
 

 

 أثرهاالعالقة التفاعلية بين حاجات ماسلو و

 على ابداع طالب الجامعة
  أسماء محمود مصطفي السيد

 :  البحث الملخص

استهدف البحث الحالي التعرف على العالقة التفاعلية بين حاجات التنظيم الهرمي لماسلو والقدرة علي اإلبداع لدي      
 ( طالب وطالبة من كليات824طلبة وطالبات الجامعة وبلغ عددهم ) طالب الجامعة، وقد تم اختيار عينة البحث من

الصيدلة( بجامعة المنصورة، وقد أسفرت النتائج عن أنه يمكن التنبؤ بالقدرة علي -الهندسة-التربية النوعية-)التربية
والفهم بمعنى أنه  االبداع لدى طالب الجامعة من خالل الحاجة إلي األمن، والحاجة إلي الحب، والحاجة إلي المعرفة

 .درة االبداعية لدى طالب الجامعةكلما أشبعت حاجات الطالب لألمن والحب والمعرفة أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى الق
Abstract: 

  The research was aimed at identifying the interactive relationship between Maslow's 

hierarchical organization needs and the ability of creativity among the students of the 

university. The sample of the research was selected from (428) students from the faculties 

of (Education-Specific Education-Engineering-Pharmacy). Results have been approved; the 

ability of creativity among university students can be predicted through the need for 

security, the need for love, the need for knowledge and understanding, in the sense that 

whenever students' needs for security, love and knowledge are met.        

 مقدمة البحث:

إن تطور المجتمعات وتقدمها ال يأتي إال      
يأتي إال بالنظر في نظمها التربوية وذلك لتنمية 
التفكير اإلبداعي لدي الناشئة والمساهمة الفعالة 

ذلك يجب  وعلىفي رقي وازدهار المجتمعات، 
أن تتاح الفرصة للطلبة في تأمل ما تعلموه في 

بط بين المعرفة مواقفهم وسلوكهم يتحقق الر 
والواقع حيث يختلف الطلبة في حاجاتهم 
التعليمية، ونوع المثيرات التي يفضلونها من 
حيث اإلدراك الحسي أو السمعي أو الصوري، 

 علىكما يختلفون في انفعالهم وعواطفهم )
 (.00: 2102رايسي،

واإلبداع كهدف تربوي نعمل على تحقيقه ال     
وال  غيرها يقع على عاتق فئة معينه دون 

يستأثر به مجال دون آخر وال تتميز به ماده 

دراسية دون أخرى بل هو مسؤولية مشتركه 
 وموزعه بين أفراد المجتمع.

وقد أشار روجرز إلى أهمية التفكير    
اإلبداعي والفرد المبدع حيث قال: "في الوقت 
الذي تتقدم فيه المعرفة، يبدو أن التكيف 

حيد الذي يمكن اإلبداعي هو االحتمال الو 
اإلنسان من أن يصبح متماشيا مع التغير 
متعدد الجوانب في العالم الذي نعيش 

 (.02: 2112فيه")ممدوح الكناني،
 هذا في العلمي التقدم و التطور و حيث إن    

 إبداعي تفكير تبني األفراد على يحتم القرن،
 و عقول تنتج لنا مما جديد تسييري  كأسلوب
 واإلبداع، االبتكار على ةقادر  مبدعة كفاءات
 يتطلب العصر هذا في والسريع الكبير فالتقدم

 القذافي رمضان "يعرفه حيث التفكير، من نوع
 حل سلوك من فئة " كتابه في (80: 2111)"
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 التفكير أنماط من غيره عن يختلف وال المشكلة
 الفرد يتلقاه الذي اإلعداد أو التأهب نوع إال في

 أفكار إلى به نصل الذي التفكير هو كما“
 يتوصل وقد أحد، إليها يسبقنا لم جديدة ونتائج
 نتاج تكون  وقد مستقل بتفكير المبدع الفرد إليها
زميله،  عن مستقالا  منهما كل يعمل آخر مبدع

 عدم مع معاا، لهما والنتائج األفكار وتأتي هذه
 أنه كما مشترك، عمل في بينهما صلة وجود
  منظم غير سلوبو بأ هدفه نحو يسير تفكير

 خطوات ضمن يسير ال فهو به، التنبؤ يمكن وال
 .غيره عن يميزه ما وهذا، محددة
وحتى وقت قريب كانت وظيفة الجامعة      

منصبة على تزويد الطلبة بالمعلومات المختلفة 
تم تطورت هذه الوظائف  تطورا جذرياا واصبح 
الطالب هو محور العملية التعليمية تم اتسعت 

الجامعات  وأصبح هدفها هو تنمية  وظيفة
شخصية الطلبة تنمية شاملة بعدما كانت 

والجامعة ليس مكانا  ، قاصرة على التعليم فقط
يتجمع فيه الطلبة للتحصيل فقط بل هو مجتمع 
صغير يتفاعل أعضاءه فيه يتأثرون ويؤثرون 
ببعضهم البعض لذى تهدف التربية الحديثة 

السوي جسميا  الى مساعدة طالبها إلى النمو
واجتماعيا وعاطفيا وروحيا حتى يصبحوا 
مواطنين صالحين وحتى يفهموا بيئاتهم 
الطبيعية واالجتماعية والثقافية بكل ما فيها 
ولكي يؤدوا العمل المطلوب منهم كمواطنين 

صالحين في المستقبل )عبد الرحمن العيسوي 
2111  :041.) 
ا وبما أن الحاجات النفسية عنصراا مه      ما

من عناصر تكوين الشخصية وعامالا أساسياا 
في البناء النفسي لإلنسان، وهي المؤشر 
الحقيقي للصحة النفسية لألفراد وتحديد مدى 
توافقهم النفسي واالنفعالي، األمر الذي يساعد 

 على فهم تركيبة الشخصية اإلنسانية.
وفي هذا الصدد تذكر فاطمة الزيات     

ة بين الحاجات ( أن الموازن82: 2112)
اإلبداعية والدوافع ضرورة مهمة وجوهرية في 
النمو والتطور، حيث أكد اإلنسانيون أن نزوع 
الفرد نحو تحقيق ذاته واستثمار امكاناته 
خاصية من خصائص اإلنسان وليس نتاجا 
لحياة اإلنسان في ظروف اجتماعية محددة، 
فيرون أن تحقيق الذات هو الدافع نحو اإلبداع، 

حقيق الذاتي للمبدع يعطي أهمية كبيرة فالت
 لمحتويات النفس الداخلية.

وقد صنف علماء النفس نشاط االنسان على    
أساس اشباع الحاجات أو على وجه التحديد 
على أساس كيفية تصرفه في محاوالته لمواجهة 
هذه الحاجات، ولقد وضع ماسلو نظرية 
للحاجات حيث يرى أن الحاجات يمكن 

ى حاجات فسيولوجية، وحاجات تقسيمها إل
األمن، وحاجات الحب والتقدير، وتحقيق الذات 

 (.22: 2112)دونالد والن،
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قد حظى تصنيف ماسلو للحاجات بمكانة     
كبيرة بين علماء النفس، حيث قدم تصوراا 

  Maslow Hierarchy Needsهرمياا للحاجات
حيث تأتى الحاجات الفسيولوجية الضرورية 

عدة الهرم والتي البد أن تشبع للحياة في قا
حتى تستمر الحياة في دورتها مثل: الجوع 
والعطش والهواء والجنس وغيرها، ثم تليها 
حاجات األمن والسالمة، ثم الحاجة إلي الحب 
واالنتماء، ثم الحاجة للتقدير، ثم الحاجة 
للمعرفة، ثم الحاجة الى تحقيق الذات في قمة 

ربع األولى الهرم، وأطلق علي الحاجات األ
ألنها تسيطر   Lower Needsالحاجات الدنيا 

إذا حرم الفرد من إشباعها، أما حاجات القمم 
وهى   Higher needsالحاجات العليا  فهي

حاجات  فهيحاجات تنمو الى الزيادة والنمو 
 (.020 -021: 2114)سيد الطواب، إثرائية

وقد قدم ماسلو مفهومه الخاص "هرم    
سلسلة أو تسلسل من الحاجات وهو  الحاجات"

يجب إشباعها من خالل عملية النمو قبل  التي
 فيأن تكون لدى الراشد القدرة على البدء 

: 2114)هبة التباع،الذات نحو تحقيق  السعي
22.) 
وفي هذا السياق قد أشار     

( أن التعليم الجامعي (Maslow,1971ماسلو
األمثل يجب أن يتيح الفرصة للطالب ليجد 

يقة ذاته، ويتفهم حاجاته، ويتعلم كيفية حق
الفرصة  علىإشباعها بالطرق السوية، ويحصل 

لتحقيق ذاته والتعبير عنها بحرية وصدق، وقد 
رغب المهتمون بإذكاء الدافعية الذاتية لدي 
المتعلم بمعرفة األسباب والعوامل التي ستعمل 

بناء الدافع الداخلي وتحسين الرغبة في  على
أبعد من ذلك في المشاركة  إلىم عملية التعل
 2102)فوزية الصبحي،اإليجابية الفعالة 

:021.) 
وهنا يتضح مدي أهمية كل من الحاجات     

النفسية واإلبداع في حياة الفرد، حيث أنهما 
يلعبان دورا هاما في تكوين شخصيته، ويعتبران 
ركيزة هامة في تلك الشخصية، وبما أن 

بل أي من الشباب هم عماد وأمل مستق
الشعوب، فهنا كان البد من معرفة خصائص 
الشباب خاصة الطلبة الجامعيين منهم، 

طبيعة إشباع الطلبة المبدعين  إلىوالتعرف 
معرفة  علىلحاجاتهم النفسية والذي ينعكس 

لذاتهم، وذلك كي نستطيع الوصول  مفهومهم
بشبابنا إلي أعلي مستويات التقدم والرقي 

 واالنجاز.
الل ما سبق يتضح أن لحاجات ومن خ    

االنسان بشكل عام دورا هاما وكبيرا في حياته، 
لما لها من أثر كبير في سلوكه، فإشباع هذه 
الحاجات يؤدي به إلي التوازن ومثلما أن إشباع 
الحاجات الفسيولوجية هام فأيضا إشباع 
الحاجات النفسية لها نفس األهمية، فمن خالل 

الفرد تحقيق ذاته الحاجات النفسية يستطيع 
والسمو بها إلي أرقي المستويات مما يجعله 
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كائنا مبدعا وفعاال في مجتمعه، يعمل دائما 
علي النمو والتطور خاصة وأن علماء النفس 
اهتموا بالحاجات النفسية بشكل كبير لما لها 
من تأثير في شخصية الفرد وسلوكه، ومن هنا 

مهمة كان للحاجات النفسية واإلبداع متغيرات 
المستويات  للطالب ونظراا ألهمية فئة  فيتؤثر 

المبدعين، لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على 
االختالفات بين الحاجات النفسية بين فئة 

 المبدعين وفئة غير المبدعين.
 مشكلة البحث: 

وبما أن نظرية ماسلو قدمت من الناحية       
من النظرية تفسيرا للحاجات والدوافع مما جعلها 

أكثر النظريات قبوال لدي الباحثين في مجال 
سيكولوجية الدوافع بصفة عامة وفي مجال نظم 

 إلىالدوافع بصفة خاصة، حيث كانت الحاجة 
المعرفة والفهم،  إلىتحقيق الذات، والحاجة 

والحاجات الجمالية في أعلي قمة هرم ماسلو، 
اإلبداع  علىوهذه الحاجات هي التي تدل 

الطالب، ومن هنا جاء االهتمام  واالبتكار لدي
 بدراسة نظم الدوافع لدي ماسلو.

وعلى الرغم من أهمية البحث عن دافعية       
مجال التربية والتعليم، إال أن هذه  فياإلبداع 

كانت  العربيالعالم  فيأجريت  التيالدراسات 
تستهدف دراسة الحاجات النفسية بشكل عام 

 وليس دافعية اإلبداع.
التساؤل  فيديد مشكلة الدراسة ويمكن تح

 اآلتي:

من خالل  باإلبداعهل يمكن التنبؤ  -0
 الحاجات اإلنسانية لماسلو؟ 

 أهداف البحث: 

إلى التنبؤ باإلبداع من  الحالييهدف البحث 
خالل الحاجات اإلنسانية بالتنظيم الهرمي 

 لماسلو.
 أهمية البحث: 

 :يليتنبع أهمية هذا البحث مما 
ت النفساية المنبثقاة مان الكشف عن الحاجاا -0

نظريااااااااة ماساااااااالو لاااااااادى المباااااااادعين وغياااااااار 
المبادعين لطاالب المرحلااة الجامعياة األماار 
الاااذي لااام تتطااارق لاااه الدراساااات فاااي البيئاااة 

 في حدود إطالع الباحثة. –العربية 
الكشااااف عاااان الفااااروق بااااين فئااااات الدراسااااة  -2

المبادعين وغياار المباادعين لطااالب المرحلااة 
همااااا فااااي الجامعيااااة، وهاااال هناااااك فااااروق بين

 التنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلو.
ترجااع األهميااة البحثياااة لهااذه الدراسااة، إلاااى  -2

أنها تقدم للمسؤولين عان التعلايم فاي وطنناا 
العربااااااي مالمااااااح حااااااول حاجااااااات الطااااااالب 
المباااادعين وغياااار المباااادعين، فهااااذه الفئااااات 
علاااااى درجاااااة عالياااااة مااااان األهمياااااة، وعلاااااى 
أسااااااس ذلااااااك يمكااااان أن يااااااتم بنااااااء خطااااااط 

لتعليم لمواجهة هذه الفاروق، ولفات وبرامج ا
نظاار الباااحثين لهااذه المتغياارات ألخااذها فااي 
االعتباااااار ألهميتهاااااا وتأثيرهاااااا فاااااي العملياااااة 

 التعليمية.
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إبراز أهمية العالقة بين الحاجات النفسية  -8
 واإلبداع عند طالب المرحلة الجامعية.

 مصطلحات البحث:

حالة تنشأ لدي الكائن الحي عن  الحاجة:
حيد الشروط البيولوجية أو  انحراف أو

السيكولوجية لحفظ بقاء الفرد عند الوضع 
 المتزن المستقر "الحالة المثالية".

ما يحتاج إليه الفرد  الحاجات الفسيولوجية:
للحفاظ على حياته مثل )الطعام، الماء، 
األكسجين، النوم، الجنس، اإلخراج، الحماية 
 من تطرف درجات الحرارة، االستثارة الحسية

ونشاط كفاءة األعضاء واألجهزة المختلفة 
 بالجسم في القيام بوظائفها على نحو مناسب(.

مقدار ما يحتاج إليه الفرد  الحاجة إلى األمن:
من حماية لنفسه ووقايتها من الظروف التي 
تشكل خطرا عليه مثل: التقلبات المناخية 
والطبيعية، واألوبئة واألمراض والحروب، وعدم 

لسياسي واالقتصادي، واالنهيار االستقرار ا
االجتماعي، والتقليل من القلق المرتفع 
المصاحب للمستقبل المجهول سواء ما يتعلق 

 بدراسته أو عمله أو مأكله أو ملبسه.
: مقدار ما يحتاج الحاجة إلي الحب واالنتماء

إليه الفرد من: تقبل لآلخرين، اقتراب واستمتاع 
وع بالتعاون مع آخر حليف، حب لموض

مشحون انفعاليا، تمسك بصديق واالحتفاظ 
بوالء له، إنشاء عالقات وجدانية وعاطفية مع 
اآلخرين بعامة، ومع األفراد والمجموعات 
الهامة في حياة األفراد بصفة خاصة، حيث 

يرتبط واياهم بأهداف ومصالح وآمال ومخاوف 
ومعتقدات وقيم واتجاهات مشتركة، قبول لما 

ة من معايير وأنماط اصطلحت عليه الجماع
 سلوكية.

مقدار ما يحتاج الحاجة إلى التقدير واالحترام: 
إليه الفرد من شعور وتوقع التجاهات إيجابية 
من الغير نحوه متمثال في درجة ونوع ما 
يظهرونه من اهتمام واحترام وألفة وانفتاح وثقة 
تجاهه والسمعة الحسنة والصيت والشعور بالقوة 

، الشعور بأهميته وأهمية الدور والجدارة والكفاءة
الذي يقوم به والشعور بالنجاح فيما يقوم به من 
عمل وقيام بأعمال لها قيمتها االجتماعية، 

 .والمثابرة واإلنجاز للوصول الى ذلك كله
مقدار ما يحتاج الحاجة إلى تحقيق الذات: 

إليه الفرد من: شعور بالتفرد، تحقيق إلمكاناته، 
جال الدراسة الذي يالئمه في اختيار العمل أو م

حدود قدراته، تجنب األعمال الروتينية، تلقائية 
في السلوك، استقالل، اهتمام بالمشاكل خارج 
نفسه، شعور برسالته في الحياة، اهتمام 

 فيبالفكاهة والمرح، مقاومة لالندماج الكلى 
الثقافة، الثقة بالنفس والتقبل اإليجابي لها، 

 ى التفكير االبتكاري.مرونة فكرية، قدرة عل
مقدار ما يحتاج  المعرفة والفهم: إلىالحاجة 

وتوازن إليه الفرد من: اتساق عقلي معرفي 
وتنظيم وبحث عن معلومات جديدة  معرفي

بطريقة أكثر تكامال وأوضح معنى  المواقف
واستعالم وحب لالستطالع واالستكشاف 
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واستخدام في العالقات  وتحليل وبحث وتقصى
اإلحساس  فيفكير العلمي والمنطقي الت أصول

 بالمشكالت وصياغتها وحلها.
شعور الفرد بكل مما هو  الحاجات الجمالية:

جميل حوله، وااللتزام بالقواعد والمعايير التي 
تدفع الفرد الى حب الترتيب والتنسيق والتنظيم 
وإحساس الفرد بجمال الطبيعة وتذوق العمل 

 الموسيقية.وتفضيله للجوانب الفنية و  الفني
 إطار نظري ودراسات سابقة:

: الحاجات النفسية:  أوًلا

إن السلوك اإلنساني نتيجة لمجموعة من     
العوامل المتفاعلة العقلية والنفسية واالجتماعية، 
ا  وهذه العوامل تندرج تحت عملية منظمة جدا
هي التي تفسر ما يحدث بين الفرد والمحيطين 

ني حيث يؤدي به ويكون هذا التفاعل ذات مع
إلى إشباع حاجات معينة لدي األفراد الذين 
يحدث بينهم هذا التفاعل، ولعل علماء النفس 
جميعا اتفقوا علي أن أغلب المشاكل النفسية 
تكمن وراء حاجات لم تتحقق، والحاجات 
النفسية ذات صلة وثيقة بالصحة النفسية، فهي 
تعد المحرك األساسي لسلوك االنسان في 

واقف السوية وغير السوية من مختلف الم
السلوك ويعتمد توافق الفرد في الحياة وشعوره 
بالصحة النفسية عي مدي إشباع حاجاته 
ودوافعه بطريقة تتماشي مع مطالبه الشخصية 
من ناحية والمطالب االجتماعية من ناحية 

-222: 0221أخري )عالء الدين كفافي، 
228.) 

 ,.Gunnel et al) زمالئهويذكر جانيل و     

( أن الحاجات النفسية هي متطلبات 2014
أساسية للنمو حيث بتمثل الشعور بالفعالية 
والكفاءة وكذلك الشعور باإلرادة الحرة 
واالستقاللية، باإلضافة لشعور الفرد بتواصل 
ذات مغزى مع اآلخرين، فإشباع هذه الحاجات 
يشعر الفرد باالرتياح ويساعده على المشاركة 

ر طاقته وجهده لمواصلة االنخراط الفعالة وتوف
 في السلوكيات اإليجابية.

( الحاجة 2118عرف عبد الرحمن سليمان )  
Need بأنها حالة من التوتر تتولد عن رغبة :

غير مشبعة أو حالة عضوية من الحرمان، 
ومن أمثلتها للحب والتواد والرعاية والطعام 

 والماء. 
نها (: بأMaslow, 1943ويعرفها ماسلو )   

استثارة داخل الكائن الحي تدفعه إلى تنظيم 
مجاله وتوجهه نحو مثيرات أو أهداف معينة، 

 ليحث النشاط الموجه لتحقيقها.
(   Murray, 1953:126)موراى ويعرف     

الحاجة: بأنها تكوين يمثل قوة في منطقة المخ 
تقوم بتنظيم االدراك والفهم والنزوع للفعل بحيث 

ئم غير المشبع في اتجاه تحول الموقف القا
 معين.

 النظريات المفسرة للحاجات:

 نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية:

الحاجات الفسيولوجية: يتضمن هذا  -0
المستوي الحاجة إلى الطعام، الماء، 
االكسجين، الراحة، الجنس، الحماية من 
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تطرف درجات الحرارة، الحاجة إلى 
االستثارة الحسية والنشاط، وتظهر أهمية 
هذه الحاجات عندما تتعرض للحرمان 
حيث تصبح للحاجات الفسيولوجية 
األولوية في اإلشباع، وبذلك تصبح هذه 
الحاجة هي المصدر الوحيد للدافعية لدي 

 االنسان.
حاجات األمن: عندما يشبع الفرد حاجاته  -2

الفسيولوجية فإنه سيصبح مدفوعاا بحاجات 
األمن، ويشمل األمن الجسمي واالستقرار 

االعتماد على الغير والحماية والتحرر و 
من القوي المهددة لألمن كالمرض 
والخوف والقلق والفوضى وعدم النظام، 
ا الحاجة إلى القانون والنظام  وأيضا
والترتيب، وحاجات األمن مثل الحاجات 
الفسيولوجية من حاجات المستوي األدنى 
ولكنها تختلف عن الحاجات الفسيولوجية 

 ن إشباعها أكثر من الالزم.في أنها ال يمك
حاجات الحب واالنتماء: بمجرد أن تشبع  -2

الحاجات الفسيولوجية وحاجات األمن 
بدرجة نسبية سواء كبيرة أو صغيرة تأتي 
حاجات الحب واالنتماء في المقدمة 
كدوافع للسلوك، وتشير هذه الحاجات إلى 
البحث عالقات الحب واإلخالص مع 

غبة في اآلخرين ويصبح لدي الفرد ر 
تكوين عالقات ألفة قوية مع اآلخرين 
وينتابه شعور مؤلم ودرجة قوية من 

اإلحساس بالوحدة عند فقدان األصدقاء أو 
المقربين إليه وتشبع الحاجة إلى االنتماء 
في البداية عن طريق األسرة ثم يحتاج 
الفرد لتوسيع دائرة عالقاته االجتماعية 
لتشمل رفاق اللعب والجيرة وجماعة 
األصدقاء وجماعة الفصل وجماعة العمل 
والنادي إلخ، ويعتبر عدم إشباع هذه 
الحاجات من األسباب الرئيسية لحاالت 
سوء التوافق.)سيد خير الله، ممدوح 

 (.88-82: 0241الكناني،
حاجات تقدير الذات: الحاجة إلى تقدير  -8

الذات هي الحاجة إلى القيمة الشخصية 
 Worthyقيمة أو الحاجة إلى أن الفرد ذو 

في الجماعة التي ينتمي إليها حيث يبدأ 
إشباع الحاجة إلى التقدير بما يستشعره 
الفرد وما يتوقعه من سلوك الغير نحوه، 
متمثالا في درجة ونوع ما يظهرونه من 
اهتمام واحترام وألفة وانفتاح وثقة وإهمال 
وتحفظ وهذا التقدير الصادر للفرد من 

ي أساس تقييم يقوم عل Prestigeالغير 
الغير لألداء الفعلي للفرد بالنسبة لبقية 

 أعضاء الجماعة.
حاجات تحقيق الذات: يعرف مفهوم الذات  -2

بأنه تكون معرفي منظم ومتعلم للمدركات 
الشعورية والتصورات والتقييمات الخاصة 
بالذات، يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا نفسيا 

د له، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفر 
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الذاتية المحددة لكينونته الداخلية 
 والخارجية.

حاجات المعرفة والفهم: تظهر هذه  -2
الحاجات في الرغبة والكشف وحب 
االستطالع، ويذكر "ماسلو" أن هذه 
الحاجات قد تكون واضحة أكثر عن 
بعض األفراد عن البعض اآلخر وتظهر 
هذه الحاجة في التحليل والتنظيم والربط 

بين األشياء، وقد ذكر وإيجاد العالقات 
" الحاجة إلى المعرفة  Kohen"كوهين 

"بأنها حادة الفرد إلعادة بناء وتنظيم 
المواقف بطريقة أكثر تكامال وأوضح 
معني أي أنها حاجة الفرد لفهم العالم 
الخارجي وجعله أكثر معقولية"، حيث قد 
أثبتت الدراسات أن ذوي الدافع المعرفي 

جهة المواقف المرتفع يقبلون علي موا
األكثر غموضا إذا ما قورنوا بذوي الدافع 

 المعرفي المنخفض.
الحاجات الجمالية: يذكر عبدالله إبراهيم  -1

( أنها القدرة علي إدراك 2112مخلوف)
الموضوعات أو الحواس من أشكال وألوان 
وصوت في عالقات معينة والحواس التي 
ال تسمح بعالقات البتة أو ال تسمح إال 

منها كالشم والتذوق تكاد ال تسطيع بالقليل 
أن تكون أساسا لتذوق فني أو أن تكون 
موضوعا لفن من الفنون، حيث العالقات 
نفسها يمكن أن يكون بين بعضها وبعض 

عالقات وهذا هو ما يحدث بالضبط في 
العمل الفني، فهو نسيج العالقات التي 
هي نفسها متعلقات يؤلف ما يمكن أن 

يكال، والذي يكون في نسميه نموذجا أو ه
جوهر الجمال هو وجود هذا النموذج 
الضمني أو وجود نوع من النظام أو 
الترتيب ليس سطحيا وال دخيال ولكنه 

 طبيعي.

 
يوضح التنظيم الهرمي  (1)شكل    

 للحاجات النفسية الذي وضع ماسلو
من خالل استعراض النظريات المفسرة     

النظريات  للحاجات تالحظ الباحثة بأن جميع
رغم اختالفها في طريقة عرضها للحاجات 
وتفسيرها لها، إال أن جميعها تحدثت عن أهمية 
الحاجات في حياة الفرد مدي تأثيرها على 
تمتعه بالصحة النفسية من خالل تحقيقه 
وإشباعه لها خاصة الحاجات النفسية منها 
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والتي ال تقل أهمية عن الحاجات الفسيولوجية، 
( نوع من الحاجات، 21عن ) اىمور فقد تحدث 

( حاجات هرمية فسيولوجية 1وماسلو عن )
سيكولوجية، ومن خالل تحقيقها يستطيع الفرد 

 الوصول إلى تحقيق ذاته.
وقد تناولت بعض الدراسات الحاجات      

 (1891ممدوح الكناني )النفسية مثل دراسة 
التي هدفت إلى معرفة التنظيم الهرمي لماسلو 

جات الست المتضمنة به علي ودراسة الحا
عينة من طالب وطالبات كلية التربية بجامعة 
ا للحاجات  المنصورة، واستخدم فيها مقياسا
النفسية لدي ماسلو، و وقد كشفت النتائج عن 
وجود ارتباطات دالة بين جميع الحاجات الست 
المتضمنة بالتنظيم الهرمي لماسلو، وتزداد هذه 

جتين متجاورتين، االرتباطات بالنسبة لكل حا
وهذا يحقق مبدأ الكلية الديناميكية والتعقيد عند 
ماسلو، تتجمع المستويات الست للحاجات 
المتضمنة للتنظيم الهرمي لماسلو في مستوين 
فقط هما المستوي األول وهو مستوي الحاجات 
األساسية ويضم الحاجات الفسيولوجية والحاجة 

الحاجات إلي األمن، والمستوي الثاني وهو من 
االجتماعية واالرتقاء بالذات ويضم حاجات 
تقدير الذات وحاجات المعرفة والفهم وحاجات 
تحقيق الذات وحاجات الحب واالنتماء، كما 
يوجد اتفاق لدي الجنسين فيما يتعلق بترتيبهما 
للحاجات المتضمنة بالتنظيم الهرمي عند 
ماسلو، كما ال توجد فروق دالة بين الجنسين 

علق بحاجات األمن، وتقدير الذات، فيما يت
ا توجد  وتحقيق الذات، الحب واالنتماء، وأيضا
فروق دالة بين الجنسين فيما يتعلق في 
الحاجات الفسيولوجية وحاجات المعرفة والفهم 
لصالح اإلناث هذه الفروق لم تقتصر علي 
ترتيب هاتين الحاجتين لديهما، وهذا يعني أن 

يولوجية والمعرفة إشباع اإلناث للحاجات الفس
ا تزداد الفروق بين  والفهم أقل من الذكور، أيضا
األفراد في إشباعهم للحاجات المتضمنة بكل 
مستوى من مستويات التنظيم الهرمي لماسلو، 
وذلك باالنتقال من المستويات الدنيا )الحاجات 
األساسية( إلي المستويات العليا )الحاجات 

شيلدون ودراسة االجتماعية واالرتقاء بالذات(، 
والتي  (Sheldon& Elliot, 2000واليوت )

هدفت إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين 
في الحاجات النفسية، علي عينة من طلبة قسم 
علم النفس بجامعة روشستر األمريكية، وقد 

طالباا وطالبة، حيث  022تكونت العينة من 
أظهرت النتائج أن إشباع الحاجة للكفاءة عند 

أعلي من إشباعها عند اإلناث، فيما لم الذكور 
تجد الدراسة فروقاا بين الجنسين في الحاجة 
لالستقالل والحاجة إلي االنتماء، في حين كان 
إشباع الحاجة لالنتماء للدراسة عند اإلناث 
أعلي منه لدي الذكور، كما كشفت عن وجود 
عالقة موجبة دالة إحصائياا بين الحاجة للكفاءة 

تقالل والحاجة لالنتماء، ودراسة والحاجة لالس
التي هدفت إلي  (7001إبراهيم محمود )
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الكشف عن الحاجات النفسية لدي الشباب 
الجامعي من حيث ارتباطها بصحتهم النفسية 

طالباا  202وأبعادها، وتكونت عينة الدراسة من 
وطالبة من الفرقة الرابعة بكليات التربية 

وجود النوعية، وقد أشارت النتائج إلي 
معامالت ارتباط دالة إحصائياا بين درجات 
الحاجات النفسية والدرجة الكلية لهذه الحاجات، 
ودرجات أبعاد الصحة النفسية والدرجة الكلية 
لهذه األبعاد في كل مجموعة من مجموعات 

 الدراسة.
 ثانياا: اإلبداع:

يعتبر اإلبداع هو العقل الحر غير المقيد     
فهو المنطلق نحو غير بالقوانين واللوائح 

مألوف، ألنه غير قاصر على مجال محدد 
وإنما يشمل جميع المجاالت المعرفية فقد يوجد 
في العلوم أو الرياضيات أو الزراعة أو 
ا يوجد في الشعر واألدب أو  الصناعة، وأيضا
الفنون كالرسم والنحت والموسيقي، فاإلبداع ال 
يعني إيجاد الشيء من العدم ألن ذلك من 
صنع الله عز وجل وإنما المقصود باإلبداع 
البشري الذي يعتمد على المقومات واألفكار 
الموجودة حالياا باإلضافة إلى العالقات والبنيات 
الجديدة التي تبتعد عن التقليد )بدرية محمد، 

04:2112). 
( في نظريته  Maslowوقد ركز ماسلو)    

حقيق لإلبداع لدي األفراد المحققين لذاتهم أن ت
الذات لدي الفرد دور وأثر علي قدراته 
اإلبداعية، وفرق بين اإلبداع المتعلق 

باإلنجازات الملموسة وبين القدرة علي اإلبداع 
وتحقيق الذات وتعد دراسته المتعلقة بمفاهيم 
اإلبداع، والصحة النفسية والعبقرية والموهبة 
واإلنتاجية تخلي عن فكرته النمطية بأن هذه 

مترادفة، ووصل إلى استنتاج بأن المفاهيم 
الصحة النفسية ليست المحدد الوحيد الذي 
تعتمد عليه الموهبة العظيمة كما توصل أن 
تحقيق الذات اإلبداعية ينبع من الشخصية 
ويظهر ذلك في المسائل الحياتية، حيث يكون 
اإلدراك الحسي عنصر أساسياا في تحقيق 

 (.2100الذات اإلبداعية)صالح الحمالوي، 
( اإلبداع 2112) ويعرف محمد جهاد    

الحقيقي يحقق ماال يقل عن ثالثة شروط هي: 
أنه يتضمن استجابة أو فكرة يمكن وصفها 
بأنها جديدة أو أقل تكراراا من وجهة النظر 
اإلحصائية ومع أن الجدة واالبتكارية جانب 
ضروري من اإلبداع إال أن ذلك ال يكفي وحده، 

تكيف والتوافق مع الواقع أيضا تكون قابلة لل
حيث تسهم في حل مشكلة، أما الشرط الثالث 
هو أن اإلبداع الحقيقي يتضمن تجسيد الفكرة 
األصيلة ومتابعتها وتوسيعها وبالتالي تطويرا 

 كامال.
( بأنه 28: 2114وعرفته مريم األحمدي )    

قدرة األفراد على توليد عدد كبير من األفكار، 
ي توليدها، والتنويع في هذه والسرعة والسهولة ف

األفكار بحيث تكون من نوع األفكار غير 
متوقعة مع الحفاظ على التفرد والجدة والتميز 
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إضافة تفاصيل  علىألفكار كل فرد مع قدرته 
 جديدة ومتنوعة لكل فكرة.

( علي 22:2112) كما يعرفه حجازي أحمد   
أنه قدرة التالميذ على انتاج أكبر عدد ممكن 

فكار المتنوعة األصيلة التي تعد غير من األ
مألوفة في البيئة المحيطة ويتميز هذا النوع من 
التفكير بقدر من الطالقة والمرونة واألصالة 

 والحساسية للمشكالت.
 قدرات اإلبداع:

يري جيلفورد أن التفكير اإلبداعي يحدد     
بالقدرات التي يتصف بها معظم الناس 

تحدد ما إذا كان المبدعين، وهذه القدرات 
الشخص لديه القدرة علي إظهار السلوك 
اإلبداعي لدرجة يمكن مالحظتها، أي أن 
اإلبداع يتحدد بالقدرة علي اإلنتاج وقد اعتبر 
جيلفورد عملية التفكير التباعدي هي إحدى 
العمليات الخمس في نموذج البناء العقلي، أي 
أنها أهم عملية لها تأثيرها في التفكير 

عي، ذلك ألنها تشمل العناصر اآلتية: اإلبدا 
الطالقة، المرونة، األصالة، الحساسية 
للمشكالت وقد أكد عدد من علماء النفس هذه 
الخصائص وعدوها عناصر أساسية في 

 (.2111التفكير اإلبداعي )محمد الطيطي، 
 Sensivity toالحساسية للمشكالت  -1

Problems : تعد الحساسية للمشكالت
األساسية في التفكير إحدى الجوانب 

االبتكاري ونعني بها قدرة الشخص على 
رؤية الكثير من المشكالت في الوقت 

الذي قد ال يري فيه شخص آخر أية 
مشكالت على اإلطالق، فالشخص المبدع 
يستطيع رؤية الكثير من المشكالت في 
الموقف الواحد حيث يعي األخطاء 
ونواحي النقص والقصور ويحس 

ا.بالمشكالت إحس ا مرهفا  اسا
( أنها 2112ويعرفها محمد الحيلة)    

الوعي بوجود مشكالت أو عناصر ضعف 
في البيئة أو الموقف المحيط باألفراد، 
ولكن الفرد المبدع هو الفرد األسرع من 
غيره في مالحظة المشكلة والتحقق من 
وجودها في الموقف، وترتبط الحساسية 

ء مالحظة األشيا علىللمشكالت بالقدرة 
الغير عادية أو الشاذة أو المحيرة في 
محيط الفرد، وإعادة توظيفها واستخدامها 

حل  إلىفي إثارة تساؤالت حولها للوصول 
 .(88:2112)فاطمة الزيات، 

يعرفها فتحي جروان الطالقة:  -7
( أنها القدرة على توليد عدد 42:0222)

كبير من البدائل أو المترادفات أو األفكار 
االستعماالت عند  أو المشكالت أو

االستجابة لمثير معين والسرعة والسهولة 
 في توليدها.

( 4:0222كما يعرفها ممدوح الكناني )     
على أنها القدرة على إنتاج أكبر عدد من 
االستجابات )أعداد، أشكال، كلمات، أفكار، 

 ......( في وحدة زمنية معينة.
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: 0212) خير اللهيعرفها سيد المرونة:  -3
ا القدرة على إنتاج استجابات ( بأنه2

مناسبة لمشكلة أو مواقف مثيرة، 
واستجابات تتسم بالتنوع والالنمطية 
وبمقدار زيادة االستجابات الفردية الجديدة 

 تكون زيادة المرونة.
( 01: 2111يعرفها ممدوح الكناني )     

وهي القدرة على إنتاج عدد متنوع ومختلف من 
تحول من نوع معين األفكار أو االستجابات وال

من الفكر إلى نوع آخر، أي إمكانية تغير 
 استراتيجياته في النظر للمثير الواحد.

القدرة على إعادة تنظيم العناصر وتكوين  -4
إعادة التفكير  علىالقدرة عالقات جديدة: 

الوصول  علىوالتجريد حيث أنها القدرة 
إلى وظيفة جديدة أو االستخدام الجيد 

ادة تنظيم األفكار ما وذلك بإع لشيء
وربطها بسهولة تبعا لخطة معينة والقدرة 

تكوين عناصر الخبرة وتشكيلها في  على
بناء وترابط جديد يؤدي إلى فائدة عملية 

 وشخصية في مجال اإلبداع.
إعادة  علىالقدرة   Welceوقد اعتبر ولس     

تنظيم األفكار إعادة تركيبها بسهولة تبعا لخطة 
أنواع التفكير اإلبداع  معينة جوهرية لكل

 (.04: 2111)ممدوح الكناني،
تعرفها هالة خورشيد ومشيرة األصالة:  -5

( علي أنها قدرة الفرد 11:2112شعراوي )
على إعطاء تداعيات بعيدة، أو إنتاج 

أفكار غير شائعة تتميز بالجدة سواء 
بالنسبة للفرد نفسه أو المجتمع الذي 

 يعيش فيه. 
 علىهي القدرة  :Elaborationالتفاصيل  -2

فكرة أو إنتاج  علىإضافة تفاصيل جديدة 
معين أي البناء علي أساس المعلومات 
المعطاة لتكملة بناء من نواحيه المختلفة، 

 علىيصبح أكثر تفصيال أو العمل  حتى
، والتفاصيل تقدر هنا بما يقدمه امتداده

 علىالفرد المبدع من تحسينات وإضافات 
الشربيني، يسرية  الفكرة األساسية )زكريا

 (.012: 2112صادق، 
( 28: 2118كما يذكر ممدوح الكناني )    

اإلضافة إلى  علىأن التفاصيل هي قدرة الفرد 
الفكرة األصيلة لجعلها أكثر مالئمة لمواجهة 
المشكلة وإقناع من حوله، وهي القدرة علي 

 وضع تفاصيل الخطط أو األفكار.
لخص يخصائص وسمات األفراد المبدعين: 

 وما كينون  Guilford جيلفوردكل من 
Mackinnon  :سمات الشخص المبدع وهي 

الحساسية للمشكالت كأن يدرك نواحي القصور 
في األمر الواقع الذي قد يمر علي اآلخرون 
دون مالحظته، إظهار أفكار جديدة ومقبولة 
ذات أصالة عالية، يكون علي درجة كبيرة من 

هو يستطيع أن يغير الطالقة الفكرية، المرونة ف
اتجاه تفكيره لكي يتكيف مع الظروف المتغيرة 
وال يتقيد بالحلول القديمة للمشكالت، االستقالل 
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في أفكاره وأعماله ويفضل العمل تجاه هدف 
معين اختاره لنفسه، يحب االستطالع واالنفتاح 
علي المشاكل الخاصة به وبالعالم الخارجي 

لي، : سهام أحمد الحطاب، رشاد عفي)
02:2118.) 

: 2112ويري طارق عبد الرؤوف عامر )    
( من أهم سمات المبدع هي: الميل 22

للتخلص من السياق العادي للتفكير واتباع نمط 
جديد من التفكير يتضمن الطالقة. والمرونة 
واألصالة والتطوير والتحسين، تعدد الهوايات 
والميول المتنوعة، التميز بمستوي عال من 

والمثابرة وتحدي الصعاب، االستمتاع  الدافعية
بحل المشكالت وأجزاء أو أنماط عمليات 
التفكير بصور متعددة، التميز بقيم جمالية 
وأخالقية عالية، التميز بالمرونة النفسية 
والدافعية واالنجاز وتأكيد الذات، التميز بالقدرة 
علي التخيل والتأمل وإنتاج وتعميم األفكار 

بالتلقائية في إجراء السلوك  المختلفة، التميز
وتتبع مسارات التفكير لتحقيق الذات، حب 
االستطالع والعمل علي إيجاد كل الحلول 
الممكنة للمشكلة، التميز بالحرية وتحمل 
األخطاء، التميز باالستقاللية في الفكر والعمل 
والثورة علي التقليدية والنظم المألوفة، التميز 

 ي أداء األنشطة.بتحمل مسئولية المشاركة ف
أما فيما يخص العالقة التفاعلية بين     

الحاجات والقدرة على اإلبداع جاءت بعض 
عبدالله سليمان والشناوي الدراسات كدراسة 

هدفت إلي التعرف علي  (1899عبد الحليم )
بعض سمات الشخصية المميزة للشخصية 
المبتكرة، ومحاولة معرفة الحاجات النفسية 
الالزمة لهؤالء األشخاص، حيث تكونت عينة 
الدراسة من حالتين تم اختيارهما طبقاا للتعريف 
الشخصي للمبتكر في الدراسة، وتوصلت نتائج 

ن الدراسة إلي وجود حاجات مشبعة مشتركة بي
الحالتين ومرتبطة بمجال العمل وهي الحاجة 
للمعرفة والفهم واالنجاز ويصطحب هذه 
ا سمات شخصية مرتبطة بالعمل  الحاجات أيضا

 والمسؤوليةمثل سمة التفكير األصيل والحيوية 
ا بين الحالتين(، وتوجد  )وهي مشتركة أيضا
حاجات مشبعة مشتركة بين الحاجتين ومرتبطة 

ة ولكنها يمكن أن توصف بالناحية االجتماعي
بأنها متوسطة أو معقولة مثل سمة االجتماعية 
والعالقات االجتماعية واالنسانية، ودراسة 

هدفت  والتي (1898صالح فؤاد الشعراوي )
إلى التعرف علي العالقة بين تحقيق الذات 
والقدرة االبتكارية لدي عينة من طالب 
الجامعة، وتكونت عينة الدراسة من طالب 

رقة الثانية بكلية التربية بمدينة بنها، الف
وتوصلت نتائج الدراسة إلي وجود عالقة 
إيجابية ودالة إحصائياا بين تحقيق الذات والقدرة 
االبتكارية لدي عينة الدراسة، كما توصلت 
النتائج إلي عدم وجود فروق دالة إحصائياا 

إناث ( في  -بالنسبة لمتغير الجنس )ذكور
يق الذات، توصلت متوسطات درجات تحق
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ا إلي وجود فروق دالة إحصائياا بين  أيضا
الذكور واإلناث في متوسطات درجات القدرة 
االبتكارية وذلك لصالح الطالب الذكور مما 

 .يشير إلي أن الذكور أكثر ابتكارية من اإلناث
 إجراءات البحث:

 أوًلا منهج الدراسة:

الدراسة الحالية هو  فيالمنهج المستخدم    
التنبؤي، حيث يتم التنبؤ  الوصفينهج الم

باإلبداع من خالل متغيرات الحاجات النفسية 
 لدي ماسلو.

 ثانيا عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة الحالية من طالب     
: )كلية وهيكليات  8المرحلة الجامعية من 

وكلية  وكلية التربيةالصيدلة  الهندسة وكلية
 الدراسيعام ، خالل الالنوعية(التربية 

 824ذين بلغ عددهم (، وال2102-2102)
 طالبا وطالبة.

ا أدوات الدراسة:  رابعا

مقياس الحاجات اإلنسانية لدي ماسلو:  -0
استخدمت الباحثة مقياس الحاجات 

( 0241النفسية من إعداد ممدوح الكناني)
بعد تعديله من قبل الباحثين، حيث يقيس 

ية ( أبعاد للحاجات النفس2هذا المقياس )
 إلىالحاجة –وهي )الحاجات الجسمية 

-واالنتماءالحاجة إلي الحب -األمن
 إلى الحاجة-الذاتتقدير  إلى الحاجة
المعرفة والفهم(،  إلى الحاجة-الذاتتحقيق 

مفردة،  (201)وهذا المقياس يتكون من 
 باختيارالمفردات  على االستجابةويتم 

بديل واحد من بين خمسة بدائل )تنطبق 
عليك بدرجة منخفضة جداا، العبارة 

منخفضة، متوسطة، مرتفعة، مرتفعة 
 جداا(.

وقامت الباحثة بحذف المفردات المتكررة      
وكانت ذو معني ال تتناسب مع المرحلة 
العمرية التي طبق عليها، كما قامت الباحثة 
بإضافة بعد الحاجات الجمالية بعدد 

( مفردة وبذلك أصبح عدد مفردات 21مفردات)
( أبعاد 1) على( مفردة موزعة 081ياس)المق

( مفردة تم توزيعها 21ال يقل كل بعد عن )
 بطريقة عشوائية.

 الخصائص السيكومترية:

( 21تم عرض المقياس على )الصدق: -أ
محكماا من المتخصصين في مجال علم النفس 
التربوي والصحة النفسية للتحقق من صدق 
مقياس الحاجات النفسية لدي ماسلو، وتم 
تعديل بعض العبارات وحذف العبارات التي 
كانت نسبة االتفاق عليها من قبل المحكمين 

وقد تم تعديل صياغة بعض  %41أقل من 
-22-82-82-81-22-2العبارات وهي)

وقد تراوحت نسب (. 41-001-021-022
على مفردات المقياس تتراوح ما بين  االتفاق

وهذا يدل على صدق جيد  011%- 41%
 فرداته.للمقياس وم

قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي: -ب
معامل االرتباط بين درجة كل مفردة مع البعد 

إليه، وجاءت جميع معامالت  تنتميالتي 
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ماعدا  1012، 1010االرتباط دالة عند مستوى 
بعض المفردات التي قامت الباحثة بحذفها 

-01-08-00-2-2وكانت هذه المفردات )
22-22-22-22-80-82-84-22-21-
22-28-22-12-12-12-42-48-42-
يكون  (، حيث20-010-012-012-011

 ( مفردة.48مجموع مفردات المقياس)
: تم حساب ثبات مقياس الحاجات الثبات-جـ

النفسية لدي ماسلو لألبعاد والدرجة الكلية 
، كرو نباخللمقياس عن طريق معامل ألفا 

كرونباخ تتراوح  وكانت قيم معامالت ثبات ألفا
مما يدل على تمتع  (1642 – 1622ين )ب

 المقياس بدرجات ثبات مقبولة.
التجزئة النصفية: تم حساب ثبات درجات  -

مقياس الحاجات النفسية لدي ماسلو باستخدام 
طريقة التجزئة النصفية ألبعاد المقياس، 

 سيبرمانوتصحيح معامالت االرتباط بمعادلة 
 فيت براون وجتمان، وكانت قيم معامالت الثبا

 – 1084بقية األبعاد مرتفعة تراوحت ما بين )
1040.) 

استخدمت  التفكير االبتكاري: اختبار -7
الباحثة مقياس االبتكار من إعداد ممدوح 

(، حيث يقيس هذا 0222الكناني)
( أبعاد وهم )الطالقة، 2المقياس )

المرونة، األصالة( وقد اقتصرت الباحثة 
)أ( من كل سؤال مراعاة لعامل  على

يكون إجمالي المقياس  للطلبة حيثلوقت ا
 .أسئلة( 1المستخدم)

 :السيكومتريةالخصائص 

تم التحقق من صدق الصدق التالزمي:   
المقياس عن طريق حساب العالقة االرتباطية 

االبتكار  على مقياسبين درجات الطالب 
، )االبعادالمراد التحقق من صدقه  الحالي

 على ة ودرجاتهمالكليوالدرجة الكلية(، والدرجة 
مقياس االتجاه نحو االبتكار من إعداد ممدوح 

( 81يتكون من ) والذي(، 2102) الكناني
 االرتباط دالةمفردة، وجاءت جميع معامالت 

مما  1082وقد كانت القيمة  1012عند مستوى 
 يدل على صدق المقياس.

قامت الباحثة بالتحقق من الداخلي:  االتساق  
البحث الحالي  فيقياس للم الداخلياالتساق 

بين درجة  ارتباطمن خالل حساب معامالت 
 وكانت، كل مفردة مع البعد الذي تنتمي إليه

جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
، ماعدا بعض المفردات التي كان معامل 1610

ومع ذلك  (A5 ،C10)ارتباطها ضعيف وهي 
بشكل قوي  الرتباطهااحتفظت بها الباحثة نظراا 

مع فقرات المقياس، مما يدل على تمتع 
  .الداخليالمقياس بدرجة مقبولة من االتساق 

: تم حساب ثبات المقياس باستخدام الثبات   
 االبتكار لألبعادكرونباخ للمقياس  معامل ألفا

والدرجة الكلية للمقياس وكانت قيم معامالت 
 الفروع تتراوحفي  كرو نباخثبات ألفا 
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ا يدل على درجة مرتفعة ( مم1612-1688بين)
 من الثبات.

كما قامت  الثبات بطريقة التجزئة النصفية: 
الباحثة بحساب ثبات درجات مفردات مقياس 
االبتكار باستخدام طريقة التجزئة النصفية 
للمفردات وتصحيح معامالت االرتباط بمعادلة 

براون وجتمان، وكانت قيم معامالت  سيبرمان
، حيث 1610مستوى  الثبات مرتفعة ودالة عند

 (.1648-1621تراوحت ما بين)
 نتائج البحث وتفسيرها:

: وينص على" يمكن التنبؤ الفرض األول
باإلبداع وقدراته الثالث من خالل التنظيم 

 الهرمي للحاجات اإلنسانية".
وللتحقق من الفرض األول استخدمت الباحثة 

 Enter   Regression تحليل االنحدار المتعدد
Analysis  يلي: كما 

 
 
 
 

 أوًلا الطالقة: 

 (1جدول )
قيم معامالت االرتباط بين درجات الحاجات 

 (479النفسية وبعد الطالقة ن=)
 الطالقة الحاجات النفسية

 -0001 الحاجات الفسيولوجية
 -0001 الحاجة لألمن واالنتماء

 0019** الحاجة إلى الحب
 -0003 الحاجة إلى تقدير الذات

 0003 حقيق الذاتالحاجة إلى ت
 0009 الحاجة للفهم والمعرفة

 0001 الحاجات الجمالية
( ملخص نتائج تحليل االنحدار 7جدول )

المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية 
الحاجة للفهم( على الطالقة -)الحاجة للحب

 (479ن=)
معامل  األبعاد

 R²التحديد 
قيمة 
 )ف(

مستوي 
 الداللة

الحاجة 
 للحب

0033 14,57 0001 

الحاجة 
 للفهم

0071 8,73 0001 

 
 

( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية )الحاجة 3جدول )
 (479الحاجة للفهم( على الطالقة ن=)-للحب

المتغيرات المستقلة  المتغير التابع
 المنبئة

 قيمة
قيمة  R²قيمة  الثبات

Beta 
مستوى 
 الداللة

 اجاتالح
 النفسية

 0001 0073 0007 44047 الحاجة للحب
 0001 0015 الحاجة للفهم

( ما 3( و )7( و )1يتضح من الجداول )
 يلي:

وجود ارتباط سالب دال إحصائياا بين بعد    
(، 1010الطالقة والحاجة للحب عند مستوى )
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في حين ال يوجد ارتباط دال بين بعد الطالقة 
يولوجية، الحاجة لألمن، وبقية الحاجات )الفس

الحاجة لتقدير الذات، الحاجة لتحقيق الذات، 
 الحاجة للفهم والمعرفة، الحاجات الجمالية(.

وجود تأثير سالب دال إحصائياا عند مستوى    
( للحاجة للحب على بعد الطالقة، كما 1010)

يوجد تأثير موجب دال إحصائياا عند مستوى 
على بعد  ( للحاجة للفهم والمعرفة1010)

 الطالقة.
كما أن معامل التحديد أو مربع معامل    

( مما يدل على 1612االرتباط المتعدد يساوى )
أن الحاجة للحب، والحاجة للفهم والمعرفة 

من التباين في المتغير  %2ُتفسر مجتمعين 
 التابع )بعد الطالقة( لدى طالب الجامعة.

ومن الجدولين السابقين يمكن صياغة    
ة االنحدار المتعدد التي تعين على التنبؤ معادل

بالطالقة من خالل الحاجات )الحاجة للحب 
والحاجة للفهم( لدى طالب الجامعة في الصورة 

 التالية:

)الحاجة للحب(  0073 – 44047الطالقة= 
  )الحاجة للفهم(. 0015+ 

 تفسير الباحثة:

( إلى وجود 2( و)2أيضا يشير الجدولين)و    
دال إحصائيا لبعد الحاجة للمعرفة  تأثير إيجابي

والفهم على بعد الطالقة وتفسر الباحثة هذه 
وبما النتيجة إلى أنه كلما أشبعت حاجة الفرد 

طلبة الجامعة يتمتعون مستوى مرتفع من  أن
الحاجة الى المعرفة فهم يمتلكون قدرات عقلية 
تؤهلهم لبذل المزيد من الجهود المعرفية والتي 

صول الى الحقائق واستغالل تمكنهم من الو 
طاقاتهم العقلية الى أقصى حٍد ممكن، فذلك 
يزيد مستوي الطالقة الفكرية والقدرة علي تعدد 
األفكار وتنوعها والقدرة على التجديد واالنفراد 

 باألفكار.
شروق دراسة  وقد اتفقت هذه النتيجة مع    

والتي توصلت أن  (7012كاظم وآية فاخر)
متعون بمستوى مرتفع من طلبة الجامعة يت

 الحاجة الى المعرفة.
 ثانيا المرونة:

 (479( قيم معامالت االرتباط بين درجات الحاجات النفسية وبعد المرونة ن=)4جدول )
 المرونة الحاجات النفسية

 0011* الحاجات الفسيولوجية
 -0007 الحاجة لألمن واالنتماء

 0078** الحاجة إلى الحب
 0010* ر الذاتالحاجة إلى تقدي

 -0003 الحاجة إلى تحقيق الذات
 -0007 الحاجة للفهم والمعرفة
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 -0002 الحاجات الجمالية
 

( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية )الحاجة 5جدول )
 (479للحب( على المرونة ن=)

 مستوي الداللة قيمة )ف( R²قيمة  النماذج
 0001 40003 ,092 لى الحبالحاجة إ

 
( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية )الحاجة 2جدول )

 (479للحب( على المرونة ن=)
المتغير 
 التابع

المتغير 
 مستوي الداللة Betaقيمة  R²قيمة  قيمة الثبات المستقل

 0001 0079 0008 39079 الحاجة للحب المرونة
( ما 2( و)5( و )4تضح من الجداول )ي 

 يلي:
وجود ارتباط سالب دال إحصائياا بين بعد     

المرونة وكل من الحاجات الفسيولوجية 
والحاجة إلى تقدير الذات عند مستوى 

(، والحاجة إلى الحب عند مستوى 1012)
(، في حين ال يوجد ارتباط دال 1010)

 إحصائياا بين بعد المرونة وبقية الحاجات
)الحاجة لألمن، الحاجة إلى تحقيق الذات، 

 الحاجة للفهم والمعرفة، الحاجات الجمالية(.
وجود تأثير سالب دال إحصائياا عند مستوى 

 ( للحاجة للحب على بعد المرونة.1010)
كما أن معامل التحديد أو مربع معامل     

( مما يدل على 1612االرتباط المتعدد يساوى )
من التباين في  %2سر أن الحاجة للحب ُتف

المتغير التابع )بعد المرونة( لدى طالب 
 الجامعة.

ومن الجدولين السابقين يمكن صياغة     
معادلة االنحدار المتعدد التي تعين على التنبؤ 
بالمرونة من خالل الحاجة للحب لدى طالب 

 الجامعة في الصورة التالية:
 .)الحاجة للحب( 0079 – 39079المرونة= 

 الباحثة: تفسير

( إلى وجود ارتباط 8أشارت نتائج جدول )    
سالب دال إحصائياا بين بعد المرونة والحاجات 
الفسيولوجية والحاجة للتقدير الذات وتفسر 

بأن كلما كان الفرد مرنا  الباحثة هذه النتيجة
فإنه يستطيع االستجابة ألي تغير في بيئته 

ه مالئمة تحقق االنسجام بين حاجات استجابة
ودوافعه من جهة وضغوطات المحيط من جهة 
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وبما أن الطالب بالمرحلة الجامعية  أخرى 
يتطلب منهم تكليفات ومهام مطلوب إنجازها 
فيكون التركيز عليها أكثر من التركيز على 
إشباع بعض الحاجات التي تكاد تكون مهمة 

 كالحاجات الفسيولوجية والحاجة لتقدير الذات.
( إلى 2( و)2جدول ) كما أشارت نتائج    

وجود تأثير سلبي دال إحصائياا للحاجة للحب 
واالنتماء على بعد المرونة أي أنه كلما 
انخفضت الحاجة للحب واالنتماء زادت مستوي 
المرونة وتفسر الباحثة إلي عدم قدرة الفرد على 
إقامة عالقات اجتماعية حيث من سمات 

لجماعة المبدع االنعزال وعدم االلتزام بمعايير ا
ا بالمعايير والعادات والقيم فإن  فهو أقل اهتماما
ذلك يتيح له الوقت الكافي ليفكر في المشكلة 
التي تواجهه وإنتاج عدد متنوع ومختلف من 

األفكار أو االستجابات للمشكلة، أي إمكانية 
 تغير استراتيجياته في النظر للمثير الواحد.

راسي جدراسة وقد اختلفت هذه النتيجة مع     
(Grace 2010 التي توصلت إلى )عالقة وجود 

 الشخصية عوامل جميع بين موجبة ارتباطية
 على االنفتاح المقبولية، الضمير، )يقظة
وقد  ،النفسية والمرونة واالنبساطية( ،راتالخب

 Rouffروف )دراسة اختلفت هذه النتيجة مع 
وجود معامل ارتباط ( التي توصلت إلى 2003

اع والتصلب في الرأي وبذلك سالب بين اإلبد
دعمت هذه النتيجة النظرية المرتبطة بانفتاح 
العقل واإلبداع والتي تفسر العالقة اإليجابية 
بين اإلبداع واالنفتاح على الخبرة، بمعنى وعي 
الفرد لنفسه وللعالم الخارجي، واستعداده 

 لمناقشة كافة األفكار والقضايا المفروضة
 ثالثا األصالة:

 (824( قيم معامالت االرتباط بين درجات الحاجات النفسية وبعد األصالة ن=)1جدول )
 األصالة الحاجات النفسية

 -0009 الحاجات الفسيولوجية
 0009 الحاجة لألمن واالنتماء

 0072** الحاجة إلى الحب
 -0009 الحاجة إلى تقدير الذات
 -0001 الحاجة إلى تحقيق الذات

 -0007 ةالحاجة للفهم والمعرف
 -0008 الحاجات الجمالية

 
( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية )الحاجة 9جدول )

 (479الحاجة لألمن( على األصالة ن=)-للحب
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 مستوي الداللة قيمة )ف( R²قيمة  النماذج
 0001 31011 ,028 الحاجة إلى الحب
 0001 11025 ,075 الحاجة إلى األمن

 
( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية )الحاجة 8جدول )

 (479الحاجة لألمن( على األصالة ن=)–للحب 
المتغير 
 التابع

المتغيرات المستقلة 
 المنبئة

 قيمة
مستوى  Betaقيمة  R²قيمة  الثبات

 الداللة
 الحاجة للحب األصالة

33001 0003 
0052 0001 

 0001 0041 الحاجة لألمن 
 

 ( ما يلي:8( و )9( و)1يتضح من الجداول )
وجود ارتباط سالب دال إحصائياا بين بعد      

(، 1010األصالة والحاجة للحب عند مستوى )
في حين ال يوجد ارتباط دال إحصائياا بين 
األصالة وبقية الحاجات )الفسيولوجية، الحاجة 

دير الذات، الحاجة لألمن، الحاجة إلى تق
لتحقيق الذات، الحاجة للفهم والمعرفة، 

 الحاجات الجمالية(.
وجود تأثير سالب دال إحصائياا عند      

( للحاجة للحب على بعد 1010مستوى )
األصالة، كما يوجد تأثير موجب دال إحصائياا 

( للحاجة لألمن على بعد 1010عند مستوى )
 األصالة.

د أو مربع معامل كما أن معامل التحدي   
( مما يدل على 1612االرتباط المتعدد يساوى )

أن الحاجة للحب، والحاجة لألمن ُتفسر 

من التباين في المتغير التابع  %2مجتمعين 
 )بعد األصالة( لدى طالب الجامعة.

ومن الجدولين السابقين يمكن صياغة معادلة 
االنحدار المتعدد التي تعين على التنبؤ 

خالل الحاجات )الحاجة للحب باألصالة من 
والحاجة لألمن( لدى طالب الجامعة في 

 الصورة التالية:
)الحاجة للحب(  0052 – 33001األصالة= 

 )الحاجة لألمن(. 0041+ 
 تفسير الباحثة:

( إلي وجود 2( و)4أشارت نتائج جدول )      
تأثير دال إحصائياا للحاجة للحب والحاجة 

زي الباحثة هذه لألمن على بعد األصالة وتع
النتيجة في ضوء ما أشارت إليه أدبيات البحث 
حيث يؤكد الباحثون أن اإلنسان كائن اجتماعي 
لذا فهو ف حالة سعي دائم إلى االنتماء و 
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االرتباط باآلخرين مما يزيد عملية التفاعل 
واالتصال سواء كان هذا االتصال في المواقف 

ة التعليمية المختلفة أو من خالل األنشط
الجامعية، وكذلك لحاجة الطالب لبعد االمن 
النفسي من شعور الطالب باالطمئنان والثقة 
في النفس، ينعكس إيجابياا علي شتي جوانب 
الحياة النفسية واالجتماعية، فشعور الطالب 
بالحب من قبل زمالئهم إلي جانب زيادة 
إحساسهم باألمن يزيد من زيادة قدرتهم علي 

 نتاجهم لألفكار الجديدة.اإلبداع وتفردهم وإ
 رابعا اإلبداع )الدرجة الكلية(:

( قيم معامالت االرتباط بين 10جدول )
درجات الحاجات النفسية والدرجة الكلية 

 (479لإلبداع ن=)
الدرجة الكلية  الحاجات النفسية

 لإلبداع
 0010* الحاجات الفسيولوجية
 0004 الحاجة لألمن واالنتماء

معامالت االرتباط بين  ( قيم10جدول )تابع 
درجات الحاجات النفسية والدرجة الكلية 

 (479لإلبداع ن=)
الدرجة الكلية  الحاجات النفسية

 0079** الحاجة إلى الحب لإلبداع
الحاجة إلى تقدير 

 الذات
0009- 

الحاجة إلى تحقيق 
 الذات

0003- 
 0007 الحاجة للفهم والمعرفة

 -0005 الحاجات الجمالية
 

( ملخص نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية على 11) جدول
 اإلبداع

 مستوي الداللة قيمة )ف( R²قيمة  النماذج
 0001 31047 0091 الحاجة إلى الحب

 0011 2044 0014 الحاجة إلى الفهم والمعرفة
 0011 5013 0017 الحاجة إلى األمن

 
 ليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير الحاجات النفسية على اإلبداع( ملخص نتائج تح17جدول )

المتغير 
 التابع

المتغيرات المستقلة 
 المنبئة

 قيمة
مستوى  Betaقيمة  R²قيمة  الثبات

 الداللة
 0001 0035   الحاجة للحب 

 0001 0017 0011 1020311الحاجة للمعرفة  اإلبداع
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 والفهم

 0005 0011   الحاجة لألمن 
 (:17( و)11( و)10يتضح من الجداول )

وجود ارتباط سالب دال إحصائياا بين      
الدرجة الكلية لإلبداع والحاجات الفسيولوجية 

(، وبين الحاجة للحب عند 1012عند مستوى )
(، في حين ال يوجد ارتباط دال 1010مستوى )

إحصائياا بين الدرجة الكلية لإلبداع وبقية 
)الحاجة لألمن، الحاجة الحاجات النفسية 

لتقدير الذات، الحاجة لتحقيق الذات، الحاجة 
 للفهم والمعرفة، الحاجات الجمالية(.

وجود تأثير موجب دال إحصائياا عند      
( الحاجة إلى األمن والحاجة 1610مستوى)

( الحاجة 1612الحب واالنتماء، وعند مستوى )
إلى المعرفة والفهم على اإلبداع لدى طالب 

 ليات الجامعة.ك
معامل التحديد أو مربع معامل االرتباط      

( مما يدل على أن 1000المتعدد يساوى )
الحاجة لألمن واالنتماء والحاجة للحب والحاجة 

من  %00للمعرفة والفهم ُتفسر مجتمعين 
التباين في درجات المتغير التابع )اإلبداع( لدى 

 طالب كليات الجامعة.
إحصائياا عند مستوى  ثابت االنحدار دال 
(1610.) 

ومن الجدولين السابقين يمكن صياغة     
معادلة االنحدار المتعدد التي تعين على التنبؤ 
باإلبداع من خالل الحاجة لألمن والحاجة 

للحب والحاجة للمعرفة والفهم في الصورة 
 التالية:

)الحاجة للحب(  0035+1020311اإلبداع= 
 0011لفهم( + )الحاجة للمعرفة وا 0017+ 

 )الحاجة لألمن واالنتماء(.
والترتيب السابق ألبعاد المتغير المستقل      

أو المنبئات في معادلة االنحدار المتعدد يعكس 
األهمية النسبية لتأثير الحاجات النفسية، أي 
أنه كلما ارتفعت درجات إشباع الحاجة لألمن 
والحاجة للحب والحاجة للمعرفة والفهم يرتفع 

 اإلبداع لدى طالب كليات الجامعة.وى مست
 تفسير الباحثة:

( إلى وجود ارتباط 01أشارت نتائج جدول )   
سالب دال إحصائياا بين الدرجة الكلية لإلبداع 
الحاجات الفسيولوجية وتفسر الباحثة هذه 

بأن من خصائص المبدعين التفاني  النتيجة
واالنغماس في العمل للوصول إلى الحلول 

ذا ما يجعل إشباعه للحاجات المثلى ه
الفسيولوجية مهملة فهو موجه نحو إنجاز مهمة 
معينة تجعله من الممكن إهمال الحاجات 
الفسيولوجية وبالتالي كلما زاد اإلبداع عند 
األفراد قل اهتمامه بإشباع الحاجات 

 الفسيولوجية.  
( إلى 02( و)00كما تشير نتائج جدول )    

اع لدى طالب الجامعة أنه يمكن التنبؤ باإلبد
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من خالل الحاجة إلي األمن، والحاجة إلي 
الحب، والحاجة للفهم والمعرفة بمعنى أنه كلما 

 والمعرفة اشبعت حاجات الطالب لألمن والحب
أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى القدرة االبداعية 
لدى طالب الجامعة، وتعزى الباحثة هذه 

لدي  النتيجة إلى أن إشباع الحاجات النفسية
الطالب له تأثير كبير زيادة دافعية الطالب 

حيث يظهر لدى األفراد الذين يتوافر  لإلبداع،
لديهم الدافعية وحب االستطالع، عدة سلوكيات 
تدل على أصالة واإلبداع في التفكير مثل 
االكتشاف والحلول للمشكالت واألسئلة، والقيام 
بإعادة تنظيم عناصر المشكالت الحالية 

عالقات جديدة، ومن ثم الحلول  الكتشاف
الجيدة لها، كذلك التمتع بقدر كبير من االنفتاح 
على المجهول أو الجديد و القدرة على التعبير 
عن الذات والتمتع باستخدام أشكال التفكير 
التباعدي بشكل يفوق استخدامهم ألشكال 

حيث أن الطالب التفكير التقاربي، أيضا 
لديهم ميل فني المبدعين من خصائصهم يكون 

وخيالي، أيضا عاطفي ويحتاج إلي الحب 
واالهتمام، كذلك يكون واسع اإلدراك سريع 
البديهة لديه حساسية عالية علي إدراك 
التفاصيل، لديهم حب القراءة واالطالع علي 
كل ما هو جديد والقدرة علي خلق نظام جديد 
من العالقات بين األشياء مهما بدت متناقضة، 

الستطالع والعمل علي إيجاد وكذلك حب ا
حلول لكل المشكالت الممكنة، فإذا استطاعوا 

تحديد حاجاتهم وإشباعها، يجدون لديهم 
مقومات اإلبداع، وبالتالي يرتفع مستوى اإلبداع 

 لديهم.
من خالل إطالع الباحثة على األدبيات و     

النظرية والمراجع التي تناولت تلك المتغيرات، 
المعرفة والفهم، ودافع الحب تبين لها أن دافع 

واالنتماء، ودافع األمن من الدوافع المكتسبة 
وللمؤثرات البيئية دور في نموه وتحفيزه، وكذلك 
األمر بالنسبة لإلبداع األمر الذي يجعل كال 
المتغيرين ينمو بالتوازي مع األخر ما يجعل 
العالقة بينهما إيجابية وتفاعلية، حيث يفضل 

وذوي الدرجات المرتفعة في  األفراد المبدعين
اإلبداع البيئات ذات الدرجة العالية من التغيير، 
كذلك فقد تبين أن األفراد المحبين لالستطالع 
يحصلون على درجات عالية في اختبارات 
االبتكار واإلبداع، ويعتبر السلوك االستكشافي 
هو مكون أساسي من مكونات التفكير 

، حيث وجدت اإلبداعي ومكمل لمهارة األصالة
الباحثة أن هناك صلة وثيقة بين االستطالع 
واألفكار الجديدة و المبتكرة وتبين ذلك جليا في 
العديد من الدراسات التي تناولت المتغيرين 

 أحمد ، ودراسة(1898سعودي)كدراسة 
 (.1887عبادة)

 وقد اتفقت هذه النتيجة أيضا مع دراسة   
ت التي أشار  (1891محمد أحمد إبراهيم )

بوجود عالقة موجبة بين الدافع المعرفي ونمو 
القدرة االبتكارية، أيضا اتفقت هذه النتيجة مع 
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عبدالله سليمان إبراهيم والشناوي عبد دراسة 
التي توصلت إلي وجود  (1899الحليم )

حاجات مشبعة مشتركة مع بعض سمات 
الشخصية المبتكرة وهي الحاجة إلي المعرفة 

ك اتفقت هذه النتيجة مع والفهم واإلنجاز، كذل
التي  (7009نسيبة أحمد عباس )دراسة 

توصلت إلي وجود عالقة موجبة دالة بين 
الحاجة إلي األمن النفسي وتحقيق الذات 
والتقدير االجتماعي وبين القدرة علي التفكير 

 االبتكاري.
 التضمينات التربوية لنتائج البحث:

برامج ودورات تساعد على رفع  تقديم-1
ي بأهمية اإلبداع وتقديم محتوى المناهج الوع

والمقررات الدراسية وفقاا لهذه األساليب 
واستخدام طرق تدريس وأنشطة تعليمية تراعى 
التباين في مستويات اإلبداع لدى هؤالء الطالب 
لزيادة درجة الدافعية لديهم وبالتالي تحقيق 

 التفوق الدراسي.
ع لدى إشباع الحاجات النفسية وتنمية اإلبدا -2

طالب المرحلة الجامعية، من خالل إدخال 
مقررات متخصصة في تنمية اإلبداع في برامج 
إعداد المعلمين بكليات التربية وتزويد معلمي 
المستقبل بكفايات متخصصة تساعدهم على 

 رعاية هذه الفئات.
تطبيق وقت مخصص للطالب بالمرحلة  -2

الجامعية للمناقشة مع الدكاترة والتعرف 
ى أساليب تفكيرهم وأفكارهم أكثر عل

اإلبداعية من خالل مستوى دافعيتهم 

ومستوى التحصيل لديهم والذي يضع كل 
طالب ضمن فئة تعليمية معينة وزيادة 

 وعيهم بهذه المتغيرات.
مراعاة التفاعل بين الحاجات النفسية  -8

الحاجة إلى -)الحاجات الفسيولوجية
-الحاجة إلي الحب واالنتماء-األمن

الحاجة إلى -لى تقدير الذاتالحاجة إ
-الحاجة إلى المعرفة والفهم-تحقيق الذات

الحاجات الجمالية( وارتفاع وانخفاض 
 مستوى اإلبداع لدي الطالب.

 بحوث مقترحة: 

الحاجات النفسية لدى طالب المرحلة  -0
الثانوية في ضوء مستوى الذكاء 

 والمستوى االجتماعي واالقتصادي.
لنفسية أثر التفاعل بين الحاجات ا -2

ومستوي الطموح على التفكير االبتكاري 
 لدى طالب المرحلة الثانوية.

 المراجع:

(. العالقة 2111إبراهيم محمود إبراهيم بدر) -
بين الحاجات النفسية والصحة النفسية 
للشباب الجامعي في ضوء بعض 

، المؤتمر الدولي الخامس .المتغيرات
التعليم الجامعي في مجتمع المعرفة 

يوليو،  02-00والتحديات، الفترة الفرص 
2111. 

، عصر العلم(. 2112) أحمد زويل  -
 دار الشروق. :القاهرة
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(. 2100الحمالوي صالح عبد المعتمد) -
 مدونة عالم علم النفس. .نظريات اإلبداع

(. العالقة بين 2112) علىأماني عبد الله  -
القدرة على التفكير اإلبداعي والتفكير 

، كلية اآلداب، لة دكتورةرسا .االستداللي
 جامعة الخرطوم.   

(. برنامج 2112بدرية محمد محمد حسانين) -
مهارات التدريس  علىتدريبي قائم 

اإلبداعي وأثره في تنمية هذه المهارات لدي 
معلمي العلوم بمراحل التعليم العام 

دراسات في المناهج  .بمحافظة سوهاج
، كلية التربية بسوهاج، وطرق التدريس

 (.04ص) ،2112(. إبريل 48لعدد)ا
(. فعالية 2112حجازي أحمد حجازي) -

استخدام نموذج التعليم البنائي في تدريس 
العلوم علي تنمية التحصيل والتفكير 
االبتكاري لدي تالميذ المرحلة االعدادية، 

(، 2بالزقازيق، الجزء) مجلة كلية التربية
 (.28العدد)

(. 2112، ألن شمولر)موررتندونالد  -
الشخصية نموها وطرق توجيهها في 

. ترجمة لجنة التعريب والترجمة، المدرسة
 دار الكتاب الجامعي.  غزة، فلسطين:

 وسهام أحمدرشاد علي عبد العزيز موسي  -
دار  :القاهرة .االبتكار(. 2118الحطاب)

 الفكر العربي.

 رعاية(. 2111)القذافي محمد رمضان -
 رية:. اإلسكندوالمبدعين الموهوبين

 .الحديث الجامعي المكتب
(. 2112)ويسرية صادقزكريا الشربيني  -

دار الفكر  . القاهرة:أطفال عند القمة
 العربي.

بحوث نفسية (. 0212)خير الله سيد  -
 عالم الكتب. :القاهرة .وتربوية

 وممادوح الكنااني خيار اللاه،سيد محمد حسن  -
ـــق التنظـــيم الهرمـــي (. 0241) مـــدي تحق

مطبعااة  :، المنصااورةماســلوللحاجــات عنــد 
 مصر. 

اإلبـداع (. 2112عاامر) الارؤوفطارق عباد  -
ـــــه ـــــه-أســـــاليبه-مفاهيم  :، القااااااهرةنظريات

 العالمية للنشر والتوزيع.
ســيكولوجية (. 2111عباد الارحمن العيساوي) -

دار  اإلساااااكندرية: .التنشـــــئة االجتماعيـــــة
 الفكر العربي.

ـــــم (.2112إباااااراهيم مخلاااااوف) عباااااد اللاااااه -  عل
مؤسسااااة طيبااااة  . القاااااهرة:التربــــوي الــــنفس 

 للنشر والتوزيع.
(. 2112آخاارون)و العتااوم،  يوسااف عاادنان -

 نظريــة نمــاذج التفكيــر مهــارات تنميــة
 دار . عمااان، األردن:عمليــة وتطبيقــات

 .للنشر والتوزيع المسيرة
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الصحة (. 0221عالء الدين كفافي) -
هجر للنشر والطباعة  :القاهرة .النفسية

 والتوزيع.   
(. التفكير اإلبداعي 2102) رايسي لىع -

مجلة جيل  .لدي تالميذ المرحلة الثانوية
، مركز جيل واالجتماعية اإلنسانية العلوم

 .ديسمبر (22)العدد البحث العلمي، 
علم النفس (. 2112) فاطمة محمود الزيات -

دار المسيرة  عمان، األردن: .اإلبداعي
 للنشر والتوزيع والطباعة.

(. 2102)الصبحى سعد فوزية بنت  -
الحاجات النفسية للفتاة الجامعية بين 

دراسات عربية  .متطلبات الواقع والمأمول
 (،0الجزء ) ،وعلم النفسفي التربية 

 (.28) عددال
(. 2112محمد الوطبان، وجمال علي) -

الفروق بين الجنسين في الحاجات النفسية 
األساسية لدي طالب وطالبات الجامعة 

 مجلة كلية التربية .لسعوديفي المجتمع ا
 .04-0(، 82، العدد)بالزقازيق

تنمية مهارات (. 2112محمد جهاد جمل) -
التفكير اإلبداعي من خالل المناهج 

. العين، اإلمارات العربية الدراسية
 دار الكتاب الجامعي. المتحدة:

تنمية قدرات (. 2111محمد حمد الطيطي) -
ار د . عمان، األردن:اإلبداعيالتفكير 

 المسيرة، عمان.

(. 2101) وبرهان حمادنةمحمد عياصرة  -
درجة التفكير اإلبداعي لدي طلبة المرحلة 

مجلة  .الثانوية في مدينة إربد في األردن
 )العلومألبحاث جامعة النجاح 

، (2(، العدد)28المجلد)اإلنسانية(، 
2242 – 2221. 

(. 2114) مريم بنت محمد عايد األحمدي -
ب العصف الذهني في تنمية استخدام أسلو 

 وأثره علىمهارات التفكير اإلبداعي 
التعبير الكتابي لدي طالبات الصف الثالث 

، مجلة رسالة الخليج العربي .المتوسط
 .22- 22، (011العدد )

(. 2112) مشيرة شعراوي وهالة خورشيد -
القدرات االبتكارية لتالميذ المرحلة الثانية 

ح للخدمة برياض األطفال وتصور مقتر 
االجتماعية باستخدام النظرية المعرفية في 

، جامعة كلية التربية مجلة .تنميتها
 .011-22(، 004) األزهر، العدد

مدي (. 0241ممدوح عبد المنعم الكناني) -
تحقق التنظيم الهرمي للحاجات عند 

 مكتبة ومطبعة مصر.القاهرة:  .ماسلو
 (. قراءات0222ممدوح عبد المنعم الكناني) -

مكتبة  :المنصورة .وبحوث في االبتكارية
 التربية الحديثة.

اختبار (. 2118ممدوح عبد المنعم الكناني) -
، كلية التفكير االبتكاري  علىالقدرة 
 .جامعة المنصورة التربية،
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(. 2112ممدوح عبد المنعم الكناني)  -
 .سيكولوجية اإلبداع وأساليب تنميته

 ع.دار المسيرة للنشر والتوزي :عمان
(. 2111ممدوح عبد المنعم الكناني) -

سيكولوجية اإلبداع والتجديد لدي األفراد 
 العربي. دار الفكر . القاهرة:والمنظمات

(. 2114) هبة عطية عبد الحميد التباع -
دراسة مقارنة للحاجات النفسية لدي أخوة 

رسالة المعاقين في ضوء نظرية ماسلو، 
 ا. جامعة طنط التربية،، كلية ماجستير
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