
                                                                

 

          

 

 

 

 أثز استددام أسلوب الكدح الذهين 
 يف تهميــة مهارات الكزاءة اإلبداعيــة 

 لدى تالميـــذ املزحلة االبتدائية 

 
  

 

 إعداد
 

 

 

 

 الرتبية نلية
 التدريس وطزم املهاهج قسم

 خمتار حممود مد/ عبد الزاس
  ريستد وطرق ناهجمدرس م

 اللغة العربية والرتبية اإلسالمية                        
 جامعة أسيوط  -بكلية الرتبية 

 

F 



 

   دائيةيف تنمية مهارات القزاءة اإلبداعية لدى تالميذ املزحلة االبت يأثز استخدام أسلوب القدح الذهن

  

 

1 

 

 اءة اإلبداعيــةأثز استددام أسلوب الكدح الذهين يف تهميــة مهارات الكز

 لدى تالميـــذ املزحلة االبتدائية
 مكدمة البحح : 

يإلبساع أ١ُٖٝ نبري٠، ٚغاق١ يف سٝا٠ِ املعًِ، سٝح أقبح ٖٛ األٌَ األنرب يًذٓؼ 

ايبؿطٟ يف سٌ املؿهالت اييت تٛادٗ٘، نًُا ٚنٝؿًا، ٚمل ٜعس اإلبساع تطؾًا ميهٔ االغتػٓا٤ 

ا بكسض َا أقبح َكٝاغًا زقٝكًا َٔ َكاٜٝؼ زضد١ ايتكسّ ٚايُٓٛ عٓ٘، ٚإمنا أقبح أغاغًا يف سٝاتٓ

اؿهاضٟ، ٚقاض املبسعٕٛ يف أٟ فتُع ِٖ ايجط٠ٚ ايك١َٝٛ ٚايطاق١ ايساؾع١ ٚايعاٌَ األغاغٞ 

يًتطٛض ٚايطقٞ ; ؾعٔ ططٜكِٗ تٛقًت اإلْػا١ْٝ يًُدرتعات ٚاظزٖطت بِٗ اؿهاض٠ ٚتكسَت 

 اإلْػا١ْٝ خطٛات ٚاغع١ يألَاّ. 

صا ؾكس اٖتِ ايهجري َٔ ايرتبٜٛني بايتؿهري اإلبساعٞ ; يإلؾاز٠ َٔ إَهاْات٘ يف خًل ي

ايؿدك١ٝ املبسع١، اييت هلا ؾٛا٥س ادتُاع١ٝ، ٚشيو َٔ خالٍ تكسِٜ املعًَٛات ٚاألْؿط١ ٚايٛغا٥ٌ 

اييت تػِٗ يف ت١ُٝٓ قسضات ايتؿهري املبسع يس٣ ايطالب ٚتؿشص خٝاهلِ ٚتعًُِٗ أغايٝب اؿٌ 

 تهط يًُؿهالت، يٝؼ َؿهالت ايٛاقع ايطأٖ ؾشػب، ٚإمنا َؿهالت املػتكبٌ أٜهًا.املب

ٚاضتباط ايُّػ١ بايتؿهري ٜعس َٔ األَٛض اييت ال ىتًـ عًٝٗا اثٓإ، ؾايُّػ١ َطنب١ ايؿهط 

ْٚاقًت٘، ؾٗٞ ع١ًُٝ إضغاٍ يف َٛقـ اتكاٍ، ٜٚعٌ ايؿهط َػترتًا  ٚنآًَا زاخٌ قاسب٘ َا مل 

ٛايب ُيػ١ٜٛ تعٗطٙ، ؾايؿهط ٚايُّػ١ َتالظَإ، ٚع٢ً ضأؽ قا١ُ٥ ايصنا٤ املتعسز ٜرتدِ يف ق

)ؾاضزْط( ٜأتٞ ايصنا٤ ايُّػٟٛ ايصٟ ٜتُجٌ يف اغتدساّ ايُّػ١ َٚعاْٝٗا يف ايتٛاقٌ ايؿؿٗٞ أٚ 

ايهتابٞ بؿعاي١ٝ،نُا ٜتهُٔ ايصنا٤ ايُّػٟٛ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ قٛاعس ايُّػ١ َٚعاْٝٗا يف 

 .(*)( 2001ٛاقٌ ٚاملعطؾ١ ) تػطٜس عُطإ، ايت

ٚايكطا٠٤ نإسس٣ املٗاضات ايًُّػ١ٜٛ هلا أُٖٝتٗا بايٓػب١ يًذُٝع ; يهْٛٗا أغاغًا ًَُٗا      

يف إسساخ عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ.  َٚع ايتطٛض ايهبري يف َؿّٗٛ ايكطا٠٤ اضتكت أٖساؾٗا ٚاتػعت 

(، ؾأز٣  Sohmson, 1997, 51ا َٔ ايتؿهري ) ٚظا٥ؿٗا، ؾأقبشت تطنع ع٢ً ايسضدات ايعًٝ

شيو إىل ظٗٛض ايكطا٠٤ ايٓاقس٠ ٚايكطا٠٤ املتعُك١ ٚايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، اييت تتطًب إداب١ ؾاع١ً تصٖب 

ملا ٚضا٤ املعاْٞ اؿطؾ١ٝ ; يرتق٢ باملتعًُني إىل زضد١ ايٛعٞ ٚاإلزضاى ٚايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ أزم يًُكط٤ٚ) 

Marottali, 1995, 27-2 ) ٚاإلؾاز٠ َٓٗا يف سٌ املؿهالت، ٚايتؿهري اإلبساعٞ، ٚايتشكل،

                                                 

 طقِ األٍٚ إىل تاضٜذ ايٓؿط، ٚتؿري األضقاّ ايتاي١ٝ إىل ايكؿشات.ٜؿري اي(* ) 
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ٚايتسبط، ٚايتؿاعٌ َع املكط٤ٚ تؿاعاًل إهابًٝا; يتكسِٜ ضؤ٣ دسٜس٠ ملا مت قطا٤ت٘، ٚيتهٕٛ عس٠ 

 (. 12، 1999ايكاضئ يف اجملتُعات  اؿسٜج١ ) قُس ط٘، 

طبٝع١ ايعًُٝات ايعك١ًٝ اييت  ٚسني بسأت ايعٓا١ٜ بتعًِٝ ايكطا٠٤ تتذ٘ مٛ اإلبساع ملعطؾ١

ٜكّٛ بٗا اإلْػإ أثٓا٤ ايكطا٠٤، أخص املطبٕٛ ٜٓازٕٚ بهطٚض٠ تسضٜب ايتالَٝص ع٢ً مجٝع أْٛاع 

ايكطا٠٤ ; يتكبح أغًٛبًا َٔ أغايٝب ايٓؿاط ايؿهطٟ يف سٌ املؿهالت، بٛقـ أْٗا يٝػت 

ٕ مبؿه١ً َٔ ع١ًُٝ َتُٝع٠ ؾشػب، بٌ ٖٞ ْؿاط ؾهطٟ َتهاٌَ ٜبسأ بإسػاؽ اإلْػا

املؿهالت، ثِ ٜكّٛ ظُع االغتذابات اييت ٜتطًبٗا سٌ ٖصٙ املؿه١ً َٔ عٌُ ٚاْؿعاٍ 

ٚتؿهري، ٚايػطض يٝؼ ؾِٗ املكط٤ٚ،بٌ تطٜٛط أغايٝب تؿهري١ٜ َتكس١َ ; ٚقٛاًل إىل أؾهٌ 

 (. 5، 1999اؿًٍٛ ملؿه١ً َٛنٛع ايكطا٠٤ ) قُس ط٘، 

ٚايسضاغات اييت تؤنس ايهعـ يف ايتعاٌَ َع ٚع٢ً ايطغِ َٔ ْتا٥ر ايعسٜس َٔ ايبشٛخ 

ايكطا٠٤ بكؿ١ عا١َ، ٚايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل، َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات : ) قُس ط٘، 

(،  1994(، ٚ)سػٔ ؾشات٘،  1993(، ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ، 1993(، ٚ) سػٔ ؾشات٘، 1992

(،  2001) ؾِٗٝ َكطؿ٢،  (، 1997ٚ(، ٚ)عًٞ غعس داب اهلل،  1997ٚ)قُس سبٝب اهلل، 

 (. 2002ٚ)قُس عبس اجملٝس، 

ٚع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝس ٚانعٞ َٓاٖر ايُّػ١ ايعطب١ٝ يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ع٢ً اغتدساّ 

ايٛغا٥ٌ يت١ُٝٓ ايتؿهري، ٚع٢ً ايطغِ َٔ اؾٗٛز اييت تبصهلا ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يطؾع نؿاٜات 

َّ ٖٓا ى َا ٜؿري إىل إٔ ايٛاقع ايرتبٟٛ يتعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ ٜٓطل بُٓط١ٝ َعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ، ؾإ

األزا٤ ايتسضٜػٞ ملعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ باملطس١ً االبتسا١ٝ٥، ٚنعـ تالَٝص ٖصٙ املطس١ً يف َٗاضات 

ايُّػ١ ايعطب١ٝ بٛد٘ عاّ، َٚٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل، ٚقس أنست شيو 

(، 1991ٜني ٚايسضاغات ايػابك١، َٚٓٗا زضاغات نٌ َٔ : ) قُٛز ايٓاق١، نتابات ايرتبٛ

(، ٚ) أمحس ايعبس، 1999(، ٚ)أمحس ٜٛغـ،  1993(، ٚ) ظٜس ٖٜٛسٟ،  1992ٚ)ضنا األزغِ، 

(، ٚ) عبس اؿؿٝغ سؿين،  1995(، ٚ) ضق١ٝ غًِٝ،  1995(،ٚ) ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ،  1994

 (. 2001(، ٚ) ْاٌٜ ٜٛغـ،  1996

( إٔ َععِ املساضؽ تعٌُ نس ايُٓط ايتسضٜػٞ اإلبساعٞ Perkinsٜٚط٣ برينٓع )

يًتؿهري ; ؾُععِ املؿهالت اييت تجريٖا املسضغ١ قسٚز٠ دسًا، ٚإٔ َععِ املٗاّ املسضغ١ٝ نٝك١ 

اؿسٚز، ٚال تػُح باغتجاض٠ ايكسضات اإلبساع١ٝ، ٚاْت٢ٗ إىل إٔ َععِ املساضؽ تعس ب٦ٝات غري 

 (، األَط ايصٟ أقبح ١ُٝٓDavid Perkins , 1989, 12-18 إبساع ايتالَٝص ) َععظ٠ يت
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 ٜٗسز ايتشكٌٝ ايكطا٥ٞ، ٜٚٗسز ايكسض٠ ع٢ً ت١ُٝٓ األْؿط١ ايص١ٖٝٓ يس٣ ايتالَٝص، 

ٚوسخ عذعًا يس٣ بعهِٗ يف ايتعاٌَ َع املؿهالت املططٚس١ عرب ايه١ًُ املهتٛب١.)عطا أبٛ 

 (.61، 1997دبني، 

و إىل قٝاّ ايعسٜس َٔ ايباسجني بهجري َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت تٗتِ ٚيكس أز٣ شي

(، ٚ) قؿا٤ قُٛز، 1996بتؿعٌٝ أغايٝب ايتسضٜؼ يف سذط٠ ايسضاغ١ َٚٓٗا : ) غاَٞ قُٛز، 

(، Raymand , 1999 (ٚ  ،)Kahrertal , 1999(، ٚ) 1998(، ٚ) عبس اؿُٝس عبس اهلل، 1998

 (، 2000(، ٚ) أمسا٤ قُس، 2000ٚ)قُس أَني املؿيت، (، 1999ٚ)عًٞ ايػٝس غًُٝإ، 

 (ٚSeffrey, 2000 ،ٌٝسٝح مل 2001(، ٚ)قُس عبس املٓعِ ؾشات٘، قُس إمساع  .)

ٜعس َكبٛاًل إٔ ٜكتكط نٌ َعًِ ع٢ً ططٜك١ ٚاسس٠ طٛاٍ ؾرت٠ ٚدٛزٙ بايتسضٜؼ، ضغِ ايتػريات 

تبعا ملتػريات ٚثكاؾ١ ايعكط ايصٟ  اؿازث١ سٛي٘ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ايتالَٝص ٚططم تؿهريِٖ

ٜعٝؿٕٛ ؾٝ٘ أٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايططم ٚاألغايٝب ايتسضٜػ١ٝ املكس١َ َٔ عًُا٤ ٚباسجني يف فاٍ 

 ايتسضٜؼ.

َٚٔ ٖصٙ األغايٝب اييت تٗتِ بايتؿهري اإلبساعٞ زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١، أغًٛب ايكسح          

ًٛب يًتؿهري اؾُاعٞ ٚايؿطزٟ يف (، ٚايصٟ ٜػتدسّ نأغ Brainstorming)  (*)ايصٖين 

أغطاض َتعسز٠ زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١ ; بككس ظٜاز٠ نؿا٠٤ ايكسضات ٚايعًُٝات ايص١ٖٝٓ، ٖٚٛ ٜتِ 

ٚؾكًا يكٛاعس َٚبازئ تٓعِ خكا٥ل اؾُاع١ املؿرتن١ ؾٝ٘ ) ايتالَٝص (، ٚاـطٛات اييت ٜػري 

ايباسح اغتدساّ ٖصا األغًٛب يف  ٚؾكًا هلا ٚقٝاغ١ ايٓتا٥ر اييت تػؿط عٓٗا ايع١ًُٝ، ٚواٍٚ

تسضٜؼ بعض َٛنٛعات ايكطا٠٤ يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥; يًٛقٛف ع٢ً أثطٙ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاضات 

 ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ ٖؤال٤ ايطالب.

 مشهلة البحح :
تتهح َؿه١ً ايبشح اؿايٞ يف ن٤ٛ َا أؾاضت إيٝ٘ ْتا٥ر فُٛع١ َٔ ايسضاغات سٍٛ 

الَٝص يف َٗاضات ايكطا٠٤ عا١َ، َٚٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ انؿاض َػت٣ٛ ايت

ايتدكٝل يف نٌ َطاسٌ ايتعًِٝ ٚخكٛقًا املطس١ً االبتسا١ٝ٥، َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات زضاغ١: ) 

(، ٚ)عطا أبٛ  1994(، ٚ) سػٔ ؾشات٘، 1993(، ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ،  1993سػٔ ؾشات٘، 

(، ٚ) غعٝس إمساعٌٝ 1997(، ٚ)قُس سبٝب اهلل، 1997 (، ٚ)عًٞ غعس داب اهلل،1997دبني، 

                                                 
*
 َٔ ٖصا ايبشح. 20   ( ٖٓاى تعطٜؿات عسٜس٠ يًكسح ايصٖين غٛف ْصنط بعها َٓٗا يف م 
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(، 2002(، ٚ)قُس عبس اجملٝس، 2001(، )ؾِٗٝ َكطؿ٢، 1999(، ٚ)قُس ط٘، 1998عًٞ، 

 (. 2002ٚ)مسري ْٜٛؼ، 

 ٚايصٟ ٜتؿل َع بعض ايسضاغات :  –ٚضمبا ٜطدع ٖصا االنؿاض يف املكاّ األٍٚ 

(Blakey & Spance , 1990 1992ِ، (، ) ضنا األزغ(ٚ ،)Battonley &Osban , 1993  ،)

(ٚGoodman, 1993  ،1994(، ٚ)أمحس ايعبس،  1993(، ٚ) أمحس ٜٛغـ(ٚ ،)Quen , 1994 ،)

(،ٚ)  1996(، ٚ)ضبٝها ايهػٓسض،  1995(، ٚ) ضؾٝك١ غًِٝ،  1995ٚايتعًِٝ،  ٚ) ٚظاض٠ ايرتب١ٝ

(، ٚ ) عبس 1998ُٛز،(، ٚ)قؿا٤ ق 1996(، ٚ)غاَٞ قُس،  1996عبس اؿؿٝغ سؿين، 

 , Raymond , 1999(ٚ ،)Kaher et al(، ٚ)1998(، ٚ)غْٛٝا ٖامن، 1998اؿُٝس عبس اهلل، 

 (، Seffery , 2000(ٚ ،)Babigian , 2000(، ٚ)1999(، ٚ)عًٞ ايػٝس غًُٝإ،  1999

(، ٚ)قُس عبس املٓعِ ؾشات٘، قُس 2000(، ٚ) أمسا٤ قُس، 2000ٚ)قُس أَني املؿيت، 

( إىل إٔ املعًُني ال ٜػتدسَٕٛ األغايٝب اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يف ايتسضٜؼ، ٚشيو إٔ 2001اعٌٝ، إمس

َجٌ ٖصٙ املٗاضات ؼتاز إىل أغايٝب غري تكًٝس١ٜ ; ألٕ األغايٝب ايتكًٝس١ٜ قس ال تطاعٞ ايتؿهري 

 ٚتطنع ع٢ً ايتًكني.

 ٜٚععظ ؾعٛض ايباسح باملؿه١ً َا ًٜٞ:

( َعًًُا يُّػ١ ايعطب١ٝ باملطس١ً االبتسا١ٝ٥،                15أدطاٖا ايباسح َع )  ٚقس املكاب١ً ايؿدك١ٝ : (1

( َٛدٗني يُّػ١ ايعطب١ٝ باملطس١ً ْؿػٗا، ٚنإ ٖسؾٗا َعطؾ١ َس٣ إملاّ املعًُني  10ٚ )

ٚاملٛدٗني بأغايٝب ايتسضٜؼ اإلبساع١ٝ، َٚٓٗا أغًٛب ايكسح ايصٖين َٔ سٝح َؿَٗٛ٘ 

ٓؿٝصٙ، ٚنصيو ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ َٔ سٝح َؿَٗٛٗا َٚٗاضاتٗا ٚنٝؿ١ٝ َٚباز٥٘ ٚخطٛات ت

 تُٓٝتٗا، ٚاتهح َٔ ٖصٙ املكاب١ً َا ًٜٞ:

 % ( َٔ املعًُني ال ٜعطؾٕٛ َؿّٗٛ أغًٛب ايكسح ايصٖين ٚال ايكطا٠٤ اإلبساع100.١ٝ) -أ 

% ( أدابٛا 10% ( َٔ املٛدٗني ال ٜعطؾٕٛ َؿّٗٛ أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚ) 90) -ب 

 % (َٔ املٛدٗني ال ٜعطؾٕٛ َؿّٗٛ ايكطا٠٤ اإلبساع100.١ًٝا، ٚ)ؽُٝٓ

% ( َٔ املٛدٗني أدابٛا بأِْٗ ال ٜعطؾٕٛ ؾ٦ًٝا عٔ أغايٝب 30% ( َٔ املعًُني، ٚ)  50)  -ز 

% ( َٔ املٛدٗني أدابٛا، ٚناْت  70% ( َٔ املعًُني، ٚ) 50ايتسضٜؼ اإلبساعٞ، ٚ) 

عاْٚٞ ٚسٌ املؿهالت، َٚٔ خالٍ َٓاقؿ١ َععِ إداباتِٗ تسٚض سٍٛ أغًٛب ايتعًِ ايت

ايباسح َعِٗ اتهح إٔ َععِ ايصٜٔ أدابٛا قس سهطٚا زٚض٠ تسضٜب١ٝ سانط ؾٝٗا 

 أعها٤ ١٦ٖٝ تسضٜؼ َٔ داَع١ أغٝٛط، ٚشنطٚا َجٌ ٖصٙ األغايٝب. 
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% ( َٔ املعًُني ٚاملٛدٗني مل ٜعطؾٛا َبازئ ٚال خطٛات تٓؿٝص أغًٛب ايكسح 100)  -ز 

 ايصٖين.

 % ( َٔ املٛدٗني مل ٜعطؾٛا َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ٚال90ٔ املعًُني، ٚ) % ( 95َ) -ٙ 

% ( َٔ املٛدٗني أدابٛا ؽًُٝٓا، ٚناْت َععِ 10% ( ٚ ) 5نٝـ ٜتِ تُٓٝتٗا، ٚ) 

 إداباتِٗ خطأ. 

سٝح اتهح ي٘ نعـ  إؾطاف ايباسح ع٢ً طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ يف أثٓا٤ ايتسضٜب املٝساْٞ : (2

البتسا١ٝ٥ يف َٗاضات ايكطا٠٤ عا١َ َٚٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ تالَٝص املطس١ً ا

 ايتدكٝل، نُا اتهح نعـ َكسض٠ املعًُني ع٢ً ت١ُٝٓ ٖصٙ املٗاضت.

سٝح السغ ايباسح األزا٤ ايتسضٜػٞ يعؿط٠ َٔ  َالسع١ األزا٤ ايتسضٜػٞ يًُعًُني : (3

١ " ٚ"اؾاَع١ االبتسا١ٝ٥ " مبشاؾع١ َعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ مبسضغيت " طاضم بٔ ظٜاز االبتسا٥ٝ

أغٝٛط، ٚاتهح يًباسح َٔ خالٍ ٖصٙ املالسع١ غًب١ األزا٤ ايتكًٝسٟ يف تعًِٝ ايُّػ١ 

ايعطب١ٝ، نُا السغ ايباسح إٔ املعًُني ال ٦ٜٕٝٗٛ ايؿطق١ إلبساع ايتالَٝص، ٜٚػريٕٚ يف 

املكطض٠، ٜٚهتؿٕٛ بتًكٞ ايتسضٜؼ بُٓط ٚاسس، ٚال ٜػتػًٕٛ ايتسضٜبات ايُّػ١ٜٛ يف ايهتب 

 اإلدابات أٚ هٝبٕٛ بأْؿػِٗ زٕٚ تعكٝب.

َٚٔ نٌ َا غبل اتهح يًباسح نطٚض٠ ايكٝاّ بسضاغ١ تٗسف إىل اغتدساّ أغًٛب ايكسح 

يت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ -نأسس األغايٝب ايتسضٜػ١ٝ اؿسٜج١  -ايصٖين 

ال تتٛاؾط زضاغات باملهتب١  –يف سسٚز عًِ ايباسح  –تالَٝص املطس١ً االبتسا١ٝ٥، ٚخاق١ أْ٘ 

ايعطب١ٝ تٓاٚيت ٖصا األغًٛب يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايُّػ١ ايعطب١ٝ، ؾهاًل عٔ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ 

 يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥. 

ٖٞ ايسضاغ١ األٚىل اييت تػع٢ إىل  –يف سسٚز عًِ ايباسح  –َٚٔ ثِ ؾإٕ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ 

 تدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥. ػطٜب اغ

 حتديد املشهلة :
يف ن٤ٛ َا غبل ٜتهح بكٛض٠ د١ًٝ نعـ تالَٝص املطس١ً االبتسا١ٝ٥ يف َٗاضات ايكطا٠٤       

يف فاٍ تسضٜؼ اإلبساع١ٝ، ٜٚعع٣ شيو إىل قكٛض األغايٝب ايتكًٝس١ٜ املتبع١ ٚايططم املعتاز٠ 

 ايكطا٠٤.

 ٚيًتكسٟ هلصٙ املؿه١ً ؾكس ؼسزت أٖساف ايبشح يف اإلداب١ عٔ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ:

 َا َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ؟ -1
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َا أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣  -2

 طابع االبتسا٥ٞ؟تالَٝص ايكـ اي

َا أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاض٠ ايطالق١ يس٣ تالَٝص ايكـ  -3

 ايطابع االبتسا٥ٞ؟

َا أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاض٠ املط١ْٚ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع  -4

 االبتسا٥ٞ؟

١ يس٣ تالَٝص ايكـ َا أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاض٠ األقاي -5

 ايطابع االبتسا٥ٞ؟

 أهمية البحح:
 مو الهاحية الهظزية:-أواًل 

ٜكسّ ايبشح اؿايٞ إطاضًا ْعطًٜا ٜتٓاٍٚ تعطٜـ أغًٛب ايكسح ايصٖين َٚباز٥٘ ٚقٛاعسٙ، 

ٚخطٛات ايتسضٜؼ باغتدساّ ٖصا األغًٛب، ٚايعٛاٌَ اييت تؤزٟ إىل لاح  دًػ١ ايكسح ايصٖين، 

خًؿ١ٝ ْعط١ٜ تعطض يعالق١ ايُّػ١ ايعطب١ٝ باإلبساع، ٚملؿّٗٛ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ،  ؾهاًل عٔ تكسِٜ

َٚكَٛات َٚعٛقات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، ٚنصيو َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ٚأغايٝب تُٓٝتٗا، ٜٚطد٢ 

 إٔ ٜػِٗ ٖصا اإلطاض يف تطٜٛط تعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ َٚٓ٘ تعًِٝ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ.

 مو الهاحية التطبيكية :-نيًا ثا
 ٜطد٢ إٔ ٜؿٝس ٖصا ايبشح :

تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ:سٝح ٜػع٢ ايبشح إىل ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤  -1

اإلبساع١ٝ املٓاغب١ هلِ، ٚشيو باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ بعض 

 َٛنٛعات ايكطا٠٤.

٠٤ اإلبساع١ٝ باملطس١ً االبتسا١ٝ٥، ٚيف َعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ:يف تطٜٛط تسضٜؼ ايكطا -2

املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ األخط٣، ٚشيو َٔ خالٍ تطبٝل إدطا٤ات ٚأغايٝب تسضٜؼ سسٜج١ 

 ميهٔ إٔ تػِٗ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ ايتالَٝص.

املٛدٗني : ؾايبشح ٜعس قاٚي١ يتطٜٛط تسضٜؼ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ َٔ خالٍ ايتسضٜؼ  -3

أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٖٚصا ميهٔ إٔ ٜػتجُطٙ املٛدٕٗٛ يف تٛدٝ٘  باغتدساّ

 املعًُني إىل اغتدساّ ٖصا األغًٛب ٚايتسضٜب عًٝ٘.
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ايباسجني : ؾُٔ املتٛقع إٔ ٜؿتح ٖصا ايبشح أَاّ باسجٞ تعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ آؾاقًا  -4

أخط٣  ، ٚيًبشح يف أثط أغايٝب٣دسٜس٠ ; يتكُِٝ ػاضب مماث١ً يف املطاسٌ األخط

 يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ َٚٗاضات ايُّػ١ ايعطب١ٝ يف مجٝع املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ.

 فزوض البحح : 
 واٍٚ ايبشح اؿاٍ ايتشكل َٔ قش١ ايؿطٚض ايتاي١ٝ:

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف اختباض َٗاضات ايكطا٠٤  -1

 ل ايبعسٟ. اإلبساع١ٝ نهٌ يكاحل ايتطبٝ

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف َٗاض٠ ايطالق١ يكاحل األزا٤  -2

 ايبعسٟ.

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف َٗاض٠ املط١ْٚ يكاحل األزا٤  -3

 ايبعسٟ.

اي١ يكاحل األزا٤ تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف َٗاض٠ األق -4

 ايبعسٟ.

 حدود البحح ومربراتها:
 غٛف ٜكتكط ايبشح اؿايٞ ع٢ً َا ًٜٞ:

تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ مبسضغ١ " طاضم بٔ ظٜاز االبتسا١ٝ٥ بأغٝٛط " ; ٚشيو  -1

بٛقـ إٔ ايكـ ايطابع بسا١ٜ اؿًك١ ايجا١ْٝ َٔ املطس١ً االبتسا١ٝ٥، ٚتعس ت١ُٝٓ َٗاضات 

ع١ٝ يف ٖصا ايكـ أغاغًا ًَُٗا ٜعتُس عًٝ٘، ٚخكٛقًا ٚإٔ ايتالَٝص ٜتٛقع ايكطا٠٤ اإلبسا

إٔ ٜهْٛٛا قس انتػبٛا املٗاضات األغاغ١ٝ يًكطا٠٤ ٚايهتاب١ ; مما ٜؤًِٖٗ النتػاب 

َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، نُا إٔ ٖصا ايكـ ال ميجٌ ْٗا١ٜ املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ; مما 

 إزاض٠ املسضغ١.ٜٝػط إدطا٤ ػطب١ ايبشح َٔ قبٌ 

بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ يف ن٤ٛ أٚظاْٗا  -2

 ايٓػب١ٝ طبكًا ألُٖٝتٗا، ٚيف ن٤ٛ ايؿرت٠ ايع١َٝٓ املدكك١ يتٓؿٝص ػطب١ ايبشح.

،ٚملس٠ ) مخػ١( 2002/2003ػطب١ ايبشح يف ايؿكٌ ايسضاغٞ األٍٚ َٔ ايعاّ ايسضاغٞ  -3

; ست٢ ٜتػ٢ٓ ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع أغابٝع 

 االبتسا٥ٞ باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين.
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 حتديد مصطلحات البحح:
يف ن٤ٛ اـًؿ١ٝ ايٓعط١ٜ املته١ُٓ بايبشح، ميهٔ ؼسٜس َكطًشات٘ إدطا٥ًٝا ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ:

 أسلوب الكدح الذهين: -
طا٤ات يتسضٜؼ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، تكّٛ ع٢ً إعساز املٛنٛعات ٖٛ فُٛع١ َٔ اإلد

ايسضاغ١ٝ بتكػُٝٗا إىل َؿهالت قكري٠ تتشس٣ تؿهري ايتالَٝص، ٚتتطًب ايٛقٍٛ إىل أؾهاض 

َتعسز٠ خالٍ ؾرت٠ ٚدٝع٠، ٜٚؿاضى ؾٝٗا أنرب عسز َٔ تالَٝص ايؿكٌ َع إعطا٤ ؾطق١ يهٌ 

 ض اآلخطٜٔ، ٜٚتِ ٖصا األغًٛب ٚؾكا ملا ًٜٞ:تًُٝص يًتعبري عٔ ضأٜ٘ ٚاملؿاضن١ َع أؾها

 عطض املؿهالت.  -2             ؼسٜس املٛنٛع.  -1

 اختٝاض أؾهٌ اؿًٍٛ. -4   إهاز األؾهاض.  -3

 الكزاءة اإلبداعية: -
ع١ًُٝ عك١ًٝ ٚدسا١ْٝ َطنب١ متهٔ ايكاضئ َٔ تٛيٝس املعاْٞ ٚاألؾهاض، ٚتٓؿٝط 

سٜس٠ َٚتٓٛع١، َٚتساخ١ً تتٝح يًكسض٠ ايص١ٖٝٓ إٔ تعٌُ يف إطاض ايصٖٔ; يُٝاضؽ عًُٝات عك١ًٝ ع

َٔ ايتٓٛع، ٚاإلبساع، ٚايتذسٜس ; مما ميهٔ ايكاضئ َٔ ايتعُل يف ايٓل املكط٤ٚ، ٚاإلناؾ١ إيٝ٘، 

 ٚابتهاض سًٍٛ َبسع١ يًُؿه١ً املتعًك١ بايٓل، ٚاـطٚز بأؾهاض غري َأيٛؾ١ َتك١ً باملكط٤ٚ.

 الطالقة: -
ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ع٢ً إْتاز عسز نبري َٔ ايبسا٥ٌ أٚ املرتازؾات أٚ قسض٠ تًُٝص 

 األؾهاض يف ؾرت٠ قسز٠، ٚشيو عٓس ايتعاٌَ َع ايٓل املكط٤ٚ.

 املزونة: -
قسض٠ تًُٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ع٢ً إْتاز أؾهاض َتٓٛع١ ٚشات زالي١، َع ايكسض٠ ع٢ً 

ًا اغتذابات كتًؿ١ بككس سٌ املؿه١ً أٚ املٛقـ املجري االْتكاٍ بتؿهريٙ َٔ فاٍ إىل آخط َٓتذ

 املطتبط بايٓل املكط٤ٚ.

 األصالة: -
قسض٠ تًُٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ع٢ً إْتاز أؾهاض ٚاغتذابات تتُٝع باؾس٠ ٚايططاؾ١ 

ٚعسّ ايؿٝٛع، ٖٚٞ يف ايٛقت ْؿػ٘ َكبٛي١ َٚٓاغب١ يًٗسف يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠، ٚشيو اغتذاب١ 

 قـ أٚ َجري ٜتعًل بايٓل املكط٤ٚ.ملٛ
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 خطوات البحح :
 يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح ٜكّٛ ايباسح باإلدطا٤ات ايتاي١ٝ:

ؼسٜس َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، ٚشيو عٔ -أٚاًل 

 ططٜل:

خكٛقًا يف املطس١ً ايطدٛع إىل ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١ اييت تٓاٚيت ت١ُٝٓ اإلبساع ٚ 

 االبتسا١ٝ٥.

 اإلطاض ايٓعطٟ َٔ ايبشح اؿايٞ.  

َطادع١ أٖساف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ بٛد٘ عاّ، ٚأٖساف تعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ باملطس١ً  

 االبتسا١ٝ٥ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل.

إدطا٤ َكابالت َع املتدككني يف ايسضاغات ايُّػ١ٜٛ، ٚيف اإلبساع، ٚبعض َٛدٗٞ  

ب١ٝ، ٚايكا٥ُني ع٢ً تسضٜػٗا، ٚايػاز٠ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايُّػ١ ايعط

 ايٓؿؼ.

االطالع ع٢ً نتاب ايُّػ١ ايعطب١ٝ، بايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ يًٛقٛف ع٢ً َا ٜتهُٓ٘  

 َٔ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، ٚنصيو ايتسضٜبات.

ايػابك١، ٚعطنٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ  بٓا٤ قا١ُ٥ باملٗاضات اييت مت ؼسٜسٖا يف اـط٠ٛ-ثاًْٝا 

 احملهُني إلقطاضٖا.

 بٓا٤ زيٌٝ اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚشيو عٔ ططٜل: -ثايجًا 

َطادع١ ايسضاغات ٚايهتابات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ اييت تٓاٚيت ايتسضٜؼ باغتدساّ  

 أغًٛب ايكسح ايصٖين.

از٥٘ ٚقٛاعسٙ َٚطاسٌ زضاغ١ ْعط١ٜ ألغًٛب ايكسح ايصٖين يًٛقٛف ع٢ً َاٖٝت٘ َٚب 

 ٚخطٛات تٓؿٝصٙ يف سذط٠ ايسضؽ.

َا مت ايتٛقٌ إيٝ٘ َٔ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع  

 االبتسا٥ٞ.

 إعساز قٛض٠ َبس١ٝ٥ يًسيٌٝ املكرتح. 

عطض ايكٛض٠ املبس١ٝ٥ يًسيٌٝ ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُني ; إلدطا٤ ايتعسٜالت املٓاغب١  

 ٚإقطاضٙ.
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تسضٜب املع١ًُ املتعا١ْٚ ع٢ً تسضٜؼ َٛنٛعات ايكطا٠٤ باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين  -ضابعًا 

يًتالَٝص فُٛع١ ايسضاغ١، بعس تٛنٝح ٖصا األغًٛب ٚتعٜٚسٖا باإلضؾازات ٚاملعًَٛات 

ايالظ١َ يًتطبٝل ٚتػًُٝٗا زيٌٝ املعًِ، ٚتٛنٝح خط١ تطبٝل ايسضٚؽ َٚا ًٜعَٗا َٔ 

 أْؿط١ ٚأزٚات.

بٓا٤ اختباض قٛض٠ ) أ، ب ( ; يكٝاؽ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص  -اَػًا خ

ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ٚاملػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ، ٚعطن٘ ع٢ً ايػاز٠ احملهُني يهبط٘، 

 ٚايتأنس َٔ ثبات٘.

 تطبٝل ػطب١ ايبشح، ٚقس تطًب شيو َا ًٜٞ: -غازغًا 

َٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ َٔ َسضغ١ " طاضم بٔ ظٜاز اختٝاض فُٛع١ ايبشح َٔ تال 

 االبتسا١ٝ٥ بأغٝٛط ".

تطبٝل اختباض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ قٛض٠ ) أ ( تطبٝكًا )قبًًٝا( ع٢ً فُٛع١  

 ايبشح، ٚضقس ايسضدات.

تطبٝل اختباض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ قٛض٠ ) ب ( تطبٝكًا )بعسًٜا( ع٢ً فُٛع١  

 قس ايسضدات.ايبشح، ٚض

اغتدالم ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر إسكا٥ًٝا ملعطؾ١ أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ت١ُٝٓ  

بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ، ٚشيو مبكاض١ْ أزا٤ ايتًُٝص قبٌ 

 ٚبعس ايتذطب١.

 تكسِٜ ايتٛقٝات ٚاملكرتسات يف ن٤ٛ ْتا٥ر ايبشح.  -غابعًا 

 اخللفية الهظزية:
 0الكزاءة اإلبداعية : املفهوم، املكومات، املهارات  -أواًل 

 اللُّغة العزبية وعالقتها باإلبداع: 
اإلبساع ُيػ١ً : َؿتل َٔ ايؿعٌ " أبسع ايؿ٤ٞ ; أٟ اخرتع٘، ٚاهلل بسٜع ايػُاٚات ٚاألضض  ; 

 0(  6: 8 ، 1989ّأٟ َبسعُٗا، ٚأبسعت ايؿ٤ٞ، ٚابتسعت٘ أٟ اغتدطدت٘ ٚأسسثت٘، )ابٔ َٓعٛض، 

ٚدا٤ يف نًٝات أبٞ ايبكا٤ إٔ اإلبساع عباض٠ عٔ عسّ ايٓعري، ٚإخطاز َا يف اإلَهإ ٚايعسّ إىل 

ايٛدٛز ٚايٛدٛب، ٚقٌٝ ٖٛ أعِ َٔ اـًل بسيٌٝ قٛي٘ تعاىل : " بسٜع ايػُاٚات ٚاألضض " ) ايبكط٠ : 

ٜكٌ تعاىل بسٜع اإلْػإ. ) (، ٚمل  4(، ٚقٛي٘ تعاىل : " خًل ايػُاٚات ٚاألضض "  ) اؿسٜس : 117

 ( 22، 1990عبس ايهطِٜ ايٝايف، 
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ٚقس ساٍٚ ايباسجٕٛ ٚايساضغٕٛ ٚايؿالغؿ١ ٚعًُا٤ ايٓؿؼ ٚايرتبٜٕٛٛ عرب ايعكٛض زضاغ١ 

 اإلبساع ٚٚنع تعطٜـ قسز ي٘، َٚٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات :

١ٝ يإلبساع بأْ٘: " ايٛسس٠ املتها١ًَ جملُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ايصات ) ضٚؾها (تعطٜـ 

ٚاملٛنٛع١ٝ اييت تكٛز إىل ؼكٝل إْتاز دسٜس ٚأقٌٝ، ٚشٟ ق١ُٝ َٔ ايؿطز أٚ اؾُاع١، ٚإهاز 

ٚهُع ) ضٚؾها(  0( 19، 1989اؿًٍٛ اؾسٜس٠ يألؾهاض ٚاملؿهالت ". ) ايهػٓسض ضٚؾها، 

يف تعطٜؿ٘ بني اإلبساع نع١ًُٝ ٚاإلبساع نٓاتر ٜتػِ بػُات خاق١ تؿطزٙ عٔ غريٙ، ٜٚطنع 

 ع٢ً ايك١ُٝ نُشو يًٓاتر اإلبساعٞ. ضٚؾها 

بأْ٘ : " ع١ًُٝ إزضاى يًعٓاقط ايٓاقك١ ٚتهٜٛٔ األؾهاض ٚايؿطٚض:  ) تٛضاْؼ (ٜٚعطؾ٘ 

سٛهلا ثِ اختٝاضٖا ٚضبطٗا بايٓاتر ٚإدطا٤ َا ٜتطًب٘ املٛقـ َٔ تعسٜالت، ٚإعاز٠ اختباض 

 0( 14، 1999ايؿطٚض".)قُس ط٘، 

٤ٞ دسٜس ْػبًٝا ُٜٓٛ َعربًا عُا يف ايؿطز َٔ متٝع َٔ بأْ٘ :" خًل ؾ ) ضٚدطظ (ٜٚعطؾ٘ 

، 1992ْاس١ٝ، ٚعٔ املٛاضز، ٚاألسساخ، ٚايعطٚف املطتبط١ عٝات٘ َٔ ْاس١ٝ أخط٣.) قُس ط٘، 

14 )0 

إٔ اإلبساع ٖٛ : ايكسض٠ ع٢ً إْتاز أؾٝا٤ دسٜس٠ َٔ  ) قُٛز عبس اؿًِٝ َٓػٞ (ٜٚط٣ 

، 1993ق١ ٚاملط١ْٚ ٚاألقاي١.) قُٛز عبس اؿًِٝ َٓػٞ، عٓاقط قسمي١، ٖٚصٙ ايكسض٠ تتػِ بايطال

(، ٚإٔ ايؿطز املبسع ٖٛ : ايؿطز ايكازض ع٢ً ايتؿهري ايصٟ ميهٓ٘ َٔ انتؿاف املؿهالت،  29

ٚاملٛاقـ ايػاَه١ َٚٔ إعاز٠ قٝاغ١ اـرب٠ يف أمناط دسٜس٠ تتُٝع باؿساث١ بايٓػب١ يًؿطز ْؿػ٘ 

يكسض٠ ميهٔ ايتسضٜب عًٝٗا ٚتُٓٝتٗا. ) قُٛز عبس اؿًِٝ ٚيًُذتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘، ٖٚصٙ ا

 0( 4، 1994َٓػٞ، 

ٜٚالسغ ع٢ً ايتعطٜؿات ايػابك١ يإلبساع أْٗا : تكـ ؾ٦ًٝا ٚاسسًا، يهٔ باػاٖات 

كتًؿ١; ؾكس اٖتِ ايبعض يف تعطٜؿ٘ بايؿدل املبسع، ٚاٖتِ ايبعض بٛقؿ٘ إْتادًا ي٘ خكا٥ل 

خط بٛقؿ٘ ع١ًُٝ هلا َطاسٌ َع١ٓٝ، ٖٚٓاى َٔ اٖتِ ب٘ َٔ سٝح ٚمسات َع١ٓٝ، ٚاٖتِ ايبعض اآل

 ايب١٦ٝ أٚ املٛقـ اإلبساعٞ َجٌ : ) ضٚدطظ (.

ٚقس أز٣ ٖصا ايتبأٜ يف تعطٜـ اإلبساع إىل ايعسٜس َٔ ايٓتا٥ر اييت َٔ أبطظٖا أْ٘ : تؿهري 

بط بػُات يف ْػل َؿتٛح، ٜتِ يف عس٠ َػتٜٛات أٚ َطاسٌ، ٖٚٛ خاق١ٝ َعطؾ١ٝ عك١ًٝ، تطت

ايؿطز، ٚإَهاْات  ب٦ٝت٘ املاز١ٜ، ٚميهٔ قٝاغ٘ ٚتُٓٝت٘ بإثاض٠ قهاٜا ؾهط١ٜ، أٚ َٔ خالٍ املٛاز 

 ايسضاغ١ٝ. 
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 عو صلة اللُّغة العزبية باإلبداع؟ تساؤاًلويتبادر إىل الذهو 
ق١ً ايُّػ١ ايعطب١ٝ باإلبساع تتُٝع بايتٓٛع ٚايتالظّ، ٚشيو إٔ اإلبساع يف أبػط َؿاُٖٝ٘ 

زقٗا   ٖٛ :  ايهؿـ عٔ عالقات دسٜس٠، ٚع١ًُٝ ايهؿـ ٖصٙ قؿ١ َالظ١َ يًعكٌ ايبؿطٟ ٚأ

 تعٝٓ٘ يف إثطا٤ ايكطاع ايسا٥ِ ; اغتذاب١ ؿت١ُٝ ايتػري َٔ أدٌ ايتهٝـ َع ايٛاقع.

ٚغ١ًٝ ايتؿهري ٚايتعبري، نُا أنس ع٢ً شيو  –أٜهًا  –ٚايُّػ١ يف أبػط َؿاُٖٝٗا 

تؿهري ٚايُّػ١ َتالظَإ ٜٚؤيؿإ ٚسس٠ َعكس٠ ال تٓؿكِ، ؾايُّػ١ ٚاغط١ ايؿالغؿ١ ٚايُّػٜٕٛٛ، ؾاي

ايتعبري عٔ األؾهاض بٌ ٖٞ ايٛاقع املباؾط ي٘، ؾُُٗا ٜهٔ املٛنٛع ايصٟ ٜؿهط ؾٝ٘ اإلْػإ، 

َُٚٗا تهٔ املػأي١ اييت ٜعٌُ ع٢ً سًٗا ؾإْ٘ ٜؿهط زًَٚا بٛاغط١ ايُّػ١، ٚنٌ أْٛاع ايتؿهري ال 

 ُّػ١.غ٢ٓ هلا عٔ اي

َٚٔ خالٍ ايتعطٜؿني ايػابكني يإلبساع ٚايُّػ١ تربظ عالق١ ايتالظّ بُٝٓٗا، ؾاإلْػإ نا٥ٔ           

ٜؿهط يف ٚغا٥ٌ تهٝؿ٘ َع ايب١٦ٝ َٚتػرياتٗا، ٖٚٛ يف تؿهريٙ ٜػتدسّ  –زا٥ًُا  –عكًٞ، ٚبعكً٘ 

 0( 94، 1991ايُّػ١، ٜٚهتؿـ ايعالقات اؾسٜس٠ يف ع١ًُٝ إبساع١ٝ.) أمحس غٝس، 

ٚظاْب ٖصا ايتالظّ يف عالق١ ايُّػ١ باإلبساع ؾٗٓاى بعض اـكا٥ل اإلبساع١ٝ يُّػ١ ايعطب١ٝ      

 0(  49، 1998أُٖٗا : )أبٛ ايسٖب ايبسضٟ، 

االختالف يف تؿػري األيؿاظ : مبا ٜرتتب عًٝ٘ تعسز ايسالالت ; مما ٜعهؼ َس٣ قسض٠  -أ 

 ايُّػ١ ع٢ً تطٜٛط شاتٗا. 

ايٓل : ٚايتأٌٜٚ يٝؼ اختالؾًا يف تؿػري َع٢ٓ ايًؿغ، ٚيٝؼ إناؾ١ إىل ظاٖط٠ تأٌٜٚ  -ب 

ٚايرتانٝب،  ظاغتدساّ َعاْٞ ايًؿغ، ٚإمنا ٖٞ اغتدساّ دسٜس يسالي١ األيؿا

 اغتدساًَا ٜٓطًل َٔ عكٝس٠ خاق١ ٜٚطتبط يف دٖٛطٙ بٓػل ؾهطٟ َهتٌُ.

ع٢ً زالي١ ٚاسس٠ ايرتازف ٚاملؿرتى ايًؿعٞ : ٚايرتازف ٖٛ : إطالم أنجط َٔ ن١ًُ  -ز 

نإطالم أمسا٤ َتعسز٠ ع٢ً األغس ٚاإلبٌ ٚايعػٌ. ..، أَا املؿرتى ايًؿعٞ ؾٝعين : 

اؾرتاى أنجط َٔ زالي١ ع٢ً يؿغ ٚاسس َجٌ : ن١ًُ ) ايعني ( اييت تسٍ ع٢ً اؾاضس١ 

 اييت ٜبكط بٗا اإلْػإ ٚع٢ً ْبع املا٤ ٚع٢ً اؾاغٛؽ. 

اّ ايًؿغ يف غري َا ٚنع ي٘ نإٔ تطًل ن١ًُ ايتعبري باجملاظ : ٚاجملاظ ٖٛ : اغتدس -ز 

ضأؽ ع٢ً ضأؽ اؾُاع١ أٚ سانُٗا، ٜٚكػِ عًُا٤ ايبٝإ ايعطبٞ اجملاظ إىل : فاظ 

عكًٞ ُٚيػٟٛ ٚفاظ َطغٌ، َٚٓ٘ أٜهًا، االغتعاض٠ ٖٚٞ : فاظ عالقت٘ املؿاب١ٗ، ٚال 



 

   دائيةيف تنمية مهارات القزاءة اإلبداعية لدى تالميذ املزحلة االبت يأثز استخدام أسلوب القدح الذهن

  

 

13 

 

ألْ٘ قٛض٠ فػس٠ ؾو إٔ اغتدساّ اجملاظ يف أٟ ُيػ١ ٜعس أٚغع بابًا يًدًل ٚاإلبساع ;

 يًدٝاٍ.

مما غبل ٜتهح إٔ ايُّػ١ ايعطب١ٝ تطتبط اضتباطًا ٚثٝكًا باإلبساع غٛا٤ أنإ َٔ َٓطًل إٔ 

اإلبساع١ٝ َتشكك١ يف ايُّػ١ نػ١ُ هلا، ٚنذع٤ َٔ طبٝعتٗا، أّ َٔ خالٍ اْعهاؽ ٖصٙ ايػ١ُ 

هتاب١ اإلبساع١ٝ أٚ ايكطا٠٤ ع٢ً اإلْتاز ايُّػٟٛ ايصٟ ٜتكـ أسٝاًْا، باإلبساع١ٝ ؾُٝا ٜػ٢ُ اي

 اإلبساع١ٝ. 

 مفهوم الكزاءة اإلبداعية: -2
َا ظايت ايكطا٠٤ ٚغتبك٢ َٔ أؾهٌ ايػبٌ يت١ُٝٓ ايتؿهري يف عكط أقبح ؾٝ٘ تعًِٝ 

ايتؿهري َتطًبًا ٜؿطن٘ ايٛاقع مبا ٜؿٗسٙ َٔ قؿعات َعًَٛات١ٝ َتالسك١ َتػاضع١، ٜهاز اإلْػإ 

إال إٔ ُٜعٌُ عكً٘ نٞ ٜػتطٝع ضؤ١ٜ األؾٝا٤ بؿهٌ أٚنح ٚأٚغع، ال ٜهٕٛ ي٘ اختٝاض  –أَاَٗا 

 ٚيُٝٝع ايػح ٚايجُني قكًٓا ْؿػ٘ نس ايػعٚ ايؿهطٟ ٚايجكايف.

َٚا ظايت ايكطا٠٤ ٚغتبك٢ مبجاب١ ايبسٌٜ األنرب قالس١ٝ، ايصٟ بت١ُٝٓ َٗاضات٘، ميهٔ 

اضات ميتًو املتعًِ أزا٠ يًتعًِ ت١ُٝٓ َٗاضات املتعًُني يف ؾت٢ ؾطٚع املعطؾ١، ٚبانتػاب ٖصٙ املٗ

 قاؿ١ يهٌ ظَإ َٚهإ. 

ٚايكطا٠٤ ٖٞ : تًو ايع١ًُٝ اييت متهٔ ايكاضئ َٔ تٛيٝس املعاْٞ، ٚإْتاز األؾهاض ٚتٓؿٝط 

( ; يُٝاضؽ عًُٝات عك١ًٝ عسٜس٠ َٚتٓٛع١، َٚتساخ١ً تتٝح  101، 1992ايصٖٔ ) سػٔ ؾشات٘، 

 ,Beck , et al ,1981ٓٛع، ٚاإلبساع، ٚاـًل ٚايتذسٜس. ) يًكسض٠ ايص١ٖٝٓ إٔ تعٌُ يف إطاض َٔ ايت

780 - Roe , 1992 , 190)0 

ٚايكطا٠٤ نإسس٣ املٗاضات ايُّػ١ٜٛ هلا أُٖٝتٗا بايٓػب١ يًذُٝع; يهْٛٗا أغاغًا ًَُٗا يف 

إسساخ عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ، َٚع ايتطٛض ايهبري يف َؿّٗٛ ايكطا٠٤ اضتكت أٖساف ايكطا٠٤ 

(، Johnson , 1997 , 51ٚظا٥ؿٗا، ؾأقبشت تطتهع ع٢ً ايسضدات ايعًٝا َٔ ايتؿهري) ٚاتػعت 

ؾأز٣ شيو إىل ظٗٛض ايكطا٠٤ ايٓاقس٠ ٚايكطا٠٤ املتعُك١ ٚايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، اييت تتطًب إداب١ ؾاع١ً 

أزم  تصٖب ملا ٚضا٤ املعاْٞ اؿطؾ١ٝ يرتق٢ باملتعًُني إىل زضد١ ايٛعٞ ٚاإلزضاى ٚايكسض٠ ع٢ً ؾِٗ

 0(  Marottoli , 1995  27- 29يًُكط٤ٚ.) 

ٚتعس ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ َٔ األٖساف اييت ٜػع٢ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ إنػابٗا يًُتعًُني ; 

يريق٢ بِٗ إىل ؾِٗ زقٝل يًُكط٤ٚ، ٚيإلؾاز٠ َٓٗا يف سٌ املؿهالت ٚتطٜٛط اإلبساع ٚايتشكل 

 اييت بسٚضٖا تكٛزٙ إىل ؾِٗ َتكسّ يًُكط٤ٚ.ٚايتسبط، ٚايتؿاعٌ َع املكط٤ٚ تؿاعاًل إهابًٝا، ٚ
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ٚايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ َٗاض٠ َطنب١ ٚعاي١ٝ ايتعكٝس َٔ ؾأْٗا إٔ تطق٢ بايكاضئ إىل َػت٣ٛ 

ايتؿهري اإلبساعٞ، سٝح ٜهع ٖصا ايٓٛع َٔ ايكطا٠٤ املتعًِ أَاّ َؿه١ً ٜطًب َٓ٘ َٛادٗتٗا، 

: َاشا تؿعٌ يٛ نٓت َهإ...؟ َاشا تكرتح ؟ ٚإعطا٤ سٌ هلا، أٚ اإلداب١ عٔ أغ١ً٦ تتعًل بٗا َجٌ 

 0( 96، 1997مباشا تٓكح ؟ َا اؿٌ بطأٜو ؟ انتب ْٗا١ٜ أخط٣ يًكك١ ؟ )قُس سبٝب اهلل، 

ؾايكطا٠٤ َٔ ٖصا املٓطًل ٖٞ : تطمج١ يًتؿهري اإلبساعٞ َٔ سٝح إْٗا تػاعس ايكاضئ ع٢ً 

ٛاع املدتًؿ١ يًتؿهري، ؾٗٛ ٜصٖب ملا ٚضا٤ ؼكٝل ضؤ٣ دسٜس٠، ٚايكاضئ املبسع ٜٛظـ ايكطا٠٤ يف األْ

 اؿكا٥ل، ٜٚبشح يف َعاْٝٗا، َٚهاَٝٓٗا، ٚؾا٥ستٗا.

ٜٚالسغ ع٢ً تعطٜـ ) قُس سبٝب ( أْ٘ : ٜككط ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً َٗاض٠ سٌ 

املؿه١ً يف سني أْٗا تتذاٚظ ٖصٙ املٗاض٠، ٚتتهُٔ َٗاضات أخط٣ تطتبط بتٓؿٝط ايصٖٔ ٚايتؿهري 

 ٚغري شيو. ايتباعسٟ

ٜٚعطؾٗا ) سػٔ ؾشات٘ ( بأْٗا :" ع١ًُٝ تتٓٛع ؾٝٗا ايعًُٝات ايعك١ًٝ اييت ميط بٗا ايكاضئ، 

ٜتٛقٌ َٔ خالهلا إىل أؾهاض أق١ًٝ َٔ خالٍ تٛظٝـ األؾهاض املكط٠٤ٚ بططٜك١ ؾطٜس٠. ) سػٔ 

 0( 17، 1993ؾشات٘،  

ؾاع١ً تصٖب إىل َا ٚضا٤ املعاْٞ ( إٔ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ تػتسعٞ إداب١  Wittyٜٚعسُّ ٜٚيت ) 

اؿطؾ١ٝ، أٚ اإلدابات املٛدٛز٠ يف ايهتب، ٖٚٞ ؼتٟٛ ع٢ً َػتٜٛات ايكطا٠٤ ايػابك١ هلا، 

 0( 19، 1999ٚيهٓٗا تطتهع ع٢ً اغتذابات َٔ ايسضدات األع٢ً َٔ ايتؿهري.  )قُس ط٘، 

املكط٤ٚ، ٚاغتٝعاب ٜٚعطؾٗا ) مسري ْٜٛؼ ( بأْٗا : " ع١ًُٝ عك١ًٝ ٚدسا١ْٝ تتذاٚظ ؾِٗ 

ايٓل، إىل ايتعُل ؾٝ٘ ٚاإلناؾ١ إيٝ٘ َٔ قبٌ ايكاضئ ; ٚشيو عٔ ططٜل ايتٓبؤ باألسساخ، ٚابتهاض 

سًٍٛ يًُؿه١ً املٛدٛز٠ بايٓل، ٚابتهاض أؾهاض ٚعالقات ٚاغتٓتادات أق١ًٝ غري ٚاضز٠ بايٓل                 

 0( 6، 2002املكط٤ٚ ".)مسري ْٜٛؼ، 

يٞ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ بأْٗا : " ع١ًُٝ عك١ًٝ ٚدسا١ْٝ َطنب١ متهٔ ٜٚعطف ايبشح اؿا

ايكاضئ َٔ تٛيٝس املعاْٞ ٚاألؾهاض، ٚتٓؿٝط ايصٖٔ ; يُٝاضؽ عًُٝات عك١ًٝ َتٓٛع١، َٚتساخ١ً 

تتٝح يًكسض٠ ايص١ٖٝٓ إٔ تعٌُ يف إطاض َٔ ايتٓٛع، ٚاإلبساع، ٚايتذسٜس، مبا ميهٔ ايكاضئ َٔ 

، ٚاإلناؾ١ إيٝ٘، ٚابتهاض سًٍٛ َبسع١ يًُؿه١ً املٛدٛز٠ يف ايٓل ايتعُل يف ايٓل املكط٤ٚ

 0ٚاـطٚز بأؾهاض غري َأيٛؾ١ َتك١ً باملكط٤ٚ " 
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 مكومات ومعوقات الكزاءة اإلبداعية: -
نٞ ٜػتطٝع ايتالَٝص االْطالم بكسضاتِٗ اإلبساع١ٝ هب ع٢ً املٗتُني بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ 

عجط٠ يف ططٜل ت١ُٝٓ املٗاضات اإلبساع١ٝ يسِٜٗ، ٜٚط٣ نجري َٔ إظاي١ املعٛقات اييت تكـ سذط 

ايعًُا٤ ٚايباسجني أْ٘ نٞ وسخ اإلبساع هب إٔ تػُح ايعطٚف ايب١ٝ٦ٝ بؿ٤ٞ َٔ اؿط١ٜ ٚاألَٔ 

ايٓؿػٞ ٚاالدتُاعٞ يًؿطز، ؾاإلبساع ال ٜتِ إال يف غٝاب ايهبت ٚايػُاح يًؿدل املبسع عط١ٜ 

 ٚخربات٘. اـطأ، ٚايتعبري عٔ أؾهاضٙ

ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايهتابات ايرتب١ٜٛ اييت تٓاٚيت ايعٛاٌَ املؤثط٠ يف اإلبساع 

غٛا٤ أناْت ٖصٙ ايعٛاٌَ تسؾع ايع١ًُٝ اإلبساع١ٝ أّ تعٛم املُاضغ١ ايػ١ًُٝ هلا، ٜٚط٣ ايباسح إٔ 

تطتبط بؿهٌ  –ٚ اجملتُع غٛا٤ ناْت َتعًك١ بايب١٦ٝ أٚ املعًِ أٚ اإلزاض٠ املسضغ١ٝ أٚ املٓٗر أ –ٖصٙ 

أٚ بآخط بايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ; مبع٢ٓ إٔ َا ٜٓطبل ع٢ً اإلبساع بكؿ١ عا١َ، ميهٔ إٔ ٜٓػشب ع٢ً 

 مماضغ١ اإلبساع يف ايكطا٠٤.

ٚميهٔ تًدٝل ٖصٙ املكَٛات ٚاملعٛقات يف ايٓكاط ايتاي١ٝ: ) غٝس خري اهلل، ممسٚح 

، 1994(، ٚ)سػٔ َػًِ، 67- 63، 1992(، ٚ) ضنا األزغِ،  242 -241، 1985ايهٓاْٞ، 

 -267، 1999(، ٚ) عبس ايػتاض إبطاِٖٝ،  89 -88، 1998(، ٚ) غْٛٝا ٖامن،  115-118

 0(  54 -52، 2001(، ٚ) ْاٌٜ ٜٛغـ،  258-254، 1999(، ٚ) ظٜٓب  ؾكري، 276

 سح ايتالَٝص ع٢ً ططح األغ١ً٦ املجري٠ يًتؿهري.-1

 زٟ َٔ ايتالَٝص. اسرتاّ املعًِ يًػؤاٍ غري ايعا-2

 ٜبني املعًِ يًتالَٝص إٔ أؾهاضِٖ شات ق١ُٝ.-3

ال ٜٓكس املعًِ ايتًُٝص يف ؾدك٘ أٚ ططٜكت٘، ٚيهٔ ٜٛد٘ ايٓكس ايبٓا٤ إىل ايعالق١ بني -4

 األغباب ٚاملػببات. 

ايتدًل َٔ زٚض ايطقٝب َٔ داْب املعًِ، ست٢ ميهٔ يًتًُٝص إظٗاض اغتٓتادات٘ -5

 . االبتهاض١ٜ

 ض ايتشُؼ ألؾهاض ايتالَٝص.إظٗا-6

 ٚنع ايتالَٝص غري املٓتذني َع ايتالَٝص املٓتذني يف أعُاٍ َؿرتن١.-7

إٔ ٜعطض ع٢ً ايتالَٝص َٛاقـ غري َأيٛؾ١ ال تتٛاؾط يسِٜٗ، بايٓػب١ هلا، االغتذابات -8

 ايتكًٝس١ٜ اييت تال٥ُِٗ.

ٌ ايؿكٌ يٝؼ بٗا إٔ تهٕٛ ايعطٚف االْؿعاي١ٝ املكاسب١ يًُٛاقـ ايتع١ًُٝٝ، زاخ-9

تٛتط أٚ اْؿعاٍ أٚ إسباط، سٝح ٚدس إٔ اؿاي١ املعاد١ٝ اييت تسٍ ع٢ً االْؿطاح 

 تؤزٟ إىل تٝػري ايطالق١، بُٝٓا ٜؤزٟ االْكباض االْؿعايٞ إىل تعطًٝٗا.
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نطٚض٠ االٖتُاّ باؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ يف املٓٗر ايسضاغٞ، ٚنصيو باملط١ْٚ ٚعسّ -10

إلَهاْات٘ ٚطاقات٘ ايع١ًُٝ ٚإتاس١ ايؿطق١ أَاّ ايتالَٝص اؿس َٔ اغتػالٍ املعًِ 

املدتًؿ١، ٚؽًل املٓاٖر َٔ اؿؿٛ ايعا٥س مبعًَٛات ال ؾا٥س٠ َٓٗا بايٓػب١ 

 يًتالَٝص.

 عسّ متهٔ املعًِ َٔ املاز٠ يف نجري َٔ األسٝإ.-11

٢ً قكٛض تسضٜب املعًُني ايكسا٢َ ع٢ً ايططم اؿسٜج١ يف ايتسضٜؼ ٚاييت تؿذع ع-12

 اإلبساع.

أَا ؾُٝا ٜتعًل باإلزاض٠ املسضغ١ٝ ْٚعاّ ايتعًِٝ ؾٝذب االٖتُاّ باغتدساّ أغايٝب -13

ؽاطب ايتؿهري اإلبساعٞ يس٣ ايتالَٝص، ٚعسّ قكطٖا ع٢ً كاطب١ اؿؿغ 

ٚايتصنط ؾكط، ٚإعطا٤ ْٛاسٞ ايٓؿاط اإلبساع١ٝ أ١ُٖٝ خاق١ يف ايرباَر 

يسضاغ١ األنازمي١ٝ ؾكط، ٚظٜاز٠ ايسضاغ١ٝ، ٚعسّ قكطٖا ع٢ً َٛنٛعات ا

إَهاْات املهتب١ املسضغ١ٝ، ٚتٛؾري ناؾ١ اإلَهاْات ايالظ١َ يًع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، 

ٚتكًٌٝ نجاؾ١ ايؿكٍٛ، ٚتٛؾري اؾٛ ايكشٞ املٓاغب ايصٟ ٜػاعس ايتالَٝص ع٢ً 

 ايتؿهري ايػًِٝ.

٢ ايٛؾا٤ ٚؾُٝا ٜتعًل باجملتُع ؾٝتطًب شيو سطم ٚغا٥ٌ اإلعالّ املدتًؿ١ عً-14

مبعطٝات ايتؿهري اإلبساعٞ، ٚظٜاز٠ عسز املهتبات ٚاألْس١ٜ ايع١ًُٝ ٚايجكاؾ١ٝ نًُا 

ٚنٝؿًا، ٚظٜاز٠ اإلْؿام ع٢ً اإلْتاز اإلبساعٞ، ٚظٜاز٠ املجريات ٚاحملؿعات يًتؿهري 

 اإلبساعٞ يف ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ.

كاعس يف قؿٛف ال ٜٚط٣ ايباسح إٔ ايتٓعِٝ اؾاَس ؿذط٠ ايسضاغ١; سٝح تٓعِ ؾٝٗا امل

تػاعس ع٢ً مماضغ١ األْؿط١ اإلبساع١ٝ، ٚقكط ع١ًُٝ ايتسضٜؼ زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١، ٚٚدٛز 

املؿتتات اييت  ال تػُح باالغتػطام يف ايتؿهري ٚاالْطالم يف اـٝاٍ، ٚايؿرت٠ ايع١َٝٓ اييت ٜطتبط 

مٛ أُٖٝتٗا يف ايع١ًُٝ بٗا املعًِ إلْٗا٤ املكطض ايسضاغٞ، ٚاالػاٙ ايػايب مٛ اإلبساع١ٝ، ٚ

ايتع١ًُٝٝ، ٚاعتباض االْؿػاٍ باألْؿط١ اإلبساع١ٝ يف اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ َػأي١ ق١ًًٝ األ١ُٖٝ، ٚايرتنٝع 

ايؿسٜس ع٢ً ايٓذاح يف ْٗا١ٜ ايعاّ، ٚعسّ االٖتُاّ بايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايتالَٝص، ٚاملعًِ ايصٟ مل 

عطؾ١، َٔ ايعٛاٌَ اييت تكـ سذط عجط٠ يف غبٌٝ ٜتعٛز ع٢ً ضٚح االبتهاض ٚايبشح ٚايتٓكٝب عٔ امل

تٛؾري املٓار اإلبساعٞ ايػًِٝ، ٚيف ت١ُٝٓ املٗاضات اإلبساع١ٝ يس٣ ايتالَٝص بكؿ١ عا١َ، ٚيف ايكطا٠٤ 

 اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل. 

 مهارات الكزاءة وأساليب تهميتها :-
ايتؿهري اإلبساعٞ َٔ َٓطًل إٔ تطتبط َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ اضتباطًا ٚثٝكًا مبٗاضات 

ايتؿهري اإلبساعٞ ٖٛ ْؿاط عكًٞ َطنب ٖٚازف تٛدٗ٘ ضغب١ ق١ٜٛ يف ايبشح عٔ سًٍٛ أٚ 
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ايتٛقٌ إىل ْٛاتر أق١ًٝ مل تهٔ َعطٚؾ١ غابكًا، ٜٚتُٝع ايتؿهري اإلبساعٞ بايؿُٛي١ٝ ٚايتعكٝس ; 

ساي١ ش١ٖٝٓ ؾطٜس٠.  ) ؾتشٞ ألْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً عٓاقط َعطؾ١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ ٚأخالق١ٝ َتساخ١ً تؿهٌ 

 0( 82، 1999دطإٚ، 

ٚمبطادع١ ايسضاغات ٚايبشٛخ ٚايهتابات ايرتب١ٜٛ اييت تٓاٚيت َٗاضات ايتؿهري اإلبساعٞ 

(،  1996(، ٚ) قُس عبس ايػين، 1994(، ٚ) أمحس ايعبس،  1993بكؿ١ عا١َ : ) أمحس ٜٛغـ، 

(، ٚ) قبات أبٛ  2000أمسا٤ قُس، (، ٚ) 1999(، ٚ) ؾتشٞ دطإٚ،  1998ٚ) غْٛٝا ٖامن، 

(، ٚايسضاغات ٚايبشٛخ ٚايهتابات ايرتب١ٜٛ اييت تٓاٚيت املٗاضات اإلبساع١ٝ يف ايُّػ١  2000عُري٠،  

 (،  1993(، ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ،  1992ايعطب١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل: ) ضنا األزغِ، 

 (،  1999)مسري عبس ايٖٛاب، (، ٚ 1998(، ٚ) أبٛ ايسٖب ايبسضٟ،  1994ٚ) سػٔ َػًِ،  

(، ميهٔ اإلؾاض٠ إىل 2002(، ٚ) مسري ْٜٛؼ،  2001(، ٚ)ْاٌٜ ٜٛغـ،  1999ٚ) قُس ط٘، 

 أِٖ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ اييت ساٍٚ ايباسح قٝاغٗا ٖٚٞ :

 الطالقة: -
ٖٓاى تعطٜؿات عسٜس٠ يًطالق١، ؾٝعطؾٗا ) ممسٚح ايهٓاْٞ ( بأْٗا : " قسض٠ ايؿطز ع٢ً 

أؾهاض.  –نًُات  -أؾهاٍ –أعساز  –ْتاز أنرب عسز ممهٔ َٔ االغتذابات املٓاغب١)ضَٛظ إ

 0( 21، 1988..(، اييت تتُجٌ ؾٝٗا بعض ايؿطٚط اـاق١ خالٍ ؾرت٠ َع١ٓٝ.  )ممسٚح ايهٓاْٞ، 

ٜٚعطؾٗا ) قُس عبس ايػين سػٔ ( بأْٗا : " ايكسض٠ ع٢ً إْتاز أنرب عسز َٔ األؾهاض اييت 

ْٛع َعني َٔ األؾهاض، ؾتؿري إىل تعسز١ٜ األؾهاض ٚططم ايتؿهري".  ) قُس عبس ايػين  تٓتُٞ إىل

 0( 92 -91، 1996سػٔ، 

ٜٚعطؾٗا ) ؾتشٞ دطإٚ ( بأْٗا : " ايكسض٠ ع٢ً تٛيٝس عسز نبري َٔ ايبسا٥ٌ ٚاملرتازؾات أٚ 

ايػٗٛي١ يف تٛيٝسٖا.  األؾهاض أٚ املؿهالت أٚ االغتعُاالت عٓس االغتذاب١ ملجري َعني، ٚايػطع١ ٚ

 ٖٚٞ يف دٖٛطٖا ع١ًُٝ تصنط ٚاغتسعا٤ اختٝاض١ٜ ملعًَٛات أٚ خربات أٚ َؿاِٖٝ غبل تعًُٗا ". 

 0( 82، 1999) ؾتشٞ دطإٚ، 

ٜٚالسغ ع٢ً ايتعطٜؿات ايػابك١ أْٗا تتؿل مجٝعٗا ع٢ً إٔ : ايطالق١ تػتًعّ ايٛؾط٠ 

زالي١ ع٢ً ايطالق١ إشا مل تهٔ َال١ُ٥ ملٛقـ  ٚاملال١ُ٥ َعًا ; مبع٢ٓ إٔ ايٛؾط٠ ٚسسٖا غري شات

 ايتساعٞ. 
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ٚتعطف ايطالق١ يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ بأْٗا : " قسض٠ املتعًِ ع٢ً غطع١ إْتاز أنرب عسز ممهٔ 

َٔ االغتٓتادات ايًُّػ١ٜٛ املطًٛب١ ٚشات ايسالي١، يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠، باملكاض١ْ بػريٙ، اغتذاب١ 

 0(  122، 1994ػٟٛ ".  ) سػٔ َػًِ، ملؿه١ً ُيػ١ٜٛ أٚ َجري ُي

ٚتعطف ايطالق١ يف ايبشح اؿايٞ بأْٗا : قسض٠ تًُٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ع٢ً إْتاز 

عسز نبري َٔ ايبسا٥ٌ أٚ املرتازؾات أٚ األؾهاض يف ؾرت٠ قسز٠، ٚشيو عٓس ايتعاٌَ َع ايٓل 

 املكط٤ٚ.

 املزونة :-
ًؿ١ َٔ األؾهاض ٚع٢ً تػٝري اغرتاتٝذٝات٘ يف ايٓعط ٚتعين قسض٠ ايؿطز ع٢ً إْتاز أْٛاع كت

يًُؿه١ً أٚ املٛقـ َٔ ظٚاٜا ٚدٛاْب كتًؿ١، ٚبصيو ؾايتًُٝص ايصٟ ٜكـ ؾهطٙ ٜٚتكًب عٓس 

ؾهط٠ َع١ٓٝ  ٜعس أقٌ قسض٠ ع٢ً اإلبساع َٔ ايتًُٝص ايصٟ ٜٓتكٌ َٔ ؾهط٠ إىل أخط٣ سػب تػري 

 0( 76، 1994املٛقـ. ) أمحس ايعبس، 

) ؾتشٞ دطإٚ ( بأْ٘ : " ايكسض٠ ع٢ً تٛيٝس أؾهاض َتٓٛع١ يٝػت َٔ ْٛع األؾهاض  ٜٚعطؾٗا

املتٛقع١ عاز٠، ٚتٛدٝ٘ َػاض ايتؿهري َع تػٝري املجري أٚ َتطًبات املٛقـ. ٚاملط١ْٚ عهؼ اؾُٛز  

 ايصٖين، ايصٟ ٜعين تبين أمناطًا ش١ٖٝٓ قسز٠ غًؿًا، ٚغري قاب١ً يًتػٝري سػب َا تػتسعٞ اؿاد١.

 0( 84، 1999) ؾتشٞ دطإٚ، 

ٜٚالسغ ٖٓا إٔ االٖتُاّ يف املط١ْٚ ٜٓكب ع٢ً تٓٛع األؾهاض أٚ االغتذابات، بُٝٓا ٜرتنع 

 االٖتُاّ بايٓػب١ يًطالق١ ع٢ً ايهِ زٕٚ ايهٝـ ٚايتٓٛع. 

 ٚتعطف املط١ْٚ يف ايُّػ١ بأْٗا : " قسض٠ املتعًِ ع٢ً إْتاز اغتذابات ُيػ١ٜٛ َتٓٛع١ ٚشات زالي١،

َع ايػٗٛي١ يف تػٝري االػاٙ ايعكًٞ، ٚايتشٍٛ َٔ اغتذاب١ إىل أخط٣ َٚٔ ْٛع إىل آخط يف ؾرت٠ 

 0( 124، 1994ظ١َٝٓ قسز٠، اغتذاب١ ملؿه١ً ُيػ١ٜٛ أٚ َجري ُيػٟٛ ". ) سػٔ َػًِ، 

ٚتعطف املط١ْٚ يف ايبشح اؿايٞ بأْٗا : قسض٠ تًُٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ع٢ً إْتاز 

ٛع١ ٚشات زالي١، َع ايكسض٠ ع٢ً االْتكاٍ َٔ فاٍ إىل آخط، َٓتذًا اغتذابات كتًؿ١ أؾهاض َتٓ

بككس سٌ املؿه١ً أٚ املٛقـ املجري املطتبط بايٓل املكط٤ٚ، نإٔ ٜطًب املعًِ َٔ ايتًُٝص تكسِٜ 

سًٍٛ ٚإدطا٤ات ملٛاقـ َته١ُٓ يف ايٓل املكط٤ٚ، أٚ إعطا٤ عٓاٜٚٔ َؿٝس٠ َٚبتهط٠ يًُكط٤ٚ، أٚ 

 0ٕ ٜصنط أنرب عسز َٔ االغتعُاالت املدتًؿ١ يؿ٤ٞ َا ٚضز يف ايٓل املكط٤ٚ أ
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 األصالة:-
ٖٞ : ايكسض٠ ع٢ً إْتاز اغتذابات غري َباؾط٠، ٚأؾهاض غري ؾا٥ع١ شات اضتباطات بعٝس٠ 

 (  1996،91باملٛقـ املجري، ٖٚٞ يف ايٛقت ْؿػ٘ َكبٛي١ َٚٓاغب١ يًٗسف.)قُس عبس ايػين سػٔ، 

ٖٓا تؿري إىل َس٣ غطاب١ االغتذاب١، أٚ اإلْتاز، ٌٖٚ ايػًٛى أٚ اإلْتاز غري  ٚاألقاي١

 عازٟ، ٚغري َتٛقع َٔ ؾدل يف ٖصا ايعُط ٚيف ٖصٙ ايعطٚف.

ٚتعطف األقاي١ بأْٗا : " ايكسض٠ ع٢ً إْتاز اغتذابات أق١ًٝ ; أٟ ق١ًًٝ ايتهطاض باملع٢ٓ 

 0( 224، 2000) قبات أبٛ عُري٠،   اإلسكا٥ٞ زاخٌ اؾُاع١ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا ايؿطز ".

َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ ايطالق١ تكاؽ بعسز االغتذابات املٓاغب١ ٚشات ايسالي١، ٚأَا 

املط١ْٚ تكاؽ مبكساض ايتٓٛع يف االغتذابات ٚعسز ايتٓكالت ايص١ٖٝٓ َٔ ْٛع إىل آخط، ٚبايٓػب١ 

ؾهط٠ َع١ٓٝ إال عٓسَا تهٕٛ ٖصٙ يألقاي١ ؾكس اعتكس ايبعض أْ٘ : يٝؼ ٖٓاى دس٠ أٚ أقاي١ يف 

ايؿهط٠ دسٜس٠ متاًَا ; أٟ إٔ أسسًا مل ٜؿهط ؾٝٗا َٔ قبٌ، َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ اعتكس ايبعض اآلخط 

 إٔ نٌ ؾ٤ٞ ٜؿعً٘ ايؿطز ٜهٕٛ بايٓػب١ إيٝ٘ ؾكط غطٜبًا بططٜك١ َا َٚٔ ثِ أقٝاًل ٚدسٜسًا. 

يٓاتر اؾسٜس ٖٛ : َا ٜٓتر ألٍٚ َط٠ ٜٚط٣ ) ؾتأٜ ( ٜٚٛاؾك٘ ) عبس ايػالّ عبس ايػؿاض ( إٔ ا

 يف فتُع َا أٚ بني مجاع١ َع١ٓٝ يف َس٣ ظَين َعني.  ٜٚط٣ )ضٚدطظ ( إٔ َكسض ايتكِٜٛ 

البس إٔ ٜهٕٛ زاخًٝا ; مبع٢ٓ إٔ اإلبساع دسٜس طاملا أْ٘ دسٜس بايٓػب١ ملٔ أْتذ٘.  ) سػٔ َػًِ، 

1994 ،127  ) 

٘ : " قسض٠ املتعًِ ع٢ً إْتاز اغتذابات ُيػ١ٜٛ ؾطٜس٠ ٚغري  ٚتعطف األقاي١ يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ بأْ

ؾا٥ع١، ٚتتُٝع باؾس٠ ٚايططاؾ١، غٛا٤ بايٓػب١ يًؿطز ْؿػ٘ أٚ يًُذتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘، يف ؾرت٠ 

 0( 126، 1994ظ١َٝٓ قسز٠ اغتذاب١ ملؿه١ً ُيػ١ٜٛ أٚ َجري ُيػٟٛ ".  ) سػٔ َػًِ، 

ٗا :  قسض٠ تًُٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ع٢ً إْتاز ٚتعطف األقاي١ يف ايبشح اؿايٞ بأْ

أؾهاض ٚاغتذابات تتُٝع باؾس٠ ٚايططاؾ١ ٚعسّ ايؿٝٛع، ٖٚٞ يف ايٛقت ْؿػ٘ َكبٛي١ َٚٓاغب١ 

يًٗسف يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠، ٚشيو اغتذاب١ ملٛقـ أٚ َجري ٜتعًل بايٓل املكط٤ٚ، نإٔ ٜطًب 

ملؿه١ً، أٚ َٛقـ َتعًل بايٓل املكط٤ٚ، أٚ إعطا٤  املعًِ َٔ ايتًُٝص تكسِٜ سًٍٛ غري َأيٛؾ١

 0أؾهاض غري َأيٛؾ١ ملع٢ٓ  َططٚم، أٚ تٛقع ْتا٥ر أٚ أسساخ َرتتب١ ع٢ً ؾعٌ َتهُٔ يف املكط٤ٚ  

أَا ؾُٝا ٜتعًل بت١ُٝٓ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ؾكس تٓاٚيت ايعسٜس َٔ ايسضاغات ت١ُٝٓ 

عهٗا بٛنع تكٛضات يهٝؿ١ٝ تُٓٝت٘، أٚ بٓا٤ بطاَر اإلبساع يف كتًـ اجملاالت، سٝح اٖتِ ب

تسضٜب املتعًِ ع٢ً َٗاضات٘، أٚ تٜٓٛع ططم ايتسضٜؼ ٚأغايٝب ايتعًِ، أٚ بٝإ عالقت٘ ببعض 
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املتػريات نايُٓٛ املعطيف ٚمسات ايؿدك١ٝ ٚايصنا٤، َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات :  ) ضنا األزغِ، 

(،  1994(، ٚ)أمحس ايعبس،  1993ٜٛغـ، (، ٚ) أمحس  1993(، ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ،  1992

(، ٚ) ًَو سػٔ قابط، ععٜع٠ عبس  1996(، ٚ) عبس اجملٝس ؾٝش١،  1994ٚ)سػٔ َػًِ، 

(، ٚ)ْاٌٜ ٜٛغـ،  2000(، ٚ) قبات أبٛ عُري٠، 1999(، ٚ)مسري عبس ايٖٛاب،  1998ايععِٝ، 

إلبساع، ٖٚٞ أغايٝب (. ٖٚٓاى عس٠ أغايٝب تػتدسّ يف ت١ُٝٓ ا2002(، ٚ)مسري ْٜٛؼ،  2001

تطتهع ع٢ً تٓؿٝط ايعًُٝات املعطؾ١ٝ اييت تكّٛ عًٝٗا ع١ًُٝ اإلبساع، ٚميهٔ يًُعًِ إٔ 

ٜػتدسَٗا زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١، َٚٔ ٖصٙ األغايٝب : ايكسح ايصٖين ايصٟ غٝتِ تٓاٚي٘ يف اؾع١ٝ٥ 

 ايتاي١ٝ :

 0أسلوب الكدح الذهين : املفهوم، املبادئ، اخلطوات  –ثانيًا 
 مفهوم أسلوب الكدح الذهين : -1

ٜعس أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ايتسضٜؼ َٔ األغايٝب اييت تؿذع ايتؿهري اإلبساعٞ، 

ٚتطًل ايطاقات ايها١َٓ عٓس ايتالَٝص يف دٛ َٔ اؿط١ٜ ٚاألَإ مبا ٜػُح بعٗٛض نٌ اآلضا٤ 

نرب نِ َٔ ٚاألؾهاض، سٝح ٜعتُس ٖصا األغًٛب ع٢ً سط١ٜ ايتؿهري، ٜٚػتدسّ يف تٛيٝس أ

 األؾهاض ملعاؾ١ َٛنٛع َٔ املٛنٛعات املؿتٛس١.

 (  1938ٜٚطدع ايؿهٌ يف إضغا٤ قٛاعس ايكسح ايصٖين بكٝػ١ ع١ًُٝ إىل )أٚضغٝٛضٕ 

 سني مل ٜهٔ ضانًٝا عُا ٜسٚض يف ادتُاعات ٚناالت ايٓؿط األَطٜه١ٝ َٔ أدٌ ؾ٦ٕٛ 

 هلا، ٚيصيو اػ٘ يتشهري  ايٓؿط ٚايطباع١ يف إسس٣ تًو ايٛناالت اييت ٜعٌُ ض٥ٝػًا

أغًٛب ايكسح ايصٖين بػطض تٛيٝس األؾهاض ٚإلاظ املٗاّ بؿهٌ أؾهٌ.  ) ايهػٓسض ضٚؾها، 

1989 ،181 )0 

( ايعسٜس َٔ ايرتمجات األخط٣ َٓٗا :  Brainstormingٚألغًٛب ايكسح ايصٖين ) 

س األؾهاض، عكـ ايعكـ ايصٖين، ايتؿانط، املؿانط٠، إَطاض ايسَاؽ، تسؾل األؾهاض، تٛيٝ

ايسَاؽ، اغتُطاض األؾهاض، تٗٝٝر األؾهاض، عكـ ايتؿهري، تٓؿٝط ايتؿهري، إعُاٍ 

ايتؿهري، إثاض٠ ايتؿهري، نُا ٜػ٢ُ أغًٛب ايكسح ايصٖين أسٝاًْا، مبػُٝات أخط٣ أُٖٗا : 

(ٚسٌ املؿهالت   Ideation( أٚ إطالم األؾهاض )  Free wheelingايتشطٜو اؿط يألؾهاض ) 

، 2001( ٚػاشب األؾهاض.  ) سػٔ سػني ظٜتٕٛ،  Creative Problem Solvingبساعٞ ) اإل

574 )0 
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ٖصا، َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ تتعسز تعطٜؿات أغًٛب ايكسح ايصٖين ; ٚشيو ألُٖٝت٘ يف ع١ًُٝ 

ايتعًِٝ َٔ داْب، ٚاْطالقًا َٔ َػ١ًُ ١َُٗ أْ٘ نًُا ظازت َؿاضن١ ايتالَٝص يف ايسضؽ أتٝشت 

، ٦ٖٝٚت هلِ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ اييت تػاعسِٖ ع٢ً اإلغٗاّ اإلهابٞ َٔ داٍْب آخَط، هلِ ايؿطق١

َّ نإ ايتعًِ أؾهٌ.  ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايهتابات ايرتب١ٜٛ اييت تٓاٚيت ايكسح  ِٔ َث َٚ

ايصٖين بايتعطٜـ، ٚع٢ً ايطغِ َٔ اختالف َرتازؾات َػُٝات٘ ايعطب١ٝ ؾإْٗا تتؿل َع املكطًح 

 (، 24-20، 1993(، َٚٔ ٖصٙ ايسضاغات:) سػٔ ؾشات٘،  Brainstormingدٓ ي ) األ

 (،  137، 1995(،ٚ)عًٞ عبس ايًطٝـ اـطٝب، 147 -145، 1993ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ، 

(،  ٚ) ؾتشٞ دطإٚ،  86، 1999(، ٚ) ظٜٓب ؾكري، 361، 1998ٚ) نُاٍ عبس اؿُٝس ظٜتٕٛ، 

 (.  575، 2001 (، ٚ) سػٔ سػني ظٜتٕٛ، 117، 1999

ٜعطؾ٘ َعذِ املكطًشات ايرتب١ٜٛ بأْ٘ : " أغًٛب ٜػتدسّ يف زضاغ١ َؿه١ً أٚ َٛنٛع 

َا، ٚؾٝ٘ ػتُع فُٛع١ َٔ اـربا٤ ; يٝكًٛا إىل سًٍٛ أق١ًٝ َٔ خالٍ املٓاقؿ١ ٚططح اؿًٍٛ 

 ٚايبسا٥ٌ ٚقؿًا ع٢ً األزا٤، ٜٚهٕٛ اهلسف ايط٥ٝؼ ٖٛ ايتٛقٌ إىل أنرب عسز ممهٔ 

، 1999ألؾهاض، ٚيٝؼ َٓاقؿ١ اآلضا٤ ْٚكسٖا ".) أمحس سػني ايًكاْٞ، عًٞ أمحس اؾٌُ، َٔ ا

169 )0 

ٜٚطًل ) أٚظٜٛضٕ ( ع٢ً ايكسح ايصٖين اغِ ) ايتدٌٝ املٓعِ (، ٜٚعطؾ٘ بأْ٘ : " أغًٛب 

ٜعتُس ع٢ً تبازٍ األؾهاض بني أعها٤ مجاع١ ; بػ١ٝ تٛيٝس فُٛع١ نبري٠ َٔ األؾهاض َع ايهِ 

ُشٝل، االختٝاض، ايتكٓٝـ، ايطؾض(، َع ايٛنع يف االعتباض تأدٌٝ اؿهِ إىل ْٗا١ٜ ) ايت

 ( 189 -188، 1999اؾًػ١ ".  ) ْاقط عبس ايطاظم، 

ٜٚعطؾ٘ ) آالٕ باضنط ( بأْ٘ : " ع١ًُٝ َٓع١ُ يًشكٍٛ ع٢ً األؾهاض " ) آالٕ باضنط، 

اض األؾهاض أٚ عكـ األؾهاض، (، ٜٚطًل عًٝ٘ ) أمحس بًكٝؼ، ٚتٛؾٝل َطعٞ ( اغتُط 9، 1998

ٜٚعطؾاٙ بأْ٘ : تًو ايع١ًُٝ اييت تػاعس ع٢ً تٛيٝس ايعسٜس َٔ اؿًٍٛ ملؿه١ً َع١ٓٝ، زٕٚ تًو 

اؿًٍٛ أٚ اؿهِ عًٝٗا يف ن٤ٛ َعاٜري َع١ٓٝ، َٚٔ املطًٛب يف سٌ ٖصٙ املؿه١ً إٔ ٜكسَٛا 

ِ مجٝعًا َكازض أٚ أنرب عسز ممهٔ َٔ األؾهاض اييت قس تػاعس ع٢ً سٌ املؿه١ً بٛقؿٗ

َطادع بؿط١ٜ ؿٌ َؿه١ً، ٚال تكّٛ اؿًٍٛ املططٚس١ إال بعس االْتٗا٤ َٔ دًػ١ اغتُطاض 

 0( 273 – 272، 1982األؾهاض. ) أمحس بًكٝؼ، تٛؾٝل َطعٞ، 

مما غبل ٜتهح إٔ أغًٛب ايكسح ايصٖين ٜككس ب٘ : تٛيٝس ٚإْتاز أؾهاض ٚآضا٤ إبساع١ٝ َٔ 

َؿه١ً َع١ٓٝ، ٚتهٕٛ ٖصٙ األؾهاض ٚاآلضا٤ دٝس٠ َٚؿٝس٠، ٚأقٌ  األؾطاز ٚاجملُٛعات ؿٌ
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ن١ًُ قسح شٖين : ) سؿع أٚ إثاض٠ أٚ إَطاض ايعكٌ ( ٜكّٛ ع٢ً تكٛض ) سٌ املؿه١ً (، ع٢ً أْ٘ 

َٛقـ ب٘ ططؾإ ٜتشس٣ أسسُٖا األخط، ايعكٌ ايبؿطٟ َٔ داْب ٚاملؿه١ً اييت تتطًب اؿٌ َٔ 

يتؿات سٍٛ املؿه١ً ٚايٓعط إيٝٗا َٔ أنجط َٔ داْب، ٚقاٚي١ داْب آخط.  ٚالبس يًعكٌ َٔ اال

تطٜٛكٗا ٚاقتشاَٗا بهٌ اؿٌٝ املُه١ٓ، أَا ٖصٙ اؿٌٝ ؾتتُجٌ يف األؾهاض اييت تتٛيس بٓؿاط 

 ٚغطع١ َٔ داْب ايتالَٝص.

ٚاغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين َٔ ٖصا املٓطًل ٜهٕٛ بتسضٜب ايتالَٝص ع٢ً ايكطا٠٤ 

َٛنٛعات ايكطا٠٤ املكطض٠ عًِٝٗ َٔ خالٍ إتاس١ ايؿطق١ هلِ يتٛيٝس، ٚتكسِٜ َا اإلبساع١ٝ ع٢ً 

هٍٛ بأشٖاِْٗ َٔ أؾهاض متؼ املكط٤ٚ، ٚتكسِٜ سًٍٛ غري َأيٛؾ١ ملؿه١ً َططٚق١ بؿهٌ ٜتػِ 

 باإلبساع. 

 مبادئ وقواعد الكدح الذهين : -2
 ، ٚأضبع قٛاعس; ٜكّٛ أغًٛب ايكسح ايصٖين زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١ ع٢ً َبسأٜٔ ض٥ٝػني

 (، ٖٚصإ املبسإٓ ُٖا :118 – 117، 1999ٚشيو يهٞ وكل أٖساؾ٘، ) ؾتشٞ دطإٚ، 

 املبسأ األٍٚ : تأدٌٝ اؿهِ ع٢ً ق١ُٝ األؾهاض أثٓا٤ املطس١ً األٚىل َٔ ع١ًُٝ ايكسح ايصٖين.-

نجري٠  املبسأ ايجاْٞ : اإلغطاع باؿهِ ع٢ً ق١ُٝ األؾهاض ٜٛيس ايهـ ; مبع٢ٓ إٔ أؾهاضًا-

َٔ ايٓٛع املعتاز ميهٔ إٔ تهٕٛ َكس١َ يًٛقٍٛ إىل أؾهاض ق١ُٝ أٚ غري ثابت١ يف 

 َطس١ً السك١ َٔ ع١ًُٝ ايكسح ايصٖين.

 أَا ايكٛاعس األضبع١ ؾٗٞ :

ايكاعس٠ األٚىل : ال هٛظ اْتكاز األؾهاض اييت ٜؿاضى بٗا أعها٤ ايؿطٜل أٚ طًب١ ايكـ َُٗا -

ْػذاًَا َع املبسأ األٍٚ املؿاض إيٝ٘ أعالٙ، ست٢ بست غدٝؿ١ أٚ تاؾ١ٗ، ٚشيو ا

 ٜهػط اـٛف ٚايرتزز يس٣ املؿاضنني. 

ايكاعس٠ ايجا١ْٝ : تؿذٝع املؿاضنني ع٢ً إعطا٤ أنرب عسز ممهٔ َٔ األؾهاض زٕٚ االيتؿات -

 يٓٛعٗا ٚايرتسٝب باألؾهاض ايػطٜب١ أٚ املهشه١ أٚ غري ايتكًٝس١ٜ.

٢ ايهِ املتٛيس َٔ األؾهاض اعتُازا ع٢ً املبسأ ايجاْٞ، ايصٟ ايكاعس٠ ايجايج١ : ايرتنٝع عً-

ٜٓطًل َٔ االؾرتاض بأْ٘ نًُا ظازت األؾهاض املططٚس١ نًُا ظازت االستُاي١ٝ 

 بإٔ تربظ َٔ بٝٓٗا ؾهط٠ أق١ًٝ.
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ايكاعس٠ ايطابع١: األؾهاض املططٚس١ ًَو يًذُٝع، ٚبإَهإ أٟ َٔ املؿاضنني اؾُع بني -

 ٚ ؼػني ؾهط٠ أٚ تعسًٜٗا باؿصف ٚاإلناؾ١.ؾهطتني أٚ أنجط أ

ٚمبعاٚز٠  ايٓعط إىل ٖصٙ املبازئ ٚايكٛاعس لس أْٗا : تٛنح نطٚض٠ تأدٌٝ اؿهِ املهاز 

يألؾهاض ست٢ ٚقت السل، ست٢ ال ْهبت أؾهاض اآلخطٜٔ ْٚسعِٗ ٜعربٕٚ عٓٗا، ٜٚؿعطٕٚ 

نًُا ناْت أٚغع ٚأمشٌ باؿط١ٜ سني ٜعربٕٚ عٔ أؾهاضِٖ بسٕٚ تكِٝٝ، نُا إٔ األؾهاض 

نإ َػاُٖتِٗ بأؾهاض خاق١ بِٗ ىُٕٓٛ ايططم اييت ميهِٓٗ ؼٌٜٛ أؾهاض اآلخطٜٔ إىل 

أؾهاض أنجط دٛز٠، أٚ نٝؿ١ٝ إزَاز ؾهطتني أٚ أنجط  يف ؾهط٠ أخط٣ أؾهٌ، نُا أْ٘ يٝؼ 

يو ألٕ َٔ ايهطٚضٟ َعطؾ١ َٔ قاّ عٌ ايؿهط٠ أٚ قسَّّ ايؿهط٠ ايكا٥ب١ أٚ اؿٌ ايكشٝح ; ٚش

 اؿك١ًٝ ايٓٗا١ٝ٥ غتهٕٛ َٓػٛب١ يف فًُٗا إىل نٌ تالَٝص ايؿكٌ.

 خطوات ومزاحل التدريس بأسلوب الكدح الذهين :-3
متط دًػ١ ايكسح ايصٖين أثٓا٤ ايتسضٜؼ بعسز َٔ املطاسٌ، ٜؿهٌ تٛخٞ ايسق١ يف أزا٤ نٌ 

 , Volloway , 1985ٞ: ) َٓٗا ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب ; يهُإ لاسٗا، ٚتتهُٔ ٖصٙ املطاسٌ َا ًٜ

210 - 212  (ٚ ،)Parmes & Meadow , 1995  ،نُاٍ ظٜتٕٛ،               1998(، ٚ) آالٕ باضنط (ٚ،)

-80، 2001(، ٚ) ْاٌٜ ٜٛغـ،  119-117، 1999(، ٚ) ؾتشٞ دطٚإ، 361 – 360، 1998

 ( 15، 2002(، ٚ) مسري ْٜٛؼ،  578 -575، 2001(، ٚ) سػٔ سػني ظٜتٕٛ، 81

ؽتاض فُٛع١ ايتالَٝص ض٥ٝػًا أٚ َكطضًا هلا ٜسٜط اؿٛاض، ٜٚؿهٌ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ -1

بهٝؿ١ٝ ٚقٛاعس ٖصا األغًٛب، ٚعٝح ٜهٕٛ َكبٛاًل َٔ نٌ ايتالَٝص، ٚسبصا يٛ نإ 

ع٢ً زضا١ٜ مبٛنٛع املؿه١ً، نُا ؽتاض اجملُٛع١ أَٝٓا يًػط ٜكّٛ بتػذٌٝ َا ٜعطض 

ايٞ ٜكّٛ ايتًُٝص ) َكسّ ايؿهط٠ َٚكرتح اؿٌ املبس٥ٞ ( بسٚض يف اؾًػ١، ٚيف ايبشح اؿ

ايط٥ٝؼ، ٖٚٛ طايب ىتاضٙ املعًِ َع ايتالَٝص ٜٚهٕٛ َٔ ايتالَٝص املتُٝعٜٔ ٖٚٛ ٜتػري 

 نٌ دًػ١، ٜٚكّٛ املعًِ بتػذٌٝ األؾهاض يهُإ ايػطع١ ٚايسق١ ٚيككط قا١َ ايتالَٝص. 

 عٓس تطبٝك٘ ألٍٚ َط٠ يبك١ٝ ايتالَٝص ٜٚصنطِٖ ٜتٛىل املعًِ تعطٜـ أغًٛب ايكسح ايصٖين-2

ٚقس ٜهتبٗا ع٢ً يٛس١ أَاّ  -بايكٛاعس األغاغ١ٝ يًكسح ايصٖين اييت عًِٝٗ األخص بٗا 

 ؾٝكٍٛ هلِ : –اجملُٛع١ 

 ػٓبٛا ْكس أؾهاض غرينِ، ٚال تػدطٚا َٔ أ١ٜ ؾهط٠ َُٗا ناْت. -أ 

ٛعٗا أٚ أؾكشٛا عٔ أؾهاضنِ عط١ٜ ٚعؿ١ٜٛ ٚزٕٚ تطزز َُٗا ٜهٔ ْ -ب 

 َػتٛاٖا أٚ ٚاقعٝتٗا، َازاَت َتك١ً باملؿه١ً، َٛنٛع اؿٛاض.



 

   دائيةيف تنمية مهارات القزاءة اإلبداعية لدى تالميذ املزحلة االبت يأثز استخدام أسلوب القدح الذهن

  

 

24 

 

 اططسٛا أنرب ن١ُٝ ممه١ٓ َٔ األؾهاض. -ز 

 قسَٛا إناؾات ع٢ً أؾهاض اآلخطٜٔ بسٕٚ ْكسٖا. -ز 

 ؼسٜس َٚٓاقؿ١ املؿه١ً ) املٛنٛع ( : -3

قس ٜهٕٛ يس٣ بعض ايتالَٝص ؾهط٠ عٔ املٛنٛع، ٚال ٜهٕٛ عٓس ايبعض اآلخط 

هط٠، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ٜكّٛ قا٥س اؾًػ١ بإعطا٤ اؿس األز٢ْ َٔ املعًَٛات أز٢ْ ؾ

عٔ املٛنٛع ; ألٕ إعطا٤ املعٜس َٔ ايتؿاقٌٝ قس وس بكٛض٠ نبري٠ َٔ تؿهري 

 ايتالَٝص، ٚوكطِٖ يف فاالت نٝك١ قسز٠.

 إعاز٠ قٝاغ١ املٛنٛع :-4

ع ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜطًب َٔ ايتالَٝص يف ٖصٙ املطس١ً اـطٚز َٔ ْطام املٛنٛ

عطف ب٘، ٚإٔ وسزٚا أبعازٙ ٚدٛاْب٘ املدتًؿ١ َٔ دسٜس ؾكس تهٕٛ يًُٛنٛع 

دٛاْب أخط٣.  ٚيٝؼ املطًٛب اقرتاح سًٍٛ يف ٖصٙ األغ١ً٦ املتعًك١ باملٛنٛع، 

 ٚهب نتاب١ ٖصٙ األغ١ً٦ يف َهإ ٚانح يًذُٝع.

 ت١٦ٝٗ دٛ اإلبساع ٚايكسح ايصٖين :-5

ضنٕٛ يف دًػ١ ايكسح ايصٖين إىل ت٦ٝٗتِٗ يًذٛ اإلبساعٞ، وتاز ايتالَٝص املؿا

ٚتػتػطم ع١ًُٝ ايت١٦ٝٗ سٛايٞ مخؼ زقا٥ل، ٜتسضب ؾٝٗا ع٢ً اإلداب١ عٔ غؤاٍ أٚ 

 أنجط ًٜكٝ٘ املعًِ أٚ قا٥س اجملُٛع١.

ٜكّٛ املعًِ بهتاب١ ايػؤاٍ أٚ األغ١ً٦ اييت ٚقع عًٝٗا االختٝاض عٔ ططٜل إعاز٠ قٝاغ١ -6

ٟ مت ايتٛقٌ إيٝ٘ يف املطس١ً ايطابع١، ٜٚطًب َٔ ايتالَٝص تكسِٜ أؾهاضِٖ املٛنٛع ايص

عط١ٜ ع٢ً إٔ ٜكّٛ املعًِ بهتاب١ املالسعات بتسٜٚٓٗا  بػطع١ ع٢ً ايػبٛض٠ أٚ يٛس١ ٚضق١ٝ 

 يف َهإ باضظ يًذُٝع، َع تطقِٝ األؾهاض سػب تػًػٌ ٚضٚزٖا.

زقٝك١ يًتؿهري يف ططح أؾهاض عٓس تٛقـ غٌٝ األؾهاض ٜٛقـ ايط٥ٝؼ اؾًػ١ ملس٠ -7

دسٜس٠ ٚقطا٠٤ األؾهاض املططٚس١ غًؿًا، ٚتأًَٗا، ثِ ؾتح ايباب َط٠ أخط٣ يألؾهاض 

اؾسٜس٠ يًتسؾل عط١ٜ، ٚتتِ نتابتٗا أٚاًل بأٍٚ، ٚيف ساي١ ق١ً األؾهاض املططٚس١ ؾإْ٘ 

كسّ َا واٍٚ اغتجاضتِٗ بعباضات أٚ نًُات تٛيس يسِٜٗ َعٜسًا َٔ األؾهاض، نُا قس ٜ

 يسٜ٘ َٔ أؾهاض.

 ؼسٜس أغطب ؾهط٠:-8
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عٓسَا ٜٛؾو َعني األؾهاض إٔ ٜٓهب يس٣ ايتالَٝص ميهٔ يًكا٥س إٔ ٜسعٛ ايتالَٝص 

إىل اختٝاض أغطب األؾهاض املططٚس١ ٚأنجطٖا بعسًا عٔ األؾهاض ايٛاضز٠ يف املٛنٛع، 

َؿٝس٠،  ٜٚطًب َِٓٗ إٔ ٜؿهطٚا نٝـ ميهٔ ؼٌٜٛ ٖصٙ األؾهاض إىل ؾهط٠ ع١ًُٝ

 ٚعٓس اْتٗا٤ اؾًػ١ ٜؿهط ايكا٥س ايتالَٝص ع٢ً َػاُٖاتِٗ املؿٝس٠.

بعسَا تٓتٗٞ اجملُٛع١ َٔ ططح أنرب ن١ُٝ َٔ األؾهاض، ٜتِ تكِٝٝ األؾهاض ٚؼسٜس -9

َا ميهٔ أخصٙ َٓٗا، ٚيف بعض األسٝإ تهٕٛ األؾهاض اؾٝس٠ باضظ٠ ٚٚانش١ يًػا١ٜ، 

سٜسٖا، ٚنؿ٢ عاز٠ إٔ تٌُٗ ٚغط ايعؿطات ٚيهٔ األؾهاض اؾٝس٠ زؾ١ٓٝ ٜكعب ؼ

َٔ األؾهاض األقٌ أ١ُٖٝ، ٚع١ًُٝ ايتكِٝٝ ؼتاز ْٛعًا َٔ ايتؿهري االْهُاؾٞ ايصٟ ٜبسأ 

 بعؿطات األؾهاض، ًٜٚدكٗا ست٢ ٜكٌ إىل ايك١ً اؾٝس٠، ٚميهٔ تكٓٝـ األؾهاض إىل:

 أؾهاض َؿٝس٠ ٚقاب١ً يًتطبٝل َباؾط٠.  -أ 

 قاب١ً يًتطبٝل َباؾط٠، ٚؼتاز إىل َعٜس َٔ  ايبشح.  أؾهاض َؿٝس٠ إال أْٗا غري -ب 

 أؾهاض ططٜؿ١ ٚغري ع١ًُٝ. -ز 

 أؾهاض َػتجٓا٠; ألْٗا غري ع١ًُٝ ٚغري قاب١ً يًتطبٝل. -ز 

ٜٚالسغ إٔ ايتالَٝص ايصٜٔ ٜكَٕٛٛ بتكِٝٝ األؾهاض يٝػٛا بايهطٚض٠ ِٖ ايصٜٔ ؾاضنٛا يف 

 ِٝٝ األؾهاض.تٛيٝس األؾهاض، ٚضمبا َٔ األؾهٌ اؾرتاى آخطٜٔ يف تك

 عوامل دماح أسلوب الكدح الذهين :-4
ٖٓاى فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ ٚايعٓاقط اييت تػاعس ع٢ً لاح أغًٛب ايكسح ايصٖين ميهٔ 

(،  199، 1999(، ٚ)ؾتشٞ دطإٚ،  38-36، 1998تًدٝكٗا يف ايٓكاط ايتاي١ٝ : ) آالٕ باضنط، 

 0( 197، 1999ٚ) ْاقط عب ايطاظم، 

ٛنٛع ( َساض ايبشح يس٣ ايتالَٝص ٚقا٥س ايٓؿاط قبٌ بس٤ ٚنٛح املؿه١ً ) امل ( أ ) 

 اؾًػ١. 

ٚنٛح َبازئ ٚقٛاعس ايعٌُ ٚايتكٝس بٗا َٔ قبٌ اؾُٝع، عٝح ٜأخص نٌ َؿاضى  ( ب ) 

 زٚضٙ يف ططح األؾهاض زٕٚ تعًٝل أٚ ؼطز َٔ أسس. 

خرب٠ املعًِ أٚ قا٥س ايٓؿاط ٚدسٜت٘ ٚقٓاعت٘ بك١ُٝ أغًٛب ايكسح ايصٖين نأسس  ( ز ) 

 اٖات املعطؾ١ٝ يف سؿع اإلبساع. االػ

ؼسٜس األٖساف : سٝح إٕ ؼسٜس األٖساف ٚنبط املٛاعٝس ػعٌ ايتالَٝص ٜعًُٕٛ  ( ز ) 

بكٛض٠ أؾهٌ، نُا إٔ تػذٌٝ األؾهاض ايكا٥ب١، تٛيس املعٜس َٔ األؾهاض، بٌ 
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تؤزٟ إىل خًل ضٚح املٓاقؿ١، ؾٝٓكػِ ايتالَٝص إىل فُٛعات يٝتٓاؾػٛا َع بعهِٗ 

 األؾهاض. َٔ سٝح عسز

 هب بس٤ اؾًػ١ بػؤاٍ ) ؼ١ُٝ (غري َتعًل بايسضؽ. ( ٙ ) 

 اغرتاس١ ق١ًًٝ بني أدعا٤ اؿًك١، عٝح تػُح يًتالَٝص بتٛيٝس املعٜس َٔ األؾهاض.  ( ٚ ) 

 إٕ اغتًعّ األَط ؽكٝل سًكات َٓؿك١ً يتطٜٛط اؿًٍٛ.  ( ظ ) 

 زع٠ٛ ايتالَٝص ملعٜس َٔ املػاُٖات املهتٛب١ نٛادبات َٓعي١ٝ. ( ح ) 

عًِ اإلملاّ بايؿطٚم  بني ايؿهط٠، ٚايتؿهري ايؿطزٟ، ٚايتؿهري هب ع٢ً امل ( ط ) 

اؾُاعٞ، سٝح إٕ ايؿهط٠ ٖٞ : َٓتر عكًٞ ؾطزٟ، ٚايتؿهري ايؿطزٟ ٖٛ  األَجٌ 

 يف تٛيٝس األؾهاض، ٚايتؿهري اؾُاعٞ ٖٛ األَجٌ يف االعتُاز عًٝ٘.

ايصٖين، هب ع٢ً املعًِ َطاعا٠ عٛاٌَ ايكش١ ايٓؿػ١ٝ زاخٌ سذط٠ دًػ١ ايكسح  ( ٟ ) 

نإٔ تهٕٛ نبري٠ الغتٝعاب ايتالَٝص، َطو١، دٝس٠ ايت١ٜٛٗ ٚاإلنا٠٤، بٗا 

 غبٛض٠ دٝس٠.

 هب ع٢ً املعًِ أال ٜٓاقـ أنجط َٔ غت أؾهاض يف اؿك١ ايٛاسس٠. ( ى ) 

ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ اييت تٓاٚيت ؾاع١ًٝ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ع١ًُٝ 

 (،   Wolloway,1985  (ٚ ،)Taylor et al, 1985ضاغات : ) ايتعًِٝ ٚايتعًِ، َٚٔ ٖصٙ ايس

  Pones & Meadow , 1995(، ٚ) 1993(، ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ،  1987ٚ) قػٔ َكطؿ٢، 

 (. 2001(، ٚ) ١ٖٝٓ عبس ايكُس،  2001(،ٚ) ْاٌٜ ٜٛغـ،  1999(، ٚ) آالٕ باضنط، 

ضٜؼ ٚت١ُٝٓ ايتؿهري اإلبساعٞ ٚيف ن٤ٛ َا غبل تتهح أ١ُٖٝ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ايتس

يس٣ ايتالَٝص يف املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ املدتًؿ١، ٚشيو اْطالقًا مما تٛقًت إيٝ٘ ْتا٥ر ايبشٛخ 

ٚايسضاغات اييت أٚقت بهطٚض٠ إدطا٤ املعٜس َٔ ايسضاغات هلصا األغًٛب يف ايتدككات املدتًؿ١، 

 ايُّػ١ ايعطب١ٝ باملطس١ً االبتسا١ٝ٥.يصيو دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ يتذطٜب ٖصا األغًٛب يف فاٍ تسضٜؼ 

 أدوات البحح :
 يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح ٚؼكٝل َا ٜطَٞ إيٝ٘ َٔ أٖساف مت إعساز أزٚات ايبشح ايتاي١ٝ :

 قا١ُ٥ مبٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ. -1

 زيٌٝ اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين.  -2

 كطا٠٤ اإلبساع١ٝ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ.اختباض َٗاضات اي -3

 ٚؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ خطٛات ٚإدطا٤ات إعساز ٖصٙ األزٚات :
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 قائمة مهارات الكزاءة اإلبداعية املهاسبة لتالميذ الصف الزابع االبتدائي :  –أواًل 
 ٚقس مت إعساز ايكٛض٠ املبس١ٝ٥ هلصٙ ايكا١ُ٥ َٔ خالٍ املكازض ايتاي١ٝ :

ايعطض ايٓعطٟ املتهُٔ بايبشح اؿايٞ، َٚطادع١ أٖساف تعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ اغرتؾاز ب (1)  

 باملطس١ً االبتسا١ٝ٥ بٛد٘ عاّ ٚأٖساف تعًِٝ ايكطا٠٤ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل، ٚقطا٠٤ نتاب 

) ايُّػ١ بايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ (، ٚنصا باغتكطا٤ َٚطادع١ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١ 

طا٠٤ عا١َ ٚايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ خاق١، ٚمبٗاضات ايتؿهري اإلبساعٞ اييت تطتبط بتعًِٝ ايك

(، ٚ) سػٔ ؾشات٘، 1993(، ٚ) ؾانط عبس ايععِٝ،  1993َجٌ :) سػٔ ؾشات٘، 

(، ٚ)قُس سبب اهلل،  1997(،ٚ) عًٞ غعس داب اهلل،  1994(،ٚ)سػٔ َػًِ، 1994

بس اجملٝس أمحس، (،  ٚ) قُس ع 1999(، ) ضنا األزغِ، 1999(، ٚ)قُس ط٘، 1997

(. أَهٔ سكط فُٛع١ َٔ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ،  2002(، ٚ)مسري ْٜٛؼ،  2002

نُٓتٗا قا١ُ٥ َبس١ٝ٥ يف ١٦ٖٝ اغتبا١ْ الغتطالع آضا٤ املدتكني سٍٛ ؼسٜس املٗاضات 

املٓاغب١ يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، ٚقس قسضت االغتبا١ْ غطاب تعطٜـ باهلسف 

إبسا٤ ايطأٟ ؾٝ٘، ٚأعكب ظسٍٚ َهٕٛ َٔ أضبع١ أْٗط : أٚهلا خام  ٚاحملت٣ٛ، ٚاملطًٛب

باملٗاضات، ٚثاْٝٗا يًشهِ ع٢ً غال١َ ايكٝاغ١، ٚايجايح يتشسٜس َٓاغب١ ٚأ١ُٖٝ نٌ 

َٓٗا يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، ٚايٓٗط ايطابع خام باملالسعات، ٚقس بًؼ فُٛع املٗاضات 

 ( َٗاض٠ ؾطع١ٝ. 19املته١ُٓ بايكا١ُ٥ ) 

(َِٓٗ  8( كتكًا، ٚ)  23مت عطض االغتبا١ْ ع٢ً فُٛع١ َٔ املدتكني عسزِٖ )  (2)  

(  7كتكٕٛ يف تعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ بهًٝات ايرتب١ٝ، ) 

 ( َعًُني ُيػ١ عطب١ٝ أٚا٥ٌ باملطس١ً االبتسا١ٝ٥.  8َٛدٗني، ) 

 : ظُع االغتبا١ْ ٚؼًٌٝ آضا٤ احملهُني اتهح َا ًٜٞ  (3)  

ضأ٣ عسز َٔ احملهُني، إٔ ٖٓاى َٗاضات قس تهٕٛ َتؿاب١ٗ َع غريٖا َٔ   -  أ 

املٗاضات، أٚ تتطًب األزا٤ ْؿػ٘، ٚعًٝ٘ ٜؿهٌ سصؾٗا ٖٚٞ : ) تًدٝل أؾهاض 

َبعجط٠ ٚاضز٠ يف ايٓل املكط٤ٚ يف عباض٠ َٛدع٠، ٚاإلداب١ عٔ األغ١ً٦ املؿتٛس١، 

٤ٚ يف َٛاقـ دسٜس٠ (، ٚقس ٜٛظـ األؾهاض ٚاؿكا٥ل املػتدًك١ َٔ ايٓل املكط

 قاّ ايباسح عصؾٗا. 

ضأ٣ عسز آخط َٔ احملهُني، إٔ ٖٓاى ثالخ َٗاضات قس تؿتكس إىل ْٛع َٔ   -  ب 

اإلدطا١ٝ٥ مبا ال ٜٝػط قٝاغٗا ٚتُٓٝتٗا، ٖٚٞ : ) إعاز٠ قٝاغ١ ؾِٗ ايٓل املكط٤ٚ 
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أٚ بعٍض َٓ٘ بكٝؼ أزب١ٝ دسٜس٠، تكسِٜ سًٍٛ ٚإدطا٤ات ملٛاقـ اؾرتان١ٝ سٍٛ 

املكط٤ٚ، ٜصنط ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً سسٚخ ؾ٤ٞ َعني، ٚإٔ ٜعط٢ ضأٜ٘ يف ؾ٤ٞ 

 َعني ٚاضز يف املكط٤ٚ (، ٚقس قاّ ايباسح عصؾِٗ اتؿاقًا َع احملهُني. 

أناف عسز َٔ احملهُني بعض ايهًُات إىل بعض املٗاضات الغتهُاٍ سػٔ   -  ز 

عسز ممهٔ َٔ  ايكٝاغ١ َجٌ : ) ٚنع ايهًُات ايٛاضز٠ يف املكط٤ٚ يف أنرب

اؾٌُ ٚايعباضات شات املع٢ٓ ( ; يتكبح ) ٚنع بعض ايهًُات ايٛاضز٠. ..(، 

بإناؾ١ ن١ًُ بعض، ٚنصيو إناؾ١ ) غري املعتاز٠ ( يف املٗاض٠ ايتاي١ٝ: ) إعطا٤ 

أنرب عسز ممهٔ َٔ االغتعُاالت غري املعتاز٠ ألؾٝا٤ ٚاضز٠ يف ايٓل املكط٤ٚ (، 

 هُني يف إناؾ١ ٖصٙ ايهًُات. ٚقس اتؿل ايباسح َع ضأٟ احمل

( َٗاض٠، اتؿل احملهُٕٛ ع٢ً غالَتٗا  13أقبشت ايكا١ُ٥ يف قٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ ؼٟٛ )  (4)  

َٚٓاغبتٗا ) َع اختالف أٚظاْٗا ايٓػب١ٝ( يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، ٚإٔ املٗاضات               

٢ أٚظإ ْػب١ٝ ( ٖٞ األنجط َٓاغب١، سٝح سكًت ع٢ً أعً 11، 10، 8، 4، 3أضقاّ ) 

%( َٔ فُٛع آضا٤ احملهُني، ٖٚٞ املٗاضات اييت اقتكط عًٝٗا  97 -% 89َا بني ) 

 0(  2ايباسح يتُٓٝتٗا يف ايبشح اؿايٞ ) ًَشل ضقِ 

 بهاء دليل استددام أسلوب الكدح الذهين : -ثانيًا  
 اهلدف مو الدليل :-

غايٝب اؿسٜج١ يف ايتسضٜؼ يتعًِٝ ٖسف ايسيٌٝ  تعطٜـ املع١ًُ ايكا١ُ٥ بايتسضٜؼ أسس األ

َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، ٖٚٛ أغًٛب ايكسح ايصٖين، يف ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ 

 املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، ٚيبٓا٤ ٖصا ايسيٌٝ مت اتباع اآلتٞ :

االطالع ع٢ً أزبٝات ) أ ( االغرتؾاز بايعطض ايٓعطٟ املتهُٔ بايبشح اؿايٞ، ٚنصا يف 

اجملاٍ سٍٛ اغتدساّ األغايٝب ايتسضٜػ١ٝ اإلبساع١ٝ يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ ٚيف املٛاز األخط٣، 

 & Bottanly (، ) 1993َٚٓٗا نتابات ٚزضاغات نٌ َٔ : )ؾانط عبس ايععِٝ، 

Osbarn , 1993   ،عًٞ عبس  1994(، ٚ) سػٔ ؾشات٘،  1993(، ٚ) أمحس ٜٛغـ (ٚ ،)

(، ٚ) آالٕ  1996، ٚ) ضبٝها انػؿٛضز، 1996(، ٚ) غاَٞ ايؿطاٜطٟ،  1996ايًطٝـ، 

(، ٚ) عبس اؿُٝس  1998(، ٚ) قؿا٤ قُٛز،  1998(، ٚ) غْٛٝا ٖامن،  1998باضنط، 

(، ٚ) عًٞ ايػٝس  1999(، ) ضنا ألزغِ،   Raymond , 1999(، ٚ)  1998عبس اهلل، 

(، ٚ)  1999ْاقط عبس ايطاظم،  (، ٚ) Kahre et al , 1999(، ٚ)  1999غًُٝإ، 
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Bagigian, 2000  ،قُس عبس املٓعِ، قُس  2000(، ٚ) أمسا٤ قُس عبس اجملٝس (ٚ ،)

 (.  2001(، ٚ) ١ٖٝٓ عبس ايكُس،  2001إمساعٌٝ، 

ٚأٜهًا يف ن٤ٛ ايتٛقٌ إىل قا١ُ٥ مبٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع 

بشح، ٚؼسٜس مخؼ َٗاضات َٓٗا يتهٕٛ ٖٞ املػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ، أَهٔ االبتسا٥ٞ فُٛع١ اي

إعساز ايكٛض٠  املبس١ٝ٥ يًسيٌٝ املكرتح، ٚاستٛت ع٢ً فُٛع١ َٔ املٛنٛعات ايكطا١ٝ٥، بًػت أضبع١ 

( ،  2002/2003َٛنٛعات ٖٚٞ َٛنٛعات َته١ُٓ يف نتاب ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ يف عاّ  ) 

 ٚتتُجٌ يف  :

 ألٍٚ : ايكساق١.املٛنٛع ا -1

 املٛنٛع ايجاْٞ : ايكسٜل عٓس ايؿس٠.  -2

 ايجايح : أ١ُٖٝ اؿسا٥ل.  املٛنٛع -3

 املٛنٛع ايطابع : نٝـ ْطع٢ ايٓبات ؟ -4

 ٚنصيو تهُٔ ايسيٌٝ :

 قؿش١ ايعٓٛإ : ٚتؿٌُ ايعٓاٜٚٔ املته١ُٓ بايسيٌٝ.  -1

 َكس١َ ايسيٌٝ.  -2

 اهلسف َٔ ايسيٌٝ.  -3

 قت٣ٛ ايسيٌٝ، ٜٚؿٌُ : -4

  عٔ أغًٛب ايكسح ايصٖين ٚتعطٜؿ٘ َٚباز٥٘ ٚخطٛات ْبص٠ كتكط٠

 ايتسضٜؼ ب٘.

 .ْبص٠ كتكط٠ عٔ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ َٚٗاضاتٗا 

) ب ( مت عطض ايسيٌٝ يف قٛضت٘ املبس١ٝ٥ ع٢ً ؾ١٦ َٔ املدتكني يف املٓاٖر ٚططم تسضٜؼ ايُّػ١ 

 َا ًٜٞ:ايعطب١ٝ َٔ بني فُٛع١ احملهُني غايؿ١ ايصنط ; ٚشيو إلبسا٤ ضأِٜٗ سٍٛ 

 َٓاغب١ املٛنٛعات ايكطا١ٝ٥ املته١ُٓ يًتالَٝص فُٛع١ ايسضاغ١. -1

 غال١َ اإلدطا٤ات املتبع١ يتطبٝل ايتسضٜؼ بأغًٛب ايكسح ايصٖين.  -2

غال١َ قٝاغ١ أغ١ً٦ ايتكِٜٛ ع٢ً ايكطع ايكطا١ٝ٥ املدتاض٠، ٚقالسٝتٗا يكٝاؽ  -3

 املٗاضات املػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ.

 اتهح َا ًٜٞ : ) ز ( بتشًٌٝ آضا٤ احملهُني،
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 اقرتح عسز َٔ احملهُني ٚنع فُٛع١ َٔ اإلضؾازات ايعا١َ الغتدساّ ايسيٌٝ. -1

 اتؿل احملهُٕٛ ع٢ً نطٚض٠ ٚنع تعطٜؿات يًُٗاضات املػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ. -2

اتؿل احملهُٕٛ ع٢ً بٓٛز ايتشهِٝ َٔ سٝح ; َٓاغب١ املٛنٛعات ٚاإلدطا٤ات،  -3

 ت املػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ.ٚقالس١ٝ أغ١ً٦ ايتكِٜٛ يف قٝاؽ املٗاضا

أخص ايباسح باالقرتاسني، ٚعًٝ٘ أقبح ايسيٌٝ قاؿًا يالغتدساّ يف قٛضت٘  -4

 (. 5ايٓٗا١ٝ٥ ) ًَشل ضقِ 

 اختبار مهارات الكزاءة اإلبداعية لتالميذ الصف الزابع االبتدائي : -ثالجًا 
ت ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ قٝاؽ أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاضا اهلدف مهه :-

 يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ. 

 مصادر االختبار :-
 اعتُس إعساز ٖصا االختباض ) قٛض٠ أ، ب ( ع٢ً فُٛع١ َٔ املكازض ٖٞ :

ايبشٛخ ٚايسضاغات ايػابك١ اييت تٓاٚيت إعساز اختباضات يف فاٍ ايكطا٠٤ عا١َ ٚايكطا٠٤  -1

(، ٚ)ؾانط عبس 1992) ضنا ألزغِ، اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل، نسضاغ١ :

(، ٚ)  1997(، ٚ) عًٞ غعس داب اهلل،  1994(، ٚ) سػٔ َػًِ،  1993ايععِٝ، 

(، ٚ)  1999(، ٚ) مسري عبس ايٖٛاب،  1999(، ٚ) قُس ط٘،  1998قؿا٤ قُٛز، 

 (.  2002مسري ْٜٛؼ، 

ايٞ، َطادع١ قا١ُ٥ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ اييت مت نبطٗا يػطض ايبشح اؿ -2

 ٚايسضٚؽ اييت مت إعسازٖا يتذطٜبٗا. 

اغتطالع آضا٤ املتدككني، َٚٔ هلِ ػاضب غابك١ يف تكُِٝ َجٌ ٖصٙ االختباضات يف  -3

ايتدككات املدتًؿ١، ٚإدطا٤ َكابالت َعِٗ ; ملعطؾ١ نٝؿ١ٝ ٚنع ايؿهٌ املٓاغب 

 يالختباض يف مجٝع دٛاْب٘. 

ٛاقـ ٚاألغ١ً٦ اييت ميهٔ ٚنعٗا يف قطا٤ات يف ايرتاخ ايًُّػٟٛ الغتٓباط بعض امل -4

االختباض، ٚاغتٓباط َجريات تتُٝع بايك٠ٛ ست٢ ميهٔ إٔ تػتسعٞ اإلدابات اإلبساع١ٝ 

 َٔ ايتالَٝص، ٚباالعتُاز ع٢ً ٖصٙ املكازض أَهٔ إعساز االختباض يف قٛضت٘ املبس١ٝ٥.

 مهونات االختبار : -
تعًُٝات، تٛنح يًتالَٝص نٝؿ١ٝ تهُٔ االختباض ) أ، ب ( يف قٛضت٘ املبس١ٝ٥ بطاق١ 

ايتعاٌَ َع َؿطزات االختباض، ٚنٝؿ١ٝ اإلداب١ عٔ َؿطزات االختباض، نُا ضاع٢ ايباسح إٔ 
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تهٕٛ ٖصٙ ايتعًُٝات ٚانش١ َٚباؾط٠ ٚبًػ١ غ١ًٗ َٚٓاغب١ ملػت٣ٛ ايتالَٝص، ٚقس تهُٔ االختباض                        

كٝاؽ ايكبًٞ، ٚخككت ايكٛض٠ ) ب (  يًكٝاؽ قٛضتني ) أ، ب ( خككت ايكٛض٠ )أ ( يً

غؤاٍ ٜكٝػٗا ; سٝح املٛنٛع ) ايكك١ ( ثِ اإلداب١ عٔ -يهٌ َٓٗا -ايبعسٟ، ٚقس مت ٚنع 

األغ١ً٦ اييت قٝػت عكب احملت٣ٛ، بٗسف قٝاؽ تًو املٗاضات، ٚقس تهٕٛ االختباض قٛض٠ ) أ، 

١ُٝ، ٚقس ضٚعٞ تطى َػاؾات َٓاغب١ ب( َٔ مخػ١ أغ١ً٦ تكٝؼ املٗاضات اـُػ١ املػتٗسؾ١ بايتٓ

 يف ٚضق١ اإلداب١ يهٞ ٜػتطٝع ايتًُٝص اإلداب١ ؾٝٗا. 

 ضبط االختبار : -
 ايتأنس َٔ قسم االختباض :-

يًتأنس َٔ قسم االختباض مت عطن٘ ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُني ) غايؿ١ ايصنط (، 

ؼ ; إلبسا٤ ايطأٟ سٍٛ َس٣ أنٝـ إيِٝٗ ثالث١ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ املتدككني يف عًِ ايٓؿ

َال١ُ٥ االختباض هلسؾ٘، ٚٚنٛح تعًُٝات٘ َٚؿطزات٘، َٚال٤َت٘ ملٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، ٚيتالَٝص 

ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، ٚألغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚقس أؾاض احملهُٕٛ إىل تعسٌٜ ايكٝاغ١ يف 

نُا أغؿطت ٖصٙ 0صٙ املالسعات  بعض األغ١ً٦، ٚتعسٌٜ تطتٝب بعض األغ١ً٦، ٚقس مت األخص بٗ

اـط٠ٛ عٔ ٚنٛح ايتعًُٝات، ٚأغ١ً٦ االختباض، َٚال٤َتٗا ألٖساؾ٘. ؼسز يالختباض قٛض٠ ) أ، ب( 

 مخػٕٛ زضد١ بٛاقع عؿط زضدات يهٌ غؤاٍ َٔ أغ١ً٦ االختباض. 

 ايتذطب١ االغتطالع١ٝ يالختباض : -

 ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ بًػت  مت تطبٝل االختباض اغتطالعًٝا ع٢ً فُٛع١ َٔ تالَٝص

، ٚشيو 2002( تًُٝصًا ٚتًُٝص٠ مبسضغ١ ) طاضم بٔ ظٜاز االبتسا١ٝ٥ بأغٝٛط ( يف ؾٗط أنتٛبط 35)

يًتأنس َٔ ٚنٛح ايتعًُٝات ٚاألغ١ً٦ َٚٓاغبتٗا يًتالَٝص، ٚاغتهؿاف بعض ايكعٛبات اييت 

 يف ن٤ٛ ٖصٙ اـط٠ٛ. ميهٔ إٔ تعٗط أثٓا٤ ايتطبٝل، ٚقس مت تعسٌٜ بعض بٓٛز االختباض

 ؼسٜس ظَٔ االختباض :-

 مت سػاب َتٛغط ظَٔ االختباض ايصٟ اغتػطق٘ ايتالَٝص بكػ١ُ:

 فُٛع ايعَٔ املػتػطم يف االختباض ع٢ً عسز ايتالَٝص

 زقٝك١. أضبعنيٚنإ َتٛغط ايعَٔ 
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 ثبات االختباض : -

اقٌ ظَين قسضٙ أغبٛعإ، مت إعاز٠ تطبٝل االختباض ع٢ً اجملُٛع١ االغتطالع١ٝ ْؿػٗا بؿ

ٚقس ضٚعٞ إٔ تهٕٛ ظطٚف ايتطبٝل َؿاب١ٗ يعطٚف ايتطبٝل األٍٚ َٔ سٝح ظَٔ ايتطبٝل 

ٚتطتٝب اؿكل، ٚعػاب َعاٌَ االضتباط بني زضدات ايتالَٝص يف ايتطبٝل باغتدساّ َعازي١ 

. % ( 81)  ( نإ َعاٌَ ثبات االختباض يًكٛض٠ ) أ ( َػاًٜٚا 247، 1985بريغٕٛ ) أمحس غِٓٝ، 

. % ( ٖٚٛ َعسٍ دٝس ; مما ٜؤنس قالس١ٝ االختباض 83َٚعاٌَ ثبات ايكٛض٠ ) ب ( َػاًٜٚا ) 

 (. 3يًتطبٝل ) ًَشل 

 تطبيل جتزبة البحح:
يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح ٚيًتأنس َٔ أثط أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ بعض 

١ٝ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، َٛنٛعات ايكطا٠٤ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع

 مت إدطا٤ َا ًٜٞ :

ملا نإ َٓٗر ايبشح اؿايٞ ٖٛ ؾب٘ ايتذطٜ ي ) ايتكُِٝ شٚ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ 

ايٛاسس٠(، ٚنإ املتػري املػتكٌ ٖٛ تسضٜؼ بعض َٛنٛعات ايكطا٠٤ يف ن٤ٛ أغًٛب ايكسح 

يتابع ٖٛ ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ايصٖين يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، ٚاملتػري ا

 يس٣ ٖؤال٤ ايتالَٝص. 

مت اختٝاض فُٛع١ ايبشح َٔ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ مبسضغ١ " طاضم بٔ ظٜاز 

( تًُٝصًا ٚتًُٝص٠، ٚقس مت االتؿام َع املع١ًُ املتعا١ْٚ  40االبتسا١ٝ٥ بأغٝٛط "، ٚقس تهْٛت َٔ ) 

ايتسضٜب عًٝٗا، بعس إٔ أبست اغتعسازًا ٚمحاغًا يًُػاعس٠ يف إدطا٤ ع٢ً َٛاعٝس ايتذطب١ ٚ

 ايتذطب١.

ٚقس تعطض أؾطاز اجملُٛع١ ؿاييت اختباض كتًؿتني : األٚىل قبٌ ايتسضٜؼ َٔ قبٌ املع١ًُ، 

ٚطبل عًِٝٗ ايكٛض٠  )أ( َٔ االختباض قبًًٝا، ٚايجا١ْٝ بعس ايتسضٜؼ باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين 

ايكٛض٠ )ب( َٔ االختباض بعسًٜا ; يكٝاؽ َس٣ ايتكسّ ايصٟ سسخ يف املتػري ايتابع ٖٚٛ  مت تطبٝل

ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املٓاغب١ يتالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، ٚقس غاضت ايتذطب١ 

 يف اـطٛات ايتاي١ٝ :

 تدريب املعلمة املتعاونة:-1
ساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ بعض َٛنٛعات مت تسضٜب املع١ًُ املتعا١ْٚ ع٢ً اغتد

ايكطا٠٤ يت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ، ) ٚقس غبل هلا 
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زضاغت٘ َٔ خالٍ قانطات ايتسضٜب اييت تكُٝٗا ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، ٚاييت سانط ؾٝٗا أسس 

بأغٝٛط (، ٚقس اغتػطم ايتسضٜب اؿايٞ ثالخ دًػات أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ به١ًٝ ايرتب١ٝ 

 اغتػطقت نٌ دًػ١ سٛايٞ غاعتني، ٚغاضت ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 يف اؾًػ١ األٚىل :-

مت تٓاٍٚ تعطٜـ ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ٚعالق١ ايُّػ١ ايعطب١ٝ باإلبساع، َٚكَٛات َٚعٛقات 

ع١ٝ، َٚٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ٚأغايٝب ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ، ٚايعٛاٌَ املؤثط٠ يف ايكطا٠٤ اإلبسا

 تُٓٝتٗا. 

 يف اؾًػ١ ايجا١ْٝ :-

مت تٓاٍٚ أغًٛب ايكسح ايصٖين نأسس أغايٝب ايتسضٜؼ اؿسٜج١، ٚقس مت تعطٜؿ٘ ٚتٛنٝح 

َباز٥٘ ٚقٛاعسٙ ٚزٚض املعًِ ؾٝ٘، ٚنصيو اـطٛات اييت ميهٔ اتباعٗا عٓس ايتسضٜؼ بأغًٛب 

  تؤزٟ إىل لاح سًك١ ايكسح ايصٖين. ايكسح ايصٖين ٚايعٛاٌَ اييت

 يف اؾًػ١ ايجايج١ : -

مت تكسِٜ بعض ايتٛدٝٗات اـاق١ بتطبٝل أزٚات ايبشح ٚتػًِ املع١ًُ ْػد١ َٔ زيٌٝ 

(، َٚٓاقؿ١ املع١ًُ ؾٝ٘، ٚنصيو مت االتؿام ع٢ً مجٝع اـطٛات ايتٓؿٝص١ٜ يتطبٝل  2املعًِ )ًَشل 

 . 2003/ ١2002 هلا َٔ َٔ ايعاّ ايسضاغٞ  ػطب١ ايبشح، ٚؼسٜس اـط١ ايعَٓٝ

 التدريس جملموعة البحح :-2
بعس إمتاّ ع١ًُٝ تكٓني أزٚات ايبشح ٚاختٝاض فُٛع١  ايبشح َٔ تالَٝص ايكـ ايطابع 

االبتسا٥ٞ مبسضغ١ " طاضم بٔ ظٜاز االبتسا١ٝ٥ بأغٝٛط "، ٚتسضٜب املع١ًُ املتعا١ْٚ ع٢ً أغًٛب ايكسح 

ًػات َطٛي١، ٚبعس ايتأنس َٔ محاؽ املع١ًُ ايكا١ُ٥ بايتسضٜؼ ٚاالتؿام ايصٖين خالٍ ثالخ د

َع إزاض٠ املسضغ١، بسأت ايتذطب١ بتطبٝل االختباض قٛض٠ ) أ ( ; يتشسٜس َػت٣ٛ ايتالَٝص يف َٗاضات 

ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املػتٗسؾ١ بايت١ُٝٓ، ثِ بسأت املع١ًُ يف ايتسضٜؼ ٚؾكًا ألغًٛب ايكسح ايصٖين، 

 ايتسضٜؼ مثا١ْٝ يكا٤ات.  ٚاغتُط

 التطبيل البعدي الختبار مهارات الكزاءة اإلبداعية :-3
بعس االْتٗا٤ َٔ تسضٜؼ َٛنٛعات ايكطا٠٤ بأغًٛب ايكسح ايصٖين مت تطبٝل االختباض                

قٛض٠ ) ب ( ع٢ً تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ فُٛع١ ايبشح، ٚبعس شيو مت تكشٝح االختباض 

 ٠ ) أ، ب ( ٚتؿطٜؼ ايبٝاْات َٚعاؾتٗا إسكا٥ًٝا ٚضقس ايٓتا٥ر.قٛض
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 نتائج البحح وتفسريها:
يإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ايبشح ٚيًتشكل َٔ قش١ ؾطٚن٘، متت َعاؾ١ ايبٝاْات اييت مت 

اؿكٍٛ عًٝٗا باغتدساّ ايططم اإلسكا١ٝ٥ ايٛقؿ١ٝ ) املتٛغطات اؿػاب١ٝ، ٚاالمطاؾات 

، َٚعازي١ سذِ األثط 0. 01ايتش١ًًٝٝ ) اختباض " ت " عٓس َػت٣ٛ زالٍ املعٝاض١ٜ (، ٚايططم 

 يهاضٍ(، مت ايتٛقٌ إىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر نُا ًٜٞ :

 بايٓػب١ يإلداب١ عٔ ايػؤاٍ ايجاْٞ، ٚايتأنس َٔ قش١ ايؿطض األٍٚ : -أٚاًل 

ح ايصٖين ع٢ً َا أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسنإ ايػؤاٍ ايجاْٞ يف ايبشح اؿايٞ ٜٓل ع٢ً: " 

؟ " ٚاضتبط بٗصا ايػؤاٍ  ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف اختباض بعض ايؿطض األٍٚ، ْٚك٘: " 

 ".  َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يكاحل األزا٤ ايبعسٟ

ايػؤاٍ ٚايتشكل َٔ قش١ ايؿطض املطتبط ب٘، قاّ ايباسح عػاب ٚيإلداب١ عٔ ٖصا 

ايؿطٚم بني األزا٤ ايكبًٞ ٚايبعسٟ يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، يف اختباض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ 

 نهٌ، ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح ٖصٙ ايٓتا٥ر :

 ( 1دسٍٚ ) 

 ات زضدات ايتالَٝصاملتٛغطات ٚاالمطاؾات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ) ت ( ٚزاليتٗا ملتٛغط

 يف األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ٚسذِ األثط يف بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ 

 عدد التالميذ املتوسط االحنزاف املعياري قيمة )ت( مستوى الداللة حجم األثز
 البيان

 التطبيق

 1622 6.2.دالة عند  26.1
 قبلي .0 2261 2162
 بعدي .0 3163 2.61

( إٔ َتٛغط زضدات ايتالَٝص يف األزا٤ يًتطبٝل ايبعسٟ أع٢ً َٔ  1 ٜتهح َٔ دسٍٚ )

أزا٥ِٗ يف ايتطبٝل ايكبًٞ يف اختباض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ نهٌ ; سٝح ناْت ق١ُٝ )ت( 

(، نُا إٔ سذِ  0.01( أنرب َٔ ق١ُٝ ) ت ( اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ )  7.11احملػٛب١ ) 

ؿري إىل ؾعاي١ٝ املعاؾ١ ايتذطٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايكطا٠٤ (، ٖٚصا ٜ 1.62األثط نإ ) 

اإلبساع١ٝ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ فُٛع١ ايبشح، خالٍ تسضٜؼ املع١ًُ املتعا١ْٚ هلِ 

باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل ؼكل ايؿطض ) األٍٚ ( َٔ ؾطٚض 

اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ بعض َٛنٛعات ايكطا٠٤  قس ايبشح ; مما ٜؿري إىل إٔ 

ضؾع أزا٤ ايتالَٝص يف بعض َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ; ْعطا ملا ٜٛؾطٙ ٖصا األغًٛب َٔ إتاس١ 



 

   دائيةيف تنمية مهارات القزاءة اإلبداعية لدى تالميذ املزحلة االبت يأثز استخدام أسلوب القدح الذهن

  

 

35 

 

ايؿطق١ يًتالَٝص يهٞ ٜعربٚا عٔ أؾهاضِٖ بأْؿػِٗ ٜٚٓاقؿٛا َع املع١ًُ تًو األؾهاض; مما 

 اؽ ٚاإلقٓاع َٔ قبٌ ايتالَٝص، فُٛع١ ايبشح. غاعس ع٢ً تٛؾري دٛ َٔ اؿُ

ٜٚععٟ ايباسح ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين مبا ٜتٝح ايؿطق١ 

 يًتالَٝص إلبسا٤ ايطأٟ ٚايتؿهري يف َٛنٛعات َتعسز٠ يف َٓار ٜتػِ بايتكبٌ ٚايتػاَح ٚايٓؿاط. 

ني األزا٤ ؾإْ٘ يف سسٚز املتٛغط ٚمبعاٚز٠ ايٓعط يف ٖصٙ ايٓتٝذ١ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ؼػ

ٚيٝؼ نبريا، ٜٚطدع ايباسح عسّ اضتؿاع األزا٤ يف نٌ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ املػتٗسؾ١ 

 بايت١ُٝٓ إىل األغباب ايتاي١ٝ :

 ق١ً أيؿ١ ايتالَٝص يف ايتعاٌَ َع اختباضات يف ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ. -1

اي١ٝ، ٖٚٛ ال ٜتٛاؾط عٓس نجري َٔ تتطًب َجٌ ٖصٙ االختباضات َٗاضات ش١ٖٝٓ ُٚيػ١ٜٛ ع -2

 ايتالَٝص. 

ق١ً اعتُاز املعًُني أثٓا٤ تسضٜػِٗ ع٢ً َعاٜري يًتكِٜٛ تتٓاٍٚ َٗاضات ايتؿهري اإلبساعٞ  -3

 بٛد٘ عاّ َٚٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل. 

طنع نعـ األغايٝب اييت ٜػتدسَٗا املعًُٕٛ يف تعًِٝ ايكطا٠٤ يف َٛاقـ ايتعًِ ٚاييت ت -4

ع٢ً اغتدطاز ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١، ٚاملعًَٛات ايباضظ٠ َٔ املكط٤ٚ ٚتؿػري بعض املؿطزات 

 اؾسٜس٠. 

َّ  ال  -5 ايتعاّ املعًِ مباز٠ تع١ًُٝٝ هب عًٝ٘ االْتٗا٤ َٓٗا يف ؾرت٠ ظ١َٝٓ قسز٠، َٚٔ َث

 ٜهٕٛ ٖٓاى ايٛقت ايهايف إلعساز ْؿاطات قطا١ٝ٥ إبساع١ٝ ٚتطبٝكٗا يف َٛاقـ ايتعًِ.

ايكا٥ُٕٛ ع٢ً َٓاٖر ايُّػ١ ايعطب١ٝ مل ٜؿطزٚا يًكطا٠٤ اإلبساع١ٝ تسضٜبات َككٛز٠ يف  -6

قتٜٛات نتب ايكطا٠٤ املكطض٠، ع٢ً ايطغِ َٔ تأنٝس أٖساف تعًِٝ ايكطا٠٤ يف املطس١ً 

 االبتسا١ٝ٥ ع٢ً نطٚض٠ إؾػاح اجملاٍ يًتالَٝص يتطٜٛط قسضاتِٗ ع٢ً ايتؿهري اإلبساعٞ.

َجٌ االػاٖات ٚايكِٝ وتاز إىل ٚقت طٌٜٛ يف ت١ُٝٓ املٗاضات األغاغ١ٝ إٕ اإلبساع َجً٘  -7

 ايالظ١َ ي٘ ؾٗٞ تُٓٛ بسضدات َتؿاٚت١ ٚؼتاز يٛقت يتُٓٝتٗا. 

ضمبا ٜعٛز شيو االنؿاض إىل انؿاض نؿا٠٤ َعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ يف تٓاٍٚ َٛنٛعات  -8

اق١، ع٢ً ايطغِ َٔ إزضانِٗ ايكطا٠٤ ٚيف تعًِٝ ايتؿهري بعا١َ ٚايتؿهري اإلبساعٞ غ

أل١ُٖٝ اغتدساّ املٓاٖر يف تطٜٛط ايتؿهري، ٖٚصا َا ملػ٘ ايباسح أثٓا٤ ايتذطب١، ؾع٢ً 

ايطغِ َٔ محاؽ املع١ًُ املتعا١ْٚ ٚضغبتٗا يف تٓؿٝص ايتذطب١، ؾإْ٘ ٚدس قعٛبات عسٜس٠ 
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تؿل ٖصا َع أثٓا٤ دًػات ايتسضٜب إلنػابٗا بعض املٗاضات املتعًك١ بتٓؿٝص ايتذطب١، ٜٚ

(، ٚ) سػٔ  1992(، ٚ) ضنا األزغِ،   Rappoport , 1990َا أؾاضت إيٝ٘ زضاغ١: ) 

( َٔ نطٚض٠  2001(، ٚ) ْاٌٜ ٜٛغـ،  1998(، ٚ) غْٛٝا ٖامن،  1992َػًِ، 

إنػاب املعًُني بكؿ١ عا١َ َٚعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل، نؿاٜات 

 عًُٗا. َتدكك١ يف َٝسإ تعًِٝ اإلبساع ٚت

ٚتتؿل ايٓتٝذ١ ايػابك١ اييت أؾاضت إىل انؿاض أزا٤ ايتالَٝص يف بعض َٗاضات ايكطا٠٤ 

 (، Rappoport , 1990اإلبساع١ٝ َع َا أغؿطت عٓ٘ ْتا٥ر بعض ايسضاغات املطتبط١ َجٌ: )

 (ٚJakson , 1992   ،٘1999(، ٚ) قُس ط  .) 

 تشكل َٔ قش١ ايؿطض ايجاْٞ:بايٓػب١ يإلداب١ عٔ ايػؤاٍ ايجايح، ٚاي -ثاًْٝا 

" َا أثط أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاض٠ ايطالق١ نإ ايػؤاٍ ايجايح َٔ ٖصا ايبشح ٖٛ : 

تٛدس ؾطٚم " : ٚاضتبط بٗصا ايػؤاٍ ايؿطض ايجاْٞ، ْٚك٘  ،يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ؟ "

 0ايطالق١ يكاحل األزا٤ ايبعسٟ "زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني : ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف َٗاض٠ 

ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ٚايتشكل َٔ قش١ ايؿطض ايجاْٞ، قاّ ايباسح عػاب ايؿطم 

بني األزا٤ ايكبًٞ ٚايبعسٟ يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، يف َٗاض٠ ايطالق١، ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح 

 ٖصٙ ايٓتا٥ر :

 ( 2دسٍٚ ) 

 ) ت ( ٚزاليتٗا ملتٛغطات املتٛغطات ٚاالمطاؾات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ 

 زضدات ايتالَٝص يف األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ٚسذِ األثط يف َٗاض٠ ايطالق١

 حجم األثز
مستوى 

 الداللة
 قيمـة )ت(

االحنزاف 

 املعياري
 عدد التالميذ املتوسط

 البيان

 التطبيق

 06.4 6.2.دالة عند  611.
 قبلي .0 460 161
 بعدي .0 24 461

( إٔ َتٛغط زضدات ايتالَٝص يف األزا٤ يًتطبٝل ايبعسٟ أع٢ً َٔ  2)  ٜتهح َٔ دسٍٚ

(  4.68َتٛغط أزا٥ِٗ يف ايتطبٝل ايكبًٞ يف َٗاض٠ ايطالق١; سٝح ناْت ق١ُٝ)ت( احملػٛب١  ) 

(، ٖٚصا ٜؿري إىل ؾعاي١ٝ املعاؾ١ 0.01أنرب َٔ ق١ُٝ ) ت ( اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ ) 

٠ ايطالق١ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ فُٛع١ ايبشح، خالٍ ايتذطٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاض

تسضٜؼ املتع١ًُ املتعا١ْٚ هلِ باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل إٔ سذِ األثط 

، نُا إٔ ايؿطض ايجاْٞ قس ؼكل مما ٜؿري  إىل إٔ اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف 0.92نإ 

ت ايكطا٠٤ قس ضؾع َػت٣ٛ أزا٤ ايتالَٝص يف َٗاض٠ ايطالق١، ٖٚٞ ْتٝذ١ تسضٜؼ بعض َٛنٛعا
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تؤنس إٔ اغتدساّ املعًِ ألغايٝب تسضٜؼ تػاعس ايتالَٝص ع٢ً اؾتكام األؾهاض بأْؿػِٗ، 

َٚٓاقؿ١ ٖصٙ األؾهاض هعًِٗ َتشُػني ٚقازضٜٔ ع٢ً ظٜاز٠ َؿطزاتِٗ، ٚايتعبري عٔ أؾهاضِٖ 

َّ ت١ُٝٓ َٗاض٠ ايطالق  ١ يسِٜٗ.َٚٔ َث

َٚٗاض٠ ايطالق١ دا٤ت يف املطتب١ ايجا١ْٝ َكاض١ْ مبٗاضتٞ األقاي١ ٚاملط١ْٚ ; سٝح نإ أزا٤ 

ايتالَٝص يف َٗاض٠ ايطالق١ أع٢ً َٔ أزا٥ِٗ يف َٗاض٠ األقاي١ ٚأقٌ َٔ َٗاض٠ املط١ْٚ، ٜٚطدع ايباسح 

ع٢ً إْتاز أنرب عسز  شيو إىل إٔ َٗاض٠ ايطالق١ اييت تتهح يف) َكسض٠ ايتالَٝص فُٛع١ ايبشح،

َٔ ايهًُات بؿطٚط َع١ٓٝ تطتبط بايٓل أٚ إْتاز أنرب عسز ممهٔ َٔ األؾهاض اييت ٜجريٖا 

املكط٤ٚ (، ؼتاز إىل تكسِٜ ْٛاتر إبساع١ٝ دسٜس٠ أنجط َٔ اعتُازٖا ع٢ً اـربات املعطؾ١ٝ املتٓٛع١ 

ع ع٢ً عسّ ايؿٝٛع، ٖٚٛ َا تتطًب٘ ٚايكطا٤ات املتعسز٠ اييت تتطًبٗا َٗاض٠ املط١ْٚ ٚأنجط َٔ ايرتنٝ

َٗاض٠  األقاي١، ٖٚصا دعٌ أزا٤ ايتالَٝص يف َٗاض٠ ايطالق١ ٜتال٤ّ َع َتطًبات ٖصٙ املٗاض٠ ، ٚقسض 

 اجملٗٛز املتطًب َٓٗا.

 يإلداب١ عٔ ايػؤاٍ ايطابع، ٚايتشكل َٔ قش١ ايؿطض ايجايح : -ثايجًا 

أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين ع٢ً َا " نإ ايػؤاٍ ايطابع َٔ ايبشح اؿايٞ ٖٛ : 

ٚاضتبط بٗصا ايػؤاٍ ايؿطض ايجايح،  "،ت١ُٝٓ َٗاض٠ املط١ْٚ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ؟ 

تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف َٗاض٠ املط١ْٚ يكاحل األزا٤ "  :ْٚك٘

 ايبعسٟ ". 

يتشكل َٔ قش١ ايؿطض ايطابع، قاّ ايباسح عػاب ايؿطم ٚيإلداب١ عٔ ايػؤاٍ ايطابع، ٚا

بني األزا٤ ايكبًٞ ٚاألزا٤ ايبعسٟ يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، يف َٗاض٠ املط١ْٚ، ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح 

 ٖصٙ ايٓتا٥ر :

 ( 3دسٍٚ ) 

 املتٛغطات ٚاالمطاؾات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ ) ت ( ٚزاليتٗا ملتٛغطات زضدات ايتالَٝص 

 ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ٚسذِ األثط يف َٗاض٠ املط١ْٚيف األزا٥

 حجم األثز
مستوى 

 الداللة
 قيمـة    )ت(

االحنزاف 

 املعياري
 عدد التالميذ املتوسط

 البيان

 التطبيق

 4613 6.2.دالة عند  .263
 قبلي .0 064 161
 بعدي .0 2163 164

عسٟ أع٢ً َٔ َتٛغط ( إٔ َتٛغط زضدات ايتالَٝص يف األزا٤ ايب 3ٜتهح َٔ دسٍٚ ) 

( أنرب َٔ ق١ُٝ  5.73أزا٥ِٗ يف األزا٤ ايكبًٞ يف َٗاض٠ املط١ْٚ; سٝح ناْت ق١ُٝ ) ت ( احملػٛب١ ) 

(، ٖٚصا ٜؿري إىل ؾعاي١ٝ املعاؾ١ ايتذطٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ  0.01) ت ( اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ ) 
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ايبشح، خالٍ تسضٜؼ املع١ًُ املتعا١ْٚ َٗاض٠ املط١ْٚ يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ فُٛع١ 

 (.  1.30هلِ باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚقس نإ سذِ األثط ) 

ٚتؿري ٖصٙ ايٓتٝذ١ إىل ؼكل ايؿطض ايجايح َٔ ؾطٚض ايبشح ; مما ٜؿري إىل إٔ اغتدساّ 

ٗاض٠         قس ضؾع َٔ أزا٤ ايتالَٝص يف َ-يف تسضٜؼ بعض َٛنٛعات ايكطا٠٤ -أغًٛب ايكسح ايصٖين 

املط١ْٚ، ٜٚعع٣ ٖصا االضتؿاع يف ٖصٙ املٗاض٠ إىل ايتؿاعٌ اإلهابٞ بني ايتالَٝص َٔ خالٍ ايتسضٜؼ 

هلِ بأغًٛب ايكسح ايصٖين، سٝح اغتطاع ايتالَٝص َٔ خالٍ ٖصا األغًٛب إٔ ٜؿاضنٛا بتؿػريات 

نصيو إعطا٤ كتًؿ١، ٚإعطا٤ عٓاٜٚٔ َؿٝس٠ َٚبتهط٠ َٚتعسز٠ يًُٛنٛعات ايكطا١ٝ٥، ٚ

االغتعُاالت غري املعتاز٠ ألؾٝا٤ تعاًَٛا َعٗا يف ايٓل املكط٤ٚ.  نٌ شيو ؾذع ايتالَٝص ع٢ً 

قاٚي١ تػٝري ٚدٗتِٗ ايص١ٖٝٓ خالٍ اؿهِ ع٢ً املٛاقـ املدتًؿ١ ٚعطض ٚدٗات ْعطِٖ املدتًؿ١، 

بايت١ُٝٓ يف ٖصا ٚنٌ ٖصا ٚغريٙ قس ٜهٕٛ غببًا يف منٛ ايتالَٝص يف َٗاض٠ املط١ْٚ املػتٗسؾ١ 

 ايبشح. 

ٚبإدطا٤ املكاضْات ايبعس١ٜ تبني إٔ أزا٤ ايتالَٝص يف َٗاض٠ املط١ْٚ نإ أع٢ً َٔ أزا٥ِٗ يف 

َٗاضتٞ ايطالق١ ٚاألقاي١، ٚقس ٜععٟ ايباسح شيو إىل إٔ ايتالَٝص ٜتعإًَٛ َع َٗاض٠ املط١ْٚ 

ط٤ٚ أٚ دع٤ َٓ٘ أٚ إعطا٤ أنرب بططٜك١ أنجط ؾاع١ًٝ َٔ خالٍ إعطا٤ عٓاٜٚٔ َؿٝس٠ َٚبتهط٠ يًُك

عسز ممهٔ َٔ االغتعُاالت غري املعتاز٠ ألؾٝا٤ ٚاضز٠ يف ايٓل املكط٤ٚ.  ٖٚصا قس ٜهٕٛ ايتالَٝص 

تسضبٛا عًٝ٘ ؾُٝا غبل ; ألٕ َجٌ ٖصٙ املٗاضات ع٢ً ايطغِ َٔ نْٛٗا َٗاضات إبساع١ٝ ؾإْٗا تعتُس 

ز٠ يًتالَٝص، ع٢ً عهؼ َا ؼتاد٘ َٗاضتا ع٢ً اـربات املعطؾ١ٝ املتٓٛع١، ٚايكطا٤ات املتعس

 األقاي١ ٚايطالق١ َٔ تكسِٜ ْٛاتر إبساع١ٝ دسٜس٠  ٚغري َأيٛؾ١. 

ٖٚصا َا أنسٙ ايرتبّٜٕٛٛ َٔ إٔ َٗاض٠ املط١ْٚ تًك٢ بعض االٖتُاّ َٔ قبٌ املعًُني 

ات املٓاٖر ٚايتالَٝص ; ألْٗا تكّٛ ع٢ً َؤؾطات ٜػتطٝع املعًِ ٚايتالَٝص تطبٝكٗا َٔ خالٍ قتٜٛ

املطبك١ سايًٝا، ٖٚصا َا السع٘ ايباسح أثٓا٤ َتابع١ تٓؿٝص ايتذطب١، ؾهإٔ ٖٓاى أيؿ١ َػبك١ بني 

املع١ًُ املتعا١ْٚ ٚايتالَٝص َٚٗاض٠ املط١ْٚ سني ٜتعإًَٛ َعٗا، ٖٚصا َا مل ٜتٛاؾط ملٗاضتٞ ايطالق١ 

(،  1998(، ٚ) غْٛٝا ٖامن،  Lerose , 1987ٚاألقاي١، نُا ٜتؿل َع َا أؾاضت إيٝ٘ زضاغ١: ) 

 (.  2001(، ٚ) قُس عال٤ ايسٜٔ،  1999ٚزضاغ١) قُس ط٘، 

 يإلداب١ عٔ ايػؤاٍ اـاَؼ، ٚايتشكل َٔ قش١ ايؿطض ايطابع :  -ضابعًا

َا أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين : " نإ ايػؤاٍ اـاَؼ َٔ ايبشح اؿايٞ ٖٛ 

ٚاضتبط بٗصا ايػؤاٍ ايؿطض  يكـ ايطابع االبتسا٥ٞ ؟ "ع٢ً ت١ُٝٓ َٗاض٠ األقاي١ يس٣ تالَٝص ا
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" تٛدس ؾطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا بني األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ يف َٗاض٠ األقاي١ يكاحل ايطابع، ْٚك٘ : 

 األزا٤ ايبعسٟ ". 

ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ ٚايتشكل َٔ قش١ ايؿطض املطتبط ب٘ قاّ ايباسح عػاب ايؿطم 

ٚايبعسٟ يًتالَٝص فُٛع١ ايبشح، يف َٗاض٠ األقاي١، ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛنح بني األزا٤ ايكبًٞ 

 ٖصٙ ايٓتا٥ر:

 ( 4دسٍٚ ) 

 املتٛغطات ٚاالمطاؾات املعٝاض١ٜ ٚق١ُٝ ) ت ( ٚزاليتٗا ملتٛغطات زضدات ايتالَٝص 

 يف األزا٥ني ايكبًٞ ٚايبعسٟ ٚسذِ األثط يف َٗاض٠ األقاي١

 حجم األثز
مستوى 

 الداللة
 )ت(قيمـة 

االحنزاف 

 املعياري
 املتوسط

عدد 

 التالميذ
 البيان

 التطبيق

 3613 6.2.دالة عند  641.
 قبلي .0 1 164
 بعدي .0 1 461

( إٔ َتٛغط زضدات ايتالَٝص يف األزا٤ ايبعسٟ أع٢ً َٔ َتٛغط  4ٜتهح َٔ دسٍٚ ) 

( أنرب َٔ ق١ُٝ ) ت (  3.23األزا٤ ايكبًٞ يف َٗاض٠ األقاي١ ; سٝح ناْت ق١ُٝ ) ت ( احملػٛب١ )

(، ٖٚصا ٜؿري إىل ؾعاي١ٝ املعاؾ١ ايتذطٜب١ٝ يف ت١ُٝٓ َٗاض٠  0.01اؾسٚي١ٝ عٓس َػت٣ٛ أقٌ َٔ ) 

األقاي١، يس٣ تالَٝص ايكـ ايطابع االبتسا٥ٞ َٔ فُٛع١ ايبشح، خالٍ تسضٜؼ املع١ًُ هلِ 

صٙ ايٓتٝذ١ إىل ؼكل (، ٚتؿري 0.87ٖباغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين، ٚنإ سذِ األثط ) 

ايؿطض ايطابع َٔ ؾطٚض ايبشح ; مما ٜؿري إىل إٔ اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ 

بعض َٛنٛعات ايكطا٠٤، قس ضؾع أزا٤ ايتالَٝص يف َٗاض٠ األقاي١، ٖٚصٙ ْتٝذ١ ١َُٗ; سٝح إٕ 

بِٗ ٚضعاٜتِٗ ; األقاي١ أِٖ َٗاضات اإلبساع، ٚبٗا ميهٔ انتؿاف املبسعني، َٚٔ ثِ االٖتُاّ 

ألِْٗ أٌَ املػتكبٌ املؿطم ايصٟ ْٓؿسٙ، ٖٚصٙ املٗاض٠ ؼتاز إىل َعًِ ٜتػع قسضٙ إلدابات 

ايتالَٝص، ٚوتاز إىل أغًٛب تسضٜؼ ٜػُح ؾٝ٘ يًُعًِ باملٓاقؿ١ ٚايتكِٜٛ املٓاغب ٚاملال٥ِ، ٚقبٌ 

١ٜ ) ؾا٥ع١ ( تعرب عٔ شيو نً٘ ٜٓبػٞ إٔ ًٜؿت املعًِ ْعط ايتالَٝص إىل إبسا٤ آضا٤ غري تكًٝس

ؾدكٝتِٗ، ٚإٔ ٜؿذعٗا َُٗا بست ؾاش٠ أٚ غطٜب١، طاملا أْٗا َٔ تؿهريٙ، ٚيعٌ اغتدساّ املع١ًُ 

 ألغًٛب ايكسح ايصٖين أغِٗ يف سسٚخ بعض ٖصٙ األؾٝا٤ خالٍ ػطب١ ايبشح. 

ِٗ يف ٚبإدطا٤ املكاضْات ايبعس١ٜ تبني إٔ أزا٤ ايتالَٝص يف َٗاض٠ األقاي١ نإ أقٌ َٔ أزا٥

َٗاضتٞ املط١ْٚ ٚايطالق١ ; ٚشيو ألٕ تكسِٜ سًٍٛ غري َأيٛؾ١ ملؿه١ً أٚ َٛقـ َطتبط بايٓل 

املكط٤ٚ أَط ٜتطًب فٗٛزًا أنرب ٚتسضٜبًا أنجط ; ألْ٘ َٔ ايكعب  يف َٗاض٠ َجٌ َٗاض٠ األقاي١ إٔ 
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ملسضغ١ ال تعٗط َؤؾطاتٗا يس٣ ايتالَٝص خالٍ ٚقت قكري، باإلناؾ١ إىل إٔ اؾٛ ايػا٥س يف ا

  0ٜؿذع ايتالَٝص ع٢ً ايٛقٍٛ إىل أؾهاض غري اعتٝاز١ٜ أٚ غري َأيٛؾ١ 

ٜٚط٣ ايباسح إٔ تأثري أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ت١ُٝٓ َٗاض٠ األقاي١ نإ أقٌ َٔ َٗاضتٞ  

ايطالق١ ٚاملط١ْٚ، ٜٚؿػط ايباسح شيو بإٔ ت١ُٝٓ َٗاض٠ األقاي١ نإ وتاز إىل ٚقت أطٍٛ َٔ 

تٓؿٝص ػطب١ ايبشح، نُا إٔ ٖصٙ املٗاضات ؼتاز إىل فٗٛز خام َٔ املعًِ ; ايٛقت املدكل ي

 ْعطا ألْٗا َٔ أِٖ َٗاضات اإلبساع. 

 (،  1992(، ٚ) ضنا األزغِ،  Ierose , 1987 ٜٚتؿل َع ٖصٙ ايٓتٝذ١ نٌ َٔ : )

 (.  1999(، ٚ) قُس ط٘،  1998ٚ) غْٛٝا ٖامن، 

اض٠ إيٝٗا، ٖٚٞ إعذاب تالَٝص فُٛع١ ايبشح، ٖٚٓاى َالسع١ أخري٠ ٜٛز ايباسح اإلؾ

ٚاملع١ًُ املتعا١ْٚ ع٢ً سس غٛا٤، بٗصا األغًٛب يف ايتسضٜؼ، ٚضغبتِٗ يف تًكٞ املعٜس َٔ ٖصٙ 

ايتسضٜبات، ٚبسا شيو يف إقباهلِ ع٢ً ايسضٚؽ بؿػـ، ٖٚصا َا السع٘ ايباسح أثٓا٤ َتابع١ تٓؿٝص 

َٝص سٍٛ أغًٛب ايكسح ايصٖين َكاض١ْ باألغايٝب ايتذطب١، َٚا تأنس َٔ اغتطالع آضا٤ ايتال

 ايتكًٝس١ٜ. 

 توصيات البحح :  
 يف ن٤ٛ اـًؿ١ٝ ايٓعط١ٜ يًبشح، ٚايٓتا٥ر اييت أغؿط عٓٗا، ٜتكسّ ايباسح بايتٛقٝات ايتاي١ٝ :

اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ ايُّػ١ ايعطب١ٝ بٛد٘ عاّ، ٚيف تسضٜؼ ايكطا٠٤  (1)  

يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ٚغا٥ط املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ; ملا ي٘ َٔ تأثري  ع٢ً ٚد٘ ايتدكٝل

إهابٞ يف ت١ُٝٓ َٗاضات اإلبساع بكؿ١ عا١َ، َٚٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ع٢ً ٚد٘ 

 ايتدكٝل. 

نطٚض٠ االٖتُاّ بإزخاٍ أغايٝب دسٜس٠ يف ايتسضٜؼ بكؿ١ عا١َ ٚتسضٜؼ ايُّػ١ ايعطب١ٝ  (2)  

 ٚ َٔ قبٌ اإلزاضات ايتع١ًُٝٝ أٚ املسضغ١ االبتسا١ٝ٥. بكؿ١ خاق١، َٔ قبٌ ايٛظاض٠ أ

تسضٜب َعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ أثٓا٤ اـس١َ ع٢ً تطبٝل أغًٛب ايكسح ايصٖين ٚأغايٝب  (3)  

 ايتسضٜؼ اؿسٜج١ يف تسضٜؼ ايُّػ١ ايعطب١ٝ ٚايكطا٠٤. 

تتؿل ٖصٙ تطٜٛط َٓاٖر ايُّػ١ ايعطب١ٝ باملطس١ً االبتسا١ٝ٥ ٚأغايٝب ايتسضٜؼ بٗا، عٝح  (4)  

املٓاٖر َع سادات ٚقسضات ايتالَٝص، ٚإٔ تكّٛ ٖصٙ األغايٝب ع٢ً اؿٛاض ٚاملٓاقؿ١ 

 ٚتبتعس عٔ ايهػط ٚايكٗط مبا ٜهؿٌ ت١ُٝٓ ايتؿهري ٚاإلبساع. 
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ؽكٝل سكل يًكطا٠٤ يف َهتب١ املسضغ١، َٚطايب١ ايتًُٝص بايتعًٝل ع٢ً َا قطأٙ  (5)  

 بكٛض٠ تُٓٞ يسٜ٘ َٗاضات اإلبساع. 

يًتًُٝص بكسض َٔ اؿط١ٜ املعكٍٛ زاخٌ ايؿكٌ ٚخاضد٘ ; ست٢ ال ٜؿعط ايتًُٝص ايػُاح  (6)  

املبسع بإٔ سطٜت٘ َكٝس٠ الغتدساّ ايططم ٚاألغايٝب اإلبساع١ٝ يف سٌ املؿهالت، 

ٚميهٔ إٔ ىكل املعًِ يٓؿػ٘ سك١ أغبٛعًٝا مياضؽ ؾٝٗا أغايٝب ت١ُٝٓ اإلبساع، 

إلبساع١ٝ ٚعٌُ َػابكات بني ايؿكٍٛ نتؿذٝع ايتالَٝص ع٢ً ايكطا٠٤ ٚايهتاب١ ا

 يًتٓاؾؼ يف شيو.

 ٚنع َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يف اؿػبإ عٓس تعًِٝ ايكطا٠٤ ٚتكِٜٛ أزا٥ِٗ ايٓٗا٥ٞ. (7)  

ظٜاز٠ ْػب١ األغ١ً٦ املجري٠ يًتؿهري ٚاإلبساع يف ايتسضٜبات ايًُّػ١ٜٛ ٚاالختباضات بهاؾ١  (8)  

ٝص ايؿطق١ يًٓكس ٚإبسا٤ ايطأٟ ٚاملٛاظ١ْ َػتٜٛاتٗا، عٝح تتٝح ٖصٙ ايتسضٜبات يًتالَ

 ٚتؿػري املاز٠ ايتع١ًُٝٝ. 

اإلؾاز٠ بأزٚات ايبشح اؿايٞ غٛا٤ قا١ُ٥ املٗاضات أٚ اختباض ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ أٚ زيٌٝ  (9)  

اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين َع فُٛعات أخط٣ َٔ تالَٝص املطس١ً االبتسا١ٝ٥ ; مما 

 تٛقٌ إيٝٗا. ٜكسّ زعًُا يًٓتا٥ر اييت مت اي

 املكرتحات :
يف ن٤ٛ ْتا٥ر ايبشح ٜط٣ ايباسح نطٚض٠ إدطا٤ املعٜس َٔ ايسضاغات ٚايبشٛخ املكرتس١ يف 

 شيو اجملاٍ، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ َا ًٜٞ :

إدطا٤ ايعسٜس َٔ ايسضاغات سٍٛ َس٣ ؾاع١ًٝ أغايٝب َتٓٛع١ يًتسضٜؼ بكؿ١ عا١َ،  -1

١، يف ؼػني َٗاضات اإلبساع يس٣ ايتالَٝص ٚيف تسضٜؼ ايُّػ١ ايعطب١ٝ بكؿ١ خاق

 باملطس١ً االبتسا١ٝ٥ َٚطاسٌ ايتعًِٝ نهٌ.

زضاغات مماث١ً يًتعطف ع٢ً َس٣ ؾاع١ًٝ أغًٛب ايكسح ايصٖين مبطاسٌ تعًِٝ أخط٣ )  -2

 َطس١ً ثا١ْٜٛ (.  –َطس١ً إعساز١ٜ 

 ايسضاغٞ. زضاغ١ ايعالق١ بني متهٔ ايتالَٝص َٔ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ ٚايتؿٛم  -3

 بٓا٤ َكاٜٝؼ يكٝاؽ اإلبساع يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ.  -4

تكِٜٛ َٓاٖر ايُّػ١ ايعطب١ٝ بٛد٘ عاّ، ٚايكطا٠٤ بٛد٘ خام، يف َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ يف  -5

 ن٤ٛ قالسٝتٗا يت١ُٝٓ اإلبساع. 

 ايكٝاّ بسضاغ١ تػتٗسف تطٜٛط أغايٝب ايتكِٜٛ اؿاي١ٝ يتؿٌُ أغايٝب إبساع١ٝ.  -6
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 متهٔ ايتالَٝص املٖٛٛبني َٔ َٗاضات اإلبساع يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ.زضاغ١ عٔ َس٣  -7

زضاغ١ عٔ ؾاع١ًٝ تسضٜب ايتالَٝص باغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ت١ُٝٓ َٗاضات  -8

ايؿؿٟٛ ( يس٣ تالَٝص املطس١ً االبتسا١ٝ٥، َٚطاسٌ  –ايتعبري اإلبساعٞ ) ايهتابٞ 

 ايتعًِٝ ايعاّ. 

ايعطب١ٝ أثٓا٤ اـس١َ ع٢ً أغايٝب تسضٜؼ ايكطا٠٤  بطْاَر يتسضٜب َعًُٞ ايُّػ١ -9

اإلبساع١ٝ، ٚأثطٙ ع٢ً أزا٥ِٗ ايتسضٜػٞ، ٚيف ت١ُٝٓ َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ يس٣ 

 تالَٝصِٖ. 

تأثري اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف تسضٜؼ ايكطا٠٤ يف ؼػني َٗاضاتٗا يس٣  -10

 املتعػطٜٔ قطا٥ًٝا يف املطس١ً االبتسا١ٝ٥. 

ضاغ١ يًهؿـ عٔ ايعالق١ بني ططا٥ل ايتسضٜؼ اييت ٜتبعٗا املعًُٕٛ أثٓا٤ إدطا٤ ز -11

 اـس١َ َٚػت٣ٛ ايتالَٝص يف َٗاضات ايكطا٠٤ اإلبساع١ٝ. 

إدطا٤ زضاغات أخط٣ سٍٛ أثط اغتدساّ أغًٛب ايكسح ايصٖين يف ت١ُٝٓ أْٛاع أخط٣  -12

 َٔ َٗاضات ايُّػ١ ايعطب١ٝ. 
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 واألجهبيةالعزبية  املزاجع قائمة

 املزاجع العزبية : -أواًل 

(، ايكاٖط٠، املؤغػ١ املكط١ٜ ايعا١َ  8يػإ ايعطب، فًس )  (، 1986)  َٓعــــــــــــــــــٛض ابـٔ .1

 . ٚايٓؿطيًتأيٝـ 

 اإلبساعأثط اغتدساّ بطْاَر يف األْؿط١ ايُّػ١ٜٛ ع٢ً ت١ُٝٓ  ( 1998ايسٖب ايبسضٟ )  أبٛ .2

ب١ٝ يس٣ طالب ايكـ األٍٚ ايجاْٟٛ، ضغاي١ ٚايتشكٌٝ يف ايُّػ١ ايعط

 ايرتب١ٝ، داَع١ املٓٝا. ن١ًَٝادػتري، 

اإلعساز١ٜ  املطس١ًت١ُٝٓ َٗاضات اإلبساع يس٣ املعًُني ٚتالَٝص  (، 1994ايعبس قُٛز )  أمحس .3

 بؿبنئَ خالٍ ايسضاغات االدتُاع١ٝ، ضغاي١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ايهّٛ، داَع١ املٓٛؾ١ٝ. 

 املٝػط يف عًِ ايٓؿؼ ايرتبٟٛ، عُإ، زاض ايؿطقإ.  (، 1982ًكٝؼ، تٛؾٝل َطعٞ ) ب أمحس .4

َعذِ املكطًشات ايرتب١ٜٛ املعطؾ١ يف  (، 1999سػني ايًكاْٞ، عًٞ أمحس اؾٌُ )  أمحس .5

 (، ايكاٖط٠، عامل ايهتب.  2ايتسضٜؼ، ط )  ٚططماملٓاٖر 

        ػ١ ايعطب١ٝ، ْس٠ٚ اإلبساع ٚايتعًِٝ اإلبساع ٚتعًِٝ ْكٛم ايُّ (، 1991غٝس قُس )  أمحس .6

ايرتب١ٜٛ  يًبشٛخَطاز ٖٚب١، ايكاٖط٠، املطنع ايكَٛٞ  ؼطٜطايعاّ، 

 ٚايت١ُٝٓ.

تطبٝكات ع٢ً ثبات االختباضات، ايكاٖط٠ ، َهتب١ ْٗه١ (،  1985غٓٝــــــــــــــِ )  أمحـــس .7

 ايؿطٚم. 

اإلبساع يس٣ طالب ؾعب١ اؾػطاؾٝا ت١ُٝٓ نؿاٜات  (، 1993ٜٛغـ عبس ايععٜع )  أمحس .8

ايرتب١ٝ بػٖٛاز، ضغاي١ زنتٛضاٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بػٖٛاز، داَع١  به١ًٝ

 أغٝٛط. 

اغتدساّ اغرتاتٝذ١ٝ ايعكـ ايصٖين يف ت١ُٝٓ (،  2000قُس عبس اؿُٝس )  أمسا٤ .9

االبتهاضٟ يس٣ طالب ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملٓٝا، ضغاي١ َادػتري،  ايتؿهري

 اَع١ املٓٝا. ن١ًٝ ايرتب١ٝ، د

 زقٝك١، نيتعًِٝ ابتهاض األؾهاض اإلبساع١ٝ خالٍ ثالث (، 1998)  باضنـــــــــــــــــــط آالٕ .10

 . يًعًّٛبريٚت، ايساض ايعطب١ٝ 
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        قطٕ ٚإضٖاقات –قطٕ  ْٗا١ٜؾام دسٜس٠ يًتسضٜؼ " آمٛ  (، 2001عُـــــــــــــطإ )  تػطٜس .11

 ًهتاب. دسٜس "، ايكاٖط٠، زاض ايكاٖط٠ ي

ايجا١ْٝ  اؿًك١ٚنع َكٝاؽ يإلبساع يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ يطالب  (، 1994أمحس َػًِ )  سػٔ .12

 . ايعقاظٜلَٔ ايتعًِٝ األغاغٞ، ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ 

، عامل ايكاٖط٠َٗاضات ايتسضٜؼ ضؤ١ٜ يف تٓؿٝص ايتسضٜؼ،  (، 2001سػني ظٜتٕٛ )  سػٔ .13

 ايهتب. 

ايساض  ايكاٖط٠،تعًِٝ ايُّػ١ ايعطب١ٝ بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل،  (، 1992ـــاتـ٘ ) ؾشــــــ سػـــٔ .14

 املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ. 

، ايساض ايكاٖط٠أغاغٝات ايتسضٜؼ ايؿعاٍ يف ايعامل ايعطبٞ،  (، 1993)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15

 املكط١ٜ ايًبٓا١ْٝ. 

زضاغات  ف١ًايكطا٠٤ االبتهاض١ٜ يتؿهٌٝ ايطؿٌ املكطٟ،  (، 1994)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .16

 (.  69(، اؾع٤ ) 10تطب١ٜٛ،ايكاٖط٠،ضابط١ ايرتب١ٝ اؿسٜج١، اجملًس ) 

قُس  ايػٝساغرتاتٝذٝات تعًِٝ ايُّػ١، تطمج١ ٚتعطٜب :  (، 1996نػؿـــــــــٛضز ) ا ضبٝها .17

 املكط١ٜ.  لًٛزعسٚض، ايكاٖط٠، األ

ايعطب١ٝ ٚزٚضٙ يف ت١ُٝٓ اإلبساع يس٣ تالَٝص ايكـ  ايُّػ١َعًِ  (،  1992أمحس األزغِ )  ضنا .18

ايػابع َٔ ايتعًِٝ األغاغٞ، ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بسَٝاط، 

 داَع١ املٓكٛض٠. 

عًٝٗا،  ايتػًبَعٛقات اإلبساع يف اجملتُع ايعطبٞ ٚأغايٝب  (، 1995غًِٝ محٛز٠ )  ضؾٝك١ .19

 (، أبطٌٜ.  2(، ايعسز )  1ٌ ايرتب١ٝ ايعطب١ٝ، اجملًس ) ف١ً َػتكب

 املعاضف.  زاضايكاٖط٠، -َٓٗذ٘ ٚتطبٝك٘  –ت١ُٝٓ اإلبساع  (، 1983ايعابسٜٔ زضٜٚـ )  ظٜٔ .20

ٚاملٖٛٛبني ٚاملبسعني، ايكاٖط٠، َهتب١  املتؿٛقنيضعا١ٜ  (، 1999قُٛز ؾكري  ) ظٜٓب .21

 ايٓٗه١ املكط١ٜ. 

تطب١ٜٛ تكسض  ف١ًاإلبساع يف ايرتب١ٝ املعاقط٠، ضغاي١ املعًِ،  (، 1993ٟ ) ٖــٜٛــــــــــس ظٜـــٔ .22

(، األضزٕ،  1(،ايعسز )  34عٔ ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ األضز١ْٝ، اجملًس ) 

 ؾطن١ املطابع ايُٓٛشد١ٝ. 
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َٗاضات  ١ُٝٓؾعاي١ٝ اغرتاتٝذ١ٝ َا ٚضا٤ اإلزضاى يف ت (، 1996قُس عًٞ ايؿطاٜطٟ )  غاَٞ .23

ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١  ف١ًايٓل ٚاملٍٝٛ ايؿًػؿ١ٝ باملطس١ً ايجا١ْٜٛ،  قطا٠٤

 ( غبتُرب. 1(، اؾع٤ ) 27ايعقاظٜل، ايعسز ) 

، ف١ً ٚايعؿطٜٔايتعًِٝ ايعطبٞ ع٢ً أبٛاب ايكطٕ اؿازٟ  (، 1998إمساعٌٝ عًٞ )  غعٝس .24

 . ٜٓاٜط(،  10زضاغات تطب١ٜٛ، ايكاٖط٠، ضابط١ ايرتب١ٝ اؿسٜج١، اؾع٤ ) 

يس٣  اإلبساع١ٝؾعاي١ٝ بطْاَر يت١ُٝٓ َٗاضات ايهؿا١ٜ  (، 1999عبس ايٖٛاب أمحس )  مسري .25

طالب املطس١ً ايجا١ْٜٛ املٖٛٛبني يف فاٍ ايؿعط، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ( أبطٌٜ.  1(، دع٤ )  31، عسز ) بسَٝاط

ايكطا٠٤  تَٗاضاأثط بطْاَر قا٥ِ ع٢ً ايكك١ يف ت١ُٝٓ بعض  (، 2002ْٜٛؼ قالح )  مسري .26

يًُٓاٖر  املكط١ٜاإلبساع١ٝ يس٣ تالَٝص املطس١ً االبتسا١ٝ٥، ايكاٖط٠، اؾُع١ٝ 

 ٚططم ايتسضٜؼ ) ؼت ايٓؿط (. 

ايطالب  يس٣بطْاَر َكرتح يت١ُٝٓ َٗاضات ايتسضٜؼ اإلبساعٞ  (، 1998ٖاْــــــــِ عًٞ )  غْٛٝا .27

١ٝ ايرتب١ٝ، املعًُني بهًٝات ايرتب١ٝ ؾعب١ ايتاضٜذ، ضغاي١ زنتٛضاٙ، نً

 داَع١ طٓطا. 

ايتعًِٝ بني  غٝهٛيٛد١ٝ (، 1985املٓعِ ايهٓاْٞ )  عبسقُس خري اهلل، ممسٚح  غٝس .28

 ايٓعط١ٜ ايتطبٝل، ايكاٖط٠، زاض ايٓٗه١ املكط١ٜ.

 ايكسضاتتأثري بعض اغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ يف ت١ُٝٓ  (، 1993عبس ايععٝــــــِ )  ؾانط .29

ايعطب١ٝ بايتعًِٝ األغاغٞ، ضغاي١ زنتٛضاٙ،  اإلبساع١ٝ َٔ خالٍ َاز٠ ايُّػ١

 ايسضاغات ٚايبشٛخ ايرتب١ٜٛ، داَع١ ايكاٖط٠.  َعٗس

 اغتدساّأثط تسضٜب تالَٝص ايكـ األٍٚ اإلعسازٟ ع٢ً  (، 1998قُٛز إبطاِٖٝ )  قؿا٤ .30

االغرتاتٝذٝات املعطؾ١ٝ يف اغتٝعابِٗ يًُكط٤ٚ ٚاػاٖاتِٗ مٛ ايكطا٠٤، 

 ايرتب١ٝ، داَع١ اإلغهٓسض١ٜ. َادػتري، ن١ًٝ  ضغاي١

 االبتسا١ٝ٥املٗاضات ايتسضٜػ١ٝ ملعًُٞ ايعًّٛ باملسضغ١  (، 1996اؿؿٝغ قُٛز سٓؿٞ )  عبس .31

، بكٓايف ن٤ٛ أٖساف ايتعًِٝ االبتسا٥ٞ، املؤمتط ايعًُٞ األٍٚ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 داَع١ دٓٛب ايٛازٟ. 

ايعطب١ٝ،  ايُّػ١اؿسٜج١ يف تعًِٝ األغايٝب  (، 1998)  اؿُٝساؿُٝس عبس اهلل عبس  عبس .32

 ايهٜٛت، َهتب١ ايؿالح. 
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، ايكاٖط٠اإلبساع، قهاٜاٙ ٚتطبٝكات٘، نتاب ايتأقٌٝ،  (، 1999ايػتاض إبطاِٖٝ )  عبس .33

 مجاع١ ايتأقٌٝ األزبٞ ٚايؿهطٟ. 

 (. 51) فًس(، 480يف ايؿٕٓٛ ٚايعًّٛ، ف١ً املٌٓٗ، ايعسز ) (،1990ايهطِٜ ايباقٞ)  عبــس .34

عساز َعًِ َبسع، ْس٠ٚ سٍٛ زٚض إلقٝػ١ دسٜس٠  (، 1996اجملٝس عبس ايتٛاب ؾٝش١ )  عبس .35

 ٚاألغط٠ ٚاجملتُع يف ت١ُٝٓ االبتهاض، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ قطط.  املسضغ١

تطب١ٜٛ  ف١ًايتطبٝكات ايًُّػ١ٜٛ يف َساضغٓا، ضغاي١ املعًِ،  (، 1997أبٛ دبني)  عطـــــــــــا .36

(،  3(، ايعسز ) ١36 ٚايتعًِٝ األضز١ْٝ،اجملًس ) تكسض عٔ ٚظاض٠ ايرتبٝ

 ، ؾطن١ املطابع ايُٓٛشد١ٝ. األضزٕ

 ٚت١ُٝٓعكٍٛ املػتكبٌ، اغرتاتٝذٝات يتعًِٝ املٖٛٛبني  (، 1999ايػٝس غًُٝإ )  عًٞ .37

 اإلبساع، ايطٜاض، َهتب١ ايكؿشات ايصٖب١ٝ. 

 ايجاْٞيس٣ طالب ايكـ  ت١ُٝٓ بعض َٗاضات ايؿِٗ ايكطا٥ٞ (، 1997غعس داب اهلل )  عًٞ .38

 ايجاْٟٛ، َؤمتط ايػس يف ايعامل ايعطبٞ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ اإلَاضات.

، األؾهاضايرتب١ٝ اإلبساع١ٝ تعًِ يف ايعُل ٚاغتُطاض (،  1995عبس ايًطٝـ اـطٝب )  عًٞ .39

(، 112ف١ً ايرتب١ٝ، ايًذ١ٓ ايكطط١ٜ يًرتب١ٝ ٚايجكاؾ١ ٚايعًّٛ، قطط، عسز ) 

 (.  24غ١ٓ ) 

 ايعطب١ٝتعًِٝ ايتؿهري : َؿاِٖٝ ٚتطبٝكات، اإلَاضات  (، 1999عبس ايطمحٔ دطإٚ )  ؾتشٞ .40

 املتشس٠، زاض ايهتاب اؾاَعٞ. 

 ايتؿدٝل –َؿهالت ايكطا٠٤ َٔ ايطؿٛي١ إىل املطاٖك١  (، 2001َكطـــــــــؿ٢ )  ؾٗٝــــِ .41

 ايكاٖط٠، زاض ايؿهط ايعطبٞ. -ٚايعالز 

 أبٛاإلبساع ايعاّ ٚاـام، تطمج١ غػإ عبس اؿٞ (،  1989) ضٚؾهـــــــــا  ايهػٓسض .42

 (، زٜػُرب. 144ؾدط، ايهٜٛت، غًػ١ً عامل املعطؾ١، ايعسز ) 

 املهتبايتسضٜؼ : مناشد٘ َٚٗاضات٘، اإلغهٓسض١ٜ،  (، 1998عبس اؿُٝس ظٜتٕٛ )  نُاٍ .43

 ايعًُٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع. 

، ايكاٖط٠(، 2انٝات، زضاغات تطبٝك١ٝ، ط )املتؿٛقٕٛ ٚايطٜ(،2000ت أبٛ عُــري٠ )  قبا .44

 ايساض ايعطب١ٝ يًهتاب. 

أغًٛب ايعكـ ايصٖين يف تسضٜؼ  اغتدساّأثط  (، 1987َكطؿ٢ عبس ايكازض  ) قػٔ .45

ايعًُٞ يس٣ بعض  ٚايتؿهرياألسٝا٤ ع٢ً ت١ُٝٓ بعض املؿاِٖٝ ايبٝٛيٛد١ٝ 
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 بػٖٛاز،داَع١ ايجاْٟٛ، اجمل١ً ايرتب١ٜٛ،ن١ًٝ ايرتب١ٝ  تالَٝص ايكـ األٍٚ

 (.1(، دع٤ )12أغٝٛط، عسز ) 

ايتعًِٝ  َٓاٖرؾطم ايتؿهري ٚسٌ املؿهالت ايعامل١ٝ، َؤمتط  (، 2000أَني املؿيت )  قُس .46

ٚت١ُٝٓ ايتؿهري، اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ، داَع١ عني 

 . مشؼ

(،  1، ط ) ٚايتطبٝلط١ٜ أغؼ ايكطا٠٤ ٚؾِٗ املكط٤ٚ بني ايٓع (، 1997سبٝب اهلل )  قُـــــس .47

 األضزٕ، عُإ، زاض عُإ. 

اإلبساع١ٝ يس٣ طالب ايكـ األٍٚ  ايكطا٠٤ يفَػت٣ٛ األزا٤  (، 1999ط٘ ضاؾس )  قُـــــــس .48

، ضغاي١ َادػتري، ن١ًٝ دطفايجاْٟٛ املتؿٛقني يف ايُّػ١ ايعطب١ٝ، قاؾع١ 

 ايرتب١ٝ، داَع١ ايريَٛى. 

، َٗاضات ايتؿهري اإلبساعٞ : نٝـ تهٕٛ َبسعًا (، 1996عبس ايػين سػٔ )  قُس .49

 ، َطنع تطٜٛط األزا٤ ٚايت١ُٝٓ. ايكاٖط٠

 املعًُنياإلبساع، ف١ً املعًِ، ايهٜٛت، مجع١ٝ  (، 2002عبس اجملٝس أمحس )  قُس .50

 ايهٜٛت١ٝ، عسز َاضؽ. 

ساع يت١ُٝٓ اإلب َكرتحبطْاَر  (، 2001إمساعٌٝ ايربٜطٟ )  قُسعبس املٓعِ ؾشات٘،  قُس .51

 ايكسض٠يف ايطٜانٝات يس٣ تالَٝص ايكـ اـاَؼ االبتسا٥ٞ ٚأثطٙ ع٢ً 

اإلبساع١ٝ ايعا١َ ٚايتشكٌٝ، ف١ً زضاغات يف املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ، 

 ( ٜٓاٜط.  68، اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ، عسز ) ايكاٖط٠

زيٞ يف ت١ُٝٓ بعض أثط اغتدساّ ايتسضٜؼ ايتبا(،  2001عال٤ ايسٜٔ ايؿعٝ ي )  قُس .52

ايٓاقس٠ يس٣ طالب ايُّػ١ ايعطب١ٝ به١ًٝ ايرتب١ٝ بٓعٟٚ "  ايكطا٠٤َٗاضات 

عُإ "، ف١ً ايبشح يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١  غًط١ٓ

 (.  1(، عسز )  15)  اجملًساملٓٝا، 

 ايرتب١ًٝػ١ً ايتعًِٝ األغاغٞ ٚإبساع ايتالَٝص، غ (، 1993عبس اؿًِٝ َٓػٞ )  قُٛز .53

 (، اإلغهٓسض١ٜ، زاض املعطؾ١ اؾاَع١ٝ.  2ٚاإلبساع ) 

 اؾاَع١ٝ.  املعطؾ١ايطٚن١ ٚإبساع األطؿاٍ، اإلغهٓسض١ٜ، زاض  (، 1994)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .54

تطب١ٜٛ،  زضاغاتٚاقع ايُّػ١ ايعطب١ٝ: األظ١َ ٚايتشسٟ، ف١ً  (، 1991ناٌَ ايٓاق١ )  قُٛز .55

 (. 34(، اؾع٤ )  6ايكاٖط٠، ضابط١ ايرتب١ٝ اؿسٜج١، اجملًس  ) 
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قسضات  ت١ُٝٓزٚض َٓاٖر ايطٜانٝات يف  (، 1998)  ايععِٝسػٔ قابط، ععٜع٠ عبس  ًَو .56

ايتؿهري االبتهاضٟ يس٣ طايبات قػِ ايطٜانٝات ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات 

 (.69ظس٠، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ األظٖط، عسز ) 

َس٣ ؾاع١ًٝ أغًٛب ايعكـ ايصٖين يف تعًِٝ  (، 1999عبس ايطاظم قُس )  ْاقط .57

باملطس١ً االبتسا١ٝ٥، ف١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ بأغٛإ، داَع١ دٓٛب  ايطٜانٝات

 ( زٜػُرب.  32)  عسزايٛازٟ، 

اإلبساعٞ  ايتسضٜؼؾعاي١ٝ بطْاَر تسضٜ ي يت١ُٝٓ بعض َٗاضات  (، 2001ٜٛغـ غٝـ )  ْاٜـــٌ .58

 ضغاي١َعًُٞ ايُّػ١ ايعطب١ٝ ٚأثطٙ ع٢ً ت١ُٝٓ اإلبساع يس٣ تالَٝصِٖ، يس٣ 

 َادػتري، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بايٛازٟ اؾسٜس، داَع١ أغٝٛط. 

ؾعاي١ٝ اغتدساّ أغًٛب ايعكـ ايصٖين يف ت١ُٝٓ  (، 2001عبس ايكُس عًٞ )  ١ٖٝٓ .59

تاضٜذ، املعطؾ١ٝ األع٢ً يس٣ طايبات ايكـ األٍٚ ايجاْٟٛ يف َاز٠ اي املػتٜٛات

 ، ن١ًٝ ايبٓات، داَع١ عني مشؼ. َادػتريضغاي١ 

 َباضى ٚايتعًِٝ، ايكاٖط٠، َطابع ايٛظاض٠.  (، 1995ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ )  ٚظاض٠ .60
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