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 : المستخلص

ما يتميز به عصرنا الحديث من وسائل  متعد التكنولوجيا الحديثة من أه

االتصال المتعددة و المتنوعة بما تقدمه من امكانات للفرد و المجتمع ككل , و قد 

لوجيا الحديثة يمكن أن تكسب الفرد التكنورت بعض الدراسات ان لوسائل أظه

خبرات ابداعية في مجاالت متعددة ,اال انها التخلو من االيجايبات و السلبيات كأي 

ادة مما تقدمه , و تعامل الفرد معها و طريقة االستفوسيلة جديدة , اذ تعتمد على كيفية 

 بحث الحالي الى تعرف: النها بوابة مفتوحة امام كل الثقافات و المعلومات .و يهدف ال

 التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات قسم رياض االطفال .1

 اكثر وسائل التواصل االجتماعي استعماال لدى الطالبات  .4

 الوعي باإلبداع لدى طالبات القسم .3

 الوعي باإلبداع لدى طالبات القسم تبعا للمرحلة الدراسية .2

وسائل التواصل االجتماعي والوعي  العالقة االرتباطية بين التعامل مع .5

 باالبداع لدى طالبات القسم

قد قامت ( طالبة من طالبات قسم رياض االطفال و  422و بلغت عينة البحث )

الباحثة ببناء مقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي و تبنت مقياس المهداوي 

 : ( للوعي باالبداع , و قد أظهرت نتائج الدراسة بأن 4212)

أن الطالبات لديهن تعامل عالي و كثير مع وسائل التواصل االجتماعي و كان  .1

 سناب شات االعلى استخداما 

 أن الطالبات ليس لديهن وعي باالبداع بالمستوى المطلوب  .4
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اليوجد فرق دال احصائيا بالوعي باالبداع لدى الطالبات  تبعا لمتغير المرحلة  .3

 الدراسية 

لوعي باالبداع و التعامل مع وسائل التواصل يوجد ارتباط ضعيف بين ا .2

 االجتماعي .

 

Dealing with the means of Social communication and its 

realation to Creativity awareness among studunts of 

;indergarten department 

Abstract : 

   Modern technology is one of the most important feactuers of 

our modren era of diverse and diverse communication methods , 

with its potential for indivitual & socaiety as well as, studies 

have shown that the means of modren technology can gain 

individual creative experiences in many areas , but it is not free 

of the pros and cons as any new means , depending on how the 

individual deal with them & how benefit from what they offer ; 

because it is an open gateway to cultures and informations .  

   The research aims to identify : 

1. The treatment with the socail media of students of 

kindergarten department 

2. The most socail media used by student 

3. Awearness of creativity among students  

4. Awearness of creativity among students debending on the 

stage variable 

5. The correlation between dealing with the means of social  

communication and Awareness of Creativity of the students  

The sample of research was (200) student , the researcher 

constructed the scal for dealing with social media and adopted 

the measure of Awareness of Craetivity for ( Al Mahdawi 2010) 

.  

  The results showed the following : 

1. The students have a high deal & a lot with the means of 

social communication and SnapChat is the highest used  

2. The students have no awareness of creativity at the requird 

level  

3. The students have no awareness of creativity according to 

the variable stage  
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4. Ther is a weak correlation between the awareness of 

creativity and dealing with social communication in student 

 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث:

أن ما يميز العصر  الحديث هو تكنولوجيا االتصاالت أو باالحرى مواقع      

التواصل االجتماعي , بوصفها منجز حضاري أبدعته العقول المبدعة ) العبيدي 

 :بال( أذ فتحت هذه المواقع العالم على مصراعيه و أصبح كقرية صغيرة . 4212,

و تعد التكنولوجيا أدة فعالة في تنمية االبداع , الن االنسان يفكرثم يبدع , و تساعده   

 4222التكنولوجيا في حل المشكالت مع توفير الوقت و الجهد على الفرد ) الزيات , 

( و تعد مرحلة الجامعة مرحلة مهمة في الحياة العملية للفرد , و التي لها الدور  11:

كان من الضروري أن يكون لدى هذه الشريحة من المجتمع  في صقل الشخصية ,

الوعي باإلبداع , لما توفره لهم التكنولوجيا الحديثة و ألن االبداع يؤدي الى التغيير 

االجتماعي و الثقافي و االقتصادي , ومن ناحية اخرى تعد طالبات قسم رياض 

العشرون و الذي يتميز االطفال جزء من شريحة الشباب الجامعي في القرن الواحد و 

بتعدد الوسائل و مواقع التواصل االجتماعي , يأتي السؤال هنا هل  طالبات قسم 

؟ وهل االكثر استخداما الوسائل  هي رياض االطفال يستعملن وسائل التواصل؟ وما

 ان استعمالهن لمواقع ووسائل التواصل االجتماعي عالقة بالوعي باالبداع لديهن ؟   

 

 ث :أهمية البح

أبرز مالمح عصرنا الحديث ظهور مواقع التواصل االجتماعي , التي أحدثت          

ثورة في المعلومات و أدخلت االنسانية الى مرحلة جديدة في مجال تواصل االفراد 

مع بعضهم البعض و أصبحت من ضمن الممارسات اليومية لالفراد , من أرسال و 

ئة الشباب و طالب الجامعة الذين يقضون أستقبال الرسائل و االخبار , خاصة ف

ساعات طويلة أمام االجهزة الذكية مستخدمين مختلف مواقع التواصل , كما أكدته 

( أذ تراوحت ساعات استخدام 4211بعض الدراسات منها دراسة )عبد الحميد :

مواقع التواصل من ساعتان الى اربع ساعات يوميا و خاصة لموقع الفيس بوك و 

حددت الراوي في دراسة لها االستخدامات و االشباعات و غيرها , وسناب جات 

 لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي و كانت كاالتي :

 كونها بديل عن االتصال الشخصي مع االفراد ل .1

 أيجاد االدراك الذاتي عن الجماعات  .4

 تعلم السلوكيات المناسبة  .3

 بديل اقل تكلفة من الوسائل االخرى  .2

 تبادلة مع االخرين المساندة الم .5

 التعليم الذاتي  .6

 ( 1: 4214التسلية و االمآن و الصحبة      ) الراوي ,  .7
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بعض الدراسات الى ان التكنولوجيا الحديثة تساعد على االبداع لدى أشارت لقد و  

على حل نظرا لما توفره من امكانيات فضال عن الجهد و الكلفة و الوقت الفرد 

اال انه بالرغم من االيجابيات الستخدام التي يواجهها و التحديات المشكالت 

التكنولوجيا و وسائل التواصل االجتماعي , توجد بعض السلبيات التي تؤثر في الفرد 

مما يسبب السهر لساعات و منها االدان على استخدام هذه الوسائل بشكل مفرط 

تي أهمية البحث في قلة االنجاز و غيرها , و من هنا تأ من ثمطويلة و قلة النوم و

تعرف العالقة بين تعامل طالبات قسم رياض االطفال مع وسائل التواصل االجتماعي 

 .وما هي هذه الوسائل و اكثرها استخداما و بين الوعي باالبداع لديهن 

 و يمكن تحديد اهمية البحث في النقاط التالية :

التواصل ل وسائتظهر أهمية البحث في ارتباط الطالبات و تعاملهن مع  .1

 االجتماعي .

تظهر أهمية البحث في دراسة وعي الطالبات باالبداع من خالل تعاملهن مع  .4

 التواصل االجتماعي .وسائل 

تسهم هذه الدراسة الى أطالع التربويون و الطالبات على السواء على اهم  .3

 وسائل التواصل االجتماعي التي يتعاملون معها و عالقتها بالوعي باالبداع .

 

 هدف البحث تعرف:ستي داف البحث :أه

 التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات قسم رياض االطفال .6

 اكثر وسائل التواصل االجتماعي استعماال لدى الطالبات  .7

 الوعي باإلبداع لدى طالبات القسم .1

 الوعي باإلبداع لدى طالبات القسم تبعا للمرحلة الدراسية .2

التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي والوعي العالقة االرتباطية بين  .12

 باالبداع لدى طالبات القسم

 

يتحدد البحث بطالبات قسم رياض األطفال / كلية التربية للبنات / حدود البحث : 

 . 4211/4212جامعة بغداد للعام الدراسي 

 

 تحديد المصطلحات 

 اوال : وسائل التواصل االجتماعي و عرفها كل من 

( هي منظومة من الشبكات االلكترونية التي تسمح  4214زاهر راضي ) .1

للمشترك فيها بأنشاء موقع خاص به , ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي الكتروني 

 (1:  4214مع أعضاء أخرين لديهم االهتمامات و الهوايات نفسها . ) الراوي ,

( و هي مواقع تفاعلية تسمح لمن يستخدمها باالتصال من  4212شعوبي ) .4

خالل واقع أفتراضي مماثل للواقع و االلتقاء باالصدقاء و االهل , فضال عن تكوين 

عالقات مع مختلف االجناس و االعمار في انحاء العالم أذ تجمعهم أهتمامات و 

 (6: 4212نشاطات مشتركة )شعوبي ,
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التعريف االجرائي لوسائل التواصل االجتماعي : و هو الدرجة الكلية التي تحصل 

 .التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي  على فقرات مقياسالطالبة عند أجابتها عليها

 ثانيا : الوعي باالبداع و عرفته 

( بانه الوعي بالعمليات المعرفية و المشاعر الوجدانية و Bruch 1988بروج )

الخبرات البيولوجية و الفسلجية التي تصاحب التفكير االبداعي و تتيح للفرد االنتاج 

 ( Bruch:119 ,1988بداعي . )اال

 و لقد أعتمدت الباحثة تعريف بروج تعريفا نظريا للبحث .

التعريف االجرائي للوعي باالبداع : هو الدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة من 

 خالل االجابة على فقرات مقياس الوعي باالبداع .

 ثالثا : قسم رياض االطفال 

ربية للبنات / جامعة بغداد , أفتتح في العام الدراسي و هو أحد أقسام كلية الت  

(ليستقبل خريجات االعدادية للفرعين العلمي و االدبي , ليتم  1216/1217)

أعدادهن كمعلمات واعيات بكل معالم الطفولة و رياض االطفال .) دليل كلية التربية 

 ( 76, 4222للبنات , 

 

 الفصل الثاني 

 السابقةاالطار النظري و الدراسات 

 :وسائل التواصل االجتماعي  

( او االنترنت كما هو Wide World Wapeتعد شبكة المعلومات العالمية )         

متداول  , شبكة عالمية من الحواسيب المتصلة مع بعضها البعض بواسطة الخوادم 

(serveres و لها فوائد كثيرة و تقدم خدمات كبيرة كتبادل المعلومات و الخدمات )

 (114: 4223المعرفية ) الزيدي ,

ذ يعمل على بث و ايعد االنترنت من أحدث التقنيات منذ نهاية القرن العشرين ,   

استقبال المعلومات في مختلف صنوف المعرفة  من و الى أنحاء العالم , و يتيح للفرد 

ن خدمات متعددة بكلفة اقل و وقت أقصر و أنجاز أكبر , االمر الذي جذب المستخدمي

 لها من مختلف الفئات العمرية . 

و من هنا بدأت الشركات بعمل مواقع لعرض منتوجاتها عبر االنترنت ثم مواقع و   

بعد فتح موقع  1277الشبكات االجتماعية بين االفراد أذ ظهرت في عام 

Myspace.com   أفاقا جديدة من الشبكات التي حققت نجاحا واسعا , و منذ عام

الحاضر ظهرت العديد من شبكات التواصل االجتماعي عبر حتى وقتنا  4223

االنترنت و لم يقتصر استخدامها على التواصل االجتماعي بين االفراد أنما شمل 

نشاطات متعددة حتى أصبحت هذه الشبكات من المؤسسات المهمة و المؤثرة في 

 (53: 4212تربية الناشئة و أكتسابهم للعادات و التقاليد) نعيسة ,

و بالرغم مما توفره االنترنت اال أنه سالح ذو حدين أذ يعتمد على أستخدام الفرد      

له , فقد يحدث االدمان نتيجة لفرط االستخدام لالنترنت و وسائل التواصل االجتماعي 

البعض ال يستطيع االبتعاد عنها و عن استخدامها و يشعر بأعراض مثل االلم اذ ان 

ده عن الحاسوب او الهاتف الذكي و أضطرابات في الشديد و العصبي عند ابتعا
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 4212المزاج و االحباط فضال عن أنخفاض العالقات االجتماعية ) محمد علي ,

:421 ) 

 :مي وسائل التواصل االجتماعي و هم( أربعة انواع لمستخد4214و ذكر الدليمي )  

 . مستخدمي المواقع الغراض الجنس : و هم مولعون بالمواقع االباحية-1

يستغني مستخدموها عن العالقات  اذمستخدمي المواقع ألغراض الدردشة : -4

 الواقعية المباشرة مع األفراد .

مستخدمي المواقع للحصول على المعرفة : أذ يستخدم االفراد هذه المواقع و يتأثر -3

 بالمعلومات المتوفرة فيها .

مولعون باأللعاب على مستخدمي المواقع لممارسة األلعاب : يصبح مستخدميها -2

الدراسة و  في مواقع و وسائل التواصل حتى تصبح جزءا من حياتهم و أحيانا تؤثر

 ( 423: 4214العمل و الواجبات المدرسية . ) الدليمي ,

 مستخدميها و من هذه السلبيات : فيو قد تؤثر وسائل االتصال بشكل سلبي 

  و مفرط باستخدام وسائل أثار في الناحية االسرية , بسبب قضاء وقت طويل

التواصل تؤدي الى أوقات أقل مع االسرة و قصور بالواجبات المنزلية )الدليمي 

,4214 :422 ) 

  أثار من الناحية الصحية للفرد , كاضطرابات في النوم و اإلرهاق و ضعف

 البصر و االالم بالرقبة و غيرها 

 رويج العنف أوالجنس أثار من الناحية النفسية , أذ تعمل بعض المواقع على ت

 المشاركة فيه و تطرح افكار تشوه المعتقدات و خاصة الدينية .

  أثار من الناحية االجتماعية , يؤثر االستخدام المفرط على العالقات المباشرة

 مع االفراد و التعويض عنها بالعالقات االلكترونية .

لح االنترنت ( أن الشباب الجامعي أصبح مصط 4212و أوضحت لنا دراسة )خضر 

و وسائل التواصل االجتماعي لديهم مقترنا و معيارا للثقافة و الشخصية المثقفة من 

السؤال الشائع أصبح هل تمتلك حساب فيس بوك او غيره من اذ ان وجهة نظرهم , 

وسائل التواصل االجتماعي , و انقسم الطالب الجامعيين الى من يستخدم االنترنت و 

على المصادر العلمية و البحوث و أخرون إلشباع رغبتهم  وسائل التواصل للحصول

 4212باأللعاب و التباهي و البعض لسرقة المعلومات و أنجازات االخرين .)خضر ,

:1 ) 

 و فيما يلي بعض وسائل التواصل االجتماعي :

بدأ هذا الموقع في جامعة هارفرد , ابتكره مارك  Facebookموقع فيس بوك  .1

(و  face matchكان ناتج غير متوقع لموقع ) فيس ماش و  4223زوكبيرج في 

الذي يعتمد على نشر صور الشخاص ثم يقوم رواد الموقع بأختيار الشخصية االكثر 

االيجابية , و لقد وصفه زوكبيرج بانه دليل سكان العالم النه بنظره ليس اداة 

يطر على للتواصل فحسب بل حركة أجتماعية ستحل محل البريد االلكتروني و تس

 (  122: 4217جميع نواحي النشاط البشري . ) راضي والتميمي ,

يعد موقع تويتر من المواقع المهمة في وسائل  Twitterموقع تويتر   .4

كونه سهل و سريع و يرسل و يستقبل الرسائل و التغريدات من لالتواصل االجتماعي 
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الهواتف المحمولة , و يستخدم كبديل عن الرسائل النصية التي يتطلب تكاليف 

الرسالها , كما يوفر أمكانية متابعة   الشخصيات و هيأت و مؤسسات تمتلك مواقع 

و صور من  فضال عن نشر مقاطع فيديو followعلى تويتر عبر الضغط على زر 

أي مكان في العالم و نقل االخبار بصورة سريعة و يستخدمها بعض الشركات و 

 ( 327: 4217المعلنين للترويج عن منتجاتهم .) راضي و التميمي, 

يستخدم انشر و  Googleو هو موقع متفرع من  You Tubeموقع يوتيوب  .3

لمشاهدة مقاطع ليصبح موقعا مهما  4225تحميل مقاطع الفيديو , تأسس في عام 

الفيديو و مشاركتها في العالم كما يمكن تحميلها عبر االجهزة الذكية , و من الجدير 

منعت  اذبالذكر بأن بعض الدول قد منعت أستخدام موقع اليوتيوب منها السعودية 

سنة و ايران منعته نهائيا و وصفته بأنه موقع غير  11المقاطع الشخاص فوق 

 ( 71: 4215أخالقي ) البرجي ,

و يعد شبكة  Google&Google plusموقع جوجل و جوجل بلص  .2

و يقدم 4211اجتماعية مهمة يستخدمها االفراد على نطاق واسع , تم أطالقها سنة 

خدمات مثل المكالمات الفيديوية و المحادثات الجماعية اال انه بأ يفقد صيته امام 

ساعات  7ائق شهريا مقابل أن معدل استخدامه وصل الى ثالث دقاذ ان الفيس بوك 

 ( 351: 4217للفيس بوك ) المحتسب ,

يعد هذا الموقع من المواقع الحديثة التي ظهرت  Instagramموقع أنستغرام  .5

على ساحة مواقع التواصل االجتماعية , اال انه أستحوذ على أهتمام االفراد حول 

تصبح جميلة قبل العالم و يمكن مستخدميه من التقاط الصور بأضافة فلتر رقمي ل

نشرها على وسائل التواصل و سجل هذا الموقع نجاحا باهرا في مدة قصيرة عن 

 ( 442: 4217غيره من وسائل التواصل .) راضي و التميمي ,

و هو تطبيق مراسالت فورية و ارسال صور و  Whats Appوات ساب  .6

أعلن في و  4222رسائل صوتية و فيديوية , أسسه بريان أكتون و جان كوم سنة 

 مليون مستخدم شهريا . 722بأن مستخدميه وصلوا الى  4225سنة 

و هو تطبيق رسائل مصورة , أبتكره أيفان شبيغل و  Snapchatسناب جات  .7

روبرت مورفي يمكن المستخدم من التقاط صورة او فيديو مع أضافة نص او 

رة بعد مضي رسومات و يرسلها مع امكانية التحكم بمستقبلي الصورة و تختفي الصو

 (  42-41: 4217ساعة فقط من جهاز المستلم .) المحتسب , 42

 

 االبداع 

( و أصله (Create(و الفعل  Creationكلمة اإلبداع مشتقة من كلمة الخلق )      

 ( 46: 4222(و معناه من ينشئ و يصمم و يخترع ) الزيات ,Creareاليوناني )

تعددت تعاريف االبداع للباحثين كل حسب وجهه نظره و ما تتفق معه توجهاته   

البحثية و العلمية , فلقد عرف سميث  اإلبداع بأنه أيجاد العالقات بين األشياء التي لم 

 ( , و عرف لونفيلد  15: 4222يكن هناك سابقا عالقات بينها ) الكيالني 

(Lewinfield ) أفكار أصيلة يتمتع بالقدرة على أعادة  البدع بأنه شخص مرن ذو

تعريف األشياء و تنظيمها ما يمكنه من استخدام االشياء بأساليب جديدة إلعطاء معان 
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مختلفة و غير مألوفة , و من هنا نجد أن اإلبداع هو عمل ذهني يترجم  ليصبح عمل 

:  4222و معنى .) الكيالني ,  حركي لتكون فكرة ابداعية واقعية لها هدف محدد

17) 

تعد البيئة أحد العناصر التي تؤدي الى ظهور االبداع لدى الفرد كنتيجة لتفاعله مع   

بيئته , فكلما كانت عناصر البيئة متعددة و غنية نمت القدرة على االبداع و العكس 

صحيح , اال انه الينكر دور الوراثة في االبداع اال انها تزود الفرد باالمكانيات التي 

 مثيرات المناسبة للفرد المبدع .الفرصة لالفادة منها , لكن عند توفر ال تتيح له

 ( 111:  4222الكيالني , )

 و يقسم االبداع الى نوعان هما :    

اوال : االبداع الظاهر : و نقصد به النتاج الخاص باالبداع , و يعتمد على الدراسة و 

ماعية و االقتصادية في الممارسة فضال عن الموهبة التي تسمح الظروف االجت

 تنميتها .

ثانيا : االبداع الكامن : و هو ما يملكه الفرد من قدرات ابداعية كامنة .) الزيات 

,4222 :47 ) 

و يعد العمر متغير زمني مهم في االبداع , الن االبداع في كل مرحلة عمرية   

الميادين  مختلف عن مرحلة أخرى , و يرى البعض أن عمر االبداع يختلف باختالف

, اال انه ليس بالضرورة أن تنطبق على كل الحاالت . و يرى كل من عبد الحميد 

عاما ,  35-17أن االبداع يكون ذا جودة عالية بين عمر  4222و العيسوي  1225

يؤكد أن الشباب هو العمر الذي يزدهر فيه  1226و من ناحية أخرى نجد وهبة 

قمته بعد االربعين أو الخمسين  عمر و يصل الىاالبداع بعد أن يبدأ بالعشرين من ال

(  و يتضح مما سبق بان عمر الشباب و طلبة الجامعة هم من 11: 4222الزيات ,)

يكونوا االكثر ابداع وتعد المعرفة بخصائص الطلبة المبدعين ضرورية النها تساعد 

رص على أكتشاف و تحديد و تمييز البعض عن البعض االخر , االمر الذي يوفر ف

تربوية و تعليمية أفضل و مناسبة لتنمية و بلورة قدراتهم و شخصياتهم لتكون منتجة 

 , يمكن أيجاز بعض صفات و خصائص الطلبة المبدعين بما يلي : 

 المعرفية و تشمل : –اوال : الخصائص العقلية 

 . القدرة العقلية العامه و القدرة االكاديمية 

  التقويم و أتخاذ القرارات و البحث عن القدرة على التحليل و التركيب و

 العالقة بين السبب و النتيجة .

 . سرعة البديهة مع تعدد االفكار و سعة االدراك مع طرح البدائل المختلفة 

 . كثرة القراءة مع البحث و االستقصاء و مرونة التفكير و أصالته 

 االنفعالية و تشمل : –ثانيا : الخصائص الشخصية 

  لالنجاز و الرغبة في حل المشكالت الصعبة .الدافعية 

 . القدرة على االحتمال و الصبر في معالجة المواقف الغريبة و الجديدة 

  تحمل المسؤولية عند الوقوع باألخطاء , و لديه القدرة على التفاعل النشط مع

 المواقف.
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 القيود  االستقاللية و االندفاعية , الثقة بالنفس و التنافس و التحرر النسبي من

 االجتماعية .

 

 

 الوعي باالبداع 

, عندما  Bruchعلى يد بروج  1211 ظهر مصطلح الوعي باالبداع في عام       

ذ طرحت بعض المفاهيم المرتبطة انشرت مقالة في مجلة ) السلوك االبداعي ( 

بالوعي , مثل االستبطان و الحدس و العمليات الوجدانية و المعرفية التي تتصل 

رات االبداعية , اضافت مفهوم الوعي بالمعرفة و الذي يعد اصل لمفهوم الوعي بالخب

باالبداع و أمتداد له , اال انها اوضحت ان الوعي باالبداع هو دراسة العمليات 

 ( Bruch,1988 :119المعرفية و المشاعر المصاحبة للتفكير االبداعي ) 

ذ يرتكز كل نموذج على انماذج ,  ةو لقد صنفت بروج الشخصية المبدعة الى ثالث   

جوانب معينة من الشخصية هي ) المعرفية , الجسمية , المزاجية , الحركية ( و التي 

 تهيؤ للفرد االبداع و هي كما يلي :

(  :و يضم  الصفات المميزة للشخصية المبدعة من حيث الدراية بما هو 1نموذج )

 عرفي , البحث عن أسباب المشكلة .حسي , الميل الى االستقاللية , االنفتاح الم

( : يضم الشخصية التي تتميز بالوعي بما هو جسمي و خاصة الحاالت 4نموذج )

الفسيولوجية , اال سترخاء , فضال عن الحساسية المرهفة و الفكاهة و التعاطف , اال 

 أن الشخصية تميل في الجانب المعرفي الى التعقيد في االدراك و التفكير .

ذ يضم هذا النموذج الشخصية ذات االصالة في االنتاج االبداعي , و ا( 3نموذج )

الوعي مع التمركز على الحاالت النفسية داخل الشخصية مع فهم لمشاعر االخرين , 

ى االبداع بأفكار جديدة و بينما تميل في المعرفي الى االبداع الحسي و القدرة عل

 (Bruch,1986:170)  اصيلة.

 

 :   Bruchبداع ل نظرية الوعي باال

للوعي باإلبداع هي النظرية الوحيدة التي أشارت الى هذا  Bruchأن نظرية        

بين العمليات  او ارتباط االمصطلح , أذ أشارت بروج في نظريتها الى أن هناك تناغم

النفسية لدى الفرد مع وعيه بهذه العمليات و تشكل مفهوم الذات لديه , فضال عن 

وعي الفرد بعملياته و تفكيره اإلبداعي . و من هنا نرى ان بروج ربطت العمليات 

 ( 25: 4212النفسية المنتظمة لدى الفرد بمنظومة الشخصية المتكاملة ) المهداوي ,

اضافة الوعي باالبداع الى المناهج الدراسية بكافة المراحل  كما و دعت بروج الى

التعليمية ليتعلم الطلبة على نحو ابداعي كما وصفت المبدعين و دور المعلمين في 

(و تشير بروج الى أن االفراد Bruch ,1986:170دمج اإلبداع بالمناهج الدراسية ) 

ا ايضا من رصد و حل المشكالت و أذ لم يكونوا واعين لعملية االبداع فانهم لم يتمكنو

 (Bruch,1988:120المعوقات التي ستواجههم ) 

 

 : الدراسات التي تناولت وسائل التواصل  االجتماعي
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 –) دورمواقع التواصل االجتماعي في االحتساب  4217دراسة مركز المحتسب -

 تويتر نموذجا(

االحتسابي في المملكة  هدفت الدراسة الى تعرف مدى تأثير موقع تويتر في العمل   

قام الباحثون اذ العربية السعودية , و على الفرص االحتسابية المتاح من هذا الموقع , 

( حساب أحتسابي لعدد من  32( تغريده تويتر ل ) 3222في المركز بتحليل )

الشخصيات و الجهات المختارة , ثم وزعت استبانات لعدد من المشايخ و الرعاة و 

موقع تويتر لم جمهور تويتر , و خلصت الدراسة الى أن استخدام االعالميين و 

يقتصر على الشباب فقط أنما امتد ليشمل شرائح المجتمع المختلفة , و اظهرت النتائج 

 دارتأييد من جمهور السعوديين للجهود االحتسابية من خالل موقع تويتر .) 

 ( 72: 4217المحتسب ,

التواصل االجتماعي لدى طالبات قسم رياض )وسائل  4217دراسة عبد الحميد  -

 االطفال (

هدفت الدراسة الى تعرف وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمها طالبات قسم    

رياض االطفال , و تعرف عدد ساعات االستخدام يوميا و السلبيات و االيجابيات 

يارهن بشكل ( طالبة تم أخت 52الستخدامها من وجهة نظرهن, و قد  بلغت العينة )

عشوائي و قد أظهرت الدراسة بأن أكثر مواقع االستخدام كانت الفيس البوك أذ بلغ 

%( , أما معدل  ساعات 1%( و أقل موقع استخداما كان التيلكرام و بلغ )23)

ساعة يوميا و خاصة لمواقع الفيس بوك و  2-4استخدام وسائل التواصل تراوح بين 

اليجابات %( و ا76سبة للسلبيات فكانت نسبتها )انستغرام و سناب شات , و بالن

 ( 4: 4211%( .      ) عبد الحميد ,42بنسبة )

) أثر مواقع التواصل االجتماعي و االلعاب االلكترونية على  4211دراسة العنزي -

 طالب الصف الثالث المتوسط في مدرسة السيح بالخرج (

 هدفت الدراسة الى 

 تعرف دور االسرة في استخدام أبنائهم لوسائل التواصل  .1

 دراسة االثار السلبية لوسائل االتصال  .4

 دراسة االثار االيجابية لوسلئل االتصال  .3

 دراسة االثار السلبية لاللعاب االلكترونية .2

 دراسة االثار االيجابية لاللعاب االلكترونية  .5

سط , أستخدم الباحث االستبانة ( طالب من الصف الثالث المتو72و بلغت العينة )

لقياس أهداف البحث , و أحصائيا أستخدم النسب المئوية و المتوسط الحسابي و 

االنحراف المعياري و معامل الفا كرونباخ , و كانت نتائج البحث كاالتي :موافقة 

افراد العينة على اهمية دور االسرة في استخدام وسائل التواصل مع رفض بعض 

ي يقوم االسرة بها نحو استخدام االبناء لوسائل التواصل , و أوضحت االدوار الت

الدراسة االثار السلبية و االيجابية لوسلئل التواصل االجتماعي و االلعاب االلكترونية 

  ( 5-2: 4211) العنزي ,  .

 

 الدراسات التي تناولت الوعي باالبداع 
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 –) الوعي باالبداع و عالقته بألسلوب المعرفي ) الجديدي 4212دراسة المهداوي -

 لدى طلبة الجامعة ( A-Bالتكيفي ( و نمطي الشخصية 

 تعرف :هدفت الدراسة الى   

 الوعي باالبداع لدى طلبة الجامعة   .1

 Bو نمط الشخصية  Aنمط الشخصية  .4

 بة الجامعةاالسلوب المعرفي , ) التجديدي * التكيفي ( لطل .3

 لبة الجامعة .عالقة الوعي باالبداع و االسلوب المعرفي و انماط الشخصية لط .2

و طالبة جامعيين , و قد أظهرت النتائج أ، العينة  ( طالب222عينة البحث )و كانت 

لديها وعي باالبداع و و لديها اسلوب معرفي تكيفي ويفضل أفراد العينة نمط 

عالقة ارتباطية بين الوعي باالبداع و االسلوب المعرفي ( كما أن هناك Aالشخصية )

) المهداوي ( B(و النمط )Aمن جهة و عالقة بين الوعي باالبداع و نمط الشخصية )

 م ( –:ل  4212,

)الوعي باالبداع و عالقته بمستوى الطموح لدى  4211دراسة  غازي و اخرون   -

 (طلبة المرحلة االعدادية 

تعرف الوعي باالبداع لدى طلبة المرحلة االعدادية , و مستوى هدفت الدراسة الى   

الطموح لديهم و عالقة الوعي باالبداع بمستوى الطموح لدى طلبة االعدادية , و 

( طالبة , و أظهرت 52( طالب و )52( طالب و طالبة بواقع ) 122بلغت العينة )

بداعية و هم على وعي بكل النتائج بأن العينة تتمتع بشخصية مهيئه لتقديم الحلول اال

ما هو حسي و جسمي بما يتعلق بالوعي باالبداع لديهم , و التوجد فروق دالة 

احصائيا بين الذكور و االناث في العي باالبداع لديهم , أم مستوى الطموح فقد 

أشارت النتائج ان طلبة المرحلة االعدادية لدهم مستوى طموح جيد و أنه اليوجد 

ذكور و االناث , و أن هنالك عالقة ارتباطية موجبة بين الوعي فروق دالة بين ال

 ( 26: 4211باالبداع و مستوى الطموح .  ) غازي و اخرون ,

 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث

يتضمن هذا الفصل وصفا لمجتمع البحث والعينة وأداتي البحث مع ذكر الوسائل 

 االحصائية التي تم استخدامها

 البحثمجتمع  -أوال :

كلية التربية للبنات /  يشمل البحث طالبات قسم رياض االطفال للمراحل االربعة

 (1( وكما مبين في الجدول )4212-4211للعام الدراسي    ) جامعة بغداد

 (0جدول)

 توزيع افراد المجتمع

 العدد المرحلة ت

 72 االولى 1

 14 الثانية 4

 11 الثالثة 3
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 63 الرابعة 2

 426 المجموع 

 

 

 ثانيا:عينة البحث

تعد العينة جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة ويختارها الباحث الجراء       

دراسته عليها وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيال صحيحا,)داود وعبد 

(.وقد اختارت الباحثة العينة بأسلوب الطبقية العشوائية /التوزيع 122:67الرحمن:

 (4موضح في الجدول) المتساوي( كما

 (4جدول )

 توزيع أفراد عينة البحث

 العدد المرحلة

 52 االولى

 52 الثانية

 52 الثالثة

 52 الرابعة

 422 المجموع

 

 ثالثا: أداتا البحث

للتحقق من اهداف البحث تطلب االمر استعمال اداتين االولى لقياس التعامل مع 

الوعي باالبداع لدى طالبات القسم, وكما  وسائل التواصل االجتماعي والثانية لقياس

 ياتي:

 اوال: مقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي

 صياغة الفقرات. -

بعد االطالع على األطر النظرية واألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت التعامل 

ثالثة ( فقرة ووضعت بدائل 42مع وسائل التواصل االجتماعي, تم صياغة الفقرات )

 (1،4،3هي )تنطبق عليه دائما, تنطبق عليه أحيانا, ال تنطبق ابدأ( وبدرجات)

الصدق: تعد جوانب الصدق من أهم خصائص االختبارات والمقاييس التربوية 

والنفسية، فصدق االختباري يتعلق بالهدف الذي يبنى االختبار من أجله,وبالقرار 

( ويقصد بصدق أداة القياس أن 16،ص4224الذي يتخذ استنادا إلى درجاته )عالم,

( وقد قامت الباحثة 741,ص1273تقيس فعال ما وضعت لقياسه )جابر واحمد,

 بحساب صدق أداة القياس بما يأتي:

الصدق الظاهري:ويقصد به المظهر العام لالختبار,أي اإلطار الخارجي له ويشمل 

و عبد وود ونوع المفردات وكيفية صياغتها ووضوحها ودرجة موضوعيتها )دا

( وقد تم التحقق من هذا النوع من الصدق بوساطة عرض 142,ص1222,الرحمن

المختصين للحكم على مدى  ته األولية على مجموعة من المحكمينالمقياس بصور
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صالحية فقراته كمقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي وقد أبدى الخبراء 

 موافقتهم على صالحية فقرات المقياس.

تحليل اإلحصائي للفقرات: من المتطلبات لبناء أدوات القياس هو التحليل ال-

اإلحصائي للفقرات إذ يكشف بدقة عن الفقرات التي تقيس المحتوى المراد قياسه، 

ويسعى التحليل اإلحصائي للفقرات حساب القوة التمييزية وعالقة الفقرة بالدرجة 

 الكلية.

نية قياس الفروق الفردية. التمييز : و يقصد بالتمييز مدى إمكا

يجاد القوة التميزية لفقرات مقياس التعامل مع وسائل و ال(، 477,ص4224)عالم,

التواصل االجتماعي, قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة بلغ عدد أفرادها 

( طالبة من طالبات قسم رياض أالطفال ثم قامت الباحثة بترتيب الدرجات 122)

%( من الدرجات لتصبح المجموعة 47لية, وتم اختيار أعلى )الكلية بصورة تناز

%( من الدرجات لتمثل المجموعة الدنيا )الزوبعي وآخرون 47العليا؛ وتم اختيار )

( تم استعمال 47(, وهذا يعني إن عدد أفراد كل مجموعة هو ) 72,ص 1211,

بين متوسط درجات االختبار التائي لعينتين مستقلتين متساويتين الختيار داللة الفرق 

كل من المجموعة العليا والمجموعة الدنيا لكل فقرة من فقرات المقياس, وبعد 

استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكال المجموعتين العليا والدنيا, فان 

القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة بين المجموعتين, وقد أتضح أن 

  يوضح ذلك: (3ميزة ودالة إحصائيا, والجدول )لمقياس مجميع فقرات ا

 (3جدول )

 تمييز فقرات مقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي

رقم 

 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

التائية 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 5352 2352 13227 23721 4337 -1

 دالة 2335 23522 1351 2377 4342 -4

 دالة 2324 2321 1333 23171 4311 -3

 دالة 2323 23522 1322 2321 4366 -2

 دالة 6322 23212 1333 2372 4337 -5

 دالة 5377 2351 1322 23721 4322 -6

 دالة 2322 23526 1322 2322 4366 -7

 دالة 3357 2352 1322 2314 4327 -1

 دالة 6353 2322 1337 2362 4322 -2
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 دالة 3333 23212 1333 2321 4322 -12

 دالة 2322 23224 1337 2322 4364 -11

 دالة 2371 2354 1322 2377 4342 -14

 دالة 6362 2354 1322 2362 4355 -13

 دالة 6337 2326 1342 2375 4331 -12

 دالة 2312 2321 1333 2371 4327 -15

 دالة 2357 2327 1342 2312 4311 -16

 دالة 2362 23222 1331 2371 4312 -17

 دالة 5321 2352 1322 2373 4333 -11

 دالة 11315 2321 1333 2322 4372 -12

 دالة 7352 2352 1322 2352 4321 -42

 

 1،21( =)   21( ودرجة حرية )2،25ة عند مستوى داللة )يالقيمة التائية الجدول*

) 

عالقة الفقرة بالدرجة الكلية: ويقصد بها أيجاد العالقة اإلرتباطية بين درجة كل فقرة -

في المقياس وبالدرجة الكلية له, ويعد هذا األسلوب من أدق الوسائل المستعملة في 

( وتشير  25, ص1215حساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس )العيسوي,

أنستازي الى إن معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس وبداللة 

( استخدمت Anastasi,154,1976إحصائية يعد مؤشرا لصدق بناء المقياس )

 الباحثة معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة اإلرتباطية 

 * أسماء الخبراء:

 أ.م.د. رغد شكيب-أ.م.د.الهام فاضل   -أ.د.الطاف ياسين  -

بين درجات كل فقرة, والدرجة الكلية للمقياس, وتم استعمال عينة التحليل ذاتها 

( طالبة من طالبات قسم رياض االطفال وتبين إن جميع فقرات 122والبالغة )

 .كما في الجدول ادناه المقياس دالة إحصائيا

 ( 2جدول  )

 الكلية لمقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعيعالقة الفقرة بالدرجة 

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 2،12 6 2،75 11 2،71 16 2،72 

4 2،12 7 2،72 14 2،74 17 2،74 
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3 2،73 1 2،75 13 2،73 11 2،13 

2 2،73 2 2،15 12 2،73 12 2،12 

5 2،13 12 2،17 15 2،12 42 2،71 

( تساوي 2،25( ومستوى داللة )122داللة اإلحصائية: عند درجة حرية)ال*

(2،126 ) 

الثبات: ويقصد بة التوصل الى النتائج نفسها عند تطبيق االختبار في مدتين مختلفتين 

, 1222)داود وعبد الرحمن,وفي حدود زمن يتراوح بين أسبوع وأسبوعين بالعادة 

( ويعبر الثبات بصورة كمية يطلق عليها معامل الثبات؛ الذي تتراوح قيمته 144ص

بين الصفر والواحد الصحيح، وكلما ازدادت قيمة معامل ثبات المقياس دل على إن 

( 42المقياس يتمتع بثبات جيد ,وقامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة مكونة من )

اختيارهم بصورة عشوائية بسيطة وبعد أسبوعين من التطبيق األول؛ تم طالبة تم 

( وهذا يدل على إن 2،13أعادة التطبيق على العينة نفسها إذ بلغ معامل أالرتباط )

-2،72معامل الثبات جيد, إذ يشير دوران الى أن معامل الثبات الذي يتراوح بين )

 .(133, ص1215,( يعد مؤشرا جيدا لالختبار الثابت )دوران2،22

 الصورة النهائية للمقياس :

( فقرة وبدائل ثالثة 42اعي من )يتكون مقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتم

( 62( اعلى درجة للمقياس)1،4،3تنطبق علَي, تنطبق احيانا,ال تنطبق( بدرجات ))

(, وضع سؤال في نهاية المقياس عن اكثر 22( بوسط فرضي)42واقل درجة)

 (1لتواصل استعماال لدى الطالبات ) ملحق)اوسائل 

 ثانيا: اختبار الوعي باالبداع

نظرا لتوفر اختبار لقياس الوعي باإلبداع لدى طالبات الجامعة ,فقد تبنت الباحثة 

(   5( فقرة   وبدائل  )  32( ويتكون من )   4212اختبار من اعداد المهداوي ) 

احيانا,تنطبق قليال,ال تنطبق علي ابدا  ( هي)  تنطبق علي غالبا,تنطبق علي 

( بوسط 32( واقل درجة)125( اعلى درجة للمقياس)1،4،3،2،5بدرجات)  

 (117فرضي )

 -التطبيق النهائي:

( طالبة  422طبقت الباحثة المقياسين سوية على عينة البحث وهي مكونة من )     

وبصورة جماعية أحيانا  في قسم رياض أالطفال وكان التطبيق بصورة فردية احيانا

 اخرى.

 الوسائل االحصائية

استعملت الباحثة الوسائل االحصائية التي ساعدتها على التحقق من اهداف البحث 

 وهي:

 الوسط واالنجراف المعياري-

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين-

 معامل ارتباط بيرسون -

 الفصل الرابع  :نتائج البحث ومناقشتها

 لفصل عرض النتائج التي توصلت  إليها الباحثة وكما يأتي:سيتم في هذا ا
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الهدف األول: قياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات قسم رياض 

 األطفال. 

رتبت الباحثة الدرجات التي حصلت عليها الطالبات، وبعد ذلك اعتمدت على الوسط 

 ( يوضح ذلك.5جدول )الحسابي واالنحراف ا لمعياري لدرجات العينة، وال

 

 (5جدول )

 االنحراف المعياري لمقياس التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي

حجم 

 العينة

الحد 

األدنى 

 للدرجات

الحد 

األعلى 

للدرجات
 

 المدى

الوسط 

 الفرضي
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

422 42 52 32 22 37326 14374 

الوسط الحسابي للعينة, وكانت قيمة الجمع تم جمع االنحراف المعياري مع      

( طالبة من الطالبات حصلن على درجات مساوية  11( أي إن )  52311تساوي )

 الى هذه القيمة أو أعلى منها, وهذا يعني إن لديهم تعامل كثير عالي جدا.

حراف المعياري تبين إنها تساوي وعند طرح قيمة الوسط الحسابي من قيمة االن     

( طالبة من طالبات قسم  رياض  13( وبالرجوع الى الدرجات نجد إن )42372)

( فما دون وهؤالء يمثلن الطالبات اللواتي  42االطفال حصلن على درجات مقدارها )

لديهن تعامل  ضعيف مع وسائل التواصل االجتماعي, أما الطالبات  اللواتي كانت 

( وهن يتعاملن مع 176هم )( فبلغ عدد42372-52311درجاتهن محصورة بين )

وسائل التواصل بدرجة متوسطة . وإذا ما نظرنا الى طبيعة توزيع درجات ترى إنها 

 ( يوضح ذلك.1توزعت بشكل طبيعي والشكل )

 (0شكل )

رسم بياني لدرجات عينة البحث على مقياس التعامل مع وسائل التواصل 

 االجتماعي

 
 االجتماعي استعماال لدى الطالبات الهدف الثاني: تعرف اكثر وسائل التواصل

من خالل جمع اإلجابات على السؤال المفتوح الموجه للطالبات حول وسائل التواصل 

االجتماعي التي تستعملها الطالبة , وجدت الباحثة  ترتيبا للوسائل من خالل حساب 

 (   6التكرارات والنسب المئوية وكما مبين في الجدول )

 



  9102لسنة   ايلولوالسبعون . التاسع ... العدد.......................................مجلة الفتح .............................. 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-271- 

 

 

 

 

 

 (6جدول ) 

 ات ونسب مئوية لوسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات القسمتكرار

 النسب المئوية التكرارات الوسائل ت

 1435 165 سناب شات 

 7235 152 الفيس بوك  

 65 132 اليو تيوب 

 57 112 فايبر 

 55 112 تويتر 

 5435 125 واتس اب 

 5135 123 انستغرام 

 2335 17 غوغل+بالس 

( ان الطالبات بصورة  6نسب المئوية الموضحة في الجدول)والتشير التكرارات 

عامة يستعملن كل وسائل التواصل االجتماعي وان االعلى تكرار ونسبة هو السناب 

( وربما يعود ذلك 7235( ثم الفيس بوك الذي جاء بنسبة )1435شات وجاء بنسبة )

( ويبدو 65الى الرغبة بالتواصل مع االخرين والتحدث معهم , ثم اليو تيوب بنسبة )

-57تابة والمشاهدة تسبق القراءة لدى الطالبات وبنسب متقاربة بين )ان الرغبة بالك

( جاءت مواقع )فايبر , تويتر,واتس اب وانستغرام( وفي اخر القائمة جاء 5135

( ويبدو ان الطالبات يستعملونه عند 2335موقع غوغل )محرك البحث( بنسبة )

 الحاجة الى مادة اخبارية او علمية احيانا اخرى.

 لثالث:تعرف الوعي باالبداع لدى طالبات القسمالهدف ا-

من خالل استعمال االختبار التائي لعينة واحدة وجدت الباحثة ان القيمة التائية 

( 2325( وهي قيمة ليست ذات داللة عند مستوى )1361المحسوبة  بلغت )   

 ( 7موضح في الجدول ) (, كما1321(والتي تبلغ  )121ودرجة حرية ) 

 (7جدول ) 

 لقيمة التائية المحسوبة لداللة الفروق في متغير الوعي باالبداعا

الوسط  العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجدولية

422 115321 1326 117 1361 1321 

باإلبداع بالمستوى ( الى  ان طالبات القسم ليس لديهن وعي 7وتشير نتيجة الجدول )

المطلوب بل اقل ويبدو ان روتين الدراسة وضعف الدافعية او ربما ضعف التعامل 
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مع تطوير القدرات والمهارات  اضعفت هذا الجانب وهو الوعي باالبداع,وقد تعود 

 هذه النتيجة الى ضعف المتابعة ورسم اهداف للتطوير الذاتي.

 طالبات القسم تبعا للمرحلة الدراسية الهدف الثالث: تعرف الوعي باالبداع لدى

للتحقق من هذا الهدف استعملت الباحثة تحليل التباين االحادي , كما مبين في الجدول 

(1) 

 

 (8جدول )

 القيمة الفائية المحسوبة لداللة الفروق بين طالبات القسم تبعا للمرحلة الدراسية

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

القيمة الفائية 

 المحسوبة

القيمة 

الفائية 

 الجدولية

بين 

 المجموعات
11423664 3 626311 

ضمن  4365 1324

 المجموعات
61731344 126 3123255 

  122  المجموع

( اقل من القيمة 1324( نجد ان القيمة الفائية المحسوبة )1من خالل متابعة الجدول )-

( وهذا 4365( والبالغة )33126( ودرجة حرية )2325مستوى )الفائية الجدولية عند 

يعني ان الفرق بالوعي باالبداع لدى طالبات القسم تبعا للمرحلة الدراسية , ربما 

يفسر ذلك ان مجاالت الوعي باالبداع ضعيفة اذ ان تقديم المحاضرات النظرية 

 م .ومشاكل الدروس العملية تضعف الوعي باالبداع لدى طالبات القس

الوعي الهدف الرابع: تعرف العالقة بين التعامل بوسائل التواصل االجتماعي و-

. باستعمال معامل ارتباط بيرسون للتحقق من الهدف  باالبداع لدى طالبات القسم

( بينما تبلغ قيمة معامل االرتباط عند 23224وجدت الباحثة ان معامل االرتباط بلغ )

( , ومن الواضح ان القيمة 23132) (121( ودرجة حرية )2325مستوى )

البحث  قيمة الجدولية وهذا يعني ان عينةالمحسوبة لمعامل االرتباط اقل من ال

والمتمثلة بطالبات القسم يستعملون وسائل التواصل اال ان هذا االستعمال ال يستعمل 

في مجال الوعي باالبداع أي انه ربما يستعملون مواقع التواصل في مجال الترفيه 

والمشاهدات العامة او التجميل او التنحيف اولسد اوقات الفراغ بالكالم مع اخرين في 

 موضوعات عامة .....الخ اما بما يرتبط بالوعي باالبداع فهذا ضعيف .

 

 التوصيات

 مما تقدم من نتائج البحث توصي الباحثة باالتي: -1

لتعامل الصحيح ان تستثمر الساعة الحرة في القسم بتقديم محاضرات حول اهمية ا -4

 مع وسائل ومواقع التواصل االجتماعي

اقامة ندوات او ورش عمل حول كشف الوعي باالبداع وتنميته لدى  الطالبات  -3

 من خالل الدروس العملية في القسم.
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الوعي باالبداع لدى طالبات لتنمية في القسم أضافة مناهج  للمراحل الدراسية  -2

 القسم

 

 المقترحات:

 اجراء دراسة عن:تقترح الباحثة 

 فاعلية برنامج لتنمية الوعي باالبداع لدى طالبات القسم. -1

التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي وعالقته بالمعاملة الوالدية لدى  -4

 الطالبات.

 الوعي باالبداع وعالقته بالمناخ التنظيمي لدى معلمات رياض االطفال. -3

 

 المصادر:

استخدام تكنولوجيا شبكات التواصل تأثير (  4215البرجي , هشام سعيد ) .1
 . االجتماعي عبر االنترنت على العالقات االجتماعية لالسرة المصرية

, مناهج البحث في التربية وعلم النفس:1273جابر,عبد الحميد واحمد خيري,- .4

 .,دار النهضة للطباعة والنشر القاهرة

 متالك المعرفياالنترنت بين ثقافة التملك و اال(  4212خضر , الطاف ياسين ) .3
  , دراسة استطالعية . لدى طلبة الجامعة

دور مواقع التواصل االجتماعي في االحتساب /تويتر (  4217دار المحتسب ) - .2
 السعودية  1, دار الحتسب للنشر و التوزيع ط نموذجا

،دار الحكمة للطباعة مناهج البحث التربوية:1222داود،عبد الرحمن وعزيز حنا، .5

 والنشر،بغداد.

 . وسائل االعالم و الطفل(  4214الدليمي , عبد الرزاق محمد ) .6

، ترجمة أساسيات القياس والتقويم في تدريس العلوم(:1215دوران،ردوني) .7

 محمد معد، عمان.

االعالم الجديد تحوالت اتصالية و (  4217راضي , وسام و التميمي , مهند ) .1
 رؤى معاصرة

التواصل االجتماعي في ع ( دور مواق 4214الراوي , بشرى جميل ) .2

  11العدد مجلة الباحث االعالميمدخل نظري ( التغيير)

، االختبارات والمقاييس النفسية،(1211)الزوبعي،عبد الجليل وآخرون- .12

  .مطبعة جامعة الموصل، العراق

, دار المسيرة للنشر و  علم النفس االبداعي( 4222الزيات , فاطمة محمود ) .11

  3التوزيع , عمان , ط

  قضايا العولمة و المعلوماتية(  4223الزيدي , مفيد ) .14

الوعي بمشكلة التسمم التكنولوجي لدى اولياء (  4213سالم , استبرق داود )- .13
 . كلية التربية للبنات  امور اطفال رياض االطفال

تأثير مواقع التواصل االجتماعي على تنمية الوعي (  4212شعوبي , مريم ) .12
 جامعيين السياسي لدى الطلبة ال
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, دار المسيرة  تنمية قدرات التفكير االبداعي(  4227الطيطي ,محمد حمد ) .15

 للنشر و التوزيع

وسائل التواصل االجتماعي لدى طالبات (  4211عبد الحميد , هند لؤي ) .16
, ورقة عمل في الندوة العلمية مواقع التواصل االجتماعي  قسم رياض االطفال

 بين االمن و الخوف 

مواقع التواصل االجتماعي و أثرها على المجتمع (  4212العبيدي ,ابراهيم ) .17
 mawdoo3موقع 

،دار القياس والتقويم التربوي والنفسي:(4224)عالم،صالح الدين محمود .11

 الفكر العربي، القاهرة.

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي (  4211العنزي ,ناصر بن رحيل ) .12
, موقع  على طالب الصف الثالث المتوسطو االلعاب االلكترونية 

alsafwabook 

القياس والتجريب في علم النفس :(1215)العيسوي، عبد الرحمن محمد .42
 ،دار المعارف الجامعية،اإلسكندرية.1،طوالتربية

ء قائد وعباس , زهراء خزعل غازي , وائل عبد المنعم و كاظم, دعا .41

,  الطموح لدى المرحلة االعداديةالوعي باالبداع و عالقته بمستوى ( 4211)

 كلية االداب , جامعة القادسية  

 الموهبة و التفكير االبداعي في التعليم(  4222الكيالني , حسين عبد الحفيظ ) .44

 1, دار دجلة للطباعة ط 

مقياس ادمان االنترنت لدى طالب الجامعة (  4212محمد علي, محمد ) .43
 الموهوبين

التردد على مواقع التواصل االجتماعي و  ( 4212نعيسة ,رغد علي ) .42
  عالقتها ببعض المشكالت االجتماعية لدى عينة من طلبة كلية التربية بدمشق 

25. Anstasi,Ann,1976.psychological,testing,New-

York,pritin,USA,3relld  

26. -Bruch ,C.B(1986) Bridging curriculum with Creative 

development:creative charactrisics, Models Gifted child 

Quarterly,Vol.30,No4 ,p170 

27. -……………(1988)Metacreativity:Awareness of 

thoughts&feeling during creative experiences>Journal of 

creative behavior,Vol22No2,p112-120 
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 المالحق

 (0ملحق )

 بصورته النهائيةمقياس التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي 

 عزيزتي الطالبة 

تروم الباحثة اجراء بحث حول التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي و عالقته 

بالوعي باالبداع لدى طالبات قسم رياض االطفال , و خدمة للبحث العلمي نرجو قراة 

 الفقرات و وضع عالمة )  ( تحت البديل الذي يمثل رأيك شاكرين تعاونكم معنا .

تنطبق  تنطبق علي فقراتال ت

 احيانا

ال تنطبق 

 علي

أهتم بمتابعتة االخبار عن طريق  1

 وسائل التواصل االجتماعي 

   

اتابع مواد الدراسية عن طريق  4

 وسائل التواصل 

   

أعتمد على مصادر علمية من  3

 االنترنت أكثر من المكتبة 

   

أذ واجهت سؤال يصعب حله  2

 الجأ الى وسائل التواصل 

   

اهم ما في وسائل التواصل هو  5

 قضاء وقت الفراغ 

   

اتعامل مع وسائل التواصل على  6

 انها مكتبة عامة

   

ما احصل عليه من معلومات  7

عن طريق وسائل التواصل اكثر 

اهمية من ما احصل علية من 

 الناس

   

االنتالنت  اهتم بالتسوق من 1

اكثرمن الحصول على 

 المعلومات

   

وجدت وسائل التواصل للترفية  2

 و ليس للتعلم 

   

تكوين صداقات عبر وسائل  12

 التواصل امر ممتع
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اعتقد انه بأمكاني الحصول على  11

 عمل عبر وسائل التواصل 

   

احصل على الواجبات التي  14

أكلف بها ) تقارير و بحوث ( 

جاهزة من وسائل االتصال بدون 

 تعب

   

اعتقد ان وسائل التواصل تغني  13

 عن قرءة الصحف و المجالت 

   

بأمكاني دراسة او فهم اي مادة  12

علمية عن طريق وسائل 

 التواصل 

   

اهتم بتطوير هواياتي عن طريق  15

 وسائل التواصل 

   

 من خالل وسائل التواصل 16

احصل على اجابات ألسئلة 

 اخجل من طرحها بشكل علني 

   

ان التواصل مع االخرين بوسائل  17

التواصل يمكنني من تقديم نفسي 

 بالشكل الذي اريد

   

اتابع التطور العلمي خالل  11

 وسائل التواصل 

   

اقضي وقتي في التحدث مع  12

 االخرين على وسائل التواصل 

   

استخدم وسائل التواصل لنشر  42

 اعمالي )قصص ,بحوث ...(

   

س/ ما هي وسائل التواصل االجتماعي التي تستعملينها بشطل كثير , ضعي )  ( 

 امامه

فايبر ........., يوتيوب .......... , فيس بوك  .............. ,  وات ساب..........., 

انستغرام ..........,     سناب شات  .............,  تويتر ............., غوغل و غوغل 

 بلص...............

  

 ( 4ملحق )

 مقياس الوعي باالبداع

تنطبق  الفقرات ت

على 

 دائما

تنطبق 

على 

 غالبا 

تنطبق 

على 

 احيانا 

تنطبق 

على 

 قليال

ال 

تنطبق 

على 

 ابدا 
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لدي القدرة على تنظيم أفكاري  1

 بسرعة 

     

اميل الى معارضة االنظمة و  4

 القوانين 

     

      اعبر عن رأيي بحرية و تلقائية  3

أعي بما يدور من حولي من  2

 امور 

     

لدي التزام باداء المهمة و  5

 المثابرة و التصميم على انجازها 

     

اعتمد االسلوب الذي يالئمني في  6

 مواجهة المواقف 

     

اغني معلوماتي عن طريق  7

 المناقشة مع االخرين 

     

اطبق ما اتعلمه في جوانب الحياة  1

 المختلفة 

     

ما انعزل عندما تواجهني مشكلة  2

 في مكان بعيد عن االخرين 

     

اتعامل مع المعلومات حسب  12

 اهميتها

     

ابحث عن العالقة السببية بين  11

 االشياء 

     

تتسارع دقات قلبي عند مواجهتي  14

 اي مشكلة 

     

ارتعد خوفا عندما اكون بين  13

 مجموعة من الناس 

     

      اميل الى الهدوء و النظام  12

عندما انتج بعض الحلول للمشكلة  15

اعطي نفسي بعض الوقت ألتامل 

 الحماس لهذا الحل دون غيره 

     

اتسامح مع ما اواجهه من افكار  16

 متناقضة من االخرين 

     

      اطلع الى المستقبل بتفاؤل 17

اشعر بانني روح الدعابة و  11

 المرح 

     

ابدي توافقا مع البيئة التي اكون  12

 فيها 

     

استمع الى اراء و افكار االخرين  42

 و احترمها 

     

     تحفزني االشياء الغامضة و  41
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 تدفعني الى البحث و المعرفة 

اتحدى المواقف و المشاكل  44

 الصعبة 

     

احدد و انظم الخطوات المتعلقة  43

 بحل المشكلة

     

لدي القدرة على التنيؤ  42

 بالمشكالت قبل حدوثها 

     

اميز بين ما هو حقيقي و ما هو  45

 زائف من االشياء 

     

      اشعر بالقلق  46

      اعتقد بأنني متوتر  47

اصاب باالحباط عندما اعجز  41

 عن حل المشكلة 

     

اعبر عن مشاعري بشكل مباشر  42

كراهية ) حب, اعجاب , رفض , 

) 

     

لدي القدرة على استشفاف افكار  32

 االخرين 

     

استغرق وقتا طويال في التفكير  31

عن اسباب عجزي في فهم بعض 

 جوانب المشكلة 

     

اميز بين االفكار التي تقود الى  34

 حلول جديدة

     

لدى القدرة على توليد عدد كبير  33

من االفكار لمواجهة مشكلة 

 طارئة 

     

لدى القدرة على تركيب اشياء  32

 جديدة من عناصر قديمة 

     

لدى القدرة على تحويل مسار  35

 االفكار حسب ما يقتضية الموقف

     

اتعامل مع المشاكل المعقدة  36

 بصبر 

     

      اشعر بتقلب مزاجي  37

ارى نفسي بأنني اكثر نشاطا عند  31

 مواجهتي مشكلة تتحدى قدراتي 

     

اجمع بين الجد و المرح في  32

 الوقت نفسه
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