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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة الراهنة �إىل التحقق من مقيا�س «م�صفوفة بريد للإبداع» وبنيته العاملية .ولتحقيق
ذلك ،مت اختيار عينة الدرا�سة بواقع ( )491فرد ًا من طلبة وطالبات اجلامعات يف مملكة البحرين .وقد
مت ا�ستخدام وتطبيق مقيا�س م�صفوفة بريد للإبداع .وعند حتليل النتائج ،تو�صلت الدرا�سة �إىل )1( :عدم
ات�ساق البنية العاملية مل�صفوفة بريد للإبداع� )2( .إمكانية تطوير مقيا�س امل�صفوفة يف �ضوء الدوافع ال�سبعة
للمخاطرة والإبداع .كما �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة �إجراء املزيد من البحوث يف جمال الدرا�سة والت�أمل يف
م�ضامينها الرتبوية والنف�سية.

الكلمات

املفتاحية :م�صفوفة الإبداع� ،أ�ساليب التفكري ،التحليل العاملي.
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Byrd’s Creatrix Inventory
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Arab Open University
Aali – Kingdom of Bahrain

Abstract
The current study aimed at validating Byrd’s «Creatrix» Inventory and its factorial
structure. To achieve this goal, a total of (491) university students (from Bahrain)
were randomly selected. The data was collected by applying the Ceartrix Inventory
(CI). Results revealed the following: (1) Inconsistency of the Creatrix›s factorial
structure. (2) Possibility of modifying the CI using its seven drivers. Finaly, the study
recomended to consider the «Three Fold Model» developed by Zhang & Sternberg as
an integrative model for creativity styles. Also, suggested to conduct more research in
the field, and study it’s implications that add value to the existing research knowledge.

Keywords: Creatrix, Mental-Self Government, Thinking Styles, Factor Analysis.
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مقياس مصفوفة بيرد لإلبداع
رىل يو�سف فهد
اجلامعة العربية املفتوحة
عايل  -مملكة البحرين

مقدمة:
يعد االهتمام بالأ�سلوب الإبداعي امتداداً
لالهتمام بالأ�ساليب املعرفية عموم ًا والتي تعترب
واحدة من �أكرث املفاهيم قدرة على �إحداث التكامل
بني املعرفة والوجدان ،حيث �سعى بع�ض الباحثني
�إىل تقدير �أ�ساليب الأفراد املعرفية جنب ًا �إىل جنب
مع تقدير قدراتهم ،وحاولوا اكت�شاف �أي الأ�ساليب
املعرفية �أكرث ارتباط ًا بالإبداع .لهذا عمل الباحثون
على تقدمي عديد من النماذج والنظريات حول
الأ�سلوب الإبداعي ،ففي عام 1971م ،قدم ريت�شارد
�إفيالين بريد  - Byrd Richard Evelynبعد درا�سة
�أجراها -ت�صور ًا نظري ًا �أ�سماه “م�صفوفة الإبداع
 ”Creatrixيهدف التعرف على االختالفات املوجودة
بني الأفراد واجلماعات وامل�ؤ�س�سات ،وذلك من
خالل حتديد م�ستويات �إبداعهم .و�أ�شار �إىل �إمكانية
ا�ستخدام امل�صفوفة ك�أداة يف الدورات التدريبية
املهنية مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات داخلي ًا يف تقييم �أ�ساليب
�أفرادها الإبداعية ،ومن ثم تقدمي التوجهات التي
يرتتب عليها جناح �أو ف�شل امل�ؤ�س�سات.
فقد ا�ستهدف بريد يف درا�سته الأفراد العاملني
يف امل�ؤ�س�سات وطبيعة �أ�ساليبهم املرتبطة بالإبداع،
ونظم تلك الأ�ساليب يف م�صفوفة ت�ستند على فر�ض
�أ�سا�سي وهو �أن( :الدافعية للإبداع واملخاطرة يف
عر�ض الأفكار هما العامالن الأ�سا�سيان للإبداع)،
و�صاغ هذا الفر�ض يف املعادلة:
(.)Innovation = Creativity × Risk Taking
وبذلك ف�إن ال�شخ�ص املبدع القادر على �إنتاج
http://journals.uob.edu.bh

الأفكار هو الذي ت�أتي دافعيته من داخله وهو الذي
يخاطر يف طرح �إنتاجاته على الآخرين .وبقدر
تباين ما لدى الأفراد من هذين العاملني ،تتباين
�أ�ساليبهم املعرفية املت�صلة بالإبداع والتي ق�سمها
بريد �إىل ثمانية �أ�ساليب هي :الأ�سلوب املقلد –
الأ�سلوب احلامل – الأ�سلوب املخطط – الأ�سلوب
املعدل – الأ�سلوب الرتكيبي – الأ�سلوب العملي
– الأ�سلوب الناقد – الأ�سلوب التجديدي (Byrd
 .)& Brown, 2002وقد رتب بريد هذه الأ�ساليب
يف �صورة م�صفوفة ،حمورها الأفقي “الإبداع”
وحمورها الر�أ�سي “املخاطرة” ،كما هو مو�ضح يف
ال�شكل التايل:

�شكل ()1
م�صفوفة بريد للإبداع

)Int. J. Ped. Inn. 4, No. 1, 66 - 92 (Jan. 2016

ومن �أجل و�ضع املعايري لتدرجات بعدي الإبداع
واملخاطرة يف امل�صفوفة و�ضمان ا�ستمرارها يف
متثيل املجتمع عربالزمن ،مت �إجراء عدد من
الدرا�سات ،جمعت من خاللها البيانات املعيارية
الالزمة للم�صفوفة .فمنذ عام 1971م وحتى عام
1974م � ،أجرى بريد درا�سته وجمع من خاللها
البيانات الأ�صلية التي ارتكزت عليها تدرجات
بعدي امل�صفوفة ،وذلك من عينة تكونت من �أكرث
من  500موظف ميثلون �سبع م�ؤ�س�سات .ثم قامت
�شركة بريد عام 1986م برئا�سة جاكلني بريد
( Jacqueline Byrdالإبنة) ب�إعادة النظر يف ت�صور
والدها ،ودرا�سة امل�صفوفة مرة �أخرى باختيار
عينة تكونت من  200موظف من عدة م�ؤ�س�سات
( %38من الذكور ،و %61من الإناث ،و %1مل
يحددوا جن�سهم) %23 ،منهم يعملون يف املنا�صب
الإدارية العليا واملتو�سطة ،و %43يف الهند�سة
والبحث والتطوير والدعم التقني ،و %18يف املوارد
الب�شرية و الت�سويق ،و %7يف ال�سكرتارية والأعمال
املكتبية ،و %9م�سمياتهم الوظيفية مل تكن حمددة
�أو معروفة .وا�ستناد ًا على النتائج يف ال�شكلني ()2
و( )3التاليني مت توزيع العالمات ملحوري امل�صفوفة
(:)Bents, 2004

�شكل ()2
توزيع درجات الإبداع عام 1986م
()Bents, 2004, 3
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�شكل ()3
توزيع درجات املخاطرة عام 1986م
()Bents, 2004, 3

ويف عام 2000م ،مت درا�سة امل�صفوفة مرة
�أخرى و�إعادة النظر يف املعايري التي ت�ستند عليها
تدرجاتها ،وح�ساب ثباتها .وا�ستخدمت لذلك
بيانات جمعت من عينة تكونت من  279موظف ًا
( 138ذكر ًا ،و� 140أنثى ،وواحد مل يتحدد جن�سه)
من �شركات �صناعية كبرية ،ومن جهات حكومية،
ومن جامعة كبرية ،ومن عدة م�ؤ�س�سات �صغرية.
و�ضمت العينة حما�سبني ،وفنانني ،ومعلمني،
ومهند�سني ،وممر�ضني ،ومدراء ،ومندوبي مبيعات
وت�سويق .وجاءت نتائج هذه العينة مماثلة للنتائج
التي جمعت عام 1986م .وال�شكالن ( )4و()5
التاليان يك�شفان عن هذا الت�شابه لكونهما ي�شبهان
كثري ًا ال�شكلني ( )2-2و(:)Bents, 2004( )3-2

�شكل ()4
توزيع درجات الإبداع عام 2000م
()Bents, 2004, 4
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املعمول بها يف وقت �سابق �صاحلة وال يزال من
املمكن ا�ستخدامها لتحديد خطوط الأ�سا�س
لتدرجات بعدي الإبداع واملخاطرة يف امل�صفوفة
( ،)Bents, 2004كما يف ال�شكل ( )6التايل ،الذي
القى رواج ًا بني �أو�ساط امل�ؤ�س�سات العاملية .ومنذ
الن�صف الثاين من الثمانينات وحتى الآن ،تقيم
امل�ؤ�س�سات العاملية براجمها التدريبية خلططها
اال�سرتاتيجية ا�ستناد ًا على هذا النموذج (BIT

�شكل ()5
توزيع درجات املخاطرة عام 2000م
()Bents, 2004, 4

& Bittner International Training, 2005; Byrd

وي�شري الت�شابه الكبري بني نتائج العينتني
(لعامي 1986م ،و2000م) �إىل �أن املعايري

;Nickels, 2002; Dragseth, 2007; Hill, 1997
.) RapidBI Limited, 2008

�شكل ()6
تق�سيم العالمات على م�صفوفة بريد للإبداع
()Hill, 1997, 37

ومنذ عام 1974م وحتى 2005م تقريب ًا،
ا�ستجاب للم�صفوفة حوايل  70000موظف من
حوايل � 500شركة وم�ؤ�س�سة من خمتلف الدول
والثقافات ،وخمتلف القطاعات احلكومية
واخلا�صة ،واالقت�صادية ،والرتبوية ،وال�صحية،
والهند�سية ... ،وغريها .وتبني النتائج يف قواعد
البيانات �أن عدد ًا قلي ًال من النا�س حوايل ()%5
يكون �أ�سلوبهم جتديدي ًا ،يليهم ذوو الأ�سلوب
الناقد ( ،)%7.3والأ�سلوب الرتكيبي (،)%9.5
والأ�سلوب املقلد ( ،)%10.3والأ�سلوب املخطط
http://journals.uob.edu.bh

( ،)%10.9والأ�سلوب العملي ( ،)%19.6بينما
�أغلب النا�س (حوايل  )%36.9يكون �أ�سلوبهم
معد ًال ،و�أقل الأ�ساليب انت�شار ًا بني النا�س هو
الأ�سلوب احلامل ( .)Bents, 2004( )%0.4ويف
اجلدول التايل ا�ستعر�ضت الباحثة الأ�ساليب
الإبداعية الثمانية ،وخ�صائ�ص كل �أ�سلوب كما
يراها بريد (BIT Bittner International Training,
2005; City Engineers Association of Minnesota,

:)2009
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جدول ()1
خ�صائ�ص الأ�ساليب الإبداعية لدى م�صفوفة بريد

وبالعودة �إىل م�صفوفة بريد للإبداع� ،شكل
( ،)6جند �أن الأ�ساليب الأربعة املوجودة يف
زوايا امل�صفوفة هي :املقلد ،واحلامل ،والناقد،
والتجديدي .فعندما يظهر ال�شخ�ص دافعية
مرتفعة جد ًا وخماطرة مرتفعة جد ًا يكون جتديدي ًا،
وعندما يظهر دافعية منخف�ضة جد ًا
وخماطرة منخف�ضة جد ًا يكون مقلد ًا .ويكون
ال�شخ�ص حامل ًا عندما يظهر دافعية مرتفعة
جد ًا وخماطرة منخف�ضة جد ًا ،بينما يكون ناقد ًا
عندما يظهر العك�س ،خماطر جد ًا ومندفع قلي ًال.
�أما الأ�ساليب الأربعة الأخرى املوجودة يف و�سط
امل�صفوفة فهي :العملي ،واملعدل ،واملخطط،
http://journals.uob.edu.bh

والرتكيبي .فعندما تكون دافعية ال�شخ�ص متو�سطة
وخماطرته �أعلى من املتو�سطة يكون عملي ًا.
وال�شخ�ص الرتكيبي هو على نقي�ض ال�شخ�ص
العملي ،خماطرته متو�سطة ودافعيته �أعلى من
املتو�سطة� .أما ال�شخ�ص املعدل فهو �أي�ض ًا على
نقي�ض ال�شخ�ص املخطط ،مبعنى �أن املعدل تكون
خماطرته متو�سطة ودافعيته منخف�ضة ،واملخطط
تكون دافعيته متو�سطة وخماطرته منخف�ضة
( .)Cropley, 2000; Hill, 1997ويرى ويكفيلد
� )Wakefield, 1992أن الأ�ساليب املركزية الأربعة
(املعدل ،واملخطط ،والعملي ،والرتكيبي) هي
�أ�ساليب ذات طابع اجتماعي �أكرث من الأ�ساليب
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التي تقع يف الأطراف وهي (املقلد ،واحلامل،
والناقد ،والتجديدي).
وخالل العقد املا�ضي ،قامت جاكلني بريد
بتطوير �أهداف م�صفوفة الإبداع ،لت�صبح بذلك
قادرة على ت�شخي�ص وتوجيه �أفراد وفرق عمل
امل�ؤ�س�سات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن من خاللها
ا�ستثارة االبتكار لديهم ودعمه على املدى الطويل.
فقد �أ�شارت �إىل �أن الإبداع املتميز يتكون من �أربعة
“دوافع � ”Driversأ�سا�سية ،واملخاطرة من ثالثة
( .)Byrd & Caldicott, 2010وهكذا ميكن تفعيل
عمل امل�صفوفة الإبداعية وما تت�ضمنه من �أ�ساليب

من خالل �سبع مكونات �ضرورية (الدوافع) التي
ميكن من خاللها قيا�س خ�صائ�ص الأفراد املختلفة،
و�إعطاء تف�سري وا�ضح عن �أ�سباب ح�صول الفرد
على درجة معينة وت�صنيفه �ضمن �أ�سلوب �إبداعي
معني .كما وميكن ا�ستخدامها عملي ًا عند حماولة
زيادة �أو خف�ض م�ستويات الإبداع �أو املخاطرة لدى
الأفراد ،واالنتقال بهم من �أ�سلوب �إبداعي لآخر من
الأ�ساليب الثمانية .والدوافع ال�سبعة ميكن �إدراجها
حتت فئتني كالتايل (:)Bents, 2004; CEAM, 2009

جدول ()2
دوافع م�صفوفة بريد للإبداع

على �سبيل املثال ،يو�ضح ال�شكل ( )7التايل
نتائج �أحد الأفراد على الدوافع ال�سبعة للمخاطرة
والإبداع (ممثلة برمز املعني� ،أما رمز الدائرة فهو
متو�سط نتائج املجتمع) .فنجد �أن نتيجته يف دافع
“التوجيه الداخلي” �أكرب من متو�سط املجتمع ،مما
يعني �أنه ميكنه �أن ي�أتي ب�أفكار جديدة مل يفكر بها
الآخرون من نف�س املجتمع ،ومع ذلك فهو قد يحتاج
لقليل من امل�ساعدة يف توجيهه لكيفية ال�صمود
�أمام عدم اقتناع الآخرين ب�أفكاره .ويف املقابل،
جند نتيجته يف دافع “الغمو�ض” �أقل من متو�سط
املجتمع ،مما ي�شري �إىل حاجته لزيادة م�ستوى
راحته وثقته يف العمل يف احلاالت التي ال يكون فيها
الطريق �أمامه وا�ضح ًا� .إن فهم كيفية اال�ستفادة من
نتائج امل�صفوفة ببعديها و�أ�ساليبها ودوافعها من
�ش�أنه �أن يجعل الأفراد �أو فرق العمل �أقوى يف جميع
http://journals.uob.edu.bh

مراحل عملية االبتكار

(.)Byrd & Caldicott, 2010

�شكل ()7
الدوافع ال�سبعة للمخاطرة والإبداع
()Byrd & Caldicott, 2010

)Int. J. Ped. Inn. 4, No. 1, 66 - 92 (Jan. 2016

�إذن ،على الرغم من �أهمية م�صفوفة بريد
كما ي�شري كروبلي  -Cropley, 2000لكونها قائمةعلى مفهوم الإنتاج للأفكار� ،أي مبعنى القدرة
على �إنتاج �أفكار غري تقليدية نتيجة للتفاعل بني
بعدين� :أحدهما معريف (التفكري) ،والثاين غري
معريف (الدافعية) .وعلى الرغم من �أهميتها
�أي�ض ًا نظر ًا لقدرتها على ا�ستيعاب �أ�ساليب من
مناذج �أخرى لباحثني �آخرين كما فعل �سرتنربج،
على �سبيل املثال ،الذي �أخذ بع�ض �أ�ساليب التفكري
من منوذجه للحكم العقلي للذات و�أدخلها �ضمن
الأ�ساليب الإبداعية يف م�صفوفة بريد ،كما �سرنى
الحق ًا� .إال �أن هناك عدد ًا من امل�شكالت التي
يطرحها الباحثون حول امل�صفوفة ،بع�ضها تتعلق
بق�ضايا نظرية ،وبع�ضها تتعلق بق�ضايا قيا�سية
(تت�صل باملقيا�س الذي �أعد لقيا�سها) .فمن
امل�شكالت التي تتعلق بق�ضايا نظرية ،هي �أنه على
الرغم من �أن م�صفوفة بريد تبدو نظري ًا ذات
مربرات منطقية ،و�أن بناء منوذج كريتون �أب�سط
من بنائها ،وعوامله لي�ست هي بال�ضرورة ما يتطلع
�إليه الباحثون� ،إال �أن توافر البيانات الداعمة
لنموذج كريتون يجعله مف� ً
ضال لدى الباحثني �أكرث
من منوذج بريد ( .)Wakefield, 1992حيث يرى كل
من جوف  Gough, 1992وويكفيلد Wakefield, 1992
ب�أنه ينبغي الربط بني مقايي�س امل�صفوفة ومقايي�س
فئات التكيفية-التجديدية لكريتون .Kirton
ف�إذا ما قارنا بني �أ�سلوبي كريتون “التكيفية/
التجديدية” و�أ�ساليب بريد الثمانية -كما ي�شري
عامر ( -)2003ف�إننا �سنجد كريتون قد تعامل
مع الأ�سلوب الإبداعي بو�صفه بعد ًا ثنائي القطب،
بينما تعامل معه بريد بو�صفه متعدد الأقطاب .ومن
هذا املنطلق ،افرت�ض عامر �أن الأ�سلوب التكيفي
لدى كريتون ميثل �أ�سلوب ًا عام ًا ميكن �أن يندرج
حتته عدد من الأ�ساليب النوعية مثل (�أ�سلوب
املقلد ،واملعدل ،والعملي) ،وباملثل ميثل الأ�سلوب
التجديدي �أ�سلوب ًا عام ًا ميكن �أن تندرج حتته
�أ�ساليب نوعية مثل (�أ�سلوب احلامل ،والرتكيبي،
والتجديدي)� .أي �أن كريتون قد حاول الو�صول
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للمحددات العامة للأ�ساليب املعرفية امل�ستخدمة
عند حل امل�شكالت ،بينما حاول بريد و�ضع املميزات
الفارقة لها .حيث نالحظ ب�أن الأ�سلوب (التكيفي)
لدى كريتون ي�ستخدم احللول اجلاهزة م�ستمد ًا
�أفكاره من الآخرين دون املخاطرة بتقدمي حلول
جديدة (كاملقلد) ،وعند عدم توافر حلول جاهزة،
ف�إنه يعمل على حت�سني ما هو موجود (كاملعدل)،
وهو قادر على تنظيم العمل واحلفاظ على متا�سك
اجلماعة واحلث على موا�صلة العمل (كالعملي).
كما �أننا �سنالحظ ب�أن الأ�سلوب (التجديدي) لدى
كريتون ينجذب للمهام غري املعتادة ،مت�شعب ًا يف
تفكريه ،ومركب ًا للأفكار (كالرتكيبي) وينتج حلو ًال
جديدة و�أ�صيلة (كالتجديدي لدى بريد).
�أما ما يتعلق بالأمور القيا�سية ،جند قلة
املحاوالت التي ا�ستخدمت خاللها م�صفوفة
بريد ومقيا�سها .ومنها درا�سة جوا�ستيلو وزمالئه
( Guastello et al. (1998التي جاءت نتائجها غري
متفقة –يف بع�ض املوا�ضع -مع ما افرت�ضه بريد
يف م�صفوفته ،فقد بينت الدرا�سة �أن الأ�ساليب
(التجديدي ،والرتكيبي ،واملخطط) على الرتتيب،
هي الأكرث ارتباط ًا بالإنتاج الإبداعي .وهذا يظهر
�أن الإنتاج الإبداعي للمخطط �أعلى من الإنتاج
الإبداعي للعملي .ويرى ويكفيلد Wakefield, 1992
�أنه عند قبول تعريف الإبداع يف �ضوء م�صفوفة بريد
�أال وهو “القدرة على �إنتاج �أفكار غري تقليدية”
ف�إنه يرتتب على ذلك �أن النا�س الذين يعي�شون يف
عامل م�شبع بالأفكار اخليالية واالبتكارية� ،سيكونون
بالتايل على درجة عالية من الإبداع .لكنه ي�ضيف
ب�أنه كزيادة يف الإقناع ينبغي �أي�ض ًا البحث يف نوعية
االرتباطات بني مقيا�س م�صفوفة بريد واملقايي�س
الأخرى .كما ي�شري ويكفيلد Wakefield, 1992
وكذلك جوف � Gough, 1992إىل �أنه على الرغم
من الرغبة الوا�سعة يف ا�ستخدام امل�صفوفة ،ف�إن
الدرا�سات حولها ما زالت قليلة ،وبالتايل وجود
ق�صور يف الأدلة والبيانات الإح�صائية الداعمة
لها رغم �أنها قد تكون ذات كفاءة عالية .ومن
هنا ي�شريان �إىل �ضرورة التعامل معها -عند
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ا�ستخدامها كو�سيلة للبحث �أو ك�أداة من �أدواته -على
�أنها ذات م�ؤ�شرات غري حمددة لأنها ما زالت حتتاج
للبحث يف مدى كفاءتها و�صحتها و�صدقها وثباتها.
فخالل مراجعاتهما للمقيا�س ،وجدا �أن دليل املقيا�س
قد عر�ض الأ�ساليب وكيفية تفكري الأفراد يف كل
�أ�سلوب وتعاملهم مع امل�شكالت ،ودور هذه الأ�ساليب
وم�ساهماتها يف امل�ؤ�س�سات وال�شركات ،وال�صعوبات
التي ميكن �أن يواجهها كل �أ�سلوب .ولكن مل يقدم
الدليل �أية �إثباتات ب�ش�أن ما ورد حول كل طريقة
�أداء ،ومل يقدم �أية بيانات حول كيفية اختبار العينات
يف الظروف االعتيادية والوهمية .هذا بالإ�ضافة
لعدم توفر �أية �إح�صاءات و�صفية كاملتو�سطات
واالنحرافات املعيارية� .أما بالن�سبة لثبات املقيا�س
الذي ي�ساوي ( )0.72ف�إن الدليل قد �أظهر ح�سابه
من خالل �إعادة االختبار على عينة حجمها  25فقط.
�شكل ()8
كذلك مل تتوفر �أية �إح�صاءات بخ�صو�ص ال�صدق
ويالحظ من الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
التالزمي للمقيا�س واكتفى فقط ب�إظهار ال�صدق
الظاهري من خالل بع�ض اال�ستجابات للمحكمني -1 ،قلة الدرا�سات حول م�صفوفة بريد للإبداع (جاب
اهلل2002 ،؛ Bents, 2004; Hill, 1997; Dragseth,
وهذا يعترب غري كاف.
 .)2007; Ladkin & Wong, 2008ومل تبحث
الدرا�سات ال�سابقة:
هذه الدرا�سات القليلة – ما عدا درا�ستني فقط
بعد البحث يف قواعد البيانات الأ�سا�سية يف املجال
هما درا�ستا (Bents, 2004; Ladkin & Wong,
(جامعة جورج مي�سون ،George Maison University
 -)2008يف م�صفوفة بريد للإبداع ومقيا�سها،
وجامعة اخلليج العربي ،وجامعة البحرين ،وProQues
ومل تت�أكد من �سالمة البنية العاملية لها ،ولكنها
و ERICو ،Questiaوالإنرتنت .وذلك يف كل الفرتات
ا�ستخدمتها فقط ك�أداة من �أدوات الدرا�سة
وال�سنوات املتاحة) ا�ستطاعت الباحثة العثور على
بهدف الك�شف عن الأ�سلوب الإبداعي للأفراد،
القليل من الدرا�سات التي تناولت م�صفوفة بريد
والعالقة بني متغريي املخاطرة ،والإبداع.
للإبداع على امل�ستويني العربي والعاملي ،والتي اهتمت
يف م�ضمونها بتقدير الكفاءة ال�سيكومرتية ملقيا�س  -2ا�شتملت هذه الدرا�سات يف معظمها على عينات
من طالب وطالبات املرحلة اجلامعية ،وذلك لأن
امل�صفوفة ،وعالقة �أ�ساليب بريد بالإبداع والتنب�ؤ به.
�أ�ساليب الأفراد تكون �أكرث ثبات ًا يف تلك املرحلة،
ويو�ضح ال�شكل ( )8ت�صنيفا لهذه الدرا�سات القليلة
مثل درا�سة (جاب اهلل ،)2002 ،ودرا�ستي
مق�سمة على حمورين:
(.)Bents, 2004; Dragseth, 2007
ويتبني من فح�ص الدرا�سات املتعددة يف املجالني
النف�سي والرتبوي مثل درا�سات (جاب اهلل2002 ،؛
الطيب 1996 ،؛ Bock, 2001; Dai & Feldhusen,
� )1999; Inweregbu, 2006; Zhang, 2004أن �سبب تعدد
الأ�ساليب ،وتعدد م�سمياتها ،وكذلك اختالفها يف
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الأ�س�س التي بنيت عليها ،يعود �إىل تعدد الباحثني،
واختالف توجهاتهم و�آرائهم وت�صوراتهم حولها،
ولكن مما يزيد من حجم هذه امل�شكلة �أن عدد
نظم الت�صنيف لأبعاد الأ�ساليب والتي اعتمدت
على طرائق كمية للتحقق من كفاءتها -كا�ستخدام
التحليل العاملي مث ًال ،الذي يهدف �إىل ح�سن
و�صف الظواهر ال�سلوكية وت�صنيفها (فرج،
 -)1980كان قلي ً
ال ن�سبي ًا (Bock, 2001; Bostic
 .)& Tallent-runells, 1991ومل ي�صاحب االهتمام
املتزايد بطرح الأ�ساليب ومناذج ت�صنيفها اهتمام ًا
متوازي ًا باختبار البنية العاملية ملقايي�س الأ�ساليب
املقرتحة كم�ؤ�شر ل�صدق النموذج املبنية عليه هذه
الأ�ساليب.
فمن ناحية ،جند �أن هناك درا�سات قليلة
�أجريت الختبار الكفاءة ال�سيكومرتية ملقيا�س
م�صفوفة بريد للإبداع .فعلى الرغم من رواج
امل�صفوفة والرغبة الوا�سعة يف ا�ستخدام مقيا�سها
لتوفره و�سهولة ا�ستخدامه -ف�إنه مت تداولها نظري ًادون توفر بيانات �إح�صائية كافية وداعمة لها ،و�أن
بريد قد ا�ستخرج ثبات مقيا�سه عرب طريقة �إعادة
االختبار .كما �أنه قد �أ�شار �إىل متتعه بال�صدق
الظاهري ،ومل يعمل على ا�ستخراج �أي نوع من
�أنواع ال�صدق الأخرى والتي على ر�أ�سها ال�صدق
العاملي ( .)Cropley, 2000; Hill, 1997وجند �أي�ض ًا
�أنه مل يتم �إجراء درا�سات كافية لتحليل البنية
العاملية لهذه امل�صفوفة ومقايي�سها والتحقق منها،
والدرا�سات القليلة املتوفرة ا�ستخدمتها فقط ك�أداة
من �أدوات الدرا�سة بهدف الك�شف عن الأ�سلوب
الإبداعي لدى �أفراد العينة ،كدرا�سات جاب
اهلل ( ،)2002وهيل  ،)Hill (1997وبينت�س Bents
 ،)(2004ودراج�سيث .،)Dragseth (2007
ومن ناحية �أخرى ،ي�شري بريد �إىل �أنه ميكن
مل�صفوفة الإبداع �أن تظهر ت�صور ًا من الناحية
النظرية وتقدم مربرات منطقية لالبتكار
(� ،)Dragseth, 2007إال �أنها تعاين من وجود
ق�صور ذي �أهمية بالغة وهو عدم وجود �أية درا�سة
للربط بني عالمات بعديها (املخاطرة والإبداع)
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وبني العالمات على املقايي�س الأخرى املعروفة
وامل�ستخدمة على نطاق وا�سع (;Gough, 1992
.)Wakefield, 1992
وهكذا ،يت�ضح مما �سبق� ،أنه مع اختالف
نظريات ومناذج الأ�ساليب الإبداعية ،تختلف
مقايي�سها ،وتختلف نتائج الباحثني حولها ،خا�صة
فيما يتعلق بالبنية العاملية لنموذج بريد وكفاءة
مقيا�سه .لذلك ف�إن هناك حاجة ملحة للتحقق منه
واخلروج مبا ميكن االعتماد عليه عند اال�ستخدام
والتطبيق فيما بعد .وكذلك حاجة �إىل �سد تلك
الثغرات املوجودة يف الدرا�سات ال�سابقة ،وذلك
عن طريق ال�سعي للك�شف عن البنية العاملية
لنموذج بريد من خالل �إجراء التحليل العاملي
ملقيا�سي م�صفوفة الإبداع لبريد.
م�شكلة الدرا�سة:
مازال املجال الرتبوي يعاين من نق�ص
الدرا�سات املنهجية التي تهتم برتكيز ال�ضوء
على �صدق الأدوات امل�ستخدمة للك�شف عن
الكفاءة ال�سيكومرتية لها ،فتحت �ضغط احلاجة
العملية ال�ستخدام املقايي�س يكتفي الباحثون
بح�ساب ثباتها و�إجراءات �صدق امل�ضمون دون
تقدمي االهتمام الكايف ب�صدق تكوين املقايي�س
–ال�صدق العاملي -والذي يعتربه البع�ض على
ر�أ�س �أنواع ال�صدق جميع ًا ،حيث �إن هذا النوع
من ال�صدق ميكننا من ح�سن و�صف الظواهر
ال�سلوكية وت�صنيفها .ومن ناحية �أخرى ،كثري من
ّ
املنظرين يطرحون نظرياتهم دون �أن يوفروا لها
مقومات اختبار �صدقها ب�صورة كمية ،وهو ما
يوفره الأ�سلوب الإح�صائي املعروف با�سم التحليل
العاملي .لذا حتددت م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة
عن ال�س�ؤال التايل:
ما املكونات العاملية لبطارية مقايي�س الأ�ساليب
الإبداعية مل�صفوفة بريد للإبداع؟ و�إىل �أي حد
تتفق العوامل امل�ستخرجة من الدرا�سة الراهنة مع
عوامل امل�صفوفة؟

77

Rola Yousif Fahed: Byrd’s Creatrix Inventory

�أهداف الدرا�سة:
التحقق من البنية العاملية لبطارية مقايي�س
م�صفوفة بريد للإبداع ،ومدى كفاءة بعدي
النموذج (املخاطرة والإبداع) يف حتديد الأ�ساليب
الإبداعية املقرتحة.
التو�صل �إىل مقيا�س خمت�صر لأ�ساليب
م�صفوفة بريد الإبداعية.
�أهمية الدرا�سة:
�أو ًال :الأهمية النظرية:
مت االرتكاز على بع�ض النظريات والت�صورات
حول الأ�ساليب يف عديد من الدرا�سات والبحوث
دون التحقق م�سبق ًا من بنيتها العاملية ومتايز
�أبعادها ،لذلك فهي حتتاج �إىل طرق عملية
الختبارها ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
�سالمة ا�ستخدام النماذج والنظريات فيما بعد
والثقة فيها .لذلك ف�إن الدرا�سة الراهنة �سعت
للتحقق من كفاءة منوذج بريد للإبداع.
ثانياً :الأهمية التطبيقية:
مع اختالف نظريات ومناذج الأ�ساليب
الإبداعية ،تختلف مقايي�سها ،وتختلف نتائج
الباحثني حولها .وحيث �إن اجلدل ما زال قائم ًا
حول كفاءة مقيا�س منوذج بريد وبنيته العاملية،
ف�إن هذا اجلانب من الدرا�سة الراهنة �سعى
للتحقق منه �إمربيقي ًا واخلروج منه مبا ميكن
االعتماد على �صدقه وثبات نتائجه ،وبالتايل
ا�ستخدامه وتطبيقه يف الدرا�سات القادمة .حيث
�إنها من �أوائل الدرا�سات –على حد علم الباحثة-
التي ا�ستخدمت التحليل العاملي على م�ستوى
عبارات مقيا�س بريد.
منهج الدرا�سة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي ،وب�شكل
�أدق ،على (التحليل العاملي).
متغريات الدرا�سة:
ً
ً
ً
ت�ضمنت الدرا�سة متغريا مت�صال كميا ،وهو
الأ�سلوب الإبداعي ويعرف �إجرائي ًا ب�أنه الطريقة
http://journals.uob.edu.bh

الثابتة ن�سبي ًا املميزة لتفكري الفرد واملميزة
ال�ستجابته الوجدانية و�أدائه ال�سلوكي يف املواقف
التي تتطلب منتج ًا �إبداعي ًا� ،أو حلو ًال للم�شكالت �أو
اتخاذ ًا للقرارات .ومن �أجل حتديده ،مت االعتماد
على مقيا�س م�صفوفة الإبداع الذي يعطي لكل فرد
عالمتني مئويتني يتم ر�صدهما على بعدين (البعد
الأفقي :الدافعية للإبداع ،مقابل البعد الر�أ�سي:
املخاطرة يف عر�ض الأفكار) ويتم بعد ذلك حتديد
�أ�سلوب الفرد الإبداعي والذي قد يكون (مقلد ًا� ،أو
معد ًال� ،أو ناقد ًا� ،أو خمطط ًا� ،أو عملي ًا� ،أو حامل ًا� ،أو
تركيبي ًا� ،أو جتديدي ًا).
جمتمع الدرا�سة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب
وطالبات املراحل اجلامعية (من جامعات وكليات
ومعاهد) مبملكة البحرين ،وذلك لأن الأ�ساليب
ت�صبح �شبه ثابتة خالل هذه املرحلة ،بالإ�ضافة �إىل
�أن معظم الدرا�سات ال�سابقة –يف جمال الدرا�سة
الراهنةُ -طبقت على املرحلة اجلامعية� .أما عينة
الدرا�سة ،فقد مت اختيارها ع�شوائي ًا من بع�ض
جامعات مملكة البحرين بن�سب تتوافق مع �أهداف
الدرا�سة الراهنة .من هنا �أمكن و�صف العينة
بالقول �إنها �شملت  491من طلبة اجلامعة ( 256
طالب ًا  232 +طالب ًة) ،وجميعهم من التخ�ص�صات
العلمية ،ومن اجلن�سية البحرينية ،ويرتاوح مداهم
العمري بني (� )22-18سنة.
وقبل �إجراء التحليل العاملي على العينة
كاملة من ذكور و�إناث ،كان ال بد من الت�أكد من
جتان�س الذكور مع الإناث بالن�سبة لبع�ض املتغريات
الأ�سا�سية (كالعمر ،وا�سم اجلامعة ،والتخ�ص�ص،
وال�سنة الدرا�سية) وذلك عن طريق �إجراء .T-test
و�أظهرت النتائج وجود جتان�س بني الذكور والإناث،
كما يت�ضح من اجلدول التايل .وبذلك �أمكن
ا�ستخدام عينة الدرا�سة ككل يف التحليل العاملي.
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جدول ()3
نتائج اختبار الفرق بني متو�سطي
جمموعة الذكور وجمموعة الإناث ()T-test
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وهكذا �سيكون لكل فرد درجتان يتم حتويلهما
لن�سبتني مئويتني (وذلك بنا ًء على التوزيع املئوي
الذي تو�صلت �إليه �شركة ريت�شارد بريد  -ب�إدارة
ابنته جاكلني -بعد تطبيق املقايي�س على عينة
فرد من خمتلف الفئات
تكونت من ٍ 70000
وال�شركات) كما يف اجلدول التايل:
جدول ()4
التوزيع املئوي لدرجات الإبداع واملخاطرة
(اجلدول من �إعداد الباحثة يف الدرا�سة الراهنة)

�أداة الدرا�سة:
مقيا�س م�صفوفة الإبداع Creatrix Inventory C
:& RT
ً
وي�سمى �أي�ضا مقيا�س الإبداع واملخاطرة.
ويعترب املقيا�س ب�سيط ًا وق�صري ًا وميكن تطبيقه
وجه ًا لوجه �أو  .onlineوهو من ت�أليف ريت�شارد بريد
عام 1986م ،وقام برتجمته جاب اهلل (� ،)2002إال
�أن الباحثة �أعادت ترجمته وعر�ضت الرتجمة على
�أ�ساتذة ذوي كفاءة للت�أكد من �سالمة الرتجمة.
ويتكون املقيا�س من  56عبارة مق�سمة �إىل
جمموعتني فردية وزوجية ( 28عبارة يف كل
جمموعة) حيث تقي�س العبارات الفردية
“املخاطرة” ،وتقي�س العبارات الزوجية “الدافعية
للإبداع”.
ويجيب الفرد عنها وا�صف ًا نف�سه من خالل
مقيا�س ليكارت من ت�سعة م�ستويات تندرج من
املوافقة الكاملة �إىل عدم املوافقة الكاملة تعطى
العالمات من � 1إىل � ،9أنظر املقيا�س يف امللحق (.)1
وعند الت�صحيح ،يتم جمع العالمات للعبارات
الفردية وميثل املجموع درجة الفرد على «املخاطرة»
ويرتاوح ما بني ( ،)252–28وكذلك يتم جمع
العالمات للعبارات الزوجية التي ميثل جمموعها
درجة الفرد على «الدافعية للإبداع» والذي يرتاوح
�أي�ض ًا ما بني (.)252–28
http://journals.uob.edu.bh

ويتم ا�ستخراج العالمتني املئويتني من مفتاح
الدرجات املئوية –املوجود يف امللحق ( )2وهو
من �إعداد الباحثة يف الدرا�سة الراهنة– ثم يتم
ر�صدهما على م�صفوفة من بعدين (البعد الأفقي:
الدافعية للإبداع ،مقابل البعد الر�أ�سي :املخاطرة)
وذلك كما يف ال�شكل ( ،)6وال�شكل ( )9التايل،
اللذين تعتمدهما �شركة بريد (:)Hill, 1998

�شكل ()9
الدرجات املئوية لأ�ساليب الإبداع على م�صفوفة الإبداع
(ال�شكل من �إعداد الباحثة يف الدرا�سة الراهنة)
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وبالتايل �ستحدد نقطة التقاطع ما بني درجتي
البعدين الأفقي والر�أ�سي �أ�سلوب الفرد من �أ�صل
ثمانية �أ�ساليب مت�ضمنة يف هذه امل�صفوفة � -أنظر
الأ�ساليب يف اجلدول (� .)1أما �إذا وقعت نقطة
التقاطع ما بني درجتي البعدين الأفقي والر�أ�سي
على �أحد اخلطوط ف�إن �أ�سلوب الفرد يكون ما بني
الأ�سلوبني الواقعني على طريف اخلط .على �سبيل
املثال� ،إذا كانت درجة الفرد املئوية على الإبداع =
 65ودرجته املئوية على املخاطرة =  15ف�إن �أ�سلوبه
�سيكون ما بني املخطط واحلامل.
كما ميكن حتديد �أ�سلوب الفرد بطريقة
�أخرى ،فبد ًال من ا�ستخدام ال�شكل وحتديد نقاط
التقاطع عليه ،ميكن ا�ستخدام املتباينات املوجودة
يف اجلدول التايل ،ف�إن حققت درجتا الإبداع
واملخاطرة املئويتان للفرد املتباينات اخلا�صة ب�أحد
الأ�ساليب ،كان ذلك هو �أ�سلوب الفرد.
جدول ()5
متباينات الأ�ساليب الإبداعية يف م�صفوفة بريد للإبداع
(وهي من �إعداد الباحثة يف الدرا�سة الراهنة)
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مت تقييم اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س
الأ�صلي من قبل بريد حيث �أظهر قيمة ثبات
املقيا�س ت�ساوي ( ،)0.72ودلل على �صدقه فقط
(ب�أنه عندما يكون الأفراد بحالة جيدة ويجيبون
ب�صدق).
ويف الدرا�سة الراهنة ،متت ترجمة املقيا�س من
اللغة الإجنليزية �إىل اللغة العربية من قبل الباحثة.
ثم متت مراجعة الرتجمة من قبل بع�ض املخت�صني
يف اللغة الإجنليزية .وكذلك �إعادة ترجمته من
اللغة العربية �إىل اللغة الإجنليزية من قبل �أحد
املخت�صني يف اللغة الإجنليزية .ثم مت مراجعة
العبارات غري املتطابقة وتعديلها.
ولتقييم درجتي �صدق وثبات املقيا�س يف
الدرا�سة الراهنة ،فقد اتبعت الباحثة الإجراءات
التالية:
 ال�صدق:عر�ضت الباحثة املقيا�س على عدد من
املخت�صني -بهدف قيا�س �صدق املحكمني -وهم
�أ�ساتذة برنامج تربية املوهوبني بجامعة اخلليج
العربي ،و�أ�ساتذة علم النف�س بجامعة البحرين،
وقد التزمت الباحثة مبالحظات الأ�ساتذة
املحكمني وت�صحيح العبارات مبا يلزم .كما
ا�ستخدمت الباحثة �أ�سلوب «التحليل العاملي» كما
�سرنى الحق ًا يف النتائج ،وهو الأ�سلوب الذي يهتم
باجلانب البنائي والتكويني للمقيا�س.
 الثبات:مت تقييم الثبات بطريقتي الإ�ستقرار واالت�ساق
الداخلي .حيث مت تقييم الثبات بطريقة اال�ستقرار
ب�إعادة تطبيق املقيا�س بفارق زمني �أ�سبوعني على
عينة ا�ستطالعية قوامها ( )69طالب ًا وطالبة .كما
مت ح�ساب معامل ثبات �ألفا كرونباخ لكل من بعدي
املخاطرة والإبداع يف املقيا�س .وكانت النتيجة
كالتايل:

)Int. J. Ped. Inn. 4, No. 1, 66 - 92 (Jan. 2016

جدول ()6
معامالت الثبات ملقيا�س م�صفوفة بريد للإبداع
معامل الثبات

املكون

اال�ستقرار

املخاطرة
الإبداع

0.715
0.918

االت�ساق الداخلي

0.663
0.713

ويت�ضح من اجلدول �أعاله �أن معامالت الثبات
متتد بني ( 0.663و  )0.918وهي معامالت
جيدة تدل على �أن مقيا�س م�صفوفة الإبداع يتمتع
مب�ستوى جيد من الثبات.
ولتقييم ثبات االت�ساق الداخلي للمقيا�س :مت
ح�ساب معامل ارتباط «بري�سون  ”Pearsonبني

عالمات العبارات الفردية والعالمة الكلية لها
التي متثل بعد “املخاطرة” ،وكذلك بني عالمات
العبارات الزوجية والعالمة الكلية لها التي متثل
بعد “الإبداع” ،وذلك كما يظهر يف اجلدول (-4
 )10التايل ،حيث يت�ضح من النتائج عدم وجود
ارتباط ذي داللة �إح�صائية بني عالمة املخاطرة
وعالمات العبارات رقم (43 – 41 – 7 – 3 – 1
–  ،)53والعبارات ذات االرتباطات ال�ضعيفة هي
( .)55 – 45 – 17 – 5وكذلك عدم وجود ارتباط
ذي داللة �إح�صائية بني عالمة الإبداع وعالمات
العبارات رقم ( .)56 - 14 – 10والعبارات ذات
االرتباطات ال�ضعيفة هي (.)30 - 8

جدول ()7
معامالت ارتباط «بري�سون» بني (عالمات العبارات الفردية وعالمة «املخاطرة») و(عالمات العبارات الزوجية وعالمة «الإبداع»)
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املعاجلة الإح�صائية للبيانات:
عاجلت الباحثة البيانات �إح�صائي ًا من خالل
ا�ستخدام �أ�سلوب التحليل العاملي اال�ستك�شايف
ال�ستخراج العوامل التي تت�شبع عليها �أبعاد مقيا�س
بريد .وذلك تبع ًا للخطوات التالية:
� -1إدخال البيانات يف حمرر البيانات Editor Data
يف الربنامج الإح�صائي  SPSSبالطريقة
املعتادة .والبيانات هي من النوع الكمي الفئوي
 Intervalامل�صممة يف مقيا�س ليكرت.
 -2اختيار �أمر التحليل العاملي  Factorداخل قائمة
تقلي�ص الأبعاد  Reduction Dimenssionيف
قائمة التحليل الإح�صائي الرئي�سية .Analyze
 -3اختيار املتغريات التي �ستدخل يف التحليل والتي
ينبغي �أن تكون مرتبطة خطي ًا ،وميكن الت�أكد
من ذلك من خالل الر�سم البياين Scatter
 Plotsلكل زوجني من املتغريات.
 -4تكوين م�صفوفة االرتباط  R-Matrixلتحتوي على
معامالت االرتباط جلميع �أزواج املتغريات التي
�ستدخل يف التحليل .ويتم ذلك من خالل نافذة
خيارات الإح�صاءات الو�صفية .Descriptives
ويف هذه اخلطوة ميكن الرتكيز على فح�ص
معامالت االرتباط ،ف�إذا ظهرت متغريات
ذات ارتباط قوي موجب �أو �سالب ،تكون على
الأرجح مت�أثرة بنف�س العامل (�أي تت�شبع على
نف�س العامل) بينما تكون املتغريات التي ال
ترتبط ببع�ضها –على الأرجح -مت�شبعة بعوامل
خمتلفة .فالفكرة هنا ب�أنه ينبغي وجود ترابط
بني املتغريات حتى يتم �إجراء التحليل العاملي
وحتقيق الهدف منه وهو اخت�صار الأبعاد ،و�إال
�سيكون الناجت هو عدد عوامل م�ساوي ًا لعدد
املتغريات� .أما �إذا تبني وجود ارتباط تام بني
بع�ض املتغريات ف�إنه ال بد من حذف هذه
املتغريات قبل �إجراء �أي خطوة تالية.
 -5من م�صفوفة االرتباط يتم ح�ساب العوامل،
وهناك �أكرث من طريقة ال�ستخال�ص هذه
http://journals.uob.edu.bh

العوامل � Extractionأهمها و�أكرثها ا�ستخدام ًا
الأ�سلوب املعروف با�سم “املركبات الرئي�سية
 ”Principal Componentsالذي يف�ضله
الباحثون لأنه ال يحتوي على العوامل اخلا�صة
والتي �إن ت�ضمنها التحليل العاملي ف�سي�صبح
عدد العوامل �أكرث من عدد املتغريات ،حيث
يفرت�ض هذا الأ�سلوب �أن ال�شيوع لكل متغري=1
(معامل ال�شيوع للمتغري هو مربع معامل
االرتباط املتعدد بني املتغري والعوامل كمتغريات
م�ستقلة وبالتايل ف�إنه يعرب عن ن�سبة التباين
يف املتغري التي ت�شرحها العوامل امل�شتقة من
التحليل العاملي) .وبالتايل ف�إن كل العوامل
التي تقابلها جذور كامنة � Eigen valuesأقل
من الواحد يتم ا�ستبعادها ،وذلك لأنه ميكن
اال�ستدالل من اجلذر الكامن على كمية التباين
يف املتغري التي يعزى �إليها التغري يف عامل معني
على اعتبار �أن التباين الكلي لأي متغري ي�ساوي
الواحد ال�صحيح ( .)%100وبالتايل اال�ستدالل
على العوامل ذات الأهمية.
 -6هذه العوامل والتي ميكن النظر �إليها على �أنها
حماور يتم تدويرها  Rotationبهدف جعل
العالقات بني املتغريات وبع�ض هذه العوامل
�أقوى ما ميكن ،هذا وجند بع�ض املتغريات
التي تت�شبع على �أكرث من عامل مما ي�صعب
تف�سريها لذلك يتم اللجوء للتدوير حتى يربز
العدد الأق�صى من املتغريات التي تت�شبع على
�أقل عدد ممكن من العوامل .وهناك عدة
طرق لتدوير املحاور و�أكرث هذه الطرق �شيوع ًا
هي طريقة “تعظيم التباين  ”Varimaxوهي
طريقة تدوير تتميز ب�أنها حتافظ على خا�صية
اال�ستقالل بني العوامل ،وهذا يعني هند�سي ًا
بقاء املحاور متعامدة � Orthogonalأثناء عملية
التدوير .وكذلك من خوا�ص هذه الطريقة
يف تدوير املحاور هو �أنها تعيد توزيع التباين
بطريقة متكافئة� .أما الطريقة الثانية وهي
 Quartimaxفهي ت�سمح بوجود عوامل مائلة
(مرتابطة) .Oblique
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 -7بعد ذلك يتم �أخذ �أكرب الت�شبعات لكل متغري
والعامل الذي ت�شبع به املتغري نف�سه ،مع الأخذ
باالعتبار �أن الت�شبع املقبول والدال �إح�صائي ًا
يجب �أن ال يقل عن ( )0.3وهذا ما ي�أخذ به
الكثري من املخت�صني يف هذا املجال.
 -8ميكن �إ�ضافة مرحلة �أخرى للتحليل العاملي
يتم فيها تقدير قيم املفردات يف كل عامل من
العوامل الناجتة  ،Factor scoresوهي تقديرات
ملوقع املفردة من املتغريات اجلديدة والتي
نتجت كمحاور ريا�ضية من التحليل العاملي
للبيانات.
نتائج الدرا�سة:
بهدف التحقق من ا�ستقالل بعدي املخاطرة
والإبداع ،وبهدف التحقق من ت�شبع عبارات كل بعد
على عامل واحد م�ستقل ،قامت الباحثة ب�إجراء
التحليل العاملي اال�ستك�شايف على مرحلتني وذلك
كالتايل:

املرحلة الأوىل :التحليل العاملي على م�ستوى
جميع عبارات مقيا�س م�صفوفة بريد للإبداع:
�أجرت الباحثة التحليل العاملي اال�ستك�شايف من
خالل ا�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية،
وبعد التدوير املتعامد بطريقة  ،Varimaxمت
ا�ستخال�ص �أربعة عوامل جذورها الكامنة ال
تقل عن الواحد ال�صحيح ،وتف�سر ما ن�سبته
( )%59.843من �إجمايل التباين .كما هو
مو�ضح يف اجلدول ( )8التايل ،ويبني اجلدول
الأول يف امللحق ( )3عبارات مقيا�س بريد
للإبداع ذات الت�شبعات الأعلى على العوامل
الأربعة امل�ستخل�صة ،وذلك بعد الأخذ باالعتبار
�أن ن�سب الت�شبع املقبولة ال تقل عن (.)0.3

جدول ()8

بعد التدوير املتعامد
اجلذور الكامنة (قبل التدوير)
نتيجة التحليل العاملي لعبارات مقيا�س
م�صفوفة بريدالعوامل
املجموع التباين  %التباين الرتاكمي  %املجموع التباين  %التباين الرتاكمي %
1
2
3
4

3.272
2.415
1.135
1.010

25.000
18.455
8.671
7.717

�إذن يت�ضح من نتائج هذه املرحلة ،ت�شبع ()15
عبارة فقط من �أ�صل ( )56عبارة يف مقيا�س
م�صفوفة بريد للإبداع ،مبعدل ( )7عبارات
منها كانت تقي�س الإبداع ،و( )8عبارات كانت
تقي�س املخاطرة .وقد ت�شبعت هذه العبارات على
�أربعة عوامل الأمر الذي ال يتفق مع ما افرت�ضه
بريد يف م�صفوفته من �أن العبارات تقي�س بعدين
م�ستقلني (�أي عاملني) فقط هما :املخاطرة يف
اتخاذ القرار ،والدافعية للإبداع .الأمر الذي ي�ضع
عالمات ا�ستفهام حول بنية امل�صفوفة� .إال �أنه
ميكن مالحظة ب�شكل مبدئي �أن العبارات يف كل
عامل من العوامل الأربعة متحورت حول فكرة �أو
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25.000
43.455
52.126
59.843

2.290
1.937
1.913
1.692

17.499
14.797
14.617
12.930

17.499
32.296
46.913
59.843

جانب معني وذلك كالتايل:
 العامل الأول� :شخ�ص متناق�ض فو�ضوي طائ�شيعقد الأمور.
 العامل الثاين :يكون الفرد كما يريد ،يحددقواعد �سريه وفق توقعاته اخلا�صة ،ويفر�ض
كلمته كما هي دون اخل�ضوع ملر�ؤو�سيه �أو
�سيطرة الآخرين.
 العامل الثالث :قدرة الفرد على العمل معاملجهول دون �أن يتطلب ذلك درجة عالية من
التنظيم للمهام لإجنازها -.العامل الرابع:
مدى جماراة الفرد للآخرين وعالقاته معهم.

83

Rola Yousif Fahed: Byrd’s Creatrix Inventory

�إذن يت�ضح من هذه املرحلة �أن نتائج التحليل
العاملي لعبارات مقيا�س م�صفوفة بريد مل تتوافق
مع ما افرت�ضه بريد يف م�صفوفته للأ�ساليب
الإبداعية ،وهو ما يثري ت�سا�ؤالت حول الفرو�ض
التي تقوم عليها امل�صفوفة.
املرحلة الثانية :التحليل العاملي على م�ستوى
العبارات لكل بعد من بعدي م�صفوفة بريد
للإبداع:
 -1التحليل العاملي لعبارات البعد الأول
(املخاطرة):
�أجرت الباحثة التحليل العاملي اال�ستك�شايف من
العوامل
1
2
3
4
5

اجلذور الكامنة (قبل التدوير)
التباين الرتاكمي %
التباين %
املجموع
3.396
1.860
1.171
1.049
1.010

21.300
11.668
7.345
6.578
6.335

21.300
32.968
40.313
46.891
53.226

 -2التحليل العاملي لعبارات البعد الثاين
(الإبداع):
�أجرت الباحثة التحليل العاملي اال�ستك�شايف من
خالل ا�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية ،وبعد
التدوير املتعامد بطريقة  ،Varimaxمت ا�ستخال�ص
خم�سة عوامل جذورها الكامنة ال تقل عن الواحد
ال�صحيح ،وتف�سر ما ن�سبته ( )%52.159من
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خالل ا�ستخدام طريقة املكونات الأ�سا�سية ،وبعد
التدوير املتعامد بطريقة  ،Varimaxمت ا�ستخال�ص
خم�سة عوامل جذورها الكامنة ال تقل عن الواحد
ال�صحيح ،وتف�سر ما ن�سبته ( )%53.226من
�إجمايل التباين .وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول
( )9التايل ،ويبني اجلدول الثاين يف امللحق ()3
عبارات مقيا�س بريد للإبداع ذات الت�شبعات
الأعلى على العوامل اخلم�سة امل�ستخل�صة ،وذلك
بعد الأخذ باالعتبار �أن ن�سب الت�شبع املقبولة ال تقل
عن (.)0.3
جدول ()9
نتيجة التحليل العاملي لعبارات (املخاطرة) يف مقيا�س بريد

املجموع
2.261
1.611
1.603
1.506
1.505

بعد التدوير املتعامد
التباين الرتاكمي %
التباين %
14.180
10.102
10.056
9.446
9.442

14.180
24.282
34.338
43.784
53.226

�إجمايل التباين .وذلك كما هو مو�ضح يف اجلدول
( )10التايل ،ويبني اجلدول الثالث يف امللحق
( )3عبارات مقيا�س بريد للإبداع ذات الت�شبعات
الأعلى على العوامل اخلم�سة امل�ستخل�صة ،وذلك
بعد الأخذ باالعتبار �أن ن�سب الت�شبع املقبولة ال تقل
عن (.)0.3
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جدول ()10
نتيجة التحليل العاملي لعبارات (الإبداع) يف مقيا�س بريد

العوامل
1
2
3
4
5

املجموع
2.928
1.673
1.337
1.078
1.006

اجلذور الكامنة (قبل التدوير)
التباين الرتاكمي %
التباين %
19.035
19.035
29.914
10.879
38.609
8.695
45.619
7.010
52.159
6.540

يت�ضح من نتائج هذه املرحلة ومن التحليل
العاملي لعبارات بعد املخاطرة �أن ( )15عبارة
فقط من �أ�صل ( )28عبارة يف مقيا�س م�صفوفة
بريد للإبداع قد ت�شبعت على خم�سة عوامل
ولي�س عام ًال واحد ًا م�ستق ًال كما افرت�ض بريد يفم�صفوفته -متحور كل عامل من هذه العوامل حول
فكرة �أو جانب معني وذلك كالتايل:
 العامل الأول :ر�ضى الفرد عن الذات وموافقتهعلى ت�صرفاتها و�سلوكياتها.
 العامل الثاين :تعبري الفرد بحرية عن م�شاعرهو�آرائه عند تعامله مع الآخرين.
 العامل الثالث� :أن يكون الفرد كما يريد ،يفر�ضنف�سه على ح�ساب عالقاته مع �أ�صدقائه
والآخرين.
 العامل الرابع :تقبل الفرد جلوانب �ضعفهو�أخطائه.
 العامل اخلام�س :قدرة الفرد على التكيف معاحلياة ومواجهة ال�شدائد من �أجل التعلم
والنجاح.
وعلى اجلانب الآخر ،يت�ضح من التحليل
العاملي لعبارات بعد الإبداع �أن ( )17عبارة فقط
من �أ�صل ( )28عبارة يف مقيا�س م�صفوفة بريد
قد ت�شبعت على خم�سة عوامل �أي�ض ًا –ولي�س عام ًال
واحد ًا م�ستق ًال كما افرت�ض بريد -متحور كل عامل
منها حول فكرة �أو جانب معني وذلك كالتايل:
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املجموع
1.855
1.751
1.575
1.521
1.321

بعد التدوير املتعامد
التباين الرتاكمي %
التباين %
12.059
12.059
23.441
11.382
33.681
10.240
43.568
9.887
52.159
8.591

 العامل الأول :تقدير الفرد لقيمة االختالفاتوالتفرد يف ذاته.
 العامل الثاين :ي�سري الفرد وفق توقعاته اخلا�صةالطائ�شة والفو�ضوية واملتناق�ضة.
 العامل الثالث :عدم قدرة الفرد على اخل�ضوعملر�ؤو�سيه الآخرين و�سيطرتهم ،ويف ذات الوقت
عدم قدرته على �إدارة الأمور باهتمام ودون
ملل ودون �أن يلج�أ لتعقيدها.
 العامل الرابع :قدرة الفرد على العمل معاملجهول دون �أن يتطلب ذلك منه درجة عالية
من التنظيم للإجناز و�إنتاج الأفكار.
 العامل اخلام�س :تقدير الفرد لقيمة االختالفاتوقيمة التفرد يف الآخرين.
ولكن الت�سا�ؤل الذي يطرح نف�سه يف هذه
املرحلة :ملاذا ت�شبعت ( )15عبارة فقط على بعد
املخاطرة و( )17عبارة على بعد الإبداع؟ هل ذلك
له عالقة بالدوافع ال�سبعة التي افرت�ضها بريد يف
م�صفوفة الإبداع؟ وملاذا مل يظهر عدد العوامل يف
كل بعد متما�شي ًا مع عدد الدوافع ال�سبعة؟ مبعنى
ثالثة عوامل على بعد املخاطرة بد ًال من خم�سة،
و�أربعة عوامل على بعد الإبداع بد ًال من خم�سة؟
وهو ما �سوف نحاول �أن جنيب عنه يف جزء
املناق�شة الالحق.
مناق�شة النتائج ودالالتها:
ك�شفت التحليالت الإح�صائية لأداءات �أفراد
العينة عن عدة نتائج تتطلب التوقف عندها
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للتف�سري والبحث عما ميكن �أن يربط بينها
ويف�سرها نظري ًا ،حيث �أثارت تلك النتائج ت�سا�ؤالت
نعر�ض لها فيما يلي:
 -1ملاذا ت�شبعت بع�ض من عبارات مقيا�س م�صفوفة
بريد للإبداع على �أربعة عوامل بد ًال من عاملني
م�ستقلني هما (املخاطرة ،والإبداع) ،وذلك
بعد �إجراء التحليل العاملي لعبارات املقيا�س؟
عند البحث �أو ًال يف مدى االرتباط بني بعدي
املخاطرة والإبداع ،وجدت الباحثة �أنه ارتباط لي�س
ب�ضعيف بلغ ( ،)0.583مما ينفي فكرة ا�ستقالل
البعدين عن بع�ضهما البع�ض ،وبالتايل قد يكون
ذلك �سبب ًا يف�سر ملاذا مل تت�شبع عبارات املقيا�س
على عاملني م�ستقلني و�إمنا على �أربعة عوامل.
وعند البحث من زاوية �أخرى عن تف�سري ل�سبب
ت�شبع العبارات على �أربعة عوامل ،وجدت الباحثة
ب�أن جانغ و�سرتنربج Zhang & Sternberg, 2005
قد �صنفا جميع الأ�ساليب العقلية Intellectual
 stylesيف منوذجهما الثالثي بناء على �أربعة حماور
وهي:
 .1التعقيد مقابل التب�سيط يف معاجلة املعلومات
.Complexity/Simplicity
 .2اخل�ضوع ل�سلطة الآخرين مقابل احلرية الذاتية
والأ�صالة .Autonomy/Authority
 .3بناء املهام وتنظيمها .Structure
 .4جماراة ما هو تقليدي .Conformity
وعند فح�ص ومالحظة الباحثة ملحتوى
العبارات التي ت�شبعت يف كل عامل من العوامل
الأربعة وجدت ب�أنها متحورت حول فكرة �أو جانب
معني يتطابق �إىل حد كبري مع املحاور الأربعة
للنموذج الثالثي ،وذلك كالتايل:
 العامل الأول� :شخ�ص متناق�ض فو�ضوي طائ�شيعقد الأمور .لذلك ميكن �أن يكون هذا العامل
�أقرب �إىل حمور (التعقيد مقابل التب�سيط) يف
النموذج الثالثي جلانغ و�سرتنربج.
http://journals.uob.edu.bh

 العامل الثاين :يكون الفرد كما يريد ،يحددقواعد �سريه وفق توقعاته اخلا�صة ،ويفر�ض
كلمته كما هي دون اخل�ضوع ملر�ؤو�سيه �أو
�سيطرة الآخرين .لذلك ميكن �أن يكون هذا
العامل �أقرب �إىل حمور (اخل�ضوع مقابل
احلرية الذاتية) يف النموذج الثالثي.
 العامل الثالث :قدرة الفرد على العمل معاملجهول دون �أن يتطلب ذلك درجة عالية من
التنظيم للمهام لإجنازها .لذلك ميكن �أن
يكون هذا العامل �أقرب �إىل حمور (بناء املهام
وتنظيمها) يف النموذج الثالثي.
 العامل الرابع :هذا العامل مل يتوافق مع املحورالرابع وهو “جماراة ما هو تقليدي” ،ولكن
عباراته كلها متحورت حول فكرة مدى جماراة
الفرد للآخرين وعالقاته معهم .لذلك ميكن
�أن تكون ت�سمية هذا العامل �أقرب �إىل (عدم
املجاراة).
وهكذا ،ف�إن الأ�ساليب الإبداعية الثمانية التي
�شملتها م�صفوفة الإبداع ميكن ت�صنيفها بناء على
�أربعة عوامل �أو �أبعاد ولي�س اثنني كما افرت�ض بريد
وهي :التعقيد مقابل التب�سيط  -اخل�ضوع للآخرين
مقابل احلرية الذاتية  -بناء املهام وتنظيمها –
عدم املجاراة.
 -2ملاذا ت�شبعت بع�ض عبارات املخاطرة على
خم�سة عوامل ،وبع�ض عبارات الإبداع على
خم�سة عوامل �أخرى ،وذلك بعد �إجراء التحليل
العاملي لعبارات كل بعد من بعدي مقيا�س
م�صفوفة بريد للإبداع؟
�أما بالن�سبة للتحليل العاملي على م�ستوى
العبارات لكل بعد لوحده من بعدي املخاطرة
والإبداع ،يت�ضح ت�شبع عبارات بعد املخاطرة على
خم�سة عوامل بد ًال من عامل واحد م�ستقل ،الأمر
الذي ال يتفق مع نتائج درا�سة براون (Brown,
 )2003 cited in Bents, 2004ودرا�سة الدكني ووجن
 )Ladkin & Wong (2008اللتني ت�شبعت فيهما
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عبارات املخاطرة على ثالثة عوامل .وكذلك يت�ضح
من التحليل العاملي لعبارات بعد الإبداع ت�شبعها
كذلك على خم�سة عوامل بد ًال من عامل واحد
م�ستقل ،الأمر الذي ال يت�سق مع نتائج درا�سة براون
( )Brown, 2003 cited in Bents, 2004التي ت�شبعت
فيها عبارات الإبداع على ثالثة عوامل ،ودرا�سة
الدكني ووجن  Ladkin & Wong, 2008التي ت�شبعت
فيها على �أربعة عوامل.
وعند ت�أمل العوامل اخلم�سة لعبارات بعد
املخاطرة ،وكذلك العوامل اخلم�سة الأخرى
لعبارات بعد الإبداع ،نالحظ ات�ساقها –�إىل
حد ما -مع الدوافع  driversالتي افرت�ضها بريد
يف م�صفوفته للأ�ساليب الإبداعية ،والتي يعترب
ا�ستخدامها �ضروري ًا لزيادة �أو خف�ض م�ستويات
املخاطرة �أو الإبداع لدى الأفراد من �أجل تفعيل
�أ�ساليبهم الإبداعية .ولكن الت�سا�ؤل الذي يطرح
نف�سه :ملاذا مل يظهر عدد العوامل يف كل بعد
متما�شي ًا مع عدد الدوافع؟ مبعنى ملاذا مل تظهر
خم�سة عوامل على بعد املخاطرة بد ًال من ثالثة،
وخم�سة عوامل �أخرى على بعد الإبداع بد ًال من
�أربعة؟ ولتف�سري ذلك قامت الباحثة بفح�ص
ومالحظة حمتوى العبارات التي ت�شبعت يف كل
عامل من العوامل الع�شرة ،ووجدت �أنه ميكن
ت�سمية العوامل بح�سب م�سميات (الدوافع )drivers
ولكن ب�شكل �أكرث دقة وتف�صي ًال ،وذلك كالتايل:
العوامل اخلم�سة �أو الدوافع اخلم�سة للمخاطرة:
 العامل الأول :قبول الذات (من اجلانبالإيجابي) :مبعنى ر�ضى الفرد عن ذاته
وموافقته على ت�صرفاتها و�سلوكياتها.
 العامل الثاين :احلرية والتعبري عن الر�أي :حيثيعرب الفرد بحرية عن م�شاعره و�آرائه عند
تعامله مع الآخرين .وهذا العامل يقرتب يف
و�صفه من دافع (الأ�صالة) الذي و�صفه بريد.
 العامل الثالث :اال�ستقاللية� :أن يكون الفرد كمايريد ،يفر�ض نف�سه على ح�ساب عالقاته مع
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�أ�صدقائه والآخرين .وهذا العامل يقرتب يف
و�صفه من دافع (الأ�صالة) الذي و�صفه بريد.
 العامل الرابع :قبول الذات (من اجلانبال�سلبي) :مبعنى تقبل الفرد جلوانب �ضعفه
و�أخطائه.
 العامل اخلام�س :احلرية والتكيف مع ال�شدائد:قدرة الفرد على التكيف مع احلياة ومواجهة
ال�شدائد من �أجل التعلم والنجاح .وهذا العامل
يقرتب يف و�صفه من دافع (املرونة) الذي
و�صفه بريد.
والعوامل اخلم�سة �أو الدوافع اخلم�سة للإبداع:
 العامل الأول :اختالف الذات عن الآخرين:تقدير الفرد لقيمة االختالفات والتفرد يف
ذاته .وهذا العامل يقرتب يف و�صفه من دافع
(التفرد) الذي و�صفه بريد.
 العامل الثاين :الفو�ضوية يف توجيه الذات:ي�سري الفرد وفق توقعاته اخلا�صة ،الطائ�شة
والفو�ضوية واملتناق�ضة.
 العامل الثالث :اال�ستقاللية :عدم قدرة الفردعلى اخل�ضوع ملر�ؤو�سيه الآخرين و�سيطرتهم،
ويف ذات الوقت عدم قدرته على �إدارة الأمور
باهتمام ودون ملل ودون �أن يلج�أ لتعقيدها.
 العامل الرابع :حتمل الغمو�ض :قدرة الفردعلى العمل مع املجهول دون �أن يتطلب ذلك
منه درجة عالية من التنظيم للإجناز و�إنتاج
الأفكار.
 العامل اخلام�س :اختالف الآخرين عن بع�ضهمالبع�ض :تقدير الفرد لقيمة االختالفات وقيمة
التفرد يف الآخرين .وهذا العامل يقرتب يف
و�صفه من دافع (التفرد) الذي و�صفه بريد.
وب�صفة عامة ،ميكن اخت�صار مقيا�س م�صفوفة
بريد للإبداع �إىل ن�سخة ق�صرية وذلك بعد ا�ستبعاد
العبارات التي مل تت�شبع على الأبعاد ال�سابق ذكرها
�أعاله.
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وهكذا جند ب�أن نتائج الدرا�سة الراهنة مل
تتفق مع درا�سة براون (Brown, 2003 cited in
 )Bents, 2004التي �أظهر نتائجها �صدق وثبات
مقيا�سي الإبداع واملخاطرة ،و�إمكانية ا�ستخدام
م�صفوفة بريد بنف�س التدرجات والتق�سيمات منها
التي و�ضعها بريد وذلك بعد ر�صد درجتي كل من
مقيا�س الإبداع ومقيا�س املخاطرة على حموريها
الأفقي والر�أ�سي.
تو�صيات الدرا�سة:
تكمن �أهمية البحث يف النموذج الثالثي
للأ�ساليب العقلية الذي و�ضعه كل من جانغ
و�سرتنربج يف درا�ستهما عام  ،2005ودرا�سته
كنموذج ت�صنيفي تكاملي جلميع الأ�ساليب
الإبداعية ،وذلك لكونه �أول منوذج تكاملي مييل
لأن يكون املظلة التي ت�صنف حتتها جميع �أنواع
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ملحق ()2
مفتاح الدرجات املئوية مل�صفوفة بريد للإبداع (من �إعداد الباحثة يف الدرا�سة الراهنة)

يف اجلدول التايل Score ،تعني درجة الإبداع �أو درجة املخاطرة للفرد التي يح�صل عليها بعد ت�صحيح املقيا�س ثم يتم حتويلها لدرجة مئوية
من خالل القيم املوجودة مقابلها ،حيث �أن  %Creatهي الدرجة املئوية للإبداع ،و %Riskهي الدرجة املئوية للمخاطرة.
Risk%

Creat%

score

Risk%

Creat%

score

Risk%

Creat%

score

Risk%

Creat%

score

Risk%

Creat%

score

85.96
86.28
86.60
86.91
87.23
87.55
87.87
88.19
88.51
88.83
89.15
89.47
89.79
90.11
90.43
90.74
91.06
91.38
91.70
92.02
92.34
92.66
92.98
93.30
93.62
93.94
94.26
94.57
94.89
95.21
95.53
95.85
96.17
96.49
96.81
97.13
97.45
97.77
98.09
98.40
98.72
99.04
99.36
99.68
100.00

208 89.35
209 89.60
210 89.84
211 90.08
212 90.32
213 90.56
214 90.81
215 91.05
216 91.29
217 91.53
218 91.77
219 92.02
220 92.26
221 92.50
222 92.74
223 92.98
224 93.23
225 93.47
226 93.71
227 93.95
228 94.19
229 94.44
230 94.68
231 94.92
232 95.16
233 95.40
234 95.65
235 95.89
236 96.13
237 96.37
238 96.61
239 96.85
240 97.10
241 97.34
242 97.58
243 97.82
244 98.06
245 98.31
246 98.55
247 98.79
248 99.03
249 99.27
250 99.52
251 99.76
252 100.00

26.67
28.33
30.00
31.67
33.33
35.00
36.43
37.86
39.29
40.71
42.14
43.57
45.00
47.00
49.00
51.00
53.00
55.00
56.43
57.86
59.29
60.71
62.14
63.57
65.00
66.67
68.33
70.00
71.67
73.33
75.00
75.83
76.67
77.50
78.33
79.17
80.00
80.83
81.67
82.50
83.33
84.17
85.00
85.32
85.64

55.67
56.33
57.00
57.67
58.33
59.00
59.67
60.33
61.00
61.67
62.33
63.00
63.67
64.33
65.00
66.67
68.33
70.00
71.67
73.33
75.00
76.43
77.86
79.29
80.71
82.14
83.57
85.00
85.24
85.48
85.73
85.97
86.21
86.45
86.69
86.94
87.18
87.42
87.66
87.90
88.15
88.39
88.63
88.87
89.11

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

4.50
4.55
4.60
4.65
4.70
4.75
4.80
4.85
4.90
4.95
5.00
5.37
5.74
6.11
6.48
6.85
7.22
7.59
7.96
8.33
8.70
9.07
9.44
9.81
10.19
10.56
10.93
11.30
11.67
12.04
12.41
12.78
13.15
13.52
13.89
14.26
14.63
15.00
16.43
17.86
19.29
20.71
22.14
23.57
25.00

12.50
13.75
15.00
16.67
18.33
20.00
21.67
23.33
25.00
25.91
26.82
27.73
28.64
29.55
30.45
31.36
32.27
33.18
34.09
35.00
35.83
36.67
37.50
38.33
39.17
40.00
40.83
41.67
42.50
43.33
44.17
45.00
45.77
46.54
47.31
48.08
48.85
49.62
50.38
51.15
51.92
52.69
53.46
54.23
55.00

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.65
2.70
2.75
2.80
2.85
2.90
2.95
3.00
3.05
3.10
3.15
3.20
3.25
3.30
3.35
3.40
3.45
3.50
3.55
3.60
3.65
3.70
3.75
3.80
3.85
3.90
3.95
4.00
4.05
4.10
4.15
4.20
4.25
4.30
4.35
4.40
4.45

2.68
2.74
2.80
2.86
2.92
2.98
3.04
3.10
3.15
3.21
3.27
3.33
3.39
3.45
3.51
3.57
3.63
3.69
3.75
3.81
3.87
3.93
3.99
4.05
4.11
4.17
4.23
4.29
4.35
4.40
4.46
4.52
4.58
4.64
4.70
4.76
4.82
4.88
4.94
5.00
6.25
7.50
8.75
10.00
11.25

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15
2.20

0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
0.30
0.36
0.42
0.48
0.54
0.60
0.65
0.71
0.77
0.83
0.89
0.95
1.01
1.07
1.13
1.19
1.25
1.31
1.37
1.43
1.49
1.55
1.61
1.67
1.73
1.79
1.85
1.90
1.96
2.02
2.08
2.14
2.20
2.26
2.32
2.38
2.44
2.50
2.56
2.62

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
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ملحق ()3
نتائج الت�شبعات للتحليل العاملي
�أو ًال :نتائج ت�شبعات عبارات مقيا�س م�صفوفة الإبداع لبريد بهدف التحقق من ا�ستقالل البعدين (املخاطرة والإبداع)

ثانياً :نتائج ت�شبعات عبارات املخاطرة ملقيا�س
م�صفوفة الإبداع
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ثالثاً :نتائج ت�شبعات عبارات الإبداع ملقيا�س
م�صفوفة الإبداع

