:المستخمص
 بهػدؼ،يهدؼ البحث لبناء مقياس لقياس القدرة اإلبدا ية نابع مف ظروؼ البيئػة المحميػة

الحصوؿ مى نتائج تكػوف اكرػر وايةيػة ويبػوال جػل ميػاؿ ييػاس يػد ار االجػراد واال ػتهادة مػف ػذ
) منت ػػن م ػػف حمم ػػة ال ػػهادا44 ويػػد ت ػػـ ا ػػت داـ ا ػػتمارة اال ػػتبانة والموز ػػة م ػػى

المةتمدة جل البحث طبؽ المقياس االصمل والمقياس
أف نت ػػائج

. القد ار

 ولغرض ا تبار الهرضيا،االكاديمية الةميا

.المصمـ المقترح) مى نهس الةينة وتـ احت ان النتائج والمقارنة بينهما

 وم ػػف أ ػػـ اال ػػتنتايا، والتوص ػػيا

وا تػ ػتـ البح ػػث بيمم ػػة م ػػف اال ػػتنتايا

،)Ettlie & O'Keefe, 1992 المقيػاس اليديػد المقتػرح) غيػر متهقػة مػع نتػائج المقيػاس االصػمل
ػػذ

 جكممػػا كان ػ،و ػػذا يةنػػل اف لػػدب كػػؿ جػػرد بػػذرة إبدا يػػة ترويهػػا الظػػروؼ المحيطػػة بػػالهرد
.جل ظهور القدرة اإلبدا ية بةمر مبكر وب كؿ واضح ومهيد

الظروؼ صحية ا د

ABSTRACT
This research concerns with model constructing of innovation ability
measurement that has originated from the national environment with the intention of
getting more real and accepted results in the scope of personnel ability measurement
and taking advantage of these abilities.
The questionnaire has been used in this research where it is distributed on
(40) personnel who have high academic certifications. The principal and designed
(proposed) measurement have been applied on the same model , in order to test the
dependent assumptions, and the results have been calculated and compared with each
others.
The research has ended up by a number of conclusions and recommendation.
The most important conclusion is that new (proposed) measurement results are not
complying with the principal one (Ettlie & O'Keefe, 1982). This means that every
individual has an innovation seed

that has been irrigated by his surrounding

circumstances. Whenever these circumstances be healthy, it will help in the
appearance of the early age, clear, and useful innovation ability.
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المقدمة:
يةتبر التغير مة ا ا ية مف ما

صرنا الحالل اذ أصبح يحدث ب طػوا

مت ػار ة

ييا ا بالمراحؿ الزمنية ال ابقة  .وجل ظؿ التغير ال ريع تزداد حدة المناج ة ػواء بػيف المنظمػا
ب ػكؿ ػاا او الميتمةػػا

امداد المنظما

مومػا  .مػف نػػا كػاف البػد مػػف ت ػ يا الةناصػر التػػل مػف ػ نها

وغير ا بالمي از التناج ية  ،والف الوي

التغي ػػر ال ػ ػريع ل ػػذا ج ػػاف الق ػػدرة اإلبدا ي ػػة اص ػػبح
المنظما

اصبح امبل حا ما كما ا ػمهنا جػل ظػؿ

واح ػػدة م ػػف ا ػػـ ػػذ الةناص ػػر والت ػػل ت ػػا د

وتدجةها لمتقدـ مى مناج يها وذلؾ لقػدرة الةػامميف جيهػا مػى الميػ بمػا ػو يديػد ممػا

يدجع المنظما

الى التميز وبالتالل البقاء والنمو.
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المبحث األول

منهجية البحث

أولً :مشكمة البحث

تتمرؿ م كمة البحث جل دـ ويود مقياس لمقدرة اإلبدا يػة نػابع مػف ظػروؼ البيئػة المحميػة

حيث أف المقياس الم ت دـ وب كؿ وا ع و مقياس .)Ettlie & O'Keefe, 1982: 179-180
ثانياً :اهداف البحث

مف أيؿ اإلحاطة بم كمة البحث جإننا ن ةى إلى بموغ األ داؼ اآلتية:

 .1محاولة بناء مقياس لقياس القدرة اإلبدا ية لدب األجراد ينبع مف الوايع والبيئة المحمييف.
 .2الحصوؿ مى نتائج أكرر وايةية ويبوالً جل مياؿ يياس يد ار األجراد.
 .3اال تهادة مف ذ القد ار .
ثالثاً :مجتمع البحث وعينته
ال تبار جرضيا

البحث ميدانياً جل بيئة مؿ رايية ،تـ ا تيار إحػدب منظمػا

الةمم ػػل ميتمةػ ػاً لمبح ػػث ،حي ػػث ا تيػ ػر
ال ػػهادا

األكاديمي ػػة الةمي ػػا با تصاص ػػا

ويوضح اليدوؿ ريـ  )1تهاصيؿ الةينة.

ػ ػوائية ا ػػتمم

ين ػػة

البحػث

م ػػى  )44منت ػػباً م ػػف حمم ػػة

م تمه ػػة الكيمي ػػاء ،الهيزي ػػاء ،م ػػوـ الحي ػػاة ،وغير ػػا)،

3

رابعاً :أدوات وأسموب البحث
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تـ ا ت داـ ا تمارة ا تبانة مركبة و مػى ػدة م ارحػؿ لموصػوؿ الػى بنػاء المقيػاس المقتػرح

وكما ي تل:

 -1اال ػ ػػت داـ األولػ ػػل لمقيػ ػػاس & O'keefe,1982
النتائج.

 ،(Ettlieممحػ ػػؽ ريػ ػػـ  ،)1واحت ػ ػػان

 -2ايراء م ػح أولػل لتةػرؼ ءراء أجػراد الةينػة جػل مػا يتةمػؽ بالةوامػؿ التػل لهػا بليػة بالقػدرة
اإلبدا ية ،والتل تتمرؿ بالةمر ،الوضع االيتما ل ،الرقاجة.

 -3صػػياغة مقيػػاس مقتػػرح يتضػػمف ميمو ػػة مػػف اال ػػئمة تػػـ ا ػػتقايها مػػف الةوامػػؿ التػػل تػػـ
تحديد ا جل المرحمة الرانية.

 -4ا ضاع المقياس المقترح لبل تبار.
خامساً :فرضية البحث
اجترض

الد ار ة ما ي تل:

 -1إف ا ػػتبانا

مق ػػاييس) الق ػػد ار اإلبدا ي ػػة ال اريي ػػة الي ػػا زة غي ػػر ي ػػادرة م ػػى القي ػػاس

الدييؽ لهذ القد ار جل البيئة المحمية.

 -2اف مقياس نابع مف البيئة يظهر يد ار ا مى لنهس الةينة مما اظهر المقياس ال ػاريل
.

المبحث الثانــــي
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الجانب النظري
اإلبداع والقدرات اإلبداعية
ي ير المصطمح االنكميزي ) (Innovationالى اإلبداع والذي رجػه يػاموس

(Webster,

) 1975: 595بانػػه" :اد ػػاؿ ػػلء يديػػد او جك ػرة يديػػدة او طريقػػة" ،ويػػد رج ػه يػػاموس اك ػػهورد
) (Swannell, 1993: 549مى انػه " :تقػديـ أجكػار ،أو أ ػالين ،أو ط ارئػؽ يديػدة" ،جػل حػيف يػاء

جل ياموس اال ماؿ ) (Collin, 1995: 148ب نه" :الةمؿ القائـ مى تقديـ جكرة او طريقة او منتوج
او دمة يديدة".

وأوضػػح ) (Thompson, 1965: 2انػػه " :توليػػدا ،ويب ػوال ،وتطبيقػػا لميديػػد مػػف االجكػػار،

والةمميا  ،والمنتيا  ،وال يا ا  ،واألدوا

واأليهػزة التػل تكػوف يديػدة مػى المنظمػة وبيئتهػا"،

وأ ػار ) (Andrews and Farris, 1967: 8ب نػه" :زيػادة جػل المةرجػة التػل يمتمكهػا ريػاؿ األ مػاؿ،

جػل ميػاال

يديػدة ذا

منهةػة ػف طريػؽ البحػث والتطػوير" ،ويػاؿ (Hage and Aiken, 1970:

) 31نػدما نتحػدث ػف اإلبػداع ج ننػا نتحػدث ػف" :المضػاؼ مػف المنتيػا

اليديػدة التػل تقػدمها

المنظمة لممتةامميف مةها ،مى ارر تبنيها لمتغيير" ،وذكػر ) (Handy, 1980: 20بػ ف اإلبػداع ػو:

"اإلط ػػار لمهةالي ػػا

المويه ػػة لتغيي ػػر ان ػػطة المنظم ػػة" ،ووصػ ػه

رو ػػكا )18 :1989 ،بان ػػه:

"الن اط الذي يقود الى نتاج يت ـ باليدة واالصػالة والقيمػة مػف ايػؿ الميتمػع" ،ورأب (Robbins,

) 1998: 105انه" :القدرة مى يمع االجكػار وا رايهػا با ػمون جريػد مػف نو ػه ،او صػنع ترابطػا

غيػػر ا تياديػػة بػػيف ػػذ األجكػػار" ،وضػػمف التصػػور الةػػاـ وضػػح مههػػوـ )(Mcelroy, 2000: 35

اإلبػػداع ب نػػه" :الطريقػػة التػػل تصػػاغ بهػػا المةرجػػة مػػف يبػػؿ االجػراد وتنػػاؿ رضػػا الميتمةػػا

وتنهػػذ ا

المنظمػػا " ،وبػػيف ) (Young, et al., 2001: 936بػػاف اإلبػػداع ػػو" :أيػػة جك ػرة أو ممار ػػة أو
موضػػوع متصػػور بوصػػهه يديػػدا مػػف يبػػؿ االجػراد او ايػػة وحػػدة تبنػػل ،وربمػػا يكػػوف المتبنػػل النػػايح

جردا او منظمة لها مةرجة الممار ة لهترة طويمة".

وأكػػد نيػػـ )37 :2443 ،بإطػػار جم ػػهل أنػػه" :ترتيػػن المةرجػػة وجػػؽ يوا ػػد يػػد ال تكػػوف

مةروجػة تمامػاً أو وجػؽ يوا ػد مرتبػة بطريقػة يديػدة" ،وحػدد

 )23ب نه" :تيديد وتو يع مدب مف المنتيا

European Commission, 2004:

واأل واؽ المرتبطة بها وايامة طرائؽ يديػدة لئلنتػاج

والةرض والتوزيع ،واد اؿ التغيي ار جل إدارة وتنظيـ الةمؿ وظروؼ ومها ار يػوة الةمػؿ" ،ونظػر
و ب ػػه )13 :2445 ،لئلب ػػداع ب ن ػػه" :ي ػػدرة الةق ػػؿ م ػػى تك ػػويف بلي ػػا

يدي ػػدة م ػػف أيػ ػؿ تغيي ػػر

الوايع" ،و بر  )Morales, et al., 2008: 22ف المههوـ األ ا ػل لئلبػداع بكونػه " :مميػة ايتػراح

وتبنل وان اء وتنهيذ جكرة يديدة م تقمة ومتةمقة بالمنتوج أو ال يا ة أو ال موؾ أو البرنامج والتل
يكوف مصدر ا مف دا ؿ المنظمة أو اريها".
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ويتػ ػرادؼ جػػػل كريػ ػػر م ػػف األحي ػ ػاف و صوص ػ ػاً جػ ػػل األدبي ػػا

الةربي ػػة مص ػػطمحا اإلبػػػداع

واالبتكػار ) (Creativity and Innovationاال اف البحػث الػدييؽ جػل المههػوميف ي ػير الػى التبا ػد
اليػػو ري حيػػث اكػػد الينػػابل )21 :2444 ،أف تنػػاوؿ ػػذيف المههػػوميف كػػؿ مػػى حػػد وبميػػاؿ
بحث م تقؿ ،إنما يؤكد مى دـ الت ابه أو الترادؼ.

ويػػد ي ػػرن ال ػػماع وحمػػود )438 :1989 ،مهه ػػوـ اإلب ػػداع إلػػى االبتك ػػار ن ػػدما أردج ػػا

بمههوـ اال تراع مةرجاف ايا ب كؿ يريػن يػدا مػف االبتكػار بقولهمػا انػه" :إد ػاؿ ػلء يديػد الػى

الةالـ لػـ ي ػبؽ لػه اف ويػد" ،وكػذلؾ بػيف جضػؿ ا  )159 :1996 ،أف اإلبػداع ػو" :ا ػتحداث
لء يديد و و يػريف االبتكػار" ،ويػدـ ) (Robbins and Coulter, 1999: 404نموذيػا لمةبليػة بػيف

اإلبداع واالبتكار مةرجيف اإلبداع ب نه ا تماد األجكار المبتكرة وتقديمها بهيئة ػمع و ػدما
او ا تماد ػا ا ػػموبا يديػدا جػػل الةمميػا  ،واف المنظمػػا

توييه ابتكاراتها نحو م ريا

م ريا
منتيا

اجكار مبتكرة

ناجةػة

المبد ػػة ػل التػػل تمتػاز ب مكانياتهػا جػػل

نايحة ،وكما موضح جل ال كؿ ريـ .)1

مد بل

مميا

مميا

مبتكرة

حاال

مبتكرة

ابتكا ار
أجراد ،ميمو ا ،منظمة

كؿ )1

بلصة نظاـ اإلبداع
Source: Robbins, S. P. and Coulter, M., 1999, "Management", New Jersey: Prentice
Hall, Inc. 6th Ed., P: 405.

ومف كؿ ما تقدـ يؤكد الباحروف مى ضرورة الهصؿ بػيف المههػوميف مةتبػريف اف اإلبػداع

 Innovationػػو " :مميػػة التميػػز جػػل االنيػػاز او االداء والمي ػ بتطبيقػػا

يديػػدة" ،جػػل حػػيف اف

االبتكار Creativityو " :ممية تقديـ ل يديد غيرم بوؽ ولـ يتوصؿ اليه احد مف يبؿ".

أما القد ار اإلبدا ية جهل القد ار المميزة لممبدع جل مويؼ مةيف ،وتتي د ػذ القػد ار

جل يابمية الهرد مى توليد ويبوؿ وتطبيؽ اليديد مػف األجكػار والةمميػا  ،أو المنتيػا
.)2000: 50
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Dubrin,

ووجقاً لذلؾ جإف المها يـ ال ابقة تر دنا إلى أف القد ار اإلبدا ية جل المنظمة ل يػد ار

متميزة يمار ها الهرد بغض النظر ف مويةه الوظيهل ،وتتصؼ ذ القد ار بواحػد أو أكرػر ممػا
ي تل:

 .1تبنل التغيير والم اركة جل ن ر دا ؿ المنظمة.
 .2ا ت داـ أ الين يديدة جل بيئة الةمؿ.

 .3تبنل أجكار يديدة واء مف دا ؿ المنظمػة أو اريهػا وبمػا يػنةكس إييابيػاً مػى تطػوير
األداء.

حيث أف باإلمكاف تي ػيد القػد ار اإلبدا يػة لمةػامميف جػل المنظمػة مػف ػبلؿ ال ػموكيا

ال اصة بتبنل األجكار اليديدة والتل تتها ؿ مع ربلث متغي ار
الرقاجة) يويدة واليزراوي.)188 :2442 ،

وبغيػػة ال ػػد وؿ ج ػػل مي ػػاؿ البح ػػث جػ ػ ف

القد ار اإلبدا ية ومكامنها ت تل مف بلؿ:

ل الةمر ،الوضع االيتمػا ل،

ي ػػر ا  )434 :1982 ،ي ػػير إل ػػى أف د ار ػػة

 -1دراســة التيكيــر البــداعي باعتبــارق رــدرة عقميــة :اذ ي ػػير الػػى اف اال ػ اا المبػػد يف
يتهويوف مى غير ـ جل القدرة مى توليد اكبر دد ممكف مف االجكار المتنو ة مف جكػرة

مةينة.

 -2دراســـة التيكيـــر اإلبـــداعي كأشـــخاص مبـــدعي  :وذلػػؾ يةنػػل اتصػػاؼ ال ػ ا المبػػدع
بصها

تميز ف غير مف االجراد الةادييف وحتى االذكياء.

 -3دراسة التيكير اإلبداعي كمنـا بييـي يشـجع عمـ اإلبـداع :إذ ال بػد أف ت ػمح الظػروؼ
البيئيػػة بقػػدر مػػف االمػػف النه ػػل وااليتمػػا ل اي حريػػة ال ػ ا جػػل ال طػػا وال ػػماح لػػه

بالتةبير ف اجكار .

ويدـ ) (Rodgersمتطمبا

أ -االنهتاح مى البيئة .

ن -ال ةل الكت ان موكيا

تميز المبد يف مى انها ا ما يؿ: )8:1989 ،
يديدة  ،ت هـ جل رجع م توب يدراتهـ اإلبدا ية.

أما ) (Ibarra,1993:472جت ير الى اف المبد يف ـ اجرادا يحظوف بمكانػة اليػة ،يػادريف

مػػى االبحػػار جػػل يا ػػا

المنظمػػة ،لػػديهـ يػػوة يػراة) جػػل الحصػػوؿ مػػى المةمومػػا

المطموبػػة،

منغر ػػيف جػػل مهػػنهـ ،يبحرػػوف ػػف جػػرا التحػػدي ويت ػػذوف ي ػ ارراتهـ ب ػػكؿ صػػارـ واليقبمػػوف اف
يترايةوا نها.

ويػدـ ) (Mathis and Jacrson, 1994: 90نموذيػا لمتها ػؿ بػيف ال صػائا لموصػوؿ الػى

م توب اإلبداع وكما موضح جل ال كؿ ريـ .)2
خصائص الفرد

السلوك اإلدباا ي
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خصائص المنظمة

كؿ )2

التها ؿ بيف ال صائا لموصوؿ إلى م توب اإلبداع
Source: Mathis, Robert, L., and Jackson, John, H., (1994), "Human Resource
Management", San Francisco: West Pub. Corporation, 7th Ed., P: 91.

وأ ػػار

مف بلؿ:

بػػد الو ػػان )46-47 :1984 ،إلػػى دور المنظمػػة جػػل تنميػػة القػػد ار اإلبدا يػػة

 -1تهيئة مناخ منا ن لبلجكار اليديدة.
 -2تهيئة ينوا

منا بة لتمقل األجكار ،ود ار تها وتحميمها ،واببلغ نتائيها لؤلجراد المةنييف.

 -3يياـ االتصاال

بيف االدارة والةامميف مى ا اس الرقة.

 -4اف يكوف مد ارئها يدوة لمرؤ يهـ جل التهكير المتيدد  ،او اال تماـ به مى االيؿ .
 -5اذكاء روح التناجس بيف المرؤو يف.

 -6ا تماد التدرين الم طط والمدروس لتنمية القد ار اإلبدا ية لدب الةامميف.

 -7وضع نظاـ لمحواجز المادية  ،والمةنوية) الصحان االجكػار اليديػدة وبمػا يػتبلئـ وطبيةػة
الهكرة وجائدتها و ائد ا.

 -8تهيئة االمكانا

البلزمة لتمكيف الةامميف مف اإلبداع جل الةمؿ.
المبحث الثالث

الجانب العممي

9

يةتبر اإلبداع المهتاح األ ـ لممنظما

ت ػػةى ػػذ المنظمػػا

جل يومنا الحاضر لمتهوؽ مى مناج يها لذلؾ

ال ػػتقطان اصػػحان القػػد ار اإلبدا يػػة المتقدمػػة لبل ػػتهادة مػػنهـ جػػل

تح ػػيف منتياتهػػا وتقػػديـ مػػا و اجضػػؿ وبصػػورة أ ػػرع .و مػػى ػػذا األ ػػاس بػػدأ اال تمػػاـ بهػػذ

القد ار وييا ها.

د ار ا

ومػػف المقػػاييس المهمػػة ػػو مقيػػاس ) (Ettlie & O'keefe,1982حيػػث تػػـ اي ػراء ػػدة
نهػا بمةػدؿ ا ػتيابة

ب ت داـ ذا المقيػاس الػذي يتضػمف  )15جقػرة يػتـ االيابػا

ما ػػل ت ػراوح بػػيف اواجػػؽ ب ػػدة ------5ال اواجػػؽ ب ػػدة  ، )1رػػـ يػػتـ ح ػػان الدريػػة

النهائية لمم تيين التل تتػراوح بػيف  )-35ولغايػة  )89موز ػة مػى ػتة جئػا

تتػراوح بػيف

ديـ اإلبداع) الى مبدع ممتاز).

ومف الد ار ا

 ،ا ػػتمم

الةينػػة

التل ايري

ابقا  ،د ار ة بةنواف اإلبداع جػل ظػؿ الظػروؼ اال ػترنائية )

مػػى جئتػػيف االولػػى تضػػـ ا ػػاتذة جػػل اليامةػػا

الةراييػػة مػػف حممػػة لقػػن

ا ػػتاذ) واال ػػرب تضػػـ ػػددا مػػف اصػػحان المهػػف الحػرة يويػػدة واليػػزراوي  ، )2442 ،ويػػد

ياء

نتائج اال تيابة لممقياس مى النحو االتل:
الييــــة

أ اتذة اليامةا
أصحان المهف الحرة

الدرجة اإلبداعية

القدرة اإلبداعية

38-62

جوؽ متو ط

32-54

متو ط – جوؽ المتو ط

ومف ذ النقطة انطمؽ الباحراف نحو تطبيؽ ذا المقياس مى ينة م تارة مػف منت ػبل

احػدب منظمػا

البحػث الةممػل با تبػػار ـ يمرمػوف صػهوة م تػارة مػػف البػاحريف جػل ميػاال

المتقدمػػة  ،حيػػث تػػـ توزيػػع نهػػس المقيػػاس مػػى ينػػة م تػػارة ا ػػتمم

التهاصيؿ التل بؽ ذكر ا جل اليدوؿ ريـ .)1

مػػى  )44منت ػػبا وح ػػن

ويد ياء نتائج القدرة اإلبدا ية لمم تييبيف مى نحو االتل:
القدرة اإلبداعية

العدد

11

الةمػػوـ

النسبة

جوؽ الو ط

26

%65

متو ط

14

%35

والف الباحريف يد اجترضا ضمف جرضية البحث اف الةينة ػتظهر يػد ار إبػداع اليػة مػف

ناحيػػة واف المقيػػاس يػػد اليظهػػر القػػد ار الحقيقيػػة لةػػدـ اتهايػػه مػػع البيئػػة جقػػد يامػا بتصػػميـ مقيػػاس
يديد مف  )34ؤاال تتـ االيابة نها ب م ػة يػا ار ايضػا اتهػؽ ب ػدة  ،بػيف بػيف  ،الاتهػؽ ،
الاتهؽ ب دة) ممحؽ ريـ ، )1م تةينا ببةض اال ئمة مػف اال ػتبياف االصػمل وبن ػبة ب ػيطة مػع
التةديؿ وبمػا يتهػؽ مػع متغيػ ار البيئػة المحميػة  ،وكانػ

اإلبداع و  )89مبدع ممتاز موز ة مى

جئا

حػدود المقيػاس تتػراوح بػيف  )-35ػديـ

كما يمل:

ت

المستوى اإلبداعي

القيمة ( اليية )

1

مبدع ممتاز

73-89

2

مبدع ييد

54-72

3

مبدع جوؽ الو ط

27-49

4

مبدع و ط

13-26

5

مبدع دوف الو ط

zero-12

6

ديـ اإلبداع

))-35 -)-1

اختبار صدق الستبانة (المقياس المقترح)
أل ميػػة صػػدؽ اال ػػتبانة الػػذي يةػػد ػػرطا أ ا ػػياً ،جقػػد تػػـ ا تبػػار الصػػدؽ الظػػا ري لهػػا

ا تمادا مى ءراء دد مػف ال بػراء الم تصػيف جػل ميػاؿ الد ار ػة وا ػتما ار اال ػتبانة و كػذا جقػد
يػػاـ الباحرػػاف بةػػرض اال ػػتبانة مػػى  )8ب ػراء م تصػػيف حيػػث تػػـ يبػػوؿ الهق ػ ار التػػل حصػػم

مى يبوؿ يتياوز  )%75مف اراء ال بػراء اي  )6مػف ال بػراء الرمانيػة ،إذ ا تبػر جقػرة مؤ مػة

لبل تمارة ،وكما ي ير الى ذلؾ ).(Allen & Yen, 1979:95
وجل ضوء ماتقدـ جقد تـ حذؼ ميمو ة مػف الهقػ ار التػل لػـ تحصػؿ مػى اتهػاؽ ال بػراء

واضاجة ميمو ة ا رب تـ ا تبار ا ميددا لموصوؿ الى الهق ار الحالية.
اختبار ثبات الستبانة (المقياس المقترح)

11

يقصد بالربا

الحصوؿ مى نهس النتائج جل حالة ا ادة تطبيؽ اال تبػار ويقػاس الربػا

اال تب ػػاريف ال ػػذيف ت ػػـ ايراؤ م ػػا  ،وي ػػد ا ػػت دـ

م ػػف ػػبلؿ ح ػػان مةام ػػؿ االرتب ػػاط ب ػػيف دري ػػا

الباحروف طريقة التيزئة النصهية . Split-Half Method
حيث تـ التطبيؽ مى ينة

وائية مف ميتمع البحث بمغ دد ا  )8ت كؿ ن بة %24

مف ينة البحث االيمالية ،تـ بةد ذلؾ تيزئة اال تمارة الػى يػزئيف أ ػئمة جرديػة ،أ ػئمة زوييػة)

تػػـ ا ػػت راج مةامػػؿ ارتبػػاط  Personبينهمػػا حيػػث بمػػغ ) (0.91رػػـ تػػـ بةػػد ذلػػؾ تصػػحيح المةامػػؿ

الم ػػذكور م ػػف ػػبلؿ مةادل ػػة  Sperman-Brownحي ػػث ي ػػاء بمق ػػدار ) (0.95و ػػو مةام ػػؿ ممت ػػاز
ومطمئف ويؤكد ربا
ويد ياء

اال تبانة.

نتائج تطبيؽ اال تبانة الرانية المقياس المقترح) مى النحو االتل:
القدرة اإلبداعية

العدد

النسبة

ييد

12

%34

جوؽ الو ط

24

%54

متو ط

8

%24

إف تحميؿ النتائج يظهر أف يياس القد ار اإلبدا ية يظهر يد ار

كما كاف متويةا مف يبؿ الباحريف وح ن جرضية البحث التل ربط

الية لػدب اجػراد الةينػة

ان هاض القد ار اإلبدا يػة

باغتران المقياس ،و ذا يةنل ربو جرضيتا البحػث التػل ا تبػر اف ان هػاض يػد ار اجػراد الةينػة
كاف ببه ػدـ ا ػت داـ مقيػاس نػابع مػف البيئػة واف اييػاد مقيػاس نػابع مػف البيئػة ػيظهر يػد ار

إبدا ية ا مى.

المبحث الرابع

أول :الستنتاجات

الستنتاجات والتوصيات
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 -1لقػػد يػػاء
لتويةػػا

نتػػائج تطبيػػؽ المقيػػاس االصػػمل وتطبيػػؽ المقيػػاس المصػػمـ المقتػػرح) مطابقػػة

الباحرػػاف لنتػػائج القػػدرة اإلبدا يػػة لمم ػػتييبيف كػػونهـ صػػهوة مػػف البػػاحريف ومػػف

حممة ال هادا

 -2ياء

الةميا.

نتائج المػقياس اليديد المقترح) غير متهقة مػع نتػائج اال ػتبياف االصػمل (Ettlie

).and O'keefe,1982

 -3اف الق ػػد ار اإلبدا ي ػػة الكامن ػػة ل ػػدب اله ػػرد يمك ػػف انض ػػايها ػػف طري ػػؽ البيئ ػػة المحيط ػػة
وتكييهها ب كؿ يؤدي الى جرد مبدع وبالتالل منظمة مبد ة.

 -4كػػاف اج ػراد الةينػػة اكرػػر تياوبػػا مػػع المقيػػاس اليديػػد المصػػمـ مػػف يبػػؿ الباحرػػاف) وكان ػ
ا تيابتهـ اجضؿ النه كاف ايرن الى ذ نيتهـ و مهيتهـ ومف بيئتهـ.

 -5لقػد يػاء

نتػائج المقيػاس اليديػػد ايػرن الػى الوايػع إذ جػل الويػ

الػذي توز ػ

جيػه نتػػائج

تطبيػؽ المقيػػاس االصػػمل محصػورة جػػل جئتػػيف جقػط مػػا متو ػػط  ،جػوؽ الو ػػط) ،يػػاء

متو ط ،جوؽ الو ط ،ييػد) أي انػه كػاف اكرػر

نتائج المقياس المقترح ضمف ربلث جئا

تمي از لمقد ار اإلبدا ية.

 -6إف المقيػػاس المقتػػرح أ ػػذ بنظػػر اال تبػػار متغي ػ ار ت تمػػؼ تمام ػاً ػػف متغي ػ ار المقيػػاس
األصمل والتل تتمرؿ بػ الةمر ،الوضع االيتما ل ،الرقاجة).

 -7إف غ ػ ازرة النتػػاج الةممػػل ي ػػير الػػى يػػد ار إبدا يػػة اليػػة جالنتػػاج الةممػػل يتحقػػؽ نتييػػة
تواجر ظروؼ بيئية وبحرية و ممية منا بة.

ثانيا :التوصيات
 -1تطبيػػؽ المقيػػاس المقتػػرح مػػى ينػػة مت ػػابهة وجػػل منظمػػا
تطابؽ النتائج ومصدايية المقياس.

 -2تطبيػػؽ المقيػػاس مػػى ينػػة م تمهػػة تتمركػػز جػػل بيئػػا

لمتةرؼ مى الهروؽ بيف النتائج با تبلؼ الةينة والبيئة.

الممحق ()1

الستبانة األساسية
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متمارمػػة بغيػػة التحقػػؽ مػػف

منظمػػا ) ذا

ظػػروؼ م تمهػػة

القدرات اإلبداعية
المقياس

5

4

3

2

1

أتيق بشدة

أتيق

بي بي

ل أتيق

ل أتيق بشدة

أ .القدرة عم اتخاذ القرار وحل المشكالت
 .1أحاوؿ بنه ل اكت اؼ الم كبل
 .2أ تطيع الب
المتاحة.

بهدؼ حمها واإل هاـ جل تياوز ال ركة لها.

والح ـ جل موايؼ ال ركة بهترة ييا ية ن بياً حتى جل حالة ندرة المةموما

 .3أتردد جل الم اركة بات اذ الق ار ار ال اصة بالةمؿ وجاً مف تحمؿ الم ؤولية.
ب .سعة التصالت
 .4متابةتل لمن ار والكتن الحديرة محدودة ن بياً.
 .5أتحهز لمم اركة جل الندوا
م تقببلً.

والمػؤتم ار لتمريػؿ ػركتل ػةياً إلحػداث التطػوي ار البلزمػة

 .6أ ػػةى لبل ػػتراؾ جػػل دو ار تدريبيػػة تقػػاـ ػػارج ال ػػركة ػػةياً لتبػػادؿ اآلراء مػػع الم ػػاركيف
جيها.

جـ .روح المجازفة
 .7روح الميازجة لدي ترير حما ل لتقديـ ءراء يديدة ومبد ة.
 .8أتينن االنضماـ إلى جريؽ مؿ ت ود جيه روح الم اطرة.

 .9ال أتردد جل إحداث أو تبنل التغيير المطمون لصالح أن طة ال ركة.
د .القدرة عم التغيير
 .14أ ػػةى إلييػػاد ط ارئػػؽ يديػػدة لت ػ ير ا ػػتةماؿ الم ػواد والمةػػدا
ال ركة.

 .11ينةتنل زمبلئل ب ننل ذو أجكار غريبة ويديدة.
 .12ال أ ةى لتبؤ مويع وظيهل ذي مكانة وامتياز أ مى.

هـ .تشجيع اإلبداع

 .13أ يع المقترحا

المقدمة مف اآل ريف.

14

الحاليػػة المويػػودة جػػل

 .14أ يع األجراد الذيف يبتةدوف ف الروتيف.

 .15أ مؿ مى حث األجراد والذيف يهكروف ارج نطاؽ ا تصاصهـ.

الممحق ()2

الستبانة المقترحة
15

أ تل الم تييبة .......ا ل الم تيين:
ا ػػتنادا إلػػى النتػػائج المتحققػػة مػػف اال ػػتبانة األولػػى المقيػػاس) التػػل تػػـ توزيةهػػا جقػػد تػػـ

تصػػميـ ا ػػتمارة اال ػػتبانة المقيػػاس المقتػػرح) المرجقػػة والتػػل تػػـ جيهػػا م ار ػػاة كونهػػا تنا ػػن البيئػػة
المحمية.

إف إيػػابتكـ ميهػػا بالصػػورة الدييقػػة والصػػحيحة تمكننػػا مػػف التحقػػؽ مػػف اجت ارضػػاتنا حػػوؿ

اال ػػتمارة االصػػمية والمتغيػ ار المرتبطػػة بالموضػػوع اإلبػػداع) ونكػػرر لكػػـ جػػل ػػذا الصػػدد اف كػػؿ
المةموما

تكوف م صصة الغراض البحث الةممل.

وت ػػود الباحر ػػة تق ػػديـ مهه ػػوـ إي ارئ ػػل لمق ػػد ار اإلبدا ي ػػة يب ػػؿ المض ػػل ج ػػل يػ ػراءة األ ػػئمة

واإليابة ميها.

القدرات اإلبداعية :ل يد ار غير م لوجة يمار ها الهرد الةامػؿ جػل مويػع الةمػؿ ،وتتي ػد بتوليػد
ويبوؿ وتطبيؽ اليديد مف األجكار أو الةمميا

أو المنتيا .

الباحراف

أولً :المعمومات العامة -:
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 -1الينس
 -2الةمر

ايؿ مف  34نة
 34إلى  39نة
 44إلى  49نة
 54إلى  59نة
 64ج كرر

 -3محؿ الةمؿ الدائرة:
 -4دد نوا

ال دمة:

الق ـ:

 -5المؤ ؿ الةممل ال هادة)
 -6اال تصاا:

 -7م توب الد ؿ ال هري:
 -8االبد ا

التل يدمتها أف ويد :

 -9ما ل ح ن رأيؾ اال بان التل مكنتؾ مف الوصوؿ الى ذا اإلبداع؟

 -14ؿ أف أ تيارؾ لةممؾ الحالل ياء نتيية رغبتؾ أو بالصدجة والظروؼ؟
ثانياً :األسيمة حول القدرات اإلبداعية

يريى ا تيار أحد أرياـ اال ػتيابة المربتػة جػل المقيػاس اآلتػل ،والػذي تػ ار مبلئمػاً لمتةبيػر

ف م توب القد ار اإلبدا ية التل تتمتع بها وتربيته جل الهراغ الم صا نهاية كؿ جقرة.

المقياس

5

4

3

2

1

أتيق بشدة

أتيق

بي بي

ل أتيق

ل أتيق بشدة

أ .العمر
.1
.2
.3

غالباً ما أن ى أ ماء بةض األ ياء التل ال أ تقد ا مهمة لل.

األمور التل تبدو واضحة لآل ريف يد ال تكوف واضحة بالن بة لل.

أ ةر أف ما لدي مف الم اكؿ واأل ماؿ تهوؽ مقدار الوي
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المتاح لل.

)
)
)

.4

أتم ػ ػػؾ بػ ػػقرائل وم ػ ػوايهل بغػ ػػض النظػ ػػر مػ ػػا يتبنػ ػػا رئي ػ ػػل المبا ػ ػػر

.5

أ ػ ػػارؾ جػ ػػل التةميقػ ػػا

التػ ػػل تةقػ ػػد ا

.6

ال أ ةى لتبؤ مويع وظيهل ذي مكانة وامتياز أ مى. .

.8

أميؿ لمميلء ب جةاؿ إبدا ية بغض النظر ف درية الم اطرة جيها.

.7
.9
.14

وزمبلئل جل الةمؿ مف ءراء وموايؼ.

المنظمة.

وابػ ػػداء اآلراء أرنػ ػػاء االيتما ػ ػػا

)
)

أتػػردد جػػل الم ػػاركة بات ػػاذ الق ػ ار ار ال اصػػة بالةمػػؿ وج ػاً مػػف تحمػػؿ
الم ؤولية.

المهمة.

وات ػػاذ القػ ػ ار ار

ب .الوضع الجتماعي
.11

أي ػػد أف أ ػػمون ح ػػؿ الم ػػكبل
قبلنية.

.12
.13

ص ػراحتل بػػالتةبير ػػف ء ارئػػل بصػػدد اآل ػريف يػػد تيةػػؿ بةضػػهـ يبتةػػد

.14

مػػا يهمنػػل ػػو أف أ مػػؿ مػػا أ تقػػد صػػحيحاً ولػػيس مػػا يةتقػػد اآل ػػروف

.15

أرػػؽ يػػداً بحد ػػل الػػدا مل جػػل اكت ػػاؼ مػػا ػػو صػػحيح أو ط ػ

نػػد

.16

أ تمد الكرير مف القوة الداجةة إلنياز م اريةل المهمة مف أحبلمل.

.18
.19

ما يهةمه اآل روف.
نل.

صحيحاً.

تقييمل لحموؿ م كمة ما.

أميؿ دائماً إلى دـ إطبلع اآل ريف مى أ ماؿ ال

أ تق ػ ػػد أف األ ػ ػ ػ اا ذوي ال مهي ػ ػػا

ال مهيا

جـ .الثقافة
.24

صية.

أ ػػةى ال تمػػاد البػػدائؿ التػػل تةتمػػد ا المنظمػػة ػػابقاً لحػػؿ الم ػػكبل
وات اذ الق ار ار .

الةممية.

)
)

ط ػػوة ب ط ػػوة ػػو األ ػػمون األكر ػػر

غالباً ما أركز اال تماـ مى األمور التل تنهةنل أكرر مف تركيزي مى

.17

)
)

روح الميازجة لدي ترير حما ل لتقديـ ءراء يديدة ومبد ة.

أ ػػةى لمةم ػػؿ م ػػع ج ػػرؽ م ػػؿ تكم ػػؼ بح ػػؿ الم ػػكبل

)

النظري ػ ػػة أي ػ ػػؿ أ مي ػ ػػة م ػ ػػف ذوي

أ ةر بالحماس الكبير إزاء بةض األمور جل بةض األحياف.
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)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

.21
.22
.23
.24

يدرتل مى توييه نه ل كبيرة ومتطورة.

أتينن دائماً الموايؼ التل تيةمنل أ ةر ب نل أيؿ اناً مف اآل ريف.
أ تقد أف اإلبداع يقتصر مى األ
الكرير مف حاال

اا الم تصيف جل حقؿ الةمؿ.

اإلبداع والتقدـ الهيائل ت تل نتيية الهرصة.

)
)
)

.25

أيػػدـ ت ػػهيبل

.26

أحث األجراد الذيف يهكروف ارج نطاؽ ا تصاصهـ.

)

.27

أ تمد أ مون اإلبداع الم تند إلى التيربة لتقميؿ ءرار الم اطرة.

)

.29

أحػ ػػرا مػ ػػى تطػ ػػوير بليػ ػػاتل مػ ػػع ال ب ػ ػراء وذوي اال تصػ ػػاا جػ ػػل

.34

متابةتل لمن ار والكتن الحديرة محدودة ن بياً.

.28

الةمؿ.

ليػػذن األج ػراد المبػػد يف والحػػرا مػػى ا ػػتمرار ـ جػػل

)

ال أتردد جل إحداث التغيير المطمون لصالح المنظمة.

منظما

أ رب.
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المصادر
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