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 ذ اا                                    

أ  ا /  را

 رة  اذة ا /    ء

 -

   ري / اذ ار   

د  / اذ ار   

    ا

  

را وراد 





 

ا   

 

 حی�ث أن  تضح أھمیة الدراسة من الناحی�ة النظری�ة والتطبیقی�ة      وت

معظم الدراسات التي أجریت عن 

، وقد  الباحثین في دراستھم عن اإلبداعھتمامإاإلبداع اھتمت بالطالب ، ولم تلق المرأة 

 

   

  Cattell 

 

   

   



 

اود اا :

راا م :  

یوج�د عالق�ة دال�ة إح�صائیة ب�ین اإلب�داع       " تحقق الفرض حی�ث    

  ".وسمات الشخصیة لدى عینة من المبدعات 

رج�ات  ال توجد فروق بین التخصص ودالفرض 

 ".المفحوصات في اإلبداع لدى عینة من المبدعات 

ال توجد فروق بین التخصص ودرجات   

 ".المفحوصات في سمات الشخصیة لدى عینة من المبدعات 

ال یوجد فرق إحصائي دال بین درج�ات   تحقق الفرض حیث  : 

 ".عات في العلم على مقیاس اإلبداع المبدعات في األدب ودرجات المبد

 ال یوجد فرق إحصائي دال بین درجات المبدعات في األدب :الفرض الخامس 

 .والمبدعات في العلم في سمات الشخصیة



 

ا را  

 

راا :  



 

راا : 

  ھل یوجد عالقة بین اإلبداع وسمات الشخصیة لدى عینة من المبدعات ؟  

ھل توجد فروق بین التخصص ودرجات المفحوصات في اإلبداع لدى عینة   

 من المبدعات ؟

صیة لدى خ توجد فروق بین التخصص ودرجات المفحوصات في سمات الشھل 

 عینة من المبدعات ؟

ن درجات المبدعات في األدب ودرجات المبدعات في العلم ھل  توجد فروق  بی 

 على مقیاس اإلبداع ؟

  

راا أ:  

وفي العالم العربي على وج�ھ العم�وم   ،   بوجھ خاص  مصرأن النساء في    

لدیھن من القدرات اإلبداعیة ما یؤھلھن للمشاركة الفاعلة في تنمیة المجتمع�ات           

ن تل�ك الق�درات اإلبداعی�ة رھ�ن بعوام�ل      إال أن االس�تفادة م�     ،  العربیة وتطویرھا 

األم�ر ال�ذي   ، اجتماعیة وثقافیة ومؤسسیة مختلفة ومتفاوتة من مجتمع إلى آخ�ر        

العم���ل ال���دءوب  ، بمؤس���ساتھ وأف���راده رج���اال ون���ساء   ، یتع���ین عل���ى المجتم���ع  

والمخلص للتغلب على كل ما یعترض رعای�ة وتنمی�ة ق�درات الن�ساء اإلبداعی�ة         

وال یستطیع الرجال االدع�اء بتف�وقھم ف�ي أي    ،  الرجالباعتبارھا مكملة لقدرات  

غی��ر أن ذل��ك یتطل��ب  ، مج��ال بمع��زل ع��ن مؤس��سات المجتم��ع وثقافت��ھ ال��سائدة   

بدوره تحریر العقل العربي من الت�صورات الذھنی�ة ال�سلبیة تج�اه أدوار الن�ساء         

  .وابداعتھا



 

 :تتضح أھمیة الدراسة من الناحیة النظریة والتطبیقیة كما یليو

 

 

 معظم الدراسات التي أجریت عن اإلب�داع اھتم�ت ب�الطالب ، ول�م تل�ق الم�رأة                 

  .اھتمام الباحثین في دراستھم عن اإلبداع

 

 

 

  

  

  

  

  

 


