
328 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية 
املهارات اإلبداعية لدى طلبة صفوف املرحلة 

 األساسية يف مدينة عمان
 *مدمد صالح السالق

 

 

بي م٣ترح في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت لضي َلبت نٟىٝ اإلاغخلت ألاؾاؾُت  امللخص_ هضٞذ الضعاؾت ئلى بُان ٞاٖلُت بغهامج جضٍع

ب الُلبت ٖلى جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت وخل اإلاك٨الث بُغ١ ئبضاُٖت، وجم  )اله٠ الخامـ والؿاصؽ( في مضًىت ٖمان. مً زال٫ جضٍع

لُام للمهاعاث ؤلابضاُٖت. وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً) بي بالخٛير في اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت الزخباع ٍو ، )٢61ُاؽ أزغ البرهامج الخضٍع
ً

( 32( َالبا

ت ججغ   ٦مجمٖى
ً

بُت 29ٍبُت مً مضعؾت اإلاأمىن، و)َالبا ت الخجٍغ ت يابُت في اإلاضعؾت هٟؿها، وزًٗذ اإلاجمٖى  ٦مجمٖى
ً

( َالبا

بي اإلا٣ترح الظي جم جىُٟظه في ) بُت. ولإلحابت ٖلى أؾئلت الضعاؾت جم خؿاب اإلاخىؾُاث الحؿابُت، ألصاء 20البرهامج الخضٍع ( حلؿت جضٍع

بُت والًابُت، ٖل خين الخجٍغ ى ال٣ُاؽ ال٣بلي والبٗضي، وجم اؾخسضام ازخباع ث للخدلُل ؤلاخهائي. و٢ض أقاعث الىخائج أٞغاص اإلاجمٖى

بُت، وأْهغث الىخائج أًًا أهه ال جىحض  ت الخجٍغ بُت والًابُت لهالح اإلاجمٖى ت الخجٍغ  بين اإلاجمٖى
ً

ئلى أن هىا٥ ٞغو١ صالت ئخهائُا

بُ ت الًابُت والخجٍغ ت ٖلى مداوع الازخباع في اإلاٛامغة، والخُا٫، والًٟى٫ في خين جبين الىخائج ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت بين اإلاجمٖى

ضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت  بُت ٖلى مدىع الازخباع في مهاعة الخ٣ُٗض. ٖو ت الًابُت والخجٍغ وحىص ٞغو١ بين صعحاث اإلاجمٖى

ظا في مجمٕى الضعحاث أو في مداوع الازخباع ٩٦ل. وهظه بين َلبت الهٟين الخامـ والؿاصؽ ٖلى صعحاث الازخباع البٗضي ؾىاء أ٧ان ه

ض مً ألابدار والضعاؾاث، في حىاهب جىمُت الخ٨ٟير ؤلابض بي، وأونذ الضعاؾت باحغاء اإلاٍؼ اعي الىدُجت جبين ألازغ ؤلاًجابي للبرهامج الخضٍع

ب ٖلى خل اإلاك٨الث بُغ١ ئبضاُٖت، وصعاؾت  بي، م٘ مخٛيراث أزغي في الحث ٖلى اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل، والخضٍع ٞاٖلُت البرهامج الخضٍع

اث نُٟت، الجيـ، هٕى الخٗلُم  .مثل: مؿخٍى

 .جىمُت ؤلابضإ، اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت، الخ٨ٟير ؤلابضاعي الكلمات املفتاخية:
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 طلبة لدى إلابداعية املهارات ميةثن في ملترح ثدريبي برهامج فاعلية

 عمان مدًنة في ألاساسية املرخلة صفوف
 لدمة. امل1

صزل الٗالم في ْل زىعة اإلاٗلىماث ٖهغ الخدى٫ والخٛير، الظي      

لت، وج٤ًُ ُٞه  ًخًا٠ٖ وال ًى٣ُ٘، خُث ج٣ترب ُٞه اإلاؿاٞاث الٍُى

ً و بضاًت ال٣غ  ن الحاصي اإلاؿاٞاث الىاؾٗت، وم٘ نهاًت ال٣غن الٗكٍغ

ت ٖاإلاُت، ٞؿمت الٗهغ  ت ٧ىهُت أو ٢ٍغ ً أنبذ الٗالم و٦أهه ٢ٍغ والٗكٍغ

 .الخٛير، وهظا الخٛير ال بض أن ٌكمل مجاالث الخٛير الاحخماعي اإلاسخلٟت

       
ً
، هدُجت

ً
ا وئن اؾخسضام مهاعاث ؤلابضإ في خُاجىا أنبذ يغوٍع

ت واإلاٗلىماث، وفي ْل وحىص خاحت الٟ غص لل٣ضعة ٖلى للخىؾ٘ في اإلاٗٞغ

الخٗامل م٘ الحاالث الجضًضة التي جُغأ ٖلى الؿاخت الاحخماُٖت 

والا٢خهاصًت مً خىله، وهظا بضوعه أصي ئلى البدث ًٖ َغ١ حضًضة 

للخٗامل م٘ هظه الحاالث التي لم هىاحهها مً ٢بل، والتي لم ًخضعب 

ير ال ير اإلاؿبى١ ٚو ٣ابل ألاٞغاص ٖلى مىاحهتها، ٞالخدضي ٚير اإلاخى٢٘ ٚو

ب ألاٞغاص  للخيبإ صٖا ئلى اؾخسضام مهاعاث ؤلابضإ، وهظا ًخُلب جضٍع

٣ت أ٦ثر  ٖلى اؾخسضام ٢ضعاتهم باًجابُت، وبك٩ل بّىاء، والىٓغ ئليها بٍُغ

 ].1ٞٗالُت لخد٤ُ٣ ؤلاهخاحُت ؤلابضاُٖت ]

ُت الحلى٫ إلاك٨الث       دؿً هٖى ، ألهه ٌؿاهم ٍو
ً
ٗخبر ؤلابضإ مهما َو

ر ؤلابضاعي، ًإصي ئلى خلى٫ أنُلت للمك٨الث التي جٓهغ الحُاة، ٞالخُٛي

باؾخمغاع في اإلاجاالث الشخهُت واإلاهىُت، و٦ظل٪ ٌؿاهم ؤلابضإ في 

 ].2جدؿين الحُاة الُىمُت ]

 :مٟهىم ؤلابضإ •

في ْل الخ٣ضم الٗلمي الغاهً، وزىعة اإلاٗلىماث، والخىاٞـ       

والكٗىب، وما ناخب طل٪  الخ٨ىىلىجي، والهغإ ألاًضولىجي بين ألامم

٧له مً حٛيراث، وح٣ُٗضاث في الٗال٢اث بين ألاٞغاص واإلاجخمٗاث و٧اٞت 

٣ٗض 
ُ
مٓاهغ الحُاة اإلاضهُت، ًأحي ؤلابضإ ٦اخضي الؿبل اإلاهمت التي ح

ٖليها آلاما٫ آلان إلاىاحهت اإلاك٨الث اإلاٗانغة، التي تهضص جىا٤ٞ ؤلاوؿان 

ت والخاعحُت ٖلى خٍض ؾىاء، و٢ضعجه ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ بُئخه الضازلُ

ت إلاال٢اة مخُلباث اإلاؿخ٣بل  .ٞاإلبضإ ٢ضعة ومهاعة أؾاؾُت يغوٍع

      
ً
وال ًمغ ٖلُىا ًىم صون أن وؿم٘ ٧لمت ؤلابضإ أو اإلابضٖين، وأخُاها

حؿخسضم هظه ال٩لماث لىن٠ مىخج ما أو مكغوٕ ما أهجؼ بابضإ 

خو بأصاء أي ٖمل مً وجميز، و٢ض هخظ٦غ ٧لمت ؤلابضإ لضي ٢ُام أي ش

ما٫ الُىمُت اإلاخميزة، أو ختى ٖىضما هخدضر ًٖ الث٣اٞت أو الخٗلُم،  ألٖا

دؿم ؤلابضإ بالخغوج ًٖ ما هى مألٝى  ما٫ اإلاالُت. ٍو أو الخجاعة، أو ألٖا

هٗب وي٘ حٍٗغ٠ مدضص لإلبضإ، خُث ًخم م٣اومخه في  وج٣لُضي، ٍو

لتي حٗخبره مًُٗت للى٢ذ مٗٓم اإلاىا٢٘، الؾُما في البِئاث اإلاضعؾُت ا

 ].3وهضع للما٫ ]

 بمٗنى أوكأه       
ً
ووعص في لؿان الٗغب حٗبير بضٕ الص يء ًبضٖه بضٖا

 في اإلاعجم 
ً
ه ٖلى ٚير مثا٫، وحاء أًًا وبضأه، وأبضٕ الص يء بمٗنى ازتٖر

الىؾُِ، أن ؤلابضإ ٖىض الٟالؾٟت بمٗنى ئًجاص الص يء مً ٖضم، وهى 

ال٣ضماء، باؾخدضار أؾالُب حضًضة، وأن  بمٗنى الخغوج ٖلى أؾالُب

 ا بلٜ الٛاًت في بابه، وفي ٢امىؽ أ٦ؿٟىعص الحضًث ــى مـــ٘ هـــيء البضًـــالك

 ].4,5,6وعصث ٧لمت ؤلابضإ بمٗنى ال٣ضعة ٖلى زل٤ أقُاء حضًضة ]

ّٗغٝ صً٪      ؤلابضإ أهه ٨ٖـ الخل٣ين، ٞاإلبضإ ٢ضعة مكخ٣ت  Deck َو

ت، والخ٨ٟير، والشخهُت، مً مهاصع ؾخت هي:  الظ٧اء، واإلاٗٞغ

ٗخبر ؤلابضإ مً الجىاهب الهامت  والضاُٞٗت، والٓغوٝ اإلادُُت. َو

 ].7للمىهبت والخميز والتي ًهٗب جدضًضها و٢ُاؾها ]

ت       خأزغ ؤلابضإ بالٗضًض مً الٗىامل مً أهمها: البِئت ألاؾٍغ ٍو

لهُٟت وألا٩ٞاع الؿائضة وأؾالُب الخيكئت الىالضًت، والبِئت اإلاضعؾُت وا

ـ اإلاخبٗت ] غ١ الخضَع  ].2في الخٗلُم َو

 (Simonton)، ؾُمىهخىن (Stein) وهىا٥ الٗضًض مً الباخثين مثل ؾتن

الظًً جىاولىا ؤلابضإ ٦ٗملُت، وئهخاج، وئوؿان  (Sternberg) وؾخيرهبٙر

غي هإالء الباخثين أن ؤلابضإ ًخمثل في  :ومى٢٘، ٍو

 .الخجضًض م٘ الٟائضة -

اإلاساَغة، وجد٤ُ٣ الخى٢ٗاث بك٩ل وا٢عي واٖخباعها اؾخجاباث  -

 .حضًضة ومىاؾبت ومُٟضة

ت للخالٖب باأل٩ٞاع و/أو ججؿُض الخجغبت -  .الحٍغ

٣ت إلصعا٥ الٗالم،      ٍغ ٞاإلبضإ هى همِ خُاة، وؾمت شخهُت، َو

غ إلاىاهب الٟغص، واؾخسضام ٢ضعاجه، وأن  ٞالحُاة ؤلابضاُٖت هي جٍُى

غ خؿاؾُت ٩ًىن ا ، ٞهظا ٌٗني اؾخيباٍ أ٩ٞاع حضًضة، وجٍُى
ً
لٟغص مبضٖا

[ ً  ].7,8إلاكا٧ل آلازٍغ

 م٩ىهاث ؤلابضإ*

 :ؤلاوؿان اإلابضٕ -1

جىحض الٗضًض مً الهٟاث الشخهُت والخهائو التي ًمخاػ بها ألاٞغاص 

 :اإلابضٖىن وهي

 جخميز باألنالت في خا٫ •
ً
 ألانالت: ٞاألٞغاص اإلابضٖىن ًيخجىن أ٩ٞاعا

 .ج٣ضًم اؾتراجُجُت حٗلُمُت مىاؾبت لهم

 .الُال٢ت، والاؾخٗضاص ال٨المي •

 .الاؾخ٣اللُت، والث٣ت بالىٟـ، الخد٨م بالظاث •

ب ش يء حضًض ئعاصة ٖالُت ٖىض الٟكل •  .اإلاٛامغة، ؤلاعاصة لخجٍغ

اث اإلاخى٢ٗت  • ال٣ُاصة، وال٣ىة، والحماؽ، والظهاب ألبٗض مً اإلاؿخٍى

 .مً ألاصاء

 .، والدؿاؤ٫، والاهٟخاح ٖلى الخبرةالًٟى٫  •

 .الحاحت ئلى الىخضة في بٌٗ ألاخُان •

 ].7,8,9الاهجظاب هدى الخ٣ُٗض ] •

 :اإلاهاعاث وال٣ضعاث ؤلابضاُٖت -2

هىا٥ ٖضص مً ال٣ضعاث واإلاهاعاث ؤلابضاُٖت التي ج٩ىن ٖىض الشخو 

 :اإلابضٕ وهي

٘ ألا٩ٞاع، والاؾخدىاط ٖل - ى ٦ثير مً أَغ اإلاغوهت: ال٣ضعة ٖلى جىَى

 .ألا٩ٞاع

 .الخٟانُل: ال٣ضعة ٖلى ئياٞت جٟانُل لل٨ٟغة ألانلُت -

 .ألانالت: الخجضًض والخغوج ًٖ اإلاألٝى -



637102 

330 

غ ألا٩ٞاع -  .ؤلاج٣ان: ئياٞت الخٟانُل أو جٍُى

 ].7الخ٣ُُم ونى٘ ال٣غاع ] -

غ وجدؿين هظه ال٣ضعاث واإلاهاعاث      ؿخُُ٘ الُالب وألاٞغاص جٍُى َو

غ هظه اإلاهاعاث هي: ؤلا٢غاع بأن الحاحت  بظواتهم، والخُىة ألاولى في جٍُى

ت لهظه اإلاهاعاث، والخُىة الثاهُت: هي ببؿاَت البضء بالٗمل ٖلى  يغوٍع

غ الجهض ؤلابضاعي للٟغص، مً زال٫ الٗمل ٖلى واخضة أو أ٦ثر مً  جٍُى

م٨ً مماعؾته ، ٍو
ً
 ما جخٟاٖل هظه اإلاهاعاث جماما

ً
البا ا هظه اإلاهاعاث، ٚو

، مً خُث أنها ج٩ىن أؾهل لخٗلم واخضة أو بٌٗ مً هظه اإلاهاعاث 
ً
مٗا

جب جٟاصي مٗى٢اث ؤلابضإ التي  في هٟـ الى٢ذ ٢بل الاهخ٣ا٫ ألزغي. ٍو

غ حهض الٟغص ؤلابضاعي ]  ].10تهضص وجضّمغ، جىمُت وجٍُى

 :ؤلاهخاج ؤلابضاعي -3

ٟاث ؤلاهخاج ؤلابضاعي ٖلى ألانالت، ولهظا ً      م٨ً حٍٗغ٠ جإ٦ض حٍٗغ

ؤلابضإ ٖلى أهه ال٣ضعة ٖلى ؤلاجُان بص يء حضًض ئلى الىحىص، ٞاإلبضإ 

خميز هظا ؤلاهخاج بسهائو زانت جميزه ًٖ ٚيره مً  ٌٗني ؤلاهخاج، ٍو

ضم الخ٣لُض،  الاهخاحاث ألازغي، وخّضصث هظه الخهائو بالىا٢ُٗت، ٖو

ت، والغيا الاحخماعي، وألانالت ]  ].8والاؾخمغاٍع

خاج ؤلابضاعي هى مً نى٘ أ٩ٞاع ؤلاوؿان، ٞان جدلُل ؤلاهخاج ٞاإله     

ٌؿاٖض ٖلى ئٖاصة بىاء الٗملُت ال٣ٗلُت لالزترإ، وه٨ظا ٞان البدث في 

َبُٗت الٗملُت ؤلابضاُٖت جبضأ مً ؤلاهخاج ئلى الٟغص، زم ئلى الٗملُت وزم 

ضة ئلى الٗال٢ت بين الىاؽ والبِئت. ٞاإلبضإ ًى٨ٗـ في ئهخاج أ٩ٞاع مُٟ

لب ٖلى اهخاحاتهم التي ٣ًىمىن  وحضًضة. ولهظا ًىن٠ اإلابضٖىن في ألٚا

 ].11,12بها ]

 :الٗملُت ؤلابضاُٖت -4

 لٗىانغ ؤلابضإ الظي      
ً
 وعئِؿُا

ً
 مهما

ً
حٗض الٗملُت ؤلابضاُٖت حؼءا

ًخأل٠ مً الٗملُت ؤلابضاُٖت، والشخو اإلابضٕ، وؤلاهخاج ؤلابضاعي، 

ىٓغ  ئلى الٗملُت ؤلابضاُٖت ٖلى أنها اجداص أ٩ٞاع لم واإلاى٠٢ ؤلابضاعي. ٍو

ج٨ً مغجبُت ببًٗها البٌٗ مً ٢بل، باإلياٞت ئلى الاؾتراجُجُت 

الٟغصًت التي ٌؿخسضمها الشخو اإلابضٕ. ٞبضون الٗملُت ؤلابضاُٖت ال 

ٗض همىطج والؽ أًٞل مً  (Wallas) ًم٨ً أن ًىحض ئهخاج ئبضاعي. َو

وهي مغاخل: الخدًير، الحًاهت،  بّين مغاخل الٗملُت ؤلابضاُٖت،

 ].8,13ؤلاقغا١، الخد٤ُ٣ ]

 :مٗى٢اث ؤلابضإ

هىا٥ الٗضًض مً الٗىامل التي ٢ض حٗمل ٖلى َمـ ؤلابضإ، منها ما    

هى مغجبِ باألٞغاص أو مىا٢٘ الٗمل، ومً اإلا٣ُٗاث التي جإزغ ٖلى جىمُت 

 :ؤلابضإ

 لٗضم الٗاصاث والخ٣الُض وألاهٓمت: ئن مً أ٦ثر ألاؾ -
ً
ا باب قُٖى

ً، خُث جإزغ ٖلى  اؾخسضام ألاٞغاص ل٣ضعاتهم ؤلابضاُٖت جضزالث آلازٍغ

 .ؾلى٥ ألاٞغاص الشخص ي والاحخماعي

٘ بضواٞ٘ طاجُت  - الخ٣ُُم واإلا٩اٞأة: ئط ًيبغي أن ٌٗمل الٟغص ٖلى مكاَع

 .ولِـ ألحل الحهى٫ ٖلى اإلا٩اٞأة الخاعحُت

: ئط ًىحه الخٝى جغ٦يز الٟغص ه - دى اإلاهاٖب ٖىيا ًٖ الخٝى

 .اإلاىيٕى اإلاُغوح

ؤلاخباٍ وزُبت ألامل التي ٢ض ًخٗغى لها اإلابضٕ، هدُجت لٗضم  -

 ].7,8اؾدُٗاب ؤلابضإ اإلاىحىص في أٖماله ]

ٟا٫*  :أهمُت جىمُت ؤلابضإ ٖىض ألَا

ٟا٫ الٗضًض مً ال٣ضعاث التي ال ًخم ال٨ك٠ ٖنها زال٫       ًمخل٪ ألَا

طل٪ ٌٗىص للىُا١ ال٤ًُ الظي ٌٗمل به  هٓامىا الخٗلُمي، ولٗل

اإلاغبىن، وم٘ حٛير ال٨خب اإلاضعؾُت، وألاؾالُب الخٗلُمُت أنبذ لضي 

الُالب مٗلىماث أ٦بر وأنبذ هىا٥ اهخمام أ٦ثر بدىمُت مهاعاتهم ٖما 

 .٧ان ٖلُه الىي٘ في اإلااض ي

ٟا٫ لضيهم ٢ضعة ٖلى الخ٨ٟير اإلادكٗب ٞهم ٌُٗىن       و٦ظل٪ ٞان ألَا

عا ح٨ٗـ َال٢ت وأنالت ومغوهت، ٞالخ٨ٟير اإلادكٗب ٣ًِـ ئم٩اهُت أ٩ٞا

ٟا٫  ؼوص ألَا واخخمالُت وحىص أ٩ٞاع ئبضاُٖت لضي ألاٞغاص، وهظا ًضٖم ٍو

مً  (Runco) ب٣ضعة أ٦بر ٖلى جىمُت ئبضاٖهم وجميزهم، ولهظا ٣ٞض وحض

 ئبضاُٖت ٖىضما 
ً
ٟا٫ ًهضعون أ٩ٞاعا زال٫ صعاؾاجه أن بٌٗ ألَا

ٗل٣ىن ٖلُه، في خين أن طل٪ ال ًهضع مً أَٟا٫ ٌكاهضون شخه  َو
ً
ا

ً، لظل٪ وحض أن مهاعة ئُٖاء الشخو ٢ُمت جغجبِ ب٣ضعجه ٖلى  آزٍغ

 ].2ئبضإ ألا٩ٞاع وجىلُضها ]

إ٦ض اؾخِىبٙر ]       ب وحٗلُم الخ٨ٟير ؤلابضاعي في 14ٍو [ ٖلى أن جضٍع

غ أصاء الُالب اإلاضعس ي، ٞهى ٌؿاٖض الُ الب اإلاضعؾت ٌؿخُُ٘ جٍُى

ت ه٣اٍ ٢ىتهم، وفي هٟـ الى٢ذ ٌؿاٖض الُالب   مً مٗٞغ
ً
ألا٦ثر ئبضاٖا

ٌ أو جصحُذ يٟٗهم  مً حٍٗى
ً
 .ألا٢ل ئبضاٖا

 :اججاهاث في حٗلُم الخ٨ٟير وجىمُت ؤلابضإ في الىٓام الخٗلُمي •

 :حٗلُم الخ٨ٟير وجىمُت ؤلابضإ في اإلانهاج اإلاضعس ي -1

بهم ٖلى ؤلا       بضإ صازل اإلانهاج اإلاضعس ي ئن حٗلُم الُالب وجضٍع

غ هماطج حضًضة إلهخاج مضاعؽ ونٟٝى ٢اصعة ٖلى ٞهم  ًخُلب جٍُى

الٓغوٝ الاحخماُٖت اإلاسخلٟت، والٓغوٝ الا٢خهاصًت والؿُاؾُت التي 

ً ٖلى الخٗاٌل م٘ اإلاخٛيراث  جيخج قباب مسخلٟين مبضٖين ٢اصٍع

ت في الٗالم  .اإلادؿاٖع

ب ٖلى ؤلابضإ ًدخاج ئن عبِ اإلانهاج بالخُىع ؤلاب      ضاعي والخضٍع

لخهمُم مىاهج حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الىمى اإلاىٓم لألَٟا٫ والكباب، 

جب أن ًخًمً اإلانهاج الىىاحي  والغاقضًً وزانت اإلابضٖين منهم، ٍو

ُت، والخ٩املُت باَاع مىٓم، ٟٞي  الجؿمُت، والٗاَُٟت وال٣ٗلُت واإلاٗٞغ

نهاج مً الىاخُت الجؿمُت، ٞترة اإلاغخلت ألاؾاؾُت ال بض أن ًغاعي اإلا

الىعي الحس ي، وؤلاخؿاؽ الجمالي، واؾخسضام الهىع الحؿُت وج٣ُُم 

الُبُٗت. ومً الىاخُت الٗاَُٟت، ال بض أن ًخًمً اإلانهاج، الاؾخ٣ال٫، 

واإلاُل للحؼم، وؤلاخؿاؽ باإلاهير ؤلابضاعي. ومً الىاخُت ال٣ٗلُت، ال بض 

لت، وؤلاؾهاب، واإلاٛامغة، أن ًدخىي اإلانهاج ٖلى الُال٢ت، وألانا

واإلا٣ضعة والاهٟخاح اإلاٗغفي. ومً الىاخُت الخ٩املُت، ال بض أن ًدخىي 

اإلانهاج ٖلى خل اإلاك٨الث بُغ١ ئبضاُٖت، وأؾالُب الخسُل وؤلابضإ في 

ُت. ٞهظه الجىاهب ئطا جم حُُٛتها ؾخٗمل ٖلى  خل اإلاك٨الث اإلاٗٞغ

ؼ ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت لألشخام مً أحل ا لىنى٫ ئلى آٞا١ أوؾ٘ في حٍٗؼ

 ].15,16ؤلابضإ وفي جد٤ُ٣ الظاث لإلبضإ ]

 (:حٗلُم الخ٨ٟير وجىمُت ؤلابضإ بك٩ل مؿخ٣ل )زاعج اإلانهاج اإلاضعس ي -2

ئن حٗلُم الخ٨ٟير وجىمُت ؤلابضإ بك٩ل مؿخ٣ل لخىمُت اإلاهاعاث       

ق٩ل ؤلابضاُٖت ٌٗخمض ٖلى ئم٩اهُت حٗلم ؤلابضإ وحٗلُمه، وه٣له ٖلى 

ب ٖلى الخ٨ٟير وجىمُت  زبراث مىٓمت مً زال٫ بغامج زانت للخضٍع

 .ؤلابضإ
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 :اهخمام حٗلُم الخ٨ٟير وؤلابضإ بك٩ل مؿخ٣ل في اإلاى٣ُت الٗغبُت

ل٣ض اهخم الباخثىن في اإلاى٣ُت الٗغبُت باحغاء الٗضًض مً      

ت أزغ البرامج  بُت التي تهضٝ ئلى مٗٞغ الضعاؾاث والبدىر الخجٍغ

بُت اإلاىٟظة بك٩ل مؿخ٣ل ٖلى جىمُت ؤلابضإ وحٗلُم الخ٨ٟير الخضٍع

ؤلابضاعي، مثل بغهامج ال٩ىعث، وبغهامج )اإلاىاهب ٚير اإلادضوصة(،وبغهامج 

عؾ٪ لخٗلُم الخ٨ٟير الىا٢ض، وبغهامج اإلااؾتر زى٨غ، و٢ض أزبدذ هظه 

البرامج ٞاٖلُتها في جىمُت ؤلابضإ والخ٨ٟير ؤلابضاعي لضي الُالب 

[17,18,19,20,21.[ 

ب ٖلى ؤلابضإ والخ٨ٟير زاعج اإلاىهج  وهىا٥ ٖضة بغامج حٗمل ٖلى الخضٍع

 :اإلاضعس ي ومنها

 (Creative Problem Solving/CPS) ي:ؤلابضاعهمىطج خل اإلاك٨الث  

ت ٢22ام أؾبىعن ]      غه مجمٖى [ بهُاٚت هظا الىمىطج، و٢ام بخٍُى

ُىجغ واؾا٦ؿً ] يهضٝ هظا البرهامج [، خُث 23مً الباخثين مثل جٞغ

ين، ببٌٗ الىؾائل وألا٩ٞاع اإلاُٟضة التي  ٠ اإلاضعبين التربٍى ئلى حٍٗغ

حؿهل ٖملُت خل اإلاك٨الث ؤلابضاعي، بدُث جهبذ هظه الٗملُت أ٦ثر 

 .ٞٗالُت وؾهىلت ومخٗت

٣هض بدل اإلاك٨الث ؤلابضاعي: بأهه ال٣ضعة ٖلى اؾخ٨كاٝ ٍو       

ك٩ل، م٘ ال٣ضعة ٖلى الىنى٫ اإلاك٨الث التي ًىُىي ٖليها اإلاى٠٢ 
ُ
اإلا

ئلى ٖضص مً ألا٩ٞاع، أو الحلى٫ التي جدؿم باإلاالءمت والجضة، والخىٕى 

لإلحابت ًٖ ألاؾئلت التي جثيرها اإلاك٩لت مدل الاهخمام، بما ٨ٌٗـ 

 مً ٢بل ألاٞغاص ل٣ضعاث الخ٨ٟير الدكُٗبي مثل )ؤلاخؿاؽ 
ً
 حُضا

ً
ُٟا جْى

 ].8,13,24نالت( ]باإلاك٩لت، والُال٢ت، واإلاغوهت، وألا 

 :زُىاث خل اإلاك٨الث ؤلابضاُٖت* 

ىجغ  :ؾذ زُىاث لحل اإلاك٩لت ؤلابضاُٖت وهي (Treffinger) وي٘ جٞغ

اإلاُُٗاث ٚير اإلاىٓمت )ا٦دكاٝ اإلاأػ١(: وهي جدضًض اإلاك٩لت التي  -

ت مً اإلاك٨الث ٚير  ب بدلها، أو جدؿُنها ٖىض وحىص مجمٖى هٚغ

ت  (.اإلاىٓمت)الٟىيٍى

ث اإلاُٗاة )ا٦دكاٝ اإلاٗلىمت(: حٗني حم٘ اإلاٗلىماث خى٫ البُاها -

مى٠٢ اإلاك٩لت، وإلاؿاٖضة الٟغص ٖلى ا٦دكاٝ ٧ل اإلاٗلىماث ًم٨ً له 

أن ٌؿخسضم الاهُباٖاث واإلاالخٓاث، واإلاكاٖغ وألاؾئلت التي جضوع في 

م٨ً اؾخسضام أؾئلت مً  طهىه خى٫ الص يء الظي ٣ًغع الٗمل ٖلُه، ٍو

 .تى، أًً، و٠ُ٦مثل: ماطا، إلااطا، م

مُُٗاث اإلاك٩لت)ا٦دكاٝ اإلاك٩لت(: وحٗني الخ٨ٟير باإلاك٨الث  -

ُت اإلاغجبُت بها، وحكمل هظه الخُىة ئصعاج  اإلاخٗضصة، واإلاك٨الث الٟٖغ

م٨ً في هظه اإلاغخلت أن حؿأ٫ ًٖ ما هي  بضائل لخدضًض اإلاك٩لت، ٍو

 .اإلاك٩لت الح٣ُ٣ُت، وما هى الهضٝ ألاؾاس ي؟

ت مً الحلى٫ جىلُض ألا٩ٞاع ) - ا٦دكاٝ ال٨ٟغة(:وهى الخ٨ٟير بمجمٖى

 .للمكا٧ل التي جسُغ ٖلى طهً ناخب اإلاك٩لت

غ واؾخسضام مد٪،  - الخىنل ئلى الحل )ا٦دكاٝ الحل(: وهى جٍُى

ت الحل اإلام٨ىت لحل واخض ًم٨ً جُب٣ُه، وهظه  الزخهاع مجمٖى

خ٣ىي اإلاغخلت هغجب اإلاٗاًير لخ٣ُُم ألا٩ٞاع مثل: هل الاؾتراجُجُت ؾ

؟ هل 
ً
غة؟ هل ؾخ٩ل٠ ٦ثيرا ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت اإلاهمت، هل اإلاىاعص مخٞى

 ؾِخ٣بل آلازغون ال٨ٟغة؟

 اػ وجد٤ُ٣ ــــت إلهجـــغ زُـــٍىـــى جُـــى٫(: وهــاٝ ال٣بــــج )ا٦دكـــائـــى٫ الىخــــ٢ب -

الحل، الظي جم الخىنل ئلُه ٖلى أهه الحل ألامثل. ولِـ مً الًغوعي 

لخُىاث بالترجِب، وئهما ًم٨ً الاهخ٣ا٫ مً مغخلت ألزغي بمغوهت اجبإ ا

[8,24.[ 

 الدراسات السابلة. 2

داث ]      [ بضعاؾت هضٞذ ئلى ال٨ك٠ ًٖ أزغ بغهامج ٢ائم ٢25ام الٍٟغ

ٖلى همىطج أػبىعن لحل اإلاك٨الث ؤلابضاعي، في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟير 

اصي في مداٞٓ ت عجلىن، وج٩ىهذ ُٖىت ؤلابضاعي لضي َلبت اإلاغ٦ؼ الٍغ

البت مً الهٟين الثامً والخاؾ٘ في اإلاغ٦ؼ 60الضعاؾت مً )  َو
ً
( َالبا

اصي في مداٞٓت عجلىن، والبالٜ ٖضصهم  ، واؾخمغ  200الٍغ
ً
َالبا

ب  ، وأْهغث الىخائج ئلى وحىص ٞغو١ في أصاء َلبت اإلاغ٦ؼ  60الخضٍع
ً
ًىما

اصي ٖلى م٣ُاؽ جىعاوـ للخ٨ٟير ؤلابضاعي وأب ُت ٌٗؼي الٍغ ٗاصه الٟٖغ

بُت، وئلى وحىص ٞغو١ حٗؼي  بي لهالح اإلاجمىٖت الخجٍغ للبرهامج الخضٍع

ت والجيـ، وئلى وحىص ٞغو١ حٗؼي لهالح ؤلاهار  للخٟاٖل بين اإلاجمٖى

ٖلى بٗض ألانالت، وأْهغث الىخائج ئلى ٖضم وحىص ٞغو١ بين الظ٧ىع 

 .وؤلاهار ٖلى بٗضي الُال٢ت واإلاغوهت

[ صعاؾت هضٞذ ئلى اؾخ٣هاء أزغ بغهامج الىٓام 20]وأحغي حضٕو      

ت )عؾ٪(، في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟير ؤلابضاعي،  الظ٧ي إلاٗالجت اإلاٗٞغ

ومهاعاث الخ٨ٟير الىا٢ض لضي ُٖىت م٩ىهت مً حمُ٘ َلبت اله٠ 

الٗاقغ الظ٧ىع، في ٖمان، وأْهغث الىخائج ئلى ٖضم وحىص ٞغو١ صالت 

خين  بين أٞغاص اإلاجمٖى
ً
بُت والًابُت، ٖلى بٗضي  ئخهائُا الخجٍغ

 
ً
الخٟانُل وألانالت، ٦ما أقاعث الىخائج ئلى وحىص ٞغو١ صالت ئخهائُا

بُت والًابُت، ٖلى م٣ُاؽ ٧ىعهُل  خين الخجٍغ بين أصاء أٞغاص اإلاجمٖى

للخ٨ٟير الىا٢ض، وهظه الىدُجت جبين ألازغ ؤلاًجابي لبرهامج الىٓام الظ٧ي 

ت )عؾ٪(، في جى مُت مهاعاث الخ٨ٟير ؤلابضاعي ومهاعاث إلاٗالجت اإلاٗٞغ

 .الخ٨ٟير الىا٢ض

بي 26وأحغي الهماصي ]      [ صعاؾت هضٞذ ئلى جدضًض أزغ بغهامج جضٍع

٢ائم ٖلى همىطج أوػبىعن: الحل ؤلابضاعي للمك٨الث في جىمُت مهاعاث 

ايُاث لضي َلبت  ُت في الٍغ الخ٨ٟير ؤلابضاعي، واإلاهاعاث ٞى١ اإلاٗٞغ

بي ٢ائم اله٠ الخاؾ٘ ألا  ؾاس ي في ألاعصن، وأٖض الباخث بغهامج جضٍع

ٖلى همىطج الحل ؤلابضاعي للمك٨الث، وأْهغث الضعاؾت ئلى ٖضم وحىص 

بُت والًابُت، ٖلى  خين الخجٍغ ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت بين اإلاجمٖى

ايُاث ٌٗؼي للخٟاٖل بين اؾخسضام  ازخباع ال٣ضعة ؤلابضاُٖت في الٍغ

بي واإلاؿ خىي الخدهُلي، وأونذ الضعاؾت بدبني البرهامج الخضٍع

ايُاث ل٣ضعجه ٖلى جىمُت  بي في جضَعـ الٍغ اؾخسضام البرهامج الخضٍع

ُت  .مهاعاث الخ٨ٟير ؤلابضاعي واإلاهاعاث ٞى١ اإلاٗٞغ

[ صعاؾت هضٞذ ئلى جدضًض أزغ اؾخسضام همىطجي: 27وأحغي ٖلُىة ]     

وعاء اإلاٗغفي في ٢غاءة البىائي للخٗلم وخل اإلاك٨الث ؤلابضاعي في الىعي ما 

الىهىم الٗلمُت، وال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث لضي َلبت اإلاغخلت 

ألاؾاؾُت الٗلُا في يىء أؾلىبهم اإلاٗغفي، و٢ض أْهغث الىخائج ئلى وحىص 

اث الضعاؾت الثالر ٖلى ازخباع الىعي ما وعاء اإلاٗغفي في  ٞغو١ في مجمٖى

٣ت الخضَعـ ، وبُيذ هخائج ٢غاءة الىهىم الٗلمُت حٗؼي ئلى ٍَغ

الضعاؾت أن مخىؾِ أصاء الُالباث في ازخباع ال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث 

٣ت الخضَعـ  .حٗؼي ئلى ٍَغ

 ت بٗىىان ٞٗالُت أؾالُب الخٗبير ـــ[ صعاؾ28غون ]ـــضا٫ وآزـــغي ُٞـــوأح     
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اث، ٖلى ُٖىت  ؤلابضاُٖت في خل اإلاك٨الث في هٓام جهمُم اإلاجمٖى

ت جدىي زمؿت أٞغاص ط٧ىع، م٩ىهت مً أعب٘ مجمى  ٖاث و٧ل مجمٖى

ت أًٞل أؾالُب الخٗبير ؤلابضاُٖت )الخٗبير بالجمل، الخٗبير  بهضٝ مٗٞغ

البهغي، الخٗبير اإلااصي( في خل اإلاك٨الث التي ًىاحهها اإلاهممىن في 

 مً ألا٩ٞاع ٢ض جم الخٗبير ٖنها 
ً
أٖمالهم، وأْهغث الىخائج أن هىا٥ ؾُال

ر بالجملت مً زال٫ الٗه٠ الظهني، وفي باؾخسضام أؾلىب الخٗبي

مجا٫ الخٗبير اإلااصي ٣ٞض جم الحهى٫ ٖلى بً٘ أ٩ٞاع ئال أنها احؿمذ 

بمؿخىي ٖا٫ٍ مً الثباث، أما باليؿبت للخٗبير البهغي ٣ٞض ٧ان ٣ً٘ في 

 .ما بين الخٗبير بالجمل والخٗبير اإلااصي

بي [ باحغاء صعاؾت َىلُت، لبدث أزغ بغ 29] و٢ام بغو٦تر      هامج جضٍع

لخدؿين خل اإلاك٨الث ؤلابضاُٖت، لُلبت اإلاغخلت الابخضائُت في أؾترالُا 

البت مً ؾبٗت مضاعؽ، و)520ٖلي ُٖىت م٩ىهت مً)  َو
ً
( 24( َالبا

ن٠، وأْهغث الىخائج أهه ٧اهذ هىا٥ ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت لضي 

ت الثالثت، التي جل٣ذ بغهامج الخضزل )اإلاٗالجت(بك٩ل مض مج م٘ اإلاجمٖى

ت الثاهُت التي جل٣ذ  الخ٨ىىلىحُا، ت الًابُت واإلاجمٖى  باإلاجمٖى
ً
م٣اعهت

 .اإلاٗالجت إلاضة ٖام ٖلى مهاعاث خل اإلاك٨الث ؤلابضاُٖت

غ ؤلابضإ اإلاىؾ٣ُي لضي 30وفي صعاؾت ٢ام بها ٦يهان ]      [ بٗىىان جٍُى

٩ا، هضٞذ الضعاؾت ئلى ٢ُاؽ ٢ضعاث  َالب اإلاضعؾت الابخضائُت في أمٍغ

ؤلابضإ اإلاىؾ٣ُي لضي الُالب في الهٟٝى الثاوي، والغاب٘ والؿاصؽ 

البت مً َالب 89الابخضائي، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )  َو
ً
( َالبا

اإلاغخلت ألاؾاؾُت مً الهٟٝى الثاوي، والغاب٘ والؿاصؽ الابخضائي، جم 

٣ت الٗكىائُت مً ( مضاعؽ مً اإلاضاعؽ الح٩ىمُت، 3) ازخُاعهم بالٍُغ

هخائج الخدلُل للخباًً ألاخاصي، ئلى وحىص ٞغو١ حٗؼي ئلى مخٛير  وأقاعث

الجيـ ومؿخىي اله٠، و أقاعث الىخائج ئلى أهه ال ًىحض ٖال٢ت بين 

 .٢ضعاث ؤلابضإ اإلاىؾ٣ُي والخدهُل ألا٧اصًمي لضي الُلبت

٠ُ بغهامج ال٣بٗاث 31و٢ام ٦ُني ]      [ باحغاء صعاؾت بهضٝ جْى

ٌ الؿذ لدشجُ٘ الخ٨ٟير ؤلا  بضاعي والخأمل لضي ُٖىت مً َلبت الخمٍغ

ت اله٠، خُث َلب منهم صعاؾت خالت، زم َلب منهم أن  في ٚٞغ

٨ًٟغوا خى٫ ال٣ًاًا التي جثير اهخمامهم في أخضار الحالت التي ٖغيذ 

ٖليهم، زم ٢ضم لهم بغهامج ال٣بٗاث الؿذ، خُث ٢ضم الباخث للُلبت 

ال٣بٗاث الؿذ، زم َلب مً اإلاٗنى الظي ًغمؼ له ٧ل لىن مً ألىان 

الُلبت الىٓغ ئلى الحالت مغة أزغي، ل٨ً هظه اإلاغة مً وحهت هٓغ ٢بٗت 

واخضة ٣ِٞ، ال٣بٗت ألاولى ٧اهذ ال٣بٗت البًُاء والتي جمثل 

اإلاٗلىماث، خُث َلب منهم الخ٨ٟير في ال٣ًاًا التي جثير اهخمامهم 

٣ت ٖىضما ًأزظون هظا الهضٝ، زم جدى٫ الُالب ئلى ٧ل ٢بٗ ت بالٍُغ

خان إلاىا٢كت ال٣ًاًا التي أزيرث في حمُ٘  هٟؿها، زم اقتر٦ذ اإلاجمٖى

ت ئلى خلى٫ للحالت التي ٢ضمذ  ال٣بٗاث، و٠ُ٦ جىنلذ ٧ل مجمٖى

ئليها، وأقاعث الىخائج ئلى ئم٩اهُت اؾخسضام بغهامج ال٣بٗاث الؿذ 

لخىمُت الخ٨ٟير ؤلابضاعي، باإلياٞت ئلى اإلاؿاٖضة في ج٣لُل الخىجغ 

 .الاخترا١ الىٟس يو

ت أزغ اؾخسضام همىطج 32وأحغي هىج ]      [صعاؾت هضٞذ ئلى مٗٞغ

الحل ؤلابضاعي للمك٨الث في جىمُت ؤلابضإ الٗلمي، وال٣ضعة ٖلى خل 

 مً َلبت 32اإلاك٨الث في مبدث ال٨ُمُاء، ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً )
ً
( َالبا

ج الحل اله٠ الخامـ ألاؾاس ي، وأْهغث هخائج الضعاؾت ئلى أن همىط

ؤلابضاعي للمك٨الث، ٢ض خّؿً مً ٢ضعة الُلبت ٖلى ؤلابضإ الٗلمي 

 .وال٣ضعة ٖلى خل اإلاك٨الث

 :التعليب على الدراسات السابلة

 :ًالخٔ مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ما ًلي

أْهغث الضعاؾاث الؿاب٣ت أن حٗلُم الُلبت، مً مسخل٠ اإلاغاخل  -

 
َ
 ئًجابُا

ً
ٖلى الُلبت، وهظا بضوعه ًضٖم اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت، جغ٦ذ أزغا

جىحه الضعاؾت الحالُت، هدى صعاؾت أزغ أؾلىب خل اإلاك٨الث بُغ١ 

[ 29ئبضاُٖت، لُالب نٟٝى اإلاغخلت ألاؾاؾُت. مثل صعاؾت بغو٦تر ]

التي صعؾذ أزغ ٞاٖلُت بغهامج خل اإلاك٨الث بُغ١ ئبضاُٖت في اإلاغخلت 

الضعاؾت مً َلبت  التي ٧اهذ ُٖىت [32] (Hung) الابخضائُت، وصعاؾت

 .اله٠ الخامـ ألاؾاس ي

جميزث الضعاؾت الحالُت ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت التي ٢ام بها ٧ل مً  -

داث ]26[، الهماصي ]20الجضٕو ] [ بأنها أو٫ صعاؾت تهخم 25[،الٍٟغ

بي ًخم جُب٣ُه مً زال٫ هاصي  بدىمُت ؤلابضإ مً زال٫ بغهامج جضٍع

 .ٖلمي زاعج اإلانهاج اإلاضعس ي

أهمُت جىمُت ؤلابضإ لضي الُالب في  [33ث صعاؾت ٧ىهين ]أْهغ  -

ـ، وبُيذ صعاؾت ٦ُني ] أهمُت البرامج  [31اإلاغخلت الابخضائُت للخضَع

وهى مثلما ٢امذ ٖلُه الضعاؾت  .ؤلابضاُٖت زاعج اإلانهاج في جىمُت ؤلابضإ

 بخُب٣ُها بغهامج مؿخ٣ل ًٖ اإلانهاج اإلاضعس ي، 

 مشكلة الدراسة. 3

جخمثل مك٩لت الضعاؾت في الحاحت ئلى جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت،       

لضي َلبت نٟىٝ اإلاغخلت ألاؾاؾُت )الخامـ، الؿاصؽ( في اإلاضاعؽ 

ب الُلبت ٖلى اإلاهاعاث  الح٩ىمُت في مضًىت ٖمان. مً زال٫ جضٍع

 .ؤلابضاُٖت

ب الُالب ٖلى بغهامج ٌٗمل ٖلى جىمُت وطل٪ ب     الخىحه هدى جضٍع

ؤلابضإ لضي الُلبت، ئط الخٔ الباخث مً زال٫ ٖمله في ٢ُإ 

ب ٖلى بغامج جىمُت   في بغامج الخضٍع
ً
ـ الجامعي، أن هىا٥ ه٣ها الخضَع

ؤلابضإ للمهاعاث، والخ٨ٟير في ال٣ًاًا اإلاؿخ٣بلُت، ئط حٗض مؿألت جىمُت 

ب، مً ألاهضاٝ ألاؾاؾُت التي حؿعى لخد٣ُ٣ها ؤلابضإ ٖىض الُال 

غ الخٗلُم. وطل٪ ٖلى  والتر٦يز ٖليها في حمُ٘ الضو٫ التي جيكض جٍُى

اٖخباع أن الخ٨ٟير ؤلابضاعي ق٩ل مً أق٩ا٫ ؤلابضاٖاث اإلاخٗضصة، التي 

 م٘ الخىحه الٗام في اإلامل٨ت، هدى 
ً
ب، وجمكُا جدخاج للخىمُت والخضٍع

ً جأحي هظه الضعاؾتالٗىاًت والاهخمام بالُ  .الب اإلابضٖين واإلاخميًز

 أسئلة الدراسة أ.

 (α≥0,05)هل ًىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖىض مؿخىي الضاللت. 1

في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت )الًٟى٫، الخُا٫، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة( بين 

بي اإلا٣ترح؟ بُت حٗؼي لهالح البرهامج الخضٍع ت الًابُت والخجٍغ  اإلاجمٖى

  (α≥0,05)ل جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖىض مؿخىي الضاللتــه -2

في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت )الًٟى٫، الخُا٫، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة( بين 

بُت  ت الخجٍغ صعحاث َلبت اله٠ الخامـ واله٠ الؿاصؽ في اإلاجمٖى

 حٗؼي إلاخٛير اله٠ الضعاس ي؟

 أهمية الدراسةب. 

            ت بك٩ل ٖام في أهمُت اإلاغخلتج٨مً أهمُت الضعاؾت الحالُ -

 ت أؾاؾُـــا مغخلــــاعهـــا، باٖخبـــي جدىاولهـــالخ
ً
 ٖلى ت، جيهئ الُالب ل٩ُىن ٢اصعا
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 .الخٗاٌل م٘ الخدضًاث اإلاتزاًضة، ومؿخجضاث الحُاة في ألاًام ال٣اصمت 

بُت التي -  أن هىا٥ ٖضًض مً الضعاؾاث الٗلمُت، والبدىر الخجٍغ

م بغامج ومىاهج اإلاخ ً واإلاىهىبين في الٗضًض مً بدثذ في مجا٫ ج٣ٍى ميًز

ب الخ٨ٟير ؤلابضاعي  الضو٫ الٗغبُت، والتي أونذ بأهمُت حٗلُم وجضٍع

[13,35,36,37,38.[ 

مً زال٫ اإلاالخٓاث اإلاخىاٞغة في الضعاؾاث، والبدىر والٗمل اإلاُضاوي  -

 في البرامج التي جخٗامل م٘ 
ً
في هظا اإلاجا٫، ٞاهىا هجض أن هىا٥ ٢هىعا

ٟا٫، وال تي تهضٝ ئلى جىمُت مهاعاث الخ٨ٟير ؤلابضاعي لضي َلبت ألَا

 .نٟٝى اإلاغخلت ألاؾاؾُت

 لُالب اإلاغخلت  -
ً
، مىحها

ً
بُا  جضٍع

ً
ؾخ٣ضم هظه الضعاؾت بغهامجا

 للبِئت الاعصهُت، خُث ؾِك٩ل هظا البرهامج، ماصة 
ً
ألاؾاؾُت، ومىاؾبا

بُت مىاؾبت، وؾهلت الخُب٤ُ، إلجاخت الٟغنت أمام الُالب  للخٗامل جضٍع

 .م٘ مؿخجضاث الحُاة ال٣اصمت وح٣ُٗضاتها

 أهداف الدراسةج. 

 .جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت -

جىؾُ٘ مضاع٥ الُالب، مً زال٫ الاهضماج بضعاؾت مك٨الث  -

 .مؿخ٣بلُت والٗمل ٖلى خلها بُغ١ ئبضاُٖت

 التعريفات إلاجرائيةد. 

والخُا٫ والخ٣ُٗض اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت: هي اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت )الًٟى٫ 

لُام للمكاٖغ اإلادكٗبت  .واإلاٛامغة(، والتي ج٣اؽ مً زال٫ ازخباع ٍو

ت الخبراث الخٗلُمُت،  - بي اإلا٣ترح: ٖباعة ًٖ مجمٖى البرهامج الخضٍع

وألاوكُت اإلا٣ترخت واإلاماعؾاث الٗملُت اإلاهممت، بهضٝ مؿاٖضة 

ب َالب اله٠ الخاؾ٘ في مى٣ُت ٖمان، ٖلى جىمُت الظ٧ا ءاث وجضٍع

 .اإلاخٗضصة لضيهم

: هى صعحت جد٤ُ٣ الُالب للخُىع في مجاالث اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت 
ً
ئحغائُا

)الًٟى٫، الخُا٫، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة( التي ًخضعب ٖليها الُالب في 

بي اإلا٣ترح  .البرهامج الخضٍع

الٟاٖلُت: وحٗٝغ ئحغائُا بضعحت الضاللت ؤلاخهائُت للٟغ١ بين  •

بُ خين الخجٍغ ت والًابُت، لضي َلبت نٟٝى اإلاغخلت ألاؾاؾُت اإلاجمٖى

 .)الخامـ، الؿاصؽ( مً أٞغاص الضعاؾت

 مدددات الدراسةه. 

ت الخٗلُم الٗام في مضًىت ٖمان  - جخدضص هخائج الضعاؾت بمضاعؽ مضًٍغ

 (.2016/ 2015في الؿىت الضعاؾت )

لُام لإلبض - بي اإلا٣ترح، ازخباع ٍو إ، اإلادضص اإلاىيىعي: البرهامج الخضٍع

 .بضالالث نض٢ها وزباتها

 اإلادضص اإلا٩اوي: مضًىت ٖمان -

 الطريلة وإلاجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 

بي، خُث جم ئحغاء ٢ُاؽ        اٖخمضث هظه الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجٍغ

ت  بُت والًابُت، زم زًٗذ اإلاجمٖى خين الخجٍغ ٢بلي وبٗضي للمجمٖى

ب ٖلى البرهام بُت للمٗالجت )الخضٍع بي اإلا٣ترح(، بِىما الخجٍغ ج الخضٍع

بُت( ألصواث ال٣ُاؽ ال٣بلي  خين )الًابُت والخجٍغ زًٗذ ٧لخا اإلاجمٖى

لُام لإلبضإ، وجم خؿاب الٟغو١ في أصاء  والبٗضي اإلاخمثلت في ازخباع ٍو

ً ال٣بلي والبٗضي،  بُت(ٖلى الازخباٍع خين )الًابُت والخجٍغ اإلاجمٖى

ت وطل٪ للخد٤٣ مً وحىص أزغ البرهامج الخض بي اإلا٣ترح ٖلى أصاء اإلاجمٖى ٍع

بُت  .الخجٍغ

 مجتمع الدراسةب. 

ج٩ىن مجخم٘ الضعاؾت مً َلبت اله٠ الخامـ والؿاصؽ      

 .2015/2016اإلالخد٣ين باإلاضاعؽ في مضًىت ٖمان للٗام الضعاس ي 

 عينة الدراسةج. 

جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت مً الُالب اإلالخد٣ين بمضعؾت اإلاأمىن في       

ُىتها مً مضًى ت ٖمان بك٩ل ٢هضي، خُث جم جدضًض أٞغاص الضعاؾت ٖو

الُالب الظ٧ىع في اله٠ الخامـ والؿاصؽ في مضعؾت اإلاأمىن في 

 .مضًىت ٖمان

وجم ازخُاع اإلاضعؾت ألن اإلاضعب الظي ٢ام بخُب٤ُ الضعاؾت هى مً      

ً، وخانل ٖلى قهاصة صبلىم جغبُت زانت )مىهبت  الُالب اإلاخميًز

٧ان أبضي اؾخٗضاصه لخُب٤ُ الضعاؾت، مما ٌؿغ ٖملُت ٢ُام و  وجٟى١(

بُت ت الخجٍغ بي ٖلى اإلاجمٖى  .اإلاضعب واإلاُب٤ بدىُٟظ البرهامج الخضٍع

ه       بُت ما مجمٖى  ) 32هظا وق٩لذ الُٗىت الخجٍغ
ً
زامـ، 16َالبا

بُت مً مضعؾت اإلاأمىن، 16و ؾاصؽ(. وجم ازخُاع اإلاجمىٖت الخجٍغ

ٞغ في اإلاضعؾت زمـ قٗب زامـ وزمـ بمضًىت ٖمان، خُث ًخى 

قٗب ؾاصؽ، جم ازخُاع ئخضي قٗب اله٠ الخامـ وئخضي قٗب 

اله٠ الؿاصؽ بك٩ل ٖكىائي ٦ُٗىت يابُت. هظا وق٩لذ الُٗىت 

ه   ) 29الًابُت ما مجمٖى
ً
 (.ؾاصؽ 14زامـ،و 15َالبا

 أدوات الدراسةد. 

لُام ل٣ُاؽ ؤلابضإ : ازخباع ٍو
ً
 :أوال

مً ٢ؿمين، ازخباع الخ٨ٟير اإلادكٗب، وازخباع  ًخ٩ىن هظا الازخباع 

اإلاكاٖغ اإلادكٗبت، واؾخسضم الباخث ازخباع اإلاكاٖغ اإلادكٗبت إلاالءمخه 

 .ألهضاٝ الضعاؾت

 Test of Divergent Feeling (DF))  ازخباع اإلاكاٖغ اإلادكٗبت*

٣ًِـ ازخباع اإلاكاٖغ اإلادكٗبت أعبٗت مهاعاث ئبضاُٖت هي       

خ٩ىن الازخباع مً )الًٟى٫، الخُا ٣ٞغة  ٫50، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة(، ٍو

وازىا ٖكغة ٣ٞغة جابٗت  مىػٖت ٧اآلحي ازىا ٖكغة ٣ٞغة جابٗت)للًٟى٫(،

وزالزت ٖكغ ٣ٞغة  ،وزالزت ٖكغ ٣ٞغة جابٗت )للخ٣ُٗض( )للخُا٫(،

ىحض ّؾلم مخضعج لإلحابت ٖلى الازخباع م٩ىن مً  جابٗت)للمٛامغة(. ٍو

 (.)وٗم، مدخمل، ال، ال أصعي 

ص٣ُ٢ت خؿب مؿخىي اله٠(،  30ئلى 20مضة جُب٤ُ الازخباع: )مً  *

خم جُب٣ُه بك٩ل حمعي  .ٍو

الٟئت اإلاؿتهضٞت لالزخباع: ٌؿتهضٝ الازخباع الُالب الظ٧ىع وؤلاهار  *

ؾىت )مً اله٠ ألاو٫ الابخضائي ئلى اله٠  18ؾىىاث ئلى  6ٖمغ مً 

 (.الثاوي ٖكغ

  Divergent)تـمدكٗبـغ الـــاٖــمكـــاع الــــبــذ ازخــُــدــهــ٤ وجـــبُــغاءاث جُــــحئ* 

Feeling)  في نىعجه ألانلُت: 

 مً اله٠ ألاو٫      
ً
 حماُٖا

ً
َب٤ ازخباع اإلاكاٖغ اإلادكٗبت جُب٣ُا

ؿخٛغ١ ػمً الخُب٤ُ لالزخباع مً الاب خضائي ئلى اله٠ الثاوي ٖكغ، َو

جُب الُٟل ٖلى ٣ٞغاث  30ئلى  20 ص٣ُ٢ت خؿب مؿخىي اله٠، ٍو

م٨ً للمٗلم ٢غاءة ٣ٞغاث الازخباع بهىث ٖا٫ٍ  الازخباع بمٟغصه، ٦ما ٍو

 .للمغخلت الابخضائُت الضهُا، ٦ما وعص في الخٗلُماث ألانلُت لالزخباع
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  :حُذ الازخباعئحغاءاث جص- 

ًخم جصحُذ الازخباع باؾخسضام مٟاجُذ زانت حكير ئلى الاؾخجابت  -

ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاث الٗامل التي ئطا ازخيرث مً ٢بل اإلاٟدىم، ٟٞي 

خا٫ أن ؤلاحاباث ٖلى ال٣ٟغاث اإلاغجبُت بالٗىامل ٧اهذ)وٗم، ال(و٧اهذ 

 .صحُدت يمً مٟخاح الخصحُذ ٌُٗى ٖليها الُالب صعحخين

وفي خا٫ أن ؤلاحاباث ٖلى ال٣ٟغاث اإلاغجبُت بالٗىامل ٧اهذ يمً       

-زاهت )مدخمل/جىُب٤ ٖلي بٌٗ ألاخُان( ٌُٗى الُالب صعحت واخضة،

خم خؿم صعحت واخضة مً الضعحت ال٩لُت اإلاخد٣٣ت للٟغص، ٖلى ٧ل  ٍو

٣ٞغة جىي٘ الاؾخجابت لها ٖلى زاهت )ال أٖٝغ ال أؾخُُ٘ أن أ٢غع(،و في 

حاباث ٖلى ال٣ٟغاث اإلاغجبُت بالٗىامل، ٧اهذ يمً مٟخاح خا٫ أن ؤلا 

)ال/ال  الخصحُذ زُأ، ل٩ل مً )وٗم / جىُب٤ ٖلي بضعحت ٦بيرة(أو،

،)
ً
 .ٌُٗى الُالب صعحت واخضة جىُب٤ ٖلي نهائُا

 (:نض١ وزباث الازخباع في نىعجه ألاحىبُت )ألانلُت*

ىعجه ألانلُت زباث الازخباع: جم اؾخسغاج صالالث زباث الازخباع في ن

البت مً 1259ٖلى ُٖىت مً أل٠ ومائخين وحؿٗت وزمؿين ) ( َالب َو

اصة، و٧اهذ في الؿخِىُاث،  ٣ت ؤلٖا الهٟٝى ألاو٫ ئلى الثاوي ٖكغ، بٍُغ

 .وهي مٗامالث زباث مخىؾُت وم٣بىلت لٛاًاث البدث في مجا٫ ؤلابضإ

)هى نض١ الازخباع: ٦ما حاءث مٗامالث الهض١ الخالػمي بضاللت مد٪ 

ازخباع جىعاوـ للخ٨ٟير ؤلابضاعي( الزخباعي الخ٨ٟير اإلادكٗب أ و ب في 

( بالترجِب، ومٗامالث الاعجباٍ بين 0و76( و)0و71نىعتهما ألانلُت )

٦ما حاء  (،0و74أصاء الُلبت ؤلابضاعي وج٣ضًغ الىالضًً واإلاٗلمين )

عتهما مٗامل اعجباٍ ازخباعي الخ٨ٟير اإلادكٗب واإلاكاٖغ اإلادكٗبت في نى 

  وهى م٣اعب ل٣ُمت مٗامل زباث ٧ل منهما (0و74) ألانلُت

 :صالالث نض١ وزباث الازخباع بهىعجه اإلاٗغبت*

غ الازخباع 2004[ بأن البُل ٢ض ٢ام ٖام )39ط٦غ الالال ]       ( بخٍُى

 مً ؤلاحغاءاث للخىنل لضالالث الهض١ 
ً
ٖلى البِئت ألاعصهُت، واجب٘ ٖضصا

ٖلى البِئت ألاعصهُت، وجىنل ئلى نض١ لالزخباع مً والثباث لهظا الازخباع 

خُث الهض١ اإلاى٣ُي، والهض١ بضاللت اإلاد٪ /الخالػمي والخيبإي، 

ونض١ البىاء أو اإلاٟهىم، وجىنل البُل لثباث الازخباع مً زال٫ 

٣ت الاحؿا١ الضازلي، والثباث  اصة، والثباث بٍُغ ٣ت ؤلٖا الثباث بٍُغ

٣ت ٞاٖلُت ال٣ٟغاث، و٧اهذ الىخائج حكير ئال أن هىا٥ زباث نض١  بٍُغ

 .لهظا الازخباع ٖلى البِئت ألاعصهُت

خًمً بي اإلا٣ترح: ٍو : البرهامج الخضٍع
ً
 :زاهُا

بي اإلا٣ترح -  :مدخىي البرهامج الخضٍع

بي اإلا٣ترح مً ٖضة وخضاث حٗلُمُت جدىاو٫        ج٩ىن البرهامج الخضٍع

ت حٗنى اث مسخلٟت، وحُٗى ُٞه بغامج مخىٖى بمىايُ٘ مسخلٟت  مىيٖى

اإلاك٨الث ؤلابضاعي، بغهامج ال٩ىعث لخٗلُم الخ٨ٟير،  مثل: بغهامج خل 

 .بغهامج الخُا٫ الحغ، وبغامج حٗنى باالزتراٖاث اإلاسخلٟت للُالب

 :زُىاث جُب٤ُ حلؿاث الخضٍعب*

ئٖالن اؾم اإلاهاعة، وقغخها، وجىيُذ ألاهضاٝ، وئُٖاء أمثلت ٖلى  -

 .خسضام اإلاهاعة في اإلاثا٫اإلاهاعة م٘ جىيُذ م٩ان اؾ

 .الُلب مً الُالب اإلاكاع٦ت في الكغح وئُٖاء ألامثلت والاؾخمإ لهم -

باث الىاعصة في وع٢ت ٖمل ٧ل وخضة  - ً أو الخضٍع قغح ألاؾئلت أو الخماٍع

 .بك٩ل واضح

ً وال٨خابت في وع٢ت الٗمل -  .ئُٖاء الُالب الى٢ذ ال٩افي لحل الخماٍع

صوص اإلاد٨مين، زم جدلُل ئحاباتهم خى٫ ج٣ُُم وبٗض الحهى٫ ٖلى ع      

البرهامج، وألازظ بخىنُاتهم ُٞما ًخٗل٤ بدىُٟظ الىخضة ٖلى ٖضة 

بُت، والحظٝ لٗضص مً الىخضاث الخٗلُمُت، جم اٖخماص  حلؿاث جضٍع

 .( وخضة بٗض ألازظ بمالخٓاث اإلاد٨مين20)

بي اإلا٣ترح بأهه ٖمل       مؿاب٣اث ٖلى ومً أهم ما ًميز البرهامج الخضٍع

مؿخىي ٞغوٕ الخٗلُم زم ٖلى مؿخىي الىػاعة، خُث مً زمغاتها 

الخىاٞـ، وه٣ل الخبراث بين اإلاىا٤َ، الخيؿ٤ُ م٘ ٢ؿم اإلاىهىبين 

بُت اإلاخسههت، لِؿخُٟض أًٖاءهم مً طوي  وعبُهم بالبرامج الخضٍع

اإلاىا مً البرامج اإلاىاهب وال٣ضعاث ؤلابضاُٖت اإلاسخلٟت، لِكاع٧ىا في 

 .الٗمل اإلاسخلٟت لخُب٤ُ أ٩ٞاعهم وابخ٩اعاتهم ؤلابضاُٖت وعف

 :ئحغاءاث الضعاؾت •

مغخلت ال٣ُاؽ ال٣بلي: في هظه اإلاغخلت جم جُب٤ُ أصاة الضعاؾت وهي:  -

بُت والًابُت  خين الخجٍغ لُام ل٣ُاؽ ؤلابضإ ل٨ال اإلاجمٖى م٣ُاؽ ٍو

٘ ص٣ُ٢ت ل٩ل ن٠ صعاس ي مً ُٖىت الضعاؾت، خُث جم جىػَ 42بىا٢٘ 

هماطج الازخباع ٖلى الُالب و٢غاءة حٗلُماجه وؤلاحابت ٖلى اؾخٟؿاعاث 

الُالب، م٘ مغاٖاة الخ٣ُض الخام بخٗلُماث الازخباع خُث أُٖى ٧ل 

ص٢ائ٤، وفي نهاًت الخُب٤ُ جم حم٘ هماطج الازخباع  7ؾإا٫ ٞغعي مضة 

ش   1433-3-23والاخخٟاّ بهما، وجم جُب٣ُه في جاٍع

بي اإلا٣ترح في مغخلت جُب٤ُ الب -5  بي: جم جُب٤ُ بغهامج الخضٍع رهامج الخضٍع

مضعؾت اإلاأمىن و٢ض امخضث ٞترة جُب٤ُ البرهامج الٟهل الضعاس ي الثاوي 

بي اإلا٣ترح ٖلى أٞغاص 2016-2015للٗام  ،خُث جم جُب٤ُ البرهامج الخضٍع

 
ً
ُا بُت)الخامـ، والؿاصؽ( بىا٢٘ زالر حلؿاث أؾبٖى ت الخجٍغ اإلاجمٖى

ب إلاضة ٖكغ أؾا ص٣ُ٢ت،  30بُ٘، و٢ض ٧ان مضة الجلؿت الىاخضة للخضٍع

ب بُت ل٩ل ن٠ صعاس ي  40و٢ض بلٜ مجمٕى حلؿاث الخضٍع حلؿت جضٍع

بُت، ماٖضا حلؿاث ال٣ُاؽ ال٣بلي والبٗضي  .مً الُٗىت الخجٍغ

مغخلت ال٣ُاؽ البٗضي: في هظه اإلاغخلت جم جُب٤ُ ال٣ُاؽ البٗضي  -6

لُام لإلبضإ بخ ش باؾخسضام م٣ُاؽ ٍو ، ٖلى ٧لخا 29/3/2016اٍع

٣ت التي اجبٗذ في ال٣ُاؽ ال٣بلي خين بىٟـ الٍُغ  .اإلاجمٖى

 :مخٛيراث الضعاؾت* 

بي اإلا٣ترح(،ًٖ  • اإلاخٛير اإلاؿخ٣ل: ًخمثل اإلاخٛير اإلاؿخ٣ل ببرهامج )الخضٍع

بي  باث الىاعصة في البرهامج الخضٍع ٌ الُالب للمهاعاث والخضٍع ٤ حٍٗغ ٍَغ

بُت زانت اإلا٣ترح مً زال٫ حلؿاث  .جضٍع

لُام لإلبضإ، ل٣ُاؽ اإلاهاعاث  • اإلاخٛير الخاب٘: ألاصاء ٖلى م٣ُاؽ ٍو

ؤلابضاُٖت )الًٟى٫، الخُا٫، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة( والضعحت ال٩لُت 

 .للم٣ُاؽ

 نتائجال. 5

: هخائ
ً
 هل ًىحض ٞغو١ طاث  :ىـإا٫ ألاو٫ وهــت بالؿـــت اإلاخٗل٣ـــضعاؾــج الــــأوال

في جىمُت اإلاهاعاث  (α≥0,05) ت ٖىض مؿخىي الضاللتصاللت ئخهائُ

ت  ؤلابضاُٖت )الًٟى٫، الخُا٫، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة( بين اإلاجمٖى

بي اإلا٣ترح؟ بُت حٗؼي لهالح البرهامج الخضٍع  الًابُت والخجٍغ

ت هدُجت هظا الؿإا٫ جم في البضاًت ئحغاء ازخباع )ث(        وإلاٗٞغ

ت ُٞما ئطا ٧اهذ هىا٥ ٞغو١ للُٗىاث اإلاؿخ٣لت ٖلى الازخباع ا ل٣بلي إلاٗٞغ

خين أم ال، وجبين مً هخائج جدلُل بُاهاث الازخباع  ئخهائُت بين اإلاجمٖى
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ال٣بلي باؾخسضام ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت ٖلى مخىؾُي صعحاث 

خين اهه ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت  الُلبت في ٦ال اإلاجمٖى

 .اهاث اإلاخٗل٣ت بهظا الازخباعًٓهغ البُ 1بُنهما، والجضو٫ ع٢م 

 1جدول 

عدد  هوع املجموعة 

 ألافراد

الوسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

درجات  كيمة ت

 الحرية

الداللة 

 الاخصائية

 0.101 59 1.668 11.10308 63.7241 29 يابُت  مجمٕى الضعحاث ال٣بلي

بُت     11.08031 68.4688 32 ججٍغ

أن ٢ُمت ث ٚير صالت ئخهائُا ٖىض  1م ًٓهغ مً الجضو٫ ع٢      

وهظا ٌٗني أهه ال جىحض ٞغو١ طاث  (α≥0,05) مؿخىي الضاللت ؤلاخهائُت

خين  صاللت ئخهائُت ٖلى مخىؾُي صعحاث الُلبت في ٦ال اإلاجمٖى

بُت ٖلى صعحاث الازخباع ال٣بلي، وهظا ًإ٦ض الٗكىائُت  الًابُت والخجٍغ

خين. وجم ئٖاصة ئحغ  اء ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت في ازخُاع اإلاجمٖى

ٖلى صعحاث الازخباع البٗضي، بهضٝ الخٗٝغ ٖلى أزغ اإلاخٛير اإلاؿخ٣ل، 

بي اإلا٣ترح، وأْهغث الىخائج أن ٢ُمت ث بضعحاث  وهى البرهامج الخضٍع

ت  وهي صالت ئخهائُا ٖىض مؿخىي الضاللت  ٢2.134ض بلٛذ  59خٍغ

 (α≥0,05)  ؤلاخهائُت
ً
طو صاللت ئخهائُت بين  وهظا ٌٗني أن هىا٥ ٞغ٢ا

ت  مخىؾُي الضعحاث ٖلى الازخباع البٗضي، وطل٪ لهالح اإلاجمٖى

ت  بُت، وبمٗنى أزغ أن هىا٥ أزغ اًجابي ٖلى صعحاث اإلاجمٖى الخجٍغ

بي اإلا٣ترح.  بُت ٌٗؼي ألزغ اإلاٗالجت التي جخمثل في البرهامج الخضٍع الخجٍغ

 ٖلى مداوع الازخبا
ً
ع البٗضي والجضو٫ و٢ض جم ئحغاء ازخباع )ث( أًًا

ًىضح اإلاٗلىماث الىنُٟت ؤلاخهائُت لضعحاث الُلبت ٖلى ٧ل  2ع٢م 

بُت، و٦ظل٪ ٢ُمت اإلاسخبر  خين الًابُت والخجٍغ مدىع في اإلاجمٖى

 .ؤلاخهائي ث والضاللت ؤلاخهائُت لها

 2جدول 

 لتجريبيةاملعلومات الوصفية إلاخصائية لدرجات الطلبة على كل مدور في املجموعتين الضابطة وا

هوع  املدور 

 املجموعة

عدد 

 الافراد

الوسط 

 الحسابي

الاهدراف 

 املعياري 

درجات  كيمة ت

 الحرية

الداللة 

 الاخصائية

مجمٕى الضعحاث ٖلى 

 الازخباع البٗضي

    7.54739 71.9655 29 يابُت 

بُت  0.037 59 2.134* 8.07625 76.2500 32 ججٍغ

    2.80964 18.4138 29 يابُت  ًٞى٫ 

بُت  0.184 59 1.345 2.76790 19.3750 32 ججٍغ

    2.04626 17.5172 29 يابُت  زُا٫

بُت  0.183 59 1.348 2.18499 18.2500 32 ججٍغ

    2.19325 18.1034 29 يابُت  مٛامغة

بُت  0.123 59 1.565 2.27185 19.0000 32 ججٍغ

    2.50615 17.9310 29 يابُت  ح٣ُٗض

بُت  0.014 59 2.521* 2.72089 19.6250 32 ججٍغ

 ٖىض مؿخىي الضاللت  (*)
ً
 0.05صالت اخهائُا

ت  2ًٓهغ مً الجضو٫ ع٢م       وأن هىا٥ صاللت ئخهائُت بين اإلاجمٖى

بُت والًابُت ٖلى مجمٕى الضعحاث ٖلى الازخباع البٗضي لهالح  الخجٍغ

ٓهغ الجضو٫ أًًا أهه ال جىحض ٞغو١  بُت، ٍو ت الخجٍغ طاث صاللت اإلاجمٖى

بُت ٖلى مداوع الازخباع في  ت الًابُت والخجٍغ ئخهائُت بين اإلاجمٖى

اإلاٛامغة، والخُا٫، والًٟى٫، في خين ًدبين مً الجضو٫ وحىص ٞغو١ 

بُت ٖلى مدىع الازخباع في الخ٣ُٗض  .بين صعحاث الًابُت والخجٍغ

ت زاهُا: الىخائج اإلاخٗل٣ت بالؿإا٫ الثاوي وهى هل جىحض ٞغو١ طاث صالل

في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت  (α≥0,05)ئخهائُت ٖىض مؿخىي الضاللت

 )الًٟى٫، الخُا٫، الخ٣ُٗض، اإلاٛامغة(بين صعحاث َلبت اله٠ الخامـ 

بُت حٗؼي إلاخٛير اله٠ الضعاس ي؟ ت الخجٍغ  واله٠ الؿاصؽ في اإلاجمٖى

ت ُٞما ئطا ٧ان       جم اؾخسضام ازخباع )ث( للُٗىاث اإلاؿخ٣لت إلاٗٞغ

ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت أم ال ٖلى صعحاث الازخباع البٗضي في هىا٥ 

لى مسخل٠ مداوع الازخباع، وجبين مً الىخائج  بُت ٖو ت الخجٍغ اإلاجمٖى

أهه ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖىض مؿخىي الضاللت الاخهائُت 

ؾىاء أ٧ان في مجمٕى صعحاث الُلبت ٖلى الازخباع أو في صعحاتهم  0.05

ًٓهغ اإلاٗلىماث الىنُٟت  3اوع اإلاسخلٟت، والجضو٫ ع٢م ٖلى اإلاد

ؤلاخهائُت و٢ُم ث ٖلى مسخل٠ اإلاداوع ومجمٕى الضعحاث ٩٦ل و٢ُم 

 .الضاللت ؤلاخهائُت
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 3جدول 

 املعلومات الوصفية إلاخصائية وكيم ت على مختلف املداور ومجموع الدرجات ككل

عدد  الصف املدور 

 ألافراد

الوسط 

 الحسابي

اف الاهدر 

 املعياري 

كيمة 

 ت

درجات 

 الحرية

الداللة 

 الاخصائية

مجمٕى الضعحاث ٖلى الازخباع 

 البٗضي

اله٠ 

 الخامـ

20 73.9000 7.53169 0.21 59 0.83 

اله٠ 

 الؿاصؽ

41 74.3659 8.38974    

اله٠  2ًٞى٫ 

 الخامـ

20 18.7000 2.40832 0.42 59 0.67 

اله٠ 

 الؿاصؽ

41 19.0244 3.00406    

اله٠  2ا٫ زُ

 الخامـ

20 17.4500 2.08945 1.15 59 0.25 

اله٠ 

 الؿاصؽ

41 18.1220 2.14703    

اله٠  2مٛامغة 

 الخامـ

20 18.8500 2.25424 0.66 59 0.51 

اله٠ 

 الؿاصؽ

41 18.4390 2.28089    

اله٠  2ح٣ُٗض 

 الخامـ

20 18.9000 2.55260 0.16 59 0.87 

اله٠ 

 الؿاصؽ

41 18.7805 2.85055    

ًٓهغ مً الجضو٫ اهسٟاى ٢ُم ث لالزخباع ؤلاخهائي، واعجٟإ ٢ُم      

وهظا ٌٗني ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت  0.05الضاللت بك٩ل أٖلى مً 

ئخهائُت بين َلبت الهٟين الخامـ والؿاصؽ ٖلى صعحاث الازخباع 

 .البٗضي ؾىاء أ٧ان هظا في مجمٕى الضعحاث أو في مداوع الازخباع ٩٦ل

 مناكشة النتائج. 6

 :مىا٢كت الىخائج اإلاخٗل٣ت بالؿإا٫ ألاو٫  •

أقاعث هخائج الؿإا٫ ألاو٫ ئلى أن هىا٥ صاللت ئخهائُت ٖىض مؿخىي  -

بُت والًابُت ٖلى مجمٕى  (α≥0,05) الضاللت ت الخجٍغ بين اإلاجمٖى

بُت، وأْهغث  ت الخجٍغ الضعحاث ٖلى الازخباع البٗضي لهالح اإلاجمٖى

ت الىخائج أًًا أ هه ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت بين اإلاجمٖى

بُت ٖلى مداوع الازخباع في اإلاٛامغة، والخُا٫،  الًابُت والخجٍغ

ت  والًٟى٫، في خين جبين الىخائج وحىص ٞغو١ بين صعحاث اإلاجمٖى

بُت ٖلى مدىع الازخباع في مهاعة الخ٣ُٗض لهالح  الًابُت والخجٍغ

بُت ت الخجٍغ  .اإلاجمٖى

غ أصاء وأْهغث هخ - ائج هظا الؿإا٫ وحىص أزغ ئًجابي للبرهامج في جٍُى

لُام ل٣ُاؽ ؤلابضإ مما ًبين  الُلبت في اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت الزخباع ٍو

بي اإلا٣ترح في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت، لضي َلبت  أهمُت البرهامج الخضٍع

نٟٝى اإلاغخلت ألاؾاؾُت )الخامـ، الؿاصؽ( في اإلاضعؾت اإلاأمىن في 

 :ت ٖمان، وحٗؼي هظه الىدُجت ؤلاًجابُت لألؾباب الخالُتمضًى

اث ق٣ُت وحاطبتا. 1 بي ٖلى مىيٖى  :خخىاء البرهامج الخضٍع

بـــامـــغهـــاث البــــٍىــاٍ مدخــــئن اعجب      بــي وجــــج الخضٍع  ٘ ؾتهم ــه إلاىايُـــاجــضٍع

إ الُالب في اإلاؿخ٣بل الظي ؾُِٗكىن ُٞه مثل )حٗغى بٌٗ أهى 

الجيـ البكغي للخُغ، وحٗغى الىباجاث والحُىاهاث لاله٣غاى(، 

واعجباَها بمىا٠٢ خُاجُت ؾخدضر مٗهم و٦ُُٟت الخهٝغ ٞيها، ٧ان له 

 .صوع ٦بير في الحهى٫ ٖلى هظه الىدُجت ؤلاًجابُت

بي ٖلى مهاعاث جثير الخ٨ٟير -   :اخخىاء البرهامج الخضٍع

بي، حاءث الخخىائه ٖلى ٞهظه الىدُجت ؤلاًجابُت للبرهام      ج الخضٍع

الٗضًض مً مهاعاث الخ٨ٟير الٛىُت بمدخىاها، واإلاغجبُت بمىا٠٢ لها 

اعجباٍ وز٤ُ بدُاة الُالب مثل )ألانالت، ئٖاصة ججمُ٘ الٗىانغ بُغ١ 

ت، الىٓغ ئلى ألامىع مً ٖضة أوحه، صمج الٗىانغ وألا٩ٞاع،  ٚير مألٞى

ل في اؾدثاعة الضاُٞٗت لإلبضإ ئًجاص الٗال٢اث بين ألاقُاء( مما ؾهّ 

 .اللٟٓي ٖىض الُالب

 :الازخُاع اإلاىاؾب لخىػَ٘ الحهو ومىاُٖضها في ٞترة جىُٟظ البرهامج -

بي في الحهو التي ٩ًىن        ٦ما جمذ مغاٖاة جُب٤ُ البرهامج الخضٍع

 مثل أو٫ الضوام، أو بٗض الاؾتراخت اإلاضعؾُت، 
ً
الُالب ٞيها أ٦ثر وكاَا

ب ٖلى اإلاهاعة، ولهظا جم م٘ مغاٖاة  أزظ الى٢ذ ال٩افي للكغح والخضٍع

بُت، بمٗض٫ حلؿخين  بي ٖلى أعبٗين حلؿت جضٍع جُب٤ُ البرهامج الخضٍع

بي بِخين ل٩ل وخضة مً وخضاث البرهامج الخضٍع  .جضٍع

ؼ -  :اإلاىار الهٟي ؤلاًجابي ووؾائل الخٍٗؼ

ب، أخض      الٗىامل  ٢ض ٩ًىن للمىار الهٟي الظي ؾاص حلؿاث الخضٍع

في ْهىع هظه الىدُجت والخ٣ضًم والخىيُذ للمهاعة، وط٦غ الُالب 

ؼ اللٟٓي  لألمثلت للمهمت ال٨خابُت اإلاُلىب ال٨خابت ٖنها، و ج٣ضًم الخٍٗؼ
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 ،
ً
ؼ اإلااصي مً زال٫ ج٣ضًم بٌٗ الجىائؼ، أل٦ثر الُالب مكاع٦ت والخٍٗؼ

 في اإلاهمت ال٨خابُت اإلاُلىبت مً الُالب في نهاًت
ً
 .٧ل وخضة وجميزا

ئن الىخائج التي جىنلذ ئليها الضعاؾت ُٞما ًخٗل٤ بخأزير البرهامج  -

بي )خىاعاث مؿخ٣بلُت لحل اإلاك٨الث بُغ١ ئبضاُٖت(، جخ٤ٟ م٘  الخضٍع

ت، والخُب٣ُُت  ما طهبذ ئلُه ٖضص واؾ٘ مً ألابدار والضعاؾاث الىٍٓغ

ئبضاُٖت، التي بدثذ ؤلابضإ، والخ٨ٟير ؤلابضاعي، وخل اإلاك٨الث بُغ١ 

 [؛20حضٕو ] [؛41[؛ الٗبضالالث ]40وال٨خابت ؤلابضاُٖت ومنهم أبى حاصو ]

 ].19] مُغ

جبين هخائج الضعاؾت الحالُت وهخائج الضعاؾاث التي جم ط٦غها أن     

ب  الُالب في مغخلت اإلاضعؾت ج٩ىن لضيهم ٢ابلُت ٦بيرة لإلٞاصة والخضٍع

بهم ٖلى ال٨خابت  مً البرامج التي جضٖم اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت، وجضٍع

ؤلابضاُٖت، وهظا ًضٖىها لالهخمام بهظه اإلاغخلت مً خُث ازخُاع البرامج 

م  غها. ٞٗلى الٚغ التي جىمي مهاعاث ال٨خابت ؤلابضاُٖت وحٗمل ٖلى جٍُى

مً أن الضعاؾت اج٣ٟذ هدُجتها م٘ هخائج الٗضًض مً الضعاؾاث، التي 

ب ٖلى الخ٨ٟير، وجىم ُت ؤلابضإ في الخٗلُم، جإ٦ض ٖلى أهمُت الخضٍع

ب ٖلى ال٨خابت ؤلابضاُٖت، ئال أنها جّٟغصث في أنها ٞدهذ  وأهمُت الخضٍع

ت مضي حضواه في البِئت الٗغبُت.  المي ومٗٞغ أهمُت بغهامج أحىبي ٖو

 إلاهاعة )الخ٣ُٗض( والضعحت ال٩لُت 
ً
ٗؼي وحىص ٞغو١ صالت ئخهائُا َو

ت الخجغ  ٍبُت ئلى ٖضص مً الى٣اٍ الزخباع ٢ُاؽ ؤلابضإ، لهالح اإلاجمٖى

 :وهي

ؾىت( 11-7ئن الُالب في اله٠ الخامـ والؿاصؽ ومً في ٖمغ) -

٩ًىهىا في مغخلت الٗملُاث اإلااصًت لخهي٠ُ بُاحُه إلاغاخل الىمى 

ً ٖلى خل اإلاؿائل  اإلاٗغفي، والظًً ٩ًىهىا بهظا الٗمغ الؼمني ٢اصٍع

مخل٩ىن ال٣ضعة ٖلى الخهي ٠ُ، اإلادؿىؾت، وبأؾلىب مى٣ُي، ٍو

والخٗامل م٘ اإلاىايُ٘ واإلاؿائل اإلا٣ٗضة التي ٌؿهل ٞهمها وقغخها 

اث التي ج٣ىم  باؾخسضام الغؾىم الخىيُدُت لكغح أ٩ٞاع اإلاىيٖى

بها ]  ].39بخضٍع

 ئلى مُل َالب اله٠ الخامـ والؿاصؽ هدى  -
ً
و٢ض ٌٗىص الؿبب أًًا

 .خل اإلاؿائل اإلا٣ٗضة، وئْهاع ٢ضعاتهم ٖلى الحل بين ػمالئهم

[ 42وجخ٤ٟ الىخائج ُٞما ًخٗل٤ بمهاعة )الخ٣ُٗض( بما ٢امذ به زاجِىا ] -

( مً الظ٧ىع وؤلاهار في مخٛيراث الؼمني، 248بٟدو ُٖىت م٩ىهت مً )

بؿاَت الهىع ال٣ٗلُت اإلاىخجت، و٢ض جغاوخذ  –والجيـ، ومضي ح٣ٗض 

ؾىت، ووحض أن الظ٧ىع اله٠ الخامـ  18-8أٖماع الُٗىت مً 

 مً ؤلاهار مً هٟـ والؿاصؽ أهخجىا 
ً
 ٣ٖلُت أ٦ثر ح٣ُٗضا

ً
نىعا

 ].39اإلاؿخىي الٗمغي ]

 :مىا٢كت الىخائج اإلاخٗل٣ت بالؿإا٫ الثاوي**

بُيذ هخائج الؿإا٫ الثاوي ٖضم وحىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهائُت ٖىض 

ؾىاء أ٧ان في مجمٕى صعحاث الُلبت  0.05مؿخىي الضاللت ؤلاخهائُت 

ى اإلاداوع اإلاسخلٟت. و٢ض ٌٗؼي طل٪ ٖلى الازخباع أو في صعحاتهم ٖل

 :لألؾباب الخالُت

-  
ً
ئن اإلاىاهج الضعاؾُت، ال حُٗي مىيٕى جىمُت الخ٨ٟير ؤلابضاعي اهخماما

 ما ٩ًىن مىيٕى جىمُت ؤلابضإ لِـ مً ألاقُاء 
ً
، ٞٗاصة

ً
 ٦بيرا

ً
وجغ٦يزا

 .اإلاهمت ٖىض اإلاٗلم

بُت للخ  - ٨ٟير ؤلابضاعي في ٖضم ألٟت الُالب للخٗامل م٘ البرامج الخضٍع

 .الهٟٝى الؿاب٣ت

٣ت   - ٤ الٍُغ ـ الخٗبير في الهٟٝى الضعاؾُت في اإلاضاعؽ ٌؿير ٞو جضَع

ـ الخٗبير ٣ًىم ٖلى أهه ٖمل ٞغصي ال ٖال٢ت  خُاصًت، باٖخباع جضَع الٖا

للجماٖت ُٞه، مما ًدى٫ صون اَإل الُالب ٖلى أ٩ٞاع حضًضة ٢ض 

دغمه مً ٞغنت حؿاٖضه في ال٨خابت وئزاعة الخ٨ٟير ؤلا  بضاعي لضًه، ٍو

ضٞٗه ئلى  ، ٍو
ً
دا  مٍغ

ً
 هٟؿُا

ً
الخٟاٖل الاحخماعي الظي ًمىذ الُالب حىا

ت  .الخٗبير ًٖ مكاٖغه وأخاؾِؿه بدٍغ

 التوصيات. 7

 :بىاًء ٖلى هخائج الضعاؾت التي جم الخىنل ئليها ًىص ي الباخث بما ًأحي   

ض مً ألابدار والضعاؾاث في مجا٫ جى -1 مُت الخ٨ٟير ؤلابضاعي ئحغاء اإلاٍؼ

وصوعه في اؾدكغاٝ اإلاؿخ٣بل، والٗمل ٖلى خل مك٨الجه بُغ١ 

 .ئبضاُٖت

بي اإلا٣ترح م٘  -2 ض مً الضعاؾاث خى٫ ٞاٖلُت البرامج الخضٍع ئحغاء اإلاٍؼ

اث نُٟت  أزظ مخٛيراث أزغي مثل: الجيـ)ط٧ىع، ئهار(، ومؿخٍى

لى اث اإلاؿخسضمت في هظه الضعاؾت، ٖو الُالب  مسخلٟت ًٖ اإلاؿخٍى

اإلاىهىبين واإلابضٖين، وهٕى الخٗلُم )الٗام، الخام(، باإلياٞت لخُب٤ُ 

بي في مضة ػمىُت أَى٫   .البرهامج الخضٍع

بي اإلا٣ترح ٖلى مىا٤َ حٗلُمُت مسخلٟت  -3 حٗمُم ٨ٞغة البرهامج الخضٍع

ت  .ومخىٖى

 املراجع

 املراجع العربيةأ. 

(،بيروث، 3ٗغب،)ٍلؿان ال (.1986ابً مىٓىع، مدمض بً م٨غم، ) [4]

 صاع ئخُاء الترار الٗغبي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.

 أهِـ، ئبغاهُم، مىخهغ، ٖبض الحلُم، الهىالحي، ُُٖت، أخمض. [5]

( اإلاعجم الىؾُِ، الُبٗت الثاهُت، اإلاإؾؿت الٗغبُت 1972)

 لليكغ، ال٣اهغة، مهغ.

صاع وائل  (،1(. م٣ضمت في ؤلابضإ، )2002ٍالؿغوع، هاصًا هاًل، ) [13]

 لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن.

بي إلاهاعاث ؤلاصعا٥  (.1995الخُُب، عائض، ) [17] أزغ بغهامج جضٍع

والخٟاٖل واإلاٗلىماث والحـ، ٖلى جىمُت الخ٨ٟير ؤلابضاعي لضي 

َلبت اله٠ الخاؾ٘ ألاؾاس ي في ُٖىت أعصهُت، عؾالت ماحؿخير ٚير 

 .ميكىعة، الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان، ألاعصن

بي مهاعاث ؤلاصعا٥ 1995خؿين، زائغ ٚاػي، ) [18] (. أزغ بغهامج جضٍع

والخىُٓم وؤلابضإ في جىمُت ال٨ٟغ ؤلابضاعي لضي ُٖىت أعصهُت مً 

َلبت اله٠ الثامً، عؾالت ماحؿخير ٚير ميكىعة، الجامٗت 

 ألاعصهُت، ٖمان، ألاعصن.

)اإلاىاهب ٚير  )أزغ بغهامج حٗلُم الخ٨ٟير  (.2000مُغ، عها ٖضهان، ) [19]

غ ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت ومٟهىم الظاث لضي  اإلادضوصة( ٖلى جٍُى

، عؾالت ماحؿخير ٚير (ُٖىت مً َلبت اله٠ الخامـ ألاؾاس ي

 ميكىعة، الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان، ألاعصن.

، ٖهام، ) [20] ت 2006حضٕو (. أزغ بغهامج الىٓام الظ٧ي إلاٗالجت اإلاٗٞغ

ؤلابضاعي ومهاعاث الخ٨ٟير الىا٢ض،  )عؾ٪( في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟير
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عؾالت ص٦خىعاه ٚير ميكىعة، حامٗت ٖمان الٗغبُت، ٖمان، 

 ألاعصن.

(. )ٞاٖلُت بغهامج اإلااؾتر زى٨غ لخٗلُم 1996الؿغوع، هاصًا هاًل، ) [21]

الخ٨ٟير في جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت لضي ُٖىت مً َلبت ٧لُت 

ت في الجامٗت ألاعصهُت( ت، الٗلىم التربٍى . مجلت مغ٦ؼ البدىر التربٍى

 ، الضوخت، ٢ُغ.10الؿىت الخامؿت، الٗض

داث، ٖماع، [25] أزغ بغهامج ٢ائم ٖلى همىطج أػبىعن ) (.2004) الٍٟغ

لحل اإلاك٨الث ؤلابضاعي في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟير ؤلابضاعي لضي 

اصي في مداٞٓت عجلىن(، عؾالت ص٦خىعاه ٚير  َلبت اإلاغ٦ؼ الٍغ

 اليرمى٥، ئعبض، ألاعصن. ميكىعة، حامٗت

بي ٢ائم ٖلى 2007الهماصي، مداعب ٖلي، ) [26] (. )أزغ بغهامج جضٍع

( في جىمُت الخ٨ٟير ؤلابضاعي CPSهمىطج الحل ؤلابضاعي للمك٨الث )

ايُاث لضي َلبت اله٠ الخاؾ٘  ُت في الٍغ واإلاهاعاث ٞى١ اإلاٗٞغ

 ألاؾاس ي في ألاعصن(، عؾالت ص٦خىعاه ٚير ميكىعة، الجامٗت

 ألاعصهُت، ٖمان، ألاعصن.

 وخل للخٗلم البىائي :همىطجي اؾخسضام أزغ(. 2006) عائض، ٖلُىه، [27]

 الىهىم ٢غاءة في اإلاٗغفي وعاء ما الىعي في ؤلابضاعي اإلاك٨الث

 ألاؾاؾُت اإلاغخلت َلبت لضي اإلاك٨الث خل ٖلى وال٣ضعة الٗلمُت

 يكىعة،م ٚير ص٦خىعاه عؾالت. اإلاٗغفي أؾلىبهم يىء في الٗلي

 .ألاعصن ٖمان، الٗغبُت، ٖمان حامٗت

م البرامج ؤلازغائُت  (.2003) الؿغوع، هاصًا، الجاؾم، - [35] ج٣ٍى

ُت  الهُٟت غ الخخامي، مإؾؿت اإلال٪ -)ٚير الخٟٚغ ئهار(. الخ٣ٍغ

اًت اإلاىهبت وؤلابضإ. ؼ وعحاله لٖغ  ٖبضالٍٗؼ

اإلاىهىبين في ج٣ُُم بغامج جغبُت الُلبت ) (.2006اإلاىمني، ؾمغ، ) [36]

عؾالت ص٦خىعاه ٚير ميكىعة، الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان،  (.ألاعصن

 ألاعصن.

(. ج٣ُُم الخ٨ٟير الىا٢ض ٖىض َلبت 2007زل٠، عامي أخمض، ) [37]

اإلاىهىبين اإلالخد٣ين بالبرامج الخانت والُلبت طوي الخدهُل 

 اإلاغجٟ٘ والٗاصًين في اإلاضاعؽ الٗاصًت: صعاؾت م٣اعهت في اإلامل٨ت

ألاعصهُت الهاقمُت، عؾالت ماحؿخير ٚير ميكىعة، حامٗت ٖمان 

 الٗغبُت، ٖمان، ألاعصن.

(. ج٣ُُم منهاج اإلاىهىبين في البرامج 2006الخىالضة، خمؼة ٖلي، ) [38]

الخانت في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمين 

، ماحؿخير ٚير ميكىعة، حامٗت ٖمان الٗغبُتعؾالت  والُلبت.

 ٖمان، ألاعصن.

اص ٧امل [39] ( ٞاٖلُت بغهامج )خىاعاث مؿخ٣بلُت لحل 2010) الالال، ٍػ

اإلاك٨الث بُغ١ ئبضاُٖت( في جىمُت اإلاكاٖغ الاهٟٗالُت اإلادكٗبت 

واإلاهاعاث ؤلابضاُٖت اللُٟٓت لضي َلبت نٟٝى اإلاغخلت ألاؾاؾُت 

(، عؾالت ص٦خىعاه، ٚير ميكىعة في اإلاضاعؽ الخانت في ألاعصن

 الجامٗت ألاعصهُت، ٖمان، ألاعصن. 

بي مؿدىض ، (2003أبى حاصو، نالح مدمض ٖلى، ) [40] أزغ بغهامج جضٍع

ت الحل ؤلابضاعي للمك٨الث في جىمُت الخ٨ٟير ؤلابضاعي  ئلى هٍٓغ

لضي ُٖىت مً َلبت اله٠ الٗاقغ ألاؾاس ي، عؾالت ص٦خىعاه ٚير 

 ان، ألاعصن.ميكىعة، حامٗت ٖمان الٗغبُت للضعاؾاث الٗلُا، ٖم

بي مبني  (.2003الٗبضالالث، ؾٗاص ئؾماُٖل، ) [41] )أزغ بغهامج جضٍع

ٖلى الخٗلم باإلاك٨الث في جىمُت مهاعاث الخ٨ٟير الىا٢ض لضي َلبت 

عؾالت ص٦خىعاه، حامٗت ٖمان الٗغبُت  اله٠ الٗاقغ(،

 للضعاؾاث الٗلُا، ٖمان، ألاعصن.
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THE EFFECTIVENESS OF THE SCIENCE 

CLUB IN THE DEVELOPMENT OF 

CREATIVE SKILLS AMONG THE 

STUDENTS OF THE PRIMARY GRADES IN 

THE CITY AMMAN 
 

MOHAMMAD AL SALLAK 

University of Tabuk 

ABSTRACT_ The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the Science Club in 

the development of creative skills among the students of the primary grades (fifth and sixth grade) 

in the City Amman.. By training students to develop creative problem-solving skills in creative 

ways, and measured the impact of the change in the training program creative skills to the test and 

William creative skills. The study sample consisted of (61) students, (32) student group 

experimental school safe, and (29) student as control in the same school, and underwent the 

experimental group of the club and scientific programs and activities, which has been 

implemented in the (20) training session. To answer the questions of the study was calculated 

arithmetic means, for the performance of members of the experimental and control groups, pre 

and post measurement, t test was used for statistical analysis. The results indicated that there were 

statistically significant differences between the experimental group and the control group for the 

experimental group, and results also showed that there were no statistically significant differences 

between the control group and the experimental axes testing of adventure, fantasy, and curiosity, 

while the results show significant differences between the group score experimental and control on 

the axis of the test in a complex skill. There is no statistically significant differences between 

students in grades fifth and sixth grades post test whether this total score or in the whole test axes. 

This result shows the positive impact of the training program, and recommended the study to carry 

out further research and studies, in aspects of the development of creative thinking in urging 

foreseeing the future, and training to solve problems in creative ways, and to study the 

effectiveness of the training program, with other variables such as: levels descriptive, sex, type 

education. 

KEY WORDS: the development of creativity, creative skills, creative thinking. 

 

 

 


