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 ملخص الدراسة

الثقافية واالجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية  : التعرف على المعوقاتأهداف الدراسة

 باإلضافة إلى التعرف على المتقرحات التي تساهم في تطوير مستوى اإلبداع لدى الطالب.

 (. 124: مدراء ومعلمي المرحلة الثانوية بمحافظة القويعية وعددهم ) مجتمع وعينة الدراسة

ة أداةً لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة، والتي تعد من استخدم الباحث االستبانأداة الدراسة: 

 أكثر أدوات البحث شيوعاً واستخداماً في مجال العلوم اإلنسانية.

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

العالقة االرتباطية، معامل ألفاكرونباخ لمعرفة درجة المعيارية، معامل ارتباط بيرسون لمعرفة درجة 

( لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات T-test(، واختبار )ANOVAالثبات، وتحليل التباين األحادي )

 الحسابية.

أن أهم المعوقات الثقافية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من نتائج الدراسة: من أبرز نتائج الدراسة:

نظر مديري المدارس والمعلمين هي )ضعف ثقافة المجتمع في تحفيز التفكير االبداعي وكذلك أنه وجهة 

كثيراً ما تحبط  التقاليد من همم المبدعين باإلضافة إلى أن قلة تقبل الثقافة السائدة لآلراء الجديدة بسهولة 

وكذلك تمسك الثقافة بالماضي  وخشية بعض األفراد من إظهار قدراتهم اإلبداعية خوفاً من العين والحسد

 وعدم الرغبة في التغيير(

 توصيات الدراسة:

 تكريم المبدعين في المناسبات العامة. -

 إدخال وسائل التقنية المناسبة في جميع المدارس . -

 إنشاء مختبرات علمية خاصة بالمبدعين في مختلف المحافظات . -

Abstract 

Study title: the cultural and social obstacles of creativity for secondary stage 

students from the viewpoint of principals, schools and teachers.  

Academic year: 2011/2012G  

Study objectives: identifying the cultural and social obstacles of creativity for 

secondary stage students in addition to identifying the proposals that participate 

in developing creativity level of students.  

Study society and sample: secondary stage principals and teachers in 

Alquwaiah governorate with number of (421).  

Study instrument: the researcher had used the questionnaire as a method to 

collect information and data related to the study that considered one of the most 

popular and spreading instrument in the field of human sciences.  

Analytical methods: data was analyzed through using SPSS according to the 

following statistical methods; frequencies, percentages, means, standard 

deviations, Pearson Correlation Coefficient to know the correlation degree, 

Alpha Cronbach to know stability degree, ANOVA, and T- test  to know the 

significance of differences between means.   

Study results: the main results are:  
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 The most important cultural obstacles of creativity for secondary stage 

students, from the viewpoint of school's principals and teachers are (the 

weakness of society culture in enthusing the creative thinking, traditions 

always decrease creators' motivation, the ruling culture fights the new 

opinions, some creators don’t show their creativity to avoid envy besides 

concentrating on past culture and haven’t any desire to change).  

 One of the most important social obstacles for secondary stage students, 

from the viewpoint of school's principals and teachers are (limitedness of 

scientific labs to apply creative thoughts, low number of specialists in 

advanced creative programs introduced by education administrations) 

The study recommendations:  

The researcher offers some recommendations that participate in overcoming 

upon the cultural and social obstacles for students of high schools;  

 

 إطار الدراسة

يعد المبدعون من أهم الثروات التي تتفاخر بها األمم والشعوب , فهم الثروة الحقيقية, لذلك اهتمت : مقدمة

دول العالم المتحضر بهذه النخبة من البشر , فََرَصدَْت لها موازنات خاصة وبَنَْت من أجلها دُوراً 

ً عليهم من اإلحباط والك بت والقتل واالغتيال لحضانتهم تمتد من المدرسة وحتى العمل , وذلك حرصا

( . لكن ال سبيل إلى االستفادة من أولئك المبدعين إال من خالل تربية إبداعية تضع 42م : 2002)عبدهللا : 

األفراد واألمم في مستوى الندية الحضارية , وتعمل للتفوق على الذات وعلى الغير , إذ إن اإلبداع سوف 

ُق بين أمم تعيش وتتقدم , وأخرى تعاني وتتخلف ) قمبر يخلق أزمانا ثقافية على مسافات متباينة تُفَ  ر ِّ

 ( 99م : 4991وآخرون : 

مشكلة الدراسة: ما هي المعوقات الثقافية واالجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة 

 نظر مديري المدارس والمعلمين ؟

 أهمية الدراسة :

 بوي.قد تمثل هذه الدراسة إضافة إلى األدب التر -4

أهمية الدراسة لمتخذي القرار في وزارة التربية والتعليم والجهات األخرى لالستفادة من نتائجها  -2

عند رسم السياسات التعليمية من ناحية , وأهميتها للمختصين في المجال وفي تصميم وتطوير 

 المشروعات والنظم التعليمية والتربوية من ناحيٍة أخرى .

 أهداف الدراسة :

لى المعوقات الثقافية واالجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر التعرف ع -4

 مديري المدارس والمعلمين.

بين مديري المدارس والمعلمين في إدراك  –إن وجدت  –معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية  -2

 ً لمتغير ) القطاع التعليمي  المعوقات الثقافية واالجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية وفقا

 الخبرة في التعليم  ( . -التخصص  –المؤهل  -الجنسية  –نوع العمل  -

التعرف على المقترحات التي يرى مديرو المدارس والمعلمون أنها تسهم في تطوير مستوى  -3

 اإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية .
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 أسئلة الدراسة :

طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس ما المعوقات الثقافية لإلبداع لدى  -4

 والمعلمين؟

ما المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس  -2

 والمعلمين ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مديري المدارس والمعلمين في إدراك المعوقات الثقافية  -3

ً لمتغير ) القطاع التعليمي واالجتماعية لإلب  –نوع العمل  -داع لدى طالب المرحلة الثانوية وفقا

 الخبرة في التعليم  ( ؟  -التخصص  –المؤهل  -الجنسية 

ما المقترحات التي يرى مديرو المدارس والمعلمون أنها تسهم في تطوير مستوى اإلبداع لدى  -1

 طالب المرحلة الثانوية ؟

 حدود الدراسة :

الموضوعية: المعوقات الثقافية واالجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة الحدود  -4

 نظر  مديري المدارس والمعلمين .

 الحدود البشرية : مديري ومعلمي المدارس الثانوية النهارية بمحافظة القويعية . -2

 .هـ 4133ـ  4132الحدود الزمنية  : الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  -3

 الحدود المكانية  : جميع مدارس التعليم الثانوي النهاري )الحكومي واألهلي( بمحافظة القويعية . -1

 مصطلحات الدارسة :

ذكر ابن منظور أن أصل كلمة معوقات هو " َعْوق " . وَعاقَهُ عن الشيء يَعُْوقُهُ َعْوقَاً: أي  معوقات :

الجوهري بأنها : العمليات التي تحد من الفاعلية وقد عرفها  (.332م: 2001صرفه وحبسه) ابن منظور: 

م : 4992واالنجاز وقد تكون معوقات مادية أو بشرية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية.)الجوهري : 

439.) 

: هي جميع اإلجراءات و األنظمة و العوامل الثقافية و االجتماعية والمقصود بالمعوقات في هذه الدراسة

ة التعليمية, والتي من شأنها أن تحد من تنمية القدرات اإلبداعية عند طالب المرحلة المرتبطة بالعملي

 الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين .

عند ابن منظور أصل كلمة الثقافة مأخوذ من " ثَقََف " . وثَقَِّف الشيء أي َحذَقَهُ وفهمه ) ابن  الثقافة :

 ( . 22م : 2001منظور : 

هي كل ما توفر لإلنسان وللمجتمعات البشرية عبر السنين من علم والمقصود بالثقافة في هذه الدراسة : 

ً كأطر مرجعية لتقييم سلوك األفراد والجماعات  , وأفكار, ومعتقدات , وقيم ومعايير, وتم تقبلها اجتماعيا

 في المجتمع.

األفكار والممارسات والمعتقدات والقيم  هي جميعوالمقصود بالمعوقات الثقافية في هذه الدراسة : 

والمعايير التي يتبناها األفراد والتي من شأنها أن تحد من تنمية القدرات اإلبداعية لدى طالب المرحلة 

 الثانوية .

عَه  المجتمع : ً وَجمَّ قَة يَْجَمعُه َجْمعَا يرجع أصل كلمة مجتمع إلى " َجَمَع " . ومنه َجَمَع الشيء عن تَْفرِّ

ويعرف هاري جونسون المجتمع بقوله : هو مجموعة  (.  499م : 2001ْجَمعَه فاْجتََمع) ابن منظور : وأَ 

من الناس تتميز بالخصائص األربعة التالية : الثقافة الجامعة , واالستقالل , والتكاثر عن طرق الجنس , 

 (.419م : 4991وإقليم األرض المحدد ) الرشدان وجعنيني : 
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ذلك النسيج المتنوع في شكله المادي والمعنوي ، والمكون من تمع في هذه الدراسة: والمقصود بالمج

أفراد وجماعات ومؤسسات ومنظمات تربط بينهم عالقات اجتماعية وثقافية ودينية مختلفة , ولهم أهداف 

ي وموارد مشتركة يستخدمونها في إشباع حاجاتهم , ضمن إطار نظام اقتصادي ونظم اجتماعية تساعد عل

 إشباع تلك الحاجات .

هي جميع الممارسات الصادرة عن األفراد أو والمقصود بالمعوقات االجتماعية في هذه الدراسة : 

الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات أو المنظمات االجتماعية في داخل المجتمع والتي من شأنها أن تحد 

 من تنمية القدرات اإلبداعية عند طالب المرحلة الثانوية.

ف جروان اإلبداع بأنه مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا ما  اإلبداع : يُعر ِّ

م : 2002وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة)جروان : 

24-22  . ) 

ها طالب المرحلة الثانوية عن قدرته على : هو عملية يعبر من خالل والمقصود باإلبداع في هذه الدراسة

التصور وخلق أعمال أصيلة ذات صفة تعبيرية أو تشكيلية أو إنتاجية أو سلوكية تتميز بذاتيتها وجدتها 

 وقيمتها الجمالية أو المعنوية أو النفعية .

التعليم , بحيث  تحدد هيئة اليونسكو التعليم الثانوي بأنه : المرحلة الوسطى من سلم المرحلة الثانوية :

يسبقه التعليم االبتدائي ويتلوه التعليم العالي . ويشمل فترة زمنية تمتد من الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة 

م : 2002من العمر , وبذلك يتضمن التعليم الثانوي المرحلتين المتوسطة والثانوية . )السنبل وآخرون : 

491.) 

هي المرحلة التي تلي المرحلة المتوسطة في سلم التعليم   دراسة :والمقصود بالمرحلة الثانوية في هذه ال

سنة , وهي متاحة  42- 41, ومدة الدراسة بها ثالث سنوات , تتراوح أعمار الطالب الملتحقين بها ما بين 

 لحاملي الشهادة المتوسطة وفق شروط القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم . 

 

 اإلطار النظري 

 

تشير المراجع المختلفة إلى أن اإلبداع مفهوم مركب اختلف الباحثون أوالً: اإلبداع: مفهوم اإلبداع : 

 (.23م : 4999المتخصصون في تعريفه لدرجة أنه ربما يصعب حصر  تعريفاته المتناثرة ) جروان : 

البناحثين بنأن اإلبنداع هنو على الرغم منن اتفناق العلمناء و ثانياً : مفهوم اإلبداع من الناحية الموضوعية :

لون من ألوان النشناط العقلني للفنرد , إال أنهنم اختلفنوا فني طنرق معالجتنه وتحديند مفهومنه , ولقند أظهنرت 

الدراسات أن اإلبداع ظاهرة معقدة جداً ذات وجنوه وأبعناد متعنددة . لهنذا يبندو منن الصنعب أن نجند تعريفنا 

 ( . 91م : 2009محددا ومتفقا عليه من الباحثين ) عياش : 

 نظريات اإلبداع :

وهني مجمنوع النظرينات التني تفسنر اإلبنداع علنى أسناس أننه ظناهرة طبيعينة أوالً : النظريات الطبيعية :  

 منطقية.

ينطلننق تفسننير النظريننة الفسننيولوجية لإلبننداع مننن منطلننق علننم النننفس ثانياااً : النظريااات الفساايولوجية :  

الفسيولوجي وهو العلم الذي يعننى بدراسنة وظنائف األعضناء منع التركينز علنى الجهناز العصنبي لإلنسنان 

عامة ثم الدماغ بوجه خاص ومدى تأثيرها على اإلدراك والتعلم والسلوك االجتماعي اإلبنداعي ) حمندان : 

 . (  423م : 4991
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تناول العلماء مفهوم الثقافة كل من الزاوية التي تخدم تخصصه وتوصله ثانياً: الثقافة: تعريف الثقافة : 

(, وأصبح موضوع الثقافة محل اهتمام علماء النفس والتربية  429م : 4922إلى هدفه ) ناصر: 

تعاريف مختلفة لها )  واالجتماع وعلماء دراسة ثقافات اإلنسان في العصر الحديث, مما أدى إلى ظهور

 (. 411م : 2040الخطيب وآخرون : 

 نظريات الثقافة :

يقول علماء اإلنسان األمريكيين من وجهة النظر التصورية للثقافة أوالً : وجهة النظر التصورية للثقافة : 

طنالق , بنل " إن الثقافة مفهوم أو مركب عقلي ثقافي , وما يالحظه الناس ليس الثقافة في حد ذاتها على اإل

هي أشكال منن السنلوك المنتعلَّم , النذي يمتنزت بانتاجناتهم المادينة , ومنن هننا ُجنردت فكنرة الثقافنة ) نيلنز : 

 ( . 32م : 4919

يؤكند القلينل منن أصنحاب النظرينات الثقافينة علنى أن الثقافنة مفهنوم ثانياً : وجهة النظر الواقعية للثقافة : 

ريد , بمعنى أنهنا ال يمكنن مالحظنة مقوماتهنا أو األنمناط المكوننة لهنا . وحقيقة في نفس الوقت . فالثقافة تج

(  421م : 2004وهي في حد ذاتها مركب عقلني , بمعننى أنهنا ليسنت كينوننة قابلنة للمالحظنة ) مرسني : 

 ولكنها حقيقة واقعة , وهي وإن كنَّا ال نستطيع مالحظتها برمتها لكننا في الوقت ذاته ال نستطيع تجاهلها أو

 ( . 442م : 4999نفي وجودها ) الطبيب : 

 (:414-412م : 2002من القوى التي تعيق التغير ما يلي ) أبو شعيرة : معوقات التغير الثقافي : 

تختلف المجتمعات عن بعضها البعض من حيث نوعية وطبيعة تراثهنا نوعية التراث وطبيعته :  -4

 وتتقبله. , فهناك المجتمعات التي تعطي أهمية كبرى لالبتكار

 ترتبط اتجاهات التواكل ارتباطاً وثيقاً بقوى التراث السائد.التواكل :   -2

تختلف تعريفات المجتمع باختالف المفاهيم الثقافية للعلماء الذين تناولوا ثالثاً: المجتمع: تعريف المجتمع : 

حندة هني أن المجتمنع الموضوع , أو باختالف الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه , ولكنها تدور حول فكنرة وا

 (. 21م : 4991مجموعة من األفراد)متولي وآخرون : 

 سمات وخصائص المجتمع : 

لكل مجتمع سماته وخصائصه التني تمينزه عنن غينره , وهنذه السنمات والخصنائص يمكنن عرضنها 

 ( : 12م : 4991على النحو التالي ) هندي وآخرون : 

 حياته على أساسها .وجود مرجعية يحتكم إليها المجتمع وينتظم في  -4

وجود تجانس في أنماط السنلوك التني يلتنزم بهنا أفنراد المجتمنع ويحتكمنون بهنا إلنى جماعنة  -2

مرجعيننة وقننيم ثابتننة تعنند بمثابننة أرضننية وإطننار لحركننة األفننراد وتفنناعلهم مننع بعضننهم ومننع 

 غيرهم .

  نظريات تفسر طبيعة المجتمع :

وفيمنا يلني منوجز لهنذه النظرينات ور يتهنا لطبيعنة  هناك نظريات تحناول تفسنير طبيعنة المجتمنع البشنري

 ( : 30-21م : 4991المجتمع وهي كالتالي )متولي وآخرون : 

 .نظرية العقد االجتماعي -أ

 النظرية الحيوية. -ب

 النظرية النفسية. -ج
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 الدراسات السابقة

ال )  -1 م ( بعنوان : " فاعلية آليات ومعوقات اإلبداع في ضوء تكامل العلوم 1111دراسة الفجَّ

هدفت الدراسة إلى :  قياس مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب االجتماعية في المرحلة الثانوية ". 

الطالب بعض التفوق  حققأهم النتائج : المرحلة الثانوية في ضوء تكامل مناهج العلوم االجتماعية, ومن 

 في ممارسات التفكير اإلبداعي وأخفقوا في بعض منها في مادة التاريخ والفلسفة والتربية الوطنية .

م ( بعنااااوان : " تااااوثير العواماااال االجتماعيااااة   واالقتصااااادية  Haley  ( )1891دراسااااة هااااالي )  -1

هنندفت الدراسننة إلننى اإلجابننة علننى  والتاادريب علاا  حاال المشااكالت   علاا  أنماااط االسااتجابات اإلبداعيااة ".

الكثيننر مننن األسننئلة منهننا: هننل تختلننف أنمنناط االسننتجابة اإلبداعيننة لنندى األطفننال السننود بنناختالف مسننتواهم 

أن المفحوصننين مننن ذوي المسننتوى االجتمنناعي واالقتصننادي أهاام النتااائج : االجتمنناعي واالقتصننادي ؟ و

حوصنون منن ذوي المسنتوى االجتمناعي واالقتصنادي المتدني يتصفون باإلبداع الحركي بينما يتصف المف

 المتوسط باإلبداع اللفظي , أي تغلب على استجاباتهم التعبيرات اللفظية أكثر من التعبيرات الحركية .

م ( بعناوان : " اساتثارة النشااط اإلباداعي لادى أطفاال مادارس التعلايم العاام 1111دراسة إبراهيم )  -3

هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين المعلمين والمعلمات علنى مقيناس والخاص في دولة الكويت". 

األداء اإلبداعي داخل األنشطة التعليمينة سنواًء فني مرحلنة الروضنة أو مرحلنة التعلنيم االبتندائي واثنر ذلنك 

 أن معلمني التعلنيم الخناص الروضنة االبتندائي أفضنل مننأهام النتاائج : على السلوك اإلبداعي للتالمينذ . و

معلمي المرحلة االبتدائية حكومي في ثالثة مقاييس فقط من النشناط اإلبنداعي وهني طنرق وأسناليب جديندة 

 وإعداد بيئة تربوية صالحة لتنمية اإلبداع وأسئلة واستفسارات مشجعة على األداء اإلبداعي .

 : تعقيب عام عل  الدراسات السابقة 

  الباحننث فنني : معوقننات اإلبننداع فنني األسننرة , تركننزت أهننم أهننداف الدراسننات السننابقة التنني عرضننها

 والمدرسة , والمجتمع , والبيئة , وفي المؤسسات المجتمعية العامة .

  استخدمت الدراسات السابقة التي عرضها الباحث مناهج بحثية متنوعة مثل : المنهج الوصنفي, المننهج

 التحليلي , المنهج العرضي , المنهج التجريبي , المنهج المقارن .

 القة الدراسة الحالية بالدارسات السابقة :ع 

 .  الهدف من الدراسة هو مناقشة معوقات اإلبداع في المرحلة الثانوية 

  المنهج المستخدم فني الدراسنة الحالينة هنو المننهج الوصنفي التحليلني , وهنو المننهج المسنتخدم فني

 كثير من الدراسات السابقة التي تم عرضها. 

 

 وإجراءاتهامنهجية الدراسة 

 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي .منهج الدراسة: 

جميننع ومعلمننى ومنندراء المنندارس الحكوميننة واألهليننة الثانويننة , التابعننة إلدارة التربيننة مجتمااع الدراسااة: 

 هـ.4133-4132والتعليم بمحافظة القويعية, للعام الدراسي 

استخدم الباحث االستبانة أداة لهذه الدراسة , لمناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة  أداة الدراسة : 

 على تسا التها. 

للتأكد من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة , قام الباحث  صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

المرحلة الثانوية بمحافظة ( من مدراء ومعلمي 19بتطبيق األداة على عينة استطالعية مكونة من )

 القويعية , وحساب معامالت ارتباط بيرسون لكل محور من محاور أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور.
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تصحيح أداة قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات الفاكرونباخ.  ثبات أداة الدراسة :

حيث تم إعطاء وزن   ماسي لإلجابة على بنود أداة الدراسةتم اعتماد تدرت " ليكيرت " الخالدراسة : 

( ، وتم  4، ال أوافق بشدة = 2، ال أوافق =  3، محايد =  1، أوافق =  1للبدائل: ) أوافق بشدة = 

 تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى.

ً : أساليب المعالجة اإلحصائية :  سة وتحليلها باستخدام برنامج الحزم تمت معالجة بيانات الدراثامنا

( . وقد استعان الباحث باألساليب اإلحصائية التالية : معامل  SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية ) 

ارتباط بيرسون : للكشف عن صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة, ومعامل ارتباط ألفاكرونباخ : للكشف 

 عن معامل ثبات أداة الدراسة .

 

 الدراسة ومناقشتها نتائج

أوالً : إجابة السؤال األول: ما المعوقات الثقافية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر 

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية مديري المدارس والمعلمين ؟ 

المعوقات الثقافية لإلبداع لدى طالب  واالنحراف المعياري إلجابات مديري المدارس والمعلمين نحو

المرحلة الثانوية ، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكٍل منها. والجدول التالى يوضح 

 ذلك : 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 بداع لدى طالب المرحلة الثانوية مرتبة تنازلياً لكل عبارة من عبارات المحورنحو المعوقات الثقافية لإل

 المعوقات الثقافية لإلبداع م
أوافق 

 بشدة

أوا

 فق

محاي

 د

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

4 
ً عن  انعزال المبدعين ثقافيا

 المجتمع 

 10 ت
43

9 
12 92 31 

3330 4329 40 

% 4230 
313

2 

433

1 

233

1 
930 

2 
ضعف ثقافة المجتمع في 

 تحفيز التفكير اإلبداعي 

 419 ت
49

3 
31 22 1 

1342 0399 4 

% 1032 
123

0 
232 132 432 

 يُعد اإلبداع مضيعة للوقت  3

 203 443 49 31 41 ت

4323 4343 20 
% 339 939 139 

293

2 
1231 

1 
اإلبداع يَربط الناس بين 

 والسهر المتأخر

 11 491 14 99 29 ت
2394 4341 41 

% 932 4234231234134 



 1028عشر لسنة تاسع العدد ال                                      مجلة البحث العلمى فى التربية
 

101 
 

 المعوقات الثقافية لإلبداع م
أوافق 

 بشدة

أوا

 فق

محاي

 د

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

0 1 1 

1 

يُعد التفوق الدراسي 

المؤشر الوحيد على تحقق 

 اإلبداع

 13 499 13 10 12 ت

2311 4322 41 
% 4331 

423

4 

443

4 

133

1 
4331 

9 
كثيراً ما تُثَب ِّط بعض التقاليد 

 من همم المبدعين

 401 ت
42

4 
14 14 43 

3323 4301 2 

% 2931 
193

1 

433

4 

403

1 
333 

1 
يُعد اإلبداع دليالً على حب 

 المال في ثقافة المجتمع

 99 412 19 91 22 ت

2311 4343 42 
% 131 

493

1 

413

1 

113

2 
4131 

2 

يخشى بعض األفراد من 

إظهار قدراتهم اإلبداعية 

 خوفاً من العين والحسد

 93 ت
41

2 
92 13 9 

3311 4304 1 

% 2331 
133

9 

413

3 

433

1 
431 

9 
كثير من األمثال الشعبية ال 

 تشجع على اإلبداع 

 39 ت
41

9 
22 401 41 

3322 4309 42 

% 933 
313

1 

223

9 

213

0 
339 

40 

قلة تقبل الثقافة السائدة 

لآلراء الجديدة بسهولة 

 تعوق اإلبداع

 92 ت
20

4 
13 39 2 

3311 0322 3 

% 4132 
123

1 

493

4 

403

2 
031 

44 
يرى كثيرون أن اإلبداع 

 يكتسب بالوراثة 

 32 419 19 22 22 ت

2311 4342 41 
% 132 

223

9 

493

1 

103

9 
932 
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 المعوقات الثقافية لإلبداع م
أوافق 

 بشدة

أوا

 فق

محاي

 د

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

42 

يَْحُصر البعض اإلبداع في 

االختراعات والتكنولوجيا 

 والصناعة فقط

 92 ت
41

1 
22 449 21 

3321 4321 44 

% 4139 
393

1 
132 

303

1 
939 

43 
يُصنَّف المبدعين على أنهم 

 مجانين أو مرضي نفسيين

 431 421 19 19 49 ت

2322 4342 49 
% 134 

413

1 

413

4 

343

2 
3139 

41 
يُربط اإلبداع بالذكاء 

 المرتفع في ثقافة المجتمع

 19 ت
42

3 
13 13 9 

3391 4301 1 

% 2039 
113

1 

443

2 

493

0 
439 

41 

األفكار اإلبداعية تُربط 

بعامل الصدفة في ثقافة 

 المجتمع

 34 492 13 91 21 ت

2320 4340 43 
% 932 

213

4 

423

9 

143

9 
230 

49 

الخوف من الخروت على 

العادات والتقاليد الثقافية 

ل اإلبداع  يُعط ِّ

 23 ت
49

2 
14 91 42 

3394 4341 2 

% 2439 
133

9 

433

2 

493

9 
131 

41 

الثقافة بالماضي تمسُّك 

وعدم الرغبة في التغيير 

 يعوق اإلبداع

 94 ت
41

1 
11 91 49 

3399 4343 9 

% 2333 
113

1 

443

1 

493

9 
134 

42 
تُقل ِّل الثقافة التقليدية من 

 شأن المبدعين ومنجزاتهم 

 91 ت
42

2 
10 14 42 

3393 4304 1 

% 4932 
123

1 

423

4 

433

2 
334 

 9 4321 3310 32 20 91 422 90 ت التفريط في الوقت من 49
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 المعوقات الثقافية لإلبداع م
أوافق 

 بشدة

أوا

 فق

محاي

 د

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

 الصفات السائدة في الثقافة
% 2330 

343

2 

413

4 
2031 232 

20 

يعتقد البعض أن اإلبداع 

يشكل خطراً على حياة 

 صاحبه 

 11 434 13 11 39 ت

2399 4321 49 
% 932 

493

2 

423

1 
3339 4932 

 3113 المتوسط* العام للمحور

 درجات 1* المتوسط الحسابي من 

إجابة السؤال الثاني: ما المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهة نظر 

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية مديري المدارس والمعلمين؟ 

عية لإلبداع لدى طالب واالنحراف المعياري إلجابات مديري المدارس والمعلمين نحو المعوقات االجتما

المرحلة الثانوية، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكٍل منها, والجدول التالى يوضح 

 ذلك :

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة 

لمرحلة الثانوية مرتبة تنازلياً لكل عبارة من عبارات نحو المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى طالب ا

 المحور

 المعوقات االجتماعية لإلبداع م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

4 
ارتفاع نسبة األمية في المجتمع 

 يعوق اإلبداع 

 40 19 24 413 412 ت
3391 4342 

4

2 
% 3232 3930 131 4133 239 

2 
افتقاد المبدعين للفهم والتقدير 

 والتشجيع من قِّبَل األسرة والمجتمع

 2 22 22 204 439 ت

1349 0322 9 
% 3131 1433 134 139 031 

3 
محدودية وجود مختبرات علمية 

 لتطبيق األفكار اإلبداعية 

 1 23 23 414 429 ت
1322 0329 4 

% 1231 3231 139 139 430 

1 
األثر السلبي للتفكك األسرى يعوق 

 التفكير اإلبداعي 

 40 41 39 411 414 ت
1341 0392 1 

% 3232 1131 933 339 239 

1 
ضعف مستوى تعليم الوالدين يقلل 

 من إبداع األبناء 

 22 23 11 411 91 ت

3313 4322 
2

4 
% 2130 3134 4230 2432 139 
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 المعوقات االجتماعية لإلبداع م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة
المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

9 
اإلحباط الكبير من جماعة الرفاق 

 للمبدعين يعوق اإلبداع

 2 34 29 492 434 ت
1309 0322 9 

% 3331 1039 131 139 031 

1 
اهتمام وسائل اإلعالم بالطفل 

 العادي وضعف تشجيعهم للمبدع 

 44 12 11 411 403 ت

3319 4301 
4

1 
% 2931 1139 4332 4233 232 

2 
مكانة المبدع االجتماعية تحدد قيمة 

 إبداعه لدى المجتمع 

 9 12 91 422 24 ت
3313 4300 

4

9 
% 2031 1234 4939 4233 233 

9 
التنشئة القائمة على القهر والتسلط 

 تعوق اإلبداع

 1 34 32 419 492 ت

1342 4300 2 
% 1334 3131 931 139 432 

 

 لإلبداعالمعوقات االجتماعية  م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

 فقر األسرة يحد من إبداع األبناء  40

 42 29 94 412 20 ت

3311 4342 22 
% 2031 3931 

413

9 
2232 139 

44 
التفرقة في التعامل مع األبناء 

 حسب الجنس تحد من اإلبداع 

 44 14 93 421 12 ت

3399 4303 20 
% 2034 1131 

493

2 
4334 232 

42 

التركيز في المناهج التعليمية 

على االهتمام بالقدرات العادية 

 فقط 

 1 19 19 411 99 ت

3320 4302 41 
% 2131 1132 

413

2 
4239 432 

43 
المناهج التعليمية قائمة على 

 الحفظ واالستظهار 

 40 19 14 411 431 ت

3329 4340 41 
% 3139 3130 

433

0 
4231 239 

41 
طرق التدريس التقليدية الموجهة 

 للنجاح الدراسي تعوق اإلبداع 

 2 33 10 411 421 ت

3399 0399 43 
% 3439 1131 

423

9 
231 234 
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 لإلبداعالمعوقات االجتماعية  م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

المتوس

ط 

الحساب

 ي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

41 
تضجر الوالدين والمعلمين من 

 كثرة أسئلة الطفل اإلبداعية 

 40 19 19 493 440 ت

3319 4309 41 
% 2231 1230 

423

9 
4131 239 

49 
االنصياع والمسايرة من المبدع 

 لمن حوله يعوق اإلبداع

 9 19 11 491 29 ت

3320 0391 41 
% 2234 1031 

413

4 
4432 431 

41 
قلة وجود حاضنات مالئمة 

 للمبدعين يعوق اإلبداع

 1 21 13 413 412 ت

1302 0391 40 
% 3934 3933 

433

9 
932 432 

42 

المكتبات العامة ومصادر 

المعرفة قليلة االنتشار وغير 

 مفعَّلة 

 9 34 32 419 412 ت

1302 4304 40 
% 1033 3932 931 139 233 

49 
ضعف الدعم المادي للمبدعين 

 من قبل المؤسسات األهلية

 3 21 10 412 424 ت

1322 0392 1 
% 1931 3931 

403

3 
932 032 

20 

قلة المتخصصين في البرامج 

اإلبداعية المقدمة في إدارات 

 التعليم 

 9 49 32 410 490 ت

1329 0394 2 
% 1231 3139 931 134 431 

24 
ضعف تبني المؤسسات األهلية 

 لوسائل تسويق إنتات المبدعين 

 9 42 14 419 413 ت

1323 0321 3 
% 1132 1031 

403

1 
334 431 

22 

األنشطة الموجهة للتشجيع قلة 

على اإلبداع من قِّبَل األندية 

 والمؤسسات المجتمعية المختلفة

 1 41 14 410 490 ت

1349 0329 1 
% 1032 1331 

403

1 
133 430 

 3183 المتوسط* العام للمحور

 

 درجات 1* المتوسط الحسابي من 

( أن هناك موافقة من معلمي ومنديري المندارس 3391ويتضح من المتوسط الحسابي العام والبالغ قدره )  

 الثانوية على المعوقات االجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية.
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إجابة السؤال الثالث: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في مدى إدراك أفراد العينة للمعوقات الثقافية 

ً لمتغيرات: )القطاع التعليمي   –نوع العمل -واالجتماعية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية وفقا

قام الباحث باستخدام اختبار تحليل التباين األحادي الخبرة في التعليم(؟  –التخصص –المؤهل –الجنسية 

(one way anova( واختبار ت لعينتين مستقلتين )Independent Sample T-Test.) 

إجابة السؤال الرابع: ما المقترحات التي يرى مديرو المدارس والمعلمون أنها تسهم في تطوير مستوى 

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات اإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية؟ 

التي يرون أنها تسهم  الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات مديري المدارس والمعلمين نحو المقترحات

في تطوير مستوى اإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية، كما تم ترتيب هذه الفقرات حسب المتوسط 

 الحسابي لكالً منها.
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 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً الستجابات عينة الدراسة حول

 أنها تسهم في تطوير مستوى اإلبداع لدى طالب المرحلة الثانويةالموافقة عل  المقترحات التي يرون 

 المقترحات م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

4 
إدخال منهج بمسمى تربية اإلبداع 

 على المقررات الدراسية 

 42 31 19 442 499 ت

1302 4340 20 
% 1333 3033 

413

1 
930 334 

2 
التوسع في إنشاء المكتبات العامة 

 وتوفير وسائل المعرفة المختلفة 

 1 41 41 490 499 ت
1339 0324 41 

% 1031 1434 339 339 430 

3 
إتاحة الفرصة للمبدع للتعبير عن 

 منجزاته في المناسبات العامة 

 1 9 29 411 492 ت
1331 0311 42 

% 1031 3931 131 431 430 

1 
تكريم المبدعين في المناسبات 

 العامة 

 4 1 42 443 290 ت
1394 0393 4 

% 9931 2930 334 430 033 

1 
إدخال وسائل التقنية المناسبة في 

 جميع المدارس 

 2 9 9 420 211 ت
1312 0391 2 

% 9130 3031 233 431 031 

9 
تصميم مناهج تعليمية عملية قائمة 

 على تنمية التفكير اإلبداعي 

 1 9 21 429 221 ت
1313 0320 9 

% 1131 3239 931 233 430 

1 
م المبدعين  بث برامج إعالمية تُهِّ

 بشكل مستمر

 4 1 23 411 429 ت
1331 0310 42 

% 1139 1131 139 432 033 

2 
عقد االختبارات والقياسات الدورية 

 للكشف عن المبدعين 

 1 40 21 411 491 ت
1331 0320 49 

% 1033 3933 939 239 430 

9 
افتتاح مراكز لتنمية اإلبداع في 

 المدارس واألحياء السكنية 

 1 40 29 413 209 ت
1331 0324 42 

% 1239 3931 131 239 430 

40 
تأهيل المعلمين لكيفية التعامل مع 

 أفكار الطالب اإلبداعية 

 1 9 21 434 224 ت
1312 0320 1 

% 1931 3331 939 233 430 

 49 0312 1331 3 1 42 423 419 تتوعية األسر بوسائل التواصل مع  44
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 المقترحات م
أوافق 

 بشدة
 محايد أوافق

ال 

 أوافق

ال 

أوافق 

 بشدة

المتو

سط 

الحسا

 بي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

ب
تي
تر
ال

 

 032 432 139 1939 1139 % الجهات المختصة برعاية اإلبداع 

42 

التنسيق مع الجهات ذات 

االختصاص من اجل إنتات وتسويق 

 المخترعات الموجودة 

 3 1 21 411 202 ت

1310 0311 2 
% 1431 3931 939 433 032 

43 

استقطاب المختصين في مجال 

اإلبداع للعمل في رعاية المبدعين 

 في المؤسسات التعليمية 

 4 3 22 411 249 ت

1319 0392 1 
% 1134 3931 134 032 033 

41 
توعية األسر باألساليب الصحيحة 

 لتنشئة ورعاية المبدعين 

 2 1 24 412 429 ت
1339 0392 44 

% 1139 1131 131 430 031 

41 
التركيز على األنشطة اإلثرائية 

 اإلبداعية في المناهج التعليمية

 9 1 33 499 411 ت
1322 0322 49 

% 1132 1239 231 432 439 

49 
عقد اللقاءات بين المبدعين على 

 مستوى إدارات التربية والتعليم 

 3 1 23 493 491 ت
1310 0312 2 

% 1031 1432 139 430 032 

41 
االستفادة من المبدعين في إعمار 

 البيئة المحيطة بهم 

 1 3 21 412 204 ت
1310 0311 2 

% 1431 1031 934 032 433 

42 
إنشاء حاضنات خاصة برعاية 

 المبدعين 

 1 49 22 412 491 ت
1330 0321 42 

% 1939 3139 132 134 433 

49 
إنشاء مختبرات علمية خاصة 

 بالمبدعين في مختلف المحافظات 

 1 1 21 429 231 ت
1312 0311 3 

% 1931 3234 934 430 430 

20 

إجراء تغطيات إعالمية عن 

ومخترعاتهم وتوزيعها المبدعين 

على إدارات التربية والتعليم 

 المختلفة

 3 9 49 432 221 ت

1311 0313 1 
% 1131 3133 139 431 032 

 1138 المتوسط* العام للمحور

 

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 
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 خالصة الدراسة والتوصيات والمقترحات

 أوالً: خالصة نتائج الدراسة :

 العديد من النتائج نوضحها فيما يلي: كشفت الدراسة عن

أن أهم المعوقات الثقافية لإلبداع لدى طالب المرحلة الثانوية من وجهنة نظنر منديري المندارس  -

والمعلمين هني )ضنعف ثقافنة المجتمنع فني تحفينز التفكينر اإلبنداعي وكنذلك أننه كثينراً منا تهنبط 

الثقافة السائدة لآلراء الجديدة بسهولة وخشية التقاليد من همم المبدعين باإلضافة إلى أن قلة تقبل 

 بعض األفراد من إظهار قدراتهم اإلبداعية خوفاً من العين والحسد(.

أن أهننم المعوقننات االجتماعيننة لإلبننداع لنندى طننالب المرحلننة الثانويننة مننن وجهننة نظننر مننديري  -

عيننة، قلننة المنندارس والمعلمننين هنني )محدوديننة وجننود مختبننرات علميننة لتطبيننق األفكننار اإلبدا

المتخصصين في البرامج اإلبداعية المقدمة في إدارات التعليم، ضعف تبني المؤسسنات األهلينة 

 لوسائل تسويق إنتات المبدعين(.

 ثانياً: توصيات الدراسة:

 تكريم المبدعين في المناسبات العامة. -

 إدخال وسائل التقنية المناسبة في جميع المدارس . -

 ثالثاً : مقترحات الدراسة: 

إجننراء دراسننات مسننتقبلية لقينناس مسننتوى ونننوع اإلبننداع لنندى طننالب التعلننيم العننام فنني محافظننات  -4

 المملكة العربية السعودية .

إجننراء دراسننات مسننتقبلية عننن كيفيننة توظيننف طاقننات المبنندعين علننى مسننتوى المملكننة العربيننة  -2

 السعودية.

 المراجع

,  31. ص  40, 3,  2. المجلنندات  العاارب لسااانم ( . 2001ابننن منظننور , أبنني الفضننل جمننال النندين . )  -4

 . بيروت . دار صادر . 332( , ص 499,  22ص )

 . عمان . دار البداية .  . اإلبداع التربوي 4م ( . ط2002أبو غريبة , إيمان . )  -2

 القاهرة . دار قباء للنشر والتوزيع. اإلبداع في حل المشكالت . م ( . 2000األعسر , صفاء . )  -3

 العين . دار الكتاب الجامعي . الموهبة والتفوق واإلبداع .  م ( .4999فتحي عبد الرحمن . ) جروان ,  -1

اإلباداع : مفهوماة   معااييره   نظرياتاه   قياساه   تدريباه   م ( . 2002جروان , فتحي عبند النرحمن . )  -1

ان . دار الفكر للنشر والتوزيع .مراحله   العملية اإلبداعية .   عمَّ

. القناهرة . مكتبنة وهبنة  دراسات في التنمية االجتماعياةم ( . 4992عبد الهادي وآخرون . ) الجوهري ,  -9

. 

نان . دار المسنيرة تنمية اإلبداع ورعاية الموهباة لادى األطفاال . م ( . 2009حجازي , سناء نصر . )  -1 عمَّ

 للنشر والتوزيع . 

 التربية الحديثة . دمشق . دارنظريات التعلم . م ( . 4991حمدان , محمد زيد . )  -2

ان . دار قنديل للنشر والتوزيع .مدخل إل  التربية . .  4م ( . ط2040الخطيب , إبراهيم وآخرون . )  -9  عمَّ

اإلسنكندرية . المكتنب الجنامعي األسس النفسية واالجتماعية لالبتكاار . م ( . 2002رشوان , حسين . )  -40

 الحديث .

. الريناض . نظاام التعلايم فاي المملكاة العربياة الساعودية .  م (2002السنبل , عبد العزيز وآخنرون . )  -44

 دار الخريجي . 
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الكويننت . شننركة اإلبننداع مبااادا اإلبااداع . م ( . 2002السننويدان , طننارق ع العنندلوني , محمنند أكننرم . )  -42

 الخليجي لالستثمارات والتدريب . 

 مكتب الجامعي الحديث.اإلسكندرية . الأصول التربية . .  4م ( . ط4999الطبيب , احمد . )  -43

القاهرة . مؤسسنة طيبنة للنشنر شخصية المبدع   محدداتها وآفاق تنميتها . م ( . 2002عامر , أيمن . )  -41

 والتوزيع .

. القنناهرة . نظرياتااه   –أساااليبه -اإلبااداع   مفاهيمااه .  4م ( . ط2001عننامر , طننارق عبنندالر وف . )  -41

 الدار العالمية للنشر والتوزيع . 

 . القاهرة . قتل اإلبداع.  4م( . ط2002 , سعد الدين خليل . )عبد هللا -49

ان . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . مدخل إل  التربية ..  2م ( . ط2009عريفج , سامي . )  -41  عمَّ

نان . الشخصية المبدعة وكيف تكون مبدعاً فاي حياتاك . م ( . 2003عفان , نصر جورت هرمز . )  -42 عمَّ

 قافة للنشر والتوزيع . دار عالم الث

ننان . دار صننفاء للنشننر  األساالوب المعرفااي وعالقتااه باإلبااداع . م ( . 2009عينناش , ليننث محمنند . )  -49 عمَّ

 والتوزيع .

اد . )  -20 از , محمنند سننعد ع الشننهري , صننالح أبننو عننرَّ المبااادا العامااة للتربيااة. .  3هننـ ( . ط4149القننزَّ

 الرياض . دار المعارت الدولية للنشر .

الدوحة . دار المتنبي للنشنر والتوزينع التربية وترقية المجتمع . م ( . 4929قمبر , محمود وآخرون . )  -24

. 

 العراق . جامعة الموصل .المناهج وتطبيقاتها التربوية . محمد , مجيد مهدي . ) ب.ت ( .  -22

ر النهضنة العربينة بيروت . دااألسس االجتماعية للتربية . .  1م ( . ط4921النجيحي , محمد لبيب . )  -23

. 

ترجمننة : األصااول الثقافيااة للتربيااة   مقدمااه فااي انثروبولوجيااا التربيااة . م ( . 4919نيلننز , ت . ف . )  -21

 مرسي , محمد منير وآخرون . القاهرة . عالم الكتب .

ننان . دار الفكننر للنشننر والتوزيننع الفجننال ,  أسااس التربيااة . م ( . 4990هننندي , صننالح وآخننرون . )  -21 عمَّ

م ( . فاعلية آليات ومعوقات اإلبنداع فني ضنوء تكامنل العلنوم االجتماعينة فني 2044سيد إبراهيم . )  سعاد

 .  31مصر . العدد مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية . المرحلة الثانوية . 

دور اإلدارة المدرسية في تنمياة اإلباداع فاي المادارس الحكومياة م ( . 2002بلواني , أنجود شحادة . )  -29

رسالة ماجستير غينر منشنورة . جامعنة في محافظات شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها . 

 النجاح الوطنية .

م ( . واقنع اإلبنداع ومعوقاتنه لندى منديرات المندارس بمديننة الريناض. رسنالة 2001العسَّاف , وفناء . )  -21

 اجستير غير منشورة . جامعة الملك سعود .م
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