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 المستخلص:
المتغيرات و في مواجهة األحداث الفعلية التي تخص القطيع التفكير االبتكاري لمربي اإلبل تحديد مستوى بصفة أساسية  بحثال هذا استهدف

طقة المبحوثين بمنتحديد مستوى التفكير االبتكاري لمربي اإلبل  -1من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: وذلك  ،المرتبطة به في محافظة مطروح
ل التفكير االبتكاري لمربي اإلبمستوى المتغيرات الشخصية و تحديد العالقة بين  -2. األحداث الفعلية التي تخص القطيعمواجهة بعض الدراسة في 

ت الدراسة على اإلستبيان وأعتمد تباين في مستوى التفكير االبتكاري للمبحوثين.تحديد المتغيرات الشخصية المسئولة عن تفسير ال -3بمنطقة الدراسة. 
ين في تم تحديد الشاملة بعدد المربحيث وتم اجراء البحث فى محافظة مطروح،  بالمقابلة الشخصية كأداة لجمع البيانات البحثية من المبحوثين،

من حجم الشاملة لمربي اإلبل تم توزيعها على المركزين  %53.5( مربي تمثل 122( مربي وحسبت العينة )343مركزي مطروح، وسيدي براني، )
 بمركز مطروح(.  03مبحوث بمركز سيدي براني، 112)

م تفريغ البيانات وجدولتها. وُأستخدم في تحليل بيانات هذا البحث وت، 2316جمعت البيانات النهائية لهذا البحث خالل شهري أكتوبر ونوفمبر و 
هذا باإلضافة إلي  ،Step-wiseكما تم استخدام نموذج التحليل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد  ،اإلرتباط البسيط لبيرسونمعامل 

على أهم النتائج وجاءت  .SPSSستخدام االحصر العددي والعرض الجدولي بالتكرار والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واإلنحراف المعياري، ب
 :نحو التاليال
مما يشير إلى قدرتهم على التحكم في مواجهة األحداث الفعلية  من المبحوثين ذوي مستوى تفكير ابتكاري عالي، %12.31أن  أوضحت النتائج -1

ينما نسبة ب التي تخص القطيع، والقدرة على مجابهة مشاكل قطعانهم بطرق سليمة وعلى إيجاد الحلول العملية المختلفة للمأزق في ذات األحداث،
 الترتيب.على  %04.10، %13.04المبحوثين ذوي مستوى تفكير ابتكاري متوسط، ومنخفض، 

التفكير االبتكاري لمربي اإلبل مواجهة بعض األحداث الفعلية  مستوى( بين 3.31وقد تبين من النتائج وجود عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى ) -2
جتماعية التي تخص القطيع بمنطقة البحث كمتغير تابع وكل من المتغيرات المستقلة التالية: الحالة التعليمية، والدافعية لإلنجاز، والمشاركة اال

(، مع 3.31وجود عالقة ارتباطية سالبة عند مستوى  )الطموحي للمبحوث. و  الرسمية، والتحديث المزرعي الحيواني، واالستعداد للتغيير، والمستوى
 القدرية كمتغير مستقل.

 : السن، وعدد سنوات الخبرة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية اإلبلية.مع ال توجد عالقة معنوية و 
التفكير  مستوىاين في المتغير التابع والمتمثل في من التب %61.2أتضح أن هناك خمسة متغيرات مستقلة فقط هي المسئولة عن تفسير  -3

. وأن المشاركة االجتماعية الرسمية يفسر 3.31لمربي اإلبل المبحوثين في محافظة مطروح، وهذه الدالة مغزوية عند مستوى احتمالي  االبتكاري
من التباين، واالستعداد  %11.2لمبحوث يسهم في تفسير من التباين في المتغير المركزي للدراسة، وأن متغير المستوى الطموحي ل %41.3بمفرده 

 لمربي اإلبل المبحوثين في منطقة البحث. في مستوى التفكير االبتكاري من التباين %2.2لقدرية يسهم بتفسير او  من التباين، %3.5للتغيير يفسير 
 .% 3.3تفسير في ومتغير التحديث الحيواني حيث يسهم 

 
 مربي اإلبل –مطروح  –التفكير اإلبتكاري الكلمات الدليلية: 

 
 المقدمة ومشكلة البحث:

النفس،  هذذذذا يتطلذذذب مراجعذذذةالتغيير السريع الذي يشهده العصر الحاضر ما هو إال مقدمة لتطور أسرع وأشمل ينتظر عالم المستقبل، و 
بتكاري بداعاته، وما يطمح إليه هذا العصذذذذذر من جعل التفكير االل مع علوم المسذذذذذتقبل واكتشذذذذذافاته واسذذذذذلوب التفكير، بحيث يذهل هذا التعاموتغيير أُ 

ا، بحيث يشذارك فيه جميع األفمطلًبا عاًما ال راد في مختلف المجاالت، ليتحول العالم كله إلى خلية نحل نشذطة، وسذيمفونية خالدة، يشارك فيها  خاصذً
   (.5، ص: 5002)حبشي،كل حسب دوره وقدرته االبتكارية 
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الذي يصنع  الفرد هو ألننمو الفرد وتطوره، ذلك  نتيجة أسذاسذية وهي أن المجتمع ال يتكامل بشذكل سوي وال يتطور إال مع يقود إلىهذا و 
نيته الفكرية فإذا ضذذذذذذذذذعف الفرد وانهارت ب ،التموجات السذذذذذذذذذلبية واإليجابية والتأثيرات المختلفة في جماعته التي تنعكس بشذذذذذذذذذكل مباشذذذذذذذذذر على المجتمع

 .(202،ص:5022)قنيبر، والنفسية تآكلت الجماعة وتفكك المجتمع
شذذذذذذذذذدد النظام الجديد في التنمية الريفية على الحاجة إلى تحفيز االبتكار وخاصذذذذذذذذذة من خالل تنفيذ نموذج جديد في نقل المعرفة بطريقة ويُ 

 السذذذذذذذذذذذذذذتجابة للمشذذذذذذذذذذذذذذكالت التي تظهر وتبشذذذذذذذذذذذذذذر بإيجاد حلولاالمبتكرات الناتجة بطريقة تعاونية لها قدرة أن التجذارب العمليذة أظهرت حيذث تعذاونيذة. 
األعمال والخدمات اإلرشذذذذذذذذذذذذذذادية  اقتصذذذذذذذذذذذذذذاديذة. وبعذد تذاريد طويذل أدرك اإلتحذاد األوربي بذأن هنذاك حذاجذة لتعزيز العالقذة بين البحوث والزراع ورجذال

 ذ مشذذذذذذذذذذذذذذاريعبتكذار، وتم تنفيذذه من خالل مجموعذات عمذل تتعذاون فيما بينها لتنفيلال   ”Interactive model“تجذاه لإللتزام بذالنموذج التفذاعلي واإل
     3(Cristiano and Proiette, 2013,p: 79)بتكارلال

تصاله مع اويشذكل البدوي النواة األسذاسذية والعضذو الحيوي في بناء أسذاس وكيان الوجود االجتماعي البدوي، وهو عبر حاجاته وتواصله و 
معظم ية اإلبل. و ية وتحديث وتطوير تربوالبدوي مربي اإلبل هو العنصذذذذذذذر الفعال في عملية تنم ،اآلخرين تتولد الدوافع الرئيسذذذذذذذية للتجمعات البشذذذذذذذرية

ه الخطط االنمائية توجيتجاهات أماًل في لسذذلوكي في المعارف والمهارات واإلالدراسذذات السذذابقة لهذه الفئة اقتصذذرت في تناولها على جوانب الضذذعف ا
ئيذذة الهذذذا القطذذاع المهم ولم تتطرق إلى جوانذذب القوة والتي تتمثذذل في القذذدرة على تخطى الظروف البيئيذذة الصذذذذذذذذذذذذذذعبذذة من جفذذاف ونذذدرة في الموارد المذذ

 اتيارً بتكار ضذذذذذذذذرورة وليس اخ. وعندما تظهر األزمات أو تشذذذذذذذذتد المواقف يصذذذذذذذذبح اال، والعديد من األزمات والمواقف الصذذذذذذذذعبةوارتفاع تكاليف اإلنتاج
 .  (52ص ،5025(، )الكاشف،6،ص2991)هالل، 

ما كان مربو اإلبل على وجه الخصذذذذذذذذذذذوص يواجهون منا  ولويتضذذذذذذذذذذذح مما سذذذذذذذذذذذبق أن التفكير االبتكاري ليس مقصذذذذذذذذذذذوًرا على فئة بعينها 
رية في ت موقفية، لذا تختلف قدراتهم االبتكااجتماعي واقتصذذذذذذادي صذذذذذذعب باإلضذذذذذذافة إلى تباينهم في صذذذذذذفاتهم الشذذذذذذخصذذذذذذية، وما يحيط بهم من مذثرا

لتفكير ااالجتماعية واالتصذذذذذالية ل،فراد، لذلك دعت الحاجة لدراسذذذذذة  –مواجهة المشذذذذذاكل بصذذذذذورة ةير تقليدية وارتباط ذلك بالخصذذذذذائص االقتصذذذذذادية 
 مطروح. ةاالبتكاري لمربي اإلبل والمتغيرات المرتبطة به في محافظ

 أهداف البحث: 
ويمكن تحقيق  .بتكاري لمربي اإلبل والمتغيرات المرتبطة به في محافظة مطروحالتفكير االتحديد مستوى ساسية أبصفة  ا البحثستهدف هذي

 هذا الهدف من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية: 
 .تخص القطيع األحداث الفعلية التيمطروح في مواجهة بعض ة تحديد مستوى التفكير االبتكاري لمربي اإلبل في محافظ -1
 التفكير االبتكاري لمربي اإلبل في محافظة مطروح.مستوى و  مستقلةالالمتغيرات تحديد العالقة بين  -2
 روح.مطة المسئولة عن تفسير التباين في مستوى التفكير االبتكاري لمربي اإلبل في محافظ ةمستقلالتحديد المتغيرات  -3

 اإلطار النظري للبحث:
االبتكار هو القدرة على تخيل أو اختراع شيًئا جديًدا، وال يوجد شئ جديد من العدم ألن اهلل وحده هو القادر على ذلك، ولكن يقصد  مفهوم االبتكار:

ألفكار لى تقبل اعباالبتكار هنا القدرة على توليد أفكار جديدة من خالل الجمع أو تغيير أو إعادة تطبيق األفكار القديمة بطريقة جديدة، أو إنه القدرة 
، 5022"صادق" ). وفي هذا الصدد أورد (Harris, 1998, p:2)الجديدة أو المستحدثات، أو هو عملية التحسين المستمر والجاد لعمل شئ ما، 

ع، يكون سلوكه دون تصن نقاًل عن تعريف "قطامي" للتفكير االبتكاري بأنه القدرة على حل المشكالت في أي موقف يتعرض له الفرد، بحيث (5ص: 
نما متوقع منه، وكذلك أورد "صادق" نقاًل عن "جروان" أنه "نشاط عقلي مركب وهادف، توجهه رةبة قوية في البحث عن حلول، أو التوصل إل  ىوا 

  أصيلة لم تكن معروفة أو مطروحة من قبل". نواتج
بما يعبر عن كل اإلمكانيات االبتكارية الموجودة داخل الفرد سواء ما نمي  Potential Creativeويقسم االبتكار إلى: االبتكار الكامن 

وهو االبتكار الكامن بعد أن نمي ويقوم بوظيفته، وال تقتصر القدرات االبتكارية على النواحي  Actual Creativeأو ما لم ينمى، واالبتكار الفعلي
 .(92، ص: 2991ليالجبا) الفنية فقط ألنها تتعلق بالنشاط العقلي المعرفي

 إلى أن هناك أربعة طرق لتوليد أفكار مبتكرة من خالل:  Harris" (1998, p: 3-4)" أشارو 
تغيير  -4.إعادة استخدام الفكرة في أكثر من موقف -3فكرتين قديمتين فتنتج فكرة جديدة.الدمج بين  -2 باط أفكار جديدة من أفكار قديمة.استن -1
كما أضاف أن االتجاهات السليبة نحو قضية ما تعوق التفكير بطريقة ابتكارية )هناك مشكلة، وهذه المشكلة ال تحل( والفرد الذي  .تجاه التفكيرإ

ذية وبصيرة ر  يمتلك القدرة على التفكير االبتكاري يستطيع: توليد أفكار جديدة، والتفكير في أكثر من اتجاه وبعمق وبشكل مترابط وبتأني، ويكون لديه
مكانية لتنفيذ مختلف الحلول، وعدم إصدار أحكام متسرع  .ةخاصة، وا 

أن كل فرد عادي لديه قدرات ابتكارية خاصة به، واستدل على ذلك بالدراسة التي قام بها العالم  Warnock" (1985)"  كذا أوضح
لتي وضعوا امازلو وبين فيها أن هناك عالقة بين العبقرية واالبتكار، وأن األفراد متوسطي الذكاء استطاعوا أن يجدوا حلول مبتكرة وجديدة للمواقف 

 فيها. 
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 سية:القدرات االبتكارية األسا
سذذذذاسذذذذية هي مجموعة القدرات المختلفة التي تعتمد إلى أن القدرات االبتكارية األ (،20 -71ص، -، ص5020عفاف عويس ) تشذذذذير 

ا على التفكير التعبيري وهو الطراز من التفكير الذي يتميز اإلن  تحدها المعلومات جابات المنتجة والتي التاج فيه بخاصذذذذذذية فريدة هي تنوع اإلأسذذذذذذاسذذذذذذً
 اة، وقد أمكن الوصول لهذه القدرات والتحقق منها باستخدام التحليل العاملي وهي:المعط

 :تعني بها قدرة الشذخص على رذية الكثير من المشكالت في الموقف الواحد، الذي قد ال يرى فيه شخص اخر اية  الحسااساية للمشكالت
حجر الزاوية في كافة البرامج التدريبية لزيادة وتنمية اإلبداع، فاإلبداع في  مشذذذذذذذذذذذذكلة أو هذا القدر من المشذذذذذذذذذذذذكالت الذي يراه المبدع، وتعد هذه القدرة
 جوهره سلوك هادف، وهذا يقتضي ضمنًيا وجود مشكلة تثير هذا السلوك.

 :ويقصذذذذذد بها القدرة على تقديم أكبر عدد ممكن من األفكار خالل وحدة زمنية معينة، شذذذذذريطة أن تتصذذذذذل هذه األفكار بموضذذذذذوع  الطالقة
موضذذذذذذذذوع معين، وبقدر هذه اإلمكانية تتحدد شذذذذذذذذمولية  ين من الموضذذذذذذذذوعات وتعد هذه االفكار بمثابة حدود فكر الفرد عند النظر في مشذذذذذذذذكلة أومع

 اإلحاطة وتدل الشواهد أن الشخص ذو الطالقة العالية تكون له فرصة أكبر لكي ينتج عدًدا أكبر من األفكار الجيدة أنواع:
 إنتاج كلمات أو وحدات للتعبير وفًقا لشروط معينة في بنائها أو تركيبها. طالقة الكلمات: أي سرعة

 طالقة التداعي: أي سرعة إنتاج كلمات أو صور  ذات خصائص محددة في المعنى.
 طالقة األفكار: أي سرعة إنتاج عدد كبير من األفكار في موقف معين بغض النظر عن جودتها.

 عن األفكار وصياةتها في كلمات مالئمة.طالقة تعبيرية: أي سهولة التعبير 
 :ويقصذذذذذذذذذد بها سذذذذذذذذذهولة انتقال الفرد من فكرة ألخرى، وقدرة الفرد على تناول الموضذذذذذذذذذوع بأكثر من زاوية، مع التحرر من األفكار  المرونة

 النمطية وزوايا الرذية التعليمية التقليدية، وللمرونة نوعان:
 تغيير الوجهة الذهنية دون التقيد باتجاه معين. االول: المرونة التقليدية: وتتمثل في حرية

عادة إ الثاني المرونة التكيفية: وتعني تغيير الشذذذذخص لوجهته الذهنية لمواجهة مسذذذذتلزمات جديدة تفرضذذذذها المشذذذذكالت المتغيرة، مما يتطلب قدرة على
 بناء المشكلة.

 الوثيق باإلبداع بمعناه العام، وهي تعبر عن درجة الجدة التي يظهرها وتعد هذه القدرة أكثر القدرات اإلبداعية أهمية الرتباطها  صااااااالة:األ
الة باعتبارها صذذذذذذذذذالشذذذذذذذذذائعة. وكثيًرا ما ينظر على األالفرد في اسذذذذذذذذذتجاباته، وميله إلعطاء تداعيات جديدة أو نادرة وتكون بعيدة عن االفكار التقليدية 

صذذالة تنسذذب إلى السذذلوك الذي يبدو نادًرا وةير شذذائع أما اإلبداع صذذالة يكمن في أن األباحثون أن الفرق بين اإلبداع واألمرادف لإلبداع، ويوضذذح ال
 فإنه ينسب إلى اإلنتاج الصادر عن هذا السلوك.

  أي اسذتمرار الفرد في التفكير في المشذكلة لفترة زمنية طويلة نسذبًيا دون أن تحول المشتقات المختلفة بينه وبين التفكير  مواصالة االتجا :
 لمشكلة، إلى أن يتاح له الوقوف على حل مناسب لها، وهي بذلك تقضي بضرورة العمل الدذوب المتواصل.في ا
 :وتأتي هذه القدرة بعد انتهاء العمل اإلبداعي بالفعل، حيث أن الشذذذذذذذذذذذذذذخص المبدع يعيد النظر فيه الكتشذذذذذذذذذذذذذذاف مزاياه  القادر  عل  التقويم

 كن.وعيوبه والعمل على الوصول به إلى أحسن شكل مم
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 :(2رقم ) في الشكل التالي لدى األفراد تلخيص تسلسل قياس التفكير االبتكاري
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 

  
               

 
        

 
 
 
 
 
 
 

 معوقات التفكير االبتكاري:
ية، فتقار إلى الصحة النفسية والجسدالبتكاري لدى الفرد تتمثل في: اإلإلى أن أهم معوقات التفكير ا، (5، ص: 5022"صادق" ) أشار

مرونة، وضعف فتقار إلى الاآلخرين، وضعف الثقة بالنفس، واإلطالع على ثقافة وسوء الوضع االجتماعي واالقتصادي للفرد، وانغالق الفرد وعدم اإل
نشغال الزائد في األعمال الروتينية المملة، في حين أضاف أن التفكير ة، واإلالمشكالت والمواقف المختلفالحافز الذاتي، وضعف الحساسية نحو 
مختلفة،  على ابتكار الحلول للخروج من تلك الظروف أو التكيف معها بطرق ، التي تجعل الفرد المبتكر قادًرااالبتكاري للفرد ينبع من الظروف الصعبة

ة هارات التفكير لديهم وبتوفير التشجيع والحوافز والمكافآت والتقدير، سواء كان ذلك بطريقة ماديومع توفر البيئة المالئمة لجميع األفراد لتوظيف م
نجاز وابتكار ما أو  لم يكن يخطر لهم أو لغيرهم على باٍل. معنوية، وجد أن ذلك يشحذ تفكيرهم إلى أقصى درجة، ويدفعهم إلى اكتشاف وا 

 اأُلسلوب البحثي:
منطقة البحث، وشاملة وعينة البحث، والتعريفات االجرائية والمعالجة الكمية لمتغيرات البحث، الفروض  يشتمل اأُلسلوب البحثي على

عداد أداة جمع البيانات، و البحثية،   جمع البيانات، وأدوات التحليل اإلحصائي.و ا 
 :منطقة البحث 

والمغرب العربي ويمتد حدها الشمالي بطول تشغل محافظة مطروح موقًعا هاًما على خريطة مصر حيث تمثل همزة الوصل بين مصر 
من إجمالي مساحة مصر(، ويربو عدد سكان  %16.6ألف كيلو متر مربع ) 166كم، وتبلغ المساحة اإلجمالية لمحافظة مطروح نحو  463

الحيوانية عماد االقتصاد  تمثل الثروةو  (.5026 -محافظة مطروح -مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار)ألف نسمة  203على  المحافظة حالًيا
من السكان ويمثل تطور أعداد الثروة الحيوانية من  %23والدخول الفردية في المجتمعات البدوية بمحافظة مطروح ويعمل بالرعي وتربية الحيوان 

ظة ومدى اعتماد األسر البدوية خير دليل على حيوية تربية الحيوان بالمحاف 2312حتى  1123األةنام والماعز واإلبل والماشية خالل الفترة من 
 . (50، ص: 5022)هالة يسري،  عليها كمصدر للدخل واإلمداد باالحتياجات الغذائية من البروتين الحيواني في صورة اللحوم واأللبان

 :شاملة وعينة الدراسة 
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) مراكز الدعم في المركزين السابقين، ( مربي يمثلون مربي اإلبل 343مربي اإلبل بمركزي ) مطروح، وسيدي براني ( حوالي )تم إختيار 
. وتم تحديد الشاملة بعدد المربين الممتلكين لعدد )واحد رأس فأكثر( في مركزي )مطروح، وسيدي (5025مركز التنمية المستدامة بمطروح،  -الفني

من حجم  %53.5( مربي تمثل 122)حيث بلغ عددها  (Krejcie & Morgan, 1970, p:16)وتم تحديد عينة الدراسة طبقا لمعادلة  براني(،
 .، هذا وقد تم أخذ العينة بطريقة عشوائيةبمركز مطروح( 03مبحوث بمركز سيدي براني، 112الشاملة لمربي اإلبل تم توزيعها على المركزين )

 
 :التعريفات االجرائية والمعالجة الكمية لمتغيرات البحث: وتتضمن ما يلي 

: المتغيرات المستقلة:  أوالا
 "كل حائز لوحدة حيوانية إبليه أو أكثر لغرض إنتاج اللحم واللبن" : ويقصد بهربي اإلبلم -2
 .: ويقصد بها في هذا البحث " عدد الوحدات الحيوانية اإلبلية التي يحوزها المربي وقت إجراء البحث "السعة الحيازية الحيوانية اإلبلية -5
ميالدية وقت تجميع بيانات هذا البحث، وتم القياس لهذا المتغير من خالل رقم مطلق مقدًرا : يقصذذذذذذذذذذد به سذذذذذذذذذذن المبحوث ألقرب سذذذذذذذذذذنة السااااااان -3

 بالسنين.
ة أمًيا، )درجة(، حاصذذذذذل على االبتدائية )درجتان(، االعدادي في هذا البحث الحالة التعليمية للمربي من حيث كونه ا:  يقصذذذذذد بهحالة التعليميةال -4
 درجات(. 5درجات(، مذهل عالي ) 4درجات(، دبلوم ) 3)
: ويقصد بها في هذا البحث مدى مشاركة المبحوث في المنظمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية القائمة المشاركة االجتماعية الرسمية -2

ي أربعة ف العضويةوتم قياسها من خالل سذال مركب عن ، مدى مواظبته على حضور اجتماعاتهاالدور الذي يقوم به، و بمنطقة البحث، وطبيعة 
وسذال عن ، و (3، 2، 1تم معالجتها بقيم رقمية ) عضو عامل(  ،، عضو عاديوةير عضمنظمات رسمية بالمنطقة معبًرا عنها باستجابات )

 .على الترتيب (1، 2، 3) رقمية تم معالجتها بقيمو )دائًما، احياًنا، ال يشارك(  نظمات السابقةالخاصة بالم المشاركة في االجتماعات
يقصد بها في هذا البحث درجة إدراك المبحوث لنقص مقدرته في التحكم والسيطرة على مجريات مستقبلية واعتقاده بأن حياته مقدرة أي  القدرية: -6

ياة، حمرتبطة بالقضاء والقدر، وتم قياسها من خالل رد فعل المبحوث تجاه ثمانية عبارات تتعلق بالحظ والنصيب والقضاء والقدر والتخطيط في ال
، 2، 3لكل العبارات ما عدا العبارة رقم واحد ) ( على الترتيب3، 2، 1( تم معالجتها بقيم رقمية )ةير موافق، محايد، موافقا عنها باستجابات )معبرً 
1). 
: يقصذذذذذذذد به في هذا البحث تطلعات المبحوث ومدى رةبته في تحقيق وضذذذذذذذع أو مسذذذذذذذتوى أفضذذذذذذذل في كل من تعليم أبنائه المساااااتوى الطموحي -1

عنها باسذذذذتجابات )ال  االذكور واإلناث معبرً  ءوتم قياسذذذذها من خالل رد فعل المبحوث تجاه نوعي التعليم ومسذذذذتواه بالنسذذذذبة ل،بناتوى هذا التعليم، ومسذذذ
( 0، و6، و5، و 4، و 3، و2، و1داعي للتعليم، حسذذب الظروف، ابتدائي، أعدادي، مهني، تعليم فوق متوسذذط، جامعي( تم معالجتها بقيم رقمية، )

في عمل مشذذاريع تسذذتفيد من منتجات القطيع باإلضذذافة إلى تطلعاته لتوظيف اإلمكانيات المادية على الترتيب، وكذلك سذذذال عن المسذذتوى الطموحي 
، 2رقمية ) ممعبًرا عنها باسذذذتجابات )نعم، ال( تم معالجتها بقيمن خالل رد فعل المربي على تسذذذعة عبارات  المتاحة لديه في تكوين أصذذذول إنتاجية، 

 .( على الترتيب1
: يقصد به الموقف السلوكي الذي يمكن أن يتخذه المبحوث عند سماعه عن فكرة عصرية زراعية أو مبتكر جديد يتعلق بتربية االستعداد للتغيير -8

( 1، 2، 3مية )وافق( تم معالجتها بقيم رق أال، أتردد قلياًل ، أوافقمعبًرا عنها باستجابات )اإلبل، وتم قياس االستعداد للتغيير من خالل تسعة بنود، 
 على الترتيب.

: ويقصذذذذذذذذذد به مدى اسذذذذذذذذذتخدام المبحوث ل،سذذذذذذذذذاليب والمبتكرات الزراعية في مجال اإلنتاج الحيواني عامة،  ولقد تم التحديث المز رعي الحيواني -9
ي تتحديد األسذذذذذذاليب الزراعية الحديثة في كل من هذه المجال من خالل الرجوع للمرشذذذذذذدين الزراعيين بمراكز الدراسذذذذذذة، وحسذذذذذذبت بمجموع الدرجات ال

 ،ووزنت االسذذذتجابات دائًما، أحياًنا، نادًرا، ال ،عشذذذر بنًداوتم قياسذذذها من خالل خمسذذذة سذذذاليب الزراعية الحديثة، حصذذذل عليها المبحوث من خالل األ
 .( على الترتيب1، 2، 3، 4) معبًرا عنها بقيمة رقمية

رعية، ن النجاح في األعمال المز يقصذذذذذذذد بها في البحث الرةبة في إنجاز المهام الصذذذذذذذذعبة والمعقدة، وتحقيق درجة مرتفعة م الدافعية لإلنجاز: -20
ق، معبًرا عنها باسذذذذذذذتجابات )مواف ،حسذذذذذذذبت بمجموع درجات الموافقة على عشذذذذذذذرة عبارات تتعلق بسذذذذذذذعي المبحوث نحو إنجاز األعمال المطلوبة منهو 

( تم معذالجتهمذا بقيم رقميذة 1 ،0، أمذا )(13، و2، و6، و5، و4، و3، و2، و1( للعبذارات )1، 2، 3محذايذد، ةير موافق( تم معذالجتهذا بقيم رقميذة )
 ( على الترتيب.3، 2، 1)
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 ثانياا: المتغير التابع:
يقصد به في هذا البحث الموقف السلوكي الذي يمكن أن يتخذه المبحوث عند تعامله مع األحداث الفعلية التي تخص  :التفكير االبتكاري لمربي اإلبل

ستجاباتهم على ال ابحث بمجموع درجات المبحوثين وفقً عبر عنها في هذا العشر بنًدا، أربعة القطيع وتحتاج إلى حل سريع، وتم قياسها من خالل 
 على النحو التالي:  علقة بالحساسية للمشكالت، والطالقة، والمرونة في التفكير، والتقييم.بنود مقياس لقدراتهم المت

شكلة تخص مأربعة عشر سذاله عن وجود  ت من خالل يعبر عنها في هذا البحث بقدرة المبحوث على تحديد المشكال لمشكالت:با حساساإلدرجة قدر  المبحوث عل   -2
 صفر( على الترتيب. ،1معالجتهما بقيم رقمية )تم إدارة القطيع وتحتاج إلى حلول سريعة معبًرا عنها باستجابات) يوجد، ال يوجد( 

بالطلب من المبحوث الذي كانت لديه القدرة على وعبر عنها في هذا البحث بمذشري القدرة على طالقة األلفاظ واألفكار،  :درجة طالقة المبحوث -5
األحداث الفعلية التي تخص القطيع وتحتاج إلى حل كل حدث من الحلول المرتبطة بمن ذكر أكبر عدد االحساس بالمشكالت كل واحدة على حدة 

وتم حصر االستجابات )الحلول( التي ذكرها المبحوثين عن كل ، ، وتم قياسها من خالل أربعة عشر بنًدابغض النظر عن جودة تلك الحلول سريع
 ةرابته وتم ترتيبها تنازلًيا وفًقا لتكرارات ذكرها لدى المبحوثين.تقليديته أو حدث من األحداث مع إعطائه درجة عن كل حل مهما كانت 

اسذذذتجاباته، وميله إلعطاء تداعيات جديدة أو نادرة وتكون بعيدة درجة الجدة التي يظهرها الفرد في ب هاعبر عنو  :درجة اصااالة األفكار المطروحة -3
ة الحل التي حيث تم سذذذال المبحوث عن أصذذل فكر ألحداث الفعلية التي تخص القطيع وتحتاج إلى حل سذذريع، المرتبطة با عن االفكار التقليدية الشذذائعة
تم و بتكر( م مسذذذذذذذذذذذتنبط، ) تقليدي موروث، منقول ومتكيف، عنها باسذذذذذذذذذذذتجابات ومدى الجدة والحداثة في فكرة الحل معبًرا ذكرها في المرحلة السذذذذذذذذذذابقة

ربعة عشذذذذذر أتصذذذذذنيف المبحوث للحلول التي ذكرها سذذذذذابًقا في إجابته على وتم قياسذذذذذها من خالل ، ( على الترتيب4، 3، 2، 1معالجتها بقيم رقمية )
 .  بنًدا
عندما  بمذشري القدرة على المرونة التكيفية بالطلب من المبحوث بيان ما يتخذه من إجراءات: ويعبر عنها في هذا البحث درجة قدر  المبحوث عل  المرونة في التفكير -7

م معالجتها تألحداث الفعلية التي تخص القطيع، )يمتنع عن االستمرار، يستمر في الحل، يجرب حل أخر(، و معوق لتنفيذ الحلول الخاصة بايوضع في موقف 
 .( على الترتيب3، 2، 1) بقيم رقمية

ى حل سريع، األحداث الفعلية التي تخص القطيع وتحتاج إلات المبتكرة في لممارسلعبر عنها بقدرة المبحوث على تقييمه  درجة قدر  المبحوث عل  التقييم: -2
لتي تخص احداث ألفي الحلول السابقة وأعادة تقييم الحل المنفذ الخاص بابالطلب من المبحوث بيان ما إذا كان يستطيع إعادة النظر ، وتم قياسها من خالل أربعة عشر بنًدا

 .( على الترتيب1، 2تم معالجتها بقيم رقمية )(، و الالقطيع، )نعم، 
 :الفروض البحثية 

 بناًءا على أهداف الدراسة تم صياةة الفروض النظرية التالية: 
ة، والقدرية، السن، والحالة التعليمية، والخبرة في تربية اإلبل، والحيازة الحيوانية اإلبليتوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة التالية للمبحوثين:  -1

، وبين حوثبوالدافعية لإلنجاز، والمشاركة االجتماعية الرسمية، والتحديث المزرعي الحيواني، واالستعداد للتغيير، والمستوى الطموحي للم
 األحداث الفعلية التي تخص القطيع.التفكير االبتكاري لمربي اإلبل في محافظة مطروح في مواجهة بعض مستوى 

فكير االبتكاري لمربي الت مستوىتسهم كل من المتغيرات المستقلة ذات العالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكلى للتغير في  -2
 األحداث الفعلية التي تخص القطيع.اإلبل في محافظة مطروح في مواجهة بعض 

 وألختبار هذه الفروض تم وضعها في صورتها الصفرية.
 :إعداد أدا  جمع البيانات 

ء األول منها ستبيان علي جزئين، تناول الجز تم إعداد إستمارة إستبيان كأداة لجمع البيانات البحثية من المبحوثين، وقد إشتملت إستمارة اإل
يوانية السن، والحالة التعليمية، والخبرة في تربية اإلبل، والحيازة الحللمبحوثين من مربي اإلبل بمحافظة مطروح اشتملت علي:  المتغيرات الشخصية

 وث. زرعي الحيواني، االستعداد للتغيير، والمستوى الطموحي للمبحاإلبلية، والقدرية، والدافعية لإلنجاز، والمشاركة االجتماعية الرسمية، التحديث الم
ير التفك( عبارة تعبر عن بعض األحداث الفعلية التي تخص القطيع يدور مضمونها حول 14وتضمن الجزء الثاني من اإلستمارة عدد )

قد ُطلب من كل و  بمنطقة البحث،األحداث، ولتحديد قدرة المربين على التفكير االبتكاري االبتكاري لمربي اإلبل في محافظة مطروح في مواجهة هذه 
 مستوى التفكير االبتكاري لمربي اإلبل.مبحوث اإلستجابة لها للوقوف علي 

ية خالل شهر ( مربي بمركز سيدي براني بمحافظة مطروح وذلك بالمقابلة الشخص15وقد تم تطبيق الصورة األولية لتلك العبارات علي )
، وتبين من نتيجته إنها تحتاج لبعض التعديالت التي تم إجرائها، وأصبحت اإلستمارة صالحة لجمع البيانات التي تحقق أهداف 2316أةسطس 
 البحث. 

  :جمع البيانات 
 ونوفمبر برشهري أكتو جمعت البيانات النهائية لهذا البحث عن طريق المقابلة الشخصية للمبحوثين بواسطة إستمارة إستبيان خالل 

 وجدولتها. البيانات تفريغثم ، 2316
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 :التحليل االحصائي 
اإلبل في مواجهة  التفكير االبتكاري لمربيُأستخدم في تحليل بيانات هذا البحث معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون إلختبار العالقة بين درجة 

ستخدام نموذج االمستقلة المدروسة، كما تم  الشخصيةاألحداث الفعلية التي تخص القطيع بمنطقة البحث )كمتغير تابع(، وبين متغيراتهم بعض 
لتحديد نسب مساهمة كل من المتغيرات المستقلة ذات العالقة اإلرتباطية  Step-wiseالتحليل اإلرتباطي واإلنحداري المتعدد المتدرج الصاعد 

القطيع، هذا باإلضافة  األحداث الفعلية التي تخصالتفكير االبتكاري لمربي اإلبل في مواجهة بعض المعنوية في تفسير التباين الكلى للتغير في درجة 
وية، والمتوسط الحسابي، واإلنحراف المعياري، لعرض بعض النتائج التي تم التحصل إلي الحصر العددي والعرض الجدولي بالتكرار والنسب المئ

 .SPSS  عليها، وذلك بإستخدام الحاسب اآللي لبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية
 

 مناقشة النتائج البحثية: وتتضمن ما يلي:
 :   وصف عينة البحث:أوالا

 المدروسة للمبحوثين: المتغيرات الشخصيةوالخاص بوصف  (1) تشير البيانات الموضحة في جدول رقم
( سنة وهي مرحلة عمرية متميزة في التفكير االبتكاري وتدعيم التوجه 53-33من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم بين ) %55.5أن  تبين السن: -1

 سنة.  33يقعون في الفئة العمرية أقل من  %13.04سنة فأكثر،  53من المبحوثين يقعون في المرحلة العمرية  %33.06وأن  نحوه،
ي حين ف القراءة والكتابة وبذلك يتمكنوا من تطوير القدرات االبتكارية لديهم،لديهم القدرة على من المبحوثين  %53أتضح أن  الحالة التعليمية: -2

 يستطيعون القراءة والكتابة. ال % 53أن 
سنة فأكثر وهي خبرة  21من المبحوثين لديهم رصيد من الخبرات في مجال تربية اإلبل يتجاوز  % 63.03أن أتضح  الخبر  في تربية اإلبل: -3

 .قطيع اإلبلب خاصةلقرارات المناسبة والتمكنهم من القدرة على تحليل المشكالت والطالقة في التفكير والمرونة في التحليل للموقف والقدرة على اتخاذ ا
اقف ، وهي حيازة يمكن من خاللها تنويع المو رأس فأكثر من اإلبل 15من المبحوثين يمتلكون  %52.2تبين أن  الحياز  الحيوانية اإلبلية: -4

 .الحياتية الخاصة بقطيع اإلبل
 

 ( وصف عينة الدراسة2جدول )
 العدد البيان

281ن=   

 العدد البيان %

281ن=   

% 

السن: -0  الحالة التعليمية: -8 

سنة ( 03) أقل من   12 47.20  23.33 12 أمــــــــــــــي 

سنة( 73أقل من إلى  -سنة 03)   72 20.11  02.42 52 يقـــــرأ ويكتـــــب 

سنة( 23أقل من إلى -سنة 73)  53 14.01  21.31 11 تعليــــــم ابتدائــــي 

سنة فأكثر( 23)  25 45.03  1.13 7 تعليــــم إعــــــدادي 

 الحيازة الحيوانية من اإلبل: -4 الخبرة في تربية اإلبل: -3

سنة ( 12) أقل من   55 14.05 رأس 22أقل من    84 83.74  

سنة( 00أقل من إلى -سنة 12)   78 04.15 (72 إلى أقل من -22)   22 31.18  

سنة فأكثر ( 00)   58 05.04 راس فأكثر 72   77 28.17  

الدافعية لإلنجاز -5 القدرية -6  

11.15 71 22أقل من   منخفض 22.73 40 (22أقل من منخفضة )   

47.50 225 21إلى أقل من  -22    متوسط  20.11 72 (12إلى أقل من -22متوسطة )   

07.1 24 فأكثر 21      عالي 05.04 58 (فأكثر 12مرتفعة )   

 المزرعي الحيوانيالتحديث  -2 المشاركة االجتماعية الرسمية -7

 27.17 233 (23أقل من منخفض ) 73.55 47 (0أقل من منخفضة  )

 20.21 17 (27إلى أقل من  -23متوسط ) 02.25 57 (4إلى أقل من  -0متوسطة )

 02.84 28 (فأكثر 27مرتفع ) 17.28 77 (فأكثر 4مرتفعة )

 االستعداد للتغيير: -01 المستوى الطموحي: -9

 04.05 58 (1منخفض )أقل من  73.55 47 (22منخفض )أقل من 

 02.41 52 (20إلى أقل من  -1متوسط ) 18.31 22 (10إلى أقل من  -22متوسط )

 15.11 71 فأكثر( 20مرتفع ) 02.01 24 فأكثر( 10مرتفع )

 233 281 اإلجمــــــــالي 233 281 اإلجمــــــــالي

6231بيانات هذا الجدول جمعت وجدولت من خالل استمارة االستبيان فى محافظة مطروح فى نوفمبر  المصدر:  
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 من المبحوثين ذوي مستوى متوسط ومرتفع على الترتيب. %1.34، %63.40مستوى قدريتهم منخفض، بينما  %26.12تبين أن  القدرية: -5
من المبحوثين ذوي مستوى  %22.53، %43.11من المبحوثين كانت دافعيتم لإلنجاز عالية، بينما  %30.36تبين أن  الدافعية لإلنجاز: -6

 إنجاز منخخفض ومتوسط على الترتيب.
ذوي  %35.16، %43.66من المبحوثين مشاركتهم االجتماعية الرسمية عالية، بينما  %24.12تبين أن  المشاركة االجتماعية الرسمية: -0
 توى مشاركة اجتماعية رسمية منخفضة ومتوسطة. مس
من المبحوثين  %13.11، %54.14من المبحوثين ذوي تحديث مزرعي حيواني عالي، وأن   %31.20أتضح أن  التحديث المزرعي الحيواني: -2

 ذوي مستوى تحديث مزرعي حيواني منخفض ومتوسط. 
من  %22.32، %43.66هم عالي في تربية اإلبل واالستثمار فيها، وأن  منهم مستوى طموح %31.32أتضح أن  المستوى الطموحي: -1

 المبحوثين ذوي مستوى طموح منخفض ومتوسط على الترتيب.
من المبحوثين ذوي استعداد  %35.02، %30.36من المبحوثين ذوي استعداد مرتفع للتغيير، وأن   %26.12تبين أن  االستعداد للتغيير: -13

 ط على الترتيب.للتغيير منخفض ومتوس
 

 .األحداث الفعلية التي تخص القطيعمطروح في مواجهة بعض  تحديد مستوى التفكير االبتكاري لمربي اإلبل في محافظ: ثانياا
( 21 – 2اوح بين )لمبحوثين حيت تر لأظهرت النتائج البحثية المدى الفعلي المشاهد للقيم الرقمية المعبرة عن مستوى التفكير االبتكاري 

فئات خمسة درجة، تم في ضوئها تصنيف المبحوثين إلى  10.21درجة وانحراف معياري  20.16( درجة، وبمتوسط حسابي 01درجة، بمدى قدره )
 (. 2 على النحو المبين بالجدول )

 
 في مواجهة األحداث الفعلية التي تخص القطيع توزيع المبحوثين وفًقا لمستوى تفكيرهم االبتكاري(  5 جدول )

 النسبة المئوية العدد فكير االبتكاريتمستوى ال
 (12)أقل من     منخفض جًدا              
 (34إلى أقل من  -12)    منخفض              
 (53إلى أقل من  -34متوسط         )          
 (66إلى أقل من  -53)  عالي                   
 فأكثر( 66)        جًدا     عالي          

66 
61 
25 
15 
0 

36.26 
30.11 
13.04 
2.24 
3.25 

 133 122 اإلجمالااااااي
 

مما يشير إلى قدرتهم على التحكم في مواجهة األحداث الفعلية التي تخص  من المبحوثين ذوي مستوى تفكير ابتكاري عالي، %12.31حيث تبين أن 
سبة المبحوثين بينما بلغت ن المختلفة للمأزق في ذات األحداث،العملية وعلى إيجاد الحلول والقدرة على مجابهة مشاكل قطعانهم بطرق سليمة القطيع، 

 بتكارياالتفكير العلى الترتيب. وهذا المذشر يوحي إلى انخفاض مستوى  %04.10، %13.04ذوي مستوى تفكير ابتكاري متوسط، ومنخفض، 
نمية الريفية طار النظام الجديد في التكن أن يلعبه اإلرشاد الزراعي في إوهنا يظهر الدور الذي يم للمربين المبحوثين في تربية اإلبل بصفة عامة.

وكذلك تحفيز   ”Interactive model“تجاه لإللتزام بالنموذج التفاعلي اإلرشادي واإل ث والمربين والجهازوالحاجة إلى تعزيز العالقة بين البحو 
هرت أن ظاالبتكار لدى المربين من خالل تنفيذ نموذج جديد في نقل المعرفة بطريقة تعاونية. كنتيجة طبيعية لما أثبتته التجارب العملية والتي أ

 تراتيجية لالستجابة للمشكالت التي تظهر وتبشر بإيجاد حلول اقتصادية.المبتكرات الناتجة بطريقة تعاونية لها قدرة اس
ح  والتي لمربي اإلبل المبحوثين في محافظة مطرو  مسذذذتوى التفكير االبتكاريسذذذتعرض األبعاد الخمسذذذة  لقياس تم اولمزيد من التوضذذذيح ي

 .  يميالمرونة، رابًعا: درجة االصالة، خامًسا: درجة القدرة على التقتتمثل في: أواًل: درجة االحساس بالمشكالت، ثانًيا: درجة الطالقة، ثالثًا: درجة 
 

 : درجة االحساس بالمشكالت:البعد األول
( درجة، 26 – 2علي المشاهد للقيم الرقمية المعبرة عن مستوى االحساس بالمشكالت للمبحوثين حيت تراوح بين )أظهرت النتائج البحثية المدى الف

درجة، تم في ضوئها تصنيف المبحوثين إلى خمسة فئات على  6.62درجة وانحراف معياري  14.16( درجة، وبمتوسط حسابي 24بمدى قدره )
من المبحوثين ذوي قدرة عالية على رذية الكثير من المشكالت في الموقف الواحد، أو هذا القدر  %43.16يتضح أن  (.3النحو المبين بالجدول )
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بحوثين، وبما ممن المشكالت الذي يراه المبدع، وتعد هذه القدرة حجر الزاوية في كافة البرامج التدريبية لزيادة وتنمية اإلبداع لدى هذه الفئة من ال
 البحث العلمي وجمهور المستهدفين من المربين. يدعم الربط بين

 
 ( توزيع المبحوثين وفقاا ألبعاد مقياس التفكير االبتكاري 3جدول )

 أبعاد المقياس
 285ن= 

 % عدد

 
الت

شك
الم
س ب

سا
الح
ا

 

 (0)أقل من      منخفض جًدا          
 (12إلى أقل من  -0) منخفض      
 (10إلى أقل من  -12متوسط       )
 (22إلى أقل من  -10عالي         )

 فأكثر( 22)      عالي جًدا            

33 
40 
25 
56 
24 

16.42 
25.22 
13.04 
33.00 
13.11 

القة
الط

 

 ال توجد           
 (0)أقل من      منخفض             

 (13إلى أقل من  -0)  متوسط    
 (11إلى أقل من  -13)   عالي     

 فأكثر( 11)     عالي جًدا            

24 
45 
63 
32 
12 

13.11 
24.02 
34.62 
10.52 
1.21 

ونة
مر
ال

 

 ال توجد           
 (4)أقل من        منخفض           
 (2إلى أقل من  -4)   متوسط              
 (12إلى أقل من  -2)   عالي               
 فأكثر( 12)      عالي جًدا           

116 
54 
2 
2 
2 

63.04 
21.60 
4.31 
1.13 
1.13 

الة
الص

ا
 

 ال توجد           
 (3)أقل من        منخفض           
 (6إلى أقل من  -3)   متوسط             
 (1إلى أقل من  -6)    عالي              
 فأكثر( 1)      عالي جًدا           

124 
53 
4 
2 
2 

62.13 
20.40 
2.23 
1.13 
1.13 

ويم
التق

 

 ال توجد           
 (3)أقل من       منخفض           
 (6إلى أقل من  -3متوسط    )           
 (1إلى أقل من  -6عالي      )           
 فأكثر( 1)     عالي جًدا           

124 
51 
3 
2 
2 

62.13 
22.32 
1.65 
1.13 
1.13 

 
 البعد الثاني: درجة الطالقة:
( 34 – 3البحثية المدى الفعلي المشاهد للقيم الرقمية المعبرة عن مستوى الطالقة للمربين المبحوثين حيت تراوح بين )أظهرت النتائج 

درجة، تم في ضوئها تصنيف المبحوثين إلى خمسة فئات  6.41درجة وانحراف معياري  13.22( درجة، وبمتوسط حسابي 34درجة، بمدى قدره )
 (.3على النحو المبين بالجدول )

من المبحوثين ذوي طالقة عالية بمعنى أن لديهم قدرة عالية على تقديم أكبر عدد ممكن من  %20.40يتضذذذذذذذح من الجدول السذذذذذذذابق أن 
ضذذذذذذوع و األفكار تتصذذذذذذل هذه األفكار بالمواقف الفعلية التي تخص قطعان اإلبل وتعد هذه االفكار بمثابة حدود فكر الفرد عند النظر في مشذذذذذذكلة أو م

 معين.
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 : درجة المرونة:البعد الثالث
( درجة، بمدى 16 – 3أظهرت النتائج البحثية المدى الفعلي المشاهد للقيم الرقمية المعبرة عن مستوى المرونة  للمربين المبحوثين حيت تراوح بين )

إلى خمسة فئات على النحو  درجة، تم في ضوئها تصنيف المبحوثين 2.41درجة وانحراف معياري  1.36( درجة، وبمتوسط حسابي 16قدره )
 (.3المبين بالجدول )

من المبحوثين ذوي مرونة عالية ويقصذذذذذذذذد بها سذذذذذذذذهولة انتقال الفرد من فكرة ألخرى، وقدرة الفرد على تناول  %2.2يتضذذذذذذذذح من الجدول السذذذذذذذذابق أن 
ة على إعادة المشذذكالت المتغيرة، مما يتطلب قدر الموضذذوع بأكثر من زاوية وتعني تغيير الشذذخص لوجهته الذهنية لمواجهة مسذذتلزمات جديدة تفرضذذها 

 بناء المشكلة.
 : درجة االصالة:البعد الرابع

( 12 – 3صالة  للمربين المبحوثين حيت تراوح بين )األأظهرت النتائج البحثية المدى الفعلي المشاهد للقيم الرقمية المعبرة عن مستوى 
درجة، تم في ضوئها تصنيف المبحوثين إلى خمسة فئات  2.15درجة وانحراف معياري  1.13( درجة، وبمتوسط حسابي 12درجة، بمدى قدره )

 .(3على النحو المبين بالجدول )
ي تلك ف صالة عالية حيث أظهرت هذه الفئة قدرة عالية في استجاباتها، والميلمن المبحوثين ذوي أ %2.2يتضح من الجدول السابق أن 

دية الشائعة. وأن السلوك الذي تسلكه هذه الفئة يبدو نادًرا وةير شائع في عالج المواقف المختلفة التي تخص فكار التقلياالستجابات للبعد عن األ
 القطيع.

 يم:ي: درجة التقالبعد الخامس
( 12 – 3ن )يم  للمربين المبحوثين حيت تراوح بييأظهرت النتائج البحثية المدى الفعلي المشاهد للقيم الرقمية المعبرة عن مستوى التق

درجة، تم في ضوئها تصنيف المبحوثين إلى خمسة فئات  2.16درجة وانحراف معياري  1.32( درجة، وبمتوسط حسابي 12درجة، بمدى قدره )
 (.3على النحو المبين بالجدول )

الل قويم، من خعلى الت يم عالي حيث أظهرت هذه الفئة قدرة عاليةيمن المبحوثين ذوي مستوى تق %2.2يتضح من الجدول السابق أن 
لى أحسن شكل إالحلول والعمل على الوصول ب اوعيوبها الحلول لتلك المواقف الكتشاف مزايإعادة النظر في المواقف المختلفة التي تخص القطيع 

 ممكن.
دد ممكن من األفكار عبتكاري لدى االفراد ويقصد بها القدرة على تقديم أكبر البداية الحقيقية في التفكير اال تمثل طالقة األفكار نقطةو 

 خالل وحدة زمنية معينة، شريطة أن تتصل هذه األفكار بموضوع معين من الموضوعات وتعد هذه االفكار بمثابة حدود فكر الفرد عند النظر في
فرصة  لعالية تكون لهمشكلة معينة أو موضوع معين، وبقدر هذه اإلمكانية تتحدد شمولية اإلحاطة وتدل الشواهد العلمية أن الشخص ذو الطالقة ا

وهناك صور أخرى من الطالقة فمنها طالقة الكلمات، وطالقة التداعي، والطالقة التعبيرية. وسوف  أكبر لكي ينتج عدًدا أكبر من األفكار الجيدة،
ن الحلول تاج عدد كبير ميتم استعراض نتائج الصورة األولى وهي طالقة األفكار بمعنى قدرة المبحوثين من مربي اإلبل بمنطقة البحث على إن

 )األفكار( ذات اإلتصال في كل موقف من )أربعة عشر( موقًفا تم السذال عنها خاصة بالمواقف الحياتية اليومية التي تخص قطعان اإلبل بغض
وثة )قديم موروث(، ة قديمة مور النظر عن جودة تلك األفكار.  ويقترن بتلك الحلول مدى اصالة تلك األفكار حيث تم تقسيم هذه االفكار إلى فئات: فكر 

عادة استخدام الفكرة في أكثر من موقف، )منقول ومتكيف(، والدمج بين فكرتين قديمتين فتنتج فكرة جديدة )مدمجة(، واستنباط أفكار جدي ة من دوا 
 أفكار قديمة )مستنبطة(، وتوليد افكار جديدة )مبتكرة(.

عوبة كبيرة في المواقف صفكار لم تكن واحدة في المواقف األربعة عشر حيث مثلت بعض وبالنسبة لمربي اإلبل المبحوثين فإن طالقة األ
ة ميل فكار التي أنتجها المبحوثين وقد يكون ذلك نتيجالمواقف فيها ةزارة في األفكار المناسبة لحل تلك المواقف بينما كان هناك بعض إيجاد األ

 والتي قد تتسبب في نفوق الحيوان.المبحوثين إلى تجنب المخاطرة في المواقف الصعبة 
عدد االفكار التي ذكرها المبحوثين في هذا الموقف األول: نفوق الجنين في أثناء الحمل داخل الناقة )أربعة ( أن 4يتضح من الجدول )

يمة وتمثل مدى وهي من األفكار التي تم استباطها من أفكار قد مالقيام بتقطيع الجنين بداخل األُ  تتمثل في (المبتكرة) الفكرة المستنبطةأفكار(، وكانت 
 .من مربي اإلبل المبحوثين %4.1إنتشار الفكرة في 

في الموقف الثاني: نفوق الناقة بعد الوالدة ماذا تفعل للحوار لكي يعيش؟. حيث كانت اإلجابة  ةزارة األفكار كانت متوفرةأن ويتضح كذلك 
ة المستنبطة )المبتكرة( تتمثل في القيام بعملية الترويم وهي من األفكار التي تم استباطها من أفكار قديمة وتمثل مدى وكانت الفكر )ستة أفكار(: 

 من مربي اإلبل المبحوثين. %0.1إنتشار الفكرة في 
كار المطروحة تركزت معظم األفوظهر نقص كبير في األفكار المرتبطة بالمواقف )الثالث، الرابع، الخامس والسادس والسابع والثامن( حيث 

تم يكحلول لهذه المواقف على حلول موروثة من التراث البدوي دون أي تعديل أو اضافة تعديالت لتحسينها، وأحياًنا بعض الحلول المتكيفة حيث 
 نقلها كححل من موقف أخر للتنفيذ في هذه المواقف.
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ي مياه الشرب لإلبل، فماذا ترى الحل لذلك؟ وبالرةم من أن نقص المياه كحل نتاج الموقف التاسع: عندك نقص فومثلت ثالثة أفكار 
األفكار الثالث  نللشرب تذثر في استمرارية واستدامة الثروة الحيوانية بمطروح وبالرةم من أن نقص المياه يمثل المشكلة رقم واحد بالنسبة للمربين إال أ

عمق  ه الحلول حيث كانت الفكرة المستنبطة )المبتكرة( تتمثل في القيام بإنشاء آبار مياه جوفية فيالسابقة كحل دارت حول كيفية قيام الدولة لتنفيذ هذ
يل صالصحراء في أرض اإلبل )سندة(  وهي من األفكار التي تم تنفيذها حديثًا في بعض المناطق القريبة من الساحل كمصدر للري التكميلي للمحا

، من مربي اإلبل المبحوثين %15.4باطها من أفكار قديمة وتمثل مدى إنتشار الفكرة في نن هذه الفكرة تم استالبستانية وسقي المجترات الصغيرة ولك
ه الجوفية في احيث اعتماد المربين في تلك الحالة على التمويل الحكومي لتنفيذ هذه اآلبار، وتقديم الدراسات الفنية الوافية عن مدى توفر مخزون للمي

 .عمق الصحراء
 

 توزيع المبحوثين وفقًا لبعض بنود قياس الحساسية والطالقة واالصالة كمعايير للتفكير االبتكاري (4) جدول
الطالقة عدد األفكار المرتبطة  الحساسية للمشكالت الموقف

 بالموقف )طالقة األفكار(

 أصالة األفكار المطروحة

 % تكرار الدرجة:  الفكرة: % تكرار الحساسية

في نفوق الجنين  -0

أثناء الحمل داخل 

 الناقة.

  25.5 230 ال يوجد

 17.4 72 موروث اللجوء إلى ذوي الخبرة من الشياب 70.7 41 يوجد

 21.5 10 متكيف االتصال بالبيطري  

 7.1 1 مستنبط القيام بتقطيع الجنين بداخل األم

 2.2 1 موروث االم ترمي الجنين بمفردها

الناقة بعد الوالدة  -8

نفقت. ماذا تفعل للحوار 

لكي يعيش. )حوار 

 جزون(.

  20.1 17 ال يوجد

 40.5 207 موروث الرضاعة على لبن الماعز بالبزازة 85.8 228 يوجد

 17.1 77 متكيف الرضاعة على لبن البقري 

 13.1 08 متكيف الرضاعة على لبن الصناعي 

 24.5 01 موروث يقف على ناقة ثانية مع إبنها

 08.2 43 موروث اللجوء إلى ذوي الخبرة في الترويم 

 4.2 20 مستنبط يقوم بعملية الترويم بنفسه

اشتريت فحل ولما  -3

دخلته الموسم طلع 

 مبيخبطش.

  233 281 ال يوجد

 
 3 3 يوجد

الناقة ما تمسك وكل  -4

يومين ثالثة تضرب. 

 )مذكرة(

  17.1 77 ال يوجد

 21.1 231 موروث (2بجانب الضرع )الكي  42.8 208 يوجد

الحك من داخل الرحم بالماء والليمون    

مع كي خفيف والتشريط الخفيف على 

 جانبي الرحم 

 22.1 11 موروث

عندك نوق جلد في  -6

قطيعك ماذا تفعل في 

 تلك الحالة. 

  3 3 ال يوجد

 233 281 يوجد

الناقة بتولد والجنين  -5

 مدير ماذا تفعل في تلك

 الحالة.

  22.5 17 ال يوجد

 08.2 43 موروث اللجوء إلى ذوي الخبرة   78.7 88 يوجد

 05.0 55 موروث المساعدة في الوالدة    

 21.5 10 متكيف (1االتصال بالبيطري)   
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 االبتكاري( توزيع المبحوثين وفقًا لبعض بنود قياس الحساسية والطالقة واالصالة كمعايير للتفكير 4تابع جدول )
 أصالة األفكار المطروحة الطالقة  الحساسية للمشكالت الموقف

 % تكرار الدرجة:  الفكرة: % تكرار الحساسية

يحدث عندك  -7

 إجهاض في القطيع.

  54.3 211 ال يوجد

 14.2 23 موروث اللجوء إلى ذوي الخبرة من الشياب 00.3 53 يوجد

 25.2 03 متكيف االتصال بالبيطري  

تحدث وفيات في  -2

 المواليد بعد الوالدة.

  28.4 07 ال يوجد

 40.5 207 موروث اللجوء إلى ذوي الخبرة من الشياب 82.0 278 يوجد

 17.1 77 متكيف االتصال بالبيطري    

 5.3 22 موروث الكي على البطن كعالج   

عندك نقص في مياه -9

 الشرب لإلبل.

  7.1 1 ال يوجد

 48.2 233 متكيف زيادة حصة مياه شرب اإلبل 12.2 240 يوجد

 08.2 43 متكيف حفر ابار حصاد المياه  

في عمق  جوفية مياه آبارإنشاء 

 الصحراء في أرض اإلبل.)سندة( 

 22.7 18 ستنبطم

 علفت اإلبل كثير -01

 وحصل ضرر.

  77.2 82 ال يوجد

 22.2 232 متكيف تغيير العليقة 22.2 232 يوجد

ليس لديك معالف  -00

 لوضع العلف 

  233 281 ال يوجد

 3 3 يوجد

الجمل رجله  -08

كسرت فماذا تفعل في 

 تلك الحالة.

  27.1 233 ال يوجد

 04.7 58 موروث التخلص من الجمل بالبيع 72.2 81 يوجد

 22.3 13 متكيف عمل جبيرة حسب الحالة 

عمل جبيرة بتعريشة لحمل الجمل لمدة 

 يوم 73

 1.4 2 مبتكر

عندك إبل شريدة  -03

 وتريد تدير منها حليب.

  43.0 218 ال يوجد

 11.5 27 يوجد

كنت مخططًا  -04

للنهوض بتربية اإلبل 

 فما هي مقترحاتك.

  53.7 223 ال يوجد

 08.2 43 متكيف خزانات للمياه في عمق الصحراء 01.5 41 يوجد

 22.2 12 متكيف طريقة لوشم اإلبل   

 1.0 24 مبتكر المزرعة المشتركة    

 2.2 23 متكيف سوق اإلبل    

 7.7 8 متكيف تسمين اإلبل السوداني    

 0.8 4 مبتكر الخلط مع السالالت الجيدة   
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وجود عجز في األفكار المرتبطة بالمواقف )العاشر، والحادي عشر( حيث نقص الجانب اإلبتكاري في  (،4جدول ) وتبين من النتائج
 األفكار المطروحة كحلول لهذه المواقف.

ويتضح كذلك أن الموقف الثاني عشر: الجمل رجله كسرت فماذا تفعل في تلك الحالة ؟ حيث تركزت مقترحات الحل لدى المبحوثين في 
وكانت الفكرة المبتكرة تتمثل في القيام بعملية التجبير وسط عدة خطوات فنية ولفترة زمنية كبيرة وهي من األفكار التي تم ابتكارها  )ثالثة أفكار(:

من مربي اإلبل المبحوثين، وقد يرجع صعوبة هذه الفكرة كحل نتيجة ما االعتقاد الموروث لدى المربين بأن  %2.0وتمثل مدى إنتشار الفكرة في 
 سر في اإلبل ال يمكن جبره ولذلك فإن الغالب في هذا الموقف هو التصرف في الحيوان بالبيع كمصدر للحم.الك

ةزارة األفكار المرتبطة بالموقف الثاني عشر: كنت مخطًطا للنهوض بتربية اإلبل فما هي مقترحاتك؟ حيث (، 4جدول )وتبين من النتائج 
ين على فكرتين مبتكرتين هما: المزرعة المشتركة لتربية اإلبل بالنظم الحديثة في التربية بالتعاون بين المربكانت األفكار المطروحة ستة أفكار احتوت 

فكانت أن يتم الخلط للساللة المحلية مع سالالت مستوردة من اإلبل عالية اإلنتاج. وتمثل مدى إنتشار الفكرتين  ىوالجهات البحثية، أما الفكرة اأُلخر 
 على الترتيب من مربي اإلبل المبحوثين. %3.2،  %1.3في 
 

 تفكيرهم االبتكاريمستوى العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة للمبحوثين و : ثالثاا
التفكير اإلبتكاري للمبحوثين كمتغير تابع وكل من المتغيرات المستقلة المدروسة فقد تم صياةة الفرض اإلحصائى األول  مستوىلدراسة العالقة بين 

 التالي:
درية، قالسن، والحالة التعليمية، والخبرة في تربية اإلبل، والحيازة الحيوانية اإلبلية، والتوجد عالقة بين المتغيرات المستقلة التالية للمبحوثين: " ال 

مستوى  نوالدافعية لإلنجاز، والمشاركة االجتماعية الرسمية، والتحديث المزرعي الحيواني، واالستعداد للتغيير، والمستوى الطموحي للمبحوث، وبي
 األحداث الفعلية التي تخص القطيع".التفكير االبتكاري لمربي اإلبل في محافظة مطروح في مواجهة بعض 

التفكير االبتكاري لمربي اإلبل مواجهة  مستوى( بين 3.31( وجود عالقة إرتباطية موجبة عند مستوى )5واردة بالجدول رقم )وقد تبين من النتائج ال
افعية لإلنجاز، الحالة التعليمية، والدكمتغير تابع وكل من المتغيرات المستقلة التالية:  بعض األحداث الفعلية التي تخص القطيع بمنطقة البحث

 .، والمستوى الطموحي للمبحوثاالجتماعية الرسمية، والتحديث المزرعي الحيواني، واالستعداد للتغييروالمشاركة 
دراك المثيرات الخارجية المحيطة بهم وكذلك ت ويمكن تفسير هذا النتائج في ضوء أن المبحوثين األكثر تعليًما      حليل يكون لديهم القدرة على فهم وا 

في إطار التنفيذ و ، كثر مالئمةالحلول المناسبة وتنفيذ الحل األ قدرة على ترتيب الوضع والتمكن من وضع أكبر عدد منعناصر الموقف وبالتالي ال
خر لتنفيذ أللتلك الحلول فإن المربي األكثر دوافع لإلنجاز يكون نشيًطا بما يكفي لتحوير هذه الحلول ويكون لديه المرونة الكافية لإلنتقال من حل 

اركة دافعية اإلنجاز للمربي كانت دوافعه االبتكارية كبيرة، وتمثل المشحيث كلما زاد صحة لعالج المواقف الحياتية التي تخص القطيع،  الحل األكثر
مشاركة  ا زادماالجتماعية الرسمية في المنظمات فرصة كبيرة الستعراض االمكانيات العقلية لدى االفراد ذوي درجة القدرة االبتكارية العالية ولذلك كل

 يجاد الحلول للمواقف الحياتية اليومية الخاصة بالقطيع، كلماالقدرات االبتكارية إل هالمربي في المجاالت العامة وخاصة الزراعية كلما نشطت لدي
بي لديه ان المر زادت حداثة المربي في مجال اإلنتاج كلما توسعت مداركة لالطالع على كل ما هو جديد وتصبح الفرصة أكبر لالبتكار، وكلما ك

لى أن المربي ذو ، وقد ُيعزى ذلك إ، والمربي الطموح يكون لديه القدرة على االبتكاراستعداد للتغيير كلما زادت فرصه لإلبتكار وتنمية هذه القدرات
 معارفه ومهاراته.المستوى الطموحي العالي يسعى دائًما إلى التحسين المستمر والجاد لعمل شئ ما بالنسبة لقطيعه من خالل تطوير 

التفكير االبتكاري لمربي اإلبل مواجهة بعض األحداث الفعلية  مستوى(، بين 3.31كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة عند مستوى  )
 التي تخص القطيع بمنطقة البحث والقدرية كمتغير مستقل.

تي مواجهة بعض األحداث الفعلية الفي التفكير االبتكاري لمربي اإلبل  مستوىين (، أنه ال توجد عالقة معنوية ب5كما أوضحت النتائج بالجدول )
عنوية متخص القطيع بمنطقة البحث وكل من: السن، وعدد سنوات الخبرة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية اإلبلية. ويمكن تفسير عدم وجود عالقة 

تكار أن يكون كبير في السن أو أن يكون على خبرة طويلة بتربية اإلبل. كما أن كبر حجم بأنه ليس شرًطا أن يكون المربي لديه القدرة على اإلب
ك المهنة لالحيازة المزرعية اإلبلية أو في حاالت صغرها قد تجعل المربي بعيد عن األمور الفنية الخاصة بإدارة القطعان واستغناء عن االشتغال بت

 ة المأجورة.والميل إلى ترك إدارتها كلًيا لبعض العمال
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ئصهم لمربي اإلبل المبحوثين في محافظة مطروح  وبعض خصا التفكير االبتكاري مستوىالتباين في قيم معامل االرتباط البسيط بين ( 2جدول )
 الشخصية المدروسة

 مستوى المغزوية  قيم معامل االرتباط المتغيرات
 ةير مغزوي 3.123 السن -1
 ةير مغزوي 3.300 الخبرة في تربية اإلبل -2
**3.363 الحالة التعليمية للمبحوث -3  3.31 
 ةير مغزوي 3.312 السعة الحيازية الحيوانية اإلبلية -4
 3.31 **3.210- القدرية -5
**3.534 الدافعية لإلنجاز -6  3.31 
**3.643 المشاركة االجتماعية الرسمية -0  3.31 
**3.503 التحديث المزرعي الحيواني -2  3.31 
**3.501 االستعداد للتغيير -1  3.31 

**3.633 المستوى الطموحي -13  3.31 
 

وجد عالقة معنوية توبناًءا عليه أمكن رفض أجزاء من الفرض االحصائي األول وقبول الفرض النظري البديل ليصير على الصورة التالية: 
لمبحوثين: األحداث الفعلية التي تخص القطيع بمنطقة البحث وبين المتغيرات المستقلة التالية لالتفكير االبتكاري لمربي اإلبل مواجهة بعض  مستوىبين 

 .لمستوى الطموحي"االحالة التعليمية، والقدرية، والدافعية لإلنجاز، والمشاركة االجتماعية الرسمية، والتحديث المزرعي الحيواني، واالستعداد للتغيير، و 
 ية.السن، وعدد سنوات الخبرة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية اإلبلمن الفرض االحصائي األول في المتغيرات التالية:  كما لم نتمكن من رفض أجزاء

 
في محافظة  لمبحوثينالمربي اإلبل  التفكير االبتكاري مستوىتحديد درجة مساهمة المتغيرات المستقلة ذات العالقة في التباين الكلي المفسر ل: رابعاا

 . مطروح
مربي اإلبل المبحوثين ل المسئولة عن تفسير التباين في مستوى التفكير االبتكاري الشخصيةالمتغيرات في ضوء أهداف البحث، ولتحديد 

مربي اإلبل المبحوثين ل التفكير االبتكاري مستوى، وإلختبار الفرض اإلحصائي المتعلق ببيان أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة على في محافظة مطروح
تم االستعانة بأسلوب االنحدار المتعدد كأحد األساليب اإلحصائية شائعة االستخدام في البحوث االجتماعية واإلرشادية  في بمنطقة البحث كمتغير تابع،

 . (SPSS)وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 
التباين في من التباين في المتغير التابع والمتمثل في  %61.2سير متغيرات مستقلة فقط هي المسئولة عن تف خمسةأتضح أن هناك 

والمستوى  ،المشاركة االجتماعية الرسمية للمبحوث ، وهذه المتغيرات هي:لمربي اإلبل المبحوثين في محافظة مطروح التفكير االبتكاري مستوى
وهذه الدالة مغزوية عند مستوى  % 61.2حيث بلغ معامل التفسير  الحيواني.المزرعي التحديث ، والقدرية، و االستعداد للتغييرالطموحي للمبحوث، و 

 .3.31احتمالي 
وى التفكير مست(، أن المشاركة االجتماعية الرسمية  يعد أهم المتغيرات وأكثرها قدرة على تفسير التباين في 6يتضح من نتائج الجدول )و 
 مستوىمن التباين في المتغير المركزي للدراسة وهو   %41.3لمربي اإلبل المبحوثين في محافظة مطروح حيث يفسر هذا المتغير بمفرده  االبتكاري

 لمربي اإلبل المبحوثين في منطقة البحث. التفكير االبتكاري
افظة ستوى التفكير اإلبتكاري لمربي اإلبل المبحوثين في محنسبة مساهمة المتغيرات المستقلة ذات العالقة في التباين الكلي المفسر لم( 6جدول )

  مطروح
خطوات 

 التحليل

المتغير المستقل الداخل في 

 التحليل

معامل االرتباط 

 ( R) المتعدد

معامل التحديد 

 التجميعى

معامل 

التحديد 

 الجزئى

معامل 

 Bاالنحدار

F 

 محسوبة

 معنوية

المشاركة االجتماعية  األولى

 الرسمية 

 3.570  3.720 3.720 20.12 215.13 3.32 

 3.32 11.33 22.11 3.221 3.212 3.412 المستوى الطموحي الثانية

 3.32 42.74 22.22 3.302 3.253 3.487 االستعداد للتغيير الثالثة

 3.32 50.25 22.24 3.318 3.288 3.454 القدرية الرابعة

 3.32 24.32 23.48 3.330 3.528 3.585 التحديث المزرعي الحيواني الخامسة
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من  %11.2أسهم متغير المستوى الطموحي للمبحوث المرتبة الثانية من حيث القدرة على تفسير التباين في المتغير التابع حيث يسهم في تفسير  -
 التباين. 

في مستوى التفكير  من التباين %3.5في ضوئه تفسير وقد جاء االستعداد للتغيير المرتبة الثالثة في دالة االنحدار المتعدد على مراحل حيث يمكن  -
 لمربي اإلبل المبحوثين في منطقة البحث. االبتكاري

لمربي اإلبل المبحوثين في منطقة  في مستوى التفكير االبتكاري من التباين %2.2وتمثل في المرتبة الرابعة متغير القدرية حيث يسهم بتفسير  -
 البحث.

لمربي اإلبل  في مستوى التفكير االبتكاري من التباين % 3.3ة واألخيرة متغير التحديث الحيواني حيث يسهم بتفسير جاء في المرتبة الخامس -
 المبحوثين في محافظة مطروح. وهذا يشير إلى وجود متغيرات أخرى أو عوامل أخرى تذثر في هذا التباين والتي يجب البحث عنها ودراستها.

ن رفض أجزاء من الفرض اإلحصائي الثاني وقبول الفرض النظري البديل ليصير على الصورة التالية: " تسهم كل من وطبًقا للنتائج السابقة أمك
ديث المزرعي حالمتغيرات المستقلة التالية: المشاركة االجتماعية الرسمية للمبحوث، والمستوى الطموحي للمبحوث، واالستعداد للتغيير، والقدرية، والت

 ثين بمنطقة البحث".لمربي اإلبل المبحو  مستوى التفكير االبتكاريالقة اإلرتباطية المعنوية في تفسير التباين الكلي للتغير في الحيواني ذات الع
 

 التوصيات:
وكذلك   ”Interactive model“الحاجة إلى تعزيز العالقة بين البحوث والمربين والجهاز اإلرشادي واإلتجاه لإللتزام بالنموذج التفاعلي  -1

 حفيز االبتكار لدى المربين من خالل تنفيذ نموذج جديد في نقل المعرفة بطريقة تعاونية.ت
تخطيط وتنفيذ برنامج إرشادي لزيادة القدرات اإلبتكارية لدى مربي اإلبل بمحافظة مطروح يتمثل في تفعيل اإلبتكار التعاوني بحيث تصبح  -2

ستصالح األراضي لتنمية وتحديث تربية اإلبل وضمان جودة هذه الوسائل أكثر ايجابية كهدف استراتيجي في ظل سيا سة وزارة الزراعة وا 
 المنتجات اإلبلية  وحماية المربين من التقلبات المناخية ونقص األعالف والرعاية البيطرية.

 .ودراستها وتحليلهاإستثمار القدرات االبتكارية السابقة للمربين بمحافظة مطروح وتوفير الغطاء العلمي لهذه االبتكارات  -3
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 .المبحوثين وتطويرها بما يتالئم مع تعميم تنفيذها
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Abstract 

This study aimed to identify Creative Thinking of Camel Raiser and Associated variables in Matrouh, 

Governorate, by achieving the following objectives: 

Identify the level of Creative Thinking of Camel Raiser in the studied area. 2-  Explore the relationship between 

Camel Raisers' Creative Thinking level with the independent variables.  3- Determine the percentage of 

contribution of the significant independent variables in explaining the variation in the degree of change in Camel 

Raisers' Creative Thinking level. 

A simple random sample was selected  from the files of agricultural directorate in Matrouh and Sidi Brany 

districts. The sample was (182) Camel Raisers representing (53.5%) from Camel Raisers. Respondents were 

chosen from the Two selected Districts ( 112 and 70 respondents) respectively. Data were collected through the 

personal interviews with the respondents during October and November 2016. 

Pearson correlation coefficient, and Multiple Regression gradual, in addition to the numerical and tabular 

presentation of repetitive and percentages, the average mean and standard deviation were used  for data 

presentation and analysis. 

The most important results were: 

1- It was found that about 12.09% of respondents have a high level of Creative Thinking, while respondents with 

an average level and lower level of Creative Thinking were 13.74%, 74.17% respectively. 

2- Were found  Positive correlation relationship at the level (0.01) between the degree of respondents' Creative 

Thinking as a dependent variable and each of the independent variables: Educational status, Motivation, Formal 

social participation, Animal farming upgrading, Acceptability for change, aspiration Level, and a negative 

correlation relationship at the level of (0.01) between the degree of respondents' acceptance of date palm Tissue 

Culture as a dependent variable and  Fatalism as independent variable. The results showed no correlation between 

the level of Creative Thinking of respondents to the following variables: Age, Experience in camel breeding, 

Capacity of camel possessory as independent variables. 

3- The study revealed that the percentage of contribution of the independent variables collectively were significant 

at 0.01 and the significance of the model reached 61.8% on the fifth step of the total variance in the dependent 

variable, and 41.3% of it was a result of the Formal social participation, Also around 14.2% was due to the 

aspiration Level, 3.5% of the Acceptability for change, 2.8% due to the Fatalism, 0.3% due to Animal farming 

upgrading. 
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