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 ملخص 

طبيعة العالقة بين التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي لدى طالب وطالبات هدفت الدراسةةةةةةة كلى الك ةةةةةة  عن 

م، وتكونت عينة الدراسة من عينة ع وائية من طالب وطالبات جامعة 2022جامعة الملك عبد العزيز بجدة لعام 

لدراسةةةةةةةة على م يا384الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وتتكون من ) بة، وقد اعتمدت ا باً وطال س التفكير ( طال

(، وقد 2014(، وم ياس التفكير االبداعي من كعداد صةةةةةةوالحة )2016االنتحاري من كعداد العادلي وناصةةةةةةر )

 توصلت الدراسة كلى النتائج التالية:

بين مستوى التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي  0.01توجد عالقة عكسية دالة احصائياً عند مستوى الداللة  .1

 م.2022امعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة في العام لدى طالب وطالبات ج

ً عند مستوى الداللة  .2 في متوسط درجات التفكير االنتحاري لدى طالب  0.05ال توجد فروق دالة احصائيا

 م تبعاً لمتغير الجنس. 2022وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة في العام 

ً عند مستو .3 في متوسط درجات التفكير االبداعي لدى طالب  0.05ى الداللة ال توجد فروق دالة احصائيا

 م تبعاً لمتغير الجنس.  2022وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة في العام 

 وبناًء على طبيعة النتائج ف د أوصت الباحثات بما يلي:

 تفكير االنتحاري.ال يام بحمالت عالجية مكثفة للطلبة الذين يعانون من ارتفاع في مستوى ال .1

العمل على تنمية الجوانب االبداعية والرقي بمستوى التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة الجامعية لما له من  .2

 أثر من خفض مستوى التفكير االنتحاري.

ن ر من ورات دينية في جامعة الملك عبد العزيز لتدل الطالب على رأي الدين االسالمي الذي يرفض مجرد  .3

 باالنتحار أو الميل للتفكير االنتحاري.التفكير 

كضافة بعض المواد الدراسة التي تختص بأنواع التفكير كالتفكير االبداعي والتفكير الناقد بهدف الرقي بالتفكير  .4

 لدى جميع طلبة المرحلة الجامعية.

التفكير االنتحاري لدى االستعانة بخبراء علم النفس وعلم االجتماع لتوعية المجتمع السعودي كافة بمخاطر  .5

 أفراد المجتمع، وكيفية التغلب على هذا التفكير.

توعية اآلباء واألمهات بضرورة متابعة أبنائهم وبناتهم ومالحظة ن اطاتهم وذلك حرصاً منهم لعدم وقوعهم  .6

 ضحية للتفكير االنتحاري.
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Abstract 

The study aimed to reveal the nature of the relationship between suicidal thinking and 

creative thinking among male and female students of King Abdulaziz University in 

Jeddah for the year 2022 AD. On the suicidal ideation scale prepared by Al-Adly and 

Nasser (2016), and the creative thinking scale prepared by Sawalha (2014), the study 

reached the following results: 

1. There is a statistically significant inverse relationship at the significance level 

of 0.01 between the level of suicidal thinking and creative thinking among male 

and female students of King Abdulaziz University in Jeddah in the year 2022 

AD. 

2. There are no statistically significant differences at the significance level of 0.05 

in the average degrees of suicidal thinking among male and female students of 

King Abdulaziz University in Jeddah in the year 2022 AD according to the 

gender variable. 

3. There are no statistically significant differences at the significance level of 0.05 

in the average degrees of creative thinking among male and female students of 

King Abdulaziz University in Jeddah in the year 2022 AD according to the 

gender variable. 

Based on the nature of the results, the researchers recommended the following: 

1. Carrying out intensive treatment campaigns for students who suffer from a high 

level of suicidal ideation. 

2. Working on developing the creative aspects and raising the level of creative 

thinking among university students because of its impact on reducing the level 

of suicidal thinking. 

3. Publishing religious pamphlets at King Abdul Aziz University to show students 

the opinion of the Islamic religion, which rejects the mere thought of suicide or 

the tendency to think suicidal. 

4. Adding some study materials related to the types of thinking, such as creative 

thinking and critical thinking, with the aim of promoting thinking among all 

undergraduate students. 

5. Enlist the help of psychologists and sociology experts to educate all Saudi 

society about the dangers of suicidal thinking among members of society, and 

how to overcome this thinking. 

6. Educating fathers and mothers about the necessity of following up their sons 

and daughters and observing their activities, in order for them not to fall victim 

to suicidal ideation. 
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 المقدمة

حياة الب رية، ويدل على مؤشرات نفسية ألعراض مرضية يعد االنتحار من أكثر الظواهر التي تهدد  

ممتدة تؤثر على تطور الفرد ونموه داخل المجتمعات، حيث تدل المؤشرات العلمية والطبية على ارتفاع معدالت 

أل   800أن نسبة االنتحار تصل كلى  ة، وقد ذكرت منظمة الصحة العالميةاالنتحار عالمياً خالل السنوات األخير

 .(139ه: 1438)الم وح،  ثانية 40ل حالة انتحار واحدة كل وياً بمعدشخص سن

وترى الباحثات أن التفكير االنتحاري ي ل التفكير في أي مجال آخر، وبالتالي فهو يحجم التفكير 

والتصرفات، بل ويتحكم بها ب كل كبير، حيث أن كل تفكير ال خص يصبح منصباً في اتجاه واحد وهو االنتحار، 

والتي تؤدي لعمليات التفكير، وبالتالي الدماغ بب وألتفه األسباب، مما قد يؤثر على العمليات الع لية داخل وألي س

قد يؤثر ذلك على ال درات اإلبداعية لدى األشخاص الذين يفكرون باالنتحار، وقد يؤثر على تفكيرهم اإلبداعي، 

 حيث يعتبر التفكير اإلبداعي من أنواع التفكير ذات المستوى العالي. 

( أن التفكير اإلبداعي هو أرقى أنواع الن اط اإلنساني، فالت دم العلمي 873: 2015ويرى )خضر، 

والتكنولوجي وحتى الت دم الحضاري الحادث في هذه األيام يتطلب الك   عن ال درات اإلبداعية وتطويرها عند 

 ر كبداعي للتغلب عليها. األفراد، كما أن الم كالت الحياتية التي نتجت عن هذا الت دم تحتاج لتفكي

 الهدف العام من إجراء الدراسة .1

على التفكير  بين التفكير االنتحاريعالقة ال الك ةةةة  عنكن الهدف العام من كجراء هذه الدراسةةةةة هو:   

عام  جدة ل ظة  حاف لك عبد العزيز  بم عة الم جام بات  لدى طالب وطال هدف 2022اإلبداعي  هذا ال ، ويتفرع من 

 الفرعية التالية:  مجموعة من األهداف

طالب وطالبات جامعة الملك عبد  لدى التفكير االنتحاري الفروق في متوسةةةةةةط درجاتالتعرف على  -

 تبعاً لمتغير الجنس. 2022العزيز بمحافظة جدة لعام 

 التعرف على الفروق في متوسط درجات التفكير االبداعي لدى طالب وطالبات جامعة  -

 تبعاً لمتغير الجنس. 2022لعام الملك عبد العزيز بمحافظة جدة  -

 أهمية الدراسة .2

تتمثل أهمية الدراسةةةة في جانبين هما: الجانب النظري والجانب التطبي ي، وفيما يلي توضةةةيح ألهمية الدراسةةةة في 

 هذين الجانبين: 

 األهمية النظرية 

 قد تفيد هذه الدراسة في تعري  المجتمع بطبيعة األفكار االنتحارية وكيفية تجنبها. -

 قد تفيد هذه الدراسة في لفت نظر اآلباء على االهتمام ومالحظة أي ميول أو فكر انتحاري لدى األبناء. -
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كثراء المكتبة العالقة بهذه النوعية من الدراسةةةةات باعتبارها الدراسةةةةة العربية األولى التي تتناول العالقة بين  -

 التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي على حد علم الباحثات.

 األهمية التطبيقية 

ت د تفيد نتائج البحث صةةةةناع ال رار في المملكة والذين قد ي وموا بتحديد برامج وأن ةةةةطة خاصةةةةة للعمل على  -

 .الحد من هذا التفكير لدى األفراد الذين يفكرون في االنتحار ما يؤدي لت ليل نسبة هؤالء األشخاص

لدور االنتحار في التفكير اإلبداعي وبالتالي تأثير كما يمكن أن تعطي نتائج هذه الدراسةةةةةةة الصةةةةةةورة الكاملة  -

التفكير باالنتحار على التفكير اإلبداعي ما يوجب وضةةةةةةع برامج عالجية توعوية لهؤالء األشةةةةةةخاص الذين 

 يفكرون باالنتحار. 

 مشكلة الدراسة .3

يؤثر على كل أدوار اإلنسةةةةةان، كما يؤثر بدوره على تصةةةةةرفات اإلنسةةةةةان، وعلى  يكن التفكير االنتحار

طري ة تفكيره، حيث يصةةبح تفكير اإلنسةةان منصةةب ف ط على االنتحار، ويصةةبح يخترع المبررات لكي ينفذ عملية 

خطراً كبيراً  االنتحار، وبالتالي يصةةبح كل ما يدور في محيطه دافع له لتنفيذ فكرته في االنتحار، وهو ما قد ي ةةكل

على ال ةةخص نفسةةه، وعلى محيطه من األسةةرة واألقارب واألصةةحاب، وحتى على الدولة ذاتها، حيث أنه يصةةبح 

ودولته، فيصةةبح كنسةةان رير منتج، وكل أفكاره  هعضةةو رير فعال، بل قد يكون عضةةواً ضةةاراً في أسةةرته ومجتمع

التي يعي ةةها، لذا تسةةعى الدول للتعرف على  هدامة، وبالتالي يصةةبح من الخطر وجود هكذا شةةخص بتلك الظروف

 هؤالء األفراد لوضع برامج عالجية لمثل هذه الحاالت. 

هو م كلة تؤرق العاملين في مجال علم النفس والمتخصصين، وهي م كلة يحاول  يوالتفكير االنتحار

أي شةةةةيء سةةةةوى االنتحار،  الجميع البحث عن حلول لها، فهي تؤثر في تفكير الفرد وتوق  لديه عملية التفكير في

وهو ما يؤدي بدوره للتأثير على التفكير اإلبداعي لدى األفراد والذي يعتمد على المرونة واألصةةةةةةالة وريرها من 

 الخصائص في عملية التفكير. 

مالحظة انتحارية، والتي توف ِّر في يتركون واحد من كل سةةةةتة أشةةةةخاص ي تلون أنفسةةةةهم  يكما أنَّ حوال

ياوًعا هو بعض األحيان أدل لاوكياتا االنتحارية عن تفاعل عدَّة عوامل عادةا وأكثرها شةةةةا ةً على السةةةةبب، وتنتج السةةةةُ

محةةةاوالت  ٪ من50االكتئةةةاب وعةةةدم توفر جودة الحيةةةاة يسةةةةةةهم االكتئةةةاب وانعةةةدام جودة الحيةةةاة في أكثر من 

 (27: 2015االنتحار.)المغربي،

( لالضطرابات ٪ من حاال20وبالنسبة لكبار السن، قد يكون نَحو  ت االنتحار استجابة )جزئيًا على األقل 

َمة في الطفولة، بما في  الجسةةدية المزمنة والمؤلمة الخطيرة، ويكاون األشةةخاص الذين تعرضةةوا كلى تجارب صةةادِّ

هاون زيادةً في خطر اإل حاَولة االنتحار، وربَّما يعود هذا كلى أنَّهم ياواجِّ عاملة، أكثر ميالً لما صةةةةةةابة ذلك كسةةةةةةاءة الما

 (78: 2012باالكتئاب وعدم سالمة الصحة النفسية وال لق وعدم ال عور بالراحة في الحياة.)ثابت،
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% من طلبة المرحلة الجامعية الذين 30-20كما وأشارت العديد من المصادر أن هناك نسبة تتراوح بين 

ة من الممكن أن تزيد كذا ما أتيحت لديهم يمتلكون م ومات االبداع والتفكير االبداعي والتفكير الناقد، وأن هذه النسب

 (55: 2018الفرصة لتنمية هذه الجوانب االبداعية.)ق طة،

 مما سبق تتضح لدى الباحثات م كلة الدراسة والتي تتمثل في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

عبد العزيز بمحافظة جدة لعام وطالبات جامعة الملك بالتفكير اإلبداعي لدى طالب االنتحاري  التفكيرما عالقة 

 ؟ 2022

 فروض الدراسة .4

 تتمثل فروض الدراسة بما يلي: 

توجد عالقة دالة كحصةةةةائياً  بين التفكير باالنتحار والتفكير اإلبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد  .1

 . 2022العزيز بمحافظة جدة لعام 

توجد فروق دالة كحصةةةةةةائياً في مسةةةةةةتوى التفكير باالنتحار لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز  .2

 تبعاً لمتغير الجنس.  2022بمحافظة جدة لعام 

توجد فروق دالة كحصةةةةةةائياً في مسةةةةةةتوى التفكير اإلبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز  .3

 ير الجنس. تبعاً لمتغ 2022بمحافظة جدة لعام 

 متغيرات الدراسة .5

 تتمثل متغيرات الدراسة فيما يلي: 

 التفكير االنتحاري -

أذى مفتعل ذاتياً بنية الموت، وهو ما ينتهي تفكير الفرد ببأنه:    التفكير االنتحاريتعرف منظمة الصةةةةحة العالمية 

 (154: 2014بالموت   )ال وبكي، 

سبب كان، أما عن التفكير  وتعرفه الباحثات كجرائياً: بأنه قيام ال خص سه للتخلص من الحياة ألي  بمحاولة قتل نف

 . االنتحاريباالنتحار فيمثل بالدرجة التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة على م ياس التفكير 

 التفكير اإلبداعي -

حول الم ةةةكلة التي يعرف التفكير اإلبداعي بأنه:   األسةةةلوب الذي يسةةةتخدمه الفرد في كنتاج أكبر عدد من األفكار 

 (14: 2014يتعرض لها، وتتص  هذه األفكار بالتنوع واالختالف وعدم التكرار وال يوع . )صوالحة، 

وتعرف الباحثات التفكير اإلبداعي كجرائياً بأنه: الدرجة التي يحصل عليها الطالب أو الطالبة من عينة الدراسة في 

 م ياس التفكير اإلبداعي. 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 النظريات التي فسرت االنتحار

 نظرية التحليل النفسي -

افترضةةت وجود رريزتين، رريزة الحياة ورريزة الموت، وخرج فرويد بنظرية الحزن واالكتئاب، فاإلنسةةان يولد 

يدركه شةيئاً ف ةيئاً ويعي (، فاحتكاك الطفل بواقعه IDمع مجموعة من الميول والغرائز، ورير المصة ولة سةماها )

نفسةةه، وحينها تتكون شةةخصةةيته العاقلة الواقعية وهي األنا، وبعد بضةةع سةةنين تتعلق أفكاره وعواطفه بالمثل العليا، 

 (276: 2021وبالتالي تكون ال س الثاني المثالي وهي الضمير. )حمدونة والمصري، 

 نظرية الضغوط لكالود وأوهالين -

مجتمع تجعل األفراد م ةةةةةةوشةةةةةةين ورير قادرين على التمييز بين األعراف التي توجه كن حالة الالمعيارية في ال

سةةةلوكهم، وتتوالد الضةةةغوط عندما تكون األعراف االجتماعية رير واضةةةحة أو متصةةةارعة أو ضةةةعيفة، أو عندما 

واالنتحار، تف ةةل في ت ديم الفرصةةة لدفراد لتح يق حاجاتهم، وهذا يؤدي لطحباط، واإلحباط يؤدي كلى االنحراف 

ومن أهم األبنية االجتماعية الضةةةةةةارطة )الف ر( الذي يدفع لالنحراف، ويسةةةةةةتفاد من هذه النظرية في تأثير العامل 

سير كقبال األشخاص لالنتحار أو محاولة االنتحار، ومدى تأثير الف ر بصفة عامة على االنتحار  االقتصادي في تف

 (89: 2017أو محاولة االنتحار. )العرجا والمصري، 

 نظرية الضبط االجتماعي -

تفسةةير هاهرة االنتحار حيث ربط الم ةةكلة بالنظام االجتماعي السةةائد وتغيراته واعتبار االنتحار هاهرة اجتماعية 

بل داللة طبيعة األخالق السةةةائدة في مجتمع معين، وبذلك ف د عارضةةةت ورفضةةةت التفسةةةيرات السةةةائدة في ال رن 

وراثةةة، والجنون، والمنةةاق وت ليةةد اآلخر في انتحةةاره، وأكةةدت من خالل التةةاسةةةةةةع ع ةةةةةةر والمتمثلةةة في دور ال

اإلحصاءات عن التبادالت التي تطرأ على نسبة االنتحار في الزمان والمكان، حمالة ك   العوامل المفسرة لتلك 

يتغير ويتأثر الظاهرة من المنظور االجتماعي كذ تبين أن االنتحار ي ةةير كلى سةةلطة المجتمع على الفرد، فاالنتحار 

معاكسةةةةةةة لتكامل المجموعات االجتماعية فيما بينها، بناًء على أن الفرد جزء من تكوين هذه المجموعات بطري ة 

االجتماعية، فعندما تكون الجماعة متماسةةكة يتماسةةك فيها األفراد وتتبلور قيم وقواعد السةةلوك لتنظيم العالقات بين 

مسةةةاعدة األفراد في كيجاد السةةةبل الناجحة لتح يق ما يصةةةبون له وبالتالي األفراد، بمعنى آخر فالجماعة تعمل على 

 (14: 2020ت ل نسبة االنتحار في مثل هذه المجتمعات. )نافع، 

 النظرية االجتماعية -

( من أهم الدراسةةةةات التي تمثل الجانب االجتماعي في تفسةةةةير االنتحار، حيث 1958وتعد دراسةةةةة أميل دوركايم )

دحض االعت اد بأن االنتحار ناتج عن عمل فردي، حيث الحظ أن نسةةةةةةبة االنتحار تختل  من عمل دوركايم على 

 (276: 2021جماعة لجماعة أخرى، لذا يرى أن االنتحار عبارة عن هاهرة اجتماعية. )حمدونة والمصري، 
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 النظريات التي فسرت اإلبداع

نظريات أوضةةةةةةحت جوانب مهمة من جوانب اختلفت النظريات في تفسةةةةةةير وتحديد معناه ومعالمه، لكن هذه ال 

 ( ۹۰، ص  ۲۰۰٥بعاده المتعددة وسنعرض بعض هذه النظريات بإيجاز. ) عبد العال ، أاإلبداع و

 نظرية اإللهام أو العبقرية -

بغض النظر عما أنجز سةةاب ا  ,وتفترض هذه النظرية أن األعمال اإلبداعية تظهر ب ةةكل فطري في لحظات كيحاء 

رب والخبرات المتوفرة عند المبدع، وبناء على ذلك فإن المبدع حسةةب هذه النظرية يسةةتحضةةر وبمعزل عن التجا

 .الخيال الخصب، لكن يستلزم التنظيم والتوجيه وال درة على الحكم

  نظرية التحليل النفسي )السيكولوجي( -

الداخلية وليس الخارجية التي د( تهتم بدراسةةةة الدوافع النفسةةةية أي العوامل يوهذه النظرية تزعمها )سةةةيجموند فرو

تدفع بالمبدعين كلى كنجاز أعمالهم اإلبداعية، وترتكز على أن الصةةةةةراعات الداخلية للفرد والتي هلت مكبوتة تولد 

 .عنده اإلبداع في مرحلة معينة، وكأنه تفريغ للم اعر واألحاسيس وكأنه يحاول كشباع ررائزه بجر هذا اإلبداع

 النظرية العقلية -

النظرية أن اإلبداع نتاج الع ل ووليد التفكير وكن أي عمل مبدع ال يمكن أن يرى النور كال كذا مسةةةةةةته  ترى هذه

 .عصا الع ل الب ري وخضع لتأمل ورؤية وكرادة وكصرار

ويرى )جليفورد( وهو من أبرز أصةةةةةحاب هذه النظرية، أن اإلبداع هو تنظيم يتكون من عدد من ال درات الع لية، 

 . ( ۱۳، ص  ۱۹۸۹، المرونة ، األصالة والحساسية تجاه الم كالت. ) روشگا ، منها الطالقة 

 نظرية القياس النفسي -

وتعد هذه النظرية امتداداً لحركة ال ياس النفسةةةةةةي، والتي بدأت مع العالم الفرنسةةةةةةي )الفرد بينيه( في تطوير أول 

وك والذكاء واإلبداع، وأن اإلبداع شةةأنه شةةأن اختبار ل ياس الذكاء وترتكز هذه النظرية على وجود عالقة بين السةةل

الذكاء يجب أن يخضةةع للبحث التجريبي. وال ياس ، وهو موجود لدى كل األفراد وبنسةةب متفاوتة ، وبالتالي يمكن 

 . قياسه وتحديده

 النظرية االجتماعية -

إلبداعي، وتأثير العوامل تؤكد هذه النظرية على دور المناق والوسةةةةةةط االجتماعي في عملية اإلبداع وفي النتاج ا 

) أن تصةةةةوراتنا :االجتماعية واالقتصةةةةادية والث افية والتربوية على اإلبداع. ل د أشةةةةار ) جيرارد ( كلى ذلك ب وله 

) كن المجتمع وحدة عالية ، أما الفرد فإنه ال يصل  :المبدعة ليست نتاجاً وبتاريخ الحضارة كلها ( أما بياجيه في ول

اله الع لية كال بم دار منا يتخيل مكاناً في تفاعل الجماعات ، وبالتالي في كطار المجتمع ككل ، كلى ابتكاراته وأعم
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اإلنتاج تفاعل وتركيب ألفكـةةةةار أعدت في كال كن كبار الناس الذين خطـةةةةوا اتجاهات جديدة لم تكن ) اتجاهاتهم ( ، 

 . ( ۹٤، ص  ۱۹۸۹كطار تعاون مستمر ( ( . ) روشكا ، 

 المشكالتنظرية حل  -

وتفترض هذه النظرية أن العملية اإلبداعية هي عملية كيجـةةةةةةةاد حـةةةةةةةل كبداعي لم كلة رير عادية، وقد اعتمد هذا  

األسةةلوب في كجراء دراسةةة مكثفة حول طبيعة العملية اإلبداعية وتعليم اإلبداع، وهذا انعكس بصةةورة كيجابية على 

تعلمين، وكان يعت د أن تفعيل ال ـةةدرة علـةةى التخيـةةل هـةةي مفتـةةاح تطوير برامج تربوية بهدف ت وية اإلبداع لدى الم

  .(۳، ص ۲۰۰٥لعمليـة الحـل اإلبـداعي ألي م كلة. )الراوي، 

 الدراسات السابقة

 جنبيةاألدراسات ال

ة لمجموع واإلبداع واالنتحار العقلي المرض" بعنوان: (سيمون كياغا وآخرون 2012) استباقية دراسة

 "عاًما 40 لمدة السكان من

هدفت الدراسةةةة كلى الك ةةة  عما كذا كان اإلبداع مرتبط بجميع االضةةةطرابات النفسةةةية, أم أنها ترتبط ف ط مع تلك 

المتعل ة باألمراض الذهانية. وتمثلت عينة الدراسةةة على ما ي ارب مليون شةةخص مما تم ت ةةخصةةيهم باضةةطرابات 

 سةةةةةةةةةةجةةةةالت بةةةةاسةةةةةةةةةةتةةةةخةةةةدام وال ةةةةةةةةةةواهةةةةد لةةةةلةةةةحةةةةاالت مةةةةتةةةةداخةةةةلةةةةة دراسةةةةةةةةةةة وتةةةةم كجةةةةراء نةةةةفسةةةةةةةةةةيةةةةة.

 المرضةةةةةةةى في اإلبةةةداعيةةةة المهن حةةةدوث م ةةةارنةةةة تمةةةت حيةةةث الطوليةةةة، السةةةةةةةويةةةديةةةة السةةةةةةةكةةةان مجموع

وتةةم   السةةةةةةةةكةةةانةةيةةةة الةةمةةتةةطةةةابةة ةةةة. الضةةةةةةةةوابةةطفةةي  األمةةراض بةةتةةلةةةك الةةم ةةةةةةةةخصةةةةةةةةيةةن رةةيةةر أقةةةاربةةهةةمو

 وف دان طب، ال  ثنائي  واالضطراب م،الفصا لمرضى األولى الدرجة وأقارب اإلبداعية المهن بين ارتباًطا كيجاد

هيةةةة لتوحةةةد. مرضةةةةةةةى وألشةةةةةةة ةةةاء العصةةةةةةةبي، ال ةةةةةةة ول ةةةد تم الك ةةةةةةة  في دراسةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةاب ةةةة بةةةأن  ا

 اإلبداعية. المهن في  كبير ب كل ممثلون وأقاربهم ال طب ثنائي االضطراب أو الفصام مرضى

 

 "الجامعية الفنون تخصصات في واالنتحار واإلبداع التدفق مخاطر" بعنوان: (2019)جينيل م هاالرت ةسدرا

صات الفن للطالب الجامعيين وتحديد ما صعلى ما كن وجد خطر لالنتحار في تخهدفت هذه الدراسة كلى التعرف 

عند االنخراط في التعبير اإلبداعي. و تمثلت  اذا كان وعي التدفق يعزز األمل أو الهدف في الحياة , أو المرونة

 ومخةاطر االكتئةاب ت يس التي الت ييمةات من( طةالبةا م ةةةةةةةاركةا قةاموا بعمةل مجموعةة 474عينةة الةدراسةةةةةةةة ب)

اإلنترنت. عبر اسةةتطالع خالل من والمرونة الحياة في والهدف واألمل التدفق ووعي اإلبداعي واإلنجاز االنتحار

أشارت نتائج الدراسة والفنية. رير  بالتخصصات الخاصة بتلك الفنية للتخصصات االنتحار مخاطر م ارنة تمت 

فنية لم تكن أكثر عرضةةة لالنتحار من التخصةةصةةات رير الفنية, كما أن األن ةةظة اإلبداعية كلى أن التخصةةصةةات ال

 الوعي بالتدفق قد تكون عوامل وقائية لخطر االنتحار.التي تحفز 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/dementia-praecox
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/dementia-praecox
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bipolar-disorder
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 االنتحار" بمخاطر مرتبط بعنوان: "إبداع (2017 رودجارد )أوليفيا دراسة

عملون في أدوار ووهائ  كبداعية. واعتمدت الدراسة على هدفت الدراسة كلى التعرف على عالقة االنتحار بمن ي

المنهج التحليلي ال ائم على حصر المادة العلمية وتحليلها و ذلك من  خالل ما ن ر من دراسات ساب ة وم االت في 

الصح  البريطانية. وأكدت الدراسة النتائج التالية:األشخاص الذين يعملون في وهائ  مرتبطة بالفنون هم 

رضة لالنتحار بأربعة  أضعاف. أما الفروقات بناء على الجنس أكدت الدراسة أن نسبة احتمالية انتحار أكثرع

الفنانين الذكور بم دار  الضع ، أما بالنسبة للفنانات فإن الخطر يتضاع  كلى أربع مرات. في حين أن أعداد 

 االنتحار لدى المبدعين منهم منخفضة.

 

 بالث" سيلفيا حالة واالبداع: بعنوان: "االنتحار (2010 رونكو إيه )مارك دراسة

هدفت الدراسة كلى الك   عن سبب انتحار الكاتبة سيلفيا والتي تمتعت باالبداع في كتاباتها ال عرية.وقد اعتمد 

زيها الباحث كلى سبب عوامل أخرى يعتها، واستنتج الكاتب كلى وجود على المنهج التحليلي من خالل معرفة حيا

 االنتحار كاالكتئاب والتوتر وال لق المزمن.

 

 لالنتحار" عرضة أكثر بعنوان: "المبدعون (2012 جونز )أوريون دراسة

هدفت الدراسة كلى التعرف على عالقة اإلبداع باالنتحار لدى عينة من مرضى الفصام العاطفي بالسويد وقد استخدم 

مليون( شخصا ممن يعانون شتى أنواع االضطرابات  1,2ونت عينة الدراسة من )المنهج الوصفي التجريبي. وتك

النفسية كالمصابين بالفصام العاطفي و ثنائي ال طب والمدمنين والمصابين بال لق واالكتئاب و اضطرابات االكل. 

عية. وقد أشارت استخدم الباحث مجموعة من المحاسبين كعينة ضابطة للمجموعة، وتم تعيينهم بوهائ  ومهن كبدا

النتائج كلى توافق مرضى الفصام وثنائي ال طب مع الكثير من المهن اإلبداعية. أشارت الدراسة أن من بين جميع 

التخصصات الفنية، كان الكت اب يمثلون العدد األكبر بين األشخاص المصابين بالفصام واالكتئاب واالضطراب 

لمخدرات,كان الكتاب أيضا أكثر عرضة مرتين لالنتحار من عامة ثنائي ال طب ومتالزمة ال لق وم اكل تعاطي ا

الناس. ومع ذلك، فإن اآلثار المترتبة على البحث ليست أن األفراد المبدعين محكوم عليهم بالعذاب. وبدالً من ذلك، 

 ية.ي ول العلماء كن اإلنتاج الفني يمكن استخدامه كعالج لمساعدة األفراد على التكي  مع الظروف النفس

 

 "الكليات طالب لدى واالنتحار االبداع" بعنوان: (2011 درابو دبليو كريسترفر )دراسة

هدفت الدراسةةةةةةةة كلى التعرف على األعراض المؤدية كلى احتمالية االنتحار المهددة للطالب المبدعين في كليات 

ن أكثر حده عند الطالب الذين الجامعة و كانت نتيجة الدراسةةةةةة ما يلي : اثبتت الدراسةةةةةات بان خطر االنتحار يكو

يظهر لديهم هوس خفي  واالندفاع والذهان وسةةمات ال ةةخصةةية والعوامل الخطر االربعة هذه تظهر لدى الطالب 

 واالنتحار. ض مرتفع بين االبداع المبدعين للغاية وان الهوس الخفي  أكثر عر
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 التعقيب على الدراسات السابقة

تنوعت الدراسةةةةةةةات في أهدافها، فمنها من هدف لدراسةةةةةةةة متغير االنتحار والتفكير  من حيث الهدف: -

 االنتحاري، ومنها من درس متغير التفكير اإلبداعي، والدراسة الحالية تربط بين المتغيرين. 

ف د ( 2021أوريون جونز استخدمت الدراسات الساب ة المنهج الوصفي عدا دراسة )من حيث المنهج:  -

 التجريبي، والدراسة الحالية سوف تستخدم المنهج الوصفي التحليلي. الوصفي نهج استخدمت الم

ساب ة االستبانة أداة لجمع البيانات، عدامن حيث األداة:  - سات ال ستخدمت الدرا سة )المرض الع لي  ا درا

ة روجارد ودراس) لجمع البيانات،سجالت مجموع السكان ( والتي استخدمت 2019واالنتحار واالبداع 

 والدراسة الحالية سوف تستخدم االستبانة أداة لجمع البيانات.  ،المنهج التحليلي( والتي استخدمت 2017

سة فيها  من حيث العينة: - سلوب المعاينة، حيث تنوعت عينات الدرا ستخدمت أ ساب ة ا سات ال جميع الدرا

 الع وائية البسيطة. ما بين العينات ال صدية والع وائية، والدراسة الحالية سوف تستخدم العينة 

سة، وكذلك تحديد أداة  - ساب ة في كتابة الجزء النظري من الدرا سات ال سة الحالية من الدرا ستفادت الدرا ا

الدراسةةة المناسةةبة للدراسةةة، وكذلك تحديد نوع العينة المناسةةب، كما اسةةتفادت من الدراسةةات السةةاب ة في 

 االستبانة الخاصة بهذه الدراسة. بناء 

 ةمنهج الدراس

أسةةلوب من أسةةاليب اسةةتخدمت الباحثة المنهج الوصةةفي التحليلي لمناسةةبته لطبيعة هذه الدراسةةة, والمنهج الوصةةفي 

التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقي ة عن هاهرة أو موضةةةةةةوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية معلومة 

تنسةةةج مع المعطيات الفعلية للظاهرة .  وذلك من أجل الحصةةةول على نتائج عملية تم تفسةةةيرها بطري ة موضةةةوعية

 (88: 2018)البياتي، 

 عينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسةةةةة من جميع طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة والمسةةةةجلين في الفصةةةةل 

كون من بسةةيطة من مجتمع الدراسةةة يت الع ةةوائيةتم اختيار عينة  وقدم، 2022الدراسةةي الثاني من العام الدراسةةي 

 مجموعة من الطالب والطالبات في جامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة. 

سة ) ( طالباً وطالبة من طلبة جامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة المسجلين في 384وقد بلغ حجم عينة الدرا

 م.2022الفصل الدراسي الثاني من العام 

 توزيع عينة الدراسة

 الدراسة حسب متغير الجنستوزيع عينة : (1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 28.4 109 ذكر

 71.6 275 أنثى

 %100 384 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس :(1شكل )

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب التحصيل الدراسي :(2جدول )

 النسبة المئوية التكرار التحصيل الدراسي

 42.7 164 ممتاز

 37.0 142 جيد جداً 

 17.4 67 جيد

 2.9 11 مقبول

 %100 384 المجموع

 

 

 توزيع عينة الدراسة حسب التحصيل الدراسي :(2شكل )

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي لألسرة :(3جدول )

 النسبة المئوية التكرار المستوى االقتصادي

 15.6 60 مرتفع

 65.4 251 متوسط

 13.0 50 مقبول

 6.0 23 منخفض

 %100 384 المجموع
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 توزيع عينة الدراسة حسب المستوى االقتصادي لألسرة :(3شكل )

 

 توزيع عينة الدراسة حسب مستوى الكلية :(4جدول )

 النسبة المئوية التكرار الكلية

 59.4 228 الكليات النظرية

 40.6 156 الكليات العملية

 %100 384 المجموع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب مستوى الكلية :(4شكل )

 

 أدوات الدراسة

 من أجل تح يق أهداف الدراسة فإنها تعتمد على االستبانة كأداة للدراسة، والتي تتكون من األدوات التالية:

 استمارة البيانات األوليةأ. 

الوضةةةع االقتصةةةادي، ، التحصةةةيل الدراسةةةيوالتي تحتوى على المعلومات األسةةةاسةةةية عن المسةةةتجيب )الجنس، 

 (التخصص

 مقياس التفكير االنتحاريب. 

ف رة  19وهو مكون من  (2016)راهبة العادلي وأشةةةواق ناصةةةر تم اسةةةتخدام م ياس التفكير االنتحاري من كعداد 
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 صدق المقياس

حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المتخصصين في علم النفس وقد وصل االتفاق  :نصدق المحكمي -1

 % لكل عبارة. 80بينهم على عبارات االستبانة ألكثر من 

( مفردة لكي يتم التأكد من صةةةدقها وثباتها، وقد تم 31تم تطبيق الم ياس على عينة مكونة )التمييزي: الصددددق  -2

%( من التي حصلت على أقل الدرجات، وتم 27%( من االستمارات التي حصلت على الدرجات، و)27اختيار )

ل طرح عدد الذين حسةةةةاب ال وة التمييزية  لكل ف رة من ف رات الم ياس، وقد تم اسةةةةتخدام هذا األسةةةةلوب من خال

أجابوا بصةةورة صةةحيح على كل ف رة في المجموعة الدنيا من عند األشةةخاص الذين أجابوا بصةةورة صةةحيحة على 

 والجدول التالي يوضح ذلك:  كل ف رة في المجموعة العليا م سوماً على أفراد المجموعة العليا أو الدنيا، 

 ر بأسلوب العينتين الطرفيتينالقوة التمييزية لمقياس التفكير االنتحا :(5جدول )

 قيمة التمييز رقم الف رة قيمة التمييز رقم الف رة

1 0.40 11 0.55 

2 0.40 12 0.32 

3 0.41 13 0.39 

4 0.61 14 0.48 

5 0.54 15 0.33 

6 0.44 16 0.38 

7 0.39 17 0.38 

8 0.38 18 0.33 

9 0.32 19 0.36 

10 0.34  

 وبالتالي فإن ف رات الم ياس جميعها مميزة. 

وقد اعتمدت الطري ة كون الدرجة الكلية تمثل محكاً داخلياً يمكن عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:  -3

من خاللها استخراج معامل صدق الف رة، وقد تبين أن جميع معامالت االرتباط مانت مميزة، والجدول التالي يبين 

 ذلك: 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التفكير االنتحاري والدرجة الكلية له :(6جدول )

 معامل االرتباط رقم الف رة معامل االرتباط رقم الف رة

1 0.44 11 0.60 

2 0.34 12 0.47 

3 0.40 13 0.44 

4 0.47 14 0.45 

5 0.47 15 0.59 

6 0.32 16 0.62 
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7 0.68 17 0.40 

8 0.34 18 0.64 

9 0.34 19 0.60 

10 0.34  
 

 ثبات المقياس

 تم حساب ثبات الم ياس بالطرق التالية: 

بتطبيق الم ياس على العينة االستطالعية  ثبات بهذه الطري ة قامت الباحثاتولحساب ال طريقة إعادة االختبار: -1

على نفس العينة بعد مرور أسبوعين واستخرج الم ياس مرة أخرى بيق ( طالب وطالبة، وكعادة تط31المكونة من )

لم ياس   (079معامل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد بلغ معامل ارتباط التطبي ين األول والثاني )

  .التفكير االنتحاري، وهذا ما ي ير لمعامل ثبات قوي

رجات الم ياس من تطبيق واحد لصورة توفر هذه الطري ة ت ديراً لثبات د (:21رتشاردسن ) –طريقة كيودر  -2

، 21ريت ارسن  –السلم ثنائي اإلجابة بنعم أو ال استعمال معامل اربتاط كودر  ل في حالةواحدة من الم ياس ويفض

وقد تم استخراج معامل ثبات م ياس التفكير االنتحاري باستعمال هذه الطري ة على نفس العينة االستطالعية، وقد 

 وبذلك يمكن أن تطمئن الباحثات لتطبيق الم ياس.  (. 0.81)بلغ معامل الثبات 

 مقياس التفكير اإلبداعيج. 

( ف رة تمثل 16( للتفكير اإلبداعي، حيث يتكون الم ياس من )2014سةةةةتعتمد الباحثة على م ياس أمل صةةةةوالحة )

 عبارات التفكير اإلبداعي

  صدق المقياس -

ها على لجنة من المحكمين ذوي الخبرة  ياس التفكير اإلبداعي من خالل عرضةةةةةة بات م  تأكد من صةةةةةةةدق ث تم ال

كبيرة مع كجراء بعض التعديالت على ف راتها في ضةةةةةةوء بدرجة واالختصةةةةةةةاص، وقد حصةةةةةةلت على مواف ة 

 المالحظات التي ت دم بها الخبراء المحكمين وقد أشاروا لصالحية الم ياس. 

 اسثبات المقي -

 ل د تم استخدام معامل ثبات معادلة كرونباق ألفا، وقد بلغت قيمة معامل الثبات كما في الجدول: 

 بطريقة كورنباخ ألفا مقياس التفكير االبداعيمعامالت ثبات  :(7)جدول 

 معامل الثبات المحاور

 0.983 الدرجة الكلية للم ياس
 وهذه الدرجة تؤكد ثبات الم ياس، ما يجعله صالحاً للتطبيق. 
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 لصدق والثبات للدراسة الحاليةا

 
 أوالً: مقياس التفكير االنتحاري

 

 صدق مقياس التفكير االنتحاري  
 ب الصدق بطري ة االتساق الداخلي:تم التأكد من صدق م ياس التفكير االنتحاري عن طريق حسا

 

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التفكير االنتحاري والدرجة الكلية للمقياسمعامل (: 8جدول ) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل ارتباط الفقرة

 0.01دالة عند  0.523  .11 0.01دالة عند  0.562  .1

 0.01دالة عند  0.659  .12 0.01دالة عند  0.803  .2

 0.01دالة عند  0.623  .13 0.01دالة عند  0.456  .3

 0.01دالة عند  0.523  .14 0.01دالة عند  0.478  .4

 0.01دالة عند  0.666  .15 0.01دالة عند  0.621  .5

 0.01دالة عند  0.458  .16 0.01دالة عند  0.698  .6

 0.01دالة عند  0.658  .17 0.01دالة عند  0.520  .7

 0.01دالة عند  0.731  .18 0.01دالة عند  0.687  .8

 0.01دالة عند  0.673  .19 0.01دالة عند  0.698  .9

  0.01دالة عند  0.412  .10

 

  ثبات مقياس التفكير االنتحاري 

 :تم استخدام طري ة ألفا كرونباق لحساب الثبات، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي

 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس التفكير االنتحاري :(9جدول )

 معامل الفا 

 0.819 التفكير االنتحاريالدرجة الكلية لمقياس 

 الثبات= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباق        

يتضح من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا لجميع ف رات الم ياس مرتفعة، وهذا يعني أن 

 معامل الثبات مرتفع، وبذلك قد تم التأكد من ثبات الم ياس.

 تفكير االبداعيثانياً: مقياس ال

 صدق مقياس التفكير االبداعي 
 تم التأكد من صدق م ياس التفكير االبداعي عن طريق حساب الصدق بطري ة االتساق الداخلي :

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مقياس التفكير االبداعي والدرجة الكلية للمقياس(: 10جدول ) 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة مستوى الداللة معامل ارتباط الفقرة

 0.01دالة عند  0.633  .9 0.01دالة عند  0.659  .1

 0.01دالة عند  0.749  .10 0.01دالة عند  0.697  .2

 0.01دالة عند  0.495  .11 0.01دالة عند  0.903  .3

 0.01دالة عند  0.564  .12 0.01دالة عند  0.457  .4

 0.01دالة عند  0.698  .13 0.01دالة عند  0.863  .5

 0.01دالة عند  0.766  .14 0.01دالة عند  0.745  .6
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 0.01دالة عند  0.749  .15 0.01دالة عند  0.739  .7

 0.01دالة عند  0.777  .16 0.01دالة عند  0.523  .8

 

 ات مقياس التفكير االبداعيثب  

 :تم استخدام طري ة ألفا كرونباق لحساب الثبات، وكانت النتائج كما في الجدول اآلتيمعامل ألفا كرونباخ: 

 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس التفكير االبداعي :(11جدول )

 معامل الفا 

 0.798 الدرجة الكلية لمقياس التفكير االبداعي

 الثبات= الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباق      

الم ياس مرتفعة ، وهذا يعني أن يتضح من النتائج الموضحة في الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا لجميع ف رات 

 معامل الثبات مرتفع، وبذلك قد تم التأكد من ثبات الم ياس.

  األساليب االحصائية

معامل االرتباط بيرسون يستخدم للك    عن صدق االتساق الداخلي ، كما تم استخدامه لدراسة العالقة  .1

 بين متغيرات الدراسة. 

 لمعرفة ثبات ف رات االستبانة.  Cronbach’s Alphaمعادلة كرونباق الفا   .2

 . Splet half methodمعادلة سبيرمان لحساب الثبات بطري ة التجزية النصفية  .3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية بهدف كيجاد استجابات عينة الدراسة  .4

 ا الكلية. على ف رات االستبانة ودرجته

 لتحديد الفروق بين مجموعتين مست لتين.  Independent - T testاختبار ت  .5
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 نتائج الدراسة 

 نتائج الفرضية األولى .1

: "توجد عالقة دالة احصدددائياً بين التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي لدى طالب نصةةةت الفرضةةةية األولى على

 م".2022بمحافظة جدة لعام وطالبات جامعة الملك عبد العزيز 

بإيجاد معامل االرتباط بيرسون للتح ق من وجود عالقة بين التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي  ت وم الباحثات

 م.2022لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

 

 معامل االرتباط بيرسون بين  التفكير االنتحاري  :(12جدول )

 م2022والتفكير االبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

 مستوى الداللة (.Sigالقيمة االحتمالية ) معامل االرتباط

0.248- 0.000  ً  دالة احصائيا

ً  دال  االرتباط   α = 0.01 . داللة   مستوى عند كحصائيا

 أقل وهي 0.000تساوي  (Sig.)االحتمالية ال يمة وأن  0.248 -تساوي االرتباط  معامل يبين الجدول السابق أن

 . α = 0.05 الداللة مستوى من

بين التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي  0.01عالقة عكسية دالة احصائياً عند مستوى الداللة  على وجود يدل وهذا

 .م2022لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

 توجد عالقة دالة احصةةةةةةائياً بين التفكير االنتحاري والتفكير  التي تنص على وبناًء عليه نقبل الفرضددددددية االولى

 م .2022االبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

 

 ائج الفرضية الثانيةنت .2
ً نصةةةةت الفرضةةةةية الثانية على:  في متوسددددط درجات التفكير االنتحاري لدى طالب  " توجد فروق دالة احصددددائيا

 م تبعاً لمتغير الجنس".2022وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

عن الفروق في  لعينتين مست لتين للك   Independent - T testوللتح ق من صحة الفرضية تم استخدام   

ت ديرات عينة الدراسة لمستوى التفكير االنتحاري تبعاً لمتغير الجنس لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز 

 م، وكانت النتائج كالتالي:2022بمحافظة جدة لعام 

 

 لمعرفة الفروق بين Independent - T testنتائج  :(13جدول )

 التفكير االنتحاري تبعاً لمتغير الجنسلمستوى تقديرات عينة الدراسة  

مستوى  التعليق

 الداللة

االنحراف   Tقيمة 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 األداة الجنس العدد

 غير

 دالة

 

0.853 

 

0.034 
التفكير  ذكر 109 1.3322 76394.

االنتحار

 ي
.71913 1.3696 275 

 أنثى

 

،  α = 0.05 الداللة مستوى من أكبر وهي 0.853تساوي  (Sig.) االحتمالية يتضح من الجدول السابق أن ال يمة

وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة احصةةةةةائياً في متوسةةةةةط درجات التفكير االنتحاري لدى طالب وطالبات جامعة 

 م تبعاً لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(.2022الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

التي تنص على   توجد فروق دالة احصةةائياً في متوسةةط درجات التفكير  ثانيةوبناًء على ذلك نرفض الفرضددية ال

م تبعاً لمتغير الجنس )ذكر/ 2022االنتحاري لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

 أنثى( . 
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 نتائج الفرضية الثالثة .3
ب وطالبات ط درجات التفكير االبداعي لدى طال" توجد فروق دالة احصائياً في متوسنصت الفرضية الثالثة على: 

 م تبعاً لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى("2022جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

عن الفروق في  لعينتين مست لتين للك   Independent - T testوللتح ق من صحة الفرضية تم استخدام   

ت ديرات عينة الدراسة لمستوى التفكير االنتحاري تبعاً لمتغير الجنس لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز 

 م، وكانت النتائج كالتالي:2022بمحافظة جدة لعام 

 

 لمعرفة الفروق بين  Independent - T testنتائج  :(14جدول )

 تبعاً لمتغير الجنس بداعيللتفكير االتقديرات عينة الدراسة 

التعلي

 ق

مستوى 

 الداللة

االنحراف   Tقيمة 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 األداة الجنس العدد

 غير

 دالة

 

0.152 

 

 ذكر 109 3.2208 82957. 2.061
التفكير 

 االبداعي

 أنثى 275 3.2536 73101.

،  α = 0.05الداللة مستوى من أكبر وهي 0.152تساوي  (Sig.) االحتمالية يتضح من الجدول السابق أن ال يمة

وهذا يعني أنه ال توجد فروق دالة احصائياً في متوسط درجات التفكير االبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك 

 م تبعاً لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(.2022عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

التي تنص على  توجد فروق دالة احصةةةائياً في متوسةةةط درجات التفكير  وبناًء على ذلك نرفض الفرضدددية الثالثة

عام  بات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة ل لدى طالب وطال عاً لمتغير الجنس )ذكر/ 2022االبداعي  م تب

 أنثى( .

 ملخص نتائج الدراسة

 توصلت الدراسة للنتائج التالية:

بين مسةةةةةتوى التفكير االنتحاري والتفكير  0.01مسةةةةةتوى الداللة توجد عالقة عكسةةةةةية دالة احصةةةةةائياً عند  .1

 م.2022االبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة في العام 

في متوسةةط درجات التفكير االنتحاري لدى طالب  0.05ال توجد فروق دالة احصةةائياً عند مسةةتوى الداللة  .2

 م تبعاً لمتغير الجنس. 2022بمحافظة جدة في العام وطالبات جامعة الملك عبد العزيز 

في متوسةةةط درجات التفكير االبداعي لدى طالب  0.05ال توجد فروق دالة احصةةةائياً عند مسةةةتوى الداللة  .3

 م تبعاً لمتغير الجنس.  2022وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة في العام 
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 تفسير نتائج الدراسة

  الفرضية األولىتفسير نتيجة 

نصةةت الفرضةةية األولى للدراسةةة على   توجد عالقة دالة احصةةائياً بين التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي لدى 

م ، وقد تم اختبار الفرضةةةةية باسةةةةتخدام معامل 2022طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

بين  0.01أنه توجد عالقة عكسةةية دالة احصةةائياً عند مسةةتوى الداللة االرتباط بيرسةةون، وقد أشةةارت النتائج كلى 

م، 2022التفكير االنتحاري والتفكير االبداعي لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

 وبذلك تم رفض الفرضية االولى.

لديه مسةةةةةةتوى التفكير االبداعي، ومن  وهذه النتيجة تعني بأن من يرتفع لديه مسةةةةةةتوى التفكير االنتحاري ينخفض

 ينخفض لديه مستوى التفكير االنتحاري يرتفع لديه مستوى التفكير االبداعي.

وترى الباحثات أن هذه النتيجة ممكن أن نعزوها كلى أن التفكير االنتحاري والميول االنتحارية تمثل أكبر الم اكل 

الب ةري، ووجود مسةتوى مرتفع من التفكير االنتحاري لدى  النفسةية التي تخرج عن نطاق الدين وعن نطاق الع ل

 الفرد يدل على عدم السالمة الع لية والنفسية، وهذا ما يؤدي بدوره كلى خفض مستوى التفكير االبداعي لدى الفكر.

فين حين أن من يكون في موق  سةةةةةةليم ويرفض التفكير االنتحاري فإن هذا من أول الدالئل على سةةةةةةالمة الع ل 

حته وهذا ما يدل على فتح اآلفاق أمام الع ل الب ةةةةةري للتفكير بمنط ة والتفكير بنوع من االبداع في كثير من ورجا

أمور الحياة على الصعيد النفسي وعلى الصعيد االجتماعي، وهذا ما يدل على منط ية العالقة العكسية بين التفكير 

 االنتحاري والتفكير االبداعي.

سة )الم وح، تت ابه هذه النتيجة بدرج سبية مع نتيجة درا ه( التي توصلت كلى وجود ارتباط كيجابي بين 1438ة ن

 التفكير االنتحاري وكل من االكتئاب والغضب وخبرة الخزي.

  نتيجة الفرضية الثانيةتفسير 

نصةةةةةت الفرضةةةةةية الثانية على   توجد فروق دالة احصةةةةةائياً في متوسةةةةةط درجات التفكير االنتحاري لدى طالب 

م تبعاً لمتغير الجنس ، وبعد اختبار الفرضةةية باختبار 2022وطالبات جامعة الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

t-test تفكير االنتحاري لدى طالب وطالبات جامعة تبين أنه  ال توجد فروق دالة احصةةائياً في متوسةةط درجات ال

 م تبعاً لمتغير الجنس ، وبذلك تم رفض الفرضية الثانية.2022الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لعام 

وهذه النتيجة تعني أنه ال توجد اختالفات بين مسةةةةةةتوى متوسةةةةةةط درجات التفكير االنتحاري لدى عينة الدراسةةةةةةة 

 اث.باختالف الجنس بين الذكور واالن

وترى الباحثات أن هذه النتيجة ممكن أن نعزوها كلى رفض تام من كافة أشةةةةةةكال عينة الدراسةةةةةةة سةةةةةةواًء الذكور 

واالناث للتفكير االنتحاري باعتباره أحد أكبر الم ةةةةةةاكل النفسةةةةةةية التي قد تدل على عدم رجاحه الع ل، وكون أن 

 إن الجميع يرفض التفكير والميول االنتحارية.جميع أفراد عينة الدراسة من الطلبة في المرحلة الجامعية ف
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كما وترى الباحثات أن هذه النتيجة قد ترجع كلى الوعي الديني لدى جميع أفراد عينة الدراسة بحرمانية التفكير في 

 االنتحار وذلك ألن جميع أفراد العينة من الفئة المسلمة.

سة )الم وح،  ي توصلت لعدم وجود فروق دالة احصائياً في التفكير ه( الت1438تت ابه هذه النتيجة مع نتيجة درا

 االنتحاري واالكتئاب والغضب وخبرة الخزي باختالف العمر.

 نتيجة الفرضية الثالثة تفسير 

نصت الفرضية الثالثة على   توجد فروق دالة احصائياً في متوسط درجات التفكير االبداعي لدى طالب وطالبات 

 t-testم تبعاً لمتغير الجنس ، وبعد اختبار الفرضةةةةةةية باختبار 2022فظة جدة لعام جامعة الملك عبد العزيز بمحا

لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد  في متوسط درجات التفكير االبداعيتبين أنه  ال توجد فروق دالة احصائياً 

 .م تبعاً لمتغير الجنس ، وبذلك تم رفض الفرضية الثالثة2022العزيز بمحافظة جدة لعام 

وهذه النتيجة تعني أنه ال توجد اختالفات بين مستوى متوسط درجات التفكير االبداعي لدى عينة الدراسة باختالف 

 الجنس بين الذكور واالناث.

وترى الباحثات أن هذه النتيجة ممكن أن نعزوها كلى أن جميع أفراد عينة الدراسةةة سةةواًء الذكور واالناث من نفس 

ما يؤدي كلى ت ارب في مسةةةةةةتويات التفكير االبداعي لديهم، كما وترى الباحثات أن هذه المرحلة العمرية وهذا 

النتيجة قد تعود كلى أن جميع أفراد عينة الدراسة سواًء الذكور أو االناث منهم في مرحلة مت دمة من التعليم فجميع 

ته بالتفكير االبداعي وطرق تنمي تامة  ية  بة مرحلة جامعية وجميعهم على درا ئد من طبيعة ع ولهم  طل وذلك عا

 الراجحة كونهم فئة متعلمة وواعية بضرورة االبداع في تفكيرهم.

( التي توصةةلت كلى ال توجد فروق دالة كحصةةائياً لدور التفكير 2018تت ةةابه هذه النتيجة مع نتيجة دراسةةة بدوي )

عاً لمتغيرات )الجنس، المؤهل اإلبداعي في تطوير أداء العاملين في المؤسةةةةةةسةةةةةةةات الطبية في محافظة نابلس تب

 العلمي، الوهيفة، عدد سنوات الخبرة(.

 توصيات الدراسة

 بناًء على طبيعة النتائج التي توصلت كليها الدراسة فإن الباحثات توصي بما يلي:

 ال يام بحمالت عالجية مكثفة للطلبة الذين يعانون من ارتفاع في مستوى التفكير االنتحاري. .1

الجوانب االبداعية والرقي بمسةةةةةةتوى التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة الجامعية لما العمل على تنمية  .2

 له من أثر من خفض مستوى التفكير االنتحاري.

ن ر من ورات دينية في جامعة الملك عبد العزيز لتدل الطالب على رأي الدين االسالمي الذي يرفض  .3

 اري.مجرد التفكير باالنتحار أو الميل للتفكير االنتح

كضةةافة بعض المواد الدراسةةة التي تختص بأنواع التفكير كالتفكير االبداعي والتفكير الناقد بهدف الرقي  .4

 بالتفكير لدى جميع طلبة المرحلة الجامعية.
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االسةةتعانة بخبراء علم النفس وعلم االجتماع لتوعية المجتمع السةةعودي كافة بمخاطر التفكير االنتحاري  .5

 يفية التغلب على هذا التفكير.لدى أفراد المجتمع، وك

توعية اآلباء واألمهات بضةةةةرورة متابعة أبنائهم وبناتهم ومالحظة ن ةةةةاطاتهم وذلك حرصةةةةاً منهم لعدم  .6

 وقوعهم ضحية للتفكير االنتحاري.

 سةمقترحات الدرا

 ت ترح الباحثات كجراء المزيد من الدراسات مثل: 

 م.2022طالب المرحلة االعدادية بمحافظة جدة لعام  دراسة التفكير االنتحاري وعالقتـه بال لق لـدى .1

 دراسة التفكير االنتحاري وعالقتـه بالعن  األسري لدى طلبة المرحلة المتوسطة بمدينة جدة. .2

دراسةةةةةةة التفكير االنتحاري وعالقته بالعزلة االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة الملك عبد العزيز  .3

 بمحافظة جدة.

 لة الوالدية وعالقتها بالتفكير االنتحاري لدى طلبة المرحلة االبتدائية بمحافظة جدة.دراسة أساليب المعام .4

 دراسة التوافق الزواجي وعالقتها بالتفكير االبداعي لدى المتزوجين بمحافظة جدة . .5

ال يام بدراسةةةةةةة بعنوان التفكير االنتحاري وعالقته بالتفكير االبداعي على جميع طلبة المرحلة الجامعية  .6

 لمملكة العربية السعودية كدراسة مسحية.با
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