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:ملخص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى بناء نموذج نظري يفسر العبلقة بين أنماط االستثارات
 كما ىدفت, الفائقة و االبتكارية االنفعالية من خبلل بحث دور الذكاء اإلبداعي كمتغير وسيط
, أيضا إلى الكشف عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في كل من (أنماط االستثارات الفائقة
 وقد طبقت الدراسة عمى عينة من طبلب الدبموم,), واالبتكارية االنفعالية,والذكاء اإلبداعي
) من600( و, ) من الذكور644(  منيم, ) طالبا وطالبة410( العام في التربية بمغت
,  ومقياس االبتكارية االنفعالية,  واستخدمت الدراسة مقياس االستثارات الفائقة,اإلناث
 وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في, ,ومقياس الذكاء اإلبداعي
 كما, كل من أنماط االستثارة الفائقة والذكاء اإلبداعي واالبتكارية االنفعالية لصالح الذكور
متغير
ا
بينت نتائج الدراسة صبلحية النموذج النظري المقترح والذي يمثل فيو الذكاء اإلبداعي
.وسيطا بين أنماط االستثارات الفائقة واالبتكارية االنفعالية
 االبتكارية- أنماط االستثارات الفائقة – الذكاء اإلبداعي:الكممات المفتاحية
.االنفعالية
Modeling the Relationships between Patterns of Overexcitabilities, Creative
Intelligence & Emotional creativity for General Diploma students in
Education
abstract
The current study aimed to build a theoretical model that explains the
relationships between patterns of Overexcitabilities and Emotional creativity
by examining the role of Creative intelligence as an intermediate variable, as
well as to reveal the existence of differences between males and females in
each of (Overexcitabilities patterns, Creative intelligence, Emotional
creativity), The Study Sample Consisted of (264) students of general diploma
in Education, (120) male and (144) female , and the study used the
Overexcitabilities Scale, the Emotional Creativity Scale, and the Creative
Intelligence Scale, the results indicated that There are Statistically Significant
Differences between males And females in both patterns of Overexcitabilities,
creative intelligence and emotional Creativity in favor of males, and the results
of the study showed the validity of the proposed theoretical model in which
creative intelligence represents an intermediate variable between patterns of
Overexcitability and emotional creativity.
key words: Overexcitabilities, Creative intelligence,
Emotional
creativity.
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مكدمة:
أصبح االىتمام بالموىوبين في ظل التطورات االقتصادية واالجتماعية المتبلحقة ضرورة
قومية فضبل عن كونو ضرورة تربوية  ,فيم عماد المجتمع  ,وعمى أيدييم تتشكل إنجازاتو في
شتى المجاالت وفي مختمف الميادين.
وقد تطورت في ظل ذلك أدوات قياس وتشخيص الموىوبين فمن االعتماد عمى اختبارات
الذكاء  ,والتحصيل وبعض اختبارات اإلبداع كمحك لتشخيص الموىوبين إلى االىتمام
بالخصائص الشخصية والنفسية لمموىوبين  ,وىو ما ساعد عمى ظيور مصطمح االستثارات
الفائقة.
وتعتبر االستثارات الفائقة بأنماطيا المختمفة بمثابة محفزات لمنشاط اإلبداعي بمختمف
صوره وأشكالو  ,حيث ترتبط ىذه األنماط بمختمف أوجو النشاط الحسي والعقمي والمعرفي
واالنفعالي.
وتكون االستثارات النفسية فائقة لدى األفراد ذوي المواىب العقمية ذات المستوى المرتفع
 ,بينما تكون أقل لدى أصحاب المواىب العقمية المتوسطة أو المنخفضة (Treat, 2006:
254).
وعندما تقترن فرط االستثارة الحسية مع فرط االستثارة العاطفية تصبح التجربة أكثر ثراء
ومتعة ,أي أن العناصر الحسية والعاطفية تجمعيما عبلقة قوية معا .(Piechowski,
)2009: 178
ويدل اإلفراط في اإلثارة الحسية عمى الحيوية الحسية وقدرة عالية عمى االستمتاع
الحسي حيث يعيش الفرد تجربة ممتعة من خبلل الممس والذوق والرائحة البصر  ,والصوت ,
وكذلك في البحث عن وسائل الحسية لمتوترات العاطفية .(Falk & Piechowski, 2014:
)2
وعندما يشعر الفرد با لمتعة  ,فيي ليست في الواقع بأي من الحواس الخمس .إنو شعور
سادس في الذىن "أنا سعيد عقميا مما يجعمني سعيدا جسديا).(Piechowski, 2014:54
وقد تناولت دراسة ) (Wells, 2017: 3- 88تطور مفيوم االستثارات الفائقة من
وجية نظر بيتشويسكيPiechowski

من خبلل تناوليا ألنواع مختمفة من االستثارات
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الفائقة شممت  :االستثارات النفسحركية  ,و االستثارات الحسية  ,واالستثارات العاطفية
المفرطة والقدرة المفرطة في الذكاء والخيال.
وقام ( (Daniels, & Piechowski, 2009: 8-9بتعريف االستثارات الفائقة بأنيا
نزعة فطرية لبلستجابة بطريقة مكثفة لمختمف أشكال المنبيات  ,الخارجية والداخمية عمى حد
سواء ,وىذا يعني أن األشخاص قد يحتاجون إلى حفز أقل إلنتاج استجابة  ,وكذلك ردود فعل
أقوى وأكثر دواما لممنبيات.
ويعتبر الذكاء اإلبداعي من أىم أوجو النشاط المعرفي اإلبداعي الرتباطو المباشر بالقدرة
العقمية في أسمى صورىا  ,ولتأثيره المباشر أيضا في توجيو وادارة النشاط اإلبداعي.
وقد أظيرت نتائج البحث في العبلقة بين االستثارات الفائقة والصفات المزاجية  ,والذكاء
 ,والكفاءات العاطفية واالجتماعية  ,وكذلك الرفاه

أن العبلقات تختمف باختبلف أنواع

االستثارات المفرطة  ,مما يثبت أن البنية غير موحدة ( Martowska, K. & Matczak,
A., 2016: 5- 12).
أما عن عبلقة أنماط االستثارات الفائقة باإلبداع  ,فإن  Dabrowskiيفترض أن
االستثارات الفائقة تساىم في اإلبداع (.)Daniels & Piechowski, 2010
كما أن االستثارات الفائقة تعمل كمحرك يوفر الوقود لئلبداع عن طريق تغذية واثراء
وتمكين وتضخيم المواىب اإلبداعية وبدون االستثارات الفائقة  ,يعتقد أن المواىب اإلبداعية
تفتقر إلى القوة والثراء (.)Daniels & Piechowski, 2010
وتمثل االبتكارية االنفعالية الجانب االنفعالي لئلبداع ,وىو جانب ال يقل أىمية عن
الجانب المعرفي  ,حيث يرتبط ارتباطا مباش ار بتفاعل الفرد الفعال مع بيئتو والتوظيف الجيد
النفعاالتو بيدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفاعمية في التواصل.
وتتولد العواطف من خبلل اإلدراك والحواس الخمس :البصر  ,السمع  ,الذوق  ,الرائحة
 ,الممس ( )Lai, 2014ويشير( )Limont et al., 2014إلى أن إمكانات الفرد التنموية
بيولوجيا ويشمل الذكاء والقدرات
تستند إلى ثبلثة عوامل ,يتم تحديد العامل األول منيا
ً
المحددة والقدرة المفرطة.
وقد أكدت دراسة ( )Karpinski, et al. 2017أنو يمكن من خبلل الذكاء المرتفع
التنبؤ بالنتائج اإليجابية بما في ذلك النجاح التعميمي ومستوى الدخل ومع ذلك ,فإن
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األشخاص مرتفعي الذكاء يواجيون العديد من الصعوبات ,عمى وجو التحديد  ,يمتمك
األشخاص ذوو القدرة الذىنية العالية (الدماغ المفرط) إمكانات مفرطة في مجاالت مختمفة قد
تييؤىم لبعض االضطرابات النفسية  ,فضبلً عن الحاالت الفسيولوجية التي تنطوي عمى فرط
االستثارة الحسية  ,واالستجابات المناعية وااللتيابية المتغيرة (الجسم المفرط).

لذلك يجب قبول االستثارات الفائقة كجزء من شخصيات الطبلب الموىوبين التي يجب
أيضا لضمان التطور الصحي إلمكاناتيم ( & Daniels
فيميا وتحفيزىا ودعميا
ً

 ,)Meckstroth, 2009بدالً من أن يتم تصنيفيم ومعاقبتيم عمى اعتبار أنيم يعانون من

مشكبلت سموكية (.)Alias et al., 2013: 121

كما أن فيم العبلقة بين أنماط االستثارات الفائقة واإلبداع قد يوفر لممدرسين
والمستشارين رؤى واستراتيجيات إليجاد فرص لتعزيز التعبير اإليجابي عن االستثارات الفائقة
واإلبداع). (Daniels & Piechowski, 2010: 326
وتشير عدد من النظريات السيكومترية إلى اإلبداع  ,سواء بشكل صريح أو ضمني ,
كجزء من الذكاء  ,كما في النموذج الذي قدمو جيمفورد لمذكاء (, )Guilford, 1967
حيث قام بتضمين التفكير المتباين كعممية إدراكية داخل ىذا النموذج ,وقد نشأت من ىذا
عاما الماضية
النموذج العديد من تقييمات التفكير المتباينة المستخدمة عمى مدار الخمسين ً
استنادا إلى عممية التفكير المتباينة
منيج لئلبداع
 ,كما قام ) (Renzulli, 1973بتطوير
ً
ً
ىذه.

وقد استخدم ) , Gardner (1993نظرية الذكاء المتعدد لدراسة اإلبداع  ,مما يوحي
ضمنيا بأن اإلبداع ىو مجموعة فرعية من ىذه النظرية.
ً
كما توجد نظرية أخرى تتضمن اإلبداع كعنصر أساسي ىي نظرية ستيرنبرج والتي
تسمى بنظرية الذكاء الناجح ,و تشتمل ىذه النظرية عمى ثبلثة "مواد فرعية" :مادة فرعية
تربط الذكاء بالعالم الداخمي لمفرد ؛ وموضوع فرعي تجريبي  ,يربط الذكاء بالعالم الخارجي
والداخمي لمفرد ؛ والمحتوى الفرعي لمسياق  ,والذي يربط الذكاء بالعالم الخارجي
لمفرد(.)Sternberg et al. 2008
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وقد قام  Sternbergبتطبيق تقييمو السابق لئلبداع عمى البيانات التي تم الحصول
عمييا من اختبارات القبول القياسية وىو ما أدى إلى زيادة القدرة عمى التنبؤ بالنجاح في
الكمية والتنبؤ باستمراره فيما بعد االنتياء منيا أيضا (. )Sternberg, 2012
وتعامل نظرية العممية المزدوجة لمذكاء اإلبداع كمجموعة فرعية من الذكاء , .في
محاولة لمجمع بين النماذج المعرفية وأبحاث الذكاء ).)Kaufman, 2013
وقد الحظ الباحثون أن تنشيط الحالة اال نفعالية وتوازن الحالة اال نفعالية يؤثران بشكل
مشترك عمى جوانب اإلبداع  ,ومن ثم فقد اقترح ) )De Dreu, et al., 2008نموذجا
لمسار مزدوج يضم العواطف اإليجابية والسمبية  ,حيث يرى أن اال نفعاالت اإليجابية تساعد
عمى تنمية اإلبداع من خبلل تمكين المرونة المعرفية وحمل األفراد عمى الشعور بأنيم أقل
تق ييدا  ,والشعور بالراحة في التعامل مع المشكمة باعتبارىا سيمة الحل  ,والعمل عمى حميا
بطريقة أكثر إبداعا ) (Akbari, et al., 2012ويساعد المزاج اإليجابي عمى الشعور بأن
البيئة آمنة  ,وىو ما يدفعيم إلى تخفيف المعمومات  ,وزيادة التوسع في التفكير  ,والجدة في
األفكار (.)Russ & Schafer, 2006
أما الحالة اال نفعالية السمبية والتي تمثل المسار الثاني فإنيا أيضا تدعو إلى المثابرة
وبذل الجيد من أجل التوصل إلى حمول فعالة لممشكمة ( ,)De Dreu et al., 2008ويجعل
المزاج السمبي األفراد يشعرون بوجود مشكمة  ,وبالتالي يعزز االىتمام بالتفاصيل وتحميل
المشكمة لفيم طبيعتيا  ,وبذل المزيد من الجيد لتحسين األمور (.)Schwarz, 2011
ويمكن فيم االبتكار االنفعالي من خبلل منظور بنائي اجتماعي لمعاطفة  ,مما يعني أن
العواطف تتأثر وتصنع من ِقبل بيئات الناس ,وتنظر النظرة البنائية االجتماعية لمعاطفة إلى
أوجو التشابو بين العواطف والمتبلزمات السموكية األخرى  ,وكذلك األدوار االجتماعية المؤقتة
 ,وعادة ما يتم تعريف البنائية االجتماعية عمى أنيا نظرية سوسيولوجية لممعرفة حيث يتم
تعمم التنمية البشرية وتشكيميا من خبلل تفاعل الفرد في مجموعة (.)McKinley, 2015
وقد أشار ( ) Navaei, et al., 2014إلى أنو  ,من الميم دراسة العبلقة بين اإلبداع
العاطفي والعمر ,ووجد أن التعرف عمى مخزون اإلبداع لو دور ميم في توقع متوسط العمر
المتوقع.
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ومن خبلل ما سبق يتبين مدى االرتباط بين متغيرات الدراسة الثبلث  ,كما يتبين أيضا
اختبلف البنية واستقبلل كل متغير عن المتغيرات األخرى.

مشهلة الدراسة:
يشير ( )Dabrowski, 1972: 6إلى وجود خمسة أشكال من االستثارات الفائقة
مستقمة عن بعضيا البعض:
االستثارة الفائقة النفس حركية :وتشير إلى مستويات عالية من الطاقة  ,أو بمعنى آخر
التعبير عن التوتر العاطفي من خبلل فرط النشاط.
االستثارة الفائقة الحسية :وتشير إلى فرط استجابة الحواس  ,والتجارب الحسية
الخصبة.
االستثارة الفائقة التخيمية :وتشير إلى حيوية الخيال  ,وغناه بالكثير من الصور
واالنطباعات.
االستثارة الفائقة العقمية :وتشير إلى الفضول الشديد والحاجة الممحوظة لفيم الحقيقة
والسعي لممعرفة والتحميبلت النظرية.
االستثارة الفائقة العاطفية  :وتشير إلى كثافة عالية لممشاعر.
ومن ناحية أخرى يشير ( .)Piechowski, 1999إلى أن كل شكل من ىذه األشكال
يتضمن مجموعة واسعة من التعبيرات  ,وىو ما أدى إلى وجود اختبلفات فردية كبيرة في
الحساسية والشدة في االستجابة لممنبيات.
و يعتقد ( )Dabrowski, 1972: 7أن كل شكل من أشكال االستثارات الفائقة
الخمسة يمكن أن يساىم في اإلبداع إلى حد ما ,عمى الرغم من أن بعض أشكال االستثارات
دور أكثر أىمية من األشكال األخرى ,عمى وجو التحديد  ,اقترح Dabrowski
الفائقة تمعب ًا
أن االستثارات الفائقة التخيمية والعقمية والعاطفية كانت االستثارات الفائقة الثبلثة الرئيسية
التي لعبت الدور األكثر حيوية في أعمى مستويات اإلبداع.
وعمى إثر ذلك قام بعض الباحثين مثل ()Daniels & Piechowski, 2010
بتوضيح الخصائص النموذجية ألشكال االستثارات الفائقة الخمسة التي قد تتعمق بالتطور
اإليجابي ل ئلبداع ,وقد أكدوا عمى أن االستثارة التخيمية الفائقة ترتبط بالرغبة في الحداثة
والتنوع وغير العاديين  ,أما االستثارة العقمية الفائقة فترتبط ارتباطًا وثيقًا بالفضول وحب
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المعرفة وحب حل المشكبلت والتفكير النظري والتفكير التحميمي والتفكير المستقل والقراءة
أيضا بالقدرة عمى التركيز والحفاظ عمى الجيد
المتعطشة وطرح األسئمة االستكشافية ,ويرتبط ً
الفكري أما االستثارة العاطفية الفائقة فإن يا ترتبط في معظم األحيان مع العواطف الشديدة ,
والتعاطف الشديد  ,والتعبير العاطفي العالي.
عمى المستويين الشخصي

ويعتبر اإلبداع قوة دافعة حاسمة لمتقدم والنجاح
ُ
ميما في األبحاث النفسية
والمجتمعي ( ,)Runco, 2004ولذلك أصبح اإلبداع
ً
موضوعا ً
عمى مر السنين بدءا من ) )Guilford, 1950وحتى ) ,(Kandler et al., 2016والى
اآلن ,وعمى الرغم من أن منظور  Dabrowskiيوحي بأن االستثارات الفائقة تساىم في
اإلبداع  ,إال أن نتائج البحث التجريبي حول عبلقة االستثارات الفائقة  -باإلبداع محدودة.
عبلوة عمى ذلك  ,تركز الدراسات الخاصة باإلبداع و االستثارات الفائقة المتاحة فقط
عمى التباين في مستويات االستثارات الفائقة بين مجموعات اإلبداع العالي والمجموعات ذات
اإلبداع المنخفض ( ,)Schiever, 1985; Yakmaci & Akarsu, 2006وعمى الرغم
عاما مفاده أن األفراد
من النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسات التي تدعم
ً
استنتاجا ً
المبدعين لمغاية يميمون إلى إظيار درجات أعمى من االستثارات الفائقة مقارنة باألفراد األقل
إبداعا (.)Mendaglio & Tillier, 2006
ً
وتم التوصل إلى نتائج مختمفة عندما تم أخذ مجاالت محددة من االستثارات الفائقة في
االعتبار  ,عمى سبيل المثال وجد ) )Gallagher, 1985عند دراستو لمجموعتين إحداىما
ذات مستوى مرتفع من اإلبداع واألخرى ذات مستوى منخفض أن المجموعة ذات اإلبداع
العالي تفوقت بشكل كبير عمى المجموعة ذات اإلبداع المنخفض فقط في مجال االستثارة
التخيمية والنفسحركية  ,ومع ذلك  ,أفاد ) )Schiever, 1985أن المجموعتين أظيرتا
اختبلفات كبيرة في ثبلثة أنماط رئيسية من االستثارات ىي ( التخيمية والعقمية والعاطفية) ,
وتوصل ) )Yakmaci & Akarsu, 2006إلى أن المجموعتين اختمفتا بشكل كبير في
جميع مجاالت االستثارات الفائقة الخمسة ,وتوصمت دراسات أخرى إلى أن االستثارات التخيمية
ىي الشكل األكثر قدرة عمى التنبؤ باألبداع من بين أشكال االستثارات الفائقة األخرى
(.)Huang, 2005
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كما أكدت دراسة ( )Chang, 2011عمى قدرة االستثارات الفائقة التخيمية عمى
التنبؤ بالشخصية اإلبداعية عمى الرغم من ضعف االرتباط بين االستثارات الفائقة واألداء
اإلبداعي ,وقد أكدت بعض الدراسات أيضا عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين اإلبداع
وكل من االستثارات العقمية والتخيمية والعاطفية مثل :دراسة ) , (Chang &Pan, 2008و
دراسة ) (Wei, 2008كما بينت دراسة ( )Wahlberg, 2004أن أكثر أنواع االستثارات
الفائقة ارتباطا باألبداع كانت ( العقمية والعاطفية والحسية) ,وبالتالي  ,فإن نتائج االختبار
التجريبي لدراسة دابروسكي فيما يتعمق بدور االستثارات الفائقة في المساىمة في اإلبداع  ,ال
سيما المجاالت الخمسة  ,ال تزال غير حاسمة  ,وىناك ما يبرر إجراء مزيد من البحوث
التجريبية (.(He, et al, 2017: 29
وأظيرت الدراسة التي أجراىا ) )Bedun & Perrone, 2016أن الذكاء العاطفي
ي توسط العبلقة بين االستثارة العاطفية والعقمية من جية والرضا عن الحياة من جية أخرى.
وقد تم تناول االستثارات الفائقة في العديد من الدراسات أيضا  ,معظميا يتعمق
فنيا) وذوي القدرات المتوسطة,
باالختبلفات في االستثارات الفائقة بين الموىوبين
(فكريا أو ً
ً
وفي معظم ىذه الدراسات  ,تم العثور عمى مستويات أعمى من االستثارة العقمية والتخيمية
والعاطفية في الموىوبين ,ويشار إلى ىذه األنواع من االستثارة (العقمية والتخيمية والعاطفية)
أحيا ًنا باسم الثبلثة الكبار ,وفي بعض الدراسات  ,تم العثور عمى اختبلفات في االستثارة

العقمية والتخيمية  ,وفي البعض اآلخر االستثارة العقمية والعاطفية  ,وأحياناً االستثارة العقمية
فقط  ,وقد بينت معظم ىذه الدراسات أن النساء يحققن درجات أعمى من الرجال في االستثارات
العاطفية والحسية  ,وأقل في االستثارات الحركية والعقمية ;(Van den et al., 2013
.)Limont et al., 2014; Botella et al., 2015
وقد اقترح ) )Williams, 1969أوالً النموذج المعرفي العاطفي لئلبداع  ,والذي اقترح

اإلبداع في بعدين  ,البعد المعرفي والبعد العاطفي ,باإلضافة إلى ذلك  ,يمكن تمثيل اإلمكانات
اإلبداعية لقدرات الفرد المعرفية اإلبداعية  ,والتي تُستخدم إلنتاج أفكار جديدة ومفيدة
( ,)Runco & Jaeger, 2012; Jauk, et al., 2014ومن الميم مبلحظة أن
اإلمكانات ال تعادل القدرة اإلبداعية  ,عمى الرغم من أنيا توقع جيد ليا ( Runco & Acar,
.)2012
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ووفقًا لما أشار إليو )" , )Averill, 2011: 41تعد الجدة والفعالية ىما المعياران

ذكر لتقييم أي استجابة  ,عاطفية أو غير ذلك  ,كإبداعية" .
األكثر ًا
 ,ويؤكد ( )Renzulli, 2002عمى أن سموكيات األشخاص الذين يتمتعون بمستويات

عالية من الذكاء اإلبداعي تكون نتيجة تفاعل ثبلث سمات بشرية معينة تشمل ( القدرة
المعرف ية العالية  ,ومستويات عالية من االلتزام بالميام  ,ومستويات عالية من اإلبداع )  ,و
تشكل ىذه العوامل مجتمعة كما يرى ( )Renzulli, 2002أساس اإلمكانات العالية واإلبداع
واإلنجاز االستثنائي كما أنيا تكون متاحة لمتطبيق عمى أي مجال من مجاالت األداء البشري.
وقد أكد ) )Reynolds, 2014: 75عمى أىمية الذكاء اإلبداعي في اكساب طبلب
المرحمة الثانوية القدرة عمى التحدث وفيم المغة والثقافة الفرنسية  ,وذلك من خبلل تركيزه
عمى استخدام الذكاء اإلبداعي لتحقيق ثبلثة أىداف  ,يشير اليدف األول إلى القدرة عمى
اإلبداع باستخدام المغة الفرنسية  ,ويشير اليدف الثاني إلى القدرة عمى االستجابة لؤلصالة
باستخدام المغة الفرنسية  ,ويشير اليدف الثالث إلى القدرة عمى االنتقال إلى خارج المدرسة
إلى حياة أصمية أصيمة تثرييا الثقافة الفرنكوفونية.
كما ناقش ) )MacDowell & Michael, 2014: 73كيفية استخدام طبلب
الفيزياء لمذكاء اإلبداعي في تجاربيم في الفصول الدراسية والمشاريع التي يحاولون إنجازىا ,
حيث كان يجب عمى الطبلب استخدام حدسيم وتصورىم وقدراتيم اإلبداعية لتحويل األفكار
إلى خطط  ,ثم إنشاء أجيزة فعمية باستخدام خططيم  ,ويتم تشجيع عممية التفكير اإلبداعي
وممارستيا واالحتفال بيا من البداية إلى النياية.
شيئا ثابتًا في
ومن الناحية النفسية  ,تعتبر االبتكارية االنفعالية عممية نمائية وليس ً
بداية حياة الفرد و عند النظر إلييا من خبلل منظور البنائية اجتماعية  ,تقدم نظرية "اإلبداع
مبدئيا لكيفية ظيور االختبلفات الثقافية في المشاعر (Averill, 2011:
العاطفي وصفًا
ً
.)47
قادر عمى الوصول إلى االبتكارية االنفعالية  ,يجب تحدي الفرد من أجل
وليكون الفرد ًا
التخمص من المعتقدات المثبطة  ,واستكشاف وتطوير طريقة جديدة لئلدراك والتفكير
واالستجابة (.)Averill & Nunley, 1992: 207
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وأكد ))Averill, 1999b: 765عمى أنو عند الحد بين اإلدراك والعاطفة يكمن
اإلبداع" وأن اإلدراك ىو عممية اكتساب المعرفة  ,في حين أن العاطفة ىي عممية تقييم
بناء عمييا .ولقد افترض أن نفس العمميات (مثل
األحداث ذات األىمية الشخصية والتصرف ً
الذاكرة  ,التفكير  ,اإلدراك  ,الحكم) توسط في اإلدراك والعاطفة  ,لكن قد تحدث ىذه العمميات
في "مجموعات ودرجات مختمفة  ,حسب الظروف" .من اآلثار المترتبة عمى ىذا االفتراض أن
أيضا عمى نفس ىذه اآلليات األساسية  ,يرتبط بالموضوع العاطفي
"اإلبداع  ,الذي يشتمل ً
بقدر ما يرتبط بالمجال المعرفي" .

وتتنوع االستجابات االنفعالية االبتكارية من حيث الدرجة والنوع :عمى المستوى األدنى
 ,ينطوي اإلبداع العاطفي عمى التطبيق الفعال بشكل خاص لمشاعر موجودة بالفعل  ,واحدة
تعقيدا  ,فإنو ينطوي عمى تعديل ("النحت") من
موجودة داخل الثقافة ؛ عمى مستوى أكثر
ً
العاطفة القياسية لتمبية احتياجات الفرد أو المجموعة بشكل أفضل ؛ وعمى أعمى مستوى ,
فإنو ينطوي عمى تطوير شكل جديد من العاطفة  ,عمى أساس تغيير في المعتقدات والقواعد
التي تشكمت العواطف (.)Averill, 1999a: 334
وقد تم إجراء العديد من البحوث لفيم دور محفزات اإلبداع في توليد األفكار (Lenau
) , et al., 2015; Abdala et al., 2017ومع ذلك  ,لم يتم اعتبار اال نفعاالت كجزء
من ىذه المحفزات .
وكما يشير ( )Lovelace & Hunter, 2013: 60فإن مصدر االبتكارية ىو
األشخاص الموىوبين الذين يتمتعون بذكاء إبداعي استثنائي وبالنسبة ليم " ,يمثل اإلبداع
عرف
ًا
نقطة انطبلق لبلبتكار تتطمب
أفكار إبداعية من مصادر داخمية وخارجية .لذلك ُ ,ي َّ
االبتكار عمى النحو المناسب بأنو التنفيذ الناجح لؤلفكار اإلبداعية "
وبصفة عامة يمكن اعت بار متغيرات الدراسة الثبلث بمثابة نموذج كمي متكامل لئلبداع
كما يتبين من عبلل العرض السابق أن العبلقة بين العوامل المحفزة لئلبداع ومظاىر اإلبداع
المختمفة (المعرفية واالنفعالية) عبلقة دائرية  ,حيث يؤثر كل متغير من ىذه المتغيرات في
اآلخر ويتأثر بو.
ومن خبلل العرض السابق شعر الباحث بالحاجة إلى الكشف عن الفروق بين
الجنسين وخاصة لدى فئة الشباب ممن تخرجوا من الجامعات ويواصمون رحمة الدراسات العميا
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 ,كما شعر بأىمية الكشف عن التأثيرات المتبادلة بين أنماط االستثارات النفسية الفائقة
والذكاء اإلبداعي واالبتكارية االنفعالية من أجل تكوين نظرة متكاممة لمختمف جوانب العممية
اإلبداعية ,وعمى الرغم من أىمية متغيرات الدراسة الثبلث إال أنيا لم تمق مجتمعة االىتمام
الكافي من قبل الباحثين  ,حيث لم تتناوليا الدراسات السابقة – في حدود عمم الباحث –
وخاصة في ضوء النموذج البنائي المتكامل.
وتسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في متغيرات الدراسة ,
وتوليد أفضل نموذج سببي يتضمن التأثيرات المتبادلة بين متغيرات الدراسة التي يحتوييا
الشكل التالي:

شكم ( )1انًُىرج انضببٍ انًمتشذ نهعاللت بٍُ يتغُشاث انذساصت

ومن خبلل ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:
 ىل تختمف درجة طبلب الدبموم العام عمى مقياس أنماط االستثارات الفائقة باختبلف نوعالجنس؟
 ىل تختمف درجة طبلب الدبموم العام عمى مقياس الذكاء االبداعي باختبلف نوع الجنس؟ ىل تختمف درجة طبلب الدبموم العام عمى مقياس االبتكارية االنفعالية باختبلف نوعالجنس؟
 ىل تشكل متغيرات الدراسة والتي تشمل  :أنماط االستثارات الفائقة ,والذكاء اإلبداعيكمتغير وسيط نموذجا تنبؤيا باالبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام في التربية؟
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أيداف الدراسة:
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات
الدراسة الثبلث ( أنماط االستثارات الفائقة – الذكاء اإلبداعي – االبتكارية االنفعالية)  ,كما
تيدف إلى التوصل ألفضل نموذج بنائي يفسر العبلقات والتأثيرات المتبادلة بين متغيرات
الدراسة ( أنماط االستثارات الفائقة  ,والذكاء اإلبداعي كمتغير وسيط  ,واالبتكارية االنفعالية)
لدى طبلب الدبموم العام في التربية ,ويمكن تمخيص أىداف الدراسة في النقاط التالية:
 التعرف عمى الفروق بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية في أنماطاالستثارات الفائقة .
 التعرف عمى الفروق بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية في الذكاءاالبداعي .
 التعرف عمى الفروق بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية فياالبتكارية االنفعالية.
 الكشف عن العبلقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي كمتغيروسيط  ,واالبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام في التربية.

أينية الدراسة:
األينية الهظزية:
 تيتم الدراسة الحالية بمجموعة من المتغيرات تتناول اإلبداع في مختمف جوانبو التيتشمل االستعدادات أو المحفزات والجوانب المعرفية واالنفعالية.
 يمثل موضوع الدراسة أىمية بالغة في مجال عمم النفس التربوي بصفة عامة ورعايةالموىوبين بصفة خاصة  ,حيث إن كبل من أنماط االستثارات الفائقة وىي تعد من
محفزات اإلبداع  ,و الذكاء اإلبداعي وىو ىنا يمثل القدرة العقمية واالبتكارية االنفعالية
وىي ىنا تمثل الجانب االن فعالي لئلبداع جميعيا تعمل عمى تكوين شخصية إبداعية
متكاممة الجوانب  ,ومن ثم فإن دراسة العبلقات السببية بين ىذه المتغيرات يسيم في
زيادة فيمنا لتكامل العممية اإلبداعية  ,ويضع أيدينا عمى مفاتيح بناء الشخصية
اإلبداعية المتكاممة.
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 كما تنبع أىمية الدراسة أيضا من تناوليا لطبلب الدبموم العام في التربية  ,وىم فئة منخريجي الجامعات يسعون الستكمال دراستيم العميا في المجال التربوي  ,ولم تحظ ىذه
الفئة باالىتمام الكافي من قبل الباحثين وىو ما يجعل النتائج التي سوف تسفر عنيا
الدراسة ذات أىمية بالغة في فيم الكثير من جوانب العممية اإلبداعية لدييم.
 النموذج البنائي الذي سوف تسفر عنو الدراسة يمثل إضافة في مجال عمم النفسالتربوي فالنماذج تعتبر ىي المبنة األولي التي تبني عمييا النظريات.
 عدم وجود دراسات عربية وال أجنبية – في حدود عمم الباحث  -اىتمت بدراسة العبلقاتالسببية بين متغيرات الدراسة الثبلثة .

األينية التطبيكية:
 تقديم نموذج بنائي سببي لمعبلقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة  ,والذكاءاإلبداعي كمتغير وسيط  ,واالبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام في التربية ,
يستفيد منو الباحثون في دراستيم لمتغيرات الدراسة في البحوث المستقبمية.
 ت فيد النتائج المتعمقة بالفروق بين الجنسين في توجيو البرامج التي تعمل عمى دعمواثراء متغيرات الدراسة (أنماط االستثارات الفائقة  ,الذكاء اإلبداعي ,االبتكارية
االنفعالية).
 تفتح المجال أمام الباحثين نحو إعداد برامج وأنشطة تدريبية تيدف إلى تنمية اإلبداعلدي عينات مماثمة لعينة الدراسة باالستناد إلى العبلقات السببية بين متغيرات الدراسة.

مصطلحات الدراسة:
االستثارات الفائقة :تتحدد إجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس
االستثارات الفائقة ( الصورة الثانية) من إعداد ) Falk et al (1999تعريب كوثر قطب أبو
قوره (.)4464
الذكاء اإلبداعي :يتحدد إجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى اختبار الذكاء
اإلبداعي لمراشدين  ,إعداد  :حممي الفيل (.)4464
االبتكارية االنفعالية :تتحدد إجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى مقياس
االبتكارية االنفعالية إعداد )Averill, (1999

تعريب وتقنين :كريمان عويضة منشار

(.)4444
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اإلطار الهظزي للدراسة:
يتناول الباحث في ىذا الجزء المتغيرات الثبلث التي تتناوليا الدراسة ( االستثارات
الفائقة ,الذكاء اإلبداعي ,االبتكارية االنفعالية)  ,وذلك عمى النحو التالي:

أوال :االستجارات الفائكة:
يتناول الباحث في ىذا الجزء أنماط االستثارات الفائقة من حيث التعريف  ,واألنماط
التي تناولتيا الدراسات واألدبيات النظرية.

تعزيف االستجارات الفائكة:
يعرف دابروسكي فرط االستثارة أو االستثارات الفائقة عمى أنيا تشير إلى مستوى
فائق من القدرة تظير عمى شكل ردود فعل فائقة نحو المثيرات الداخمية والخارجية مدفوعة
برغبة كبيرة في التعمم  ,باإلضافة إلى الخيال المفعم بالنشاط والطاقة الجسدية ,واالنفعاالت
الحادة  ,والحساسية الزائدة ).(Akarsu & Guzel, 2006
ويرى ) (James, et al., 2007: 22إلى أنيا تشير إلى االستجابة العالية
لممثيرات والحساسية المفرطة لمشخص تجاىيا.
ويعرفيا الباحث الحالي بأنيا استجابة حسية أو عقمية أو تخيمية أو نفسحركية أو انفعالية
فائقة تجاه الم ثيرات الداخمية والخارجية يتميز بيا بعض األشخاص دون غيرىم بحيث تكون
ردود أفعاليم تجاه تمك المثيرات أقوى من أقرانيم.

أمناط االستجارات الفائكة:
ىناك خمسة أنماط رئيسية لبلستثارات الفائقة تتمثل فيما يمي:
 االستثارة الفائقة النفسحركية:و تشير إلى فرط استثارة الجياز العصبي العضمي  ,ومن مظاىرىا النشاط والحيوية
والحركة المستمرة  ,والحماس الشديد واالندفاعية والسرعة في أثناء الكبلم  ,ووجود دافع
قوى لممنافسة والعمل بنشاط.
 االستثارة الفائقة الحسية:وتشير إلى ردود الفعل القوية والعالية تجاه المثيرات الحسية (التي يتم استقباليا من
خبلل الحواس الخمسة) ,ومن مظاىرىا وجود استجابة ألصوات غير مسموعة لآلخرين ,
أو الخوف واالنزعاج من األصوات  ,والشره في األكل مع االستمتاع بالطعام ,والقدرة عمى
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تمييز الطعم واالستمتاع بالنكيات المختمفة لمطعام  ,والحساسية نحو مممس األشياء
والمناظر الطبيعية.
 االستثارة الفائقة العقمية:وتشير إلى الرغبة الشديدة في المعرفة والفيم ومن مظاىرىا شعور الفرد بحاجة
مستمرة لمفيم وتحصيل المعارف والتحميل والتأليف ,حب االستطبلع الشديد وكثرة القراءة و
المبلحظة الشديدة والتركيز واالستمرارية ف ي بذل المجيود العقمي  ,باإلضافة إلى التفكير
ما وراء المعرفي والتفكير األخبلقي.
 االستثارة الفائقة التخيمية:وتشير إلى القدرة العالية عمى التخيل  ,ومن مظاىرىا االستغراق العميق في الخيال
وأحبلم اليقظة والولع بالمجاز ,واالستخدام المتكرر لمصور ,والخمط بين الحقيقة والخيال.
 االستثارة الفائقة االنفعالية:وتشير إلى ردود الفعل القوية تجاه المواقف العاطفية  ,ومن مظاىرىا بناء عبلقات
عميقة وروابط عاطفية قوية  ,والحساسية المفرطة تجاه األشخاص واألحداث واألماكن,
والتعاطف  ,والشفقة ,والحساسية الشديدة إزاء مشاعر اآلخرين ;(Lind, 2001: 121
Mendeglio & Tiller, 2006: 66; Piechowski, 2006: 32).

ثانيا :الذناء اإلبداعي:
يتناول الباحث في ىذا الجزء الذكاء اإلبداعي من حيث التعريف  ,واألىمية ,
واألنماط التي تناولتيا الدراسات واألدبيات النظرية.

تعزيف الذناء اإلبداعي:
يعرفو ) (Ferrando et al., 2016: 674بأنو القدرة عمى التوصل إلى حمول
لمشكبلت الحياة اليومية تتسم باألصالة ويتضمن مجموعة من القدرات تشمل التخيل واالبتكار
واالكتشاف والقدرة عمى التأمل وفرض الفروض.
ويشير (حممي الفيل )44 :4463 ,إلى أنو مجموعة من القدرات العقمية ذات نمطين
تقاربي وتباعدي  ,نشأت من التحاد القدرة العقمية الفائقة المتمثمة في الذكاء مع الميارة
العقمية الفاعمة المتمثمة في اإلبداع ويتمثل في القدرة عمى إنتاج إجابات محددة والتوظيف
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اإلبداعي لممعارف السابقة جنبا إلى جنب مع القدرة عمى إنتاج إجابات غير مألوفة ومتعددة ,
وتوقع األحداث والنتائج.
ويعرفو الباحث الحالي بأنو قدرة عقمية عالية يستطيع الفرد توظيفيا في إنتاج
الحمول التقميدية وغير التقميدية واالستفادة من المعطيات التقميدية في إنتاج حمول جيدة تتسم
باألصالة والمرونة والطبلقة  ,ويتضمن مجموعة من الميارات تتمثل في التوصل إلى الحل
الصحيح التقميدي  ,باإلضافة إلى حمول غير تقميدية صحيحة أيضا واالستفادة من المخزون
المعرفي بشكل إبداعي  ,والقدرة عمى االستدالل من خبلل المعطيات وتوقع ما تؤول إليو
األحداث.

أمناط الذناء اإلبداعي:
أشار ) (Hunter, 2012: 102إلى وجود أربعة أنماط لمذكاء اإلبداعي تتمثل في:
 الحدس :ويعتمد عمى االستفادة من الخبرات السابقة لتوجيو السموك. االبتكار :ويعتمد عمى حل المشكبلت من خبلل البيانات المعطاة. التخيل :ويعتمد عمى التصور الذي تيح إيجاد الفرص المختمفة. اإلليام :ويركز عمى العاطفة لتغيير األشياء.ويشير ) (Kaufman, et al., 2013إلى أن القدرة اإلبداعية تتضمن أربعة عوامل
تتمثل في:
 الفضول  :ويتضمن القدرة عمى التساؤل  ,والتفكير أو االستكشاف . الخيال :و يتضمن القدرة عمى بناء الصورة الذىنية والتصور. المخاطرة  :و يتضمن القدرة عمى تجربة تحديات جديدة.-

التحدي  :و يتضمن القدرة عمى المحاولة م ار ار وتك ار ار من أجل الحصول عمى النجاح.

أينية الذناء اإلبداعي:
-

يشير ) (Lovelace & Hunter, 2013: 60إلى إن مصدر االبتكار ىو األشخاص
الموىوبين الذين يتمتعون بذكاء إبداعي استثنائي وبالنسبة ليم " ,يمثل اإلبداع نقطة
عرف
ًا
انطبلق لبلبتكار تتطمب
أفكار إبداعية من مصادر داخمية وخارجية .لذلك ُ ,ي َّ
االبتكار عمى النحو المناسب بأنو التنفيذ الناجح لؤلفكار اإلبداعية "
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-

ويشير ) (Jacobsen, 2000إلى أن الخصائص الفعمية لؤلفراد ذوي الذكاء اإلبداعي
االستثنائي ال تتوافق مع الصور النمطية المعروفة عادة  ,ويؤكد )(Renzulli, 2002
عمى أن سموكيات األشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء اإلبداعي تكون
نتيجة تفاعل ثبلث سمات بشرية معينة تشمل ( القدرة المعرفية العالية  ,ومستويات
عالية من االلتزام بالميام  ,ومستويات عالية من اإلبداع )  ,و تشكل ىذه العوامل
مجتمعة كما يرى ) (Lubinski, et al, 2001; Renzulli, 2002أساس اإلمكانات
العالية واإلبداع واإلنجاز االستثنائي كما أنيا تكون متاحة لمتطبيق عمى أي مجال من
مجاالت األداء البشري.

-

ويؤكد ) (Jacobsen, 2000عمى أن األفراد الذين لدييم ذكاء إبداعي استثنائي ال
يحتاجون إلى أن ُيطمب منيم "التفكير خارج الصندوق" .إن فضوليم الشديد ومدى
استعدادىم لمنظر إلى األمور بطريقة مختمفة  ,وقدرتيم عمى إدارة وجيات النظر
المتناقضة تؤدي إلى سيولة االنتقال بين التفكير المتقارب والتفكير المتباين.

-

وقد أكد ) )Reynolds, 2014: 75عمى أىمية الذكاء اإلبداعي في اكساب طبلب
المرحمة الثانوية القدرة عمى التحدث وفيم المغة والثقافة الفرنسية  ,وذلك من خبلل
تركيزه عمى استخدام الذكاء اإلبداعي لتحقيق ثبلثة أىداف  ,يشير اليدف األول إلى
القدرة عمى اإلبداع باستخدام المغة الفرنسية  ,ويشير اليدف الثاني إلى القدرة عمى
االستجابة لؤلصالة باستخدام المغة الفرنسية  ,ويشير اليدف الثالث إلى القدرة عمى
االنتقال إلى خارج المدرسة إلى حياة أصمية أصيمة تثرييا الثقافة الفرنكوفونية.

-

كما ناقش ) )MacDowell & Michael, 2014: 73كيفية استخدام طبلب الفيزياء
لمذكاء اإلبداعي في تجاربيم في الفصول الدراسية والمشاريع التي يحاولون إنجازىا ,
حيث كان يجب عمى الطبلب استخدام حدسيم وتصورىم وقدراتيم اإلبداعية لتحويل
األفكار إلى خطط  ,ثم إنشاء أجيزة فعمية باستخدام خططيم  ,ويتم تشجيع عممية
التفكير اإلبداعي وممارستيا واالحتفال بيا من البداية إلى النياية.
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ثالجا :االبتهارية االنفعالية:
يتناول الباحث في ىذا الجزء االبتكارية االنفعالية من حيث التعريف  ,والمراحل ,
والمستويات التي تناولتيا الدراسات واألدبيات النظرية.

تعزيف االبتهارية االنفعالية:
يرى ) (Averill, J. & Tomas, 1991: 270أن االبتكارية االنفعالية تشير إلى
مجموعة من االنفعاالت التي تتسم بالجدة واألصالة والفعالية.
ويشير ) (Lim, 1995: 148إلى أنيا تعني القدرة عمى اإلحساس بمشاعر تتسم
بالجدة والتعبير عنيا تعبي ار فعاال يعمل عمى تعزيز النمو الشخصي وتعزيز عبلقة الفرد
باآلخرين مما يؤدي إلى تحقيق المزيد من اإلنجازات التي تتسم باإلبداع.
ويعرفيا الباحث الحالي بأنيا ":القدرة عمى الشعور بحاالت انفعالية تتسم بالجدة
والفعالية ,والقدرة عمى إدراك الحاالت االنفعالية لآلخرين  ,والتعبير عن المشاعر الشخصية
بطريقة فعالة ومتفردة تساعد الفرد في تعزيز عبلقاتو باآلخرين وتعزيز نموه الشخصي,
وتتضمن جانبين  :جانب يتعمق بالمدخبلت ,ويشير إلي شعور الفرد بمشاعر متفردة و فعالة
 ,وجانب يتعمق بالمخرجات  ,ويشير إلي التعبير عن المشاعر بطريقة إبداعية".

مزاحل االبتهارية االنفعالية:
يشير ) (Averill, 1999a: 331إلى وجود أربعة مراحل لبلبتكارية االنفعالية
تتمثل فيما يمي:
 مرحمة االستعداد :وفييا يتم تحديد المشكمة وجمع المعمومات المتعمقة بيا من مصادرمختمفة.
 مرحمة االحتضان :ويتم فييا التركيز عمى الفكرة بحيث تتضح في ذىن الفرد ثم ترتيبياوتنظيميا.
 مرحمة االليام :ويتم فييا إدراك العبلقات بين األجزاء المختمفة لممشكمة. مرحمة التحقق أو اإلثبات :وفييا يتم تجريب الفكرة اإلبداعية واختبارىا وتقييميا.وىذه المراحل تعتبر معايي ار لئلبداع حيث تبدأ باالستعداد وتنتيي بعممية التحقق  ,والذي
يعتبر بمثابة تقييم لبلستجابة اإلبداعية والحكم عمييا.
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مستويات االبتهارية االنفعالية:
يشير ) (Averill, 2002إلى وجود ثبلثة مستويات لبلبتكارية االنفعالية تتمثل في:
-

المستوى األدنى :ويشير إلى التطبيق الفعال لبلنفعاالت والدمج بين االنفعاالت المختمفة
في إطار ثقافة وتقاليد المجتمع.

-

المستوى المتوسط :ويشير إلى تعديل الفرد النفعاالتو من أجل تمبية حاجاتو وحاجت
الجماعة.

-

المستوى المرتفع :ويشير إلى تطوير أشكال جديدة وغير مألوفة من التعبيرات االنفعالية
وبناء متبلزمات انفعالية من خبلل إجراء تغييرات أساسية في المعتقدات والقواعد.

الدراسات السابكة:
ىناك العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة بشكل منفرد أو في عبلقة كل
منيا باآلخر  ,وسوف يقدم الباحث عرضا موج از ليذه الدراسات عمى النحو التالي:
دراسة أحمد سعيد زيدان ( )4462بعنوان " التحقق من البنية السيكومترية والعامميةلؤلنشطة اإلبداعية لتورانس وعبلقتيا باالستثارة الفائقة والتحصيل األكاديمي لدى طالبات كمية
التربية بجامعة السويس"
وقد ىدفت الدراسة إلى الكشف عن نسبة شيوع األنشطة اإلبداعية لدى مجتمع
الدراسة ,كما ىدفت إلى التحقق من الخصائص السيكومترية والبنية العاممية لقائمة األنشطة
اإلبداعية و والكشف عن العبلقة بين الدرجة الكمية لؤلنشطة اإلبداعية والدرجة الكمية
لبلستثارة الفائقة والت حصيل األكاديمي في أربعة مقررات دراسية شممت مادة المغة األجنبية
ومادة حقوق اإلنسان  ,ومادة مينة التعميم  ,مادة مبادئ التدريس  ,كما ىدفت إلى الكشف
عن أثر كل من درجات التحصيل األكاديمي في المواد األربعة والدرجة الكمية لبلستثارة الفائقة
عمى درجات األنشطة اإلبداعية  ,وطبقت الدراسة عمى عينة بمغت ( )444طالبة من طالبات
الفرقة األولى بجامعة السويس  ,وتوصمت النتائج إلى تمتع قائمة األنشطة اإلبداعية بدرجة
مقبولة من الصدق والثبات ,ووجود أربعة عوامل تتضمنيا قائمة األنشطة اإلبداعية  ,وتشمل
( العممي  ,المغوي  ,االجتماعي  ,والفني) ,كما توصمت إلى وجود عبلقة دالة بين الدرجة
الكمية لؤلنشطة اإلبداعية ودرجة التحصيل في مادة مبادئ التدريس والدرجة الكمية لبلستثارة
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الفائقة  ,كما توصمت أيضا إلى تأثير كل من مقرر مبادئ التدريس والدرجة الكمية لبلستثارة
الفائقة عمى األنشطة اإلبداعية.
دراسة نورة إبراىيم السميمان ( )4461بعنوان "أنماط فرط االستثارة وعبلقتيا بالتفوقالدراسي والقدرات اإلبداعية لدى الطالبات بالمرحمة الجامعية"
وىدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط االستثارات الفائقة لدى طالبات المرحمة
الجامعية والعبلقة بينيا وبين كل من التفوق الد راسي والقدرات اإلبداعية  ,كما ىدفت إلى
الكشف عن وجود فروق دالة إحصائيا عمى مقياس االستثارات الفائقة تعزى لمتفاعل بين كل
من التفوق الدراسي والقدرات اإلبداعية  ,وبمغت عينة الدراسة ( )164من طالبات المرحمة
الجامعية ( المتفوقات وغير المتفوقات دراسيا)  ,واستخدمت الدراسة مقياس االستثارات
الفائقة النسخة الثانية ) ,(OEQ11واختبار تورانس  ,وتوصمت النتائج إلى وجود عبلقة دالة
إحصائيا بين االستثارة الفائقة العقمية والتفوق الدراسي  ,ووجود عبلقة دالة إحصائيا بين
االستثارة الفائقة الحسية وكل من قدرة ( األصالة)  ,والدرجة الكمية لئلبداع ,كما كشفت
النتائج عن عدم وجود تأثير دال لمتفاعل بين التفوق الدراسي والقدرات اإلبداعية عمى
االستثارات الفائقة لدى عينة الدراسة.
دراسة ) Tieso, C. (2007بعنوان " التعرف عمى أنماط االستثارات الفائقة لدى الطبلبالموىوبين وآبائيم"
وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أنماط االستثارات الفائقة لدى الموىوبين  ,والتعرف
عمى ىذه األنماط أيضا كما يراىا آباؤىم  ,وطبقت الدراسة مقياس االستثارات الفائقة النسخة
الثانية ) , (OEQ11وبمغت عينة الدراسة ( )601طالبا وطالبة من الطبلب الممتحقين
ببرنامج صيفي لمموىوبين  ,كما بمغ عدد اآلباء ( , )616وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود
فروق بين الذكور واإلناث في كل من االستثارات الفائقة ( الحسية واالنفعالية)  ,وذلك لصالح
اإلناث  ,ووجود فروق بين الذكور واإلناث في االستثارة الفائقة (العقمية) لصالح الذكور  ,كما
أكدت النتائج وجود تأثير دال لدخل األسرة عمى كل من االستثارة الفائقة (التخيمية والحسية).
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دراسة ) Calic (1994بعنوان" االحساسات العالية كمؤشر عمى اإلمكانات اإلبداعية فيالفنون البصرية واألدائية"
وىدفت الدراسة إلى التحقق من إمكانية اعتبار االستثارات الفائقة مؤش ار لمسعة و
اإلمكانات اإلبداعية في مجال الفنون األدائية والفنون البصرية  ,كما ىدفت إلى التحقق من
إمكانية االعتماد عمى االستثارات الفائقة كمؤشر عمى مستوى اإلمكانات اإلبداعية لدى األفراد,
وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الطبلب من جامعة جورجيا  ,إحداىما ضمت طبلبا
من كمية الفنون واألخرى ضمت طبلبا من تخصصات أخرى ,وقد توصمت النتائج إلى وجود
فروق بين المجموعتين عمى كافة المقاييس الفرعية لبلستثارات الفائقة باستثناء االستثارة
العقمية وذلك لصالح طبلب كمية الفنون  ,ومن ثم فقد خمصت الدراسة إلى أنو يمكن االعتماد
عمى مقياس االستثارات الفائقة لمتمييز بين المستوى اإلبداعي لؤلفراد.
دراسة فاطمة أحمد وآخرون ( )4464بعنوان" مفيوم الذكاء واإلبداع الضمني لدى طمبةالسنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في الطب"
واستيدفت الدراسة التعرف عمى مفيوم النظريات الضمنية المتعمقة بالذكاء واإلبداع
الضمني لدى طبلب السنتين األولى والثانية في برنامج دكتور في الطب بجامعة الخميج
العربي ,وتكونت عينة الدراسة من ( )442طالبا وطالبة  )30( ,من الذكور  ,و ( )660من
اإلناث ,وتوصمت النتائج إلى أن متوسط الذكاء الضمني واإلبداع الضمني كان مرتفعا لدى
عينة الدراسة ,ولم تظير فروق بين الذكور واإلناث  ,كما أنو ال يوجد أثر دال إحصائيا
لمتفاعل بي ن كل من السنة الدراسية والنوع في كل من الذكاء واإلبداع الضمني ,بينما وجد أثر
دال إحصائيا عند مستوى ( )4040يعزى لمسنة الدراسية في الذكاء الضمني واإلبداعي.
دراسة ) He, et al (2017بعنوان "االستثارات النفسية الفائقة كسمات نفسية ميمةلبلبداع :من منظور دابروسكي"
وىدفت ىذه الدراسة إلى التأكد من إسيام االستثارات الفائقة في اإلبداع من منظور
 , Dabrowskiالذي يفترض أن االستثارات الفائقة ىي سمات نفسية ىامة لئلبداع ,
وتكونت عينة الدراسة من (  ) 6400طالباً ( 04.0في المائة من اإلناث) في الصفوف( -2

 ) 66في ىونغ كونغ  ,و تم قياس االستثارات الفائقة باستخدام مقياس االستثارات الفائقة
النسخة الثانية والتفكير اإلبداعي باستخدام اختبار إنتاج التفكير اإلبداعي  -الرسم ( – TCT
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 , )DPعمى التوالي  ,وقد جرى

استنادا إلى دراسة
تطوير مقياس االستثارات الفائقة
ً

 Dabrowskiعن القابمية المفرطة  ,كما تم تطوير اختبار إنتاج التفكير اإلبداعي – الرسم(
المكون لئلبداع الذي ييدف إلى التقاط مختمف مكونات اإلبداع
 ) TCT-DPوفقًا لمنموذج
ِّ

من خبلل استخدام المنيج الجشطاتي  ,وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :أوالً ,

ثانيا
معا(  ) 563.1من التباين في اإلبداع ً ,
فسرت األشكال الخمسة من االستثارات الفائقة ً
 ,تم تصنيف االستثارة الفائقة التخيمية كأىم مؤشر عمى اإلبداع  ,يميو االستثارة الفائقة
الفكرية والعاطفية والحسية والنفسية ,ثالثا  ,أظير مقياس االستثارات الفائقة  OEQIIقوة
تمييزية كبيرة في تحديد األف ارد ذوي اإلبداع العالي مع معدل دقة (  )5 26.3نظريا  ,كما
قدمت النتائج دعما تجريبيا لمنظور  Dabrowskiفيما يتعمق بالدور التنبؤي لبلستثارات
الفائقة في اإلبداع  ,كما تُثري النتائج دراسة دابروسكي المتعمقة بعبلقة االستثارة الفائقة -
اإلبداع وتعزز فيم طبيعة اإلبداع عمميا .
دراسة ) Martowska, A. & Matczak, A. (2016بعنوان " البحث عن االرتباطاتالخاصة باالستثارات الفائقة"
وىدفت إلى دراسة

العبلقة بين االستثارات الفائقة والصفات المزاجية  ,والذكاء ,

والكفاءات العاطفية واالجتماعية  ,وكذلك الرفاه وطبقت الدراسة عمى عينة من الطبلب
والطالبات من مختمف الكميات الذين تتراوح أعمارىم بين (  )14- 64عام  ,وتم قياس
االستثارات الفائقة باستخدام النسخة الثانية من مقياس االستثا ارت الفائقة الذي تم إعداده
بواسطة ) , Frank Falk, et al., (1999والذي ترجم إلى المغة البولندية عام()4446
بواسطة  .Franciszek Leśniakوعدلت في عام ( ) 4441من قبل

Wiesława

 , Limontوقد أظيرت النتائج ارتباطا قويا بين االستثارة الحركية والعاطفية والمزاج  ,وعمى
وجو التحديد ترتبط االستثارة النفسحركية بشكل إيجابي بالصفات المزاجية المرتبطة بارتفاع
الطمب عمى التحفيز وقدرة عالية عمى معالجة التحفيز وترتبط االستثارة العاطفية بالخصائص
المزاجية التي تشير إلى ضعف القدرة عمى معالجة التحفيز ,و تتشابو االستثارة العقمية مع
االستثارة النفسحركية  :حيث ترتبط سمبيا بالتفاعل العاطفي و (عمى مستوى الميل) مع
المثابرة والتحمل ,و ترتبط االستثارة التخيمية مع الصفات المزاجية بنفس طريقة االستثارة
وسمبا مع النضوج ,أما االستثارة الحسية ,
العاطفية  ,أي بشكل إيجابي مع التفاعل العاطفي
ً
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فترتبط بشكل إيجابي بالحساسية الحسية  ,وعمى مستوى الميل  ,بشكل إيجابي مع التحمل
وسمبية مع التفاعل العاطفي ,كما أكدت النتائج ارتباط االستثارة العقمية بشكل إيجابي بعامل
المعرفة  ,وىو مؤشر لمذكاء المتبمور ,كما أظيرت النتائج أن االستثارة الحسية ترتبط إيجابيا
مع الحساسية ال حسية .والعبلقة بين االستثارة التخيمية والصفات المزاجية ىي األضعف و
االستثارة الفكرية ىي الوحيدة التي ترتبط بشكل إيجابي مع الذكاء والميزة األكثر تمي از في
االستثارة العاطفية ىي العبلقة اإليجابية العالية مع المثابرة ,كما أكدت النتائج أن الكفاءات
سمبا مع االستثارة العاطفية والتخيمية (العبلقة
المرتبطة بالذكاء العاطفي االستراتيجي ترتبط ً
أضعف وتشير فقط إلى ميارة التحكم في العواطف) كذلك يرتبط االستثارة العقمية بإيجابية ,
ارتباطا ضعيفا عند مستوى الميل  ,مع الميارة في التحكم في العواطف.
دراسة ) Jennifer & James (1996بعنوان " الفروق الفردية في االبتكارية االنفعاليةكما تتجمى من خبلل الكممات والصور"
وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الفروق بين الجنسين في االبتكارية االنفعالية ,
وتكونت العينة من ( ) 624طالبا وطالبة من تخصص عمم النفس بجامعة مينسوتا  ,وتوصمت
النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور عند التعبير عن
المشاعر بالكممات أو الصور أو تعبيرات الوجو أو التعبير بطريقة لفظية.
دراسة  )Ivcevic, et al(2007بعنوان" الذكاء االنفعالي واالبتكارية االنفعالية"وىدفت الدراسة إلى الكشف عن العبلقة بين االبتكارية االنفعالية والذكاء المعرفي
والوجداني من خبلل دراستين متابعتين  ,طبقتا عمى عينتين من طمبة الجامعة األولى ضمت
( )624طالبا وطالبة ,والثانية ( )661طالبا وطالبة  ,وتوصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود
عبلقة بين االبتكارية االنفعالية والذكاء الوجداني  ,كما توصمت إلى وجود عبلقة بين
االبتكارية االنفعالية وقدرات االبداع المعرفي.
دراسة  ) Meir (1991بعنوان" قدرات التفكير اإلبداعي  ,والسمات الفصامية  ,وعدم تناسقالدماغ"
وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة االرتباطية بين التفكير اإلبداعي واالبتكارية
االنفعالية لدى كل من الفصاميين واألسوياء ,.وتكونت العينة من ( )440طالبا جامعيا من
الذكور  ,واستخدمت الدراسة مقياسا لمتفكير اإلبداعي ومقياسا لبلبتكارية االنفعالية ,وقد
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توصمت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين التفكير اإلبداعي
واالبتكارية االنفعالية لدى كل من الفصاميين واألسوياء.
دراسة سامح أحمد سيد ( )4464بعنوان" تمييز االبتكار االنفعالي عن االبتكار المعرفيوالذكاء االنفعالي لدى الشباب من الجنسين"
وىدفت إلى التحقق من استقبلل البنية العاممية لكل من االبتكارية االنفعالية واالبتكار
المعرفي  ,والتحقق من وجود عبلقة ارتباطية بين المتغيرين ,وتكونت العينة من ( )644طالبا
وطالبة من طمبة الجامعة (  )11من الذكور  ,و( )12من اإلناث  ,وتوصمت إلى وجود
عبلقة ارتباطية بين االبتكارية االنفعالية واالبتكار المعرفي حيث بمغ معامل االرتباط ()4.04
 ,كما توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جميع أبعاد االبتكارية
االنفعالية واالبتكار المعرفي  ,وتراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين (.)4004 – 4.44
دراسة بيرام جوكار ومحبوبة البرزي ( )4464بعنوان" العبلقة بين االبتكارية االنفعاليةواالبتكار المعرفي والعوامل الخمس الكبرى لمشخصية لطبلب جامعة شيراز"
وىدفت إلى التعرف عمى العبلقة بين االبتكارية االنفعالية واالبتكار المعرفي والعوامل
الخمس الكب رى لمشخصية لطبلب جامعة شيراز ,والتحقق من استقبللية المتغيرين ,وتوصمت
إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين االبتكارية االنفعالية واالبتكار المعرفي  ,حيث
بمغت قيمة معامل االرتباط ( , )4016كما قام الباحثان بإجراء تحميل عاممي استكشافي بيدف
التحقق من استقبل ل المتغيرين وقد أكدت نتائج التحميل العاممي عمى استقبلل المتغيرين
بالرغم من العبلقة االرتباطية بينيما.

التعليل على الدراسات السابكة:
من خبلل مراجعة الدراسات السابقة يتبين اآلتي:
بالنسبة لطبيعة العينة شممت طمبة المرحمة الجامعية كما في دراسة أحمد سعيد زيدان( , )4462و دراسة نورة إبراىيم السميمان ( ,)4461ودراسة ), Tieso, C. (2007
و دراسة ) , Calic (1994ودراسة فاطمة أحمد وآخرون ( , )4464ودراسة
) , Martowska, A. & Matczak, A. (2016و دراسة Jennifer & James
 , )(1996ودراسة ) , Ivcevic, et al(2007ودراسة ) , Meir (1991ودراسة
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سامح أحمد سيد ( , )4464و دراسة بيرام جوكار ومحبوبة البرزي ( , )4464وطبلب
الصفوف من ( )66 – 2كما في دراسة ).He, et al (2017
تراوح حجم العينة ما بين ( )644كما في دراسة سامح أحمد سيد ( , )4464و ()6400كما في دراسة ).He, et al (2017
 استخدمت معظم الدراسات التي اىتمت بأنماط االستثارات الفائقة مقياس االستثارات الفائقةالنسخة الثانية كما في دراسة نورة إبراىيم السميمان ( , )4461ودراسة Tieso, C.
) ,(2007ودراسة ) , He, et al (2017ودراسة

& .Martowska, A.

)Matczak, A. (2016
يوجد ندرة شديدة في الدراسات التي اىتمت بدراسة عبلقة الذكاء اإلبداعي كمفيوم مستقلبكل من أنماط االستثارات الفائقة واالبتكارية االنفعالية  ,وان كانت بعض الدراسات مثل
دراسة ) Martowska, A. & Matczak, A. (2016قد ىدفت إلى دراسة العبلقة
بين االستثارات الفائقة والصفات المزاجية  ,والذكاء  ,والكفاءات العاطفية واالجتماعية ,
و الرفاه ولكنيا لم تتناول المفيوم المستقل لكل من الذكاء اإلبداعي واالبتكارية
االنفعالية بأبعادىما التي صارت معروفة ومحددة لدى الباحثين  ,كما أن دراسة

He,

) et al (2017ىدفت إلى التأكد من إسيام االستثارات الفائقة في اإلبداع من منظور
 , Dabrowskiوافترضت أن االستثارات الفائقة ىي سمات نفسية ىامة لئلبداع  ,كذلك
فقد اىتمت دراسة فاطمة أحمد وآخرون ( )4464بالتعرف عمى مفيوم النظريات
الضمنية المتعمقة بال ذكاء واإلبداع الضمني لدى طبلب السنتين األولى والثانية في
برنامج دكتور في الطب بجامعة الخميج العربي  ,كما كشفت دراسة )Calic (1994
عن إمكانية االعتماد عمى االستثارات الفائقة كمؤشر عمى مستوى اإلمكانات اإلبداعية
لدى األفراد ,وتوصمت دراسة ) Ivcevic, et al(2007إلى وجود عبلقة بين االبتكارية
االنفعالية وقدرات االبداع المعرفي  ,وتوصمت دراسة ) Meir (1991إلى وجود عبلقة
ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين التفكير اإلبداعي واالبتكارية االنفعالية لدى كل من
الفصاميين واألسوياء ,وتوصمت دراسة أحمد سعيد زيدان ( )4462إلى وجود عبلقة
دالة بين الدرجة الكمية لؤلنشطة اإلبداعية ودرجة التحصيل في مادة مبادئ التدريس
والدرجة الكمية لبلستثارة الفائقة  ,كما توصمت أيضا إلى تأثير كل من مقرر مبادئ
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التدريس والدرجة الكمية لبلستثارة الفائقة عمى األنشطة اإلبداعية ,كما توصمت دراسة
سامح أحمد سيد ( )4464ودراسة بيرام جوكار ومحبوبة البرزي ( )4464إلى وجود
عبلقة ارتباطية بين االبتكارية االنفعالية واالبتكار المعرفي وىو أقرب ما يكون إلى الذكاء
اإلبداعي  ,كما أكدت دراسة ) He, et al (2017عمى الدور التنبؤي لبلستثارات
الفائقة  OEsفي اإلبداع.
أما فيما يتعمق بالفروق بين الجنسين فقد توصمت دراسة ) Tieso, C. (2007إلى وجودفروق بين الذكور واإلناث في كل من االستثارات الفائقة ( الحسية واالنفعالية)  ,وذلك
لصالح اإلناث  ,ووجود فروق بين الذكور واإلناث في االستثارة الفائقة (العقمية) لصالح
الذكور  ,وتوصمت دراسة فاطمة أحمد وآخرون ( )4464إلى عدم وجود تظير فروق
بين الذكور واإلناث في كل من الذكاء الضمني واإلبداع الضمني  ,وتوصمت دراسة
) Jennifer & James (1996إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث
لصالح الذكور في االبتكارية االنفعالية.

فزوض الدراسة:
تسعى الدراسة الحالية إلى اختبار صحة الفروض التالية:
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كل من الذكور  ,و اإلناث عمىمقياس أنماط االستثارات الفائقة لدى طبلب الدبموم العام قي التربية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كل من الذكور  ,و اإلناث عمىمقياس الذكاء االبداعي لدى طبلب الدبموم العام قي التربية.
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كل من الذكور  ,و اإلناث عمىمقياس االبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام قي التربية.
 تشكل متغيرات الدراسة الحالية  :أنماط االستثارات الفائقة ,والذكاء اإلبداعي (كمتغيروسيط) نموذجا تنبؤيا باالبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام في التربية.
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مهًج الدراسة:
تستخدم الدراسة الحالية المنيج الوصفي وذلك لمناسبتو ألىداف الدراسة  ,حيث
تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة العبلقات السببية والتأثيرات المتبادلة بين
متغيرات الدراسة  :أنماط االستثارات الفائقة  ,والذكاء اإلبداعي كمتغير وسيط  ,واالبتكارية
االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام في التربية.

عيهة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة الحالية من ( )410طالبا وطالبة من طبلب الدبموم العام في
التربية بكمية الدراسات العميا لمتربية جامعة القاىرة في العام الجامعي  ,4444/ 4464منيم
( )644من الذكور  ,و( )600من اإلناث.

أدوات الدراسة:
تستخدم الدراسة الحالية األدوات التالية:
مقياس االستثارات الفائقة ( الصورة الثانية) من إعداد ) Falk et al (1999تعريب
كوثر قطب أبو قوره (.)4464

اهلدف مو املكياس :
ييدف إلى الكشف عن مستوى االستثارات الفائقة لدى الطبلب من خبلل خمسة
مجاالت تشمل االستثارات ( النفسحركية ,الحسية ,التخيمية ,العقمية ,االنفعالية).

وصف املكياس:
يتكون المقياس من ( ) 04عبارة تصف أنواع االستثارات الفائقة الخمسة بواقع ()64
عبارات لكل نوع من أنواع االستثارات الفائقة  ,ويتم اإلجابة عمى كل فقرة من خبلل االختيار
من خمسة بدائل (التنطبق عمي إطبلقا  ,ال تنطبق عمي كثي ار  ,تنطبق عمي إلى حد ما,
تنطبق عمي كثيرا ,تنطبق عمي كثي ار جدا) وتأخذ ىذه االختيارات الدرجات ()0 ,0 ,1 ,4 ,6
عمى الترتيب وتصحح العبارتان ( )00 ,13بعكس ترتيب الدرجات السابقة لكونيا مفردات
سمبية.
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اخلصائص السيهومرتية للنكياس:
صدم املكياس:
قامت معدة المقياس في البيئة العربية بحساب الصدق العاممي لممقياس  ,وذلك من
خبلل إجراء التحميل العاممي التوكيدي  ,وذلك عمى عينة قواميا ( )604طالبا وطالبة ,ونتج
عن ىذا التحميل خمسة عوامل فسرت ما نسبتو ( % )100024من التباين في استجابات
الطمبة عم ى المقياس  ,وفسر العامل األول ما نسبتو ( % )610021من التباين الكمي  ,كما
فسر العامل الثاني ما نسبتو ( %)10444من التباين الكمي ,وفسر العامل الثالث ما نسبتو
( %) 00414من التباين الكمي  ,كما فسر العامل الرابع ما نسبتو ( %)10324من التباين
الكمي ,وفسر العامل الخامس ( )10204من التباين الكمي.

ثبات املكياس:
استخدمت معدة المقياس طريقة تحميل التباين لحساب ثبات المقياس عن طريق
حساب معامل ألفا كرونباخ  ,وطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة جيتمان وامتدت قيم
معامبلت الثبات لؤلبعاد الفرعية والمقياس ككل ما بين ( )4.214و ( , )40324وىي قيم
مرتفعة تؤدي إلى الثقة في ثبات المقياس.

الجبات يف الدراسة احلالية:قام الباحث الحالي بحساب الثبات لممقياس في الدراسة الحالية عن طريق إعادة
التطبيق بعد فاصل زمني قدره شير واحد ,والجدول التالي يوضح قيم معامبلت االرتباط بين
التطبيقين األول والثاني.
خذول ()1
َىضر لُى يعايالث انثباث نًمُاس أًَاط االصتثاساث انفائمت باصتخذاو طشَمت إعادة انتطبُك
يضتىي انذالنت
لًُت يعايم
انبعذ
انثباث
9791
970.0
االصتثاساث انُفضسشكُت
9791
970.9
االصتثاساث انسضُت
9791
970..
االصتثاساث انتخُهُت
9791
970.1
االصتثاساث انعمهُت
9791
970.0
االصتثاساث االَفعانُت
9791
970.0
انذسخت انكهُت
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ويتضح من الجدول السابق أن المقياس يتمتع بقيم مرتفعة لمثبات  ,وىو ما يدعو
الباحث لبلطمئنان إلى النتائج التي يحصل عمييا من خبللو في الدراسة الحالية.

االتسام الداخلي:
قامت معدة المقياس أيضا بحساب االتساق الداخمي لممقياس وذلك عن طريق
حساب معامل االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لممقياس  ,وامتدت قيم معامل
االرتباط ما بين ( , )4.122و ( )40004وجميعيا دالة عند مستوى (.)4046
كما قامت أيضا بحساب قيم معامبلت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من األبعاد الخمسة
والدرجة الكمية لممقياس  ,وتراوحت قيم معامبلت االرتباط أيضا ما بين (, )40100و
( )40236وجميعو القيم دالة عند مستوى ()4046
-اختبار الذكاء اإلبداعي لمراشدين  ,إعداد  :حممي الفيل ()4464

اهلدف مو االختبار :
ييدف االختبار إلى قياس قدرات الذكاء اإلبداعي لدى الراشدين

وصف االختبار:
يقيس االختبار أربعة أبعاد ىي:
 القدرة عمى انتاج إجابة محددة  ,وعدد األسئمة التي تقيسيا ( )0أسئمة. القدرة عمى االستخدام اإلبداعي لممعرفة السابقة وعدد األسئمة التي تقيسيا ( )0أسئمة. القدرة عمى انتاج إجابات متعددة وغير مألوفة وعدد األسئمة التي تقيسيا ( )0أسئمة. القدرة عمى توقع األحداث أو النواتج وعدد األسئمة التي تقيسيا ( )0أسئمة.وبذلك يكون عدد األسئمة الكمي ستة عشر سؤاال ,واإلجابة عمى االختبار محددة
بزمن مقداره ( )24دقيقة.

اخلصائص السيهومرتية لالختبار:
صدم االختبار:
قام معد االختبار بحساب الصدق بعدة طرق  ,وذلك عمى النحو التالي:
 صدق المحكمين وصدق المحتوى :قام معد االختبار بعرضو عمى مجموعة من أساتذة عممالنفس التربوي والصحة النفسية  ,وعددىم ( )64إلبداء الرأي في االختبار من حيث
وضوح صياغة األسئمة والتعميمات  ,وكفاية عدد األسئمة ووضوح البدائل  ,واضافة أ,
- 6420 -

نمذجة العالقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي .............................................

حذف ما يرونو  ,وكذلك قام الباحث بحساب صدق المحتوى باستخدام معادلة الوشي ,
وقد تراوحت نسب اتفاق المحكمين ما بين ( %34إلى  ) %644وبمغت نسبة االتفاق
الكمية ( , )33.640%وبمغت نسبة صدق المحتوى لبلختبار ككل ( , )4.211وىي نسبة
صدق مقبولة.
الصدق العاممي :قام معد االختبار باستخدام الصدق العاممي االستكشافي بطريقة المكوناتاألساسية مع تدوير المحاور بطريقة الفاريماكس  ,واستخدم اختبار بارتمت لمتأكد من أن
مصفوفة االرتباط ال تساوي مصفوفة الوحدة  ,وكانت نتيجة اختبار بارتمت دالة عند
مستوى ( , )4.46وىو ما يوفر أساسا سميما الستخدام التحميل العاممي االستكشافي .
وقد أ:دت نتائج التحميل العاممي وجود عامل واحد يفسر ( )04.214%من تباين
أداء الطبلب عمى اختبار الذكاء اإلبداعي  ,وىو ما أطمق عميو معد االختبار اسم الذكاء
اإلبداعي ,كما أظيرت أسئمة وأبعاد االختبار تشبعات زادت قيمتيا عن ( )4.14عمى العامل
الوحيد الناتج من التحميل العاممي االستكشافي وىي تشبعات دالة إحصائيا.

ثبات االختبار:
قام معد االختبار باستخدام عدة طرق لمتأكد من ثبات االختبار  ,وذلك عمى النحو
التالي:
 الثبات باستخدام طريقة ألفا كرونباخ  :وقد تراوحت قيم معامل الثبات ألسئمة االختبار مابين ( , )4.311و ( , )4.324وبمغ معامل ثبات ألفا لبلختبار ككل (.)4.334
 الثبات باستخدام إعادة التطبيق :قام معد االختبار بإعادة تطبيقو عمى نفس العينة بعدفاصل زمني قدره أسبوعين  ,وقد بمغت قيمة معامل الثبات لبلختبار ككل ( , )40306وىي
قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (.)4.46
 الثبات في الدراسة الحالية:قام الباحث الحالي بحساب الثبات لممقياس في الدراسة الحالية عن طريق إعادة
التطبيق بعد فاصل زمني قدره شير واحد ,والجدول التالي يوضح قيم معامبلت االرتباط بين
التطبيقين األول والثاني.

- 6420 -

نمذجة العالقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي .............................................
خذول ()0
َىضر لُى يعايالث انثباث الختباس انزكاء اإلبذاعٍ باصتخذاو طشَمت إعادة انتطبُك
يضتىي انذالنت
لًُت يعايم انثباث
انبعذ
9791
970.0
اَتاج إخاباث يسذدة
9791
970.0
االصتخذاو اإلبذاعٍ نهًعشفت انضابمت
9791
97..0
إَتاج إخاباث يتعذدة وغُش يأنىفت
9791
970.9
تىلع األزذاث أو انُىاتح
9791
9700.
انذسخت انكهُت

ويتضح من الجدول السابق أن االختبار يتمتع بقيم مرتفعة لمثبات  ,وىو ما يدعو
الباحث لبلطمئنان إلى النتائج التي يحصل عمييا من خبللو في الدراسة الحالية.
مقياس االبتكارية االنفعالية إعداد ) )Averill, 1999تعريب وتقنين :كريمان عويضةمنشار (.)4444

وصف املكياس:
يتكون المقياس من ثبلثين عبارة تقيس ثبلثة أبعاد ىي:
-

البعد األول :االستعداد وتمثمو العبارات من (.)2 – 6

-

البعد الثاني :الجدة وتمثمو العبارات من (.)44 – 3

-

البعد الثالث :األصالة وتمثمو العبارات من (.)14 – 41
وتتم اإلجابة عمى ىذه العبارات باالختيار من بين خمسة بدائل (موافق بشدة – موافق –

متردد – غير موافق – غير موافق بشدة) ,وتحصل ىذه البدائل عمى الدرجات (,4 ,1 ,0 ,0
 )6عمى الترتيب ماعدا العبارتين رقم (,0و  )14فيكون تقدير الدرجات فييما عكسيا.
الخصائص السيكومترية لممقياس:

صدم املكياس:
قامت معدة المقياس بحساب الصدق باستخدام صدق المحك  ,وقد استخدمت مقياس
تورانس لمتفكير االبتكاري من ترجمة واعداد (عبد اهلل سميمان ,وفؤاد أبو حطب )6426
كمحك  ,وتم تطبيقو مع مقياس االبتكارية االنفعالية  ,وجاءت معامبلت االرتباط كاآلتي:
خذول ()3
يعايالث االستباط بٍُ أبعاد يمُاس تىساَش ويمُاس االبتكاسَت االَفعانُت
االصانت
اندذة
االصتعذاد
االبعاد
9700
973.
9730
انطاللت
9731
97.3
9730
انًشوَت
97.3
973.
97.0
األصانت
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وقد بمغ معامل االرتباط بين الدرجة الكمية لمتفكير االبتكاري والدرجة الكمية لبلبتكارية
االنفعالية ( ,) 4.06وجميع قيم معامبلت االرتباط دالة إحصائيا مما يشير إلى تمتع
المقياس بدرجة مقبولة من الصدق.

الجبات:
تم حساب الثبات لممقياس بعدة طرق وذلك عمى النحو التالي:
 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  :وجاءت معامبلت الثبات لمبعد األول ( , )4.02والبعد الثاني( , )4.24والبعد الثالث ( , )4.10والدرجة الكمية (.)4.24
 الثبات بالتجزئة النصفية :وجاءت معامبلت الثبات لمبعد األول ( , )4.04والبعد الثاني( , )4.13والبعد الثالث ( , )4.03والدرجة الكمية (.)4.14
 الثبات في الدراسة الحالية:قام الباحث الحالي بحساب الثبات لممقياس باستخدام طريقة إعادة التطبيق بعد
فاصل زمني قدره شي ار واحدا  ,والجدول التالي يوضح قيم معامبلت الثبات:
خذول ().
َىضر لُى يعايالث انثباث نًمُاس االبتكاسَت االَفعانُت باصتخذاو طشَمت إعادة انتطبُك
يضتىي انذالنت
لًُت يعايم انثباث
انبعذ
9791
970.1
االصتعذاد
9791
97000
اندذة
9791
97000
األصانت
9791
97009
انذسخت انكهُت

ويتضح من الجدول السابق أن المقياس يتمتع بقيم مرتفعة لمثبات  ,وىو ما يدعو
الباحث لبلطمئنان إلى النتائج التي يحصل عمييا من خبللو في الدراسة الحالية.

االتسام الداخلي للنكياس:قامت معدة المقياس بحساب معامبلت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس مع
الدرجة الكمية  ,وجاءت قيم معامبلت االرتباط لؤلبعاد مع الدرجة الكمية دالة عند مستوى
( , )4046وىي عمى الترتيب (.)4.01( ,)4.31( ,)4.03
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األساليب اإلحصائية:
تستخدم الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية:
 معامل االرتباط ,لمتحقق من ثبات أدوات الدراسة. اختبار (ت) , T Test-

نمذجة المعادلة البنائية.

نتائج الدراسة:
الفرض األول وينص عمى أنو  :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كل منالذكور  ,و اإلناث عمى مقياس أنماط االستثارات الفائقة لدى طبلب الدبموم العام في التربية.
ولمتأكد من صحة ىذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة (ت)  ,لمتأكد من وجود فروق في
أنماط االستثارات الفائقة (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) بين الذكور واإلناث من طبلب
الدبموم العام في التربية.
والجدول التالي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية  ,وقيمة قيمة (ت) وداللتيا لمفروق
بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية.
انًتغُش
االصتثاساث
انُفضسشكُت
االصتثاساث
انسضُت
االصتثاساث
انتخُهُت
االصتثاساث
انعمهُت
االصتثاساث
االَفعانُت
انذسخت انكهُت

خذول ()0
انفشوق بٍُ انزكىس واإلَاث عهً يمُاس أًَاط االصتثاساث انفائمت
لًُت "ث"
االَسشاف
انًتىصط
اندُش
انًعُاسٌ
07001
.70.0
.0701
ركىس
117030
307.9
إَاث
07.0.
.7330
.0703
ركىس
197.00
30701
إَاث
0791.
.7..0
.0730
ركىس
117000
307..
إَاث
07..0
.73.9
.07..
ركىس
117000
30719
إَاث
070.9
.711.
.07..
ركىس
197000
30700
إَاث
07000
017000
0107.0
ركىس
007...
1.97.0
إَاث
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97999
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97999
97999
97999
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يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()4.46
بين الذكور واإلناث عمى مقياس أنماط االستثارات الفائقة (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية)
لصالح الذكور.
والشكل التالي يوضح الفروق بين الذكور واإلناث في أنماط االستثارات الفائقة

شكم ( )0انفشوق بٍُ انزكىس واإلَاث عهً يمُاس أًَاط االصتثاساث انفائمت

مهاقشة نتائج الفزض األول:
بالنظر إلى جدول ( )0وشكل ( )4يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية عمى مقياس أنماط
االستثارات الفائقة (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية)  ,وذلك لصالح الذكور  ,حيث بمغ متوسط
درجات الذكور في بعد االستثارات النفسحركية ( )04.06بانحراف معياري قدره (,)0.004
ومتوسط درجات اإلناث ( )10.34بانحراف معياري قدره ( )66.114وقيمة "ت" (, )0.406
كما بمغ متوسط الذكور في بعد االستثارات الحسية ( )04.11بانحراف معياري قدره
( , )0.030ومتوسط درجات اإلناث ( )11.16بانحراف معياري قدره ( , )64.201وبمغت
قيمة "ت" ( ,)0.200كما بمغ متوسط الذكور في بعد االستثارات التخيمية ( )04.14بانحراف
معياري قدره ( , )0.111ومتوسط درجات اإلناث ( )10.20بانحراف معياري قدره
( , )66.404وبمغت قيمة "ت" ( , )1.462كما بمغ متوسط الذكور في بعد االستثارات
العقمية ( )04.02بانحراف معياري قدره ( , )0.104ومتوسط درجات اإلناث ()11.64
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بانحراف معياري قدره ( , )66.404وبمغت قيمة "ت" ( , )0.300كما بمغ متوسط الذكور في
بعد االستثارات االنفعالية ( )04.22بانحراف معياري قدره ( , )0.660ومتوسط درجات
اإلناث ( )11.04بانحراف معياري قدره ( , )64.144وبمغت قيمة "ت" ( ,)0.424كما بمغ
متوسط الذكور في الدرجة الكمية ( )464.24بانحراف معياري قدره ( , )46.110ومتوسط
درجات اإلناث ( )634.31بانحراف معياري قدره ( , )00.023وبمغت قيمة "ت" (,)0.440
وقد جاءت متوسطات درجات الذكور في األبعاد الفرعية والدرجة الكمية أعمى من متوسطات
درجات اإلناث  ,كما جاءت قيمة " ت" دالة عند مستوى ( )4.46في كل من األبعاد الفرعية
والدرجة الكمية أيضا  ,وتتفق ىذه النتيجة جزئيا مع دراسة ) Tieso, C. (2007والتي
أكدت نتائجيا عمى وجود فروق في االستثارات الفائقة العقمية بين الذكور واإلناث لصالح
الذكور  ,وتختمف معيا في وجود فروق بين الذكور واإلناث في كل من االستثارات الفائقة
(الحسية واالنفعالية)  ,وذلك لصالح اإلناث ,حيث أثبتت الدراسة الحالية أن جميع الفروق
جاءت لصالح الذكور ولعل ذلك يرجع إلى الفارق في المرحمة العمرية حيث طبقت الدراسة
الحالية عمى طبلب الدراسات العميا  ,وكذلك يمكن أن يعزى ىذا االختبلف الختبلف البيئة
الثقافية والمجتمع الذي أجريت فيو الدراسة فاالستثارات الفائقة كما يرى دانيمز وبيشوفسكي
( )4444نزعة فطرية لبلستجابة بطريقة مكثفة لمختمف أشكال المنبيات  ,الخارجية
وال داخمية عمى حد سواء ,وىذا يدل عمى تأثير البيئة الثقافية واالجتماعية الكبير عمييا ,و
يشير ( Piechowski, (1999إلى أن كل شكل من ىذه األشكال يتضمن مجموعة واسعة
من التعبيرات  ,وىو ما أدى إلى وجود اختبلفات فردية كبيرة في الحساسية والشدة في
االستجابة لممنبيات  ,وت عطي البيئة الثقافية تتيح قد ار أكبر من الحرية لمذكور في التعبير
عن قدراتيم المفرطة يقابميا قد ار كبي ار من السيطرة عمى ىذا النوع من التعبير لدى اإلناث
وخاصة في المرحمة العمرية التي طبقت عمييا الدراسة  ,وىو ما يعتبر تعزي از يعمل عمى
تنمية االستثارات الفائقة لدى الذكور واضعافيا لدى اإلناث  ,عمى أننا نبلحظ من خبلل تحميل
النتائج تفاوتا كبي ار بين درجات اإلناث حيث أظير التحميل اإلحصائي انحرافا كبي ار في درجات
اإلناث عن المتوسط حيث بمغت قيمة االنحراف المعياري في االستثارات النفسحركية
( )66.114وفي االستثارات الحسية ( )64.201وفي االستثارات التخيمية (, )66.404
وفي االستثارات العقمية ( ,)66.404وفي االستثارات االنفعالية ( , )64.144وفي الدرجة
- 6434 -

نمذجة العالقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي .............................................

الكمية ( ,) 00.023وىو ما يؤكد امتبلك بعض اإلناث لتقديرات عالية عمى مقياس االستثارات
الفائقة وتميزىن عمى بعض الذكور  ,ولكنيا وفقا لمنتائج تظل حاالت فردية  ,وبصفة عامة
فإن الذكور في ىذه المرحمة العمرية أعمى تقدي ار عمى مقياس أنماط االستثارات الفائقة ,
ويعزي ذلك – كما يرى الباحث  -لمقدر الكبير من الحرية في التعبير التي يمتمكونيا ,
باإلضافة إلى تنوع النشاطات والمسؤوليات والتي تفرض عمييم الكثير من التحديات التي
تعمل عمى تنمية االستثارات الفائقة لدييم كضرورة من ضرورات النجاح في الحياة والعمل.
الفرض الثاني وينص عمى أنو  :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كلمن الذكور  ,و اإلناث عمى اختبار الذكاء االبداعي لدى طبلب الدبموم العام في التربية.
ولمتأكد من صحة ىذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة (ت)  ,لمتأكد من وجود فروق في
الذكاء اإلبداعي (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام
في التربية.
والجدول التالي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية  ,وقيمة قيمة (ت) وداللتيا
لمفروق بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية.
خذول ()0
انفشوق بٍُ انزكىس واإلَاث عهً اختباس انزكاء اإلبذاعٍ
اندُش انًتىصط االَسشاف انًعُاسٌ لًُت
انًتغُش
"ث"
.70.1
97.00
ركىس 3709
اَتاج إخابت يسذدة
97.1.
3790
إَاث
37000
97.1.
ركىس .7.0
االصتخذاو اإلبذاعٍ
نهًعشفت انضابمت
17930
.731
إَاث
07190
97009
ركىس 107..
اَتاج إخاباث خذَذة
وغُش يأنىفت
17313
1079.
إَاث
.7...
97.0.
تىلع األزذاث وانُتائح ركىس 3700
17900
3790
إَاث
.7.09
37930
ركىس 31709
انذسخت انكهُت
.7900
007..
إَاث

يضتىي
انذالنت
97999
97999
97999
97999
97999

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()4.46
بين الذكور واإلناث عمى اختبار الذكاء اإلبداعي (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) لصالح
الذكور.
والشكل التالي يوضح الفروق بين الذكور واإلناث في الذكاء اإلبداعي
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شكم ( )3انفشوق بٍُ انزكىس واإلَاث عهً اختباس انزكاء االبذاعٍ

مهاقشة نتائج الفزض الجاني:
بالنظر إلى جدول ( )1وشكل ( )1يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية عمى اختبار الذكاء
اإلبداعي (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية)  ,وذلك لصالح الذكور  ,حيث بمغ متوسط درجات
الذكور في بعد انتاج إجابة محددة ( )1.04بانحراف معياري قدره ( ,)4.211ومتوسط
درجات اإلناث ( )1.44بانحراف معياري قدره ( )4.360وقيمة "ت" ( , )0.426كما بمغ
متوسط الذكور في بعد االستخدام اإلبداعي لممعرفة السابقة ( )0.21بانحراف معياري قدره
( , )4.263ومتوسط درجات اإلناث ( )0.16بانحراف معياري قدره ( , )6.410وبمغت قيمة
"ت" ( ,)1.441كما بمغ متوسط الذكور في بعد انتاج إجابات جديدة وغير مألوفة ()64.22
بانحراف معياري قدره ( , )4.444ومتوسط درجات اإلناث ( )64.40بانحراف معياري قدره
( , )6.161وبمغت قيمة "ت" ( , )0.644كما بمغ متوسط الذكور في بعد توقع األحداث
والنتائج ( )1.00بانحراف معياري قدره ( , )4.210ومتوسط درجات اإلناث ()1.40
بانحراف معياري قدره ( , )6.444وبمغت قيمة "ت" ( , )0.003كما بمغ متوسط الذكور في
الدرجة الكمية ( )16.14بانحراف معياري قدره ( , )1.410ومتوسط درجات اإلناث
( )44.00بانحراف معياري قدره ( , )0.440وبمغت قيمة "ت" ( ,)0.304وقد جاءت
متوسطات درجات الذكور في األبعاد الفرعية والدرجة الكمية أعمى من متوسطات درجات
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اإلناث  ,كما جاءت قيمة " ت" دالة عند مستوى ( )4.46في كل من األبعاد الفرعية والدرجة
الكمية أيضا ,وتختمف نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة فاطمة أحمد وآخرين ()4464
والتي توصمت إلى أن متوسط الذكاء الضمني واإلبداع الضمني كان مرتفعا لدى عينة الدراسة
من طمبة السنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في الطب ,ولم تظير فروق بين الذكور
واإلناث ,ويفسر الباحث ىذا االختبلف في النتائج باختبلف العينة  ,حيث إن دراسة فاطمة
أحمد وآخرين طبقت عمى طبلب وطالبات الفرقة األولى والثالثة وليس عمى طبلب الدراسات
العميا كما ىو الحال في الدراسة الحالية  ,كما أنيا لم تتناول الذكاء اإلبداعي بمفيومو الذي
تم تناولو في الدراسة الحالية  ,حيث اىتمت دراسة فاطمة وآخرين ( )4464بالذكاء واإلبداع
الضمني  ,ولكنيا لم تناول مفيوم الذكاء اإلبداعي بأبعاده التي تمت دراستيا في الدراسة
الحالية ,كما أن الفروق بين الذكور واإلناث في الذكاء اإلبداعي يرجع إلى وجود فروق في
أنماط االستثارات الفائقة بين الجنسين وقد أكدت كثير من الدراسات عمى أن االستثارات
الفائقة تعتبر مؤش ار عمى القدرات اإلبداعية ومن ذلك دراسة ) ,Calic (1994والتي توصمت
إلى أنو يمكن االعتماد عمى مقياس االستثارات الفائقة لمتميز بين المستوى اإلبداعي لؤلفراد,
ودراسة نورة إبراىيم السميمان ( )4461والتي توصمت نتائجيا إلى وجود عبلقة دالة إحصائيا
بين االستثارة الفائقة العقمية والتفوق الدراسي  ,ووجود عبلقة دالة إحصائيا بين االستثارة
الفائقة الحسية وكل من قدرة ( األصالة)  ,والدرجة الكمية لئلبداع ,و دراسة أحمد سعيد زيدان
( )4462والتي توصمت نتائجيا إلى وجود عبلقة دالة بين الدرجة الكمية لؤلنشطة اإلبداعية
ودرجة التحصيل في مادة مبادئ التدريس والدرجة الكمية لبلستثارة الفائقة ,ودراسة He, et
) al (2017التي أكدت نتائجيا عمى أنو يمكن التنبؤ بالقدرات اإلبداعية من االستثارات
الفائقة  ,ودراسات( ,)Schiever, 1985; Gallagher, 1985و التي توصمت إلي نتائج
عاما مفاده أن األفراد المبدعين لمغاية يميمون إلى إظيار درجات أعمى من
تدعم استن ً
تاجا ً
إبداعا ,وحيث إن الذكور قد حصموا عمى درجات أعمى
االستثارات الفائقة مقارنة باألفراد األقل
ً
من اإلناث عمى مقياس االستثارات الفائقة فإنيم حصموا أيضا عمى درجات مرتفعة عمى

اختبار الذكاء اإلبداعي وبيذا تكون الدراسة الحالية قد اتفقت مع مضمون الدراسات السابقة
في ىذا الجانب.
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الفرض الثالث وينص عمى أنو :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات كل منالذكور  ,و اإلناث عمى مقياس االبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام في التربية.
ولمتأكد من صحة ىذا الفرض قام الباحث بحساب قيمة (ت)  ,لمتأكد من وجود فروق في
االبتكارية االنفعالية (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم
العام في التربية.
والجدول التالي يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية  ,وقيمة قيمة (ت) وداللتيا
لمفروق بين الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية.
انًتغُش
االصتعذاد
اندذة
األصانت
انذسخت انكهُت

خذول ().
انفشوق بٍُ انزكىس واإلَاث عهً يمُاس االبتكاسَت االَفعانُت
لًُت "ث"
االَسشاف
انًتىصط
اندُش
انًعُاسٌ
07..0
.730
10700
ركىس
0700
10700
إَاث
073..
.709
09703
ركىس
1.730
097.0
إَاث
37.00
.70.
00791
ركىس
197.9
0170.
إَاث
.730.
0.73.
1907.9
ركىس
307..
..70.
إَاث

يضتىي
انذالنت
9791
9791
9791
9791

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()4.46
بين الذكور واإلناث عمى مقياس االبتكارية االنفعالية (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية) لصالح
الذكور.
والشكل التالي يوضح الفروق بين الذكور واإلناث في االبتكارية االنفعالية
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شكم ( ).انفشوق بٍُ انزكىس واإلَاث عهً يمُاس االبتكاسَت االَفعانُت

مهاقشة نتائج الفزض الجالح:
بالنظر إلى جدول ( )2وشكل ( )0يتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات درجات الذكور واإلناث من طبلب الدبموم العام في التربية عمى مقياس االبتكارية
االنفعالية (الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية)  ,وذلك لصالح الذكور  ,حيث بمغ متوسط درجات
الذكور في بعد االستعداد ( )64.01بانحراف معياري قدره ( ,)3.14ومتوسط درجات اإلناث
( )61.44بانحراف معياري قدره ( )4.14وقيمة "ت" ( , )4.330كما بمغ متوسط الذكور في
بعد الجدة ( )14.41بانحراف معياري قدره ( , )3.14ومتوسط درجات اإلناث ()04.30
بانحراف معياري قدره ( , )62.10وبمغت قيمة "ت" ( ,)0.122كما بمغ متوسط الذكور في
بعد األصالة ( )41.46بانحراف معياري قدره ( , )2.00ومتوسط درجات اإلناث ()46.00
بانحراف معياري قدره ( , )64.04وبمغت قيمة "ت" ( , )1.344كما بمغ متوسط الذكور في
الدرجة الكمية ( )640.34بانحراف معياري قدره ( , )40.12ومتوسط درجات اإلناث
( )33.12بانحراف معياري قدره ( , )11.00وبمغت قيمة "ت" ( ,)0.112وقد جاءت
متوسطات درجات الذكور في األبعاد الفرعية والدرجة الكمية أعمى من متوسطات درجات
اإل ناث  ,كما جاءت قيمة " ت" دالة عند مستوى ( )4.46في كل من األبعاد الفرعية والدرجة
الكمية أيضا ,وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة)Jennifer & James (1996
- 6430 -

نمذجة العالقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي .............................................

 ,والتي توصمت إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث لصالح الذكور عند التعبير
عن المشاعر بالكممات أو الصور أو تعبيرات الوجو أو التعبير بطريقة لفظية ,وكما يشير
( )Lovelace & Hunter, 2013: 60فإن مصدر االبتكارية ىو األشخاص الموىوبين
الذين يتمتعون بذكاء إبداعي استثنائي وبالنسبة ليم " ,يمثل اإلبداع نقطة انطبلق لبلبتكار
أفكار إبداعية من مصادر داخمية وخارجية ,كما يرى أيضا Averill & Nunley,
ًا
تتطمب
قادر عمى الوصول إلى االبتكارية االنفعالية  ,يجب تحدي
) (1992فإن الفرد لكي يكون ًا

الفرد من أجل التخمص من المعتقدات الميدئة  ,واستكشاف وتطوير طريقة جديدة لئلدراك

والتفكير واالستجابة  ,وكل ىذه األنشطة والتحديات مناسبة لمذكور أكثر من اإلناث خاصة في
المرحمة العمرية محل الدراسة وىو ما يؤكده أيضا )Averill, (1999

حيث يرى أن

االستجابات االنفعالية االبتكارية تتنوع من حيث الدرجة والنوع :عمى المستوى األدنى  ,ينطوي
اإلبداع العاطفي عمى التطبيق الفعال بشكل خاص لمشاعر موجودة بالفعل  ,واحدة موجودة
تعقيدا  ,فإنو ينطوي عمى تعديل ("النحت") من العاطفة
داخل الثقافة ؛ عمى مستوى أكثر
ً
القياسية لتمبية احتياجات الفرد أو المجموعة بشكل أفضل ؛ وعمى أعمى مستوى  ,فإنو
ينطوي عمى تطوير شكل جديد من العاطفة  ,عمى أساس تغيير في المعتقدات والقواعد التي
تشكمت العواطف باإلضافة إلى ذلك فإن النتائج قد أثبتت فروقا في االستثارات الفائقة والذكاء
اإلبداعي بين الذكور واإلناث لصالح الذكور وقد أكدت العديد من الدراسات السابقة عمى وجود
عبلقة بين الذكاء االستثارات الفائقة والذكاء واالبتكارية االنفعالية مثل دراسة Ivcevic, et
) al(2007والتي توصمت إلى وجود عبلقة بين االبتكارية االنفعالية وقدرات االبداع المعرفي,
ودراسة ) Meir (1991والتي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين
التفكير اإلبداعي واالبتكارية االنفعالية لدى كل من الفصاميين واألسوياء ,ودراسة سامح أحمد
( )4464والتي توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين جميع أبعاد االبتكارية
االنفعالية واالبتكار المعرفي  ,و دراسة بيرام جوكار ومحبوبة البرزي ( )4464و التي
توصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين االبتكارية االنفعالية واالبتكار المعرفي ,
وقد أكدت نتائج الدراسة الحالية عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث
لصالح الذكور في كل من أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي  ,وبالتالي فإن وجود
فروق بين الذكور واإلناث في االبتكارية االنفعالية لصالح الذكور يأتي متسقا مع ىذه النتائج
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عمى وفق ما أكدتو الدراسات السابقة من وجود عبلقة بين اإلبداع في الجانب المعرفي
واإلبداع في الجانب االنفعالي.
الفرض الرابع وينص عمى أنو  :تشكل متغيرات الدراسة الحالية  :أنماط االستثارات الفائقة,والذكاء اإلبداعي (كمتغير وسيط) نموذجا تنبؤيا باالبتكارية االنفعالية لدى طبلب الدبموم العام
في التربية.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قام الباحث باستخدام أسموب تحميل المسار من خبلل
برنامج  IBM. SPSS. Amos. V: 23وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تطابق النموذج
المقترح مع بيانات الدراسة تطابقا جيدا  ,والشكل التالي يوضح نتائج تحميل المسار بين
متغيرات الدراسة:

شكم (َ )0تائح تسهُم انًضاس نًتغُشاث انذساصت

وقد حظي نموذج تحميل المسار في الشكل السابق بقيم جيدة لمؤشرات جودة
المطابقة ,حيث جاءت قيمة (مربع كاي) غير دالة إحصائيا كما جاءت قيم ( مؤشر حسن
المطابقة  ,GFIمؤشر المطابقة المعياري  ,NFIمؤشر المطابقة المقارن  , CFIمؤشر
الصدق الزائف )ECVIفي المدى المثالي  ,وىو ما يدل عمى مطابقة النموذج لمبيانات بشكل
جيد ,والجدول التالي يوضح ذلك:
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و
1
0

خذول ().
يؤششاث زضٍ انًطابمت نًُىرج تسهُم انًضاس
انًذٌ انًثانٍ
لًُت
انًؤشش
انًؤشش
أٌ تكىٌ لًُت يشبع
97999
لًُت يشبع كاٌ
كاٌ غُش دانت
غُش دانت
يضتىي انذالنت
صفش 1 :
17999
يؤشش زضٍ انًطابمت GFI

3

يؤشش انًطابمت انًعُاسٌ NFI

17999

صفش 1 :

.

يؤشش انًطابمت انًماسٌ CFI

17999

صفش 1 :

0

يؤشش انصذق انزائف فٍ انًُىرج
انسانٍ ECVI
يؤشش انصذق انزائف فٍ انًُىرج
انًشبع ECVI

979.0

أٌ تكىٌ لًُت يؤشش
انصذق انزائف ألم يٍ
أو تضاوٌ َظُشتها فٍ
انًُىرج انًشبع

979.0

كما يوضح الجدول التالي التأثيرات التي يحتوي عمييا النموذج بين متغيرات الدراسة
 ,ومستوى الداللة اإلحصائية :
خذول ()0
انتأثُشاث انتٍ َستىٌ عهُها ًَىرج تسهُم انًضاس بٍُ يتغُشاث انذساصت
االبتكاسَت االَفعانُت
انزكاء اإلبذاعٍ
انًتغُش
انًتأثش
انخطأ
انخطأ يضتىي انتأثُش انُضبت
انًتغُش انتأثُش انُضبت
انسشخت انًعُاسٌ
انسشخت انًعُاسٌ انذالنت
انًؤثش
لًُت
لًُت "ث"
"ث"
أًَاط 9791. 19700 971.0 97991 97990 3970.. 979.0
0
االصتثاساث
انفائمت
97093 30719 07013
انزكاء
0
اإلبذاعٍ

يضتىي
انذالنت
97991
97991

ويتبين من الجدول السابق ما يمي:
 وجود تأثير دال إحصائيا ألنماط االستثارات الفائقة عمى الذكاء اإلبداعي عندمستوى ( , )4.446حيث بمغت قيمة التأثير (.)4.424
 وجود تأثير دال إحصائيا ألنماط االستثارات الفائقة عمى االبتكارية االنفعالية عندمستوى ( , )4.446حيث بمغت قيمة التأثير (.)4.621
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 وجود تأثير دال إحصائيا لمذكاء اإلبداعي عمى االبتكارية االنفعالية عند مستوى( , )4.446حيث بمغت قيمة التأثير (.)1.061
 االبتكارية االنفعالية = ( )1.061الذكاء اإلبداعي  )4.621( +االستثاراتالفائقة.

مهاقشة نتائج الفزض الزابع:
يتبين من الشكل ( )0وجدول ( )3وجدول ( )4ما يمي:
 أن أنماط االستثارات الفائقة ذات تأثير مباشر في الذكاء اإلبداعي أن أنماط االستثارات الفائقة ذات تأثير مباشر في االبتكارية االنفعالية. أن أنماط االستثارات الفائقة ذات تأثير غير مباشر في االبتكارية االنفعالية من خبللالذكاء اإلبداعي كمتغير وسيط.
-

أن وساطة الذكاء اإلبداعي بين أنماط االستثارات الفائقة واالبتكارية االنفعالية ليست
وساطة كاممة لوجود تأثير دال

مباشر ألنماط االستثارات الفائقة في االبتكارية

االنفعالية.
 أنو يمكن التنبؤ باالبتكارية االنفعالية من الذكاء اإلبداعي وأنماط االستثارات الفائقة.وتتفق ىذه النتائج مع دراسة أحمد سعيد زيدان ( )4462والتي توصمت إلى وجود
عبلقة دالة بين الدرجة الكمية لؤلنشطة اإلبداعية ودرجة التحصيل في مادة مبادئ التدريس
والدرجة الكمية لبلستثارة الفائقة  ,و دراسة نورة إبراىيم السميمان ( )4461والتي توصمت إلى
وجود عبلقة دال ة إحصائيا بين االستثارة الفائقة الحسية وكل من قدرة ( األصالة)  ,والدرجة
الكمية لئلبداع ,ودراسة ) Calic (1994والتي توصمت إلى أنو يمكن االعتماد عمى مقياس
االستثارات الفائقة لمتميز بين المستوى اإلبداعي لؤلفراد ,وتتفق جزئيا مع دراسة

He, et

) al (2017والتي توصمت إلى عدد من النتائج  :أوالً  ,فسرت األشكال الخمسة من

ثانيا  ,تم تصنيف االستثارة
معا(  ) 563.1من التباين في اإلبداع ,
ً
االستثارات الفائقة ً
الفائقة التخيمية كأىم مؤشر عمى اإلبداع  ,يميو االستثارة الفائقة الفكرية والعاطفية والحسية
والنفسية ,ثالثا  ,أظير مقياس االستثارات الفائقة  OEQIIقوة تمييزية كبيرة في تحديد األفراد
ذوي اإلبداع العالي مع معدل دقة (  )5 26.3نظريا  ,كما قدمت النتائج دعما تجريبيا
لمنظور دابروسكي فيما يتعمق بالدور التنبؤي لبلستثارات الفائقة في اإلبداع ,وقد تعاممت
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الدراسة الحالية مع الدرجة الكمية ألنماط االستثارات الفائقة  ,كما تؤكد ىذه الدراسة بعض
النتائج التي توصمت إلييا دراسة ( Martowska, A. & Matczak, A. (2016حيث
أكدت نتائجيا ارتباط االستثارة العقمية بشكل إيجابي بعامل المعرفة  ,وىو مؤشر لمذكاء
المتبمور ,كما أظيرت النتائج أن االستثارة الحسية ترتبط إيجابيا مع الحساسية الحسية ,كما
تؤكد نتائج ىذه الدراسة أيضا ما توصمت إليو نتائج دراسة ) Ivcevic, et al(2007من
وجود عبلقة بين االبتكارية االنفعالية وقدرات االبداع المعرفي ,وتؤكد أيضا ما توصمت إليو
دراسة ) Meir (1991من وجود عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين التفكير اإلبداعي
واالبتكارية االنفعالية لدى كل من الفصاميين واألسوياء كما تؤكد أيضا نتائج الدراسة التي
أجراىا سامح أحمد ( )4464والتي وتوصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية بين االبتكارية
االنفعالية واالبتكار المعرفي ,ودراسة بيرام جوكار ومحبوبة البرزي ( )4464والتي توصمت
إلى وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بين االبتكارية االنفعالية واالبتكار المعرفي  ,حيث
بمغت قيمة معامل االرتباط ( , )4016كما قام الباحثان بإجراء تحميل عاممي استكشافي بيدف
التحقق من استقبلل المتغيرين وقد أكدت نتائج التحميل العاممي عمى استقبلل المتغيرين
بالرغم من العبلقة االرتباطية بينيما ,وتوصمت دراسات أخرى إلى أن االستثارات التخيمية ىي
الشكل األكثر قدرة عمى التنبؤ باألبداع من بين أشكال االستثارات الفائقة األخرى ( Huang,
 , (2005كما أكدت دراسة ( Chang, (2011عمى قدرة االستثارات الفائقة التخيمية عمى
التنبؤ بالشخصية اإلبداعية عمى الرغم من ضعف االرتباط بين االستثارات الفائقة واألداء
اإلبداعي ,وقد أكدت بعض الدراسات أيضا عمى وجود عبلقة ارتباطية موجبة بين اإلبداع
وكل من االستثارات العقمية والتخيمية والعاطفية ()Wei, 2008; Chang &Pan, 2008
 ,كما بينت دراسة ( Wahlberg, (2004أن أكثر أنواع االستثارات الفائقة ارتباطا باألبداع
كانت ( العقمية والعاطفية والحسية) ,وأظيرت الدراسة التي أجراىا Bedun & Perrone,
) ) 2016أن الكفاءات العاطفية والتي يشير إلييا الباحثون باسم الذكاء العاطفي تتوسط
العبلقة بين االستثارة العاطفية والعقمية من جية والرضا عن الحياة من جية أخرى ,وقد أكد
) Averill, (1999عمى أنو عند الحد بين اإلدراك والعاطفة يكمن اإلبداع" وأن اإلدراك ىو
عممية اكتساب المعرفة  ,في حين أن العاطفة ىي عممية تقييم األحداث ذات األىمية
بناء عمييا .ولقد افترض أن نفس العمميات (مثل الذاكرة  ,التفكير ,
الشخصية والتصرف ً
- 6444 -

نمذجة العالقات السببية بين أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي .............................................

اإلدراك  ,الحكم) توسط في اإلدراك والعاطفة  ,لكن قد تحدث ىذه العمميات في "مجموعات
أيضا عمى
ودرجات مختمفة  ,حسب الظروف" وبناء عمى ذلك فإن "اإلبداع  ,الذي يشتمل ً
نفس ىذه اآلليات األساسية  ,يرتبط بالموضوع العاطفي بقدر ما يرتبط بالمجال المعرفي" ,
وكما يشير ) Lovelace & Hunter, (2013فإن مصدر االبتكارية ىو األشخاص
الموىوبين الذين يتمتعون بذكاء إبداعي استثنائي وبالنسبة ليم " ,يمثل اإلبداع نقطة انطبلق
عرف االبتكار عمى النحو
ًا
لبلبتكار تتطمب
أفكار إبداعية من مصادر داخمية وخارجية .لذلك ُ ,ي َّ
المناسب بأنو التنفيذ الناجح لؤلفكار اإلبداعية  ,ويؤكد ( Renzulli, (2002عمى أن
سموكيات األشخاص الذين يتمتعون بمستويات عالية من الذكاء اإلبداعي تكون نتيجة تفاعل
ثبلث سمات بشرية معينة تشمل (القدرة المعرفية العالية  ,ومستويات عالية من االلتزام
بالميام

 ,ومستويات عالية من اإلبداع)  ,و تشكل ىذه العوامل مجتمعة كما يرى

) Renzulli, (2002أساس اإلمكانات العالية واإلبداع واإلنجاز االستثنائي كما أنيا تكون
متاحة لمتطبيق عمى أي مجال من مجاالت األداء البشري ,ووفقًا لما أشار إليو Averill,

ذكر لتقييم أي استجابة  ,عاطفية أو
)" ,(2011تعد الجدة والفعالية ىما المعياران األكثر ًا
غير ذلك  ,كإبداعية"  ,وقد اقترح ) Williams, (1969النموذج المعرفي العاطفي لئلبداع ,
والذي اقترح اإلبداع في بعدين  ,البعد المعرفي والبعد العاطفي ,ويرى أنو باإلضافة إلى ذلك ,
يمكن تمثيل اإلمكانات اإلبداعية لقدرات الفرد المعرفية اإلبداعية  ,ويرى الباحث أن النتائج
التي توصمت إلييا الدراسة الحالية متسقة مع ما أسفرت عنو نتائج الدراسات السابقة  ,حيث
أكدت النتائج عمى توسط الذكاء اإلبداعي كقدرة عقمية بين أنماط االستثارات الفائقة والتي
تمثل االستعداد  ,وبين االبتكارية االنفعالية والتي تمثل الجانب االنفعالي في اإلبداع باإلضافة
إلى أن أنماط االستثارات الفائقة تؤثر بصفة مستقمة في االبتكارية االنفعالية  ,وىو ما يؤكد
عمى تكامل كل من االستعدادات اإلبداعية والجوانب المعرفية واالنفعالية اإلبداعية في تكوين
شخصية إبداعية متكاممة  ,حيث إن الجوانب المختمفة لئلبداع يؤثر كل منيا في اآلخر ويتأثر
بو  ,وىو ما يؤكد أن طبيعة اإلبداع دائرية وليست خطية ,كما أن عينة الدراسة من طبلب
الدراسات العميا لدييم القدرة عمى االستفادة من محفزات اإلبداع في الجانبين المعرفي
واالنفعالي  ,ويحدث ىذا حينما يكون اإلبداع قد تأصل في شخصية الفرد بحيث تبدو مظاىر
اإلبداع في جميع سموكياتو المعرفية واالنفعالية.
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التوصيات والبحوخ املكرتحة:
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية يقدم الباحث التوصيات التربوية التالية:
 االىتمام بتقديم برامج تدريبية لتنمية االستثارات الفائقة لدى طبلب الجامعات وخريجيياو االىتمام بصفة خاصة باإلناث حيث أكدت النتائج وجود فروق بينيم وبين الذكور في
ىذا الجانب لصالح الذكور.
 االىتمام أيضا بتقديم برامج تدريبية لتنمية الذكاء اإلبداعي لدى طبلب الجامعاتوخريجييا و االىتمام بصفة خاصة أيضا باإلناث حيث أكدت النتائج وجود فروق بينيم
وبين الذكور في ىذا الجانب لصالح الذكور.
 كما ينبغي عمى المؤسسات التربوية أيضا االىتمام بتقديم برامج تدريبية لتنمية االبتكاريةاالنفعالية لدى طبلب الجامعات وخريجييا و ان تولي اإلناث بمزيد من االىتمام حيث
أكدت النتائج وجود فروق بينيم وبين الذكور في ىذا الجانب لصالح الذكور.
 االىتمام بتضمين البرامج التي تيتم بتنمية االبتكارية االنفعالية أنشطة تقوم عمىتوظيف أنماط االستثارات الفائقة والذكاء اإلبداعي  ,حيث أثبتت النتائج قدرة ىذين
المتغيرين عمى التنبؤ باالبتكارية االنفعالية.
 ينبغي عمى المؤسسة التربوية والمؤسسات المعنية بتربية ورعاية الموىوبين االىتمامبمتغيرات الدراسة الحالية (أنماط االستثارات الفائقة – الذكاء اإلبداعي – االبتكارية
االنفعالية) والعمل عمى تنميتيا من أجل بناء شخصية مبدعة متكاممة من حيث الجوانب
المعرفية والوجدانية واالستعدادات  ,وىو ما يجعل النواتج اإلبداعية أكثر تنوعا وأعظم
تأثيرا.
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البحوخ املكرتحة:
تقترح الدراسة الحالية إجراء البحوث التالية:
 االسيام النسبي ألنماط االستثارات الفائقة في التنبؤ بالذكاء اإلبداعي لديمستويات عمرية مختمفة.
 أبعاد الذكاء اإلبداعي المنبئة باالبتكارية االنفعالية لدي مستويات عمريةمختمفة.
 فعالية برنامج قائم عمى أنماط االستثارات الفائقة في تنمية االبتكارية االنفعاليةلدي مستويات عمرية مختمفة.
 فعالية برنامج قائم عمى الذكاء اإلبداعي في تنمية االبتكارية االنفعالية لديمستويات عمرية مختمفة.
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