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Abstract
The aim of this research is to identify the concept of implicit theories and
implicit creativity among of the first and third year in the program of Doctor
Program students in Medicine at the Arabian Gulf University. The sample of
the study consisted of 207 students (85 males and 115 females). The
descriptive method was used to answer the study questions. The results
showed that the arithmetic mean of both implicit intelligence and creativity
for first and third year students in MD program are high, and there were no
statistically significant differences between them, and there is no statistically
significant effect of the interaction between the year and the gender on both
implicit intelligence and creativity, but significant differences were found in
implicit intelligence and creativity for the academic
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مفهوم الذكاء واإلبداع الضمني لدى طلبة السنة األولى والثالثة
في برنامج دكتور في الطب

استاذ تربية الموهوبين المشارك جامعة الخليج العربي
أ.
طالبة دكتوراة بقسم تربية الموهوبين جامعة الخليج العربي
استاذ مشارك في علوم وظائف األعضاء

جامعة الخليج العربي

مستخلص البحث :
هدفت الدراسة التعرف على مفهوم النظريات الضمنية المتعلقة بالذكاء واإلبداع الضمني لدى طلبة
السنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي .بلغت عينة الدراسة 702
طالبا وطالبة ،منهم ( )58طالبا ذكرا ،و( )118من اإلناث ،وتم استخدام المنهاج الوصفي لإلجابة عن
تساؤالت الدراسة .أظهرت النتائج إن المتوسط الحسابي لكل من الذكاء الضمني واإلبداع الضمني لدى
طلبة السنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في الطب كان مرتفعا ،لم تظهر فروق دالة إحصائيا
بينهما ،وكذلك عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بين السنة الدراسية والنوع االجتماعي في
كل من الذكاء واإلبداع الضمني ،في حين وجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )α ≤ 0.08يعزى
للسنة الدراسية في الذكاء الضمني واإلبداعي.

الكلمات المفتاحية :الذكاء الضمني ،اإلبداع الضمني ،طلبة برنامج دكتور بالطب.
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اهتم المختصون والخبراء بإبراز النظريات الصريحة التي تعرض أفكارهم ومعتقداتهم في
المجاالت المختلفة ،والتي تستند على أبحاث ودراسات واختبارات ثم إثبات صحتها .أما النظريات
الضمنية تختلف عن الصريحة بأنها تعبر عن وجهة نظر األفراد بعينهم ،وال تحتاج إلى تعميم بين
األفراد أو اختبار صحتها ،وتتأثر عادة بالمعتقدات واآلراء وثقافة المجتمع (رنكو .)7012 ،وتسهم
النظريات الضمنية في تشكيل ثقافة ومعتقد األفراد ،لذا من الضروري االطالع على هذه النظريات
ومعرفة العوامل التي تؤثر فيها مثل النوع االجتماعي وثقافة المجتمع والمستوى التعليمي وغيرها.
تحدد النظريات الصريحة فهمها لمحتوى الظاهرة وتضع قياسات لها تشمل مدى شيوعها أو ندرتها،
وتقاس عبر مقاييس تتناسب مع طبيعة الظاهرة المدروسة مثل الموهبة والقدرات العقلية ،لذا تعطي
معنى لمحتوى الموهبة ( .)Sternberg, 2000ومن أهم النظريات نظرية العاملين لسبيرمان التي
حاولت أن تفسر طبيعة الذكاء ،وينظر إلى الذكاء بأنه قدرة عامة ،أما نظرية ثورندايك للعوامل
المتعددة ،وأن العمليات العقلية هي نتاج عمل الجهاز العصبي (ورد في :المعايطة والبواليز.)7002 ،
وضع جيلفورد نموذج في التكوين العقلي ضمت أكثر من  170عامال ،فهو يتصور نموذجا للذكاء
والقدرات الفكرية يمكن أن يصنف في ثالثة أبعاد رئيسة ،تتمثل في :العمليات والمحتوى والنواتج.
يقصد بالعمليات طريقة معالجة المعلومات من قبل العقل كالمعرفة والذاكرة واإلنتاج التقاربي واإلنتاج
التباعدي والتفكير التقويمي ،أما المحتوى فيخضع للمعالجة العقلية من قِبل العمليات ،وهي نوع من
المعلومات والمواد التي تمثل نفسها كمحتوى األشكال ومحتوى الرمز ومحتوى المعاني والمحتوى
السلوكي ،ويقصد بالنواتج الشكل أو الهيئة التي يتعامل فيها الفرد مع المحتوى بأشكالها األربعة أو
العمليات بأنواعها الخمسة فهي مخرجات النشاط العقلي للفرد (ورد في :الجاسم.)7010 ،
وينظر عادة للذكاء بأنه موضوع يرتبط بالزمان والمكان ،فنظرية جاردنر وستيرنبيرغ وضعت
محددات للقدرات العقلية ،تمثلت عند جاردنر في الذكاءات المتعددة :الذكاء اللغوي ،الذكاء المنطقي،
الذكاء البصري ،الذكاء الموسيقي ،الذكاء الحركي ،الذكاء الطبيعي ،الذكاء الشخصي ،الذكاء
االجتماعي والذكاء الوجودي ،بينما صنفت نظرية ستيرنبيرغ للذكاء الثالثي إلى ثالثة أنواع للقدرات
تتمثل في :القدرات التحليلية ،والقدرات اإلبداعية ،والقدرات العملية ،وتبعا لهم تم وضع أسس لوجود
هذه المحددات لدى األشخاص األذكياء أو الموهوبين أو المبدعين (.)Sternberg, 2000
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يمكن فهم النظريات الصريحة والضمنية على نحو أفضل من خالل المقارنة بينهما ،فالنظريات
الصريحة يجب التصريح بها حتى يتسنى لآلخرين المشاركة فيها من خالل عرضها ونشرها واختبارها
من خالل الفرضيات والبحث ،أما النظريات الضمنية فهي كامنة في عقول األفراد وال تحتاج إلى طرح
أو مشاركة من اآلخرين أو اختبار صحتها (رنكو .)7012 ،وترتبط النظريات الصريحة بتصميم وبناء
النظرية إلى مجموعة فعلية من األسس البيولوجية ذات الصلة ،أما النظريات الضمنية فتعتمد على
الرؤية العامة لألفراد ،والتي تشكل رؤيتهم اتجاه الظاهرة .يستفاد من النظريات الضمنية في معرفة
وجهات النظر التي يشترك فيها مجتمع ما ،وتوضح طريقة فهم القدرات وتقييمها بشكل ذاتي ورؤية
اآلخرين لها ،كما تبين طريقة حكم األفراد وتقييمها لقدراتهم وقدرات اآلخرين .وتقدم النظريات
الضمنية الدعم للنظريات الصريحة لفهم اآلراء والمعتقدات ،لكن بعد خضوعها للبحث والدراسة
واإلثبات تتحول إلى نظريات صريحة .كما تفيد النظريات الضمنية في توفير إطار مرجعي في تعريف
المدى العام للظاهرة ،وخاصة للظواهر غير المفهومة جيدا ،وتعطي مجاال أكبر لتوضيح أمور الحياة
وتأثيرها في الممارسات الفعلية ،حيث أنها تساعد الباحث عندما يشتبه في عدم صحة أو مصداقية
النظريات الصريحة ،وتساعد في تحسين معاييرنا في التعرف على الموهوبين والقدرات العقلية
واإلبداعية (الجاسم7011 ،؛ .)Sternberg, 2000
ف النظريات الصريحة يمكن عرضها ونشرها واختبارها من خالل الفرضيات والبحث ،أما
النظريات الضمنية فهي كامنة في عقول األفراد وال تحتاج إلى اختبار صحتها أو تعميمها ،وتتأثر
بمعتقدات وثقافة المجتمع.
تتناول هذه الدراسة مفهوم الذكاء الضمني واإلبداع الضمني لدى الطلبة ذوي التحصيل الدراسي
المرتفع بالمرحلة الثانوية والذين قبولوا على أساس ارتفاع معدلهم في الثانوية العامة بجامعة الخليج
العربي ببرنامج دكتور في الطب.
مشكلة الدراسة
يتميز التدريس في كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بإتباع المنهج اإلبداعي في
التعليم الطبي ،والذي يعتمد على تدريب الطالب على إتباع أسلوب التفكير العلمي والتحليل ،واكتساب
مهارة التعلم الذاتي .لتعينه في استخدام العلوم الطبية المختلفة لحل المشكالت الصحية سواء أثناء
دراسته أو بعد تخرجه .وتقبل جامعة الخليج العربي سنويا مجموعة من الطلبة المتفوقين أكاديميا
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اختبار القبول ومن يتخطى هذا االختبار يُقبل في السنة األولى في برنامج دكتور في الطب .أما من
يصعب عليه تخطي هذا االختبار يكون ضمن طلبة المرحلة التحضيرية لتأهيلهم للسنة األولى (جامعة
الخليج العربي .)7012 ،يأتون الطلبة من بيئات ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة ،فتحاول الدراسة
معرفة توجهات هؤالء الطلبة اتجاه الذكاء واإلبداع سواء طلبة السنة األولى في برنامج دكتور في
الطب مقارنة مع طلبة السنة الثالثة الذين خضعوا لنظام التدريس اإلبداعي وأمضوا حوالي سنتين
بالجامعة .وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال اآلتي:
س .ما مفهوم الذكاء واإلبداع الضمني لدى طلبة السنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في الطب
بجامعة الخليج العربي؟
أسئلة الدراسة
 -1ماالفروق بين طلبة برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي ترجع الختالف الذكاء
الضمني واإلبداع لضمني؟
 -7ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية في الذكاء الضمني تعزى للتفاعل في السنة الدراسية (طلبة
السنة األولى والسنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب) والنوع االجتماعي (ذكور ،إناث)؟
فروض الدراسة
الفرض األول
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي طلبة برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي
ترجع الختالف الذكاء الضمني واإلبداع الضمني عند مستوى (.)α ≤ 0.08
الفرض الثاني
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات طلبة برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي في
الذكاء الضمني واإلبداع الضمني وفقا للتفاعل بين االنوع االجتماعي السنة الدراسية (األولى ،الثالثة)
عند مستوى (.)α≤0.08
أهداف الدراسة
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الثالثة في برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي باختالف النوع االجتماعي.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية البحث من ناحية كونها ربطت بين النظرية الضمنية في الذكاء واإلبداع ،وتتمثل
األهمية في جانبين ،النظري والعملي ،هما كاآلتي:
األهمية النظرية
 -1ندرة األبحاث العربية التي تتناول الذكاء الضمني في الوطن العربي ويتراوح عددهم ستة بحوث،
وربطها باإلبداع ل دى طلبة السنة األولى وطلبة السنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب في
جامعة الخليج العربي ،ومن خالل هذا البحث سيتم إثراء بحوث علم النفس التربوي.
 -7توجيه أنظار القائمين في العملية التعليمية والمهتمين بها إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار مستوى
الذكاء واإلبداع الضمني الذي يميز الطلبة المتفوقين أكاديميا ،وأهميته في المساعدة على رفع
الروح المعنوية والثقة بالنفس والطموح في العملية التعليمية.
-2

التعرف على نظرة الطلبة المتفوقين أكاديميا حول الذكاء واإلبداع ،وأهمية التعليم وثقافة المجتمع
في تغيير هذه النظريات وتطويرها.

-2

مساعدة المختصين في مجال التربية في تطوير المفاهيم المتعلقة باإلبداع لتعين الطلبة على تبني
أهدافهم وتصحيح نظرتهم للذكاء واإلبداع

األهمية العملية
 -1تناول مرحلة عمرية خاصة وهي مرحلة الجامعة التي يتأثر فيها الطلبة باألمور واألحكام المحيطة
من قبل األسرة والمعلمين واألقران واتخاذ القرارات المناسبة لقدراتهم.
 -7االستفادة من نتائج الدراسة في تقديم برامج توعوية تمس جوانب تتعلق بمفهوم الذات وقدرات
الطلبة االكاديمة.
 -2تقديم بعض التوصيات والمقترحات المناسبة التي قد يستفيد منها باحثون آخرون.
حدود الدراسة
الحدود البشرية :طلبة السنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي.
الحدود المكانية :جامعة الخليج العربي في مملكة البحرين.
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الحدود الموضوعية :ترتبط نتائج هذه الدراسة بطبيعة األداة المستخدمة ونوعية العينة في البحث.
مصطلحات الدراسة
النظرية الضمنية للذكاء واإلبداع
هي المعتقدات التي يشكلها الفرد نحو ظاهرة معينة ،وتشير المعتقدات الضمنية للذكاء واإلبداع
إلى المفاهيم والمعتقدات التي يتبناها األفراد حول طبيعة هذه المفاهيم .ويتبنى األفراد نمطين مختلفين
من تلك المعتقدات ،منها كسمة فطرية ثابتة ال يمكن تغييرها ،وقابلة للتغيير ويمكن التحكم بها من خالل
التعلم والخبرة (.)Dweck & Leggett, 1988
طلبة السنة األولى في برنامج دكتور في الطب
الطالب الذي يكون تقديره  %58أو أكثر في المرحلة الثانوية وأن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار
اللغة االنجليزية التابع لمتطلبات الكلية.
طلبة السنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب
الطالب الذي اجتاز مقررات السنة الثانية في برنامج دكتور في الطب بنجاح.
اإلطار النظري والدراسات السابقة
النظريات الضمنية حول الذكاء
يتصور األفراد الذكاء من خالل مفهومين ،يرتبط المفهوم األول باعتقادهم بأن الذكاء سمة
ويمتلكون قدرا محددا منها وتسمى بالذكاء الضمني الثابت ،ويعتبرونه واقع ملموس ويتعايشون بحدود
هذا القدر من الذكاء باعتباره قدرة فطرية ،واستبعادهم للجهد والدافعية لعدم فعاليتهم وتأثيرهم على
ذكائهم ،فالقدرة من وجهة نظرهم أهم من الجهد ،ويعتقدون أنهم غير قادرين على تغيير الذكاء .أما
المفهوم الثاني فيرتبط باعتقادهم أن الذكاء شيء يمكن أن يتطور بالعناية من خالل التعلم والتدريب
ويسمى بالذكاء الضمني المتغير ،فهو شيء يمكن أن يتزايد بزيادة جهد الفرد ،وأكثر ميال إلى تعريف
الذكاء على أنه المعرفة والمهارات التي يمتلكها الفرد ،فالجهد من وجهة نظرهم له أهمية أكبر من
القدرة (دويك.)7002 ،
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وانعكاس هذه النظرية على دافعيتهم ومشاعرهم وأهدافهم في التعلم .فمعتقدات المعلمين الضمنية في
الذكاء لها تأثير على تكوين وتطوير أراء وأفكار الطلبة لمفهوم الذكاء سواء كان تأثيرا إيجابيا أو سلبيا
(الجاسم .)7011 ،ومن هذه الدراسات دراسة لوري وبريسوس وسارازين وترويلويد ( Leroy,
 )Bressous, Sarrazin & Trouilloud, 2007التي بينت أن االعتقاد بأنه من الممكن تحسين
المستوى األكاديمي للطلبة عبر جهود الطلبة الخاصة يتأثر الحكم الذاتي للمعلمين بشكل غير مباشر
بالمناخ االيجابي الداعم لرفع كفاءة المعلمين الذاتية .أما نتائج دراسة روجرز ()Rogerse, 2009
فأكدت على وجود عالقة بين النظرية التي يتبناها المعلمين حول الذكاء وبين معتقداتهم حول تدريس
مهارات التفكير ذات الرتب العليا لدى الطلبة ،وتختلف وجهة نظر المعلمين في أساليب التدريس
واالستراتيجيات التعليمية المستخدمة مع مهارات التفكير ذات الرتب العليا بالنسبة للطلبة منخفضي
التحصيل ،فهذه الفروق ال تظهر عندما تسأل عن مهارات التفكير ذات الرتب العليا بالنسبة للطلبة
مرتفعي التحصيل .وفي دراستي بواليكوين والجاسم (الجاسم7011 ،؛  )Poliquin, 2010فقد
أسفرت النتائج أن المعلمين يميلون العتبار الذكاء قدرة قابلة للزيادة بالتعلم والتدريب مع التحفيز
وتوفير البيئة التربوية المناسبة.
ووضحت نتائج دراسة (الراجح )7012 ،بوجود عالقة دالة إحصائيا بين النظريات الضمنية
المتعلقة بالموهبة والذكاء التي تتبناها المعلمات وبين بعض طرق التدريس التي يملن إلى تفعيلها دون
غيرها .وبينت دراسة (عبدالحليم )7005 ،أن نظريات المعلمين الضمنية المتعلقة بالسمات
والخصائص التي تميز الطلبة الموهوبين واألذكياء ،تحدد أن اإلبداع واالبتكار يحتل المرتبة األعلى
من هذه السمات ،ثم يليها الذكاء ،ثم التميز في عمل معين.
التوجه نحو التعلم يرتبط بنوعية تفكير الطلبة حول ذكائهم ،فالتوجه الذي يدعم الذكاء كونه ثابت
وصعب تغييره يُنظر إلى ذكائه بأنه ثابت ويصعب تغييره مهما تعرض لخبرات تعليمية .أما التوجه
الذي يدعم بأن الذكاء متغير أو متدرج يعمل على تطوير قدراته واالستفادة من الخبرات التي يمر بها
ويحرص على أن يحقق أهداف التعلم (دويك7002 ،؛ تايه .)7018 ،وتؤثر النظريات الضمنية على
األنشطة العقلية لدى الطلبة المرتبطة بالذكاء بدرجة عالية ،وتتأثر بالمقام األول بعمق المعالجة
للمعلومات ،كما في دراسة هوسكنس ودو بويك ( .)Hoskens & De Boeck, 2002أما دراسة
لوندري و جيالماس ( )Leondari & Gialamas, 2002فقد كانت نتائجها عكسية لعدم وجود ارتباط
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االنجاز وأهداف التعلم وذلك من خالل إدراك الطالب لكفاءته الذاتية .وتوضح نتائج دراسة دويك
وماري باندورا على طلبة الصفين الخامس والسادس من خالل قياس نظريات الطلبة عن الذكاء ،أن
هناك عالقة واضحة ودالة بين نظريات الطلبة في الذكاء واألهداف التي يختارونها ،فكلما كان الطلبة
يعتقدون بأن ذكاءهم ثابت كان هناك احتمال أكبر الختيارهم أهداف انجازيه ،في حين أنه كلما كانوا
يعتقدون بأن ذكاءهم متغير كان هناك احتمال أكبر ألن يختاروا أهدافا تعليميه .أي أن تبّني الطلبة
نظرية ثابتة في الذكاء يجعلهم يتوجهون نحو اهتمامات ترتبط باألداء الجيد والظهور كأذكياء .بينما
تبني الطلبة لنظرية مرنة في الذكاء تجعلهم يتوجهون نحو اهتمامات تتعلق بتعلم معارف وخبرات تزيد
من ذكائهم .فالطلبة الذين يعتقدون بنظرية الذكاء الثابت يكون اهتمامهم بالظهور كما لو كانوا أذكياء
وذلك يمنعهم عن البحث عن فرص للتعلم حتى لو كانت مهمة للمستقبل (دويك.)7002 ،
من الدراسات التي اهتمت بتأثير النظريات الضمنية لدى الطلبة فيما يتعلق باألهداف االنجازية
والعلمية ،أظهرت دراستا بالكويل وترزيسنيوسكي ودويك ( & Blackwell & Trzesniewski
 )Dweck, 2007نتائجها للدراسة األولى لعينة من طلبة الصف السابع حول دور النظريات الضمنية
للذكاء في إنجاز الطلبة لمادة الرياضيات ،تم قياس معتقدهم حول الذكاء والمعتقدات األخرى ذات
الصلة مثل أهداف التعلم ،وفي نهاية الصف السابع والثامن تم قياس اإلنجاز الفعلي لهؤالء الطلبة،
وأظهرت النتائج وجود عالقة بين وجود الحافز لدى الطلبة ودرجاتهم التحصيلية في مادة الرياضيات.
أما في الدراسة الثانية فقد تم تقديم برنامج إرشادي تحفيزي للطلبة حول الذكاء والقدرة على تغييره
عن طريق وضع األهداف ،واستراتيجيات اإلنجاز ،وأهمية الحوافز الذاتية لتحقيق اإلنجاز ،وكانت
العينة طلبة الصف السابع في مجموعتين األولى تجريبية والثانية المجموعة الضابطة .بينت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة بين المجموعتين في مستوى االنجاز األكاديمي ،ما عدا تغير إيجابي في
الدافعية لصالح المجموعة التجريبية .أما دراسة (تايه )7018 ،فوجدت عالقة عكسية بين العجز المتعلم
وأهداف التمكن (األهداف التعلميه) وأداء إقدام للذكاء المتغير ،ووجود عالقة طردية بين عجز المتعلم
وأهداف أداء التجنب (األهداف اإلنجازية) للذكاء الثابت.
ومن المتغيرات التي تؤثر عليها دافعية الطلبة ،الكفاح من أجل تحسين الكفاءة ،وذلك له أثر إيجابي
على أنشطة التعلم ونتائج التحصيل ،في حين أن السعي إلثبات الكفاءة وأهداف اإلنجاز وتجنب الجهد
والعمل كان له أثر سلبي على التعلم .وأن أهداف التعلم واإلتقان كان لها أثر إيجابي على التحصيل
67

المجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 34العدد (  ) 1مايو 9112

بين النظريات الضمنية والتحصيل الدراسي ،وبينت النتائج وجود عالقة غير مباشرة بين وضع أهداف

فاطمة أحمد الجاسم وآخرون

مفهوم الذكاء واإلبداع الضمني

الدراسي من خالل الجهد المبذول كما ورد في دراسة دوبيارت ومارين ( Dupeyart & Mariene,
المجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 34العدد (  ) 1مايو 9112

 .)2005وبينت نتائج دراسة شيه ( )Shih, 2011وجود عالقة إيجابية بين نظرية الذكاء الضمني
المتغير والعواطف االيجابية والتكيف البناء ،على حين كان هناك عالقة إيجابية بين الذكاء الضمني
الثابت والمشاعر السلبية والجوانب المعيقة.
من الدرا سات التي بينت أثر النظريات الضمنية حول الذكاء على بعض المفاهيم والمعتقدات في
تحديد التوجهات والقرارات من حول األفراد ،ومنها األخالق والشخصية والذكاء االجتماعي واإلبداع.
كما أظهرت نتائج دراسة شينق وهاو ووين وكونج ()Cheng, Hau, Wen & Kong, 2000
هيمنت النظرة العامة والتأثر بالنظريات الضمنية على وجدان الطلبة والتي تؤثر بدورها في معتقداتهم
حول سمات الشخصية الفردية ،وأن النظريات الضمنية يكون تأثيرها أقوى على كيان الطلبة كلما
تقدموا في العمر.
وأكدت دراسة سريرم ( )Sriram, 2010على نفس التوجه حول أن الذكاء ذو طبيعة مرنة،
فأظهرت نتائجها وجود فروق دالة إيجابيا لصالح المجموعة التجريبية بأن الذكاء ذو طبيعة
مرنةومتطورة ويرتبط بالجهد األكاديمي المبذول خاصة المتعلق بتطوير المهارات الدراسية ،في حين
لم توجد فروق دالة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اإلنجاز األكاديمي.
تُعد نظرية الفرد الضمنية حول الذكاء مهمة ،خاصة في مجال التعليم ،ألنه كلما كان الطلبة يؤمنون
بأن ذكاءهم وقدراتهم يمكن تغييرها لألفضل ،كلما كان أداؤهم األكاديمي أفضل من الطلبة الذين
يعتقدون بأن ذكاءهم ثابت وال يمكن تغييره ( .)Jones, Bryant, Snyder & Malone, 2012وأن
العالقة بين النظريات الضمنية المتعلقة بالذكاء التي يتبناها األفراد وبين األساليب واإلجراءات التي
يستخدمونها لمواجهة الصعوبات التي قد يتعرضون لها ،قد تؤدي إلى تتغير هذه األساليب واإلجراءات
تبعا لنظرياتهم الضمنية (.)Tarbetsky, Collie & Martin, 2016
اهتم بحث كابيلو وفيرناندس ( )Cabello & Fernandez, 2015بدراسة رأي البالغين
حول معتقداتهم الضمنية عن العواطف والذكاء العاطفي حيث أظهرت النتائج أن البالغين تتأثر
معتقداتهم مع أدائهم على اختبار ماير يالوفي للذكاء العاطفي بحيث أن الذين سجلوا درجات عالية في
االختبار هم من يرون أنه من من الممكن من خالل التعلم والتدريب أن يغير الفرد معتقداته حول
العاطفة والذكاء العاطفي .ووجدت الدراسة أن النساء والشباب بشكل عام أكثر تبني للمعتقدات ،كما
أن العواطف ونظريات الذكاء العاطفي ممكن أن تتغير.
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قدرة فطرية ويصعب تغييرها وتسمى الذكاء الضمني الثابت ،أما الثانية فهي تنظر للذكاء على أنه
مهارة يمتلكها الفرد وقادر على تطويرها وتنميتها من خالل المعرفة والتعلم ،وتسمى الذكاء الضمني
المتغي ر .وتؤثر النظريات الضمنية للذكاء على المعلمين والطلبة ،من حيث القضايا المتعلقة باألهداف
االنجازية أو التعلمية ،وتوجه األفراد حول أن الذكاء ثابت أم متغير ،كذلك الدافعية ،فهي مهمة في
مجال التعليم واإلجراءات المتبعة واألداء األكاديمي.
النظريات الضمنية حول اإلبداع
تستند النظريات الضمنية على األفكار الموجودة في عقول األفراد ،ويمكن معرفتها من خالل
األسئلة واالستدالل ،وغالبا ما تُكتشف عبر السلوك .فالنظريات الضمنية نسبية تختلف من فرد إلى
آخر ،ألن ما ينظر إليه على أنه موهوب يستند على قيم معينة مرتبطة بزمن ومكان وثقافة معينة
( .)Sternberg, 2000تعد وجهات نظر األفراد حول اإلبداع موضوع معقد ،فهي عبارة عن عدة
مفاهيم مشتركة أو معتقدات حول المنظومة االجتماعية لإلبداع .والتي ترتبط بطبيعة اإلبداع ،والعملية
اإلبداعية ،وشخصية المبدع ،والعالقة بين اإلبداع والعوامل المؤثرة ،باإلضافة األسلوب المعزز
لإلبداع الذي يعتمد على الزمن والثقافة (.)Miao, 2009
تعددت النظريات الصريحة المفسرة لإلبداع ،وذلك بسبب اختالف وجهات النظر .فالنظرية
الترابطية ترى أن اإلبداع عبارة عن تكوين ارتباطات جديدة بين المثيرات واالستجابات ،ومن أشهر
علمائها ميدنيك  ،Mednickوترى أن التفكير اإلبداعي هو الوصول إلى تكوينات جديدة مفيدة من
عناصر ارتباطية تتوافر فيها الجدة والقيمة ،فاألصالة هي األساس في التقييم (الزيات .)7005 ،أما
النظريات النفسية فقد توصلت إلى أن سلوك اإلنسان محكوم بعوامل ال شعورية ،فاإلبداع هو التسامي،
ومن أشهر علمائها فرويد  ،Freudوأن العملية اإلبداعية هي نتاج نشاط ما قبل الوعي يمكن أن يحث
العقل ويدفعه حيث يقوم الوعي بالتحسين والتقييم والنقد (شاهين وزايد.)7005 ،
أما النظريات المعرفية ،فتناولت اإلبداع بأنه إدراك اإلنسان للبيئة واستجابته لها ،يتم ذلك وفقا لما
يجري في عقله من عمليات عقلية كالتفكير والوعي والتمثل والمواءمة ،ومن أشهر علمائها ممثلي
االتجاه الجشتالتي وستيرنبيرغ ،حيث عّرفوا اإلبداع على أنه عبارة عن دمج أو ترجمة المعارف
واألفكار بشكل جيد ،والتي تأتي بصورة فجائية ومتالحقة للوصول إلى حل المشكالت (التل.)7012 ،
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تكون بنية العقل .واإلبداع عبارة عن تنظيم يتكون من عدد من القدرات العقلية التي
عن عوامل عقلية ّ
تعني قدرة الفرد على إنتاج الجديد في عالم األفكار وهو ما يتميز باألصالة في زمن معين وموقف
محدد .أما تفسير اإلبداع تبعا للنظريات اإلنسانية فهي تربط العالقات بين الفرد السليم والسياق المناسب
والمشجع لإلبداع .ومن أهم علمائها روشكا ،الذي يرى أن اإلبداع يقوم على االستعداد اإلبداعي حتى
لو لم يؤدي إلى إنتاج وا قعي ملموس ولكن يحقق الرضا عن النفس وتحقيق الذات (ورد في :روشكا،
.)1555
يسهم المعلم بدور مهم ف ي تعزيز اإلبداع لدى الطلبة المبدعين وآرائهم حول اإلبداع ،ليس فقط
إمكانية التأثير في تدريسهم والتدريب في تعزيز اإلبداع ،ولكن من خالل أثر مالحظة سلوك الطلبة
المبدعين ودعم أنشطة التعلم للطلبة (.)Miao, 2009
كما إن للوالدين دور فعال تجاه األطفال ،ففي دراسة استقصائية لرانكو وجونسون ( Runco
 )& Johnson, 1993توصلت إلى أن اآلباء والمعلمون ينظرون إلى الخصائص اإليجابية عند
وصف األطفال المبدعين ،والخصائص السلبية لغير المبدعين .وأن األمهات واآلباء يتفقون على إبداع
أطفالهم حيث أن االرتباطات كبيرة بين تصنيفات الوالدين اإلرشادية والتصنيف الذاتي لألطفال.
وأظهرت نتائج دراسة ديفيد و الي-كوان ( )David & Lai-Kwan, 1999أن السمات اإلبداعية
للمبدعين ،هي :واسع الخيال ،ودائم التساؤل ،وسريع االستجابة ،ونشيط ،أما لغير المبدعين كانت:
تقليدي ،خجول ،وفاقد للثقة ،ومجار للغير .وتوصلت الدراسة إلى أن المعلمين الصينيين اعتبروا بعض
السمات لدى الطلبة المبدعين غير مرغوبة اجتماعيا ،وسمات أخرى مرتبطة بشكل كبير باألداء
الفكري.
كما أجرى رانكو ونميرو ووالبيرج دراسة استقصائية أخرى وكانت العينة من الباحثين حول أهمية
الصفات المختلفة والتأثيرات النمائية على اإلنجاز اإلبداعي ( Runco, Nemiro & Walberg,
 )1998ويعتقد الباحثون أن اإلبداع معقد وهو مركب ينبع من اإلدراك ،والمؤثرات الداخلية والخارجية
والعوامل االجتماعية ،وربما من العوامل الفيزيائية (الجسدي -البدني).
يمكن وصف الشخصية اإلبداعية من خالل بعض السمات والميول والخصائص والجمع
بينهم.،فالشخصية اإلبداعية تتباين من مجال إلى آخر ،أو من شخص إلى آخر ،فبعض السمات ترتبط
ببعضها البعض كالمثابرة والدافعية ،وكذلك الثقة بتنمية الذات .وتوجد سمات دالة على اإلبداع كالتحكم
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بعض السمات يقدرها المجتمع ويرغب بها ويحترمها ،كما توجد على النقيض بعض السمات غير
مرغوب بها لدى المجتمع (رنكو .)7012 ،وتختلف نظريات الطلبة الضمنية حول اإلبداع ودورها
في عرض الكفاءات اإلبداعية لدى المراهقين الموهوبين وغير الموهوبين ،فأوضحت نتائج دراسة
كال من ويكس وارد ( )Wickes & Ward, 2006أن لدى الموهوبين نظريات ضمنية مثل المغامرة
والطبيعة الحيوية النشطة كمكونات أساسية لمعتقداتهم عن إبداعهم وإبداع اآلخرين ،وأن األداء على
اختبارات اإلبداع تنبؤه أكبر من المشاركة في هواية ضمن مجموعة من الطلبة غير الموهوبين .وفي
دراسات أوكنور ونيمث واكوتسو ( )O’Connor, Nemeth & Akutsu, 2012تناولت الدراسة
األولى ارتباط المعتقدات المتزايدة في اإلبداع باالهتمام في التفكير اإلبداعي وحل المشكالت اإلبداعية
واإلنجاز اإلبداعي المحدد .وبينت الدراسة الثانية ارتباط المعتقدات المتزايدة باإلنجاز اإلبداعي المحدد
في العينه المهنية متعددة الثقافات ،أما الدراسة الثالثة أدى التدرج في تنمية المهارات إلى تطوير اإلبداع
في حل المشكالت .فالدراستان األولى والثانية تشيران إلى أن المعتقدات المتساهلة حول الذكاء واإلبداع
تعتبر متميزة وبشكل مفيد ،في حين أن الدراسة الثالثة توصلت إلى أن المعتقدات المتزايدة حول اإلبداع
تعزز حل المشكالت اإلبداعية ،وليس حل المشكالت بشكل عام .أما نتائج دراسة ماكل ( Makel,
 ) 2008فقد أثبتت تساوى عدد الذين يؤمنون بأن اإلبداع متغير مع الذين يؤمنون بأن اإلبداع غير
متغير ،ولكن يمكن التنبؤ باألداء من خالل المعتقدات حول األداء والمعتقدات السابقة.
يتأثر اإلبداع بالثقافة التي تنتقل عبر اآلراء والمعايير المختلفة ،ويتشارك الناس في االتجاهات
والقيم في زمن ومكان معين ،فالفرد نتاج ثقافته ،أو عدة ثقافات .وتُرعى المواهب والمهارات في
مجموعات ثقافية مختلفة وتتكيف مع بيئتها .وتُرعى المواهب والمهارات في مجموعات ثقافية مختلفة
وتتكيف مع بيئتها ،فاإلبداع يتأثر بالثقافة بطرق متعددة .ففي دراسة ليم وبلوكر ( Lim & Plucker,
 ) 2001وضحت داللة المفاهيم الكورية لإلبداع بأنها مماثلة ألفكار الغرب ،وعلى الرغم من أن
الكوريين قد يؤكدون بعض السلوكيات والسمات الشخصية إلى درجة أكبر ،فهم يؤكدون بفعالية
المعرفة والشخصية واالهتمام بجوانب اإلبداع خالل الجوانب غير المعرفية مثل المثابرة واالستقاللية.
وتختلف النظريات الضمنية في الشرق عن الغرب بالنسبة لإلبداع ،حيث إن العديد من األسيويين لديهم
مفاهيم مماثلة ولكن ليست مطابقة بالنسبة لكثير من الناس في الغرب .وأظهرت نتائج نيو وستيرنبيرغ
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وأساليب التعبير اإلبداعية.
وفي دراسة عن الفروق بين الهند والواليات المتحدة لرنكو وجونسون ( Runco & Johnson,
 )2002كشفت أن اآلباء والمعلمين في الهند يرون بعض الصفات المميزة المرتبطة بالمبدعين وغير
المبدعين بالطريقة نفسها التي ينظر إليها األمريكيون ،مع بعض االستثناءات ،لكنها ال تدعم فكرة أن
النظريات الضمنية تتأثر بالتقاليد والتوقعات الثقافية .وتوجد فروق دالة بين الواليات المتحدة والهند
بالنسبة للتفكير والمواقف ومجموعة من الصفات .كما بينت دراسة بليتز و بينج ( Paletz & Peng,
 ) 2008حول عينة من الصين واليابان والواليات المتحدة األمريكية ،أن الصينيين يميلون أكثر إلى
الجدة واألصالة في اختيار المنتج ،أمااألمريكيون واليابانييون يميلون إلى المالئمة أكثر لتقييم اإلبداع
واختيار المنتج .وكان رأي المعلمين المشاركين من هونج كونج وسنغافورة عن المعتقدات حول جوانب
اإلبداع في دراسة سيج وكونج وشينج ( )Seng, Keung & Cheng, 2008أن المشاركين من
هونج كونج يبدون آراء أكثر صرامة من السنغافوريين ،واعتقد المشاركون من هونج كونج بقوة أكبر
أن اإلبداع يعتمد على ترتيب الوالدة واالجتهاد والصحة والتفكير المنطقي والشباب .باإلضافة إلى أن
هناك فترة حرجه ال يمكن أن يتطور اإلبداع فيها .أما تأثير النظرية على سلوك المتعلم واألداء وأهداف
التعلم واإلنجازات والذكاء واإلبداع بالنسبة للطلبة من كينيا وألمانيا في دراسة هوب وزمالئه ( Hopp,
 )Handel, Stoeger, Vialle & Ziegler, 2016وبينت النتائج إلى وجود اختالفات كبيرة بين
النظريات الضمنية لإلبداع وفقا للنوع االجتماعي للطلبة وثقافتهم ،فتعزى الفتيات الكينيات إلى
الشخصية المبدعة النموذجية ،في حين يقدّر الطلبة الكينيون االجتهاد بوصفه سمة مهمه للشخص
المبدع ،وكذلك المتغيرات االجتماعية ثم المواهب في اللغات والرياضيات ،في حين ال توجد فروق
تعزى للنوع االجتماعي لدى عينة الطلبة األلمان.
تتأثر النظريات الضمنية حول اإلبداع باختالف السمات التي يتصورها كل من الطلبة والمعلمين
وأولياء األمور للشخص المبدع ،كما تتأثر باختالف الثقافات واتجاهاتهم نحو سلوكيات الشخص المبدع
واعتمادهم على القيم في تفسير هذه السلوكيات ،ك ٍل حسب طريقته المختلفة.
الطلبة المتفوقين أكاديميا
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للتفوق ،فالبعض ربط التفوق بالذكاء ،كالفرد الذي يكون أداؤه يفوق أداء أقرانه العاديين في المجاالت
العقلية والوظيفية وفقا لمعايير تحددها وتقدرها الجماعة (السمادوني .)7005 ،والبعض ربط التفوق
بارتفاع التحصيل الدراسي ،مثل السرور ( )7010التي تعرف المتفوق بأنه الطالب الذي يرتفع
تحصيله األكاديمي بشكل ملحوظ ،وتكون نسبة تحصيله األكاديمي تزيد عن  .%50والبعض اعتمد
على أكثر من محك ،كالتركيز على القدرة العقلية المرتفعة من خالل اختبارات الذكاء المقننة ،وهناك
من اعتمد على القدرات الخاصة والسمات الشخصية (السويد.)7005 ،
يتميز الطلبة المتفوقون بعدة خصائص انفعالية وسمات شخصية وقدرات عقلية وإبداعية عن
أقرانهم من الطلبة العاديين في مرحلة مبكرة من العمر .ومن أهم السمات والخصائص التي تميز
المتفوقين هو المستوى العالي للقدرة العقلية وتعدد المواهب ،ويبدون أسرع في نموهم العقلي بالنسبة
لألقران من العاديين ،ويملكون قدرات كبيرة على فهم واكتساب اللغة وادراك العالقة بين المعاني
والكلمات وفهمها بشكل صحيح ودقيق لمعاني التعبيرات اللفظية .وأيضا الطالقة اللغوية والتي تظهر
قبل التحاقهم بالمدرسة ،والقدرة على التفكير االستداللي ،وهي سهولة فهم القاعدة العلمية وتصنيفها
بدقه الستنباط األجوبة الصحيحة .كذلك يتميزون بالقدرة على نقد الذات واآلخرين ،والذكاء المرتفع،
والنمو العقلي ،والقدرة التذكرية ،والتفكير االستنتاجي ،والقدرة الحسابية العددية ،وأيضا القدرة على
التفكير اإلبداعي (جروان7017 ،؛ السليمان7002 ،؛ اليوسف.)7012 ،
من أهم الخصائص التي يتميز بها المتفوقون هي الثقة بالنفس واعتزازهم بها ،والثقة باألعمال التي
يقومون بها بدون تردد .يظهر ذلك من خالل المثابرة واإلصرار واالتزان االنفعالي ،واالستقرار
النفسي والشعور بالرضا واالطمئنان في حال توفرت البيئة المناسبة لهم ،التي تساعدهم في االنجاز
دون خوف مع الطموح العالي.
إن المتفوقين لديهم قدرة على االندماج مع الجماعة ،والميل للتعاون واالنتماء ،والشعور بالمسؤولية
االجتماعية ،فهم يتمتعون بشعبية بين أقرانهم وتقبل اآلخرين وتقبل آرائهم ومقترحاتهم ،ذلك بسبب
قدرتهم على االنسجام مع اآلخرين ،كما أنهم يستطيعون تكوين عالقة جيدة مع أسرهم.
والجدير بالذكر أن بعض العوامل تؤثر في عملية التفوق األكاديمي ،بعضها مرتبط بالفرد كالذكاء
والقدرات والدافعية الطموح والرضا عن الدراسة ،كذلك االتجاهات االيجابية نحو المؤسسات التعليمية،
والعادات االيجابية في أساليب االستذكار (إسماعيل7002 ،؛ المالكي .)7012 ،أما العوامل األخرى
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المرتبطة بالبيئة فتكون في اتجاهات الوالدين نحو أداء األبناء وتحصيلهم الدراسي ،ومستوى األسرة
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االقتصادي واالجتماعي والثقافي كمستوى تعليم الوالدين ،وتوفير المواد واإلمكانات المعينة لعملية
التفوق ،ودعم اآلخرين لهم ،واستراتيجيات التعليم المتبعة (عبداللطيف1552 ،؛ المالكي.)7012 ،
كما أن ثقافة المجتمع تلعب دورا مهما في فهم التفوق ،فاألداء على نشاط معين رفيع المستوى لدى
ثقافة معينه يكون تقديره تقدير خاص في ذلك المجتمع ،فالثقافة هي نظام اجتماعي يمثل تراكم
للمعتقدات واآلراء واالتجاهات والعادات والقيم ،ويُنظر من خاللها إلى المحيط الذي يعيش فيه
ويتجاوب معه (فورد .)7017 ،فالقيم تنتقل عادة بواسطة األسرة والمدرسة ،وأن الضغوطات الثقافية
تؤدي إلى تقليص مجموعة من السلوكات والقدرات المتنوعة ،فالسلوكيات التي تثاب هي السلوكيات
التي تقيّمها الثقافة ،أما السلوكيات التي تعاقب فهي يُنظر لها ويحكم عليها بأنها غير مناسبة .بعض
الثقافات تتقبل األصالة والفردية ويتم تعزيزها ويثاب عليها الفرد (رنكو.)7012 ،
توجد عالقة بين التحصيل الدراسي والدافعية لإلنجاز ،فإذا كانت الدافعية مرتفعة تؤدي إلى نجاح
أكبر أكاديميا ،فاألفراد الحاصلون على تعليم جامعي توجههم نحو اإلنجاز مرتفع بالنسبة لآلخرين
األقل تعليما .تبيّن الدافعية حالة الفرد الداخلية بحيث تستثير سلوكه على االستمرار في األداء وتوجيهه
نحو هدف معين (ورد في ناصر.)7008 ،
يرتبط التحصيل األكاديمي بمفهوم الذات لدى الطلبة وتقديرهم ألنفسهم ،فذلك يكسبهم الثقة بأدائهم
واجتهادهم للنجاح ،ومن خالل ذلك يمكن التنبؤ بنجاح الطالب أو فشله في مواجهة أداء معين .فالفرد
الذي ينسب نجاحه إلى عوامل داخلية من المتوقع أنه سينجح في أدائه ،أما الذي ينسب فشله إلى عوامل
خارجية يكون غير واثق من نجاحه وربما يؤدي إلى فشله واستسالمه بسهولة (سلفرمان .)7002 ،إن
االستقرار النفسي يترتب عليه تحصيل دراسي مرتفع ،فكلما حصل الطالب على تحصيل جيد ساهم
ذلك في بناء ثقته بنفسه ونموه (كوالنجيلو.)7017 ،
تداخل مفهوم التفوق بين األبحاث ،فالبعض ربطه بالذكاء والبعض اآلخر ربطه بالتحصيل
الدراسي وأيضا بمحكات متعددة .ويتميز الطالب المتفوق أكاديميا بعدة سمات وخصائص عن غيره
من الطلبة العاديين ،منها الخصائص العقلية واالنفعالية واالجتماعية .وتؤثر بعض المتغيرات على
األداء األكاديمي والتفوق فيه مثل :ثقافة المجتمع والدافعية لإلنجاز ومفهوم الذات.
منهجية الدراسة
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النظريات الضمنية المتعلقة بالذكاء واإلبداع بصفة عامة ودراسة العالقات القائمة بينها ،باإلضافة إلى
المنهج الوصفي المقارن في المرحلة الدراسية والنوع االجتماعي.
مجتمع الدراسة
يضم المجتمع المستهدف لهذا البحث 252طالبا وطالبة في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين،
يبلع عدد طلبة السنة األولى في برنامج دكتور في الطب  157طالبا وطلبة ،منهم  178من اإلناث
و 22من الذكور ،وطلبة السنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب يبلغ عددهم  707طالبا وطالبة،
منهم  178إناثا و  22ذكورا.
عينة الدراسة
تتكون عينة البحث من ( )702طالب وطالبة من طلبة السنة األولى والثالثة في برنامج دكتور في
الطب في جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين ،وجدول  1يوضح توزيع العينة حسب السنة الدراسية
والنوع االجتماعي والعمر.

جدول 1

توزيع عينة الدراسة حسب السنة الدراسية والنوع االجتماعي والعمر
النوع االجتماعي

السنة

العمر

المجموع

الدراسية

ذكور

إناث

لم يذكر

15-12

72-70

لم يذكر

األولى

22

21

-

51

5

5

105

الثالثة

25

22

2

2

22

15

55

المجموع

58

118

2

52

57

75
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أداة الدراسة
تم استخدام استبانة مفهوم الذكاء واإلبداع الضمني ،وهذا وصف لألداة:
تهدف هذه االستبانة إلى التعرف على مفهوم الذكاء واإلبداع الضمني لدى الطلبة المتفوقين
أكاديميا .وأعدت هذه االستبانة لبحث األفكار حول مفهوم الذكاء واإلبداع الضمني المالئم لدى طلبة
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لإلجابة عن تساؤالت الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي القائم على األدبيات المتاحة في مجال
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فقرة ،تنقسم إلى بُعدين األول :مستوى الذكاء الضمني والثاني :مستوى اإلبداع الضمني .كما تنقسم
الفقرات في األداة إلى ( )2فقرات حول الذكاء تُقيّم آراء الطلبة ما إذا كان الذكاء ثابتا أم متغيرا ،وإلى
( )2فقرات حول اإلبداع تُقيّم آراء الطلبة ما إذا كان اإلبداع ثابتا أم متغيرا ،وتتم اإلجابة عليه من خالل
اختيار درجة موافقة الطالب التي يميل إليها على كل فقرة من فقرات المقياس (موافق بشدة ،موافق،
غالبا موافق ،غالبا غير موافق ،غير موافق ،غير موافق بشدة).
صممت االستبانة من خالل االطالع على عدة مقاييس منها مقياس Measurement of Post-
ُ
 ،)Makel, 2008( Manipulation Beliefsومقياس النظريات الضمنية في الموهبة والذكاء في
الصورة األولية (الراجح ،)7012 ،ومقياس النظريات حول الذكاء (للراشدين) -نموذج الذات (دويك،
.)7002
وسيتم تصحيح المقياس بتحديد درجة الميل لكل فئة ضمن المقياس المطبق باستخدام المعادلة
اآلتية:
طول الفئة =(أعلى قيمة للمقياس– أقل قيمة للمقياس) ÷ عدد فئات المقياس= (0.52 = 2÷ )8- 2
ستعبر قيم المتوسط لمقياس النظرية الضمنية للذكاء واإلبداع عن اآلتي :ما بين ( 2إلى  )8.7إلى درجة
مرتفعة جدا ،ما بين ( 8.7إلى  )2.2إلى درجة مرتفعة ،ما بين ( 2.2إلى  )2.88إلى درجة فوق
المتوسط ،ما بين ( 2.88إلى  )7.2إلى درجة متوسطة ،ما بين ( 7.2إلى  )1.58إلى درجة ضعيفة،
ما بين ( 1.58إلى  )1إلى درجة ضعيفة جدا،
الخصائص السيكومترية لالستبانه:
الصدق الظاهري (المحكمون)
تم عرض نموذج االستبانه بصيغته األولية التي تشمل ( )17فقرة ،على ( )2محكمين كما هو
موضح في المرفق لتحكيم المقياس من حيث سالمة الصياغة اللغوية ،واالرتباط بالبعد ،ومناسبتها للمرحلة
الجامعية.
صدق التكوين الفرضي
تم حساب معامالت ارتباط بيرسون لمكونات االستبانة مع درجات كل بعد (الذكاء الضمني
واإلبداع الضمني) والدرجة الكلية ،وجدول  7يوضح تلك االرتباطات.
جدول 7
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الذكاء الضمني
قبل الحذف
رقم

االرتباط

البند

بالبعد

اإلبداع الضمني
بعد الحذف

االرتباط
بالدرجة
الكلية

االرتباط
بالبعد

االرتباط
بالدرجة
الكلية

قبل الحذف
رقم

االرتباط

البند

بالبعد

بعد الحذف

االرتباط

االرتباط

بالدرجة

بالدرجة

الكلية

الكلية

1

2 **0.27 **0.22 **0.82 **0.21

**0.21

**0.21 **0.21

7

5 **0.22 **0.22 **0.85 **0.25

**0.57

**0.28 **0.22

2

5 **0.22 **0.22 **0.28 **0.21

**0.25

0.82 **0.20

2

10 **0.25 **0.25 **0.28 **0.22

**0.22

**0.25 **0.25

8

11 **0.21 **0.22 **0.21 **0.22

**0.21

**0.78 **0.75

2

17

**0.22

**0.20 **0.20

0.02

0.05-
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معامل االرتباط بين البند والبعد والدرجة الكلية

يوضح جدول  7أن معامالت االرتباط الدالة بين البند وبعد الذكاء الضمني دالة عند ()0.001
لجميع البنود ما عدا البند  2وقد تراوحت بين ( 0.52إلى  ،)0.22وكذلك معامالت االرتباط مع الدرجة
الكلية لالستبانه جميعها دالة عند ( )0.001ما عدا البند  2لذا تم إلغاء البند .وتم إعادة حساب معامل
االرتباط بالبعد والدرجة الكلية .أما في بعد اإلبداع الضمني فجميع معامالت االرتباط مع بعد اإلبداع
الضمني دالة عند ( )0.001وبلغت ما بين ( ،)0.57-0.21وكذلك جميع االرتباطات مع الدرجة الكلية
دالة عند ( )0.001وتراوحت ما بين (.)0.25-0.75
كما تم حساب ارتباط أبعاد اإلستبانة مع الدرجة الكلية ،وجدول  2يوضح تلك االرتباطات.
جدول 2

معامل االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية
البعد
الذكاء الضمني

بعد الحذف

قبل الحذف
اإلبداع الضمني

الدرجة الكلية

اإلبداع الضمني

الدرجة الكلية

**0.22

**0.51

**0.87

**0.52
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يبين جدول  2ان جميع معامالت االرتباط دالة عند ( )0.001وبلغت ما بين (،)0.50-0.22
وبعد حذف البند رقم  2بلغت ما بين (.)0.52-0.87
ثبات االستبانة
تم نقييم معامالت ثبات االستبانه باستخدام الفا كرونباخ ،وجدول  2يوضح ذلك.
جدول 2

معامالت الثبات بطريقة الفا كرونباخ
األبعاد

قبل الحذف

بعد الحذف

الذكاء الضمني

0.25

0.22

اإلبداع الضمني

0.28

-

الدرجة الكلية

0.22

0.50

يوضح جدول  2أن معامالت الثبات تراوحت ما بين ( ،)0.22-0.25وبعد حذف البند  2بلغت (-0.25
 ،)0.50وهي معامالت توضح أن درجة االتساق الداخلي مقبولة.
المعالجة اإلحصائية
سيتم استخدام برنامج  SPSSفي إجراء المعالجات اإلحصائية ،وسيتم قياس المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واختبار(  )tللمجموعات المرتبطة.
نتائج الدراسة
الفرض األول
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي طلبة برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي
ترجع الختالف الذكاء الضمني واإلبداع الضمني عند مستوى (.)α ≤ 0.08
تم فحص الفرضية بحساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية واستخدام اختبار ( )tللمجموعات
المرتبطة  Paired Sample Testللمقارنة بين متوسطات الذكاء الضمني واإلبداع الضمني ،وجدول
 8يوضح تلك النتائج.
جدول 5
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واإلبداع لضمني
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الذكاء الضمني

2.27

1.10

اإلبداع الضمني

2.25

0.52

المتغير

قيمة t
1.22

درجة
الحرية
702

الداللة
0.025

يتضح من جدول  8أن المتوسط الحسابي للذكاء الضمني هو ( ،)2.27والمتوسط الحسابي
لإلبداع الضمني هو ( )2.25وكالهما قيم مرتفعة حسب درجة الميل للمقياس .ويتضح من استخدام
اختبار ( )tللمجموعات المرتبطة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الذكاء الضمني
واإلبداع الضمني لطلبة برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي عند مستوى (.)α ≤ 0.08
الفرض الثاني
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات طلبة برنامج دكتور في الطب بجامعة الخليج العربي في
الذكاء الضمني واإلبداع الضمني وفقا للتفاعل بين االنوع االجتماعي السنة الدراسية (األولى ،الثالثة)
عند مستوى (.)α≤0.08
تم فحص الفرض بحساب المتوسطات واإلنحراف المعياري للعينة حسب السنوات الدراسية
والنوع االجتماعي ثم استخدام تحليل التباين الثنائي باستخدام اإلجراء  ،Multivariateوالجدول 2
يوضح المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لعينة الدراسة.
جدول 6

المتوسطات واالنحرافات المعيارية حسب السنوات الدراسية والنوع الجتماعي
المتغير
الذكاء
الضمني

السنة

النوع

الدراسية

االجتماعي

األولى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الذكور

22

2.55

0.28

اإلناث

21

2.22

0.22

المجموع

105

2.28

0.28
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الذكور

25

2.20

1.57

اإلناث

28

2.22

0.22

المجموع

52

2.25

1.20

الذكور

22

2.22

0.55

اإلناث

21

2.85

0.57

اإلبداع

المجموع

105

2.20

0.52

الضمني

الذكور

25

2.22

0.52

اإلناث

28

2.25

0.58

المجموع

52

2.25

0.58

الثالثة

األولى

الثالثة

يتبين من جدول  2أن قيمة متوسط الذكاء الضمني للسنة األولى قد بلغت ( ،)2.28وهي قيمة
مرتفعة وكذلك قيم متوسطي الذكور واإلناث على حده .وبلغ متوسط الذكاء الضمني للسنة الثالثة
( ،)2.25وهي قيمة مرتفعة ،وكذك متوسط قيمة الذكور ( )2.20إال أن قيمة متوسط اإلناث قد بلغت
( )2.22وتعد قيمة فوق المتوسط .أما متوسط اإلبداع الضمني للسنة األولى قد بلغت ( ،)2.28وهي
قيمة مرتفعة وكذلك قيم متوسطي الذكور واإلناث على حده .وبلغ متوسط اإلبداع الضمني للسنة الثالثة
( ،)2.25وهي قيمة فوق المتوسط ،وكذك متوسطي الذكور واإلناث .وللتأكد من دالالت هذه الفروق
وأثر التفاعل بين السنة الدراسية والنوع االجتماعي ،تم إجراء تحليل التباين الثنائي باستخدام اإلجراء
 ،Multivariateوجدول  2يوضح تأثير هذا التفاعل.
جدول 2

الفروق بين أبعاد مقياس الذكاء الضمني واإلبداع الضمني في ضوء التفاعل بين السنة الدراسية والنوع
االجتماعي
المتغير
الذكاء
الضمني

مصدر التباين

مجموع

درجة

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

قيمة F

قيمة
الداللة

السنة الدراسية

2.52

1

2.52

2.08

0.022

النوع االجتماعي

2.01

1

2.01

2.22

0.025

السنة * النوع

0.12

1

0.12

0.12

0.205
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الخطأ

722.00

152

المجموع

2885.27

701

1.70

السنة الدراسية

7.22

1

7.22

2.22

0.082

النوع االجتماعي

0.02

1

0.02

0.022

0.522

السنة * النوع

0.12

1

0.12

0.12

0.205

الخطأ

127.58

152

0.278

المجموع

2718.52

701

يتضح من جدول  2أن الفروق في متوسطات الذكاء الضمني بتفاعل السنة الدراسية والنوع
االجتماعي غير دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )α ≤ 0.08لكن توجد فروق دالة إحصائيا تعود للسنة
الدراسية عند مستوى ( )α ≤ 0.08لصالح طلبة السنة األولى .وفي ما يخص الفروق في متوسطات
اإلبداع الضمني بتفاعل السنة الدراسية والنوع االجتماعي غير دالة إحصائيا عند مستوى (≤ 0.08
 ، )αلكن توجد فروق دالة إحصائيا تعود للسنة الدراسية عند مستوى ( )α ≤ 0.08لصالح طلبة السنة
األولى.
مناقشة النتائج
يتبين من النتائج أن قيم متوسطات طلبة برنامج دكتور بالطب في الذكاء الضمني واإلبداع
الضمني كانت مرتفعة ،وقد يعود ذلك أن هؤالء الطلبة قد حصلوا على معدالت عالية في الثانوية
العامة بدولهم بلغت فوق  ، %58مما يعني أنهم عبر جهودهم المبذولة واجتهادهم وإصرارهم على
تح قيق مراتب مرتفعة باإلضافة إلى ثقتهم العالية في قدراتهم استطاعوا الحصول على تلك الدرجات.
ويتميز الطلبة المتفوقون دراسيا بدافعية ذاتية تساعدهم على تحقيق انجازات على الصعيد األكاديمي
مما يعزز من إيمانهم بقدراتهم ،وينعكس هذا على تبنيهم نظرية الذكاء واإلبداع المتغير أو النمائي.
وتسهم هذه النظرية في تعزيز إيمانهم بقدراتهم والعمل بجهد وإصرار على تحقيق أهداف ذات بعد
تعليمي بتعميق المعارف وتطوير المهارات والممارسات العملية .مما يؤيد نتائج دويك ( )7002أن
تبني الطلبة لهذه النظريات يدعم توجههم للتعلم واختيار أهداف تعليميه وتركيز االهتمامات على تعلم
معارف وخبرات تزيد من ذكائهم.
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الضمني ،وقد يعود ذلك لمعرفة طلبة برنامج دكتور بالطب أن برنامج كلية الطب بجامعة الخليج
العربي يعتمد على التعليم اإلبداعي القائم على حل المشكالت بطرق إبداعية والتي تتيح للطالب البحث
في المشكالت المطروحة بحيث يعتمد الطالب على جهده وقدراته في تعلمه .فإستراتيجية التعليم
االبداعي تقوم على أن الطالب يتعامل مع مشكالت تتطلب بحث وتقصي للوصول إلى حل للمشكلة
عبر تجميع المعلومات ذ ات العالقة بالحالة المقدمة للوصول إلى أسباب وطبيعة المرض في الحالة
تحت وتقديم الحل المناسب.
أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتفاعل النوع االجتماعي والسنة الدراسية لكل من
الذكاء الضمني واإلبداع الضمني ممكن إرجاعه إلى أن المجتمع الخليجي يقدم نفس الدعم والمساندة
لإلناث والذكور في تعلمهم ،حيث أن أغلب دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحقيق تكافؤ
الفرص في التعليم للجنسين من حيث نوعية التعليم المقدم والفرص المتاحة ،وهذا يعمل على زيادة ثقة
اإلناث للعمل إيمانا منهن بقدراتهن ،وأنهن قادرات على رفع كفاءتهن عبر اصرارهن في التعلم ورفع
مستوى مهاراتهن ووضع أهداف عالية تؤدي لتحقيق مستويات عالية من األداء.
ويالحظ وجود فروق دالة إحصائيا في الذكاء الضمني واإلبداع الضمني تعود للسنة الدراسية
لصالح طلبة السنة األولى ،وقد تعود تلك الفروق إلى أن نظام تعليم الطب في كلية الطب والعلوم الطبية
بجامعة الخليج العربي تشمل المرحلة األولى في برنامج دكتور في الطب بالفصل الدراسي الواحد
على ستة مقررات دراسية ،تحتوي في الفصل الدراسي األول على المقررات :البيولوجي
والسيكولوجي ،والفيزياء ،وعلم االجتماع ،واللغة األنكليزية والكمبيوتر ،وعدد مقررات الفصل
الدراسي الثاني ،خمسة مقررات ،وهي :البيولوجي واالكيمياء

الحيوية ،واالحصاء الحيوي،

والدراسات األسالمية واللغة األنكليزية .وتعد هذه المقررات واضحة وتدرس بالطريقة التقليدية التي
اعتادوا عليها .أما بدء من المرحلة الثانية يتغير نمط التدريس إلى التدريس اإلبداعي ،وتشمل على
ثالث سنوات (الثانية والثالثة والرابعة) ،وتحتوى كل سنة على وحدات ،ففي السنة الثانية يدرس الطلبة
في المرحلة الثانية الوحدة األولى والثانية والثالثة ،وفي كل وحدة عدد من الحاالت المرضية التي تعلق
بأحد أجهزة الجسم .وفي السنة الثالثة يُدرس الطلبة ثالث وحدات رئيسة ،وهي :أمراض الجهاز
الهرموني ،وأمراض الجهاز الهضمي والبولي ،وأمراض الدم .وتشتمل الوحدة األولى والثانية على
 17مشكلة كال على حده ،أما الوحدة الثالثة فتضم  10مشكالت ،بحيث تقدم في كل أسبوع مشكلة
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حول المشكلة المرضية حيث يناقشون في العرض اسباب الحالة المرضية والعضو الذي تحصل فيه
الحالة المرضية في الجس وغيرها من األمور المتعلقة بالمرض من الناحية الفسيولجية والتشريحية
والبكترية وغيرعا من األمور المتعلقة بالمشكلة أو الحالة المرضية.
ويتسبب هذا الوضع لطلبة السنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب لضغط نفسي نتيجة
الضغوط الدراسية باإلضافة إلى أن التقديرات المعطاة يكون المتوسط لها هو الجيد ،وهم طلبة أعتادوا
على تحقيق درجة االمتيار في الدراسة ،مما يسهم في انحدار تقيمهم لذاتهم وأنفسهم وفي قدرتهم على
تعلم المفاهيم والمهارات المطلوبة .ويشعر الطلبة باإلحباط من أن من الصعب عليهم التقدم في ظل
ظرف الضغط الدراسي الشديد.
توصيات الدراسة
.1

العمل على مراجعة النمط الدراسي المطبق على السنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب عبر
مراجعة الحاالت المقدمة لهم.

.7

تقديم برامج ارشادية اكاديمية حول التدريس في السنة الثالثة في برنامج دكتور في الطب.
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