتبط ارتباطا مباش ار بمدي
قدرته علي تحمل المسؤولية ،فاالنسان السوي هو الذي يتحمل مسؤولية افعاله وما يتخذ من

ق اررات  ،فال يكون كالطفل الذي يعتمد علي غيره في تلبية احتياجاته واتخاذ القرارات المتعلقة
به .

 /11إرتفاع مستوي اإلحتمال النفسي  :وهو قدرة الفرد علي مواجهة الظروف الصعبة
واالزمات الشديدة والصمود امامها دون ان يختل توازنه النفسي  ،وال يستخدم طرقا غير سوية
كالعدوان واإلستسالم وأحالم اليقظة او التراجع في التغلب علي مشاكله .

 /12ثبات االنفعاالت :هو ثبات اإلستجابة االنفعالية االيجابية للفرد  ،فإستجابة الفرد للخوف
في موقف يستدعي الخوف هي إستجابة إيجابية معقولة  ،لكن اذا تكرر الموقف نفسه وابدي
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الفرد خوفا مرة والمباالة مرة اخري دل ذلك علي عدم ثبات االنفعاالت لديه وهذا دليل علي

المرض النفسي .

 /13ثبات السلوك  :ويعني تمسك الفرد بالمبادئ واالساليب السلوكية االيجابية التي يرتضيها
لنفسه ويطبقها في حياته  ،وال يعني ثبات السلوك الجمود في التفكير او االعمال انما يعني
االلتزام الواعي بتلك االفكار والسلوكيات االيجابية .

 /14النضج االنفعالي  :يقصد به قدرة الفرد علي التعبير عن انفعاالته بصوره منضبطة بعيدا
عن التهور عند مواجهة المواقف المثيرة لإلنفعال  ،وتتميز انفعاالت االنسان السوي بالثبات

نتيجة ثقته بنفسه وواقعيته في التعامل مع مشاكل الحياة المختلفة.

 /15االتزان االنفعالي :يقصد به تمكن الفرد من السيطرة علي انفعاالته المختلفة والتعبير
عنها  ،وعدم اللجوء الي كبت هذه االنفعاالت او إخفائها او الخجل منها  ،او الخضوع لها
تماما والمبالغة في اظهارها  ،وهذا من شانه ان يساعد الفرد علي المواجهة الواعية لظروف

الحياة واستغالل ايجابياتها بشكل افضل .

 /16ثبات اتجاهات الفرد  :هو عدم تذبذب وتناقض اتجاهات الفرد علي المدي القصير ،

ونجد ان ثبات االتجاه لدي الفرد ال يظهر اال عند االشخاص ذوي الشخصيات المتكاملة

والمستقرين انفعاليا.

 /17الشخصية المتكاملة  :ويقصد به تكامل الشخصية من الناحية البدنية والمعرفية والوجدانية
واالجتماعية  ،فاالستمتاع بالحياة والتعامل االيجابي معها يتطلب تحقيق التكامل والتوازن بين
هذه الجوانب جميعها .

 /18الراحة النفسية  :وهي من اهم العوامل للصحة النفسية  ،ولكن ليس معني الراحة النفسية
ان ال يصادف الفرد اي عقبات وانما هي قدرة الفرد علي مواجهة هذه العقبات وحل المشكالت

بطريقة ترضاها نفسه ويقبلها المجتمع .

 /19القدرة علي التضحية وخدمة االخرين :ان التعاون امر مطلوب بين افراد المجتمع في
حدود قدرات الفرد وامكانياته  ،لذلك اعتبرت قدرة الفرد علي التضحية وخدمة االخرين عن

طريق البذل والعطاء مظهر من مظاهر الصحة النفسية.

 /21الصحة الجسمية :ال يتحقق التكامل داخل البدن اال بسالمة الجهاز العصبي الذي
يسيطر علي حركة العضالت وعلي اف ارزات الغدد  ،وسالمة الجهاز الغددي الذي يضمن

التوازن الكيميائي داخل الجسم  ،حيث ان اي خلل في الصحة الجسمية للفرد قد تحول دون
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تحقيق الفرد لبعض اهدافه وطموحاته  ،فال يشعر حينها بالسعادة والرضا وال يتحقق االستقرار

النفسي له (المطيري8111 ،م ).

عالمات الصحة النفسية:

 /1غياب الصراع النفسي الحاد  :الصراع بمعناه العام هو تعارض بين قوتين واحده تدفع
واخري تمنع  ،وهو قانون من قوانين الحياة بوجه عام  .اما في الحياة النفسية فنجده علي
صور شتي كالصراع بين دوافع الفرد وضميره او الصراع بين دوافع الفرد والعادات والتقاليد

في المجتمع .

وتصنف الصراعات الي ما يلي :

صراع خارجي  :وهو صراع يقوم بين الفرد وبين ما يعترضه من عقبات خارجية  ،وهذه
العقبات خارجة عن إرادة الفرد وال حيلة له فيها  ،ولكنها تعوق تحقيق اهدافه  ،ومن هذه
العقبات الفقر وقوانين المجتمع التي تحول بينه وبين ما يريد لنفسه .

صراع داخلي  :وهو صراع كأنه حرب اهلية بين الفرد ونفسه و يستنفذ القوي النفسية للفرد.
ومن امثلة ذلك حين تقوم الحرب بين شهواته ومبادئه او بين دوافعه الغريزية وضميره .

صراع اإلقدام  :ينشأ عندما يتعين علي الفرد االختيار بين امرين كالهما جيد.

صراع األحجام :ينشأ عندما يتعين علي الفرد االختيار بين امرين كالهما غير جيد.

 /2غياب اإلحباط  :وهو قدرة الشخص علي تحمل الشدائد وضروب االحباط المختلفة دون
ان يتعرض لالنهيار اواالستسالم .ويتوقف مقدار الشعور باالحباط علي العوامل الوراثية للفرد

الي حد كبير  ،كما يتوقف علي مقدار تاثير المواقف التي تمر به علي نفسيته  ،وبعبارة اخري
ليس المهم هو الموقف الحياتي بل كيفية ادراك الفرد لهذا الموقف.
/3الدافعية لل نجاز :

تدل الدافعية لإلنجاز علي عدة خصائص أهمها :
الرغبة في النجاح ومواجهة االعمال التي تثير التحدي بكفاءة .

تؤثر الدافعية لإلنجاز علي سلوكيات الفرد فتجعله في وضع الجاهزية النفسية،ومن هذه
السلوكيات االداء الممتاز في انجاز االعمال  ،كما انهم يتسمون بالمبادرة والسلوك الريادي

وتحسين االداء واالنتاج فيما يوكل اليهم من اعمال

ان السلوك الناتج من دافعية االنجاز يتسم بالرغبة في الوصول للنجاح وكذلك الرغبة في تجنب

الفشل بحيث يتحقق خالل ذلك تقدير الذات والتقدير االجتماعي.
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 /4التوافق النفسي  :التوافق هو حالة من االنسجام مع البيئة بحيث يستطيع الفرد الحصول
علي االشباع الالزم لحاجاته مع مراعاة ما يوجد في البيئة المحيطة من متغيرات .والتوافق

النفسي هو قدرة الفرد علي تغير سلوكه حين يواجة مشكلة مادية او اجتماعية .او هو قدرة
الفرد علي المالئمة بين البيئة الداخلية اي ذاته وبين البيئة الخارجية اي المجتمع.

والتوافق اشكال عدة أهمها :

التوافق االجتماعي  :هو قدرة الفرد علي إقامة عالقات جيدة مع افراد المجتمع الذي يعيش

فيه  ،ويكون عارفا بعيوب هذا المجتمع ويحاول ان يصلحها علي قدر استطاعته .

التوافق الذاتي  :هو ان يقيم الفرد عالقة ايجابية مع نفسه اي ان يكون مقد ار لذاته ويكون
عارفا بعيوبه ويحاول ان يصلحها قدر االمكان .

التوافق المهني  :وهو قدرة الفرد علي التكيف مع ظروف عمله  ،والتحاقه بالمهنة التي تتفق
مع ذكائه وقدراته وميوله ،ومن مظاهر التوافق المهني تعاونه مع زمالئه ورؤسائه والت ازمه
بتعليمات المؤسسة التي يعمل بها .

التوافق الزواجي  :هو قدرة كل من الزوجين علي العيش معا في سالم ووئام وحب وتعاطف
 ،وعلي التكاتف في مواجهة صعوبات الحياة الزوجية وحسن قيام كل منهما بواجبه كما يجب

(ربيع 8101،م).

ويري كل من(محمدعوده و كمال مرسي 1989,م) ان مؤشرات او عالمات الصحة النفسية

تتمثل في االتي:

أ  /الجانب الروحي  :ويتمثل في االيمان باهلل  ،اداء العبادات  ،القبول بقضاء اهلل وقدره ،
االحساس بالقرب من اهلل  ،اشباع الحاجات بالحالل  ،المداومة علي ذكر اهلل .

ب  /الجانب النفسي  :ويشمل الصدق مع النفس  ،االتزان االنفعالي  ،ضبط النفس ،
االعتماد علي النفس  ،القدرة علي تحمل االحباط والقلق  ،تقبل الذات  ،سالمة الصدر من

الحقد والحسد والكره .

ج  /الجانب االجتماعي  :ويشمل حب الوالدين وشريكة الحياة واالوالد  ،االمانة  ،الجراءة في

قول الحق  ،الصدق مع االخرين  ،حب العمل  ،تحمل المسؤولية االجتماعية واالبتعاد مما
يؤذي الناس.

د  /الجانب البيولوجي  :ويشمل سالمة الجسم من االمراض والعيوب الخلقية  ،وتكوين مفهوم
موجب للجسم والعناية الصحية به ( الكحيمي واخرون 8113 ،م ) .
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المعايير العامة للصحة النفسية:

تتمثل المعايير العامة للصحة النفسية في االتي :

 /0درجة تقبل الفرد للحقائق المتعلقة بقدراته  ،واستعداداته وحالته الجسمية والعقلية اي مدي
رضاه اوعدم رضاه عن نفسه كما هو االن وتعايشه معها .

 /8درجة ونوع عالقاته بالمجتمع المحيط به  ،سواء كان هذا المجتمع هو اسرته او محيط
عمله او دراسته ،فهل هو قريب من االفراد حوله و متعاطف معهم  ،ام هو مبتعد عنهم ال
يتقبلهم او يتقبل معظم تصرفاتهم .

 /3درجة اقباله علي الحياة والقيام بنصيبه من العمل وتقبله لهذا العمل  ،فهل هو نشط عموما
مستعد ليومه ولواجباته  ،ام انه يري ان يومه عبئا عليه ال طاقة له به .

 /8درجة طموحه وشجاعته وثبات اتجاهاته الفردية  ،اي مدي تمتع الفرد بالقوي المحركة

للتخطيط لحياة افضل  ،ثم مدي استعداده للكفاح و تخطي العقبات  ،و الثبات علي مبادئه

حتي وان واجه في ذلك معارضة او مشاكل او خطورة .

 / 1درجة قدرة الفرد علي الموازنة بين حاجاته الجسمية والنفسية وبين متطلبات المجتمع حوله
والحدود التي حددها المجتمع كقواعد للضبط  .اي قدرة الفرد علي التوافق مع المجتمع عند

الخطوط التي يرسمها له حتي وان ادي ذلك الي حرمان الفرد من اشباع دوافعه الجسمية او

النفسية( حقي 8110،م ) .

الصحة النفسية ودورها في االسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع :
اوال  :الصحة النفسية ودورها في االسرة :

االسرة هي العامل االساسي في تكوين سلوك الفرد منذ نشأته االولي وخالل مراحل نموه
المختلفة  ،فهي ذات عامل كبير في توافق الفرد او سوء توافقه فكل مايكتسبه الفرد من خبرات
مؤلمة ناتجة عن اساليب التنشئة الخاطئة تظل راسخة في حياته حتي يكبر ،

وتؤدي به الي اضطرابات نفسية وانفعالية واجتماعية في شخصيته مما تعرضه لبعض

االمراض النفسية التي تبعده عن حياة االسوياء .

كما تؤثر العالقة الجيدة بين الوالدين علي صحة الفرد النفسية من حيث خلق جو يساعد

علي تكوين شخصية متكاملة متوازنة تنعم باالمن النفسي والتوافق النفسي  ،باالضافة الي

وجود اتجاهات انفعالية سوية في االسرة تساعدعلي االستقرار والتمتع بالصحة النفسية لكافة

االفراد في االسرة .اما الخالفات والنزاعات والمشكالت بين الوالدين يخلق جو مضطربا ويؤدي
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الي ظهور انماط سلوكية غير سوية لدي الفرد كالغيرة والعدوانية واالنانية وعدم االتزان االنفعالي
و هذا يهدد استقرار الجو االسري ويؤدي الي سوء الصحة النفسية لكافة افراد االسرة .اما خلق

جو من الحب والقبول والثقة يساعد الفرد علي ان ينمو نمو سوي ويصبح محب لغيره ويتقبل

االخرين ويثق فيهم  ،وخلق جو من االلفة والتعاون بين االخوة يؤدي الي النمو النفسي السليم
للفرد ( شريت 8110،م ) .

ثانيا  :الصحة النفسية ودورها في المؤسسة التعليمية :
المؤسسة التعليمية هي التي تقوم بعملية الصقل والتربية للفرد  ،و فيها يتفاعل الفرد مع

بيئتها  ،ويتاثر بالمنهج الدراسي  ،وتنمو شخصيته فيها .ولكي تؤدي المؤسسة التعليمية دورها
بنجاح في تحقيق الصحة النفسية للطالب يجب ان تعمل علي االتي :

 /0ان يكون محتوي المناهج الدراسية مناسب لقدراتهم وامكانياتهم  ،وان تكون المناهج مرتبطة
بمواقف الحياة الطبيعية .

 /8يجب ان يتمتع القائمين علي العملية التعليمية بصحة نفسية جيدة حتي يتحقق االمن
واالستقرار النفسي للطالب  ،وان يستخدم المعلمون االسلوب الديموقراطي مع طالبهم ،ويجب

ان يكون المعلم قدوة للطالب  ،كما يجب علي المعلم توجيه سلوك الطالب وتعليمهم مهارات

التوافق المختلفة  ،ويحاول معالجة مشاكلهم ليضمن تحقيق الصحة النفسية لهم .

 /3يجب ان ال يقتصر دور المؤسسة التعليمية علي اكتساب الطالب للحقائق والمفاهيم
والمعارف والمعلومات وهذه من شأنها تقوية الجانب العقلي  ،لكن يجب علي المعلم ايضا

االهتمام بالجانب المهاري  ،والجانب الوجداني الذي يؤدي االهتمام به الي تقوية انتماء
الطالب للمؤسسة التعليمية وتكوين عادت سلوكية سليمة لديهم مما يجعلهم متوافقين مع انفسهم
ومع مجتمعهم .

 /8كما نجد ان االخصائي االجتماعي يشارك المعلم في العملية التعليمية عن طريق مالحظته

للطالب  ،فدوره هو القيام بعالج المشكالت التي يعاني منها الطالب بقدر استطاعته ،والحاالت
التي يصعب عليه حلها يجب عليه تحويلها للعيادة النفسية.

في ضوء ما سبق نجد ان التربية تشترك في كثير من اهدافها مع الصحة النفسية  ،فهم

يعملون لتحقيق هدف مشترك هو اعداد وبناء الشخصية المتكاملة للمواطن الصالح للحياة
بطريقة يشعر فيها بالسعادة والصحة والتوافق النفسي ( شريت 8110،م ).
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ثالثا  :الصحة النفسية ودورها في المجتمع :
فرد  ،و لكي تتحقق الصحة النفسية في المجتمع
ان البيئة االجتماعية لها تاثير علي اال ا

البد من تحقيق االتي :

 /0تهيئة البيئة االجتماعية االمنة التي تسودها العالقات االجتماعية السليمة .

 /8االهتمام بدراسة الفرد والمجتمع وصناعة المستقبل ورعاية الشباب والكبار ،وحماية االسرة
الخلية االولي للمجتمع والعناية بمشكالتها  ،والتخطيط الشامل للنشاط االجتماعي واالقتصادي

لتحقيق اقصي اشباع لحاجات الناس .

 /3اصدار تشريعات خاصة بالفحص الطبي والنفسي قبل الزواج  ،وتشريعات خاصة بالحد
من انتشار المخدرات والمسكرات ،وتشريعات خاصة بحماية االحداث والمراهقين من االفكار

الضارة .

 /8يجب علي المجتمع ان يهيئ بيئة اجتماعية جيدة حتي يشعر فيها الفرد باالمان النفسي و
الصحة نفسية .

 /1اقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية تسودها الحرية الشخصية حتي يشعر الفرد بحريته
وعدم الحجر علي ارائه مما يؤدي به الي تحقيق صحة نفسية له وللمحيطين به .

 /1رفع مستوي الوعي النفسي بين افراد الشعب للتخلص من كافة الضغوط التي يتعرض لها
في حياته وما قد يتعرض له في مستقبله حتي يأمن نفسيا ويعيش في امان واستقرار مما يحقق

له الصحة النفسية .

 /7يجب تعليم المجتمع كيفية التوجيه واالرشاد النفسي والتربوي والمهني وكيفية الوقاية من
االمراض النفسية .

 /2العمل علي حل المشكالت التي يعاني منها الناس في المجتمع ومنها مشكلة السكن وذلك
بتوفير اماكن سكنية للناس  ،وحل غيرها من المشاكل التي تسبب ضغوطا علي الفرد ( شريت

8110،م ).

تري الباحثة ان االسرة هي العامل االساسي في شعور الفرد بالصحة النفسية او عدم

شعوره بها ،فالجو االسري المليئ بالمشاعر االيجابية المتمثلة في الشعور بالحب واالمان يتمتع

افراده بصحة نفسية جيدة  ،اما الجو االسري المملوء بالمشاحنات والمشاعر السلبية فان افراده
يتمتعون بقدر اقل من الصحة النفسية  .كما تري الباحثة ان دور المؤسسات التعليمية والمجتمع
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مهم في تمتع الفرد بالصحة النفسية فاالنسان كائن اجتماعي بطبعه لكن هذا الدور ال يعادل

دور االسرة النها نواه المجتمع اذا صلحت صلح الجمتمع .

الصحة النفسية في االسالم :

إهتم االسالم بالصحة النفسية للفرد والتي تاتي باشباع الجانب الروحي في نفس االنسان

 .ولضمان تحقيق الصحة النفسية للمسلم البد ان تسلم نفسه  ،وسالمة النفس ال تاتي اال
بالتحلي بمكارم االخالق وهذا هو طريق السعادة والراحة  .وتحسين الخلق ال يتحقق اال عندما

تتوازن و تتعادل قوي النفس الثالث وهي :

 /0القوة العقلية :هي مبدأ التميز والفكر وادراك الحقائق .

 /8القوة الشهوانية :هي مبدأ الشهوة وطلب الغذاء واللذة بالمأكل والمشرب والنكاح و الملبس.
 /3القوة الغضبية :هي مبدأ الغضب والتسلط والترفع والجاه والعز .

ولم يقتصر إهتمام الدين االسالمي علي الجانب النفسي والروحي فقط ،بل تعداه ليشمل

البدن ،فقد حث االسالم علي العناية بالجسد من خالل اتباع القواعد الصحية في المأكل

والمشرب والنوم  ،وحث علي معالجة المرض بالتداوي .والبد من االشارة هنا الي ان االنسان

ليس نفسا وجسدا فقط بل هو كائن اجتماعي ،لذلك نظم االسالم عالقة الفرد باالخرين ،
ودعاه الي احترام الجماعة ومشاركتها االمها وامالها .وقد استقي علماء المسلمين ومفكروهم

اراءهم وافكارهم حول الصحة النفسية من القران والسنة  ،وتفاعلو ايضا مع ما قدمته الحضارة
االغريقية في هذا المجال .

الصحة النفسية عند االمام الغزالي :

يري الغزالي ان االنسان مكون من البدن الذي ينتمي الي عالم االرض  ،والروح التي

تنتمي الي عالم الملكوت وال تفني بفناء البدن ،والنفس وهي التي تدير الجسد .فيري ان الصحة
النفسية لالنسان تتحقق عندما يصل الفرد الي غايته االساسية وهي الوصول الي اهلل  ،وهذا

ال يتحقق اال ببلوغ النفس لكمالها الخاص  ،اما اذا انشغلت بامور الدنيا وشهواتها ورذائلها

فانها تشعر بااللم والشقاء بسبب عدم قدرتها علي استكمال الكمال الخاص بها ( المطيري ،
8111م).

كيف يحافظ الفرد علي صحته النفسية:
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تتحقق المحافظة علي الصحة النفسية للفرد عن طريق ثالثة أسس وهي:

 /1عالقة االنسان بخالقه :

حيث اجريت دراسة بكلية الطب بجامعة جورج تاون بواشنطن  ،واوضحت نتائج هذه الدراسة
ان االيمان باهلل واالنتظام في الصالة وممارسه الشعائر الدينية تساعد الفرد علي تحسين
صحتة النفسية .وفي القران الكريم إشارة الي توثيق العالقة السوية بين االنسان وخالقه  ،وهي

افضل وسيلة للوقاية من االضطراب النفسي .

 /2عالقة االنسان بنفسه :

تتمثل عالقة االنسان بنفسه في العوامل التاليه :

ـ الصدق مع النفس وعدم ظلم النفس واالهتمام بعمل االشياء التي يحبها الفرد.
ـ ممارسة الرياضة البدنية فسالمة البدن مدخل هام من مداخل الصحة النفسية .
ـ االنتظام في مواعيد الطعام واإلكثار من الفواكه والخضروات .

ـ الحصول علي قسط من الراحة بعد عناء العمل .
ـ النوم الجيد واالستيقاظ مبك ار .

 /3عالقة االنسان باالخرين :

وتتمثل عالقة االنسان باالخرين في الحرص علي مساعدتهم و القيام بكل ما يفيدهم و العمل
علي حل مشاكلهم  ،التعامل معهم في إطار من العدل ،ومعاملتهم علي اساس من الحب
والصدق واالخالص (الميالدي 8118 ،م) .

في الختام تري الباحثة ان الفرد المتمتع بالصحة النفسية هو شخص يمتلك مشاعر وأفكار

إيجابية  ،قادر علي حل مشاكله في الحياة بطريقة ايجابية  ،قادر عن التعبير عن افكاره
ومشاعره بطريقة تتوافق مع المجتمع  ،قادر علي التعامل مع الناس بحب وود  ،هو فرد يمتلك

طاقة ايجابية تمكنه من تحقيق اهدافه والعيش بسالم في مجتمعه .
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المبحث الثاني
التفكير االبداعي

تعريف التفكير:

ان لكل فرد اسلوبه الخاص في التفكير  ،والذي قد يتاثر بنمط تنشئته  ،ودوافعه ،

وخلفيته الثقافية ،وغيرها من االشياء التي تميزه عن االخرين  ،االمر الذي قاد الي غياب
الرؤية الموحدة عند علماء النفس بخصوص تعريف التفكير  ،وتحديد ماهيته  ،ومستوياته ،
واشكاله .ويعرفه " كوسلين" و " رزينبنرغ " بانه التالعب بالمعلومات في الدماغ ( .الريمادي
 8118،م)  .كما عرفه "جون ديوي " بانه االداة الصالحة لمعالجة المشاكل والتغلب عليها
وتبسيطها(ابراهيم 8111،م ) .و ايضا عرفه " دي بونو" التفكير هو عملية واعية تحدث في
العقل  ،وتخضع الموقف للمحاكمة العقالنية للوصول الي نتيجة  ( .الحارثي 8119 ،م) .

مهارات التفكير العليا :
تتطللب هذه المهارات مستوي متقدم من المعالجات العقلية والعمليات الذهنية لكي يمارسها
الفرد بنجاح وفاعلية وتتضمن :
 /1التفكير المنظم Systematic Thinking :
يعتمد هذا النوع من التفكير علي توليد او ايجاد اكبر عدد ممكن من العناصر او البدائل

للموقف او المشكلة المعروضة .

ويتضمن التفكير المنظم نوعين من التفكير هما :

أ /التفكير التحليلي :

Analytical Thinking

ويقصد به تجزئة الموقف الي اكبر عدد ممكن من العناصر  ،حيث يزودنا بفهم عناصر
الموقف كل علي حدة ،ويهمل عملية التفاعل بين هذه العناصر  ،ويركز علي اوجه االختالف
بين العناصر اكثر من تركيزه علي اوجه الشبه .

ب  /التفكير التركيبي :

Synthesis Thinking

ويقصد به تجميع عناصر الموقف سويا ومعرفة كيفية عملها من خالل التركيز علي عملية
التفاعل بين هذه العناصر  ،ويركز علي اوجه التشابه بين عناصر الموقف اكثر من تركيزه
علي اوجه االختالف .
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 /2التفكير عالي الرتبة :

Higher Order Thinking

وهو مستمد من تصنيف (بلوم ) لالهداف المعرفية  ،ويفترض ان التفكير اكثر من مجرد تذكر

المعرفة والمعلومات وانما التالعب بها ايضا  ،ويمكننا هذا النوع من التفكير من فهم العالم
من حولنا  ،وفهم كيفية حدوث االشياء  ،واسباب حدوثها  ،وما الذي يجعلها تحدث بطرق

مختلفة .

 /3التفكير االبداعي :

Creative Thinking

هنالك عده تعريفات للتفكير االبداعي منها انه طريقة غريبة او جديدة لرؤية او عمل االشياء

 ،وانه العملية التي يستخدمها الفرد عندما ياتي بفكرة جديدة قد تكون عرضية او متعمدة
مقصودة  .كما ان البعض يعرف االبداعية بانها تقديم شئ للوجود لم يكن موجودا من قبل،

وذلك علي شكل منتج  ،او افكار  .كما يشير البعض الي ان االفراد جميعا يبدعون كل يوم

النهم وباستمرار يغيرون من افكارهم التي يملكونها حول العالم المحيط بهم .
ويحدد "بونك " ( )Bonkثالث سمات لالبداعية هي :
أ  /المنتجات :

 Productsوتشمل االتي :

ـ الطالقة  :وهي توليد العديد من االفكار .
ـ المرونة  :وهي تغير مسار التفكير بسهولة .
ـ االصالة  :وهي تصور او التعبير عن اشياء تمتاز بالجدة والتفرد .
ـ التوسعة  :وهي االضافة علي االفكار االخري .
ب  /االتجاهات Attitudes :
وتتضمن الفضول وحب االستطالع والتخيل وتقبل الخطر .
ج  /السلوكيات Behaviors :
وتتضمن ان يكون الفرد مرنا وتخيلي واجاباته غريبة وغير متكيف .

 /4التفكير الناقد Critical Thinking :

يعرفه "انيس" " "Ennisبانه التفكير التاملي العقالني المتعلق بما ينبغي االيمان به او عمله
 .اما " بير" " "Beyerفيري بانه عملية تحدد صحة ودقة وقيمة المعلومات والمعرفة الموجودة

.

26

 /5التفكير التعاطفي :

Caring Thinking

وهو التفكير النابع من القلب والقيم الشخصية للفرد .

 /6التفكير ما وراء المعرفي :

Metacognition

عرفها " ويلسون " " "Wilsonبانها معرفة الفرد ووعيه بعمليات واستراتيجيات التفكير  ،وقدرته
علي تقييم وتنظيم عمليات التفكير الخاصة به ذاتيا  ،وانها التعلم بشان  :كيف ولماذا يفعل

الفرد ما يفعله.

اما " هويت" " "Huittفيعرفها بانها المعرفة التي يمتلكها الفرد حول نظامه المعرفي  ،او تفكير
الفرد حول تفكيره  ،وتتضمن تفكير الفرد في ما يعرف وما ال يعرف  ،ومراقبة كيف تسير

عملية تعلمه وتفكيره (الريمادي8118،م) .

اساليب التفكير ونظرية النصفين الكرويين للدماغ :

تتنوع اساليب التفكير تبعا للنصف المسيطر لدي الفرد فالنصف االيسر هو المسؤول

عن اللغة وانتاجها  ،ويهتم بالمهارات التحليلية والمنطقية  ،ويؤدي انماطا من العمليات المتتابعة

للمدخالت الرقمية واللفظية  .اما النصف االيمن فهو المستقبل االول للمعلومات وهو مركز

القدرات البصرية والفنية واالبداعية  ،وهو يدرك الكل اكثر من ادراكه للجزء  ،كأن يدرك الغابة
اكثر من ادراكه للشجرة الواحدة (الريمادي8118،م) .

التفكير االبداعي

االبداع لغة  :هو احداث شئ جديد علي غير مثال سابق (عشوي 0997،م) .

مفهوم االبداع :

مفهوم االبداع له ابعاد متعددة وله معاني عديدة وغير متفق عليه  ،فهو يمثل نتائج

للعديد من العوامل مثل التعامالت غير المالوفة  ،استخدام المعلومات والمعارف باساليب
وطرق جديدة ،اختبار مفاهيم جديدة  ،اللعب باالفكار و الميل الي االستحداث والخروج عن

المالوف و حل المشكالت واالحساس بالسيطرة (عبد الفتاح 8111،م ).
تعريف االبداع :

يعرف "جراون" االبداع بانه مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية

التي اذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن ان ترقي بالعمليات العقلية لتؤدي الي نتاجات اصيلة

ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة او خبرات المؤسسة او المجتمع او العالم اذا كانت
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النتاجات من مستوي االختراعات االبداعية في احد ميادين الحياة االنسانية ( الصيرفي

8112،م ) .

كما يعرف " هاريس " االبداع بانه القدرة علي انتاج افكار او تصورات اوتكوينات

جديدة تقبل علي انها مفيدة  ،وتتسم بالجدة واالصالة والتنوع واستم اررية االثر كإستجابة
لمشكلة او موقف مثير (الطيب 8111،م ) .
مفهوم التفكير االبداعي :

يري "جروان " ان التفكير االبداعي هو نشاط عقلي مركب وهادف  ،توجهه رغبة

قوية في البحث عن حلول او التوصل الي نواتج اصيلة لم تكن معروفة سابقا  .فالتفكير
االبداعي يتميز بالشمولية والتعقيد  ،النه ينطوي علي عناصر معرفية وانفعالية واخالقية

متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة (الزعبي 8119،م).
تعريف التفكير االبداعي :

عرف "بيركنز "Perkins " " 0928 ،التفكير االبداعي هو نوع من التفكير الذي

يوضع في نمط معين بحيث يؤدي الي نتائج ابداعية ( نشوان 8111،م).

وعرفه "عبد السالم عبد الغفار 0997 ،م" بانه عملية يحاول فيها االنسان ان يحقق

ذاته وذلك باستخدام الرموز الداخلية والخارجية التي تمثل االفكار والناس وما يحيط بنا من
مثيرات لكي ينتج انتاجا جديدا بالنسبه له او بالنسبه لبيئته علي ان يكون هذا االنتاج نافعا

للمجتمع الذي يعيش فيه ( الطيب 8111،م).

كما نجد ان التفكير االبداعي هو التفكير الذي ينتج اشياء متفردة لم يسبق ان قام بها

احد ،ولم ترد علي بال الكثيرين من االفراد فهو تفكير خالق مبدع ( الختاتنة و اخرون

8101،م ).

تعريف الذكاء االبداعي :
الذكاء االبداعي هو االستبصار والقدرة علي التعامل مع المواقف والمثيرات الجديدة

ويعتبر " ستيرنبيرغ " ان الذكاء االبداعي يتكون من القدرة علي التفكير االبداعي والقدرة علي

التكيف بطريقة ابداعية وفعالة مع المواقف الجديدة .

وتستخدم القدرات االبداعية للخلق واالكتشاف والتخيل ،اي لتقديم افكار جديدة تتسم

بالجدة واالصالة  ،وليس لتقديم افكار وحلول تقليدية ( الزق 8111،م ) .
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تعريف الشخص المبدع :
يري "ستيرنبيرغ" ان الشخص المبدع هو القادر علي حل المشكالت الجديدة بطريقة

سريعة  ،وذلك النه تعلم حل مشكالت القديمة ( المالوفة) بطريقة الية ( اتوماتيكية )  ،لذلك

يكون عقله ح ار في التعامل مع المشكالت االخري التي تتطلب االستبصار واالبداع .وبلغه

اخري فان الحل االلي يخفف العبء علي الذاكرة مما يزيد من مساحة الذاكرة  ،وبالتالي يسمح
لها بمعالجة معلومات جديدة ( ابوغزال 8103،م ) .

تري الباحثة ان جميع التعاريف دلت علي ان التفكير االبداعي هو قدرة الفرد علي

انتاج افكار جديدة  ،وان الخصائص الشخصية والبيئة المناسبة تذيد من قدرة الفرد علي
التفكير االبداعي .

تفسير ظاهرة االبداع عند بعض مدارس علم النفس :

تصدي العديد من علماء النفس لتفسير ظاهرة االبداع ومن مدارس علم النفس التي

فسرت هذه الظاهرة :

 /1مدرسة التحليل النفسي :
فسرت هذه المدرسة العملية االبداعية بانها حالة من التسامي التي يتم فيها تحويل دافع

غير اجتماعي وغير مرغوب فيه الي عمل ابداعي مقبول اجتماعيا سواء كان هذا العمل

فنيا او ادبيا او علميا .

 /2المدرسة السلوكية :

اعتبرت هذه المدرسة العملية االبداعية عبارة عن عقد ارتباطات جديدة بين المثيرات
واالستجابات مما يؤدي الي اضافة نماذج جديدة في العقل االنساني .

 /3المدرسة االنسانية :

تري هذه المدرسة ان الشخص المبدع هو االنسان الذي يستطيع ان يحقق ذاته (الداهري

 /الكيبسي 8108 ،م ) .

تتفق الباحثة مع المدرسة االنسانية فكل فرد البد له من التفكير بطريقة ابداعية لكي يصبح
مختلف عن االخرين ويستطيع تحقيق اهدافه بطريقة جديدة مبدعة وبالتالي يساعده هذا

علي تحقيق ذاته فيشعر بالثقة والسعادة والرضا .
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هرم بلوم :
قدم بلوم تصنيفا لالهداف التعليمية السلوكية  ،حيث طور بلوم تصنيفا لالهداف في المجال
المعرفي  ،والتصنيف عبارة عن ترتيب لمستويات السلوك ( التعلم او االداء ) في تسلسل
تصاعدي من المستوي االدني الي المستوي االعلي  .ويحتوي المجال المعرفي علي ستة
مستويات تبدا بالقدرات العقلية البسيطة وتنتهي بالمستويات االكثر تعقيدا وهي:
 /0التذكر (المعرفة) Remember :
وهي القدرة علي تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير .
 /8الفهم ( االستيعاب) Understand :
وهو القدرة علي تفسير او اعادة صياغة المعلومات التي حصل عليها الطالب في مستوي

المعرفة بلغته الخاصة  .والفهم في هذا المستوي يشمل الترجمة والتفسير واالستنتاج .
 /3التطبيق Apply :

وهو القدرة علي استخدام او تطبيق المعلومات والنظريات والمبادئ والقوانين في موقف

جديد.

 /8التحليل Analyze :

وهي القدرة علي تجزئة او تحليل المعلومات او المعرفة المعقدة الي اجزائها .

 /1التقويم Evaluate :

وهو يعني القدرة علي اصدار احكام حول قيمة االفكار او االعمال وفق معايير او

محمكات معينة .

 /1االبتكار Create :

وهو القدرة علي اعادة تنظيم المعلومات بطرق مختلفة ( الكبيسي  ،د.ت )

مقومات التفكير االبداعي :

 /1الذكاء والقدرات المعرفية :

يري فريق من العلماء ان الذكاء هو العامل العقلي االساسي المسئول عن االبداع ،
بينما يري فريق اخر ان القدرات العقلية المرتبطة باالبداع تختلف عن تلك التي ترتبط بالذكاء

واوضح

.

" جودوين وموران  " 0991 ,ان كل المبدعين اذكياء ولكن ليس كل االذكياء مبدعين ،ومما
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يؤكد ذلك ظهور القدرة االبداعية لدي ذوي الفئات الخاصة ومن بينهم ضعاف العقول  .و

يضاف علي عامل الذكاء ما اضافه " تورانس0918 ,م" من ضرورة ان تتوفر في المبدعين
بعض القدرات المعرفية االخري مثل  :السيولة والمرونة واالعداد واالصالة  ،والقدرة علي

التراجع والعثور علي المشكالت والتقويم .

 /2الجوانب االنفعالية :

يري " بركننز وميلجرام 0993 ,م" ان االبداع يستند الي وجود قيم واستجابات انفعالية

 ،وان المبدعين يبالغون في تقيم ابداعهم ،عالوة علي ما يتميز به المبدعين من االحساس

بعدم الخوف والشعور باالمان والثقة بالنفس وفهم الذات ( الطيب 8111،م ).

وتذكر " زينب محمود شقير  " 1998 ,خمس مجموعات اخري من مقومات التفكير االبداعي

وهي :

 /1الدافعية  :ان الشخص المبدع ال يقدم علي العمل ابداعي اال اذا توافرت لديه فرصا
عديدة إلثارة بواعثه الداخلية  ،فيشحن بالعديد من المشاعر واالنفعاالت التي يسعي

الفراغها في عمل مبتكر .

 /2التعلم والمعرفة  :البد للعمل االبداعي ان يسبقه خبرة متعلمة ومعلومات ومعارف في
مجاالت مختلفة  ،اي البد من اثراء المبدع بمعلومات متنوعة قبل البدء في االنتاج االبداعي
.

 /3التخيل  :مصطلح التخيل يقصد به العملية العقلية التي تقوم علي انشاء عالقات
جديدة من الخبرات السابقة  ،وهي تعتمد علي قدرتي التذكر والتصور العقلي  ،وعليه
فالتخيل يسوق صاحبه الي الربط بين اشياء ال يوجد بينهما اي ارتباط في الواقع الفعلي ،

مما يساعد علي اثراء الذهن بالجديد من المنظومات العقلية االبداعية .

 /4الجوانب االجتماعية  :ان المناخ االجتماعي المدعم بالتوجيه والعمل الجاد ووقت
الفراغ المستفاد منه هو الذي يستثمر قوة الفرد االنتاجية وقدرته علي التعلم ونشوء االداء
المبدع .

 /5الظروف النفسية و البيئية  :تلعب الظروف النفسية والبيئية دو ار هاما في دفع العملية
االبداعية  .ويري " روجرز " ان االمن والحرية الشخصية وتقبل الجماعة للفرد من العوامل
االساسية لتنمية قدرته االبداعية ( الطيب 8111،م ) .
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خصائص التفكير االبداعي :

 /0يتم التفكير االبداعي بالتوافق مع الرغبة الشديدة واالعداد الجيد .

ينبغي ان يكون لدي المرء رغبة شديدة في انجاز العمل باالضافة الي اعداده جيدا ،

وما لم يتحقق هذان الشرطان فان عملية االبداع والتفكير الخاص بها لن تكتمل  ،ومعني ذلك

ان الفرد يحتاج الي توفر الرغبة في انجاز العمل وبلوغ االهداف باالضافة الي االعداد الجيد
لهذا العمل  ،وكلما تم تعزيز هذان الجانبان تطورت عملية التفكير االبداعي .

 /8يستلزم االبداع قيام الفرد بكل طاقته .

فالمبدعون يتميزون بقدرات غير عادية علي توظيف كل ما لديهم من طاقة علي

العمل  ،فال تكفي الرغبة الشديدة في العمل  ،ولكن يتعلق االمر بالتصميم علي بذل كل
جهد مستطاع .ان هذه السمة للمبدعين تنعكس علي عدم القبول بالحلول السهلة للمشكالت

 ،وعدم قبولهم بما يقوم به االفراد العاديون  ،بل يشعرون بعدم القبول بما عليهم ان يقوموا
به نحو االنسانية .

 /3يتطلب االبداع تقويما داخليا وليس تقويما خارجيا .

يلعب التقويم دو ار مهما في تحديد قدرة الفرد علي إنجاز المهمات التي يقوم بها ،

فعملية التقويم ضرورية واساسية في تحديد القدرة علي بلوغ االهداف .

 /8لتنمية االبداع البد من امتالك القدرة علي اعادة تشكيل لالفكار .
فاعادة تشكيل االفكار هي عملية عقلية متقدمة  ،اذ انها ال تقتصر علي المعرفة

وتذكرها ولكنها تعتمد علي الفهم واالستيعاب ووضعها من جديد في قوالب فكرية جديدة .

فالفرد المبدع يتميز بقدرته علي صياغة جديدة لما لديه من معرفة  ،سواء اكانت من مخزونه
الفكري او مما يكتسبه من معرفة جديدة  ،وتظل هذه العملية مستمرة طيله العمر  ،فال يتوقف

المبدع عن معايشة العصر وما يحمله من احداث ومعلومات ويتفاعل معها  ،االمر الذي
يؤدي الي اعادة البني المعرفية لديه وقدرته علي اعادة تشكيل افكاره من وقت الخر .

 /1يمكن لالبداع ان يعتمد علي التفكير الالواعي .

تشير هذه النقطة الي انه ليس بالضرورة ان تكون عملية االبداع قائمة علي االساليب

السابقة في التفاعل مع المعرفة  ،بل هناك مصادر اخري للحصول علي هذه المعرفة واهمها
التفكير الالواعي  .ويعتبر هذا النمط من التفكير قمة التفكير االبداعي  .لذلك علينا ان نشجع
االفراد علي ان يتخيلو ويتدربوا علي هذا النمط من التفكير  ،وهذا من خالل التفكير المستمر
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فيما هو قائم حاليا وفيما يمكن ان تكون عليه االشياء مستقبال  .ولقد اطلق علماء النفس علي

هذا النشاط الفكري االستبصار او البصيره النهم يرون ان ذلك سيؤدي الي معرفة وادراك متقدم
يتطللب منا جميعا االهتمام به (نشوان 8111،م ) .

كما يصنف "صائب احمد االلوسي " خصائص التفكير االبداعي علي النحو التالي :
 /0الطالقة  :هي قدرة الفرد علي التفكير بعدة افكار لمشكلة واحدة .

 /8المرونة  :هي القدرة علي االبتعاد عن التقليد  ،وقلب االفكار الي اخري جديدة
ومختلفة.

 /3التفصيل  :هي القابلية لتقديم اضافات جديدة ومبتكرة .

 /8االصالة  :هي القدرة علي تقديم افكار متشعبة اكثر منها متقاربة وان يذهب في
تفكيره الي مدي ابعد من االشياء المعتادة .

 /1غزارة التفكير  :هي ان تكون اهتمامات الفرد بمعدل واسع لالشياء .

 /1الحساسية للمشكالت  :هي القدرة علي فتح افاق وتجارب وافكار جديدة .

 /7االعتماد علي النفس  :هي محاولة الفرد ايجاد حلول للمشكالت باالعتماد علي نفسه
.

 /2التأمل  :هو القابلية علي التقدير والتصحيح والتقويم والتخطيط ورسم صورة امامه
كاملة للفكرة التي يتعرض لها .

 /9التحرك  :هو تحويل االفكار الي افعال .

 /01التركيز والمثابرة  :هو االقبال علي العمل بجد ولفترة طويلة (نشوان 8111،م ) .

العوامل المؤثرة في التفكير االبداعي:

يؤكد علماء النفس بان القدرة علي التفكير االبداعي موجودة لدي كل االفراد االصحاء

من الناحية العقلية والنفسية  ،غير ان مستوي االبداع يختلف باختالف االفراد في المكان

والزمان واالطار الثقافي .وتتاثر عملية االبداع بخصائصها المتميزة الي حد كبير بالمحيط

والبيئة التي يعيش فيها الفرد ،فتتاثر بالعادات والتقاليد والقيم والمعتقدات وكل ما يتصل بالتراث

الثقافي للمجتمع ،وتختلف المجتمعات في بنائها وثقافتها ومعتقداتها عن بعضها البعض ،

فهناك مجتمعات تشجع االستقاللية واالعتماد علي الذات وتشجع روح التطور والتقدم  ،في
حين تؤكد مجتمعات اخري علي التبعية وتعمد الي كبت القدرات االنسانية التي تسعي الي

التقدم والتطور وتعمل علي تقييدها .ويجمع الباحثون علي ان االبداع ظاهرة انسانية معقدة ،
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تتأثر بعوامل عديدة ترتبط بالفرد من جهة وبالبيئة التي يعيش فيها من جهة اخري  ،اي انها

عملية تتاثر بالخصائص الشخصية للفرد  ،اي بقدرته العقلية واهتماماته واتجاهاته ودوافعه
وميوله وبحصيلته المعرفية  ،كما تتاثر بظروف البيئة المحيطة كالتنشئة االجتماعية والمناخ
الثقافي  ،هذا وقد بينت الدراسات ان االبداع يمكن ان يخضع للتعليم والتدريب  ،سواء كان

ذلك في البيت او المؤسسة التعليمية او المجتمع  ،فالشخص المبدع هو حصيلة تالف بين
الخصائص العقلية واالستعدادات االنفعالية والمناخ المناسب .

وهناك نوعين من العوامل التي تؤثر في قدرة الفرد علي التفكير االبداعي هما :

 /1عوامل ذاتية  :يوضح " كارل روجرز " بان هناك ظروفا داخل الفرد مرتبطة بدرجة كبيرة
بالعمل االبداعي والقدرات االبداعية مثل :

أ /األمان النفسي والحرية  :فكلما شعر الشخص باالمان النفسي والحرية الكاملة للتعبير

 ،زادت فرصة ظهور االبداع البناء لديه بشكل اكثر وضوحا .

ب /االنفتاح علي الخبرة  :وتعبر عن الوصول الي مرحلة متقدمة من الوعي والمعرفة ،
والتخلص من التمركز حول الذات  ،واستخدام اطر مختلفة وغير مقيدة في عملية التفكير

التي يقوم بها عند التفاعل مع المواقف المختلفة .

ج /التقيم الذاتي  :يعد التقيم الذاتي من اكثر العوامل اهمية في االبداع حيث يعمل

الفرد علي تقييم ذاته بطريقة موضوعية  ،من خالل طرح االسئلة حول ما يقوم به ،
والبحث عن االجابات المناسبة التي ينتج عنها احساس الفرد بذاته والرضا عنها ( ابوجادو

8118،م) .

 /2عوامل بيئية  :هناك العديد من العوامل الخارجية التي قد تؤثر علي القدرات االبداعية
لدي الفرد والتي تساعد علي تطورها او احباطها  ،ومن هذه العوامل :

أ /المستوي االقتصادي  :فكلما تمتع الفرد بمستوي اقتصادي جيد  ،كانت لديه المقدرة

علي توفير المواد واالدوات الالزمة لتنميه االبداع  ،وتجريب االفكار بطريقة عملية ،
فضال عن الراحة النفسية التي يشعر بها  ،والتي من شأنها ان تعمل علي صفاء الذهن

 ،وتقليل انشغال الفرد بالمشكالت الناجمة عن تدني المستوي االقتصادي .

ب /المستوي الثقافي  :كلما كانت اسرة الفرد تتمتع بمستوي علمي جيد وتمتاز بالوعي
والثقافة كانت احتمالية االهتمام بالفرد وتقديم المساعدة له اكبر  ،مما يؤدي الي ظهور

المزيد من الفرص للوصول لالنتاج االبداعي.
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ج /االنماط التعليمية  :ويقصد بها طرق واساليب التدريس المتبعة في التعليم المدرسي ،
فاهمال الفروق الفردية بين الطلبة والتركيز علي اساليب التدريس الجمعية يؤدي الي
تجاهل فئة المبدعين فتتدني دافعيتهم لالبداع  ،كما ان البيئات الصفية المنفرة وما ينجم

عن ذلك من ضغوطات نفسية وقلق وتوتر وتقييد حرية التعبير وعزلة اجتماعية لدي

العديد من الطلبة المبدعين  ،يقلل من فرصة ظهور االعمال االبداعية ( .ابوجادو

8118،م ) .

سمات الشخص المبدع :

يلخص "جيلفورد وماكينون " سمات الشخص المبدع في االتي :

 /0انه علي درجة كبيرة من الحساسية للمشكالت اي انه يملك القدرة علي ايجاد حلول
جديدة للمشكالت.

 / 8انه علي درجة كبيرة من الطالقة الفكرية اي انه يستطيع ان يعطي اكبر قدر ممكن
من االفكار في وقت معين .

 /3انه يتمتع بمرونة فكرية اي انه يستطيع ان يغير اتجاه تفكيره بسهولة لكي يتكيف مع
الظروف المتغيرة

 /8انه قادر علي ان يظهر افكا ار جديدة ومقبولة ذات اصالة عالية .

 /1انه مستقل في افكاره واعماله و يفضل العمل في اتجاه هدف معين اختاره لنفسه ،
وليس كشخص مفروض علي الجماعة .

 /1انه يحب االطالع واالنفتاح علي المشاكل الخاصة به وبالعالم الخارجي ويستكشف
العالم الذي يعيش فيه بقدر االمكان .

 /7انه اكثر يقظة واستجابة للمعاني العميقة واكثر احتواء لالشياء التي يمر بها .
 /2انه قادر علي التوجيه النظري وله اهتمامات واتجاهات جمالية .
 /9انه يمتلك قدرة تحليلية تمكنه من اعادة بناء نموذج فكري جيد .

 /01انه يمتلك القدرة علي اعادة تنظيم االفكار ويحول الشئ او الرمز الي شئ ذي بناء
وظيفي جديد .

 /00انه قادر علي معالجة عدد من المشاكل المتشابكة في نفس الوقت  ،وال يمكن ان
يضطرب بسهولة اذا ظهر له العديد من االفكار في نفس الوقت ( محمد 8101،م ) .
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ويري " تورانس0918 ,م " ان السمات الشخصية التي وضعها تعتبر من الشروط
الضرورية لألداء الوظيفي الجيد في العملية العقلية التي تدفع الفرد لالبداع وفيما يلي

بعض هذه السمات:

 /0غياب التهديد الذاتي لدي الفرد ورغبته الشديدة في المجازفة .
 /8الثقة في الذات وادراك انها مختلفة عن االخرين .
 /3تفتح العقل لألفكار الجديدة .

 /8تبادل العالقات الشخصية مع االخرين (خير اهلل  /الكناني 0991 ،م ) .

العالقة بين الخيال واالبداع :

يرتبط الخيال ارتباطا وثيقا باالبداع  .فالتخيل عملية عقلية تحدث في عقل الفرد

لتصور ما يمكن ان تكون عليه االشياء استنادا الي خبراته السابقة لفهم الماضي وتحسين

الحاضر وتطوير المستقبل.

أما االبداع فهو نمط من انماط التفكير القائم علي دمج المعرفة والخبرات السابقة

بطريقة لم تكن معروفة للفرد من قبل  ،لذلك فان التصور والتخيل يلعبان دو ار مهما في اكتشاف

الطريقة التي يتم بها دمج المعرفة والخبرات السابقة في حل المشكالت واقتراح الحلول المناسبة
للمواقف التي تط ار من حين الخر علي الفرد  .ويري " تيلور0919،م " ان الشخص االكثر

ابداعا هو الذي يظهر مرونة اكبر نحو تمثيل المواقف واالحداث بطرق اكثر وبسرعة اكبر
من الشخص غير المبدع  ،فالمبدع يتمتع بقدرة كبيرة علي التعامل مع االحداث من خالل
تصوره وتخيله لما هي عليه االن ولما ستكون عليه في المستقبل  .كما ان االبداع يتكون من

ثالثة مركبات رئيسية وهي الطالقة  ،المرونة  ،االصالة  .ويقصد بالطالقة قدرة الفرد علي
انتاج افكار جديدة  ،ويقصد بالمرونة نوعية االفكار التي ياتي بها الفرد  ،اما االصالة فهي

الحداثة في االفكار اي هي االفكار االصيلة التي يطرحها الفرد ولم يسبق الحد ان سبقه اليها.
فمن حيث الطالقة فان انتاج االفكار يحتاج الي الخيال كما ان الخيال يؤدي الي انتاج افكار

جديدة فكلما كانت قدرة الفرد علي التخيل عالية كلما زادت قدرته علي طرح افكار جديدة

وهكذا فان كال من المرونة واالصالة يحتاجان الي الخيال  ،وبناء علي ذلك فان الخيال يؤدي
الي االبدع ( نشوان 8111،م) .

خطوات التفكير االبداعي لحل المشكالت :
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علينا ان نتعلم كيف نحل المشكالت بطريقة ابداعية مستفيدين من ملكة االبداع التي

وهبنا لها اهلل سبحانه وتعالي  ،مع تذكرنا ان حل المشكالت بطريقة ابداعية يمر بستة خطوات
وهي :

 /1الحساسية للمشكالت :
ويقصد بها الوعي للمواقف والظروف التي تحتاج الي تطوير او تعديل  ،والمالحظة
الدقيقة لالشياء التي ليست كما يجب ان تكون  ،وهذا يعني ادراك الفرد بوجود شئ ما
ليس علي ما يرام وان هناك شيئا ما البد من عمله .

 /2البحث عن المعلومات والحقائق :

ويقصد بها الحصول علي المعلومات التي تساعد علي فهم اكبر للمشكلة او للموقف ،
وتجسيد االسباب التي ادت الي حدوث المواقف  ،وطرح اسئلة محددة والتاكد من اجابتها

 ،حيث ان عملية ايجاد الحقائق تتميز بالتشابك والتعقيد .

 /3تحديد المشكلة :

ويتم تحديد المشكلة بالنظر الي الموقف ككل لمعرفة العالقات بين اجزائه وكيفية تجميعها

 ،واستخدام الحقائق للتعرف علي اجزاء المشكالت الكبيرة  .اي اتاحة الفرصة لخبرة

التحليل  ،وترتيب المعلومات والتدريب علي صياغة اسئلة إلدرار االفكار االبداعية  .اي

ترتيب الحقائق وتحضير صيغة المشكلة التي تقود الي الحلول االبداعية  .فان معرفة اين

مكان العلة امر ضروري في حل المشكلة وعالجها  ،وقبل اختيار المشكلة المراد حلها
البد ان تسبقها عملية البحث عن المشكلة  ،ان البحث المسحي في كافة االتجاهات يحتم
علينا استخدام الحقائق الخاصة بالموقف  ،وكنتيجة لذلك فان المشكالت الصغيرة والفرعية

وحتي الطارئة يمكن مواجهتها  ،فاذا تم تحديد وصياغة المشكلة الرئيسية  ،فان جدولة
المشكالت الفرعية الناتجة عنها او المسببة لها تكون اكثر سهولة وذات فرصة اكبر في
طريق الحل االبداعي .

 /4ايجاد الفكرة :

ويكون ذلك بطرح حلول كثيرة لحل المشكلة والتفكير في طرق مختلفة وحلول متباعدة ،

كذلك التفكير في اشياء غير مالوفة ولم يتطرق لها احد  ،ان ايجاد الفكرة هي عملية

اساسية في حل المشكالت ابداعيا ،حيث ان إدرار االفكار االبداعية هي الفارق بين حل

المشكالت ابداعيا وبين الصيغ االخري من حل المشكالت  ،فالعصف الذهني يحتل مكانة
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رئيسية من اجل ايجاد اكبر عدد ممكن من الحلول االبداعية للمشكلة  ،وهناك فهم خاطئ
بان انتاج اكبر عدد ممكن من االفكار هو نهاية العصف الذهني ولكن يجب ان يتضمن
ناتج عملية العصف الذهني افكا ار غريبة  ،وكذلك يجب تحديد كيفية توظيفها .
 /5ايجاد الحل :

وذلك عن طريق تمحيص االفكار لمعرفة ايها اكثر مالئمة ليكون حال للمشكلة  ،ووضع
معايير ومقاييس لمعرفة مدي كفاءة االفكار  ،واختيار افضل االفكار تبعا للمعايير

المستخدمة في المقاييس  .ان التقييم يعني اصدار احكام قائمة علي معايير ،واستخدام
هذه المهارة يعطي الفرصة للحكم علي االفكار المختلفة المقدمة وهذا يتم من خالل

استعمال بعض المعايير للحكم علي جدوي وفائدة كل فكرة والنتيجة النهائية لهذه العملية
تكون ايجاد الحل المناسب للمشكلة

لذلك نجد ان التقويم يقدم لك الضمان الوافي علي

ان االختيار وقع علي الفكرة االكثر نجاحا بين بقية االفكار .ان معايير التقويم يمكن
انتاجها عن طريق التفكير التباعدي وهو نوع من التفكير يكون مخالفا لالنماط التقليدية

لحل المشكلة  ،ومن ثم تستخدم تلك المعايير ايضا عن طريق التفكير التقاربي وهو نوع
من التفكير يستخدم المنطق الستنتاج حل للمشكلة وذلك لتضيق عملية االختيار  ،ومن
ثم يمكن استخالص وايجاد الحل االكثر جودة .

 /6قبول الحل :

ان عملية قبول الحل تتيح لك التنبؤ بما سيحدث عند تطبيق حل المشكلة  ،وهذا يتضمن

في االعتبار كل التفصيالت والتخطيط خطوة بخطوة  ،ان هذه العملية عبارة عن عرض
مفصل وضخم من الخرائط االرشادية تماما كما يحدث في الدماغ اثناء لعبة الشطرنج ،

لذلك فان عملية قبول الحل المخطط و المتماسك هو الطريق لحل المشكلة حال ابداعيا (

الخضراء 8111 ،م ) .

معوقات التفكير االبداعي :
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صنف الباحثان " اساكسن وترفنجر0921 ،م " معوقات التفكير االبداعي في مجموعتين

رئيسيتين يمكن تلخيصهما علي النحو التالي :

 /1المعوقات الشخصية :

وتتمثل في ضعف ثقة الفرد بنفسه  ،وميله الي مجاراة المعايير السائدة  ،والحماس المفرط

الذي يؤدي الي استعجال النتائج  ،والتفكير النمطي المقيد .

 /2المعوقات الظرفية :

وتشير الي تلك المعوقات المتعلقة بالموقف ذاته او بالجوانب االجتماعية او الثقافية السائدة

كوجود نزعة لمقاومة التغير والرغبة في الحفاظ علي الوضع الراهن  ،وعدم التوازن بين

الجد والفكاهة بسبب االعتقاد بان التفكير االبداعي منطقي وعقالني وجدي ال مكان فيه
للمرح والتخيل والتامل ( ابوجادو 8118 ،م ).

اما " محمود 1995م " فقد تحدثت في دراسة لها بعنوان " معوقات االبداع في المجتمع

العربي واساليب التغلب عليها "

ويمكن تلخيص معوقات االبداع البيئية في ثالثة محاور اساسية هي :

أ  /معوقات االبداع في االسرة  :وتتمثل في المستوي االقتصادي واالجتماعي لالسرة ،
والمستوي التعليمي والثقافي لالسرة  ،واتجاهات االسرة واسلوب التنشئة االجتماعية فيها .

ب /معوقات االبداع في المدرسة  :وتتمثل في المناخ التقليدي السائد  ،وفي نقص االمكانات
التربوية المالئمة  ،وفي المناهج المكتظة التي ال تلبي غالبا حاجات الطلبة ومواهبهم وميولهم
وال تتحدي تفكيرهم  ،وفي طرق التدريس التي تركز علي التلقين  ،كما تتمثل في اساليب
التقويم التي تعتمد علي الحفظ واالسترجاع  ،هذا الي جانب وجود المعلم المتسلط مصدر

المعرفة والسلطة في غرفة الصف

ج /معوقات االبداع في المجتمع  :ولعل من ابرز هذه المعوقات االتجاهات والقيم السائدة في
المجتمع  ،والتحديد الصارم الدوار كل جنس  ،والتدهور االقتصادي واالجتماعي  ،فضال عن
تاثير جماعات الرفاق  ،والعنف السياسي واالضطرابات االمنية والحروب .

وبناء علي ما تقدم فان اي مشروع لتنمية التفكير االبداعي لدي االفراد  ،البد ان يبدا بمراجعة

معيقات التفكير االبداعي  ،اذ ان تشخيص المشكالت هو الخطوة االولي في وصف العالج

المناسب  ،وبدون ذلك ستظل محاوالت تنمية االبداع عشوائية  ،وال تستند الي منهجية علمية
تاخذ في االعتبار العوامل التي تؤثر في تنمية االبداع .
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فعلي صعيد االسرة التي توضع فيها اللبنات االولي لبناء شخصية الفرد المبدع  ،البد

من اتخاذ االجراءت الكفيلة لتحسين االوضاع االقتصادية لالسرة في الوطن العربي  ،اذ يعتبر
سوء االوضاع االقتصادية وتدني مستوي دخل كثير من االسر في الوطن العربي من العوامل

الرئيسية في حدوث المشكالت العائلية وما يترتب عليها من تبعات اجتماعية ونفسية  ،ينشأ
عنها غياب الجو الصحي المناسب الذي تسوده الطمأنينة واالستقرار الذي يعتبر تربة خصبة

لنمو القدرات االبداعية  ،فضال عن ان تحسين االوضاع االقتصادية يساعد االسرة علي حسن

رعاية ابنائها من خالل توفير االدوات واالمكانيات الالزمة لنمو قدراتهم االبداعية .كما ان
عدم اهتمام االسرة بقدرات الفرد وغياب الدعم والتشجيع والمساندة الالزمة يؤدي في كثير من
االحيان الي احباط القدرات االبداعية  ،ويضاف الي ذلك ان انخفاض المستوي التعليمي
والثقافي لالهل يؤدي في معظم االحيان الي اتباع طرق تربوية خاطئة  ،تؤدي الي عدم اعطاء

الفرد حرية التعبير واجباره علي تعلم موضوعات ال يشعر بحاجة او ميل نحوها  ،االمر الذي
ينجم عنه الشعور المتزايد بالوحدة وعدم االستقرار النفسي واالحباط.

اما المدرسة التي تعتبر المؤسسة التربوية التي تنوب عن المجتمع في رعاية ابنائه

وتربيتهم علي التفكير واالبداع  ،فهناك حاجة ماسة العادة النظر في الدور الذي يجب ان
تقوم به هذه المؤسسة في تربية ابناء المجتمع لعصر بات التغير فيه سمة اساسية  ،واصبحت
فيه القدرة علي االبداع مطلبا البد منه إلنجاز عملية التكيف بين الفرد ومجمل المتغيرات

المحيطة به  .لذلك البد من التأكيد علي دور المدرسة في توفير االمكانيات التربوية الالزمة
واإلستعانة باحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا من تقنيات لتعزيز قدرة الطلبة علي االبداع ،

والتأكيد علي دور المدرسة في تقدير مواهب الطلبة والحرص علي تقبل افكارهم االبداعية ،

وتقديم الحوافز المناسبة  ،واعطاء الطلبة حرية التفكير  ،وتزويد المدارس بالمعلمين االكفاء

المدربين جيدا علي التعامل مع الطلبة المبدعين  ،القادرين علي توفير الفرص التعليمية
المناسبة لتنمية القدرات االبداعية للطالب  ،واعادة النظر في المناهج المكتظة التي ال تترك

للطالب وقتا لمجرد التفكير  ،واصالح المناهج بحيث تراعي االسس السيكولوجية للطالب
وتحرير طاقاته االبداعية  ،وتبتعد به عن الحفظ والتلقين  ،ولعل من المهم كذلك االستمرار

في تاهيل المعلمين وتزويدهم بطرق التدريس الحديثة التي تنمي العقل  ،وتساعد المتعلم علي

توظيف عقله  ،واخي ار فان علي المدرسة ان توفر للمتعلم بيئة امنة  ،وتحفظ كرامته وحريته
وتحترم قدراته وتعزز ثقته بنفسه.
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اما المجتمع الذي يعيش فيه الفرد فالبد فيه من التأكيد علي قيم االستقاللية  ،والتخلي عن قيم

الطاعة والخضوع االعمي  ،والتخلص من ثقافة التسلط والمحافظة علي القديم  ،والعمل علي
تقدير قيمة الحداثة والتطوير  ،وعدم التمييز في المعاملة بين الذكور واالناث  ،واالبتعاد عن

التحديد الصارم لألدوار التي يمكن ان يلعبها كل من الجنسين  ،والعمل علي االعتماد علي
الذات من الناحية االقتصادية  ،والتقليل ما امكن من التبعية االقتصادية والسياسية واالجتماعية

للدول الكبري  ،والتخلص تدريجيا من المديونية التي ترهق كاهل الدول وتحد من مشروعات

التنمية بمختلف اشكالها في هذه الدول  .وفوق هذا البد للمجتمع من تطوير ادواته واساليبه
للتعامل مع المبدعين  ،وتعزيز وعيه باهمية دورهم في التقدم  ،وتوفير االمكانيات المناسبة

للمؤسسات التربوية بمختلف اشكالها  ،وتوفير أجواء الحرية والديمقراطية وشعور الفرد بانسانيته
واهميته في بناء المجتمع الذي يعيش فيه  ،ولعل من اهم االدوار التي يقوم بها المجتمع في

مجال رعاية االبداع الخروج بافراده ومؤسساته من إطار التأخر الحضاري والجهل واالنغالق
الثقافي  ،والتمسك بالتقاليد والعادات والقيم الخاطئة  ،نحو االنفتاح علي ثقافة االخر بعقالنية

وموضوعية و تعيد لالنسان احساسه بذاته  ،وايمانه بقدرته علي االبداع في بيئة صحية توفر

له الظروف المالئمة لالبداع ( ابوجادو 8118 ،م ) .
خطوات تشجيع االفراد علي التفكير االبداعي ؟

اجريت العديد من البحوث لسنوات طويلة لمعرفة الخطوات التي تسهم في تشجيع االفراد علي
لتفكير االبداعي وتتلخص نتائج هذه البحوث فيما يلي :

 /0تطوير قاعدة معلوماتية واسعة عن المشكلة محل الدراسة ،وذلك الن الحلول االبداعية
للمشكلة ال تاتي من فراغ بل تاتي من خالل الربط المنطقي بين عناصر المشكلة .

 /8تنمية ورعاية التفكير االستقاللي لدي الفرد حيث ان االشخاص المبدعين يميلون الي
المخاطرة ويفكرون بطريقة غير تقليدية ويحبذون االعتماد علي انفسهم وال يسايرون االخرين

في افكارهم .

 /3تشجيع التفكير االستداللي حيث ان االفكار االبداعية تنبع عندما يدرك الفرد مدي التشابه
واالختالف بين المشكلة الحالية والمشكالت التي سبق معالجتها  ،و هذه المهارة االستداللية

يمكن تنميتها عند كثير من االفراد.

 /8اثارة دافع االستطالع وذلك الن االستطالع هو دافع فطري غريزي عند االنسان  ،وبه
يميل الفرد لمعرفة االشياء الجديدة ،و يميل الي القراءة ومعرفة ما هو جديد في مجال
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اختصاصه و المجاالت المتصلة به والمجاالت العامة  .وهذا من شأنه توسيع قاعدته

المعلوماتية  ،وهذا يؤدي بدوره الي توفير العديد من المفاتيح التي عن طريقها يستطيع الفرد
حل المشكالت حال ابداعيا .

 /1تحسين الحالة االنفعالية للشخص حيث نجد ان الحالة االنفعالية او المزاجية الجيدة لها

تأثير فعال علي العملية االبداعية لدي الفرد ( ربيع 8101 ،م) .

المبحث الثالث
الصحة النفسية وعالقتها بالتفكير االبداعي
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ويعتبر " فروم" ان االبداع مرادف للصحة النفسية وهو القوة التي تدفع الفرد الي
تحسين ذاته و تنميتها ( .الطيب 8111،م)  .يري " ماسلو " ان االبداع هو الصحة النفسية
ذاتها وانه يشبع حاجة مهمة عند االنسان وهي الحاجة الي تحقيق الذات ( الزعبي 8119 ،م)
 .و ان الصحة النفسية تتحقق لدي الفرد عندما يكون قاد ار علي اشباع حاجاته المختلفة
للوصول الي تحقيق الذات .ويستطيع الفرد ان يحقق ذاته من خالل فهم قدراته ومهاراته
الحالية ومحاولة استغاللها لتحقيق اكبر قدر ممكن من االنجازات ( ابو اسعد 8101 ،م) و
يضيف " بركنز و ميلجرام " ان االفراد الذين يمتلكون القدرة علي التفكير االبداعي يتميزون
باالحساس باالمان  ،والثقة بالنفس  ،فهم الذات ( الطيب 8111 ،م ) .واوضح " فريمان "
ان القدرة علي التفكير االبداعي تنمو في البيئة التي يتوفر فيها الثقة واالمان العاطفي  .و
يضيف " الزعبي " ان المبدع يتميز باالتزان والنضج االنفعالي  ،واالستقاللية  ،وتقدير الذات
و االخرين ( الزعبي 8119 ،م )  ،ويوضح " تيلور " ان الشخص االكثر إبداعا هو الذي
يمتلك مرونة عالية في التعامل مع أحداث الحياة ( نشوان 8111 ،م ) .
تري الباحثة ان الصحة النفسية من ضمن العوامل المؤثرة علي قدرة الفرد علي
التفكير االبداعي فاالحساس باألمان  ،والثقة في النفس تعتبرمن العوامل المهمة التي تزيد من
قدرة الفرد علي التفكير االبداعي  .لذلك فان الصحة النفسية تساعد الفرد علي استخدام قدراته
العقلية و االبداعية بشكل جيد .
ويري المذهب االنساني ان االفراد جميعا لديهم القدرة علي االبداع  ،وان تحقيق هذه
القدرة يتوقف علي المناخ االجتماعي الذي يعيش فيه الفرد  .فان كان المجتمع ح ار خاليا من
الضغوط وعوامل الكف التي تدفع الفرد الي المسايرة فان ما لديه من طاقات ابداعية سيزدهر،
وهذا سيؤدي الي تحقيق الفرد لذاته ووصوله الي مستوي مناسب من الصحة النفسية السليمة
( محمد 8101 ،م)
هنالك عدة مؤشرات يجب ان تتوفر في الفرد الذي يتمتع بالصحة النفسية والقدرة علي التفكير
االبداعي وهي كاالتي :

 /1امتالك عادات العقل :
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تعرف عادات العقل بانها عملية تطورية متتابعة تؤدي الي انتاج االفكار وحل

المشكالت و تتضمن ميوال واتجاهات وقيما مما يجعل الفرد انتقائيا في تصرفاته العقلية كما
تساعده علي ايجاد تصرفات مختلفة .ان عملية إكتساب وتشكيل العقل ال تعني ان يمتلك الفرد

مهارات التفكير االساسية  ،والقدرات التي تعمل علي انجازها فحسب  ،بل البد قبل ذلك من

وجود الميول او الرغبة لتطبيق كل ذلك في االوقات و الظروف والمواقف المالئمة  ،والتعليم
الناجح هو الذي يوسع ويطلق ويقوي االستعداد للتفكير من خالل تشجيع الميول لالكتشاف
واالستقصاء وحب االستطالع وكذلك تشجيع االتجاه نحو البحث والتحقيق  ،وتشجيع الطالب

علي االعتقاد بان تفكيرهم سيكون متاحا ومسموحا ومنتجا  ،وهذا هو المحور الذي تدور حوله

فكرة تعلم عادات العقل .

وقد استطاع كوستا وكاليك ان يستخلصا ( )01سلوكا ذكيا للتفكير الفعال وهي المثابرة

 ،التحكم بالنفس  ،االصغاء بتفهم وتعاطف  ،التفكير بمرونة  ،التفكير حول التفكير  ،الكفاح

من اجل الدقة  ،التساؤل وطرح المشكالت  ،تطبيق المعارف الماضية علي األوضاع الجديدة

 ،التفكير بوضوح ودقة  ،استخدام كافة الحواس في جمع البيانات  ،االبداع والتصور واالبتكار

 ،اإلستجابة بدهشة ورهبة  ،القيام بالمخاطرات المحسوبة  ،البحث عن الدعابة  ،التفكير

التبادلي  ،االستعداد الدائم للتعلم المستمر  .كما نجد ان الفرد المتمتع بالصحة النفسية هو الذي
يتمكن من امتالك عادات عقل اكثر ( ابواسعد 8101 ،م ) .

 /2الكفاءة اإلجتماعية :

يعرف "جريشام وريشلي" الكفاءة االجتماعية بانها المهارات التي تستخدم لالستجابة في
مواقف اجتماعية محددة .و يؤكد "دودج وكوي وبراكي" علي ان الكفاءة االجتماعية المناسبة
تزود الفرد باالحساس الذي يؤدي الي عالقات قوية مع االخرين .
وهناك أربعة مهارات مكونة للكفاءة االجتماعية وهي :

أ /مهارات توكيد الذات  :تظهر هذه المهارات في قدرة الفرد علي التعبير عن مشاعره و أراءه
والدفاع عن حقوقه و القدرة علي مواجهة ضغوط االخرين .

ب /مهارات وجدانية  :تظهر هذه المهارات في قدرة الفرد علي اقامة عالقات وثيقة وجيدة مع
االخرين  ،و إدارة التفاعل معهم علي نحو يساعده علي االقتراب منهم والتعرف عليهم ،

والتعاطف والمشاركة الوجدانية معهم .
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ج /مهارات االتصال  :وتعبر عن قدرة الفرد علي توصيل المعلومات لالخرين لفظيا او غير
لفظيا  ،وتلقي الرسائل اللفظية وغير اللفظية من االخرين وفهم مغزاها والتعامل معهم علي
ضوئها .
د /مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية  :وتشير الي قدرة الفرد علي التحكم بمرونة
في سلوكه اللفظي وغيراللفظي االنفعالي وخاصة في موقف التفاعل مع االخرين  ،وتعديله وفقا
لما يط أر من تغيرات علي الموقف  ،ومعرفه السلوك االجتماعي المالئم للموقف  ،واختيار
التوقيت المناسب الصداره ( ابواسعد 8101 ،م ).
 /3الكفاءة الذاتية :
يقصد بالكفاءة الذاتية توقع الفرد بانه قادر علي اداء السلوك الذي يحقق نتائج مرغوب
فيها في اي موقف  .وتنجم فرضيات الفرد حول كفاءته الذاتية من خالل الخبرات التي يمر بها
و مالحظته لذاته  .ويؤكد " باندو ار " علي عدة مصادر رئيسية تعمل علي تدعيم المشاعر
الخاصة بالكفاءة الذاتية لدي االفراد وهم الوالدين و المدرسون و االصدقاء .لكن الوالدين من
اهم المصادر التي تلعب دو ار كبي ار في تنمية و تطوير الكفاءة الذاتية للفرد  ،وذلك من خالل
الدعم والتشجيع لتقوية القدرات التي ترفع من مستوي الكفاءة الذاتية للفرد  .كما تؤثر المعتقدات
بكفاءة الذات علي عمليات االنتباه والتفكير ،فاالفراد الذين يمتلكون احساسا قويا بالكفاءة الذاتية
يركزون انتباههم علي تحليل المشاكل و يحاولون التوصل للحلول المناسبة  .و بالمقابل فان
االفراد الذين يساورهم الشك في كفاءتهم الذاتية فانهم يحولون انتباههم الي الداخل  ،ويغرقون
انفسهم بالهموم عندما يواجهون البيئة الصعبة  ،فهم يهتمون بجوانب النقص وال يهتمون بكفاءتهم
الشخصية  ،و نجدهم يتصورون فشلهم الذي يؤدي بدوره الي نتائج سلبية  ،وهذا النوع من
التفكير السلبي يؤدي الي التوتر ويحد من االستخدام للقدرات المعرفية وذلك من خالل شعورهم
بالعجز الشخصي (ابواسعد 8101 ،م ).
 /4تقدير الذات :
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تقدير الذات هو التقيم العام لدي الفرد لذاته في خصائصها العقلية  ،و االجتماعية و

االنفعالية  ،واالخالقية  ،والجسدية  ،وينعكس ذلك علي ثقته بنفسه وشعوره نحوها  ،ومدي
اهميتها  ،وجدارتها وتوقعاته منها في مختلف مواقف الحياة .

يري " ديمو" ان تقدير الذات يشير الي وجود مشاعر إيجابية نحو الذات  ،والي الشعور بالنجاح

 ،و قبول الذات وقبول االخرين لها .
العوامل المؤثرة علي تقدير الذات :

أ /العوامل العقلية  :حيث انها تلعب دو ار مهما في تقدير الذات  ،ويزداد اثر القدرات العقلية
مع التقدم في العمر  ،وهي من اهم العوامل التي تؤدي الي الفروق الفردية بين االشخاص .

ب /الخصائص الجسمية  :تلعب دو ار كبي ار في رسم صورة الذات لدي الفرد  ،فحجم الجسم ،
والعضالت القوية  ،والقدرة علي التحمل  ،وتناسق الجسم خاصه عند االنثي  ،ونظرة االخرين
له  ،تساعد في تكوين مفهوم ايجابي للذات  ،والنقص في هذه الجوانب يكون مفهوم سلبي

للذات .

ج /االسرة  :من اهم العوامل االجتماعية التي تسهم في تكوين شخصية الفرد  ،فتماسك االسرة

ووجود الوالدين له اثر كبير في النمو السليم للفرد من الناحيه النفسية واالخالقية  ،وتوفر الجو
العاطفي في االسرة من اهم العوامل في تكوين شخصياتهم و مقدار ثقتهم بانفسهم .
د /المدرسة  :تعتبر المدرسة الموجه الثاني للفرد بعد االسره  ،النها تسهم في رسم صوره الطفل
لذاته  ،من خالل الخبرات المدرسية .
ه /المجتمع  :يعتبر المجتمع الطرف الثالث في توجيه الفرد بعد االسرة والمدرسة  ،فانسجام
الدور االجتماعي للفرد يحدث الرضا عن الذات  ،وعدم انسجام الفرد في دوره االجتماعي
يحدث الصراع في االدوار مما يؤثر في تقدير الفرد لذاته ( ابواسعد 8101 ،م ) .

 /5النضج االنفعالي :
ان الفرد الناضج انفعاليا هو الفرد الذي تكون إستجابته مالئمة للموقف  ،ويكون راضي

عن نفسه  ،ومدركا لقدراته وحدودها  ،وتكون استجاباته للمواقف بعيدة عن استجابات االطفال

.
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ويتميز الفرد الناضج انفعاليا بقدرته علي تحمل المصاعب  ،ويستطيع التحكم في اعصابه
عند الغضب  ،ويتمتع بنضج عقلي كافي  ،ويكون منفتحا مع االخرين  ،وال يكون كثير

الشكوي من مواقف الحياة المتعددة ( ابواسعد 8101 ،م ).

 /6الصالبة النفسية :

الصالبة النفسية هي ادراك الفرد وتقبله للتغيرات او الضغوط النفسية التي يتعرض لها
فهي تعمل كوقاية من العواقب النفسية للضغوط  ،وتساهم في تعديل العالقة الدائرية التي تبدأ

بالضغوط وتنتهي باإلنهاك النفسي باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط ( ابواسعد 8101 ،م

).

 /7المساندة االجتماعية :
تعرف المساندة االجتماعية بانها شبكة من العالقات االجتماعية التي تقدم مساندة

مستمرة للفرد .ونجد ان المساندة االجتماعية تزيد من قدرة الفرد علي مقاومة االحباط وتقلل

الكثير من معاناته النفسية  .كما توصلت نتائج العديد من الدراسات الي ان المساندة االجتماعية
التي يتلقاها الفرد من االخرين تعد عامال مهما في صحته النفسية ( ابواسعد 8101 ،م ) .

لذلك نجد ان الظروف النفسية والبيئية تلعب دو ار هاما في دفع العملية االبداعية (

الطيب 8111،م)  .فنجد ان الشخص المبدع هو حصيلة تالف بين الخصائص العقلية
واالستعدادات االنفعالية والمناخ المناسب .

وهناك بعض العوامل الذاتية التي تؤثر في قدرة الفرد علي التفكير االبداعي حيث يرى

" كارل روجرز " ان هناك ظروفا داخل الفرد مرتبطة بدرجة كبيرة بالعمل االبداعي والقدرات

االبداعية مثل :

أ /االمان النفسي والحرية  :فكلما شعر الشخص باالمان النفسي والحرية الكاملة للتعبير  ،زادت

فرصة ظهور االبداع البناء لديه بشكل اكثر وضوحا .

ب /االنفتاح علي الخبرة  :وتعبر عن الوصول الي مرحلة متقدمة من الوعي والمعرفة ،

والتخلص من التمركز حول الذات  ،واستخدام اطر مختلفة وغير مقيدة في عملية التفكير التي

يقوم بها عند التفاعل مع المواقف المختلفة .

ج /التقيم الذاتي  :يعد التقيم الذاتي من اكثر العوامل اهمية في االبداع حيث يعمل الفرد علي
تقييم ذاته بطريقة موضوعية  ،من خالل طرح االسئلة حول ما يقوم به  ،والبحث عن االجابات

المناسبة التي ينتج عنها احساس الفرد بذاته والرضا عنها  ( .ابوجادو 8118،م ) .
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ونجد ان تحسين الحالة االنفعالية للشخص لها تاثير فعال علي العملية االبداعية ( ربيع ،

8101م)

تري الباحثة ان التفكير االبداعي ينشأ نتيجة لوجود الصحة النفسية لدي الفرد  ،فالصحة

النفسية وحدة متكاملة تعمل علي مساعدة الفرد علي االستفادة من كل طاقاته الكامنة واستغالل
قدراته و تنمية ذاته وتطوير مهاراته .لذلك فان الفرد المتمتع بالصحة النفسية يعيش في سالم
مع نفسه ومجتمعه  ،و تكون لديه القدرة علي استثمار قدراته وتحقيق ذاته  ،ولكي يصبح الفرد

متميز في جميع نواحي حياته النفسية واالجتماعية والمهنية و الروحية عليه ان يفكر بطريقة
جديدة مبدعة خالقة النتاج اكبر قدر ممكن من االفكار الجديدة لتترجم الفعال جديدة تعمل
علي تحسين حياة الفرد والمجتمع .

المبحث الرابع

تعريف جامعة الرباط الوطني :

جامعة الرباط الوطني

تاسست جامعة الرباط الوطني عام 8111م 0881 /ه وهي تنتمي إلتحاد الجامعات

العربية وهي جامعة خاصة شبه حكومية  .وهي من اكبر الجامعات السودانية وترتبط بشكل
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جزئي بالشرطة السودانية لكي يتخرج الدارسون برتب شرطية باالضافه للمؤهل االكاديمي .

تتكون هذه الجامعة من  01كلية و 1معاهد  ،ولغة التدريس فيها اللغة العربية واالنجليزية .

وتقع في شارع النيل في الخرطوم بري في جمهورية السودان ( موقع جامعة الرباط الوطني

علي شبكة االنترنت) .

رسالة جامعة الرباط الوطني:
 .0خلق البيئة الجامعية المنضبطة لتاهيل الخريج المتميز علميا ومهنيا وبحثيا واخالقيا
والقادر علي القيادة والمساهمة في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا .

 .8تطوير العمل الشرطي واالمني والمساهمة في بناء قدراته علميا( موقع جامعة الرباط
الوطني علي شبكة االنترنت) .

الهدف االستراتيجي الكلي للجامعة :

تنمية موارد و ازرة الداخلية وذلك من خالل تحقيق االهداف االستراتيجية االتية :
 .0تهيئة البيئة التعليمية المتميزة والمنضبطة .

 .8التأهيل المتميز للطالب علميا ومهنيا واخالقيا  ،ومنحهم اإلجازات العلمية .
 .3ترقية مقدرات الطالب القيادية واالبداعية والثقافية .

 .8التدريب المتميز للقوات الشرطية واالمنية علميا ومهنيا واخالقيا  ( .موقع جامعة الرباط
الوطني علي شبكة االنترنت)

اهداف الجامعة :

 .0إعداد الطالب ومنحهم الدرجات العلمية .
 .8تشجيع البحث العلمي وتطويره ونشره .

 .3إعداد الدارسين من ضباط الشرطة وتأهيلهم علميا ومهنيا .
 .8االهتمام بالدراسات العليا والتخصصية في المجاالت االمنية والطبية وغيرها .
 .1التعاون مع المؤسسات العلمية داخل البالد وخارجها .

 .1تأكيد هوية االمة وتأصيلها من خالل المناهج التي تضعها الجامعة وتطبقها .
موقع جامعة الرباط الوطني علي شبكة االنترنت)

الكليات في جامعة الرباط الوطني :
 .0كلية علوم الشرطة والقانون .
 .8كلية المختبرات الطبية .
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(

 .3كلية الطب .

 .8كلية علوم التمريض .
 .1كلية الصيدلة .

 .1كلية الطب وتقانة االسنان .
 .7كلية دراسات الحاسوب .

 .2كلية االشعة والطب النووي.
 .9كلية اللغات و الترجمة .

.01كلية الدراسات البيئية ودرء الكوارث .

 .00كلية العلوم االقتصادية واالدارية والمالية .
 .08كلية التقنية والعلوم الصحية .
 .03كلية التغذية العالجية .
 .08كلية االعالم .
 .01كلية العمارة .

 .01كلية العالج الطبيعي .

المعاهد والمراكز في جامعة الرباط الوطني :

 .0معهد البحوث الجنائية واالجتماعية .
 .8معهد االدلة الجنائية .

 .3معهد الدراسات المعرفية واالعجاز القراني .
 .8أكاديمية الشرطة العليا .
 .1مركز السموم .

 .1مركز الشريف زين العابدين الهندي .

 .7مجمع عيادات طب االسنان  ( .موقع جامعة الرباط الوطني علي شبكة االنترنت)
خصائص الطالب في الجامعة :

يتميز الشباب في هذه المرحلة بالبهجة واالنطالق والحماس واإلقبال علي الحياة .ولكنهم
قد يعانون من بعض الخصائص النفسية التي قد تؤثر عليهم ومن هذه الخصائص :
ـ ـ عدم النضوج االنفعالي .

ـ تذبذب الروح المعنوية بين االرتفاع واالنخفاض .
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ـ المعاناة من االندفاعات المزاجية  ،والعناد  ،والتمرد  ،وعدم االستقرار .

ـ سوء التوافق الشخصي واالسري واالجتماعي .
ـ إمتالك رغبة قوية لالرتباط باالصدقاء .

ـ عدم وجود فلسفة واضحة للحياة  ( .زهران 8111 ،م)

المبحث الخامس
الدراسات السابقة

تمهيد :

تناولت الباحثة بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث  ،ولم تتمكن الباحثة من
إيجاد دراسة تتطابق مع موضوع البحث  ،وسوف يتم عرض بعض الدراسات السودانية ،

فالعربية  ،ثم االجنبية .
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اوال  :الدراسات السودانية :

 /1دراسة نور (2111م) :

عنوان الدراسة  :الفروق النوعية في القدرة علي التفكير االبتكاري في ضوء بعض

المتغيرات االخري ( جامعة الخرطوم) .

هدفت هذه الدراسة الي معرفة الفروق النوعية في القدرة علي التفكير االبتكاري لدي

الطالب الذكور واالناث  ،و بلغ حجم العينة ( )829طالبا وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية

طبقية من مجتمع الدراسة  .و استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة ،و استخدم مقياس
القدرة علي التفكير االبتكاري  .توصلت نتائج الدراسة الي عدم وجود فروق نوعية في الدرجة
الكلية في القدرة علي التفكير االبتكاري بين الذكور و االناث .

 /2دراسة أحمد (2112م):

عنوان الدراسة  :القدرة علي التفكير االبتكاري وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدي طلبة جامعة
االمام الهادي
هدفت هذه الدراسة الي الكشف عن القدرة علي التفكير االبتكاري وعالقتها بالتحصيل
االكاديمي والتخصص الدراسي وبعض المتغيرات االخري مثل النوع  .و تكونت عينة الدراسة
من ( )011طالب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية من كليتي االداب ،و الطب بالمستوي
الثاني والثالث  ،وقد توزعت العينة حسب التخصص االداب  ، %81والطب  .%18و
استخدمت الباحثة إختبار القدرة علي التفكير االبتكاري لسيد خير اهلل  .و استخدمت المنهج
الوصفي في الدراسة  .وتم استخدام بعض المعالجات االحصائية وهي معامل إرتباط بيرسون
 ،اختبار (ت)  ،أشارت النتائج الي عدم وجود فروق في القدرة علي التفكير االبتكاري تعزي
لمتغير النوع.
 /3دراسة محمد ( 2118م)

عنوان الدراسة  :التفكير االبتكاري لدي طالب الفنون التشكيلية بجامعة السودان للعلوم
والتكنولوجيا وعالقته بالنوع والتخصص الدراسي والتشجيع علي اإل نجاز .

هدفت هذه الدراسة الي تطبيق مقياس القدرة علي التفكير االبتكاري(لتورانس)علي

طالب كلية الفنون الجميلة والتطبيقية،وكلية التربية قسم الفنون في جامعة السودان للعلوم
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والتكنولوجيا لمعرفة قدرات الطالب االبتكارية ،ومعرفة الفروق في القدرة علي االبتكار بين

طالب وطالبات السنة الثالثة التشكلين في كلية الفنون الجميلة التطبيقية ،وكلية التربية قسم
الفنون  .استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة .و تكونت عينة الدراسة من ( )11طالبا
وطالبة  ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية  )81(،منهم طالب قسم الفنون في كلية التربية من

الشعبة الخامسة و ( )81منهم من كلية الفنون الجميلة والتطبيقية من أقسامها العشرة .وطبق
عليهم مجموعة من االدوات وهي استمارة المعلومات االساسية  ،ومقياس القدرة علي التفكير

االبتكاري "لتورانس" الصورة ( ، )Bمقياس التشجيع االجتماعي علي االنجاز "لمهدي محمد
المتوكل مصطفي " بتعديل الباحث كما يراه الطالب التشكليون واستحدث الباحث تعديال

وتطوي ار لهذا المقياس .واستخدم الباحث بعض االساليب االحصائية وهي معامل ارتباط

لبيرسون  ،و معادلة الفا كرونباخ  ،ومعادلة سبيرمان ـ براون  ،واختبار مان وتني  .و توصلت

نتائج الدراسة الي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجات القدرة علي التفكير

االبتكاري بين الطلبة والطالبات .

 /4دراسة عوضين ( : )2119

عنوان الدراسة  :الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق الدراسي والصحة النفسية لدي طالب
بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم .

هدفت هذه الدراسة الي معرفة العالقة بين الذكاء الوجداني والتوافق الدراسي والصحة

النفسية لدي طالب بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم متمثلة في جامعة الخرطوم ،
جامعة امدرمان االسالمية  ،جامعة النيلين  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.وتكونت عينة

الدراسة من ( )811طالب وطالبة من  8جامعات حكومية بوالية الخرطوم  ،وتم إختيار العينة
بالطريقة العشوائية الطبقية  .وقد تم استخدام مجموعة من المقاييس للحصول علي البيانات
من افراد العينة وهي مقياس الذكاء الوجداني ،

مقياس التوافق الدراسي  ،مقياس الصحة النفسية لطالب الجامعات  .وتم استخدام

مجموعة من االساليب االحصائية منها اختبار (ت)  ،والوزن النسبي  ،النسبه المئوية  ،الوسط

المتغيرت ،
ا
الحسابي  ،الوسيط النظري ،و اإلنحراف المعياري  ،و تحليل االنحدار المتعدد

ومعامل ارتباط بيرسون لمعرفة العالقة بين المتغيرين  .وقد توصلت الباحثة الي مجموعة من

النتائج اهمها ارتفاع مستوي الصحة النفسية لدي طالب بعض الجامعات الحكومية بوالية

الخرطوم  ،توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين في الصحة النفسية الكلية لصالح
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الذكور  ،ال توجد عالقة ارتباط بين الصحة النفسية و العمر الزمني لطالب بعض الجامعات

الحكومية بوالية الخرطوم .

 /5دراسة قمر (2115م) :

عنوان الدراسة  :الصحة النفسية والذكاء الوجداني وعالقتها ببعض المتغيرات لدي طالب

كلية مروي التقنية .

هدفت هذه الدراسة الي معرفة العالقة بين الصحة النفسية والذكاء الوجداني و تأثير

بعض المتغيرات (النوع  ،التخصص  ،المستوي الدراسي ) لدي طالب جامعة مروي التقنية
 ،و استخدم الباحث المنهج الوصفي في الدراسة.

تكونت عينة الدراسة من ( )011طالبا

وطالبة للعام الدراسي (8108م 8101 -م) وتم اختيارهم بطريقة عشوائية طبقية  .وقد تم

استخدام بعض المقايس للحصول علي البيانات من افراد العينة وهي مقياس الصحة النفسية
 ،مقياس الذكاء الوجداني  .ومن اهم التنائج التي توصلت اليها الدراسة هي عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية تعزي لمتغير النوع ،كما توصلت الدراسة الي ارتفاع

درجة الصحة النفسية وسط طالب كلية مروي التقنية .

ثانيا  :الدراسات العربية :

 /1دراسة امير خان ( 1992م) :

عنوان الدراسة  :أثر تطبيق ثالثة طرق من طرق إجراء االختبارات ألداء الطالب في

المرحلة الثانوية في اختبار التفكير االبداعي وعالقتها باختبارات الذكاء في مدينة جدة .

هدفت هذه الدراسة الي معرفة الفروق في أداء الطالب والطالبات علي اختبار التفكير

االبتكاري في ظروف مختلفة الجراء االختبار  ،والتعرف علي طبيعة العالقة بين اختبار
التفكير االبداعي و اختبار الذكاء في ظل تلك الظروف .تكونت عينة الدراسة من ()812
طالب وطالبة بالصف االول الثانوي بالمدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية  ،وتم تقسيم
الطالب الي اربع مجموعات (  3مجموعات تجريبية 0 ،ضابطة ) و طبق عليهم اختبار "
تورانس " للتفكير االبداعي المصور النسخة ( أ )  ،و اختبار الذكاء المصور ل " احمد زكي
صالح "  .توصلت نتائج الدراسة الي وجود فروق ذات داللة إحصائية في اداء الطالب
والطالبات علي اختبار التفكير االبداعي لصالح الطالب  ،حيث وجد ان الذكور يتفوقو علي
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االناث تفوقا ذو داللة إحصائية في كل االبعاد وفي المجموع الكلي ما عدا بعد التفاصيل
الذي لم يظهر فروقا بين الجنسين .
 /2دراسة الوشلي 2113(:م)
عنوان الدراسة  :الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية لدي طلبة جامعة صنعاء.
هدفت هذه الدراسة الي الكشف عن العالقة بين الصحة النفسية و بالضغوط النفسية
وأساليب التعامل معها وقوة تحمل الشخصية لدي طلبة جامعة صنعاء  ،حيث بلغ حجم العينة
( )819طالبا وطالبة من كليات( الشريعة والقانون  ،االداب  ،العلوم  ،التربية ،التجارة
واالقتصاد  ،الطب  ،الهندسة  ،الزراعة  ،االعالم  ،اللغات ) ،حيث بلغ عدد الذكور
()072وعدد االناث ( )830من جامعة صنعاء  .و استخدمت الباحثة مقياس الضغوط
النفسية ،و مقياس الصحة النفسية للشباب  ،ومقياس قوة تحمل الشخصية (لكوباسا)  ،كما
استخدمت الباحثة بعض المعالجات االحصائية وهي اختبار(ت)  ،ومعادلة الفاكرونباخ لمعرفة
ثبات المقياس  ،و معامل ارتباط بيرسون  ،ومعامل ارتباط الرتب لسبيرمان  .واوضحت نتائج
الدراسة الي ان النسبة االكبر من طالب و طالبات جامعة صنعاء يتمتعون بالصحة النفسية
 ،كما توصلت الدراسة الي وجود فروق نوعية ذات داللة إحصائية بين الطالب والطالبات في
معظم أبعاد الصحة النفسية والدرجة الكلية لها وهذه الفروق لصالح الطلبة الذكور .
 /3دراسة العنزي (2116م) :
عنوان الدراسة :االتجاهات الخلقية وعالقتها بالصحة النفسية لدي طلبة جامعة بغداد .
هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي مستوي الصحة النفسية لدي طلبة جامعة بغداد

 ،والتعرف علي مستوي الصحة النفسية لدي طلبة جامعة بغداد تبعا لمتغير الجنس(ذكور،اناث)

 ،الصف ( اول ،رابع )  ،و التخصص ( علمي  ،ادبي)  .تكونت عينة الدراسة من ()881

طالبا وطالبة تم اختيارهم باإلسلوب المرحلي العشوائي  .وطبق عليهم مقياس الصحة النفسية

 .و استخدم الباحث تحليل التباين  ،والفاكرونباخ في المعالجة االحصائية  .و توصلت نتائج
الدراسة الي ان افراد العينة يتمتعون بمستوي جيد من الصحة النفسية ،والي عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في مستوي الصحة النفسية تبعا لمتغير النوع ( ذكور  ،اناث ) .

 /4دراسة محمد (2118م) :
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عنوان الدراسة  :مشكالت الطالبات وعالقتها بمؤشرات الصحة النفسية والتحصيل
الدراسي لدي عينة من طالبات كلية التربية بمكة المكرمة .

هدفت هذه الدراسة الي معرفة نوع المشكالت التي تواجهها الطالبات و الفروق في

مؤشرات الصحة النفسية بين طالبات الفرقة االولي والرابعة  .تكونت عينة الدراسه من ()321
طالبة تم اختيارهن بطريقة عشوائية من أقسام الكلية  ،وتراوحت اعمارهن بين ( 02الي ) 87

سنة  .وطبق عليهم مقياس الصحة النفسية للشباب  ،إستبيان مشكالت الطالبات  .واستخدمت
الباحثة بعض المعالجات االحصائية وهي اختبار(ت)  ،ومعامل ارتباط بيرسون  .وتوصلت

نتائج الدراسة الي ان هنالك فروق ذات داللة إحصائية بين طالبات الفرقة الدراسية االولي
والرابعة في مؤشرات الصحة النفسية لصالح طالبات الفرقة الرابعة .

ثالثا  :الدراسات االجنبية :

 /1دراسة رودريجوس و سورريانو : )1983( Rodrigues and Soriano

عنوان الدراسة  :العالقة بين التفكير االبداعي وبعض المتغيرات في المدارس البرازيلية .
هدفت الدراسة الي معرفة العالقة بين االبداع ،ومستوي الصف ،والجنس،والمستوي

االقتصادي واالجتماعي .تكونت عينة الدراسة من ( )308من طلبة الصفين الرابع والسادس

االساسيين في الب ارزيل  .تم تطبيق اختبارين فرعيين من اختبار تورانس للتفكير االبداعي وهما
اختبار التفكير االبداعي اللفظي  ،واختبار التفكير االبداعي الشكلي  .توصلت نتائج الدراسة

الي ان االناث اكثر ابداعا من الذكور .

 /2دراسة كيم وميشيل 1995( Kim and Michaelم) :

عنوان الدراسة  :العالقة بين كل من االبتكار واالنجاز المدرسي واسلوب التعلم والتفكير

المفضل لدي عينة من طالب المدرسة الثانوية في كوريا

هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي طبيعة العالقة المتبادلة بين كل من االبتكار

واالنجاز المدرسي واسلوب التعلم والتفكير المفضل لدي عينة من طالب المدرسة الثانوية
الكورية  .تكونت عينة الدراسة من ( 98 ( )093ذكور  010 ،إناث ) من الطالب المراهقين
بالمدرسة الكورية .وقد استخدم في هذه الدراسة اختبارات "تورانس" للتفكير االبتكاري،اسلوب
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التعليم والتفكير ل " تورانس"  .وتوصلت نتائج الدراسة الي وجود فروق دالة احصائيا في

اختبار التفكير االبتكاري بين الذكور واالناث لصالح االناث .

 /3دراسة ك .كوان 2119(: Kwan .Kم)

عنوان الدراسة  :الصحة النفسية للمراهق في هونج كونج .
هدفت هذه الدراسة الي تقصي االرتباطات بين التقييمات الذاتية للصحة النفسية

ومتغيرات الوضع االقتصادي واالجتماعي لالسرة لدي طالب المدارس الثانوية في هونج كونج

 ،حيث بلغ حجم عينة الدراسة (  )8118من الطالب المراهقين في المدارس الثانوية  .كشفت
نتائج الدراسة الي وجود ارتباط عكسي بين مستوي الصحة النفسية و متغير العمر  ،وتوصلت

كذلك نتائج الدراسة الي ارتفاع مستويات الصحة النفسية لدي الطالب المراهقين الذكور

مقارنة باالناث .

التعقيب علي الدراسات السابقة :

اوال  :الدراسات المتعلقة بالتفكير االبداعي :ـ
تباينت الدراسات سابقة الذكر في اهدافها حيث هدفت بعض هذه الدراسات الي معرفة

طبيعة العالقة بين التفكير االبداعي واالنجاز المدراسي واسلوب التعلم ( كيم و ميشيل 0991م
) ومستوي الصف  ،والجنس  ،والمستوي االقتصادي واالجتماعي (رودريجوس وسوريانو،

0923م ) كما ركزت بعض الدراسات علي طبيعة التفكير االبداعي وقياسه (اميرخان ،
0998م)  ،بينما هدفت معظم الدراسات السابقة الي معرفة الفروق بين الجنسين في التفكير
االبداعي .

كما تنوعت البيئات التي أجريت فيها الدراسات السابقة ما بين سودانية ( نور 8110م  ،احمد

8118م  ،محمد 8112م )  ،وعربية (اميرخان 0998م)  ،وأجنبية ( رودريجوس وسوريانو
0923م  ،كيم و ميشيل 0991م ) .

وقد اجريت الدراسات سابقة الذكر بين عامي 0923ـ ـ 8112م وهذا يشير الي ان

موضوع التفكير االبداعي ما زال محط انظار الباحثين وانه ما زال بحاجة الي المزيد من

االبحاث في البيئة السودانية.

تفاوتت احجام العينات في الدراسات السابقة فقد كانت اقل عينة  11فردا ( محمد ،

8112م) وبلغت اكبر العينات حجما  308فردا (رودريجوس و سورريانو 0923م)  ،واشتملت
جميع العينات علي الجنسين الذكور واالناث .
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استخدمت هذه الدراسات اساليب إحصائية متنوعة مثل اختبار (ت)  ،معامل ارتباط بيرسون

 ،معادلة الفاكرونباخ  ،معادلة سبيرمان  ،اختبار مان ونتي .

فيما يتعلق بنتائج الدراسات السابقة فقد اشارت بعض نتائجها الي عدم وجود فروق
في القدرة علي التفكير االبداعي بين الجنسين ( نور 8110م  ،احمد 8118م  ،محمد 8112م
)  .كما توصلت بعض النتائج الي تفوق الذكور علي االناث في القدرة علي التفكير االبداعي
( اميرخان 0998 ،م )  .وتوصلت بعض النتائج الي ان االناث اكثر قدرة علي التفكير
االبداعي من الذكور (رودريجوس وسوريانو 0923م  ،كيم و ميشيل 0991م ) .
ثانيا  :الدراسات المتعلقة بالصحة النفسية
تباينت الدراسات سابقة الذكر في اهدافها حيث هدفت بعضها الي معرفة طبيعة
العالقة بين الصحة النفسية والذكاء الوجداني و التوافق الدراسي ( عوضين 8119م  ،قمر
8101م )  .والضغوط النفسية واساليب التعامل معها وقوة تحمل الشخصية ( الوشلي ،
8113م)  .والصحة والوضع االقتصادي واالجتماعي لالسرة ( كوان 8111 ،م) وكذلك هدفت
دراسة ( العنزي 8111 ،م) الي معرفة مستوي الصحة النفسية بين الجنسين الذكور واالناث
تنوعت البيئات التي اجريت فيها الدراسات السابقة ما بين سودانية (عوضين 8119م
 ،قمر 8101م )  ،و عربية ( الوشلي 8113م  ،العنزي 8111م  ،محمد 8112م ) ،
وأجنبية ( كوان 8119،م)  .وقد اجريت هذه الدراسات بين عامي ( 8113م ـ ـ 8101م ) .
تفاوتت احجام العينات فقد كانت اقل عينة تتكون من  011فرد ( قمر  )8101،و بلغت اكبر
العينات حجما  8118فردا (كوان 8119 ،م) ،وقد اشتملت جميع العينات علي الجنسين
الذكور واالناث ما عدا دراسة ( محمد 8112 ،م) فقد اشتملت عينتها علي االناث فقط .
استخدمت اساليب إحصائية متنوعة في الدراسات السابقة مثل اختبار (ت)  ،الوسط
الحسابي  ،الوسيط  ،اإلنحراف المعياري  ،تحليل االنحدار المتعدد المتغيرات  ،معامل ارتباط
بيرسون  ،معادلة الفاكرونباخ  ،معادلة سبيرمان .
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فيما يتعلق بنتائج الدراسات السابقة فقد اشارت بعض نتائجها الي ارتفاع مستوي
الصحة النفسية وسط الطالب (الوشلي 8113م  ،العنزي 8111م  ،عوضين 8119م  ،قمر
8101م )  .كما اشارت بعض النتائج الي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي
الصحة النفسية بين الجنسين ( العنزي 8111م  ،قمر 8101م )  .وتوصلت بعض النتائج
الي وجود فروق نوعية ذات داللة إحصائية بين الجنسين في مستوي الصحة النفسية لصالح
الذكور ( الوشلي 8113م  ،عوضين 8119م  ،كوان 8119م )  .كما اشارت بعض النتائج
الي عدم وجود عالقة ارتباط بين الصحة النفسية ومتغير العمر (عوضين 8119م  ،كوان
8119م ).

الفصل الثالث
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منهج واجراءات البحث

الفصل الثالث
منهج واجراءات البحث
تمهيد :

تناول هذا الفصل منهج البحث  ،ومجتمع البحث  ،وعينة البحث  ،واالدوات

المستخدمة في جمع بيانات البحث  ،واالجراءات الميدانية للبحث  ،و المعالجات االحصائية
التي استخدمت في تحليل البيانات للتوصل الي نتائج البحث .
وفيما يلي وصف العناصر السابقة :
اوال  :منهج البحث
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يهدف هذا البحث لمعرفة العالقة بين الصحة النفسية والتفكير االبداعي لدي طالب
جامعة الرباط الوطني  ،ونسبة لطبيعة البحث كان لزاما ان يستخدم المنهج الوصفي الذي
يهدف الي وصف ما هو قائم من عالقات ومعلومات ويحاول تفسيرها .
ويعرف المنهج الوصفي بانه عبارة عن طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من
خالل منهجية علمية صحيحة  ،وتصوير النتائج التي يتم التوصل اليها علي اشكال رقمية
معبرة يمكن تفسيرها ( دويدري 8111 ،م )  .حيث قامت الباحثة بوصف مفهوم الصحة
النفسية و التفكير االبداعي  ،باالضافة الي تحليل العالقة بين الصحة النفسية والتفكير
االبداعي .
ثانيا  :مجتمع البحث
يتكون المجتمع االصلي للبحث الحالي من طالب جامعة الرباط الوطني في العام
الدراسي  8101ـ ـ  8107م .
ثالثا  :عينة البحث
هي جزء ممثل للمجتمع او هي عدد من الحاالت التي تؤخذ من المجتمع االصلي وتجمع
منها البيانات بقصد دراسة خصائص المجتمع (صابر 8113،م) .
تتكون عينة البحث من ( )82طالبا وطالبة (  88ذكور  88 ،اناث ) من طالب جامعة
الرباط الوطني في العام الدراسي  8101ـ ـ 8107م  ،من كليات ( علم النفس  ،والحاسوب
 ،واالعالم  ،االقتصاد )  ،و تم اختيار العينة بطريقة عشوائية .

وصف العينة :

جدول رقم ( )0يوضح وصف العينة بناء علي متغيرات (النوع  ،العمر )
المتغيرات

مستويات المتغير

النوع

ذكور

التكرار
88
88

العمر

01ـ ـ 09

31
02

اناث

81ـ ـ 83
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النسبة المئوية
%11

%11
%62.5
%37.5

شكل رقم ()0
النوع

ذكر

50%

50%

انتثى

شكل رقم ()8
العمر

38%
16-19
20-23

62%

رابعا  :أدوات البحث
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في هذا البحث استخدمت الباحثة اداتين لجمع البيانات  ،واالداة عبارة عن الوسيلة

التي تستخدمها الباحثة في جمع البيانات الوصفية والكمية للمتغيرات المضمنة في الدراسة .
واالدوات هي :

أ  /مقياس الصحة النفسية إعداد عماد الدين إسماعيل
ب /اختبار القدرة علي التفكير االبداعي إعداد عبد السالم عبد الغفار.
وسوف تتناول الباحثة هذه األدوات بشئ من التفصيل فيما يلي :

أ  /مقياس الصحة النفسية :

اعد هذا المقياس عماد الدين اسماعيل  ،و يتكون هذا المقياس في صورته االولية
من ( )23عبارة  ،امام كل عبارة خيارين (نعم  ،ال ) توضع عالمة (  ) امام العبارة اسفل

اإلحتماالت علي حسب العبارة التي تصف حالة المفحوص (انظر الملحق رقم  ، ) 3و
يقيس المقياس سبعة أبعاد أساسية وهي  ( :التفاعل االجتماعي ـ النضج االنفعالي ـ الكفاءة

و الثقة بالنفس ـ توظيف الطاقات واالمكانات ـ االعراض العصابية ـ البعد االنساني و القيمي

ـ تقبل الذات )

طريقة تصحيح المقياس  :تم تصحيح المقياس بناء علي اراء المحكمين ( انظر الملحق رقم

 )8وفق ثالثه خيارات ( نعم  ،احيانا  ،ال ) حيث تعطي الدرجات (  ) 3 ، 8، 0علي التوالي
اذا كانت العبارات موجبة ،

ويعطي الدرجات (  ) 0 ، 8، 3علي التوالي اذا كانت العبارات سالبة  .وللتاكد من

الخصائص السيكومترية لألداة قامت الباحثة بإجراء الصدق و الثبات كما يلي:

الصدق الظاهري  :تقوم فكرة صدق المحتوي علي التحقق من ان المقياس يقيس فعال ما
صصم لقياسه  ،وان فقرات هذا المقياس تعتبر عينة ممثلة لجميع جوانب المجال المنوي قياسه

 ،واحد اهم الطرق للتحقق من صدق المحتوي هو عرض االداة علي مجموعة من الخبراء من

ذوي االختصاص  ،لذا يعرف هذا النوع من الصدق احيانا بصدق المحكمين  ،ويتم تقدير

صدق المحتوي من خالل عرض المقياس علي مجموعة من المحكمين المتخصصين او

الخبراء في المجال الذي يقيسه االختبار ،بحيث يقوم كل محكم بمقارنة او مطابقة فقرات
االختبار مع محتوي المجال المراد قياسه  ،والتاكد ما اذا كانت فقرات االختبار تمثل فعال

محتوي المجال  ،وان هذا التمثيل هو تمثيل صادق ( ابوناهية 0998 ،م)  .ولمعرفة الصدق
الظاهري للمقياس تم عرض المقياس علي سبعة من المحكمين ( انظر الملحق رقم  )8وقرر
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المحكمين ان تكون الخيارات ثالثية بدل ثنائية  ،وفي ضوء اراء المحكمين تم حذف بعض

العبارات ليصبح عدد العبارات ( )81عبارة ( انظر الملحق رقم  ، )1وتم اجراء بعض التعديالت
في المقياس .

الجدول رقم ( )2يوضح تعديل العبارات حسب اراء المحكمين
العبارات بعد التعديل

العبارات قبل التعديل

اشعر بانه ال يمكنني التغلب علي كثير من المشكالت اشعر بانه ال يمكنني التغلب علي كثير من المشكالت
بنفسي
لو لم يساعدني االخرون

اعتقد انني لست في مستوي كفاءة ومقدرة معظم زمالئي اعتقد انني لست في مستوي كفاءة معظم زمالئي

اغضب وأثور اذا ما ضايقني احد ولو بكلمة بسيطة

اقلق إزاء ما يحمله لي المستقبل

اغضب اذا ما ضايقني احد ولو بكلمة بسيطة
ينتابني القلق عندما افكر في المستقبل

اعتقد ان زمالئي ال يهتمون كثي ار بما ابديه من اراء اعتقد ان زمالئي ال يهتمون كثي ار بما ابديه من افكار
وافكار

اشعر بالتعب و االجهاد رغم عدم وجود سبب عضوي اشعر بالتعب رغم عدم وجود سبب عضوي واضح
لذلك
واضح لذلك

اشعر انني افتقد الي المواهب و القدرات لدرجة تجعلني اشعر انني افتقد الي القدرات لدرجة تجعلني اخجل من
نفسي
اخجل من نفسي
اشعر بعدم ثقتي في نفسي وبانني عبء علي غيري

اشعر بعدم ثقتي في نفسي

البد ان يثور الفرد ويثأر لكرامته عندما يذكره االخرين البد ان يثأر الفرد لكرامته عندما يذكره االخرين بسوء
بسوء

استغرق وقتا طويال في حسم المسائل مما يفوت علي استغرق وقتا طويال في اتخاذ القرار في الوقت المناسب
فرصة اتخاذ القرار في الوقت المناسب
اهرب من بعض المشكالت و المصاعب لعدم قدرتي اهرب من بعض المشكالت لعدم قدرتي علي مواجهتها
علي مواجهتها

وتم تطبيق المقياس علي عينة استطالعية عددها ( )81فردا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.

وقامت الباحثة بالعمل بتوصيات المحكمين  ،واصبح المقياس في صورته المعدلة مكون من

( )81عبارة (انظر الملحق رقم  )1جاه از للدراسة االستطالعية .
الخصائص السيكومترية لمقياس الصحة النفسية:

لمعرفة الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس قامت الباحثة بتطبيق صورته المعدلة

بتوجيهات المحكمين والمكونة من ( )81فقرة على عينة أولية حجمها ( )81طالب و طالبة ،
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تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الحالية  ،وبعد تصحيح االستجابات

قامت الباحثة برصد الدرجات وادخالها في الحاسب اآللي ومن ثم تم األتي :

 /1الصدق العاملى:

لمعرفة الصدق العاملي لفقرات مقياس الصحة النفسية عند تطبيقه بمجتمع الدراسة

الحالي  ،تم إجراء التحليل العاملي الكشفي التوكيدي لجميع الفقرات بالصورة المعدلة بتوجيهات
المحكمين والبالغ عددها ( )81فقرة  ,فتبينت نتائج هذا اإلجراء أن تشبع جميع الفقرات ما
عدا الفقرة رقم ( )32 ,38 ,38 ,31 ,82 ,81 ,83 ,01 ,1 ,3 ,0وتم حذفهم .

 /8صدق االتساق الداخلي للفقرات :

لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس الصحة النفسية في صورته
المعدلة بتوجيهات المحكمين والمكونة من ( )81فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس  ,والجدول

التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء.

جدول رقم ( )3يوضح نتيجة معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية
لمقياس الصحة النفسية .
رقم

البند
0
8
3
8
1
1
7
2

معامل

االرتباط
-.141
.108
-.079
.563
.051
.301
.215
.115

رقم

معامل

البند االرتباط
.415
9
.161 01
.161 00
.530 08
.383 03
.330 08
.183 01
-.085 01

رقم

معامل

البند االرتباط
.190 07
.194 02
.211 09
.253 81
.142 80
.222 88
.071 83
.189 88
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رقم

البند
81
81
87
82
89
31
30
38

معامل

االرتباط
.080
.676
.555
-.106
.126
-.119
.333
-.489

رقم

البند
33
38
31
31
37
32
39
81

معامل

االرتباط
.710
.041
.532
.644
.498
-.100
.335
.291

من الجدول أعاله تالحظ الباحثة أن معامالت ارتباط جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى

معنوية ( )1011وان معظم الفقرات موجبة اإلشارة وتتمتع بصدق اتساق داخلي مع الدرجة
الكلية للمقياس ما عدا الفقرة رقم ( )32 ,38 ,38 ,31 ,82 ,81 ,83 ,01 ,1 ,3 ,0وتم

حذفهم  ،وسوف تقوم الباحثة بتطبيق مقياسها مع مجتمع البحث الحالي.

 /3معامل الثبات :

لمعرفة نسبة الثبات للدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية في صورته النهائية بمجتمع

الدراسة الحالي قامت الباحثة بتطبيق معادلة ألفاكرونباخ على بيانات العينة االستطالعية ,
فتبينت نتائج هذا اإلجراء النتائج المعروضة في الجدول التالي:

جدول رقم ( )4يوضح نتائج معامالت الثبات والدرجة الكلية بمقياس الصحة النفسية
الخصائص السايكومترية
المقياس

عدد

العبارات
المتبقي

الصحة النفسية

29

ألفاكرونباخ

ألفاكرونباخ

( الثبات)

( الثبات)

قبل الحذف

13739

ب  /اختبار القدرة علي التفكير االبداعي :
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بعد الحذف

13851

الصدق الذاتي

13922

اختبار القدرة علي التفكير االبداعي والذي اعده عبد السالم عبد الغفار عام (0911م)
مستخدما منهج جليفورد لقياس العوامل العقلية التي تدخل في التفكير االبداعي  ،ولقد اعد
االختبار ليقيس العوامل المساهمة في التفكير االبداعي وهي  [ :الطالقة الفكرية واللفظية
،المرونة التلقائية  ،األصالة ] .
وقد اكدت دراسات جليفورد كما ذكر عبد الرحمن (0928م) اهمية العوامل الثالثة
وهي الطالقة ،المرونة  ،االصالة  ،باعتبارها العوامل االساسية المسؤولة عن االنتاج االبداعي
.
وصف الصورة االصلية للختبار :
يتكون االختبار من ثالثة اختبارات للطالقة اللفظية واختبار واحد للطالقة الفكرية
واختبارين للمرونة واختبارين لالصالة ( انظر الملحق رقم . )8
وفيما يلي تعريف العوامل او القدرات التي يقيسها االختبار كما بينها مصمم المقياس عبد
السالم عبد الغفار:
 /0الطالقة اللفظية  :وتشير الطالقة اللفظية الي القدرة علي سرعة ذكر اكبر عدد ممكن من
الكلمات التي تتوافر فيها شروط معينة وفي وقت محدد  ،ولقياس الطالقة اللفظية يطلب من
المفحوص ذكر اكبر عدد من الكلمات التي تبدا او تنتهي بحرف معين  ،و الكلمات المشتقة
من كلمه واحدة .
 /8الطالقة الفكرية  :وهي القدرة علي سرعة انتاج اكبر عدد من االفكار التي تنتمي الي نوع
معين من التفكير يحدده االختبار المستخدم في زمن معين والتي يستثيرها موقف معين ،
ولقياسها يطلب من المفحوص ذكر اشياء مختلفة تنتمي لنوع معين مثال  :اشياء او ادوات
تستخدم في المطبخ .
 /3المرونة التلقائية  :وهي القدرة علي سرعة انتاج اكبر عدد من انواع مختلفة من االفكار
التي ترتبط بموقف معين يحدده االختبار وفي وقت محدد  ،وتقاس باالستعماالت غير الشائعة
ويطلب من المفحوص مثال  :اذكر اكبر عدد من االستعماالت المختلفة لدبوس االبرة .
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 /8االصالة  :ويقصد باالصالة القدرة علي انتاج اكبر عدد من االستجابات ذات االرتباطات
غير المباشرة بالموقف المثير الذي يحدده االختبار وفي زمن محدد  ،وتقاس بماذا يحدث لو

 ...مثال  :يطلب من المفحوص ان يذكر اكبر عدد من النتائج المترتبة علي الموقف التالي
 :ماذا يحدث لو اصبح االنسان غير مرئي للغير .

طريقة تصحيح اإلختبار :
يعطي المفحوص درجة واحدة عن كل اجابة صحيحة  ،وتكون درجته الكلية هي

مجموع االجابات الصحيحة لالشياء التي حددها االختبار .

وللتأكد من الخصائص السيكومترية لالداة قامت الباحثة بإجراء الصدق و الثبات كما يلي :

الصدق الظاهري للختبار :
قامت الباحثة بعرض االختبار علي عدد من المحكمين وعددهم سبعة محكميين (انظر
الملحق رقم ، )8وبعد اطالع المحكميين علي الصورة االصلية لالختبار أرى جميعهم ان
االختبار يجب ان يكون في صورته االصلية دون حذف او تعديل .

الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير اإلبداعي:
لمعرفة الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس قامت الباحثة بتطبيق صورته االصلية

وذلك بتوجيهات المحكمين والمكون من ( )2فقرات على عينة أولية حجمها ( )81طالب
وطالبة  ،تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة الحالية  ،وبعد تصحيح

اإلستجابات قامت الباحثة برصد الدرجات وادخالها في الحاسب اآللي ومن ثم تم األتي :

 /1الصدق العاملى:

لمعرفة الصدق العاملي لفقرات مقياس التفكير اإلبداعي عند تطبيقه بمجتمع الدراسة
الحالي  ،تم إجراء التحليل العاملي الكشفي التوكيدي لجميع الفقرات بالصورة االصلية بتوجيهات
المحكمين والبالغ عددها ( )2فقرات  ،فبينت نتائج هذا اإلجراء تشبع جميع الفقرات .

 /8صدق اإل تساق الداخلي للفقرات :
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لمعرفة صدق اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية بمقياس التفكير اإلبداعي في صورته

االصلية بتوجيهات المحكمين والمكونة من ( )2فقرات مع الدرجة الكلية للمقياس  ،والجدول
التالي يوضح نتائج هذا اإلجراء .

جدول رقم ( )5يوضح نتيجة معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة الكلية

لمقياس التفكير االبداعي.
رقم البند
0
8

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

رقم

معامل

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

البند

االرتباط

.621
.761

3
8

.672
.549

1
1

.663
.552

7
2

.629
.485

من الجدول أعاله تالحظ الباحثة أن معامالت ارتباط جميع الفقرات دالة إحصائياً
عند مستوى معنوية ( )1011وان معظم الفقرات موجبة اإلشارة وتتمتع بصدق إتساق داخلي
مع الدرجة الكلية للمقياس وسوف تقوم بتطبيق مقياسها علي مجتمع البحث الحالي.
 /3معامل الثبات  :لمعرفة نسبة الثبات للدرجة الكلية لمقياس التفكير اإلبداعي في صورته
النهائية بمجتمع الدراسة الحالي قامت الباحثة بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ على بيانات العينة
االستطالعية  ,فبينت نتائج هذا اإلجراء النتائج المعروضة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )6يوضح نتائج معامالت الثبات والدرجة الكلية بمقياس التفكير اإلبداعي
الخصائص السايكومترية
المقياس

عدد

التفكير اإلبداعي

8

العبارات

ألفاكرونباخ

الصدق الذاتي

13861

13927

( الثبات)

خامسا  :اإلجراءات الميدانية للبحث :
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إتبعت الباحثة الخطوات التالية إلجراء البحث حيث قامت بتحديد مشكلة البحث
وفرضيات البحث وأهداف البحث  ،ومن ثم إعداد اإلطار النظري وذلك بعد االطالع علي
المراجع العلمية المتعلقة بموضوع البحث  ،ومن ثم جمع الدراسات السابقة السودانية والعربية
واألجنبية المتعلقة بموضوع البحث  ،ثم بعد ذلك إختيار أدوات البحث والتأكد من صالحيتها
إلستخدامها علي عينة البحث  ،ومن ثم تم تطبيق أدوات البحث علي عينة عشوائية تتكون
من  82طالبا وطالبة وذلك بمساعدة زميلة الباحثة  ،ومن ثم تم إجراء المعالجات اإلحصائية
المناسبة بإستخدام برنامج اإلحصاء ( ، )Spssومن ثم تم عرض النتائج ومناقشتها  ،وصياغة
التوصيات الالزمة .
سادسا  :أساليب المعالجة اإلحصائية :
استخدمت الباحثة لمعالجة البيانات إحصائيا ما يلي :
.

 /0إختبار (ت)  T.Testللعينة الواحدة .
 /8إختبار (ت)  T.Testللعينتين المستقلتين .
 /3إختبار ألفاكرونباخ .
 /8معامل ارتباط بيرسون.
 /1إختبار مان ويتني .
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الفصل الرابع
عرض و مناقشة النتائج
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الفصل الرابع

عرض و مناقشة النتـائج
يتم في هذا الفصل عرض النتائج حسب فروض الدراسة ،حيث تقوم الباحثة أوالً
بعرض نص الفرض ،ومن ثم االختبار اإلحصائي الذي استخدمته ،باإلضافة للجدول الذي
يوضح عرض النتائج واالستنتاج.
الفرض األول :

 /1تتميز السمة العامة للصحة النفسية لدى طالب جامعة الرباط الوطني باالنخفاض .
جدول رقم ( )7يوضح نتيجة اختبار (ت)  T testللعينة الواحدة

السمة
الصحة

النفس النفسية

العدد

القيمة

الوسط

المحكية الحسابي

اإل نحراف

درجة

المعياري

838724 5334375
72

الحرية

قيمة

(ت)

مستوى

47

33563-

13111

الداللة

االستنتاج
تتسم الصحة النفسية

48

لدى طالب جامعة

58

الرباط الوطني

الرباط باالنخفاض
بالنظر للجدول أعاله نجد أن عدد العينة  ، 82والقيمة المحكية  ، 12و الوسط
الحسابي  ، 1308371و اإلنحراف المعياري  ، 202788ودرجة الحرية  ، 87وقيمة (ت) -
 ، 30113ومستوي الداللة  ، 10110إذن النتيجة تحقق صحة الفرض .
اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( عوضين 8119 ،م) والتي اجريت علي طالب
بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم وهي (جامعة الخرطوم ،وجامعة امدرمان االسالمية
،وجامعة النيلين  ،وجامعة السودان)  ،وكذلك اختلفت مع نتيجة دراسة ( قمر 8101 ،م)
والتي اجريت علي طالب كلية مروي التقنية ،
كما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ( الوشلي 8113،م) والتي اجريت علي
طالب جامعة صنعاء  ،كما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة (العنزي 8111،م) والتي
اجريت علي طالب جامعة بغداد .
وال يوجد دراسة اتفقت مع نتائج هذه الدراسة .

يري شريت (8110م) ان هنالك ثالثة عوامل تسهم في إنخفاض الصحة النفسية لدي

الفرد  ،وهي األسرة والمؤسسة التعليمية و المجتمع  .فيري أن األسرة هي العامل األساسي
في تكوين سلوك الفرد منذ نشأته األولي وخالل مراحل نموه المختلفة ،فهي ذات عامل كبير
في توافق الفرد أو سوء توافقه فكل مايكتسبه الفرد من خبرات مؤلمة ناتجة عن أساليب التنشئة
الخاطئة تظل راسخة في حياته  ،وتؤدي به الي إضطرابات نفسية وانفعالية واجتماعية في
شخصيته مما تعرضه لبعض اإلمراض النفسية التي تبعده عن حياة األسوياء  .ويري أيضا
أن المؤسسة التعليمية هي من العوامل التي تقوم بعملية الصقل للفرد  ،وتنمو شخصيته
فيها،ولكي تؤدي أدورها بنجاح في تحقيق الصحة النفسية للفرد يجب ان تعمل علي أن يتمتع
القائمين علي العملية التعليمية بصحة نفسية جيدة حتي يتحقق األمن واإلستقرار النفسي
للطالب ،وان يستخدم المعلمون اإلسلوب الديموقراطي مع طالبهم  .كما يري أيضا ان العامل
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البيئي او اإلجتماعي له تأثير علي الصحة النفسية للفرد  ،و لكي تتحقق الصحة النفسية للفرد
في المجتمع البد من تهيئة بيئة إجتماعية امنة تسودها العالقات اإلجتماعية السليمة حتي
يشعر فيها الفرد باألمان النفسي و الصحة النفسية .
وتري الباحثة من خالل نتيجة البحث أن إنخفاض الصحة النفسية وسط طالب
جامعة الرباط الوطني ربما يرجع لعدة عوامل منها ما يتعلق بالفرد نفسه مثل شعوره بالقلق
 ،والخوف  ،وضعف الثقة في النفس  ،وعدم نضجه إنفعاليا  ،ونظرته السلبية لذاته  ،ومنها
ما يتعلق باألسرة فهي من أهم العوامل التي تؤثر علي الصحة النفسية لهؤالء الطالب فعدم
تماسك األسرة وعدم توفر الجو العاطفي المناسب كالشعور باألمان والحب والمودة يؤثر سلبا
علي صحتهم النفسية  ،وأيضا عدم وجود المساندة األسرية واإلجتماعية يعد عامال هاما في
إنخفاض الصحة النفسية لهؤالء الطالب ،
كما نجد أن العامل اإلجتماعي له اثر كبير علي الصحة النفسية للطالب فعدم التوافق
اإلجتماعي قد يؤدي الي الصراع بين الفرد والمجتمع كما نجد أن المجتمع الذي تسوده عوامل
الهدم واإلحباط والتعقيد يؤثر سلبا علي الصحة النفسية لهؤالء الطالب  ،كما يؤثر األصدقاء
علي الصحة النفسية للطالب سواء بصورة سلبية او إيجابية  ،وأيضا تؤثر الضغوط النفسية
التي يعيشها الطالب في الجامعة بسبب الدراسة و اإلمتحانات علي صحته النفسية .
الفرض الثاني:
 /8تتميز السمة العامة للتفكير اإلبداعي لدى طالب جامعة الرباط الوطني باالرتفاع .
جدول رقم ( )8يوضح نتيجة اختبار (ت) T testللعينة الواحدة

السمة

العدد

القيمة

التفكير

48

44

اإلبداعي

المحكية

الوسط

الحسابي

اإل نحراف
لمعياري

درجة

الحرية

قيمة
(ت)

مستوى
الداللة

االستنتاج
يتسم التفكير

5331875

2133698

47

23979

13115

اإلبداعي لدى طالب
جامعة الرباط

الوطني باالرتفاع.
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بالنظر للجدول أعاله نجد أن عدد العينة  ، 82والقيمة المحكية  ،88و الوسط الحسابي
 ، 13.0271و اإلنحراف المعياري  ،8003192ودرجة الحرية  ، 87وقيمة (ت) ، 80979
ومستوي الداللة  10111وهي دالة إحصائيا  ،إذن النتيجة تحقق صحة الفرض .
ال يوجد دراسة تتفق او تختلف مع نتائج هذه الدراسة .
اتفقت المدرسة االنسانية مع نتائج البحث فهي تري أن االفراد جميعا لديهم القدرة علي
التفكير االبداعي  ،وأن تحقيق هذه القدرة يتوقف علي المناخ اإلجتماعي الذي يعيش فيه الفرد
 .فإذا كان المجتمع ح ار خاليا من الضغوط وعوامل الكف التي تدفع الفرد الي المسايرة فإن
ما لديه من طاقات إبداعية سيزدهر ،وهذا سيؤدي الي تحقيق الفرد لذاته ( محمد 8101 ،م)
.
كما ترى شقير (0992م) أن هنالك خمسة عوامل تساهم في زيادة القدرة علي التفكير
اإلبداعي لدي الفرد وهي الدافعية  ،التعلم والمعرفة  ،والتخيل  ،والمناخ اإلجتماعي  ،و العوامل
النفسية والبيئية مثل الشعور باألمن والحرية الشخصية وتقبل الجماعة للفرد ( الطيب ،
8111م).
تري الباحثة من خالل نتيجة البحث أن التفكير اإلبداعي وسط طالب جامعة الرباط
الوطني يتميز باإلرتفاع وربما يرجع ذلك إلي بعض العوامل الشخصية و البيئية  ،وتتمثل
العوامل الشخصية في الشعور باإلستقاللية  ،والدافعية الذاتية نحو اإلبداع  ،والمرونة الفكرية
 ،والقدرة علي التخيل  ،حب اإلستطالع والمعرفة  ،واستخدام المعلومات والمعارف بأساليب
وطرق جديدة خارجة عن المألوف  ،اما العوامل البيئية فتتمثل في توفير المناخ المناسب
لإلبداع الذي يزيد من شعوره باألمان و الثقة في النفس  ،كما يعمل التشجيع من قبل األسرة
والجامعة و المجتمع علي زيادة قدرتهم علي التفكير اإلبداعي .
الفرض الثالث :

 /3توجد عالقة ارتباط طردي دالة إحصائياً بين الصحة النفسية و التفكير اإلبداعي لدى

طالب جامعة الرباط الوطني.

جدول رقم ( )9يوضح نتيجة معامل ارتباط بيرسون للعالقة االرتباطية
75

الوسط

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

قيمة

االرتباط

الداللة

202788
8003192

10122-

10118

المتغيرات

العدد

الصحة النفسية

82

1308371

التفكير اإلبداعي

82

1300271

مستوى

االستنتاج
ال توجد عالقة إرتباطية
دالة إحصائياً .

بالنظر للجدول أعاله نجد أن قيمة االرتباط  ، 10122-ومستوي الداللة  10118وهي
غير دالة إحصائيا .إذن النتيجة ال تحقق صحة الفرض .إذن ال توجد عالقة إرتباطية دالة
إحصائيا بين الصحة النفسية والتفكير اإلبداعي لدي طالب جامعة الرباط الوطني .
لم تجد الباحثة دراسة إنفقت او إختلفت مع الدراسة الحالية .
يرى بارون أن المبدعين يمكن ان يكونو أكثر مرضا وأكثر صحة في الوقت ذاته من
الناحية النفسية  .كما أضاف ناصف أن األبحاث المستقبلية ستشير الي أن اإلبداع ال يتوقف
بشكل واضح ال مع الصحة النفسية وال مع المرض النفسي  (.ناصف 0992،م)
ترى الباحثة من خالل نتيجة البحث أنه ال توجد عالقة دالة إحصائيا بين الصحة
النفسية والقدرة علي التفكير اإلبداعي و ذلك ألن التفكير اإلبداعي يتوقف علي عوامل عقلية
مثل الخيال والمرونة الفكرية واستخدام المعلومات بطريقة غير مألوفة وهذا ال يتأثر بإنخفاض
أو إرتفاع الصحة النفسية للطالب  ،أما الصحة النفسية فتتوقف علي بعض العوامل كالثقة
بالنفس واإلتزان اإلنفعالي والشعور بالسعادة والرضا وهذا قد ال يكون له الدور الفعال في زيادة
أو نقصان قدرة الفرد علي التفكير اإلبداعي .
الفرض الرابع :
 /8توجد فروق ذات داللة إحصائياً في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعاً لمتغير النوع .

جدول رقم ( )01يوضح نتيجة إختبار (ت) للعينتين المستقلتين للفروق حسب النوع .
النوع

العدد

الوسط

الحسابي

اإل نحراف
المعياري

درجة

الحرية

قيمة (ت)

76

مستوى
الداللة

االستنتاج

ذكور

88

1008123

903188

اناث

88

1108017

201181

ال توجد فروق داللة إحصائياً
81

00119-

في الدرجة الكلية للصحة

10083

النفسية تبعاً لمتغير النوع .

بالنظر للجدول أعاله نجد أن قيمة (ت)  ، 00119-ومستوي الداللة  10083وهي
غير دالة إحصائيا  .إذن النتيجة ال تحقق صحة الفرض وجاءت عكس ما توقعته الباحثة ،
إذن ال توجد فروق داللة إحصائياً في الدرجة الكلية للصحة النفسية لدى طالب جامعة الرباط
الوطني تبعاً لمتغير النوع .
إتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة قمر (8101م) والتي أجريت علي طالب كلية
مروي التقنية  ،و أتفقت مع نتيجة دراسة العنزي (8111م) والتي أجريت علي طالب جامعة
بغداد .
كما أختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة عوضين (8119م) والتي أجريت علي
طالب بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم متمثلة في جامعة ( الخرطوم  ،وامدرمان
االسالمية  ،والنيلين  ،و السودان )  ،و أختلفت مع نتيجة دراسة الوشلي (8113م) والتي
أجريت علي طالب جامعة صنعاء  ،و أختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كوان
(8119م) والتي أجريت علي طالب المدارس الثانوية في هونج كونج .
ترى الباحثة من خالل نتيجة البحث أن العوامل النفسية والظروف المحيطة بالطالب
قد تؤثر علي صحتهم النفسية سواء كانو ذكو ار أو اناثا بإعتبار أنهم يتعرضون لمواقف مشتركة
األمر الذي قد يؤدي إلي ظهور إستجابات متشابهة إتجاه األحداث  ،كما أن الظروف البيئية
متشابهة الي حد ما بينهم  ،وكذلك التغيرات الفسيولوجية و النفسية قد تكون متشابهة بينهم
.
الفرض الخامس :
 /1توجد فروق ذات داللة إحصائياً في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعاً لمتغير العمر.
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جدول رقم ( )00يوضح نتيجة إختبار مان ويتني للفروق حسب العمر.
متوسط

مجموع

العمر
09-01

31

88097

129011

83-81

02

87011

827011

العدد

الرتب

الرتب

قيمة مان
ويتني

مستوى
الداللة

االستنتاج
ال توجد فروق داللة إحصائياً في

8880111

10387

درجة الكلية للصحة النفسية
تبعاً لمتغير العمر.

بالنظر للجدول أعاله نجد أن قيمة مان ويتني  ، 8880111ومستوي الداللة 10387
وهي غير دالة إحصائيا .
إذن النتيجة ال تحقق صحة الفرض وجاءت عكس ما توقعته الباحثة  .إذن ال توجد
فروق داللة إحصائياً في درجة الصحة النفسية لدى طالب جامعة الرباط الوطني تبعاً لمتغير
العمر.
إتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة عوضين (8119م) والتي أجريت علي طالب
بعض الجامعات الحكومية بوالية الخرطوم متمثلة في جامعة ( الخرطوم  ،وامدرمان اإلسالمية
 ،والنيلين  ،و السودان )  ،واتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة كوان (8119م) والتي أجريت
علي طالب المدارس الثانوية في هونج كونج .
واختلفت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة محمد (8112م) والتي أجريت علي طالبات
كلية التربية بمكة المكرمة.
ترى الباحثة من خالل نتيجة البحث أن الصحة النفسية ال تتأثر بمتغير العمر لدي
هؤالء الطالب وذلك ألن أعمارهم متقاربة من بعضها البعض فهم تقريبا في نفس المرحلة
العمرية كما قد تؤثر عليهم بعض العوامل النفسية والبيئية المتشابهة  .كما ترى الباحثة أن
الصحة النفسية هي حالة نسبية تتميز باإلستقرار واإلتزان النفسي ترتفع وتنخفض حسب
المواقف والتجارب التي يمر بها الطالب وال تتأثر بعامل العمر .
الفرض السادس :

 /6توجد فروق ذات داللة إحصائياً في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي تبعاً لمتغير النوع
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جدول رقم ( )12يوضح نتيجة اختبار (ت) للعينتين المستقلتين للفروق حسب النوع .
النوع
ذكور
إناث

العدد
88
88

الوسط

اإل نحراف

الحسابي

المعياري

8201233

0201110

1707907

درجة

الحرية

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

االستنتاج
ال توجد فروق ذات داللة

81

00103-

8303201

10037

إحصائية

في الدرجة الكلية للتفكير

اإلبداعي تبعاً لمتغير النوع .

بالنظر للجدول أعاله نجد أن قيمة (ت)  ، 00103-ومستوي الداللة  10037وهي
غير دالة إحصائيا  .إذن النتيجة ال تحقق صحة الفرض وجاءت عكس ما توقعته الباحثة .
إذن ال توجد فروق داللة إحصائياً في الدرجة الكلية للتفكير االبداعي تبعاً لمتغير النوع .
إتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة نور (8110م) والتي أجريت علي طالب جامعة
الخرطوم ،و إتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة احمد (8118م) والتي أجريت علي طالب
جامعة االمام الهادي  ،و إتفقت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة محمد (8112م) والتي أجريت
علي طالب جامعة السودان .
إختلفت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة أميرخان (0998م) والتي أجريت علي طالب
المرحلة الثانوية في مدينة جدة  ،و إختلفت هذه الدراسة مع نتيجة دراسة رودريجوس وسوريانو
( 0923م) والتي أجريت علي طالب المدارس اإلبتدائية في الب ارزيل  ،و إختلفت هذه الدراسة
مع نتيجة دراسة كيم وميشيل (0991م) والتي أجريت علي طالب المدارس الثانوية في كوريا
.
يرى الطيب (8111م) أن العديد من الدراسات والبحوث تناولت الفروق بين الجنسين
فيما يتعلق بالقدرة علي التفكير االبداعي  ،وقد أسفرت هذه الدراسات عن ثالثة إتجاهات
متباينة  ،اإلتجاه االول يؤكد تفوق الذكور علي اإلناث في القدرات اإلبداعية  ،واإلتجاه الثاني
يؤكد تفوق اإلناث علي الذكور في القدرات اإلبداعية  ،واإلتجاه الثالث يظهر أنه ال توجد
فروق بين الذكور واإلناث في القدرات اإلبداعية .ومن أهم الدراسات التي أكدت هذه النتيجة
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دراسة تورنس علي األطفال من سن ( 3ـ  )7سنوات  ،ودلت النتائج علي عدم وجود فروق بين
الجنسين في القدرة علي التفكير اإلبداعي .
ترى الباحثة من خالل نتيجة البحث أن القدرة علي التفكير اإلبداعي لدي هؤالء
الطالب ال تتأثر بالنوع سواء كان ذكر أو أنثي وذلك ألن عملية التفكير اإلبداعي هي عملية
معقدة يقوم بها العقل ال تتأثر بالنوع وذلك ألنهم يمتلكون نفس القدرات العقلية التي تمكنهم
من التفكير اإلبداعي .كما ترى الباحثة أن توفر المناخ المناسب يساهم علي زيادة قدرتهم علي
التفكير اإلبداعي سواء كانو ذكو ار أو إناثا .
الفرض السابع :
 /7توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي تبعاً لمتغير العمر.

جدول رقم ( )03يوضح نتيجة إختبار مان ويتني للفروق حسب العمر.
متوسط

مجموع

العمر
09-01

31

88011

179011

83-81

02

87012

891011

العدد

الرتب

الرتب

قيمة مان
ويتني

مستوى
الداللة

اإلستنتاج
ال توجد فروق دالة إحصائياً في

8080111

10837

الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي

تبعاً لمتغير العمر.

بالنظر للجدول أعاله نجد أن قيمة مان ويتني  ، 8080111مستوى الداللة 10837
وهي غير دالة إحصائيا  ،إذن النتيجة ال تحقق صحة الفرض وجاءت عكس ما توقعته الباحثة
 .إذن ال توجد فروق داللة إحصائياً في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي لدى طالب جامعة
الرباط الوطني تبعاً لمتغير العمر .
ال توجد دراسة إتفقت أو إختلفت مع نتائج هذه الدراسة .
يرى الطيب (8111م)أن أراء العلماء تضاربت في عالقة العمر بالتفكير اإلبداعي ،
حيث وجد تورنس أن معظم األفراد يعيشون خبرة اإلنخفاض في قدرتهم اإلبداعية في سن
العاشرة وأن الفرد يحافظ علي نمو قدرته اإلبداعية بعد هذا العمر  .وعلي الرغم من النتائج
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السابقة التي توصل اليها تورنس اال أن هنالك بعض الدراسات التي لم تتفق مع هذه النتائج
وكانت من أهم تلك الدراسات دراسة بيرز و كيتشام و سيد خير اهلل الذين توصلو الي أن
القدرة اإلبداعية موزعة إعتداليا وال تزيد مع العمر الزمني .
ترى الباحثة من خالل نتيجة البحث أن القدرة علي التفكير اإلبداعي ال تتأثر بمتغير
العمر وذلك ألن القدرة علي التفكير اإلبداعي غير مرتبطة بفئة عمرية معينة  ،وأن طالب
الجامعة في فئات عمرية متقاربة لذلك جاءت النتيجة بعدم وجود فروق حسب العمر ،
دور هاما
من جانب آخر ترى الباحثه أن الظروف النفسية والبيئية الجامعية تلعب ا
في قدرة هؤالء الطالب علي التفكير اإلبداعي  ،كما أن الشخص المبدع هو حصيلة تآلف
بين الخصائص العقلية واإلستعدادات اإلنفعالية والمناخ المناسب بغض النظر عن العمر
الزمني لهؤالء الطالب فإنه قد ال يؤثر بصورة كبيرة علي قدرتهم علي التفكير اإلبداعي .
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الفصل الخامس
الخاتمة و التوصيات
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الفصل الخامس

الخاتمة والتوصيات
الخاتمة:
تمهيد:

في هذا الفصل سيتم عرض نتائج البحث  ،و وضع التوصيات التي تساهم في حل
مشكلة البحث  ،و وضع مقترحات البحث .

النتائج :

 .0تتميز السمة العامة للصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط الوطني باإلنخفاض .
 .8تتميز السمة العامة للتفكير اإلبداعي لدي طالب جامعة الرباط الوطني باإلرتفاع .
 .3ال توجد عالقة إرتباطية دالة إحصائيا بين الصحة النفسية والتفكير اإلبداعي .
 .8ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا لمتغير النوع.
 .1ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا لمتغير العمر.
 .1ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي تبعا لمتغير النوع .
 .7ال توجد فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي تبعا لمتغير العمر .
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التوصيات :

 .0توجيه اإلهتمام نحو فئة المبدعين بإعتبارهم مشروعا تنمويا يعمل علي دفع عجلة
التنمية بكافة جوانبها في المجتمع السوداني بالسير قدما إلي األمام وذلك بإستغالل
هذه الثروات الكامنة .

 .8العمل علي اإلكتشاف المبكر لجوانب اإلبداع لدي الطالب والعمل علي إبرازها
وتطويرها .
 .3تنمية قدرة الطالب علي التفكير اإلبداعي عن طريق التدريب بإستخدام األساليب
العلمية المختلفة و من خالل تهيئة الظروف المالئمة والمشجعة لهم .
 .8العمل علي زيادة الصحة النفسية لدي الطالب وذلك بعقد ندوات تهدف إلي توعيتهم
بأهمية الصحة النفسية وطرق التخلص من الضغوط النفسية وعالج المشكالت النفسية.
 .1تشجيع الطالب للجوء لألخصائي النفسي في حالة إصابتهم بأي إضطراب نفسي .
مقترحات البحوث:
 .0إجراء دراسة تتناول الصحة النفسية و عالقتها بالتحصيل الدراسي لدي طالب الجامعة
.
 .8إجراء دراسة تتناول الصحة النفسية و عالقتها بالمساندة األسرية لدي الطالب
الجامعين.
 .3إجراء دراسة تتناول الصحة النفسية وعالقتها بتقدير الذات لدي طالب الجامعة .
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 .8إجراء دراسة تتناول الصحة النفسية وعالقتها بالرضا النفسي لدي الطالب الجامعين
في والية الخرطوم .

أوالا  :المصادر

قائمة المراجع والمصادر

القرآن الكريم

ثانيا  :المراجع العربية

 /0إبراهيم  ،مجدي عزيز(8111م)  ،المنهج التربوي وتعليم التفكير  ،عالم الكتب .

 /8أبو النور  ،محمد عبد التواب  ،وآخرون (8101م)  ،الصحة النفسية لذوي اإلحتياجات
الخاصة  ،مكتبة المتنبي .

 /3أبو أسعد ،أحمد عبد اللطيف (8101م)  ،الصحة النفسية ( منظور جديد )  ،دار المسيرة

.

 /8أبوجادو  ،صالح محمد علي (8118م)  ،تطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي ،

دار الشروق .

 /1أبوغزال  ،معاوية محمود (8103م)  ،علم النفس العام  ،دار وائل للنشر  ،عمان ـ االردن

.

 /1أبوناهية  ،صالح الدين محمد (0998م)  ،القياس التربوي  ،مكتبة األنجلو المصرية ،
القاهرة ـ مصر .

 /7الحارثي  ،إبراهيم بن أحمد (8119م)  ،تعليم التفكير  ،ط ، 8مكتبة الشقوي .
 /2الختاتنة  ،سامي محسن  ،وآخرون (8101م)  ،مبادئ علم النفس  ،ط  ، 8دار المسيرة

 /9الداهري  ،صالح حسن  /الكيبسي  ،وهيب مجيد (8108م)  ،علم النفس العام  ،دار

اليازوري .

 /01الطيب  ،عاصم علي (8111م)  ،أساليب التفكير  ،عالم الكتب .
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 /00العناني  ،حنان عبد الحميد (8111م)  ،الصحة النفسية  ،دار الفكر .

 /08المطيري  ،معصومة سهيل (8111م)  ،الصحة النفسية ( مفهومها ـ إضطراباتها ) ،
مكتبة الفالح .

 /03الهابط  ،محمد السيد (8112م)  ،المدخل إلي الصحة النفسية  ،المكتب الجامعي الحديث
.

 /08الريمادي  ،محمد عوده (8118م)  ،علم النفس العام  ،دار المسيرة .

 /01الزعبي  ،أحمد محمد (8119م)  ،الموهبة والتفوق واإلبداع  ،دار الفكر .
 /01الزق  ،أحمد يحيي (8111م)  ،علم النفس  ،دار وائل للنشر  ،عمان ـ االردن .
 /07الصيرفي  ،محمد (8112م)  ،إدارة األفكار  ،مؤسسة حورس الدولية .

 /02الخضراء  ،فادية عادل (8111م)  ،تعليم التفكير اإلبتكاري والناقد  ،ديبونو للطباعة
والنشر.

 /09الكحيمي  ،وجدان عبد العزيز  ،وآخرون (8113م)  ،الصحة النفسية ( للطفل و المراهق)
 ،ط  ، 0مكتبة الرشد  ،الرياض .

 /81الكبيسي  ،فجر (د.ت)  ،ورشة إشتقاق األهداف السلوكية .
 /80الميالدي  ،عبد المنعم (8118م)  ،الصحة النفسية  ،مؤسسة الشباب العالمية ،
اإلسكندرية .

 /88جروان  ،فتحي عبد الرحمن (8108م)  ،تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات  ،ط  ، 1دار
الفكر  ،عمان .

 /83حمدي  ،حسن (8118م)  ،مهارات التفوق واإلبداع  ،ط  ، 0دار الطائف  ،القاهرة .
 /88حقي  ،ألفت محمد (8110م)  ،علم النفس المعاصر  ،مركز اإلسكندرية للكتاب .

 /81خير اهلل  ،سيد محمد  /الكناني  ،ممدوح عبد المنعم (0991م)  ،األسس النفسية لإلبتكار

 ،مكتبة الفالح .

 /81دويدري  ،رجاء وحيد (8111م)  ،البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية ،
دار الفكر المعاصر  ،بيروت ـ لبنان .

 /87ربيع  ،محمد شحاته (8101م)  ،أصول علم النفس  ،ط  ، 3دار المسيرة .

 /82رياض  ،سعد (8111م)  ،الصحة النفسية للعمال  ،ط  ، 0دار الكلمة  ،المنصورة .
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 /89زهران  ،حامد عبد السالم (8111م)  ،الصحة النفسية والعالج النفسي  ،ط ، 8عالم

الكتب  ،القاهرة .

 /31شريت  ،أشرف محمد عبد الغني (8110م)  ،المدخل الي الصحة النفسية  ،المكتب
الجامعي  ،اإلسكندرية .

 /30شاذلي  ،عبد الحميد محمد (8110م)  ،الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية  ،المكتبة
الجامعية  ،اإلسكندرية

 /38صابر  ،ممدوح (8113م)  ،البحث العلمي بين النظرية والتطبيق  ،ط  ، 0مكتبة المتنبي
 ،الدمام .

 /33عبد الفتاح  ،إسماعيل (8111م)  ،اإلبتكار وتنميته لدي أطفالنا  ،ط  ، 8الدار العربية
للكتاب  ،القاهرة .

 /38عبد اللطيف  ،أحمد (8101م)  ،الصحة النفسية  ،دار المسيرة .

 /31عبد الظاهر  ،عبد اهلل  /مصطفي  ،علي أحمد (8103م)  ،الصحة النفسية المدرسية
 ،دار الزهراء .

 /31عشوي  ،مصطفي (0997م)  ،مدخل الي علم النفس المعاصر  ،ط  ،0مكتبة الجيل
الجديد  ،صنعاء .

 /37محاسنة  ،إحسان (0998م)  ،البيئة والصحة العامة  ،دار الشروق .

 /32مصطفي  ،محمد االمين  /الحسن  ،أحمد محمد (د.ت)  ،مقدمة في علم النفس ،
منشورات جامعة السودان المفتوحة .

 /39محمد  ،أرفت عبد الباسط (8101م)  ،اإلغتراب النفسي وعالقته باإلبداع لدي طالب
الجامعة  ،المكتب العربي للمعارف .

 /81ناصف  ،مصطفي (0929م)  ،اإلبداع العام والخاص  ،عالم المعرفة  ،الكويت .

 /80نشوان  ،يعقوب حسين (8111م)  ،التفكير العلمي والتربية العلمية  ،دار الفرقان .
 /88يس  ،صالح (8118م)  ،الدليل التعريفي لجامعة الرباط الوطني .
ثالثا  :الرسائل الجامعية

 /0أحمد  ،زكية أحمد عامر (8118م)  ،القدرة علي التفكير اإلبتكاري وعالقتها بالتحصيل
الدراسي لدي طلبة جامعة اإلمام الهادي .
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 /8العنزي  ،عالء الدين علي حسين (8111م)  ،اإلتجاهات الخلقية وعالقتها بالصحة النفسية
لدي طلبة جامعة بغداد  ،رسالة دكتوراه  ،جامعة بغداد .

 /3الوشلي  ،أمة الرازق محمد أحمد (8113م)  ،الصحة النفسية وعالقتها بالضغوط النفسية
 ،رسالة دكتوراه  ،جامعة صنعاء .

 /8المفرجي  ،سالم محمد عبد اهلل (0999م)  ،أهم السمات اإلبتكارية لمعلمي ومعلمات
التعليم العام وطبيعة إتجاهاتهم نحو التفكير اإلبتكاري بمدينة مكة المكرمة  ،رسالة ماجستير

 ،جامعة أم القري .

 /1عوضين  ،حنان محمود إبراهيم (8119م)  ،الذكاء الوجداني وعالقته بالتوافق الدراسي
والصحة النفسية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة أمدرمان اإلسالمية .

 /1قمر  ،مجذوب أحمد محمد أحمد (8101م)  ،الصحة النفسية والذكاء الوجداني وعالقتها
ببعض المتغيرات لدي طالب كلية مروي التقنية .

 /7كوان (8119م)  ،الصحة النفسية للمراهق في هونج كونج .
 /2محمد  ،ميرغني العوض السيد (8112م)  ،التفكير اإلبتكاري لدي طالب الفنون التشكيلية
بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وعالقته بالنوع والتخصص الدراسي والتشجيع علي

اإلنجاز ،جامعة أمدرمان اإلسالمية .

 /9محمد  ،إيمان زكي (8112م)  ،مشكالت الطالبات وعالقتها بمؤشرات الصحة النفسية
والتحصيل الدراسي لدي عينة من طالبات كلية التربية بمكة المكرمة .

 /01نور  ،عبد اهلل أحمد الحاج محمد (8110م)  ،الفروق النوعية في القدرة علي التفكير

اإلبتكاري في ضوء بعض المتغيرات األخري  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة الخرطوم.

رابعا  :المجالت

أميرخان  ،محمد حمزة ( 0998م)  ،أثر تطبيق ثالثة طرق من طرق إجراء اإلختبارات ألداء

الطالب في المرحلة الثانوية في إختبار التفكير اإلبداعي وعالقتها بإختبارات الذكاء في مدينة

جدة بالمملكة العربية السعودية  ،مجلة علم النفس  ،العدد ( ، )80تصدرها الهيئة المصرية
العامة للكتاب بالقاهرة .

خامسا  :الرسائل الجامعية االجنبية
1\ Kim , j and Michael , W(1995) : The Relation ship of creativity
measures to school achieve ment and to preferred learning and
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thinking style in asample of Korean high school studen’s , Educational
and psychological measure ments .
2\ Rodrigues , c . Soriano ,E ( 1983) : A study of the creativity thought
of midde school students , Arquires Brasileiros de psychology .
 مواقع االنترنت: سادسا
 موقع جامعة الرباط الوطني/0
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ملحق رقم ()1
خطاب المحكمين
بسم اهلل الرحمن الرحيم
السيد الدكتور ................................................... /
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
تقوم الباحثة بدراسة عن الصحة النفسية وعالقتها بالتفكير اإلبداعي لدي طالب جامعة
الرباط الوطني  ،و تهدف هذه الدراسة الي معرفة العالقة بين الصحة النفسية و التفكير
اإلبداعي ولتحقيق هذا الهدف صاغت الباحثة الفروض التالية :
 /0تتميز السمة العامة للصحة النفسية لدي طالب جامعة الرباط باإلنخفاض .
 /8تتميز السمة العامة للتفكير اإلبداعي لدي طالب جامعة الرباط باإلرتفاع .
 /3توجد عالقة إرتباط طردي ذات داللة إحصائية بين الصحة النفسية و التفكير
اإلبداعي.
/8توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا لمتغير النوع.
/1توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للصحة النفسية تبعا لمتغير العمر
 /1توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي تبعا لمتغير النوع
.
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 /7توجد فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للتفكير اإلبداعي تبعا لمتغير
العمر .
ونظ ار لما تتمتعون به من خبرة علمية  ،وأراء سديدة  ،ترجو الباحثة اإلستنارة بأرائكم حول
صالحية مقياس الصحة النفسية ومقياس التفكير اإلبداعي .
ولكم جزيل الشكر
الباحثة
ملحق رقم ()2
أسماء المحكمين
اإلسم

الرقم

الجامعة

الدرجة

0

أحمد حامد أبو سن

أ /دكتور

جامعة الرباط الوطني

8

الصادق حامد

أ /دكتور

جامعة الزعيم االزهري

3

حسين عبد هللا

أ /دكتور

جامعة النيلين

8

زهير الدين األمين حامد

أ /مساعد

جامعة الخرطوم

1

طارق محمد الحسن

أ /دكتور

جامعة الرباط الوطني

1

طيفور سيد أحمد البيلي

أ /دكتور

جامعة الرباط الوطني

7

نصر الدين أحمد إدريس

أ /مساعد

جامعة أفريقيا العالمية

91

ملحق رقم ()3
الصورة األصلية لمقياس الصحة النفسية
الرقم

العبارات

0

أحرص علي تبادل الزيارات مع زمالئي وأصدقائي

8

تتغير مشاعري بين الحب والكراهية نحو اآلخرين
بصورة سريعة
بإمكاني أن أواصل عمال ما لفترة طويلة حتي لو واجهتني
بعض المشكالت و الصعوبات
أعاني في كثير من األحيان من رعشة في بعض أجزاء
جسمي
أرى أن الفائدة المرجوة من المعاقين جسميا ال تتناسب مع
حجم ما ينفق عليهم
أشعر بأنه ال يمكنني التغلب علي كثير من المشكالت لو لم
يساعدني اآلخرون
أستمتع بتبادل األفكار واألراء مع زمالئي وأصدقائي

2

تنتابني نوبات من الحزن والفرح دون سبب معقول

9

أعاني من تكرار نوبات اإلمساك أو اإلسهال الشديد

01

أعامل اآلخرين باإلسلوب الذي أحب أن يعاملوني به

00

أرى ان األفراد ثقيلي الوزن يكونون محل سخرية
اآلخرين

3
8
1
1
7

92

نعم

ال

08

أشعر بأنه ليس لدي أراء مفيدة أقترحها علي اآلخرين

03

أستمتع كثيرا بالعمل مع الناس كما هو الحال في عمليات
البيع والشراء
أغضب وأثور إذا ما ضايقني أحد ولو بكلمة بسيطة

01

يسعدني بذل أقصي جهد ممكن في أداء عملي مهما كلفني
ذلك من مشقة
أعاني من ضيق في النفس رغم عدم وجود سبب عضوي

07

ينتابني شعور بأنني ال أصلح لشئ

02

أعتقد أنني لست في مستوي كفاءة ومقدرة معظم زمالئي

09

أحرص علي المشاركة في األنشطة الترويحية مع
اآلخرين
أقلق إزاء ما يحمله لي المستقبل

80

أحرص علي بذل كل مافي وسعي إلتقان العمل الذي أقوم
به
تعاودني نوبات الصداع

83

يجب أن يستمتع الفرد بمعرفة اآلخرين بغض النظر عما
يحققونه له من منافع
أشعر بأن زمالئي أفضل مني في مظهرهم الجسمي
عموما
أنا حساس جدا لما يبديه اآلخرين من نقد لتصرفاتي

81

يسعدني عادة مشاركة زمالئي و أصدقائي في بعض
الرحالت و المعسكرات
أخلص في العمل الذي أقوم به مهما كان بسيطا

28

تعاودني األحالم المزعجة او ( الكوابيس ) في كثير من
األحيان
ألتزم بالصدق واالمانة حتي لو لم يعاملني الناس بالطريقة
نفسها
أفضل التعامل مع من هم أصغر مني سنا

31

يعاملني والدي كما لو كنت طفال صغيرا

32

أحرص علي المشاركة في الجماعات الخاصة والخدمات
واألنشطة الجماعية
أشعر بتوتر خلف رقبتي

08

01

81

88

88
81

87

29
30

33

93

34

أحاول إحترام مشاعر اآلخرين حتي لو إختلفوا معي في
الرأي
أنا راضي عن نفسي

36

أعتقد أن زمالئي ال يهتمون كثيرا بما أبديه من أراء
وأفكار
تسمح لي عالقتي الوثيقة ببعض أساتذتي بالتحدث معهم
بحرية في مختلف شؤوني الخاصة
أحاول بشتي الطرق تجنب االماكن المظلمة

39

أشعر بأن مجال دراستي يؤثر كثيرا في مستقبل حياتي

40

أشعر بفقدان شهيتي للطعام

41

ينظر الناس الي الصم وثقيلي السمع علي أنهم أقل كفاءة
من غيرهم
أشعر بعدم كفاءتي لدرجة تعوقني عن إنجاز معظم
أعمالي
تربطني عالقات وثيقة ببعض األشخاص بحيث أثق فيهم
وأئتمنهم علي أسراري
أتصرف فورا في المواقف دون تردد أو حساب لما يترتب
علي ذلك من تنائج
أشعر بالتعب واإلجهاد رغم عدم وجود سبب عضوي
واضح لذلك
من رأيي أن كل إنسان سيجني حتما نتائج عمله سواء
خيرا او شرا
أعتقد انه ال يجب أن يطلب الناس اي مساعدة من فرد
مبتور الساق او مشلول
أشعر أنني أفتقد الي المواهب و المقدرات لدرجة تجعلني
أخجل من نفسي
يسعدني المشاركة في الحفالت و المناسبات اإلجتماعية

50

أدافع عن رأيي بشتي الوسائل دون إعتبار لمشاعر
اآلخرين
أواجه مشكالتي بنفسي دون اإلعتماد علي اآلخرين

52

يصعب علي تذكر ما سبق لي دراسته او قرأته ولو منذ
فترة قصيرة
ال يثق أقاربي في مقدرتي علي مساعدتهم ولو في بعض
األمور البسيطة
أرى أنه من األفضل أن يسهم الفرد بدور إيجابي في
األنشطة االجتماعية وال يكتفي بمجرد اإلستمتاع بها

35

37
38

42
43
44
45
46
47
48
49

51

53
54

94

55

أجد صعوبة كبيرة في تركيز إنتباهي أثناء القراءة او
إستماعي لمحاضرة ما
أعتقد أنه ال يجب إصدار أحكام علي الناس دون معرفة
كافية بهم
عادة يكون الفرد ذو الصوت الغلظ موضوع تهكم زمالئه
وسخريتهم
أشعر بعدم ثقتي في نفسي و بأنني عبء علي غيري

59

تشجعني أسرتي علي تبادل الزيارات مع أصدقائي

60

البد أن يثور الفرد و يثأئر لكرامته عندما يذكره اآلخرين
بسوء
لدي هوايات ممتعة أحرص علي ممارستها في أوقات
فراغي مثل جمع الطوابع او القراءة او األشغال اليدوية ..
الخ
أعتقد أن اإلنسان البد أن يتسم بالخلق الحسن فالعلم وحده
ال يكفي
يخجل الفرد من أشياء مثل تشوه أسنانه أو عدم إنتظامها

64

يصعب علي إبداء رأيي عند مواجهة جماعة من الناس
حتي لو كان هذا الرأي عن موضوع أعرفه جيدا
تربطني عالقات طيبة ببعض األسر حيث أشعر معها كما
لو كنت بين أهلي
يصعب علي نسيان ما يوجهه اآلخرون لي من إساءات

67

أذكر أهمية ما أقوم به من أعمال ومدي فائدتها للمجتمع
قبل أن أقدم عليها
ينتابني شعور دائم بأن فكرة الناس عني أقل مما يجب

69

يصعب علي الدخول في منافسات مع اآلخرين حتي لو
كانو في مثل سني
أجد متعة كبيرة في تبادل الزيارات مع األصدقاء
والجيران
يصعب علي التخلص من بعض العادات مثل قضم
أظافري او وضع إصبعي في فمي
يميل الفرد المصاب ببعض البثور او النمش في وجهه الي
اإلنطواء و البعد عن اآلخرين
أستغرق وقتا طويال في حسم المسائل مما يفوت علي
فرصة إتخاذ القرار في الوقت المناسب
أبادل أفراد أسرتي الثقة واإلحترام

75

أنا ال أعامل اآلخرين بالمثل حتي لو كانو غير عادلين

56
57
58

61
62
13

65
66

68

70
71
72
73
74

95

76

تعاودني تقلصات في معدتي رغم عدم وجود سبب
عضوي لذلك
أعتقد أنه من األفضل عدم مواجهة الناس بأخطائهم
بصورة مباشرة
يبدو أن الناس يعتبرون المكفوفين أقل منهم إذ يتجنبون
التعامل معهم
أهرب من بعض المشكالت والمصاعب لعدم قدرتي علي
مواجهتها
أستغرق في الخيال طويال حتي لو كنت بين أصدقائي

81

أحرص علي تحمل مسؤولياتي وأداء واجباتي قبل ان
أطالب بحقوقي
أعاني من األرق بحيث ال أستطيع األستغراق في النوم
بدرجة كافية
غالبا ما يعتقد الناس أن ضعاف البنية ( الجسم) ال حول
لهم وال قوة

77
78
79
80

82
83

ملحق رقم ()4
الصورة األصلية لمقياس التفكير اإلبداعي
المعلومات األولية:
 /0النوع :
أنثي

ذكر
 /8العمر :
01ـ ـ 09

 81ـ ـ 83

 88فاكثر

الجزء االول :
أ  /المطلوب منك ان تكتب اكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بالحرف الذي سيعطي لك
مثال  :كلمات تبدأ بالحرف (ب)
الكلمات الممكنة  :برد  ،بريد  ،بنزين .
96

 الحظ ان أسماء األشخاص واألماكن غير مقبولة .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :كلمات تبدأ بالحرف ( م)
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

ب /المطلوب منك أن تكتب اكبرعدد من الكلمات التي تنتهي بالحرف الذي سيعطي لك.
مثال  :كلمات تنتهي بالحرف ( ر)  .الكلمات الممكنة  :سهر  ،نهار  ،جهر  ،بئر ،
بدر .
السؤال  :كلمات تنتهي بالحرف ( س)
/0

/8

( الزمن  8 :دقائق (
/8

/1

/3

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

ج /المطلوب منك أن تكون من حروف الكلمات التي ستعطي لك كلمات جديدة ذات معني
مفهوم علي أال تستخدم حروف جديدة  ،ويمكن أن تستخدم الحرف الواحد أكثر من مرة
في الكلمة الواحدة .

97

مثال  :كلمة ( إتحاد )
الكلمات الممكنه  :أحد  ،حاد  ،حد  ،حداد .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :الكلمه ( اإليمان )
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

د /المطلوب منك أن تذكر األشياء التي تنتمي الي نوع معين .
مثال  :سوائل قابلة لإلشتعال .
األشياء التي تنتمي الي هذه المجموعة  :بنزين  ،زيت  ،جازولين .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :أشياء أو أدوات تستخدم في المطبخ

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

الجزء الثاني :
المطلوب منك أن تفكر في أكبر عدد من اإلستعماالت المختلفة لبعض األشياء المألوفة .
98

مثال  :دبوس إبرة ( يستعمل لتثبيت األوراق )
اإلستعماالت األخري الممكنة  :تنظيف األظافر  ،الحفر علي الخشب
أ  /السؤال  :مجلة للقراءة ( ما هي اإلستعماالت الممكنة )

( الزمن  1 :دقائق )

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ب /السؤال  :غصن شجرة ( ما هي اإلستعماالت الممكنة )

( الزمن  1 :دقائق )

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

الجزء الثالث :
فيما يلي موقف غير ممكن الحدوث وعليك أن تفترض أنه حدث بالفعل وسوف يعطيك
هذا اإلفتراض الفرصة إلستخدام خيالك في كل األمور األخري المترتبة علي هذا
الموقف  ،أكتب كل ما تفكر فيه من تخمينات ونتائج

مثال  :ماذا يحدث إذا كف

الناس إحتياجهم للنوم .
النتائج المترتبة  :يزداد اإلنتاج  ،ال يحتاج الي ساعة منبه .
أ /الموقف  :ماذا يحدث إذا كف الناس عن إحتياجهم للطعام .
99

( الزمن  1 :دقائق)

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ب /الموقف  :ماذا يحدث إذا فهم اإلنسان لغة الطيور و الحيوانات .
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ملحق رقم ()5
مقياس الصحة النفسية بعد التحكيم
العبارات

الرقم
0

أحرص علي تبادل الزيارات مع زمالئي

8

تتغير مشاعري بين الحب والكراهية نحو اآلخرين
بصورة سريعة

3

بإمكاني أن أواصل عمال ما لفترة طويلة حتي لو
واجهتني بعض المشكالت

8

أشعر بأنه ال يمكنني التغلب علي كثير من
المشكالت بنفسي

1

أستمتع بتبادل األفكار مع زمالئي

1

أشعر بأنه ليس لدي أراء مفيدة أقترحها علي
اآلخرين

7

أغضب إذا ما ضايقني أحد ولو بكلمة بسيطة
100

نعم

أحيانا

ال

2

ينتابني شعور بأنني ال أصلح لشئ

9

أعتقد أنني لست في مستوي كفاءة معظم زمالئي

01

ينتابني القلق عندما أفكر في المستقبل

00

أشعر بأن زمالئي أفضل مني في مظهرهم
الجسمي

08

أنا حساس جدا لما يبديه اآلخرين من نقد
لتصرفاتي

03

تعاودني األحالم المزعجة او ( الكوابيس)في كثير
من األحيان

08

أفضل التعامل مع من هم أصغر مني سنا

01

يعاملني والدي كما لو كنت طفال صغيرا

01

أنا راضي عن نفسي

07

أعتقد أن زمالئي ال يهتمون كثيرا بما أبديه من
أفكار

02

تسمح لي عالقتي الوثيقة ببعض أساتذتي بالتحدث
معهم بحرية

09

أشعر بعدم كفاءتي لدرجة تعوقني عن إنجاز
معظم أعمالي

81

تربطني عالقات وثيقة ببعض األشخاص بحيث
أثق فيهم وأئتمنهم علي أسراري

80

أتصرف فورا في المواقف دون حساب لما يترتب
علي ذلك من نتائج

88

أشعر بالتعب رغم عدم وجود سبب عضوي
واضح لذلك

83

من رأيي أن كل إنسان سيجني حتما نتائج عمله
سواء خيرا او شرا
101

88

أشعر أنني أفتقد الي القدرات لدرجة تجعلني أخجل
من نفسي

81

أدافع عن رأيي بشتى الوسائل دون إعتبار لمشاعر
اآلخرين

81

يصعب علي تذكر ما سبق لي قراءته و لو منذ
فترة قصيرة

87

أجد صعوبة كبيرة في تركيز إنتباهي أثناء
إستماعي لمحاضرة ما

28

أعتقد أنه ال يجب إصدار أحكام علي الناس دون
معرفة كافية بهم

29

اشعر بعدم ثقتي في نفسي

30

تشجعني أسرتي علي تبادل الزيارات مع أصدقائي

31

البد أن يثـأر الفرد لكرامته عندما يذكره اآلخرين
بسوء

32

لدي هوايات ممتعة أحرص علي ممارستها في
أوقات فراغي

33

يصعب علي نسيان ما يوجهه اآلخرين لي من
إساءات

34

أذكر أهمية ما أقوم به من أعمال و مدي فائدتها
للمجتمع قبل أن أقدم عليها

35

ينتابني شعور دائم بأن فكرة الناس عني أقل مما
يجب

36

يصعب علي الدخول في منافسات مع اآلخرين
حتي لو كانو في مثل سني

37

أستغرق وقتا طويال في إتخاذ القرار في الوقت
المناسب
102

32

أبادل أفراد أسرتي الثقة

39

أهرب من بعض المشكالت لعدم قدرتي علي
مواجهتها

81

أعاني من األرق بحيث ال أستطيع اإلستغراق في
النوم بدرجة كافية

ملحق رقم ()6
مقياس التفكير اإلبداعي بعد التحكيم
المعلومات االولية:
 /0النوع :
ذكر

أنثي

ان

 /8العمر :
01ـ ـ 09

 81ـ ـ 83

 88فاكثر

الجزء االول :
أ  /المطلوب منك أن تكتب أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بالحرف الذي سيعطي لك
مثال  :كلمات تبدأ بالحرف (ب)

103

الكلمات الممكنة  :برد  ،بريد  ،بنزين .
 الحظ أن أسماء األشخاص واألماكن غير مقبولة .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :كلمات تبدأ بالحرف ( م)
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

ب /المطلوب منك أن تكتب أكبرعدد من الكلمات التي تنتهي بالحرف الذي سيعطي لك .
مثال  :كلمات تنتهي بالحرف ( ر)  .الكلمات الممكنة  :سهر  ،نهار  ،جهر  ،بئر ،
بدر .
السؤال  :كلمات تنتهي بالحرف ( س)
/0

/8

/3

( الزمن  8 :دقائق (
/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

104

ج /المطلوب منك أن تكون من حروف الكلمات التي ستعطي لك كلمات جديدة ذات
معني مفهوم علي أال تستخدم حروف جديدة  ،ويمكن أن تستخدم الحرف الواحد أكثر
من مرة في الكلمة الواحدة .
مثال  :كلمة ( إتحاد )
الكلمات الممكنة  :أحد  ،حاد  ،حد  ،حداد .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :الكلمة ( اإليمان )
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

د /المطلوب منك أن تذكر األشياء التي تنتمي الي نوع معين .
مثال  :سوائل قابلة لإلشتعال .
األشياء التي تنتمي الي هذه المجموعة  :بنزين  ،زيت  ،جازولين .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :أشياء أو أدوات تستخدم في المطبخ
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01
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الجزء الثاني :
المطلوب منك أن تفكر في أكبر عدد من اإلستعماالت المختلفة لبعض األشياء المألوفة .
مثال  :دبوس إبرة ( يستعمل لتثبيت األوراق )
اإلستعماالت األخري الممكنة  :تنظيف األظافر  ،الحفر علي الخشب
أ  /السؤال  :مجلة للقراءة ( ما هي اإلستعماالت الممكنة )

( الزمن  1 :دقائق )

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ب /السؤال  :غصن شجرة ( ما هي اإلستعماالت الممكنة )
/0

/8

( الزمن  1 :دقائق )
/8

/3

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

الجزء الثالث :
فيما يلي موقف غير ممكن الحدوث وعليك أن تفترض أنه حدث بالفعل وسوف يعطيك
هذا اإلفتراض الفرصة إلستخدام خيالك في كل األمور األخري المترتبة علي هذا
الموقف  ،أكتب كل ما تفكر فيه من تخمينات ونتائج

مثال  :ماذا يحدث إذا كف

الناس إحتياجهم للنوم .
النتائج المترتبة  :يزداد اإلنتاج  ،ال يحتاج الي ساعة منبه .
أ /الموقف  :ماذا يحدث إذا كف الناس عن إحتياجهم للطعام .
/0

/3

/8
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( الزمن  1 :دقائق)
/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ب /الموقف  :ماذا يحدث إذا فهم اإلنسان لغة الطيور و الحيوانات .
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ملحق رقم ()7
الصورة النهائية لمقياس الصحة النفسية
الرقم
0

نعم

العبارات
تتغير مشاعري بين الحب والكراهية نحو اآلخرين
بصورة سريعة

8

أشعر بأنه ال يمكنني التغلب علي كثير من المشكالت
بنفسي

107

أحيانا

ال

3

أشعر بأنه ليس لدي أراء مفيدة أقترحها علي
اآلخرين

8

أغضب إذا ما ضايقني أحد ولو بكلمة بسيطة

1

ينتابني شعور بأنني ال أصلح لشئ

1

أعتقد أنني لست في مستوي كفاءة معظم زمالئي

7

ينتابني القلق عندما أفكر في المستقبل

2

أشعر بأن زمالئي أفضل مني في مظهرهم الجسمي

9

أنا حساس جدا لما يبديه اآلخرين من نقد لتصرفاتي

01

تعاودني األحالم المزعجة او ( الكوابيس)في كثير
من األحيان

00

أفضل التعامل مع من هم أصغر مني سنا

08

يعاملني والدي كما لو كنت طفال صغيرا

03

أعتقد أن زمالئي ال يهتمون كثيرا بما أبديه من أفكار

08

تسمح لي عالقتي الوثيقة ببعض أساتذتي بالتحدث
معهم بحرية

01

أشعر بعدم كفاءتي لدرجة تعوقني عن إنجاز معظم
أعمالي

01

تربطني عالقات وثيقة ببعض األشخاص بحيث أثق
فيهم وأئتمنهم علي أسراري

108

07

أتصرف فورا في المواقف دون حساب لما يترتب
علي ذلك من نتائج

02

أشعر بالتعب رغم عدم وجود سبب عضوي واضح
لذلك

09

أشعر أنني أفتقد الي القدرات لدرجة تجعلني أخجل
من نفسي

81

يصعب علي تذكر ما سبق لي قراءته و لو منذ فترة
قصيرة

80

أجد صعوبة كبيرة في تركيز إنتباهي أثناء إستماعي
لمحاضرة ما

88

أشعر بعدم ثقتي في نفسي

83

البد أن يثـأر الفرد لكرامته عندما يذكره اآلخرين
بسوء

88

يصعب علي نسيان ما يوجهه اآلخرين لي من
إساءات

81

ينتابني شعور دائم بأن فكرة الناس عني أقل مما
يجب

81

يصعب علي الدخول في منافسات مع اآلخرين حتي
لو كانو في مثل سني

87

أستغرق وقتا طويال في إتخاذ القرار في الوقت
المناسب

109

82

أهرب من بعض المشكالت لعدم قدرتي علي
مواجهتها

89

أعاني من األرق بحيث ال أستطيع اإلستغراق في
النوم بدرجة كافية

ملحق رقم ()8
الصورة النهائية لمقياس التفكير اإلبداعي
المعلومات االولية:
 /0النوع :
ذكر

أنثي

ان

 /8العمر :
01ـ ـ 09

 81ـ ـ 83
110

 88فاكثر

الجزء االول :
أ  /المطلوب منك أن تكتب أكبر عدد من الكلمات التي تبدأ بالحرف الذي سيعطي لك
مثال  :كلمات تبدأ بالحرف (ب)
الكلمات الممكنة  :برد  ،بريد  ،بنزين .
 الحظ أن أسماء األشخاص واألماكن غير مقبولة .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :كلمات تبدأ بالحرف ( م)
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

ب /المطلوب منك أن تكتب أكبرعدد من الكلمات التي تنتهي بالحرف الذي سيعطي لك.
مثال  :كلمات تنتهي بالحرف ( ر)  .الكلمات الممكنة  :سهر  ،نهار  ،جهر  ،بئر ،
بدر .
السؤال  :كلمات تنتهي بالحرف ( س)
/3

/0

/8

/1

/7

/2

/00

/08

/03
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( الزمن  8 :دقائق (
/8

/1

/9

/01

/08

/01

ج /المطلوب منك أن تكون من حروف الكلمات التي ستعطي لك كلمات جديدة ذات
معني مفهوم علي أال تستخدم حروف جديدة  ،ويمكن أن تستخدم الحرف الواحد أكثر
من مرة في الكلمة الواحدة .
مثال  :كلمة ( إتحاد )
الكلمات الممكنة  :أحد  ،حاد  ،حد  ،حداد .
السؤال  :الكلمة ( اإليمان )
/0

( الزمن  8 :دقائق )

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

/03

/08

/01

د /المطلوب منك أن تذكر األشياء التي تنتمي الي نوع معين .
مثال  :سوائل قابلة لإلشتعال .
األشياء التي تنتمي الي هذه المجموعة  :بنزين  ،زيت  ،جازولين .
( الزمن  8 :دقائق )

السؤال  :أشياء أو أدوات تستخدم في المطبخ
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01
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/00

/03

/08

/01

/08

الجزء الثاني :
المطلوب منك أن تفكر في أكبر عدد من اإلستعماالت المختلفة لبعض األشياء المألوفة .
مثال  :دبوس إبرة ( يستعمل لتثبيت األوراق )
اإلستعماالت األخري الممكنة  :تنظيف األظافر  ،الحفر علي الخشب
أ  /السؤال  :مجلة للقراءة ( ما هي اإلستعماالت الممكنة )

( الزمن  1 :دقائق )

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ب /السؤال  :غصن شجرة ( ما هي اإلستعماالت الممكنة )

( الزمن  1 :دقائق )

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

الجزء الثالث :
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فيما يلي موقف غير ممكن الحدوث وعليك أن تفترض أنه حدث بالفعل وسوف يعطيك
هذا اإلفتراض الفرصة إلستخدام خيالك في كل األمور األخري المترتبة علي هذا
الموقف  ،أكتب كل ما تفكر فيه من تخمينات ونتائج

مثال  :ماذا يحدث إذا كف

الناس إحتياجهم للنوم .
النتائج المترتبة  :يزداد اإلنتاج  ،ال يحتاج الي ساعة منبه .
أ /الموقف  :ماذا يحدث إذا كف الناس عن إحتياجهم للطعام .

( الزمن  1 :دقائق)

/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08

ب /الموقف  :ماذا يحدث إذا فهم اإلنسان لغة الطيور و الحيوانات .
/0

/8

/3

/8

/1

/1

/7

/2

/9

/01

/00

/08
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