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 معخخلص البحث:

يهضف َظا البدث في الخػغف بلى الؿلىى ؤلابضاعي لضي الُلبت في زاهىٍت         

ًاهذ جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض  –طًىع اإلاخكىنحن ) اهار( وقُما اطا 

وقو مخؿحري  لضي الُلبت في زاهىٍت اإلاخكىنحن( في الؿلىى ؤلابضاعي 5.0مؿخىي )

)طًىع  ُ  -الجـي الثالث اإلاخىؾِ(، واجبؼ الباخث  -الثاوي -بهار(، والهل الضعاس ي) ألاو

الُلبت في زاهىٍت البُاعم للمخكىنحن  اإلاىهج الىنكي، ونض جم بزخُاع غُىت غكىاثُت مً

غر الثالثت ، وجٍىهذ غُىت جُبُو  ت الػامت لتربُت بؿضاص اٌل اإلاسخلُت، الخابػت للمضًٍغ

البت، ونض اغخمض الباخث مهُاؽ الؿلىى ؤلابضاعي) اغضاص 481الىخاثج مً )  َو
ً
( َالبا

اثو ( قهغة، ونض جم اؾخسغاج الخه41الباخث(يإصاة للبدث خُث جٍىن مً )

ت مً نضم وزباث وجمُحز وؤقاعث هخاثج البدث بػض مػالجت البُاهاث  الؿٍُىمتًر

 بخهاثُا خُث جم الخىنل الى الىخاثج آلاجُت:

 ؤن الُلبت اإلاخكىنحن ًخهكىن بالؿلىى ألابضاعي . -            

جىحض قغوم صالت بخهاثُا في الؿلىى ؤلابضاعي بحن َلبت اإلاخكىنحن و الكغم لهالح  - 

لُلبت )الظًىع(، وال جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت بحن الُلبت بدؿب الهل ا

 .الضعاس ي ، وفي يىء هخاثج البدث جبلىعث بػٌ الاؾخيخاحاث والخىنُاث واإلاهترخاث

 اإلاخكىنحن. –ؤلابضاع  -الؿلىى :اليلماث اإلافخاحيت
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Abstract : 

 

      The research aims to identify the creative behavior of students in 
the high school of outstanding students (males - females), and 

whether there are statistically significant differences at the level 
(0.05) among students in the high school of outstanding students 
according to the two variables, gender (males - females) and grade 

First - Second - Third Intermediate), and the researcher followed the 
descriptive approach, and a random sample of students was selected 

in Al-Bayariq Secondary School for OutstandingStudents, affiliated 
to the General Directorate of Education, Baghdad, Karkh Third. The 
creative (prepared by the researcher) as a tool for research, which 

consists of (34) paragraphs, and the psychometric properties were 
extracted from sincerity, stability and discrimination, and the results 

of the research indicated after processing the data statistically, where 
the following results were reached Outstanding students are 
characterized by creative behavior There is a statistically significant 

difference between outstanding students and in favor of (males), and 
there are no statistically significant differences between students by 

grade, in light of the results of the research, some conclusions, 
recommendations and suggestions were crystallized 

Key words: behavior - creativity – outstanding. 

 ملذمت 

بّن ألاقغاص بداحت ماؾت بلى جىمُت ؾلىيُاتهم ؤلابضاغُت اليدؿاب الخبراث 

الخػلُمُت والتربىٍت والخجاعب الخُاجُت وؤلاحغاءاث الخىكُظًت التي ًماعؾها ألاقغاص 

ًائهم ؤلابضاعي وؤلابخٍاعي وَظٍ الخبراث البض ؤن  اإلاخكىنحن والػاصًحن بهضف جىمُت ط

ويظلَ جىمُت بػٌ الجىاهب ؤلابضاغُت لضي ؤَكاُ ، وكُتجدخىي غلى مجمىغت مً ألا

النت، واإلاغوهت،  َهحن غً ٍَغو اؾخػماُ ألاوكُت التي حؿاغضَم غلى جىمُت اُل واإلاغا

م الؿلىيُاث ؤلابضاغُت والخضٍعب غليها ال ًهخهغ غلى الُلبت ؤهكؿهم  وبّن ، وألانالت
ّ
حػل

حن واإلاض  بداحت بلى حػلم قدؿب بل ٌكمل آلاباء اإلاغقضًً التربٍى
ً
ًا م ًؤ عؾحن الظًًَ 

و  َا  اؾخػماُيُكُت قغح الؿلىيُاث الخضَعؿُت ؤلابضاغُت، غً ٍَغ غ ؤصواث ًخم جٍُى

مً هظغٍاث ؤلابضاع في الخكٌحر الخباغضي لٍي ٌػخهض اإلاخػلمحن بإن مػلميهم ٌؿخُُػىا ؤن 

، وبن جضٍعب اإلاخػلم غلى ؤلابضاع و 
ً
 ببضاغُا

ً
 حػلُمُا

ً
ًا الؿلىى ؤلابضاعي َى ًظهغوا ؾلى
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الؿمت اإلامحزة لىجاخه مما ججػله ًسلو الكاغلُت الظاجُت والخىظُمُت وػٍاصة الىعي 

 الظاحي والبُئي وؤلابخٍاعي لضي الُلبت.

ً اإلاخػلمحن مً اإلاخكىنحن اؾخسضام 
ّ
قًال غً ؤّن الخبراث الؿابهت نض ُجمٌ

لؿابو َى ؤقًل ماقغ الؿلىيُاث ؤلابضاغُت لخهُُم ؤلابضاع" ونض ًٍىن الؿلىى ا

للمؿخهبل والخيبا بؿلىى الكغص مؿخهبال، قالكغص بداحت بلى حػلم بػٌ اإلاهاعاث 

ؤلاحخماغُت التي جمٌىه مً الخكاغل والخىانل مؼ آلازٍغً، لظا قاإلبضاع ًٌمً في جهاَؼ 

اإلاكتريت بحن  الضاقؼ والخبرة ومهاعاث الخكٌحر ؤلابضاعي التي حكمل ًل ؾماث الصخهُت

م، اإلاخ م اإلاىُهُت وؾلىيُاتهم ؤلاًجابُت وصواقػهم ومكاغَغ ػلمحن اإلابضغحن وؤقٍاَع

خُث ًمًٌ للماؾؿاث الخػلُمُت والتربىٍت )اإلاضعؾت والجامػت( التي جدبنى البرامج 

بُت وؤلاعقاصًت بدُث جٍىن مضعيت للؿماث التي حػؼػ ؤلابضاع، لظا قالضواقؼ َىا  الخضٍع

ا بكاغلُت  ؤن ألاقغاص اإلاخػلمحن ًٍغضون  الػمل في ؤصاء مهماث نػبت وؤلاعقاصًت وبهجاَػ

ويظلَ جدضص الضواقؼ مضي ، طاجُت طاث مؿخىي مغجكؼ، ألنها جٍىن لهم ممخػت وحظابت

مكاعيت اإلاخػلمحن في ايدؿاب زبراتهم وجىمُت مهاعاث الخكٌحر ؤلابضاعي لضيهم غً ٍَغو 

ًٌ مجمىغت مً ألاشخام الظي ًم مماعؾت ؤلاؾخٌكاف الخػاووي والػهل الظَني

غلى ؤقٍاع بػًهم البػٌ لخل  صازل البِئت الهكُت في اإلاكاعيت والبىاء وؤلاغخماص

 مً الخكٌحر والخُاُ بما ًهضع غنهم ؤقٍاع 
ً
 غالُا

ً
اإلاكٌالث الظَىُت التي جخُلب حهضا

  وؾلىيُاث ابضاغُت.

 مشيلت البحث.2       

ا بما ًجػل الكغص اإلاخػلم بّن الؿلىيُاث ؤلاًجابُت ًمًٌ جىمُتها وجُ ىٍَغ

هت، لظلَ قان َظٍ الؿلىيُاث ًمًٌ حػلمها  بإخؿً خاُ وؤقًل جهغف وؤنىم ٍَغ

وايدؿابها مً آلازٍغً ومً البِئت اإلادُُت زالُ مغاخل همى ؤلاوؿان في مسخلل اإلاغاخل 

غاثو وؤؾال ُب مً ألاَل وآلاباء والؼمالء وألانضناء واإلاػلمحن واإلاغقضًً واإلاىحهحن ُب

ًاة واإلاكاَضة واإلاالخظت والخهلُض الاًجابي  مباقغة ؤو ؾحرة مباقغة غً ٍَغو اإلادا

 ٍ ًاثً بحخماعي ًمُل بهار الخهاعب وؤلازخال والخكاغل مؼ الجماغت بىنل ؤلاوؿان 

مئىان والغاخت  والخىاؾم وؤلاوسجام والخىاقو مؼ آلازٍغً ختى ٌكػغ باألمان والَا

ؾخهغاع الػاَكي وجلبُت خاحاجه ومخُلباجه التي ًغؾب الىكؿُت والخىػان الػهلي والا 

 
ً
دهو له اقباغها بىؾاثل اًجابُت وؤؾالُب مهبىلت بوؿاهُا  ً بالخهىُ غليها بما
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 وبن" ؤلابضاع يكٍل مً ؤقٍاُ خل اإلاكٌالث والخمحز بحن هىغحن مً الػملُاث 
ً
وؤزالنُا

بر "ؤن غملُت ؤلاهخاج اإلاخباًىت اإلاػغقُت" ؤلاهخاج اإلادكػب والاهخاج اإلاخهاعب( ويظلَ اغخ

(، قًال غً صعاؾت (Guilford, 1975 ؾخٍىن يظَل ؤيثر نلت بالخكٌحر ؤلابضاعي الىاجح

الػالنت بحن الؿلىى ؤلابضاعي ومخؿحراث ؤزغي في بِئاث مسخلكت منها) ألاصاء والخمٌحن 

ت ، والهُتي ؤلاصاعي والضغم الخىظُمي واإلاىار الخىظُمي يما في صعاؾت )صعاؾت الخغاخك

، وصعاؾت 6542، وصعاؾت غبُضة ، 6540، وصعاؾت حىاُ،6552، وصعاؾت ؤَل ،6552،

(،ويظلَ وحىص غالنت بحن الؿلىى ؤلابضاعي ويؿىٍ الػمل )صعاؾت 6548بً جغبذ ، 

( والػالنت بحن الؿلىى ؤلابضاعي للخالمظة ونضعاتهم ؤلابضاغُت ) صعاؾت 6546الدجاب،

 .(6544اإلاالٍي، 

ؿلىى الاًجابي ؤَمُت يبحرة في خُاة الكغص،خُث ٌػض الؿلىى ؤلابضاعي وبّن لل

مً اإلاىيىغاث التي ججػل الكغص بداحت بهار ؤلاَخمام والدصجُؼ والضغم الىكس ي 

 بالؿلىيُاث وؤلاحخماعي ، ومً زالُ غمل الباخث التربىي لخظ ؤّن ؤلاَخمام نلُل

ّم ؤلابضاغُت لضي الُلبت اإلاخكىنحن، لظا البض مً ال
ُ
ٌكل والخػغف غلى مؿخىاَا ومً ز

الػمل غلى جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاغُت لضيهم في البِئت اإلاضعؾُت وزاعحها، ومً َىا جبرػ 

 اإلاكٍلت البدث الخالي، لظا ًهل اػاء مكٍلت البدث بالؿااُ آلاحي:

 ها عىذهم؟.هي أهماط العلىهياث ؤلابذاعيت لذي الطلبت في ثاهىيت اإلاخفىكين التي ًخطلب جىميت ما

 : مشيلت البحث.3    

 ألَمُت اإلااؾؿاث الخػلُمُت في بىاء الجُل الهاصم، بل وبىاء اإلاجخمؼ 
ً
هظغا

غاثو حضًضة مً ؤحل بخضار الخؿُحر والخٍُىغ  وألامت،وخاحتها اإلااؾت ألؾالُب َو

 اإلاغحى، وألَمُت الؿلىى ؤلابضاعي في خل اإلاكٌالث وانتراح البضاثل ؤلابضاغُت لها وؤزغ 

طلَ غلى ؤصاء اإلااؾؿاث وغلى وحه الخهىم وماؾؿاث الخػلُم إلاا لظلَ مً ؤزغ بالـ 

في بزغاء الػملُت الخػلُمُت، ومً ألاَمُت مػغقت الػالنت بحن اإلاىار الخىظُمي اإلاخىقغ في 

ًىهب بَخمام اإلاػىُحن  َظٍ اإلااؾؿاث وبحن الؿلىى ؤلابضاعي للػاملحن قيها "،وغاصة ما 

ىهه الؿلىى اإلاغؾىب قُه، بالػلىم الؿلىيُ ت غلى صعاؾت الؿلىى اإلادكؼ للكغص، بدٌمً 

والابخػاص غً الؿلىى اإلادبِ لٍىهه ؾلىى ؾحر مغؾىب قُه، لظا ال ًمًٌ قهم ؾلىى 

 ؤلاوؿان بال بطا غغقذ الػىامل وألاؾباب التي صقػخه للهُام بظلَ الؿلىى.
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والخهغقاث اإلامحزة ٌػبر الؿلىى ؤلابضاعي في الػمل اإلانهي غً الؿلىيُاث 

ظٍ الخهغقاث والؿلىيُاث بدؿب الصخو الظي  الهاصعة مً ألاقغاص، بدُث جسخللَ 

جهضع غىه ؾىاء بكٍل قغصي ؤو حماعي في اإلاٍان اإلاسهو للػمل اإلانهي، بدُث ال ًٍىن 

بالًغوعة َظٍ الخهغقاث والؿلىيُاث طاث هخاثج بًجابُت في حمُؼ ألاوناث بال ؤهه غباعة 

مًٌ ؤن ًٍىن غً مجغص ؾ ؿبو غملُت ؤلابضاع اإلانهي في الػمل، ٍو لىى ناصع مً الكغص َو

َظا الخهغف والؿلىى ؤلابضاعي مجغص قهغة وجمُحز للكغص الظي نام به، قاإلبضاع ًههض 

ُاء بُغاثو ووؾاثل  غ وألاق ه والصة ش يء حضًض ؾحر جهلُضي، ؤو ختى الىظغ بلى الظىَا به ؤهَّ

ػّغف ؤلابضاع ؤًً ُت حضًضة، َو  غلى ؤهه جىكُظ قٌغة حضًضة َىعث صازل اإلااؾؿت اإلاهى
ً
ا

ػّغف ؤلابضاع غلى ؤهه  ُهها، َو ؤو جمذ اؾخػاعتها مً زاعج اإلااؾؿت اإلاهىُت مً ؤحل جُب

 (.6565الخُىع اإلاىخظم والخُبُو الػملي لكٌغة خضًثت ) الػٍاقت، 

غ ببضاع اإلاغ 6565ونض ؤقاعث صعاؾت )بُتري وآزغون،  َهحن ٌػض ( الى "ؤن جٍُى ا

 ؤهه ال ًؼاُ َىاى الٌثحر مما ًجب مػغقخه قُما 
ّ

 للبدث في َظا اإلاجاُ،بال
ً
 واغضا

ً
مجاال

اصًه الؿُام  َهحن والضوع الظيً  ًخػلو  بالػىامل اإلاكاعيت في جىمُت ؤلابضاع لضي اإلاغا

َهحن في  الاحخماعي، لؿغى جدضًض وجلخُو الػىامل اإلاغجبُت بخػٍؼؼ ؤو جثبُِ ببضاع اإلاغا

عبؼ قئاث هي: الػىامل الكغصًت والػىامل الىالضًت والػىامل الخػلُمُت، والػىامل ؤ

الاحخماغُت الؿُانُت، ونض جًمىذ الػىامل الكغصًت الضاغمت لخىمُت ببضاع اإلاغاَهحن: 

 بلى ؤلاهكخاح غلى الخجغبت، والضاقؼ الظاحي، والٌكاءة الظاجُت ؤلابضاغُت، وغؼو الكضاثض

ًاصًمي، وؤلاهجاػ الخاعحُت، الػىامل  بػىامل والؿماث الخالت نلو اعجبِ ونض ألا

 اإلاؿخهل والضاقؼ الىالضًً صغم الضاغمت ألابىٍت الػىامل جًمىذ خُث مثبُت،

منها "  اإلاغاَهحن ببضاع لخىمُت الضاغمت الخػلُمُت الػىامل حكمل بِىما ألامهاث، بمكاعيت

ت بحن اإلاىاػهت  جخػلم جىنػا مؼ ومكخىخت غهتم وؤوكُت الًغوعي، والخىحُه الخٍغ

 وجدضًض والاخترام، الثهت مً حى ،وتهُئت وحصجُػها الُلبت ؤقٍاع غلى واضخت،والاهكخاح

، اإلاخىىغت"، الخػلم مىاعص
ً
 . الضاغمت الاحخماغُت الؿُانُت الػىامل جًمىذ وؤزحرا

 أهميت الذساظت. 4

ً وجإحي ؤَمُت صعاؾت الؿلىى ؤلابضاعي للُلبت اإلاخكىنحن في م ضاعؽ اإلاخكىنحن م

ت ومهاعاتهم اإلاػغقُت وجىمُت ابخٍاعاتهم، ألّن ؤلابضاع  ٌػض ؤَمُت مػغقت جىحهاتهم الكٌٍغ

 لخل اإلاكٌالث الكغصًت والخىظُمُت واإلاكٌالث الاحخماغُت وجدهُو 
ً
 زمُىا

ً
"عنُضا
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الخىمُت اإلاؿخضامت، ولهض ؤزبذ ؤلابضاع ، غلى مغ الؿىحن ، ؤهه مً الهػب جدضًضٍ 

 .(Barbot,et.al,2011,2015ؾه بؿبب حػهُضٍ والُبُػت اإلاخػضصة ألابػاص )ونُا

 ألاهميت الخطبيليت:- 

  البدث ًدُذ اإلاجاُ للباخثحن واإلاغقضًً التربىٍحن في الخػغف بلى الؿلىيُاث

ؤلابضاغُت لضي الُلبت اإلاخكىنحن، وما ًهضع غنهم مً ؤقٍاع وؤقػاُ وؤصاء مػغفي 

ي وبهخاحُت ويكاءة ص عاؾُت وقاغلُت طاجُت ونضعاث ابضاغُت وزهاثو وؾلًى

ت.  هكؿُت ومكاغغ جخمازل مؼ مغاخلهم الضعاؾُت والػمٍغ

  غ غً ببخٍاعاث ؤلاقاصة مً مهُاؽ الؿلىى ؤلابضاعي وقهغاجه للٌكل اإلاٌب

 وببضاغاث الُلبت اإلاخكىنحن في مضاعؽ اإلاخكىنحن.

 ع ع ع ع ع ع ععععي ؾِخىنع ع ع عععاثج التع ع ع ععععت الىخع ع ع ععععً ؤَمُع ع ع ععععث مع ع ععععراث البدع ع ع ععععت مخؿحع ع ع ععععؼ ؤَمُع ع عععا جيبع ع ع ع ل اليهع

 والاؾخيخاحاث والخىنُاث التي ؾُسغج بها البدث الخالي.

 هذف البحث :. 5

 .) يٍل(الخػغف بهار الؿلىى ؤلابضاعي لضي الُلبت في زاهىٍت اإلاخكىنحن

 فشطيت البحث:. 6

( لضي الُلبت في زاهىٍت 5050ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي)

ُ  -)طًىع  اإلاخكىنحن غلى وقو مخؿحري) الىىع الثالث -الثاوي  -بهار(، والهل الضعاس ي)ألاو

 اإلاخىؾِ(.

 جحذًذ اإلاصطلحاث. 7

 .Behavior))العلىن.1.7

طلَ اليكاٍ الظي ًهىم به الٍاثً الحي هدُجت لػالنخه بظغوف بُئُت مػُىت، " 

غ والخػضًل في َظٍ الظغوف،ختى ًخدهو له البهاء، وبقباع  خُث ًداُو باؾخمغاع الخٍُى

" جه، وَى ؾلؿلت مً الازخُاعاث بحن مجمىغت مً الاؾخجاباث اإلامٌىتخاحا

 .(8: 6551خؿً،)

خغيُت  Responses)َى ًل ما ًهضع غً الكغص مً اؾخجاباث)" والؿلىى بإهه

ععععاث) ع ع ع ع ععععت مى هع ع ع ع ععععه ؤًع ع ع ع ععععضما جىاحهع ع ع ع ع ععععت غىع ع ع ع ععععت ؤو احخماغُع ع ع ع ععععضون Stimuliؤو غهلُع ع ع ع ع ععععلىى بع ع ع ع ( وال ؾع

 ٌؿععمى باغعععث Motiveصاقععؼ)
ً
( ونععض ًٍعععىن الؿعععلىى Needاحعععت)ؤو خ(Incentive)وؤخُاهعععا

 
ً
 ؤو طَىُععا

ً
عغي بععالػحن اإلاجعغصة ؤو ؾحععر ظعاَغ باَىُعا  ٍو

ً
عا ، (44: 4298 خمعؼة وزلُععل،) ظاٍَغ
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والؿعلىى َعى حمُععؼ ؤهعىاع ألاوكععُت التعي جهععضع غعً ؤلاوؿعان فععي ؤزىعاء هدُجععت حػاملعه مععؼ 

عععاوي ًععععغجبِ بإقٍععععاع الكععععغص ومكععععاغٍغ واججاَاجعععع ه البِئععععت وجىقهععععه مػهععععا، والؿععععلىى ؤلاوؿع

الخػلععععُم )وشخهعععِخه وؾعععماجه خُععععث ًمٌعععً حػلمععععه بُغاثعععو مخىىغعععت وؤؾععععالُب مخػعععضصة

، قًال غً ؤّن الؿلىى جدٌمه نىاهحن الضاقػُت والخاحعت والهعضعة (واإلاالخظت والخضٍعب

 وؤلامٍاهُت واإلاهاعة والكاغلُت.

 .Creativity))ؤلابذاع.2.7

 وابخضغهًلمت ؤلابضاع في اللؿت حػني بضع الص يء ًبضغه ب :ؤلابذاع
ً
ؤوكإٍ :  ضغا

ازترغخه ال غلى : وبضؤٍ وقالن بضع في َظا ألامغ ؤي لم ٌؿبهه ؤخض قُه، وؤبضغذ الص يء

ُؼ : ، و ؤما الؿلىى(22: 4224 ابً مىظىع،) مثاُ مكغصة مخػضصة الجىاهب، قدكمل حم

ي والاهكػالي والاحخماعي الظي ًهىم به الكغص لٍي ًخىاقو  ؤوحه اليكاٍ الػهلي والخًغ

دل مكٌالجه، والؿلىىٍو كبؼ خاحاجه ٍو ؾلؿت مً الازخُاعاث " خٌُل مؼ بُئخه، َو

قلُه، ) ًهىم بها ألاقغاص مً بحن اؾخجاباث ممٌىت غىض جىهل الكغص مً مىنل بلى آزغ

 (.6552وغبض اإلاجُض،

 :عّشفه ول مً.Creative Behavior))العلىن ؤلابذاعي.3.7

اعؾه الكغص ؤو الجماغت في مٍان َى الخهغف اإلامحز الظي ًم: 4222 الؿالم،

 بهه ؾلىى 
ّ

الػمل ولِـ بالًغوعة ؤن ًىجم غىه هخاثج ؤو زضماث وؾلؼ حضًضة، بال

 في خض طاجه غىضما ًماعؾه الكغص 
ً
ٍىن ببضاغا ٌؿبو ؤلابضاع في نُؿخه النهاثُت، ونضً 

ُ مغة في اإلاىظمت  (.25: 4222 الؿالم،) ألو

حت بهخاج ؤقٍاع جٍىن حُضة ومكُضة في الؿلىى ؤلابضاعي بإهه صع " 6554 هجم،

آٍن واخٍض، والػمل غلى جغحمتها بلى بػٌ ألاقٍاع وألاهمىطحاث التي ًكهمها آلازغون،ؤي 

ُت  َُم الجضًضة وجُبُهاتها التي حػمل غلى جدؿحن البِئت الضازل بمػنى آزغ بصزاُ اإلاكا

ً زم جدؿحن ألاصاء الٌلي للمىظمت  (.6554هجم،) وم

قهى ًخمثل باإلاباصعة التي ًبضيها الكغص في نضعجه غلى الخسلو  :6559 خماصاث،

مً الؿُام الػاصي للخكٌحر واجباع همِ حضًض مً الخكٌحر،ؤو َى غباعة غً مجمىغت  

مً الؿماث الػهلُت والتي ًخمثل ؤَمها بالُالنت واإلاغوهت وألانالت ؤو َى ظهىع ًل ما 

نت الخكاغل بحن الكغص مً قإهه ؤن ًاصي بلى اهخاج ش يء حضًضي مثل زال 

 ( .6559والخبرة)خماصاث،
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َى غملُت زلو ألاقٍاع الجضًضة والبػُضة غً الؿابو :6546 الدجاب،

 ٍ ًاقت الُغاثو وألاؾالُب التي مً قإنها جدىٍل َظ الخهلُضي في الخكٌحر، واؾخدضار 

 (.45: 6546 ؾلُمان ؾالم الدجاب،)ألاقٍاع بلى وانؼ مُبو وطي نُمت هكػُت

قهى حمُؼ الخهغقاث وألاقػاُ الكغصًت اإلاخكغصة التي جماعؽ في " 6548ي،الؿالم

 ، ، وجىلُض ألاقٍاع الجضًضة، مىنؼ الػمل وحكمل بيدكاف الكغم
ً
والخدهو منها غلمُا

 (.641:6548 الؿالمي،)وبظُ الجهىص لخُبُهها في ؤي مؿخىي جىظُمي

اثل ؤو الاخخماالث التي بإهه مُل بلى الخػغف غلى ألاقٍاع ؤو البض: 6564 غلىاوي،

نض جٍىن مكُضة في خل اإلاكٌالث،خُث ٌؿمذ للكغص بالخهغف صون غاثو مً الظاث ؤو 

 غلى الؿعي للخػبحر غً الظاث والخهمُم وخل اإلاكٌالث
ً
 ".الهُىص اإلاكغويت زاعحُا

ل الىظغي: للؿلىى ؤلابضاعي ٌػّغقه الباخث بإهه ؤي ؾلىى ؤو جهغف ؤو : الخػٍغ

هضع غً الكغص ؤو مجمىغت ألاقغاص في اإلااؾؿت  قػل ممحز ومبضع ًماعؽ بكٍل مبٌغً 

الخػلُمُت والتربىٍت ومىانؼ الػمل لخدؿحن ؤصاء الكغص والجماغت واإلااؾؿت غلى خض 

 .ؾىاء

ل ؤلاحغاجي: الضعحت التي ًدهل غليها اإلاؿخجُب مً ؤقغاص غلى مهُاؽ  الخػٍغ

 لهظا الؿغى. الؿلىى ؤلابضاعي الظي جم اغضاٍ في البدث الخالي

 :Outstanding Students))الطلبت اإلاخفىكين.4.7

هبل  ً وزاهىٍاث ًلُاث بؿضاص،ٍو َم الُلبت الظًً لم ًخجاوُػ بزخباعاث اإلاخمحًز

ت في %( 25) في مضاعؽ اإلاخكىنحن ممً خهل غلى مػضُ  في الامخداهاث الىػاٍع
ً
نػىصا

 .الهل الؿاصؽ الابخضاجي وهجح بلى الهل بلى اإلاخىؾِ

 : Outstanding Schools))مذاسط اإلاخفىكين.5.7

 ً مضاعؽ اإلاخكىنحن إلاغخلت الهل بلى اإلاخىؾِ قهِ وال ًهبل قيها الُلبت م

اإلاغاخل الضعاؾُت ألازغي إلغُاء مغوهت في جىقحر اإلالٍاث الخضَعؿُت مً الخانلحن غلى 

ى الخاُ باليؿبت ًٍىن مػضال لبهاء للُلبت قيها يما َ" قهاصة اإلااحؿخحر والضيخىعاٍ، وؤن

ً، وجضعؽ في مضاعؽ اإلاخكىنحن اإلاىاهج الضعاؾُت للمىاص الثاهىٍت الػامت  ".إلاضاعؽ اإلاخمحًز

 

 

 حذود البحث.8



العلىن ؤلابذاعي لذي الطلبت في ثاهىيت اإلاخفىكين اإلاخخلطت  

215 

 
 

 جهخهغ خضوص البدث غلى الؿلىيُاث ؤلابضاغُت لضي  :الحذود اإلاىطىعيت

 الُلبت في زاهىٍت البُاعم للمخكىنحن اإلاسخلُت.

 :بت اإلاخكىنحن في زاهىٍت البُاعم للمخكىنحن جهخهغ غلى الُل  الحذود اإلاياهيت

ت الػامت لتربُت بؿضاص  اإلاسخلُت الخابػت لهؿم الخاجي والُاعمُت الخابػت للمضًٍغ

ت. 4الٌغر  / للضعاؾاث النهاٍع

 6566/  6564: الػام الضعاس ي الحذود الضماهيت 

 الاطاس الىظشي للعلىن ؤلابذاعي .9

 .مفهىم العلىن ؤلابذاعي1.9

ػّض ؾلى  ى الٍاثً الحّي اإلادىع ألاؾاؽ للضعاؾاث الىكؿُت والػلىم الىكؿُت، ٌُ

في ؾلِ غلم الىكـ الًىء بكٍل عثِـ غلى الؿلىى بجمُؼ ؤقٍاله اإلاهبىلت وؾحر 

اإلاهبىلت، يما يهخم بضعاؾت مػاًحر الؿلىى الؿىّي وؾحر الؿىّي وؤؾباب وظغوف ظهىعٍ، 

مًٌ الخػبحر غً الؿلىى الظي ًهضع غً الكغص  بإهه ؾلىى خؿً ؤو ؾلىى ؾيئ ؤو ٍو

 قهض جهغف غلى وقو ما ًملي 
ً
ًا جهغف خؿً ؤو جهغف س يء، وبّن الكغص بْن ؾلَ ؾلى

و الظي ٌؿلٌه الكغص  ٍغ غلُه طاجه ووغُه بها والاهدباٍ للػىامل الضازلُت والخاعحُت ،واُل

 ؤو ؾحر مهبىُ ؤو مغؾىب قُه ؤو ؾحر مغؾىب والؿلىى َى ما 
ً
ٌؿلٌه عبما ًٍىن مهبىال

غ غلى جهغقاجه  ؿُُ ضًغ طاجه َو ؿحر غلى وقهه في اإلاىانل اإلاسخلكت ٍو هه َو ٍغ الكغص فيَ 

ومكاغٍغ وبهكػاالجه، ويظلَ الؿلىى ٌػني ما ًهىم به الكغص مً وكاٍ بكاغلُت ويكاًت 

ومهاعة بهىعة مباقغة، وبّن ما ًهىم به الكغص مً جهغقاث مخىىغت وؤهماٍ ؾلىيُت 

للػُان ًمًٌ مالخظتها ونُاؾها بُغاثو وؤؾالُب جدضص وؿو الكغص مخػضصة جٍىن ظاَغة 

ًهىم  ُاث ؤلانضام وؤلاهضقاع ؤو اإلاجاػقت واإلاساَغة واإلاؿامغة وما  ومباصعاجه في بجباع ؾلىي

 ً ًاث جخُلب صعحاث غالُت الضنت واإلاهاعة، قًال غً ما ًظهٍغ الكغص م به مً ؤصواع وخغ

 اإلاؿاهضة مً حماغت جدمل وحهض وؤصاء واهجاػ اإلاهماث ا
ً
لهػبت التي جخُلب ؤخُاها

وَظا ًدخاج بلى " ألانغان ؤو الضزىُ مػهم في اإلاىاقؿت التي حؿدثحر غىضٍ عوح الخدضي

وَى الضاقؼ الظي ٌػني جىقحر خاقؼ،بط ًجب   Catalytic   behavior)الؿلىى الخدكحزي)

مام بالخػلم، والؿلىى ؤن ًٍىن الضاقؼ وعاء اإلاخػلمحن بدُث ًدكؼ ؤهكؿهم غلى الاَخ

ٍ ؾىلي،  ىظمها) الهغ  (.49: 6564ؤلابضاعي ًثحر الُاناث الضازلُت للمخػلم ٍو
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ًسلِ البػٌ بحن ؤلابضاع يدهُلت ؤو هدُجت لجهىص ؾابهت وبحن ؤلابضاع 

يؿلىى ًماعؽ في مىنؼ مػحن، قاإلبضاع َى جهضًم ش يء حضًض نض ًخمثل في ؾلػت ؤو 

ظمت ألُو مغة، وؤما الؿلىى ؤلابضاعي قهى الؿلىى ؤو زضمت جهضمها ؤو جخبىاَا اإلاى

و اإلاجمىغت في مىنؼ الػمل ، ولِـ بالًغوعة ؤن ؤالخهغف اإلامحز الظي ًماعؾه الكغص 

ؿلىى اإلامحز الظي ٌؿبو ؤلابضاع في الًىجم غىه هخاثج ؤو زضماث وؾلؼ حضًضة، بط ؤهه 

 
ً
ُ في خض طاج نُؿخه النهاثُت ونض ًٍىن َظا الؿلىى ببضاغا ه غىضما ًماعؾه الكغص ألو

ًاقت ألاغماُ بالؿلىى ؤلابضاعي غلى  ّن ب(، و 4: 6548مغة في اإلاىظمت)بً جغبذ ،  هه " 

الكغصًت اإلاىحهت هدى جىلُض، وجهضًم، وجُبُو ؤقُاء حضًضة ومكُضة في ؤي مؿخىي 

ن الؿلىى ؤلابضاعي َى طلَ الكػىع والخهغف اإلامحز وب( ، Eline & Ai,2007جىظُمي)

 ، خُث جخم مماعؾخه صازل اإلااؾؿت التربىٍت والخػلُمُت الظ
ً
ي ًخم بصعايه حُضا

واإلاضعؾت مً حاهب) اإلاخػلمحن( ألاقغاص ؤو الجماغاث بما ًيخج غنهم مً ؤقٍاع وجهغقاث 

بخٍاع جخمثل وؤقػاُ ججػلهم ًدهلىن غلى مؿخىٍاث غالُت مً ؤلابضاع والخدهُل وؤلا 

ً بحػبر غً ؾلىيُاث بععع)الخكاغالث واإلاماعؾاث التي  بضاغُت( وغملُاث طَىُت حػبر غ

ُامهم بيكاَاث ممحزة جُ  ً مىمي )الخكٌحر ؤلابضاعي( ون ً نضعاتهم غلى الػمل اإلابضع  حػبر غ

 .ؤلابضاعي( هخاج) ؤلا 

وؿاهُت َبُػُت مغيبت وصخُت ًٍىن مدكؼ بلهظا ٌػض الؿلىى ؤلابضاعي ظاَغة 

ًاء ؤلا وممخؼ لؤلقغاص طوي اإلاؿخىي الػالي مً  هكػالي والىعي الظاحي والضاقػُت والخػلم الظ

ُػها جمثل مهىماث الؿلىيُاث ؤلابضاغُت ، وغّغف ) ؾافي ؾُدُا، اليكِ ، وَظٍ حم

ض الاقٍاع ؤو البضاثل ؤو الاخخماالث التي نض جٍىن مكُضة في خل 6548 ( بإهه اإلاُل بلى جىُل

ً والترقُه غً ؤهكؿىا و ً، وؤلابضاع َى الهضعة غلى اإلاكٌالث والخىانل مؼ آلازٍغ آلازٍغ

 Siva Setia,2018).جىلُض ؤقٍاع حضًضة وجدضًض َغاثو حضًضة ومسخلكت ")

ن ؤؤلابضاع ٌػض بمثابت غامل خاؾم ومهم باليؿبت للمىَبت خُث البض  ّن ب       

 غلى ؤلابضاع في مجاُ اإلاىَبت
ً
(، والؿلىى ؤلابضاعي 4222)حغوان ،ًٍىن الُكل ناصعا

ٍ ٌؿبو ؤلاب مًٌ جغحمت َظ ًُ ضاع ؤي ٌػني نضعة الكغص اإلاخػلم غلى بهخاج ؤقٍاع مكُضة 

ألاقٍاع جاصي بلى جدؿحن ؤصاء الكغص في البِئت الخػلُمُت والتربىٍت، وبّن الكغم بحن ؤلابضاع 

 ألاقُاءلى ب الىظغ ؤو مإلىف ؾحر حضًض ش يء والصة ٌػني والؿلىى ؤلابضاعي، قاإلبضاع

 الؿلىى ؤماو  ،)هدُجت( ؤلابضاعي الؿلىى مسغحاث ؤخض قهى حضًضة، وؤؾالُب واثبُغ 
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 الىؾُلت بالخالي قهى الػمل، مٍان في ؤلاًجابي والجماغت الكغص ًخهغف غً في ؤلابضاعي

ا غلى الػمل مً البض التي ألاصاة ؤو (، 66: 6542) غبُضة ، )قػل)ؤلابضاع لخلو جىقحَر

خض ألابػاص ألاؾاؽ اإلاٍىهت للمىَبت، بإهه ؤ("Creativity)  ؤلابضاع( 4222غضؽ،)وغغّف

ً له في الػمغ الؼمني، خُث ٌػض   بطا جماًؼ غً ؤنغاهه اإلاىاظٍغ
ً
ػض الُكل مىَىبا َو

ُ غلى اإلاىَبت  ًض
ً
 ؤؾاؾا

ً
 ."الؿلىى ؤلابضاعي ماقغا

هت ؤو " ؤلابضاع َى ًخم مً زاللها جٍىًٍ ش يء حضًض وطا نُمت بٍُغ ظاَغة 

ت غلمُت ؤو ) بوكائٍ ؾحر ملمىؽ بإزغي، ونض ًٍىن الػىهغ الظي جم مثل قٌغة ؤو هظٍغ

ًاثً ماصي( جٍىًٍ مىؾُهي ؤو مؼخت ،لظا ("مثل ازتراع ؤو غمل ؤصبي مُبىع ؤو لىخت) ؤو 

ُت  ًمًٌ غً ٍَغو بَخمام الػلىم الىكؿُت والتربىٍت وؤلاعقاصًت التي حؿاَم في جىم

جابُت، ويظلَ حػ ُت الؿماث الصخهُت ؤلابضاغُت والؿلىيُاث ؤلًا اصة بمٍاه مل غلى ٍػ

ُت  ؼ ؤلابضاع مً زالُ الخػلُم والخضٍعب واإلاماعؾت وايدؿاب الخبراث مً البُئ حػٍؼ

الخاعحُت، ومً زّم عغاًت ؤلابضاع بما ٌػىص بالىكؼ والكاثضة غلى الكغص واإلاجخمؼ غلى خض 

 وبن ؤلابضاع" ؾىاء، وبؾخسضام اإلاىاعص ؤلابضاغُت لخدؿحن قاغلُت الخػلُم والخػلم،

ىنل (Mumford,2003,p.110" )ًىُىي غلى بهخاج مىخجاث حضًضة ومكُضة ، ٍو

بإهه همِ مً الهضعاث اإلاػغقُت وؾماث الصخهُت اإلاخػلهت باألنالت واإلاالءمت " ؤلابضاع

ٌكل الىهج الؿٍُىمتري لئلبضاع ؤهه (Ivcevic,2007,p.119) في الخجغبت الػاَكُت ، ٍو

 الهضعة غلى بهخاج اإلاؼ 
ً
والتريحز غلى َبُػت الصخو اإلابضع ًإزظ في هظغ " ٍضًخًمً ؤًًا

ت الػامت، مثال إلهكخاح، ومؿخىٍاث الخكٌحر، وؤلاؾخهاللُت،  ألاَمُت الػاصاث الكٌٍغ

ؼصَغ   ً والخبرة، والؿلىى ؤلاؾخٌكافي، وما بلى طلَ والتريحز غلى اإلاٍان والظغوف التي

ٍ قيها ؤلابضاع، مثل صعحاث ؤلاؾخهاللُت، والىنُى بلى ا بُػت، وجخماًؼ ؤهما إلاىاعص، َو

.  الخُاة ؤلابضاغُت باإلاىانل والؿلىيُاث ؾحر اإلاُابهت قًال غً اإلاغوهت

(Sternberg,2009.) 

والصخو اإلابضع ًٍىن طو شخهُت مىكخدت غلى آلاعاء الجضًضة وٍخهل 

م واإلاهاعاث اإلاػغقُت، ت والىعي وؤلاَخمام بالخػُل ًاء والهضعة الخكٌحًر غملُت  "ؤلابضاع بالظ

ؤلاوسجام والىهو في  جدؿـ للمكٌالث والىعي بمىاًَ الًػل والخؿحراث وغضم

الكغيُاث  اإلاػلىماث، والبدث غً خلىُ والخيبا ، ونُاؾت قغيُاث حضًضة، وبزخباع

 وبغاصة نُاؾتها ؤو حػضًلها مً ؤحل الخىنل بهار خلُى ؤو بعجباَاث حضًضة باؾخسضام
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ً"اإلاػُُاث اإلاخىاقغة ، وههل ؤو ج ( ، والؿلىى 48: 6552) ؤَل ، ىنُل الىخاثج لآلزٍغ

ؤلابضاعي َى غملُت جىلُض والخػغف بلى ألاقٍاع ؤو الاخخماالث التي جدل اإلاكاًل بكٍل 

غاثو  ً، وبّنها الهضعة غلى ابخٍاع ؤقٍاع حضًضة والبدث غًَ  قػاُ ؤو جخىانل مؼ آلازٍغ

ً  (Creative process)حضًضة للىظغ بلى اإلاىنل، بِىما الػملُت ؤلابضاغُت هي عخلت م

ِ والخىكُظ والخهُُم.   الخدًحر بلى ؤلاغضاص والخسُُ

ًدخاج بلى الخضٍعب واإلاماعؾت  (Creative  behavior)لظلَ قالؿلىى ؤلابضاعي

 ُ ىمى ؤلابضاع والخمحز بالخهى ت في الازخُاع، ٍو والخسُُِ للػمل والخكٌحر اإلامىهج والخٍغ

ٍاقإة ي للكغص، خُث ، "غلى الخدكحز واإلا مًٌ ؤن ًىظغ بلى الخىاقؼ مً الجاهب الؿلًى ٍو

، قهى قػىع صازلي لضي  بنها جضقؼ الكغص الجساط ؾلىى مػحن ؤو بًهاقه ؤو حؿحر مؿاٍع

ىلض قُه الغؾبت الجساط وكاٍ ؤو ؾلىى مػحن للىنىُ بلى جدهُو ؤَضاف مػُىت  الكغصً 

ػّغف الخىاقؼ غلى بنها اإلا( 94:  6544 )الكاعؽ،
ُ
هابل اإلااصي واإلاػىىي الظي ًهضم وح

لؤلقغاص يخػىٌٍ غً ؤصائهم اإلاخمحز،ومً زم قةن الخػىٌٍ الظي ًدهل غلُه الكغص 

ٍاقإةIncentive)يمهابل ألصاثه ٌؿمى)خاقؼ غ،( Reward( )ؤو م (  618: 6552 )مَا

مثحراث جدغى الؿلىى ؤلاوؿاوي وحؿاغض غلى جىحُه "  ،قًال غً ؤن الخىاقؼ غباعة غً

هبذ الخهىُ غليها مهما باليؿبت للكغص) الؿلمي،ألاص  ً ،لظا ( 652: 4226 اء خُىما

ت همى ونػىص الخكٌحر   لخلو بِئت حُضة الؾخمغاٍع
ً
ؼ اإلاخػلم صاثما ًخُلب حػٍؼ

 ومىانكتها، وبصزاُ مهاعاث الخكٌحر ( Creative Thinking)ؤلابضاعي
ً
،وحػٍؼؼ ؤقٍاٍع صاثما

 ".وجىحيهه بكٍل صخُذؤلابضاعي التي جىمي َظا الخكٌحر 

 .العىامل اإلاؤثشة بالعلىن ؤلابذاعي 2.9

ٌثحر مً الػىامل التي جازغ في ؤلابضاع والؿلىى ؤلابضاعي منها الىعازت ") َىاى ال

اإلاخمثلت باإلاضعؾت ) وألاؾغة والخيكئت الاحخماغُت والبِئت اإلادُُت والبِئت الخػلُمُت

غاثو ؤلابضاع، وبصاعة ،والىطج والخػلم والبِئت الثهاقُ( والجامػت ت، وؤلالتزام الظاحي، َو

ً ( الظاث الكغصًت وبصاعة ألاصاء، والخُاُ ؤلابضاعي ،ولٍي حؿخُُؼ ؤًت ماؾؿت م

اإلااؾؿاث الخػلُمُت والتربىٍت واإلاهىُت مً جدهو ألاصاء اإلانهي اإلاخماًؼ، ًيبغي ؤن جدبؼ 

اغضة غلى جدهُو الىجاح الؿلىيُاث ؤلابضاغُت في الػمل اإلانهي، بدُث ٌؿاَم في اإلاؿ

غ اإلانهي، قاإلااؾؿت اإلاهىُت التي جخماًؼ باإلبضاع اإلانهي في  ٍى اإلانهي والاؾخمغاع في الخهضم والُخ
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ا هي مً اإلااؾؿاث اإلاهىُت اإلاىاقؿت واإلاخهضمت في الػالم اإلانهي ًخإزغ " حمُؼ غىانَغ

 : الؿلىى ؤلابضاعي غاصة بػىامل غضًضة منها

ت.1 ًخهل بهضعاجه غلى عئٍت ألاقُاء  ؤي :الخصائص الفشًد بن الصخو اإلابضع 

 .بمىظىع مسخلل غً ؾحٍر

ٌُل والاؾخجابت مؼ  :ًخؤثش بخصائص اإلاىاخ. 2 الخىظُمي ونضعة الخىظُم غلى الخ

 اإلاخؿحراث الضازلُت والخاعحُت.

وجماؾٌه ؤصوعا مهمت في الؿلىى ؤلابضاعي،خُث ؤن ؤقغاص الجماغت : حماعاث العمل.3

 لئلبضاع مً جلَ الجماغاث التي ال ًىحض لضيها اإلايسجمت و 
ً
اإلاخماؾٌت هي ؤيثر مُال

 . اوسجام

ًخإزغ بػامٍل ؤؾاٍؽ ومهم َى ؤهماٍ الؿلُت والهُاصة، قكي  :إّن العلىن ؤلابذاعي. 4

ـ  خالت جمغيؼ الؿلُت بحن الغئؾاء قهي حؿاغض غلى الخض مً اإلاغوهت وؤلابضاع، وَى غٌ

لى الخكاغل وجهضًم ألاقٍاع الخالنت وصغم الؿلىى جكىٌٍ الؿلُت الظي ٌصجؼ غ

 (.641: 6548الؿالمي،.) ؤلابضاعي للػاملحن

 دافعيت العلىن ؤلابذاعي: 3.9

ًلما ًهىم به ؤلاوؿان مً ؤغماُ ووكاٍ جٍىن ناصعة غً بىاغث ؤو صواقؼ " بّن 

ضان،) صازلُت ظا قةن ،قةن الؿلىى ؤلابضاعي حؼٌء ال ًخجؼؤ مً َظا الؿلىى، له(4422 ٍػ

 ٍ ًمً الخكٌحر والخسُل والخظيغ، وبن َظٍ ألاهما الؿلىيُاث جهضع غً الكغص جخ

الؿلىيُت ؤلاًجابُت ججػل مىه شخهُت جمخلَ ؾماث ممحزة وؾلىيُاث جىم غً الىطج 

اإلاػغفي والػمل اإلاىخج،ألن الؿلىيُاث ؤلابضاغُت جىُلو مً ؤلابضاع والخكٌحر ؤلابخٍاعي، 

كحر بػٌ الباخثحن مً   مً الابخٍاع، قاإلبضاع َو
ً
بلى ؤن الؿلىى ؤلابضاعي ؤيثر جدضًضا

 ؤيثر صاللت غلى اليكاٍ والؿلىى اإلاخػلو بالخكىم والخظم في الهىػت مً لكظت ابخٍاع

ُت ( 4222 خىىعة،) قالؿلىى ؤلابضاعي ًغجبِ بالهضعاث الػهلُت واإلاهاعاث اإلاػغق

النت وجىلُض ألاقٍاع وج ىظُمها وخل اإلاكٌالث، قًال غً ؤهه والاحخماغُت واإلاغوهت واُل

الػملُت " ) ًغجبِ باليكاٍ الػهلي للكغص، وبن ؤلابضاع ًغجبِ بجىاهب عثِؿت جخًمً

، وؤلاهخاج ( Press،والبِئت ؤلابضاغُت)( Person، والصخو اإلابضع) (Process)ؤلابضاغُت

(Product()،6550 ، والٌىاوي،6555 ألاغؿغ)اهه " ؤَمُخه ،يما ؤن الؿلىى ؤلابضاعي جبرػ

ًمثل ههُت الاهُالم لخدهُو ألاهمىطج ؤلابضاعي الظي ًهل بلُه الكغص بلى مؿخىي 
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الابخٍاع، قالؿلىى ؤلابضاعي ًهخهغ غلى ألاهماٍ الصخهُت للمخػلم التي جاَله لئلبضاع 

وغىضما جىجح غملُت الخضَعـ في الخػغف بهار اإلاخػلم يصخو مبضع قةن طلَ ًٍىن 

 بلى جُىٍغ 
ً
ؤلابضاع يػملُت ألامغ الظي ًىػٌـ غلى غملُاث الخضَعـ وبحغاءاجه خاقؼا

ُؼ (412: 6544 اإلاالٍي،)  ًاقت ، لظَل قان الؿلىى ؤلابضاعي ًدخاج بلى الخدكحز والدصج

م غىض  والازابت واإلاٍاقإة والخػٍؼؼ اإلاؿخمغ والخضٍعب واإلاماعؾت لٍي ًىمى بكٍل ؾُل

ًاء وال ىعي ؤلاهكػالي وؤلاهكخاح الظَني والخكٌحر اإلاخػلم، قًال غً الضاقػُت والظ

ؤلابخٍاعي والىانض لٍي هًمً جٍامل ؾماث شخهُت الكغص اإلابضع، وجهبل ًلما ًهضع 

ا صازل البِئت الخػلُمُت  ًثحَر غىه مً ؤقٍاع وؤقػاُ وجهغقاث وجىحُه ألاؾئلت التي 

هت ؤلانىاع اإلاىُهي وؤلاحابت غً حؿائالجه ال ٍغ ًبدث ؤلاحابت واإلاضعؾُت واخخىاثه ُب تي 

لؿغى جدؿحن مؿخىي ؤصاثه وجىمُت ( ألاؾغة وآلاباء واإلاػلمحن) غنها مً اإلادُُحن به مً

 قاغلُخه الظاجُت ويكاءجه الخػلُمُت.

 أهماط العلىن ؤلابذاعي ومشاحله:4.9

،التي Creative Behavior Patterns)) ًمًٌ حػلم ؤهماٍ مً الؿلىى ؤلابضاعي  

ًاقت، وَظا ًههض بها ؤهىاع مً ال ؿلىيُاث ؤلابضاغُت لضي اإلاخػلمحن في مغاخل الخػلُم 

ت وؤلاهخاج وجىلُض ألاقٍاع والاؾدبهاع والازتراع بما ًجػل  ًخُلب جىمُت الهضعاث ؤلابخٍاٍع

َالنت وؤنالت ومغوهت ونضعة غلى خل )  اإلاخػلم ًمخلَ مهاعاث ببضاغُت ومػغقُت

ًان اإلاىار ؤلابضاع َى الػملیت الت" ، وبّن (اإلاكٌالث ي یٌمً وعاءَا ؤي جهضم، وإلاا 

الخىظُمي یمثل ونل زهاثو بِئت الػمل، لظا قالبض مً ؤن یخإزغ ؾلىى ألاقغاص 

ؤلابضاعي باإلاىار الخىظُمي الؿاثض قةما ؤْن یٍىن مصجؼ الئلبضاع ؤو مػىنا له، قاإلاىار 

ویمىذ ألاقغاص الخىظُمي الهحي یػُي الكغنت لىمى الُاناث ؤلابضاغُت ویصجؼ الخجضًض 

 ؤوؾؼ في الػمل والاجهاالث وبجساط الهغاعاث، ویهضم الخىاقؼ اإلااصًت واإلاػىىٍت
ً
غبض )مجاال

مغخلت ؤلاَخمام )  ، لظلَ قةن ؤلابضاع ًمغ بمغاخل جخًمً(15: 6548 الغخمً،

، ومغخلت ؤلاخخًان، ومغخلت البزوؽ واغاصة جغجِب -اؾخسضام ؤؾالُب مسخلكت -وؤلاغضاص

اوجيؿُو ألا  ،وبّن حؿلؿل ( قٍاع، ومغخلت الخدهو مً نضم ألاقٍاع الجضًضة وبزخباَع

ُت   ًجب  اجباغه،بط ؤن الظاَغة ؤلابضاغ
ً
َظٍ الخُىاث واإلاغاخل ال جمثل ؤهمىطحا

مدكابٌت ومخضازلت في مػظم ألاوناث، وَظا ال ًىِل ؤّن الػمل ؤلابضاعي ًخم وقو 

 غلى مؿخىي ؤلابضاع الجم
ً
اعي، قًال غً طلَ قهي لِؿذ زُىاث مىظمت زهىنا
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 غملُت ًمًٌ الؿُُغة غليها وجىحيهها وقو ما ًسضم ؤَضاف اإلاىظمت، قكي ؤؾلب 
ً
صاثما

،واّن نىع ؤلابضاع (61: 6542 غبُضة،،)ألاخُان جىبثو ؤقٍاع حضًضة نبل الخاحت بليها

و ابخٍاع ؤقٍاع حضًضة، قًال  ٍىن غً ٍَغ ً ًٍىن غلى اإلاؿخىٍحن الكغصي والجماعي، ٍو غ

 ً ً وجهلُضَا والػمل غلى بياقت ؤؾالُب حضًضة ومبخٌغة، وم الانخباؽ ججاعب آلازٍغ

وبن ؤلابضاع " َىا قةن الكغص ٌؿلَ ؾلىيُاث ببضاغُت حضًضة غىض مماعؾخه لؤلغماُ،

 ُ الظي ًدههه ألاقغاص الظًً ًمخلٍىن ؾماث ونضعاث شخهُت ببضاغُت، وطلَ مً زال

ًا ًالظ ت ًخمخػىن بها، ء واإلاىَبت ؤو مً زالُ زهاثو مٌدؿبت يدل زهاثو قٍُغ

ًاء : اإلاكٌالث، مثال ؿاغض في طلَ ط وَظٍ الخهاثو ًمًٌ الخضٍعب غليها وجىمُتها، َو

غاوهت، وآزغون، ) الكغص ومىَبخه ،واّن ؤلابضاع ًٍىن غلى مؿخىي الكغص (6546 اُل

 . والجماغت واإلااؾؿت

 خصائص العلىن ؤلابذاعي: 5.9

هاثو الؿلىى ؤلابضاعي قةهه ًمًٌ جكؿحر اإلالل مً ؤحل الخػغف بلى ز

الصخص ي ؤلابضاعي مً زالُ ؤعبؼ ؾماث ببضاغُت ؤؾاؽ طاث حىاهب يُهت صازل ًل 

 (.Mark Bateماعيباحي) منها يما بنترخها

 (.الُالنت وألانالت والخًاهت وؤلاياءة" )جىلُض  ألاقٍاع. 4

ُ والدؿامذ مؼ الؿمىى") الصخهُت." 6  (.الكًى

 (.حىَغي و زاعجي وبهجاػ" )اقؼالض. 4

 (.Batey & Irwing, 2010) (.ؤلاهخاج واإلاكاعيت والخىكُظ" )الثهت. 1

نععض ًخيبعععإ حاهعععب الخدكحعععز صازعععل شخهععُت الصعععخو بمؿعععخىٍاث ؤلابعععضاع لعععضي 

ً مسخلكحن، َما الضاقؼ الضازلي والخاعجي، قالضاقؼ  يبؼ الضاقؼ مً مهضٍع الصخو، ٍو

الصعععخو للمكععععاعيت ؤو ؤلاؾععععدثماع هدُجععععت ؤلاَخمععععام الجعععىَغي َععععى صاقععععؼ صازلععععي صازععععل 

الصخصع ي، والغؾبعاث وآلامعاُ وألاَعضاف، ومعا بلععى طلعَ، قالعضاقؼ الخعاعجي َعى صاقعؼ مععً 

ً،غلعى  زاعج الصخو ونض ًخسظ قٍل الضقؼ، واإلاٍاقأث، والكهغة، اإلاىاقهعت معً آلازٍغ

ععض امععً ؤلا  بععضاع فععي بػعععٌ الععغؾم مععً ؤن الععضاقؼ الخععاعجي والععضاقؼ الععضازلي ًمٌععً ؤن ًٍؼ

 ما ٌػُو ؤلابضاع لعضي الىعاؽ
ً
 ؤّن الضاقؼ الخاعجي الهاعم ؾالبا

ّ
 ,Amabile)) الخاالث، بال

1996, Prabhu .et. al, 2008 ًومععً مىظععىع الؿععماث الصخهعُت، قهىععاى غععضص معع ،

 " الؿعماث اإلاغجبُعت باإلبععضاع لعضي الىعاؽ، بط
ً
ًمُععل اإلابعضغىن بلعى ؤن ًٍععىن و ؤيثعر اهكخاخععا
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 لعظواتهم، ومىععضقػحن،  غلعى الخجعاعب
ً
، ونبعىال

ً
الجضًعضة، وؤيثعر زهعت بعالىكـ، وؤيثعر َمىخعا

،" لعظلَ جخًعمً 
ً
ً، وغعضواهُحن، مهاعهعت باألشعخام ألانعل ببعضاغا ومضقىغحن، ومؿٍُُغ

 : الؿلىيُاث ؤلابضاغُت آلاحي

 .مماعؾت اإلاهاعاث الخسُلُت -

هاعاث خُث ٌػض اللػب َى وؾُلت ممخػت لخُىٍغ اإلا: مماعؾت الهىاًاث -

الخسُلُت وجهىُاث الخغف واإلاػغقت الصخهُت، قًال غً لهاء اإلابضغحن وبيدكاف يُل 

كٌغون؟  . ٌػملىن ٍو

ًمً حػلم يُكُت الغؾم : مداولت وسخ ؤلازتراغاث ؤلابضاغُت - التي جخ

ت حضًضة، ونىؼ نُػت طيُت مً ألاحهؼة، واليسخ  ضي، ويخابت ؤقٍاُ قػٍغ الخجٍغ

و جهلُض بكٍل حُض،ختى ؤن ؤغظم ال ٍغ  َ ٍىهىا مبضغحن غً  ً ػبانغة حػلمىا يُل

لما ػاص غضص ألاقُاء التي ًمًٌ للكغص بغاصة بوكائها، ًلما ػاصث الكغم في  ؟، ًو آلازغًٍ

 .(Michelle & Robert, 2010) بوكاء ش يء حضًض

 بكؿل خُث -
ً
 قًىلُا

ً
مداولت ايدؿاب الخبراث قالصخو اإلابضع ٌػض شخها

ماعؽ خغق خػلم ٍو متًكٌغ ٍو ُ الىنذ وبثهت وزباث وغٍؼ  .خه وَىاًخه بكٍل مؿخمغ َىا

مػظم ألاقٍاع ؤلابضاغُت لخإحي غىضما حػمل غليها بل جإحي غىضما ًٍىن لصخو -

 ً  ؾحر مخىنػت وم
ً
ُلو غهل الكغص الباًَ ؤقٍاعا ، خُث ؾُ

ً
 ومؿترزُا

ً
اإلابضع مخإمال

 .اإلادخمل ؤن جٍىن مثمغة

غ وآزغون)  ونض لخظ الؿلىى ؤلابضاعي َى ؤيثر غمىمُت غامل ؤّن مكهىم ( بٌل

في الخدلُل، ونض اجطح بهه ًمًٌ ؤن جمخو ؤوػان مسخلكت مً ؤلاعجباَاث غلى خض 

ُُم اإلاسخلكت والػىامل اإلاػغقُت، قًال غً ناغضة اإلاػغقت اإلاٌدؿبت  ؾىاء في َغاثو الخه

ِ مً حاهب الُلبت بػالنتهم مؼ مدخىي وكاَهم، في الىانؼ قةن ناغضة اإلاػغق ت جغجب

ت  مً اإلاكاعيت ( الخماؽ، وؤلاهسغاٍ، والاؾخمغاع في اإلاداولت) ؤيثر بالؿماث الخدكحًز
ً
بضال

غة، وألانالت، واإلاباصعاث ) الصخهُت وزهاثو الؿلىى ؤلابضاعي  قةن (اإلاسَا
ً
، وؤزحرا

الب وؤصائهم في مهماث  ؤلاعجباَاث اإلاػخضلت بحن ناغضة اإلاػغقت اإلاٌدؿبت مً حاهب اُل

 .Blaker, et) ر الخباغضي اإلاخكو غلُه مؼ ًل الضعاؾاث غً صوع اإلاػغقت في ؤلابضاعالخكٌح

al,2006 ) لظلَ قةن ظاَغة ؤلابضاع والؿلىى ؤلابضاعي جٍىن بُبُػتها مػهضة،



العلىن ؤلابذاعي لذي الطلبت في ثاهىيت اإلاخفىكين اإلاخخلطت  

223 

 
 

 لخل اإلاكٌالث الكغصًت والخىظُمُت والاحخماغُت، 
ً
 زمُىا

ً
ػض ؤلابضاع عنُضا وقىيىٍت، َو

 
ٌ
م للؿاًت في الخُاة الُىمُت) وبّن الؿلىى ؤلابضاعي َى جهغف ُّ  (.Runco,2014ن

 .أهىاع العلىن ؤلابذاعي 6.9

غاصة ما ًىهب بَخمام اإلاػىُحن بالػلىم الؿلىيُت غلى صعاؾت الؿلىى اإلادكؼ 

للكغص، بدٌم ًىن الؿلىى اإلاغؾىب قُه، والابخػاص غً الؿلىى اإلادبِ لٍىهه ؾلىى 

في الؿىىاث ألازحرة غلى الجىاهب ؾحر مغؾىب قُه، لظلَ عيؼث مىظماث ألاغماُ 

ًت  اث الخهلُض ؤلاوؿاهُت، قظهغث هظغٍاث غضًضة جبضو في وانػها زىعة غلى الىظٍغ

ـ  اصة الٌكاءة ؤلاهخاحُت، ولِ  لهضف ٍػ
ّ

الؿابهت التي لم جخػغى للجاهب ؤلاوؿاوي بال

بهضف ؤلاوؿان وجلبُت عؾباجه وجىمُخه ؤو خل مكاًله، لظلَ قهى حمُؼ الخهغقاث 

وجىلُض ،  قػاُ الكغصًت اإلاخكغصة التي جماعؽ في مىنؼ الػمل وحكمل بيدكاف الكغموألا 

ُبُهها في ؤي مؿخىي ،  ألاقٍاع الجضًضة ، وبظُ الجهىص لخ
ً
والخدهو منها غلمُا

، ونض جم جهؿُم الؿلىى ؤلابضاعي وَى ما ٌؿمى (641:  6548الؿالمي،) جىظُمي

 :بالخىحه ؤلابضاعي بلى ؤعبػت ؤهىاع هي

 (.مؿخىي غاُ.) ؾلىى ابضاعي حضًض .4

 (.مؿخىًؼ اُ.) ؾلىى ابضاعي مػغفي .6

 (.مؿخىي مىسكٌ)  ؾلىى ابضاعي مخسهو .4

 (.Wickham,2001(. )مؿخىي مسكٌ) ؾلىى ابضاعي مترايم .1

 عىاصش ؤلابذاع: 7.9

 :ما ًإحي( 6552 مػغاج وغبض الغاػم،)ونض ؤقاع لها

اج ؤقٍاع ؾحر مؿبىنت ؤو ؾحر مإلىقت، قالصخو اإلابضع ًههض بها الهضعة غلى بهخ :ألاصالت

 ًبخػض به غً اإلاإلىف ؤو الكاجؼ
ً
 ؤنُال

ً
 .ًمخلَ جكٌحرا

ًههض بها الهضعة غلى بهخاج يٌم َاثٌل مً ألاقٍاع التي جاصي بكٍل مباقغ بلى  :الطالكت

ُ اإلاهترخت للمكٌالث  .الخلى

ً غالناث مغهت بحن ألا  :اإلاشوهت ً ػواًا مسخلكتوهي الهضعة غلى جٍىٍ  .قُاء والىظغ بليها م

هههض بها الهضعة غلى قهم وجدلُل الػىانغ التي جخٍىن  :اإلايل إلى الخحليل والخفصيل

ٍ الػىانغ  .منها ألاقُاء والػمل غلى بًجاص غالناث بحن َظ
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ٌػض َظا الػىهغ ؤؾاؽ الػمل ؤلابضاعي، وهههض به  :الهضعة غلى جدؿحن اإلاكٌالث

ٌثحر مً  اإلاكٌالث يمً اإلاىنل الىاخض، وطلَ بخدضًض ؤبػاصَا وحىاه ها حصخُو ال

ُ اإلابضغت بهضصَا  .وهىاحي الههىع قيها، للخىنل بلى الخلى

َا  :اإلايل إلى الخجشيب ًمُل الصخو اإلابضع للكَ واهخهاص ألامىع والهًاًا التي ٌػخبر

 .لظاحي خُالهاآلازغون مؿلماث ال ههاف قيها،بط ٌػخبرونها وؿبُت جخىنل غلى اإلاىظىع ا

، إلاا  :الثلت بالىفغ ًدؿم الصخو اإلابضع بالجغؤة والصجاغت للضقاع غً آعاثه وؤقٍاٍع

ً ؾمى في الُمىح وعؾبت في الىجاح  .ًمخاػ به م

ًههض بها ؤن الصخو اإلابضع ؾبام لؤلزظ بؼمام اإلاباصعة وجبني ألاقٍاع  :اإلاخاطشة

 .قُما ًسو جبػاث طلَ الجضًضة، وفي الىنذ هكؿه مؿخػض لخدمل اإلاؿاولُاث

ًمُل الصخو اإلابضع باؾخمغاع بلى ههض وجهىٍم ؤقٍاٍع باؾخسضام ؤؾالُب  :الىلذ الزاحي

ىن ألًت نىعة ال جيسجم مؼ الخُلػاث الهاصقت  الخدلُل الاحخماعي والىكس ي، وغضم الًغ

 .في بىاء الصخهُت ؤلاوؿاهُت، الؾُما قُما ًخػلو بىهضَا وجهىٍمها"

 .اإلابذعت ظماث الشخصيت8.9

بّن ؤلابضاع والؿلىى ؤلابضاعي لهما غالنت ؾماث الصخهُت اإلاسخلكت جٍىن في 

غالنت اعجباٍ مؼ مػاًحر ؤلاهجاػاث ؤلابضاغُت في غالم الىانؼ،ؤو مؼ مجمىغت صعحاث 

م ؤيثر  الهضعة غلى ؤلابضاع، وطلَ غىض مداولت الخػّغف بلى الكغوم الصخهُت بحن مًَ 

، َىاى 
ً
نضع يبحر مً الاجكام غلى ؤن َىاى ؾماث مػُىت جٍىن مهاخبت ؤو ؤنل ببضاغا

 مً ؤلابضاع، وهي حكخمل الػضًض مً الؿماث منها
ً
الثهت "  للمؿخىٍاث اإلاغجكػت وؿبُا

بالىكـ وحػٍؼؼ الظاث والضاقؼ الخهُهي للخكىم، والالجهلُضًت والخهمُم غلى الىجاح، 

ًاء ًاء قىم اإلاخىؾِ ؾىاء الظ ًاصًمي وؤلابضاعي،  والىعي الظاحي والظ الاحخماعي وألا

ُت  والاؾخهاللُت في الػمل والضعاؾت وؤلاهجاػ، وؾغغت الاؾدثاعة، والضاقػُت الظاج

ُت والهضعة غلى الخيبا  اإلاغجكػت، والاؾخُالع والايدكاف وؾغغت البضيهت، والكاغلُت الظاج

لهضعة جُىٍغ ألاصاء بالؿلىى ؤلابضاعي والهضعة غلى الخىنػاث في بهجاػ اإلاهماث الهػبت وا

ٌُل البُئي والخىاقو الىكس ي والاحخماعي، واإلابضغىن " في البِئت الخػلُمُت، وخؿً الخ

ولضيهم مُل " غضم اإلاجاعاة"  ًخهكىن باالهضماج والخدمـ والغؾبت في الخؿُحر واإلاسالكت

م، يما ؤنهم ًمُلىن لغقٌ الٌبذ والهمؼ، وبن  لخإيُض طواتهم والؿُاصة غلى ؾحَر

ٍىن الكغص " الت اإلابضغت جىمى خُىما جهل الًؿىٍ وجخاح الكغنت للخػبحر الٍاملألان ٍو
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ًامىت في نمُم بىاثه الىكس ي، ولضيها لضواقؼ والخهاثو   ؤي لضًه اؾخػضاصاث 
ً
مبضغا

ُت   بسبراث قى
ً
 لئلبضاع ، نض ًٍىن مؼوصا

ً
 مالثما

ً
 وحضاهُا

ً
الصخهُت التي جيهئ له مىازا

ٍىن حمالُت ونىالب حكٌُلُت ح  ً ؿاغضٍ غلى بقغاػ ببضاغه في نىعة مغؾىبت، ونض

 بلُه
ً
 لكػل ؤلابضاع وصاقػا

ً
 مِؿغا

ً
، (48: 6552 ؤَل،) اإلاجخمؼ الظي ًدُا قُه مجخمػا

وهزه وبن الصخهُت اإلابضغت جخهل بؿماث جماًؼ الكغص بها غً ؾحٍر مً ألاشخام، 

ً آلاحي  :العماث جخظم

  :اإلاعشفت. 1
ً
 يبحرا

ً
ُ الكغص ونخا  .إلجهان غملهًبظ

 . الظي ًايض غلى ؤن اإلاىُو ٌػُو ؤلابضاع :الخعليم. 2

ًاء، ولٌىه ًخمخؼ بالهضعاث الخكٌحرًت  :الزواء. 3 ؤلاوؿان اإلابضع لـِ بالًغوعة غالي الظ

ً غالناث مغهت بحن ألاقُاء  .غلى جٍىٍ

ًدب الصخو اإلابضع عوح اإلاساَغة، وَى مؿخهل، ومثابغ، وغالي  :الشخصيت. 4

دب الخػاٌل الضاقػ ُت، ومدكٌَ، ومىكخذ غلى آلاعاء الجضًضة، وناصع غلى الدؿامذ، ٍو

 .مؼ الػؼلت، ولضًه بخؿاؽ يبحر بالكٍاَت

  :الطفىلت. 5
ً
َكىلخه جدؿم بالخىىَؼ، ونض ًٍىن واحه ايُغاباث غاثلُت وؤوياغا

 .انخهاصًت نػبت

 غلى هكؿه، :العاداث الاحخماعيت. 6
ً
ىٍا بلي مُل بلى الخكاغل  ؤلاوؿان اإلابضع لِـ مُى

ً ُ آلاعاء مؼ آلازٍغ م، ) وجباص  (.6552خٍغ

بّن غلم الىكـ ًمُل بلى التريحز غلى الكغص يمىنؼ لئلبضاع، بِىما البدث 

ؿدىض في  الاحخماعي ًخجه ؤيثر بلى الهُاًل والؿُام الظي ًدضر قُه اليكاٍ ؤلابضاعي، َو

 الثهاقت، وبّن الصخهُت اإلابضغت اإلاهام بلى بهار اإلاجاُ الُىٍل ألامض لػلم احخماع

(Creative Personality ) ً ا م ؼ بؿماث جسخلل غً ؾحَر غلى الغؾم مً ؤنها جخمًا

هضع غً الصخو اإلابضع مً جكاغالث ومماعؾاث وؤقٍاع   ً الصخهُاث ألازغي وما

وبما ؤن " ببضاغُت، بال ؤن َىاى بػٌ اإلاػىناث التي نض جدض مً الؿلىيُاث ؤلابضاغُت،

ؤلابضاعي ٌػض ؤخض الػىانغ ألاؾاؽ للخىحه هدى ألاخؿً وألاقًل وصقؼ  الؿلىى

اإلااؾؿت بلى جدهُو اإلاحزة الخىاقؿُت الؾُما في بِئت ألاغماُ اإلاػانغة، ؾُهاصف 

الػضًض مً الهػىباث والػهباث ال التي جىاحهها ؤي مداولت ؤو قغنت ما مً قإنها 

داوالث للمبضغحن وحضث ؤمامها غهباث بخضار الخؿُحر ؤو الخجضًض، ومىه الٌثحر مً اإلا
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خالذ صون جدهُو ببضاغاتهم ألامغ الظي ًضقػهم لالؾدؿالم، ؤو الاوػؼاُ ؤو ؤلاخباٍ بل 

م وببضاغاتهم، ومً زم   منها إلًجاص البِئت التي جخالءم وؤقٍاَع
ً
وختى مؿاصعة البلضان ؾػُا

ٍ  البض مً جدلُل ظاَغة ما ٌؿمى بمهاومت الؿلىى ؤلابضاعي،ويما َى مػخاص لم جسُل َظ

الظاَغة مً صعاؾاث الباخثحن للىنىف غىض ؤؾبابها وؤهىاغها وصعحت نىتها والػىانغ التي 

غلى الػىامل ( 6545حبر،) جهكضونها ؤو صون جدهُو الؿلىى ؤلابضاعي،وؤيضث صعاؾت

 :الصخهُت يمػىم ؤؾاؽ للؿلىى ؤلابضاعي جدذ ما ٌؿمى باإلاػىناث الاهكػالُت وهي

ً اعجٍاب ألازُاء ؤو الككل الخىف -  . م

 .غضم الهضعة غلى الخمُحز بحن الىانؼ والىَم -

 . غضم الهضعة غلى جدمل الؿمىى،وحؿامي الغؾباث الجامدت لؤلمان -

-  
ً
 . اهسكاى الهضعة غلى الخسُل ؤو غضم الغؾبت به ؤنال

ػت في جدهُو الىجاح -  . الخماؽ الؼاثض والغؾبت الؿَغ

ً جىلُضَااإلاُل لخكًُل جهُُ -  م
ً
 (.645: 6540 حىاُ،.) م ألاقٍاع بضال

للؿلىى ؤلابضاعي ونضعاث الُكل ؤو  Self-efficacy) ) )حػض الٌكاءة الظاجُت

 ِ  في الخىؾ
ً
 خاؾما

ً
اإلاغاَو ؤلابضاغُت في الكهل الضعاس ي والبِئت اإلاضعؾُت ؤمغا

ً والاغخضاُ في الػالنت بحن اإلاىار ؤلابضاعي والؿلىيُاث ؤلابضاغُت، و  نض ؤظهغث الػضًض م

بُت بًجابُت الػالنت بحن اإلاىار الخىظُمي لؤلقغاص والؿلىى ؤلابضاعي  الضعاؾاث الخجٍغ

كاُ ؤلابضاغُت،  ؼ ؾلىيُاث ألَا غ في البِئت اإلاضعؾُت، وَظا ؤمغ بالـ ألاَمُت في حػٍؼ واإلابٌخ

بيافي البىاء ؤلابضاعي للٌكاءة الظاجُت يػىهغ  (Tierney & Farmer 2002)ونض ؤياف

، وبّن اإلاضعؾت جٍىن صاغمت للؿلىيُاث ؤلابضاغُت، (Lin &, Chiou,2008,p.70)لئلبضاع

م وؾلىيُاتهم قُما  ويظلَ ًازغ اإلاىار بكٍل بًجابي غلى مػخهضاث اإلاخػلمحن وؤقٍاَع

الظاجُت  ًخػلو بالٌكاءة الظاجُت، ومؼ اعجكاع مؿخىي وعي ألاقغاص ُجظهغ مؿخىٍاث الٌكاءة

 غىضما ًٍىهىن في مىار صاغم لالبخٍاع
ً
 ببضاغُا

ً
ًا ، (Jaiswal, & Dhar,2015)ؤلابضاغُت ؾلى

الكاغلُت )  وبّن الؿماث الصخهُت مغجبُت بالخػلُم ؤلابضاعي والؿلىيُاث ؤلابضاغُت منها

جابي، ونلت الىعي الؿلبي، والاغخهاص بمهاومت الُكل ؤو  الظاجُت والخهُُم الظاحي الًا

مما ٌكحر بلى ؤن الٌكاءة الظاجُت لها غالنت بالؿلىيُاث ؤلابضاغُت ( إلاغاَو بالخىجغ والهلوا

 ً باؾخثىاء البِئت والكغم التي جخاح للُكل ؤو اإلاغاَو في اإلااؾؿت الخػلُمُت والتربىٍت م
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زالُ جإزحر الػمل الجماعي غلى اإلاػلمحن والخهاثو والؿماث الصخهُت والضواقؼ 

ؼ الؿلىى ؤلابضاعي واإلادكؼاث التي  .حػمل غلى حػٍؼ

 والعلىن ؤلابذاعي. لالبذاعالىظشياث اإلافعشة .11

 :منها ما ًؤحيؤلاوعان اإلابذع لالبذاع أو ظلىن الىظشياث اإلافعشة ومً 

 هظشيت الخحليل الىفس ي( (Psychoanalytic Theory:  

ًهىم غليها الخدلُل الىكس ي في جكؿحر ؤلابضاع  َُم التي  )الكػىع مً ؤَم اإلاكا

ُم  وغهضة ؤوصًب والالقػىع والدؿامي والالقػىع الجمعي ( ، وبّن حمُؼ َظٍ اإلاكَا

ًمىنها ومػاهيها نكت ؤلابضاع، قهظٍ الهكت جٍىن  مغجبُت بالخدلُل الىكس ي جدمل في م

 مً ؤلاصعاى يما في الكػىع ؤو مىعوزت يما في الالقػىع الجمعي، 
ً
وباليؿبت للىظغٍت هىغا

ت، الخدلُلُت قهىا ت الخدلُل الىكس ي الخهلُضًت، والثاوي  َما"ى اججاَان لهظٍ الىظٍغ هظٍغ

تزغم  ت الخدلُل الىكس ي الجضًضة، ٍو تزغمىن "هظٍغ ت الخهلُضًت، وجالمُظًٍ  قغوٍض الىظٍغ

ت الخهلُضًت ؤّن  ت الجضًضة، وجغي الىظٍغ ؾلىى ؤلاوؿان جدغيه َانت هكؿُت  الىظٍغ

اصي جخىلض غً الؿغاثؼ التي حػمل غلى مؿ نترابها مً خحز الىعي بخىي الالقػىع، ٍو

 لىخالت مً الخىجغ ؤو الهلو قُداُو الكغص ؤن ًخػامل مػها ؤو ؤن ًلجإ ب لىوالكػىع ب

 الخُل الىكؿُت الضقاغُت.

(" بّن قٍل الهغاغاث بحن مىظىماث الصخهُت Fruedونض عؤي قغوٍض")

الدؿامي والخُل الضقاغُت  اإلاضزل ألاؾاؽ في جكؿحر اليكاٍ ؤلابضاعي غىضٍ" يما في

ًالٌبذ ، وبّن ؤلابضاع ما َى بال اؾخمغاع اللػب الخُالي وحػبحر غً مدخىٍاث  ألازغي 

 ، ونض اجكو مؼ قغوٍض" 
ً
القػىعٍت نض جبضو مغقىيت في الىنذ هكؿه مهبىلت احخماغُا

خه لئلبضاع الػضًض ) حىهؼ  عيخه ( بِىما غاLee،و)لي (Vernon) ( ، وقحرهىن Jounsفي هظٍغ

، غىضما ؤيضث ؤّن ؤلابضاع ًيخج مً الجهىص التي جبظُ بمهاومت  Bergelt))بغحلذ 

 ، وؤما ؤصلغ
ً
" ًغي ؤّن ؤلابضاع ًيخج غً الكػىع  (Adler)الغؾباث ؾحر اإلاهبىلت احخماغُا

بالىهو والؾُما الىهو الػًىي ، وَظا ما ٌػاعى به قغوٍض" في جكؿحٍر لئلبضاع غلى 

 ؤؾاؽ ؤو ؤلاغالء".

َى  ًظهغ ما وؤخالمماُ آن اإلابخٌغ" لضًه إب "ؾُجمىهض قغوٍض" ًغي ويظلَ 

ا وهي جلَ ألا  مؿمىح منها مً نبل اإلاجخمؼ وؤزغي ال ماوي وألاخالم ؾحر اإلاؿمىح ًظهَغ

 ؾبو ًخطح ؤّن  مما (40: 6556بها وهي التي جضقؼ الٍاجب هدى الابخٍاع" )الؿغوع ، 
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خجابت للػضًض مً الضواقؼ وألاماوي اإلاغقىيت هه اؾبؤلابضاع غلى لى ًىظغ ب "قغوٍض

 احخماغُ
ً
مدهلت لخكاغل ألاها وألاها  مً وحهت هظغ الخدلُل الىكس ي "َى  ؤلابضاعو" ،ا

الؿُذ مدخىٍاث الالقػىع ؤو  ألاغلى والهى وؤن ؤلابضاع ًخدهو بٌبذ ألاها ختى جُكى غلى

غي (، 61: 6556ما نبل الكػىع". )حغوان،  ؼة هي  ؤّن  (Harry Lee) َاعي لي "ٍو " الؿٍغ

ٍ وهي : ّن لى بقاعة مىه ببالتي حكٍل الكً في   الكىان ٌػاوي هىغحن مً الًؿى

ً قهضان الخب في وغُه -  .زىقه م

ًه ؾخنهاع وجنهضم في الالوعي قالكىان غىضما  ؤلاهخاحُتزىقه مً ؤن الُانت  - لض

لجإ ب بالٌأبتًخملٌه َظا الخىف ٌكػغ  مً مػاهاجه بهظا  ًخسلو غُؼ هكؿه زّم  لىٍو

ت وحػىص له غهلُخه بل  ُه".الػمل ًي ًدهو اهجاػاث لٍي ٌػُض َظا الكىان ؤلابضاع للخٍغ

 الىظشيت العلىهيت((Behavioral Theory:  

ت الؿلىيُت بؼغامت  الخكٌحر ؤلابخٍاعي جكٌحر  ّن لى ؤب(واَؿىن )جظَب الىظٍغ

نُمت الخكٌحر ؤلابخٍاعي بمضي جغابُي هاجج غً الػالنت بحن اإلاثحر والاؾخجابت وجخدضص 

ُت بحن   Medinckومً عواص َظا اإلاىحى مالتزمان ومُضهَ ، والاؾخجابت اإلاثحر هىغُت الغاب

& Maltzman)) ، غاصة جىظُم بالابخٍاع بىنكه "  لى(خُث ًىظغان ب24: 6556)الؿغوع

 
ً
مػُىت  للػىانغ اإلاخضاغُت ؤو اإلاترابُت في جٍىٍىاث ؤو حكٌُالث حضًضة جدهو ؤؾغايا

غي  ُاث لضي الكغص للػىانغ ألاؾاؾك""ٍو مٍاهُت ونىله بن ةمُضهَ ؤهه ًلما ػاصث التراب

ت الؿلىيُت غلى صعاؾت ؤلابضاع"، يبرؤبضاعي جٍىن بخل  لىب وقو غلى  وجهىم الىظٍغ

غ مكٍلت  الخُىٍ ألاؾاؽ لالججاٍ الظي ًكترى ؤّن  اليكاٍ والؿلىى َى في الجَى

ت ؤّن جٍىًٍ الػالنت بحن اإلاثحر  ؾخجاباث لى بالكغص ًهل ب والاؾخجابت، وجايض َظٍ الىظٍغ

ا مً جٍىًٍ الػالنت بحن 
ً
ؼ الظي ٌػؼػ به الؿلىى اهُالن مبضغت باإلعجباٍ مؼ هىع الخػٍؼ

 ".اإلاىبه والاؾخجابت

 ً غي ؾٌجر ؤن َىاى جكاغل بحن غاملي الىعازت والبِئت في الابخٍاع وبضغم م ٍو

ؤغماُ مخػضصة في بُئخه وبطا النذ َظٍ الاغماُ  بخإصًتالىعازت والبِئت ًهىم الُكل 

اصي ب ؼ اإلاىاؾب قان طلًَ  سلو  لىالخػٍؼ ُ ؤالهىُ  لىؾٌجر ب"ظهىع ؤلابضاع ٍو ن ألاقػا

ؼا نض ًدضر الابخٍاع وبطا واحهذ الػهاب ؤو لم ًدهل  بيخاثجهامدٍىمت  قظا النذ حػٍؼ

ؼ ق  .(20: 6556،  ن الؿلىى ؾِىُكئ مىظ والصجه ") الؿغوعةلها حػٍؼ
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 ( اإلاذسظت اإلاعشفيت(Cognitive Theories 

ؤلابضاع الاؾخػضاصاث اإلاػغقُت والخهاثو الاهكػالُت التي جخكاغل مؼ اإلاخؿحراث 

 
ً
ُت  البُئُت لخػُي هخاحا  ألمُخه وقاثضجه ولخلب

ً
ؾحر غاصي جىهله حماغت في غهغ ما هظغا

ؼ  بالُغاثو ( ، تهخم الى65: 6552،  خاحاث ناثمت " )غبض الػٍؼ
ً
ظغٍاث اإلاػغقُت ؤؾاؾا

 
ً
اإلاسخلكت التي ًضعى بها ألاقغاص ألاقُاء والىناجؼ ويُل ًكٌغون قيها ؟ وَظا ًخػلو ؤؾاؾا

،وهي الُغاثو التي ًلجإ اليها ألاقغاص في  (Cognitive Style)بما ٌؿمى باألؾالُب اإلاػغقُت 

هت جدهُلهم للمػلىماث مً البِئت ، قاإلابضع ًىظغ الُه غلى به ه ًهبٌ بةخٍام وبٍُغ

 ً وكُت غلى بُئخه قهى لِـ مجغص مؿخهبل ؾلبي إلاا جهضمه له َظٍ البِئت ، قًال غ

ت اإلاػغقُت في ؤلابضاع غلى الػلمُت ؤلابضاغُت بكٍل ؤؾاؽ وغلى  بنها جغيؼ الىظٍغ

الصخو اإلابضع" وبّن مً الهػب الخكٌحر في ألاصاء ؤو الاهجاػ ؤلابضاعي مً صون بقتراى 

ؤؾاؽ مػغفي لهظٍ الاهجاػاث ؤلابضاغُت يما مً الهػب الخكٌحر في ألاشخام وحىص 

ظا الاججاٍ اإلاػغفي  مثلَ  اإلابضغحن مً اقتراى انهم ًملٍىن نضعاث مػغقُت مخهضمت ، ٍو

م ( ُام حىعصن وؾحَر قتريذ الىظغٍت نض بو  ) بُاحُه وؤوػبل والٌُـ ؤؾبىعن ول

جالثم بكٍل مخكغص غملُت ببضاع ؤقٍاع اإلاػغقُت وحىص بيُت غهلُت ووظُكُت مىؾػت 

دضر ؤلابضاع غىضما  حضًضة ؤيثر مً ًىنها غملُت بغاصة بهخاج قهِ لهظٍ ألاقٍاع، ٍو

ً زبراث  ".ًهاصف الكغص مىانل ال ٌؿخُُؼ جمثلها في يىء ما لضًه م

 الىظشيت ؤلاوعاهيت(Humanistic Theory): 

ي (بغاَام ماؾلى)بًغي   ً ظهغ ؤن جدهُو الظاث ؤلابضاعي ُت ٍو بؼ مً الصخه

ظهغ الاصعاى الخس ي يػىهغ مهم في جدهُو  بكٍل مىؾؼ في اإلاؿاثل الخُاجُت الػاصًت ٍو

ً ةؾاؽ "قالظاث ؤلابضاعي وغلى َظا ألا  ً غ ن اإلابضغحن ًٍىهىن مخجاوعًٍ ومػبًر

اث  دلهىن في غالم الىظٍغ ؤهكؿهم ؤيثر مً الػاصًحن ٌػِكىن وانػهم ؤيثر مً الظًًً 

  يما ًغي ؤّن ، اإلاػخهضاث الىمُُتواإلاجغصاث و 
ً
م  اإلابضغحن ؤيثر حػبحرا غً ؤهكؿهم مً ؾحَر

 
ً
 "ونض طَبذ،(62: 6550) الؿغوع ،"في حػبحراتهم  وؤيثر َبُػُت وجلهاثُت وؤنل يبُا

يبغي  "يالعى ىلض مبضغا ٍو  ً هل بؤؤن ًل قغص ؤعقؼ  لىن جىقغ له الظغوف والخبراث ُل

ت ؤلاوؿاهُت ؤ". و ؤصاء اإلاىاػهت بحن الخاحاث ؤلابضاغُت والضواقؼ مً حهت  ّن جغي الىظٍغ

ت في الىمى  ضوبحن الخُىع الؿىي لىظُكُت ألاها مً حهت ؤزغي، حػ ت وحىٍَغ يغوٍع
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حن الؿالمت الىكؿُت، والخغٍت  والخُىع الُبُػُحن، وجغبِ جىمُت ؤلابضاع بخىاقغ قَغ

 ".الىكؿُت

 الىظشيت الجشخالطيت((Gestalt Theory: 

ُمغق)لهض عؤي  ت الجكخالذ ؤّن  (حر ته الخكٌحر ؤلابخٍاعي  جكٌحر  ؤخض غلماء هظٍغ

الخل قجإة وختى ًخم طلَ البض للكغص ؤن ًضعى اإلاىنل  لىاؾدبهاعي ًهل قُه اإلابخٌغ ب

 
ً
ال غً اإلاكٍلت زم  بػىانٍغ اإلاخػضصة زم هظمه في ؾُام مخٍامل يلي زم الابخػاص نُل

لتي ٌػالج قيها اإلاىنل مػالجت حضًضة بكػل ٌؿمى بىنكت الاؾدبهاع وا ما لىالىنىُ ب

" وجغي َظٍ اإلاضعؾت ؤن ؤلابضاع َى اغاصة اإلاػغقت وألاقٍاع بكٍل وكاٍ غهلي غاصي

ت في جكؿحر الػلمُت ؤلابضاغُت غلى مكهىم ؤلاوؿالم )  Closure)حضًض وحػخمض َظٍ الىظٍغ

ُ الكغص قُه ايماُ الهىعة الىانهت في الص يء ؤو ؾلو اإلاضع  داو  ًاث اإلاكخىخت".، ٍو

 الىظشيت اإلاعشفيت(Cognitive Theory): 

ت اإلاػغقُت غلى ؤن الخكٌحر ؤلابخٍاعي ًمثل غملُت طَىُت حؿحر  لهض عيؼث الىظٍغ

صعاى والىعي والخىظُم والخهيُل هدباٍ وؤلا وقو ؾلؿلت مً الػملُاث مثل ؤلا غلى 

 ، قٍل حضًض للخل ؤو زبرة حضًضة لىصعاى والخٍامل زم الىنىُ بوؤلا 
ً
قالخكٌحر  بطا

وقو ؾلؿلت مً الػملُاث الظَىُت الؿابهت التي ًجب عبُها بػضص غلى ؤلابخٍاعي ٌؿحر 

غي ، يبحر مً زبراث اإلاخػلم ًلىع وحُتزلؼ)ٍو الظايغة جسؼن  بإّن ،Taylor &Getzels)جا

ً الػملُاث الاهخاحُت اإلابضغت واإلادضصة.  حملت م

خؿحر الؿلىى ؤلابضاعي يما َى في اجبؼ الباخث اإلاىهج الىنكي خُث جم صعاؾت م

ُت التي  هت يمُت، قًال غً بغخماص ؤلاحغاءاث اإلاىهج الىانؼ وونكه والخػبحر غىه بٍُغ

هت غكىاثُت ، وبغضاص  ا بٍُغ جخًمً جدضًض اإلاجخمؼ وبزخُاع غُىت ممثلت له ًخم بزخُاَع

ت )الهضم والثباث والخ مُحز ؤصاة البدث والخدهو مً ماقغاث الخهاثو الؿٍُىمتًر

وجُبُو ألاصاة( غلى غُىت البدث وبؾخػماُ الىؾاثل التي جخالءم مؼ َبُػت البدث 

 وؤَضاقه.

 مجخمع البحث وعييخه.11

ً  للجإ مجخمؼ البدث وغُيخه مً َلبت زاهىٍت البُاعم للمخكىنحن اإلاسخلُت م

ت الػامت لت -)الظًىع  ُت وؤلاهار( الخابػت لتربُت نؿم الخاجي والُاعمُت، يمً اإلاضًٍغ رب
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هت َبهُت 6566-6564بؿضاص الٌغر الثالثت ) ( ،ونض جم بزخُاع غُىت البدث بٍُغ

( ً )481غكىاثُت والتي جٍىهذ م البت،يما مىضح في حضُو  َو
ً
 (.4( َالبا

 بحعب الجيغ والصف الذساس يوعييخه  البحثمجخمع ( جىصيع 1حذول )

 اإلاجمىع إهاث رهىس العيىت/ث اإلاجمىع ؤلاهاث الزهىس ثاهىيت البياسق للمخفىكين اإلاجخمع/ث

 18 61 61 4 98 42 42 الصف إلى اإلاخىظط 1

 86 48 11 6 461 04 94 الصف الثاوي اإلاخىظط 2

 01 62 60 4 92 16 49 الصف الثالث اإلاخىظط 3

 481 24 24  684 441 419 اإلاجمىع

 أداة البحث 

الع غلى الاصبُاث خُث بدث والضعاؾاث الؿابهت لخدهُو ؤَضاف ال بػض الَا

 بةغضاصنام الباخث  (Creative Behavior)صاة لهُاؽ الؿلىى ؤلابضاعيؤًخُلب جىاقغ 

الع غلى اإلاهاًِـ للؿلىى ؤلابضاعي منها )مهُاؽ الؿالمي، اإلاهُاؾ ( 6548بػض ؤلَا

ُاؽ)غبُضة،  جض الباخث (6548 بىتربذ،)(، وؤبػاص الؿلىى ؤلابضاعي6542ومه  ً ، لم

 ًهـِ الؿلىى ؤلاب
ً
 ضاعي لضي للُلبت اإلاخكىنحن،مهُاؾا

ً
التي  لئلحغاءاث وقُما ًإحي غغيا

ً ماقغاث الهضم والثباث والخمُحز  .جم الهُام بها للخدهو م

 وصف ملياط العلىن ؤلابذاعي: 

ل الؿلىى ؤلابضاعي باالغخماص غلى ألاصبُاث  بغضاص وبىاء الباخث، بط جم حػٍغ

ُت(، بط غّغقه البا خث" بإهه ؤي ؾلىى ؤو جهغف ؤو قػل والىظغٍاث) الؿلىيُت واإلاػغق

هضع غً الكغص ؤو مجمىغت ألاقغاص في اإلااؾؿت  غً  ممحز ومبضع ًماعؽ بكٍل مٌب

الخػلُمُت والتربىٍت ومىانؼ الػمل لخدؿحن ؤصاء الكغص والجماغت واإلااؾؿت غلى خض 

 .ؾىاء"

ًاهذ ؤلاحابت غل( 41) جٍّىن اإلاهُاؽ مً ى قهغة جهضًغاث طاجُت بهىعجه ؤولُت، و

ًاآلحي هت لٌُغث  هي  ( 4(، مداًض)1(، ؤجكو)0)ؤجكو بكضة):وقو جضعج زماس ي غلى ٍَغ

)6،ال ؤجكو)
ً
ُاؽ غلى مجمىغت مً اإلادٌمحن في 4( ،ال ؤجكو بَالنا ( ،ونض جم غغى اإلاه

ُاؽ والخهىٍم وؤلاعقاص الىكس ي ملخو غي ( 6)مجاُ اله ،لؿغى اؾخسغاج الهضم الظَا

ًاهذ وؿبت ومضي نالخُت الكهغاث ومالءمته ا مؼ َبُػت الػُىت والبضاثل و ؤوػانها،خُث 

غي ؤو %( 85) ؤلاجكام ؤيثر مً غلى نالخُت الكهغاث وبظلَ قهض جدهو الهضم الظَا
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ُاؽ يما هي،  نضم اإلادٌمحن وألازظ ببػٌ الخػضًالث واإلاالخظاث وبهُذ قهغاث اإلاه

ت للمهُاؽ مً نضم وزباث و  جمُحز،ونض جىاقغث زّم جّم بؾخسغاج الخهاثو الؿٍُىمتًر

 :إلاهُاؽ الؿلىى ؤلابضاعي ماقغاث الهضم آلاجُت

 .صذق الفلشاث : جمييز فلشاث اإلالياط 

ُخحن طلَ بسخب وؿبت )غخمض الباخث اؾلى ب غق ً 69ب الػُيخحن اُل %( م

البت،)04ؤلاحاباث التي جمثل اإلاجمىغت الػلُا)  َو
ً
%( مً الاحاباث التي جمثل 69( َالبا

غقخحن مً حجم الػُىت 04اإلاجمىغت الضهُا) البت لخمثُل اإلاجمىغخحن اُل  َو
ً
( َالبا

البت ،ونض جم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي وؤلاهدغاف 481للمهُاؽ التي بلؿذ )  َو
ً
( َالبا

صاللت الكغوم  زخباع لػُيخحن مؿخهلخحن إل  (T.Test)ؤلازخباع الخاجي وبةؾخػماُاإلاػُاعي 

لُا والضهُا لٍل قهغة مً قهغاث اإلاهُاؽ ؤلاخهاثُت بحن مخىؾُي صعحاث اإلاجمىغخحن الػ

ن الكهغاث ؤ ط جبحنومً زالُ هدُجت الخدلُل الاخهاجي ،بقهغة،  (41)البالـ غضصَا

ت بمؿخىي صاللت ت  (5050(حمُػها طاث نىة جمحًز ُ ( ،455)وصعحت خٍغ ًىضح  (6)وحضو

 طلَ.
 ين الطرفيتينبأسلوب العينت اإلبداعيسلوك الالقوة التميزية لفقرات مقياس (2جدول )

الليمت الخائيت  اإلاجمىعت الذهيا اإلاجمىعت العليا ث

 ؤلاهحشاف اإلاعياسي  الىظط الحعابي ؤلاهحشاف اإلاعياسي  الىظط الحعابي اإلاحعىبت

1 3.112 0.463 2.651 0.867 8.171 

2 2.360 0.319 2.158 0.403 5.661 

3 2.391 0.472 2.170 0.363 3.625 

4 2.711 0.451 2.033 0.234 5.615 

5 2.191 1.064 2.054 0.469 6.578 

6 3.206 0.309 3.441 1.319 3.087 

7 2.451 0.634 2.808 1.910 4.087 

8 2.266 1.419 3.772 0.420 8.047 

9 3.192 0.443 2.600 0.867 6.089 

10 2.354 0.617 2.719 1.619 4.908 

11 2.990 0.771 2.470 0.388 3.401 

12 3.274 0.825 2.558 0.620 6.883 
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13 3.236 0.625 2.001 0.333 7.203 

14 2.090 1.064 2.054 0.469 4.578 

15 2.190 1.494 2.664 0.421 8.078 

16 3.169 0.652 3.045 0.339 6.369 

17 3.614 0.497 2.905 0.720 9.004 

18 3.614 0.411 2.405 0.520 7.099 

19 3.001 0.351 3.710 1.319 3.049 

20 3.531 0412 2.617 0.333 5.002 

21 3.258 0.470 3.132 1.671 5.909 

22 2.457 0.614 2.808 0.910 2.087 

23 3.230 0.239 2.630 0.752 5.308 

24 3.275 1.366 2.127 0.361 8.109 

25 2.698 1.122 2.492 0.230 4.492 

26 3.571 0.798 3.427 0.441 6.827 

27 4.044 0.542 2.097 0.651 4.094 

28 3.850 1.129 2.084 0.133 6.236 

29 3.034 0.236 2.550 0.222 3.407 

30 3.451 0.333 2.103 0.462 5.059 

31 2.092 0.634 3.929 1.901 2.902 

32 3.578 0.315 3.362 1.269 4.015 

33 2.882 0.951 2.423 0.521 7.551 

34 3.310 0.061 2.098 0.463 5.509 

ت)5050( غىض مؿخىي صاللت)4028*الهُمت الجضولُت حؿاوي)  (.455( وبضعحت خٍغ

 ثدسحت الفلشة بالذسحت اليليت للملياط: أظهش  اسجباط أظلىب  

الؾخسغاج مػامل ؤلاعجباٍ بحن صعحت ًل  )بحرؾىن (الىخاثج غىض بؾخػماُ مػامل بعجباٍ 

ٍ صالت  ونض جبحن ؤّن (481)قهغة والضعحت الٍلُت ألقغاص الػُىت غلى اإلاهُاؽ حمُؼ مػامالث ؤلاعجبا

 ب
ً
وصعحت (5050)غىض مؿخىي صاللت بحرؾىن  بعجباٍغىض مهاعهتها بالهُمت الجضولُت إلاػامل  خهاثُا

ت  ُ  (486)خٍغ ػض ماقغ غلى نضم قهغاث اإلاهُاؽ، وحضو  ًىضح طلَ.( 4)َو
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 ىن ؤلابذاعي(كيم معامالث إسجباط دسحت الفلشة بالذسحت اليليت إلالياط العل3حذول)

نُمت  ث

 مػامل

 ؤلاعجباٍ

 نُمت مػامل ث الضاللت

 ؤلاعجباٍ

 ث الضاللت

 

نُمت 

 مػامل

 ؤلاعجباٍ

نُمت  ث الضاللت

 مػامل

 ؤلاعجباٍ

 الضاللت

 صالت 0.349 28 صالت 0.478 19 صالت 0.502 10 صالت 0.701 1

 صالت 0.279 29 صالت 0.478 20 صالت 0.631 11 صالت 0.631 2

 صالت 0.603 30 صالت 0.617 21 صالت 0.426 12 لتصا 0.232 3

 صالت 0.541 31 صالت 0.491 22 صالت 0.233 13 صالت 0.542 4

 صالت 0.447 32 صالت 0.559 23 صالت 0.621 14 صالت 0.314 5

 صالت 0.332 33 صالت 0.907 24 صالت 0.439 15 صالت 0.245 6

 صالت 0.341 34 صالت 0.206 25 صالت 0.305 16 صالت 0.430 7

    صالت 0.619 26 صالت 0.445 17 صالت 0.511 8

    صالت 0.510 27 صالت 0.249 18 صالت 0.321 9

 (.182( ودسحت حشيت)1915( عىذ معخىي داللت)19198اللمت الجذوليت إلاعامل إسجباط )بيرظىن( حعاوي)*

  ألاداة:ثباث 

إلاهُاؽ الؿلىى  مت والغثِؿتإلاهماقغاث زباث اإلاهُاؽ: ٌػض الثباث مً الخهاثو ا 

  (15بلؿذ) غُىت قهض جّم بزخُاع مهُاؽ لولخؿاب الثباث ل،ؤلابضاعي
ً
البت  َالبا بالدؿاوي  َو

هخحن   الثباث َما:  الؾخسغاجونض جم الاغخماص غلى ٍَغ

  Test-Retest Method)أ.طشيلت الاخخباس وإعادة الاخخباس:)

هت  ُ مً حػض َظٍ الٍُغ غاثو في الخهى غلى الثباث ، قهض ؤغُض  ؤقًل اُل

، زم صدخذ  مً الُلبت اإلاخكىنحن ؾدباهت مغة ؤزغي غلى الػُىت طاتهاجُبُو ؤلا 

)بحرؾىن( بحن صعحاث الخُبُهحن بلى والثاوي، بلـ  اعجباٍمػامل  وباؾخػماُبحاباتهم ، 

 (.5.884) مػامل الثباث

 :Alpha Cronbach)ب.معادلت الفا هشوهباخ لالحعاق الذاخلي )

هت  بّن  ًمثل "مخىؾِ مػامالث الىاججت غً  يغوهبار لكاؤمػامل الثباث بٍُغ

غاثو مسخلكت وبظلَ قةهه ًمثل مػامل ؤلاعجباٍ بحن ؤي  ُاؽ بلى ؤحؼاء ُب ججؼثت اإلاه

، ً ً ؤحؼاء اإلاهُاؽ)غبض الغخم ً م ـ )496: 4228حؼؤً  (.5.814(ونض بل
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 بصيغخه النهائيت: العلىن ؤلابذاعي ملياط 

ُاؽ جٍىن  ؤغلى  ّن بو  ،، ومً زمؿت بضاثل وؤوػان زماؾُت قهغة (41)مً اإلاه

ِ قغض ي (41)نل صعحتؤو ( 495)صعحت غلى اإلاهُاؽ  هُاؽ.اإلاصعحت غلى  ( 456)وبمخىؾ

 الىظائل ؤلاحصائيت : . 12

  ،جم ازخُاع الىؾاثل ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت التي جخالءم مؼ َبُػت ؤَضاف البدث

 ..(Spss)اثُت بغهامج الخاؾىب ونض اؾخػان الباخث بالخهُبت ؤلاخه

  ؤلازخباع الخاجي(t.test)  لضي غُىت البدث ؤلابضاعيؿلىى اللػُىت واخضة لهُاؽ 

ِ الىظغي  ِ الخؿابي واإلاخىؾ  .واًجاص الكغم بحن اإلاخىؾ

 ؤلازخباع الخاجي(t.test)  لػُيخحن مؿخهلخحن إلًجاص الكغوم بحن مخىؾِ صعحاث

ت للكهغاثاإلاجمىغت الضهُا اإلاجمىغت الضهُا   .لخؿاب الهىة الخمُحًز

  الػالنت بحن قهغاث اإلاهُاؽ  للخػغف بلى ؾخػملببحرؾىن ،  بعجباٍمػامل

 .وصعحخه الٍلُت

 ( بزخباع مغبؼ يأيChi-Square-test إلًجاص الكغوم بحن الُلبت وقها إلاخؿحر )

 الثالث اإلاخىؾِ(. -الثاوي –بهار( والهل الضعاس ي ) بلى -الىىع ) طًىع 

 وجحليل الىخائج : عشض. 13

 الؿلىى ؤلابضاعي لضي الُلبت في زاهىٍت اإلاخكىنحن لىالخػغف بَضف البدث: 

للخدهو مً َظا الهضف جم خؿاب اإلاخىؾِ الخؿابي لضعحاث و  بهار(–يٍل) طًىع 

( وغىض 440445( وبةهدغاف مػُاعي )414.542غُىت البدث مً الُلبت اإلاخكىنحن بلـ )

ؤلازخباع الخاجي  وبةؾخػماُ( 456اإلاخىؾِ الكغض ي الظي بلـ ) اإلاىاػهت جبحن ؤهه ؤغلى مً

صعحت (420051)، ظهغ ؤن الهُمت الخاثُت اإلادؿىبت (One-Sample T-Test)لػُىت واخضة

 ب،قهي صالت (4.22)يبر مً الهُمت الخاثُت الجضولُتؤوهي 
ً
 ((5.50)غىض مؿخىي  خهاثُا

ت  ىع وبهار( َلبت زاهىٍت اإلامما ًضُ غلى ؤن  (484)وصعحت خٍغ ًخهكىن خكىنحن يٍل )ًط

ُ بال  ًىضح طلَ.( 1)ؿلىى ؤلابضاعي، وحضو
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الخائي لعيىت واحذة لذاللت الفشق بين اإلاخىظط الحعابي واإلاخىظط  ؤلاخخباس (4حذول )

 على ملياط العلىن ؤلابذاعي للطلبت  هيلالفشض ي 
 حجم 

 العيىت

 اإلاخىظط 

 الحعابي

 ؤلاهحشاف

 اإلاعياسي 

 اإلاخىظط

 يالفشض 

 دسحت  الليمت الخائيت

 الحشيت

 1015معخىي الذاللت

 صالت 484 الجذوليت اإلاحعىبت 456 440445 414.542 481

420051 4.22 

ًخهكىن  جت بلى ؤن الُلبت مً اإلاخكىنحن طًىع وبهار  ًمًٌ جكؿحر َظٍ الىُد

ظلَ غىض بالؿلىيُاث ؤلابضاغُت ،ألّنهم نض حػغيىا بلى ازخباعاث في مغاخل ؾابهت وي

ًاصًمي واإلاػغفي، يما  نبىلهم في مضاعؽ اإلاخكىنحن جهِـ مؿخىي جكىنهم الػهلي وألا

ت اإلاػغقُت  ؤقاعث بلى طلَ غلى ؤن الخكٌحر ؤلابخٍاعي ًمثل غملُت طَىُت حؿحر  مًالىظٍغ

ل وؤلا وؤلا  الاهدباٍوقو ؾلؿلت مً الػملُاث مثل  صعاى صعاى والىعي والخىظُم والخهُي

ٍامل زم ا  ، قٍل حضًض للخل ؤو زبرة حضًضة لىلىنُى بوالخ
ً
قالخكٌحر ؤلابخٍاعي ٌؿحر  بطا

ها بػضص يبحر مً زبراث غلى  وقو ؾلؿلت مً الػملُاث الظَىُت الؿابهت التي ًجب عُب

الظايغة جسؼن حملت مً " بإّن ، Taylor & Getzels)جاًلىع وحُتزلؼ، لظلَ ؤيض)اإلاخػلم

جماًؼ الُلبت اإلاخكىنحن بالٌكاءة والخهغف وألاصاء  " ويظَلاإلابضغت  ؤلاهخاحُتالػملُاث 

 والكاغلُت الظاجُت في ازخُاع اإلاهماث الهػبت وجهىنػهم الىجاح في الؿلىيُاث اإلابضغت.

 فشطيت البحث:. 14

( لضي الُلبت في زاهىٍت 5.50ال جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي)

ىع  ُ به -اإلاخكىنحن غلى وقو مخؿحري الىىع )ًط الثالث  -الثاوي -ار(، والهل الضعاس ي) ألاو

 اإلاخىؾِ(.

 إهاث(.–الخعشف إلى الفشوق في العلىن ؤلابذاعي بحعب مخغير الىىع) رهىس  . أ

( اإلاؿخهلت Chi-Square-testؤقاعث هخاثج جدلُل البُاهاث باؾخسضام مغبؼ يأي)

 -ع ) الظًىع بلى وحىص قغوم صالت ؤلابضاعي في الؿلىى ؤلابضاعي غلى وقو مخؿحر الىى 

( غىض مؿخىي 00441ؤلاهار( ولهالح الظًىع ،اط بلؿذ نُمت مغبؼ يأي اإلادؿىبت )

ت )5،50صاللت) ( 0( وحضُو )4081( وهي ؤيبر مً نُمت يأي الجضولُت )4( وبضعحت خٍغ

 ًىضح طلَ.
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 ؤلاهاث( وكيمت هآ اإلاحعىبت–(الفشوق في العلىن ؤلابذاعي بحعب الىىع )الزهىس 5حذول)
 ذدع الىىع

 ألافشاد

 اإلاذي

 اإلاخىظط

 كيمت هآ

 اإلاحعىبت

 دسحت

 الحشيت

 معخىي 

 1915الذاللت

 الليمت

 الجذوليت

 4081 صالت 4 00441 4120496 24 رهىس

 4420545 24 إهاث

 صالت ؤلابضاعيلى ؤقاعث َظٍ الىدُجت بؤ - ؤ
ً
في الؿلىى ؤلابضاعي  ن َىاى قغونا

ىع   إلاخؿحر الىىع)الًظ
ً
الظًىع ،مما ًضُ غلى ؤن  ؤلاهار( ولهالح–وقها

 ً مٌ  مً ؤلاهار في بجهاقهم بالؿلىى ؤلابضاعي. ٍو
ً
الظًىع ؤيثر بَخماما

 مً ؤلاهار في اإلاكاعيت في 
ً
جت مً ؤن الظًىع ؤيثر وكاَا جكؿحر َظٍ الىُد

م غلى الخكٌحر وؤلابضاعي ومماعؾت  ت والػهلُت التي جدكَؼ ألاوكُت الكٌٍغ

ت واإلاضعؾُت الؿلىيُاث ؤلابضاغُت التي ًخػلمى  َا زاعج البِئت ألاؾٍغ

واإلاىظماث اإلاجخمػُت وألاهضًت الثهاقُت ومىايبت ًل ما َى حضًض الظي 

 ًدكؼ الكٌغ والؿلىى والخكىم. 

الخػغف بلى الكغوم في الؿلىى ؤلابضاعي بدؿب مخؿحر الهل الضعاس ي  - ب

 ُ  الثالث اإلاخىؾِ(. -الثاوي–)ألاو

( Chi-Square-test)مغبؼ يأيؤقاعث هخاثج جدلُل البُاهاث باؾخسضام  - ث

اإلاؿخهلت بلى غضم وحىص قغوم صالت ؤلابضاعي في الؿلىى ؤلابضاعي غلى وقو 

ُ )  مخؿحر الهل الضعاس ي ُ ( الثالث اإلاخىؾِ –الثاوي  –ألاو ( 2) وحضو

 .ًىضح طلَ

 (الفشوق في العلىن ؤلابذاعي على وفم مخغير الصف الذساس ي وكيمت هآي اإلاحعىبت6حذول)

 اإلاذي       عذد ألافشاد الىىع س يالصف الذسا

 اإلاخىظط

 كيمت هآي 

 اإلاحعىبت

 الذاللت معخىي الذاللت دسحت الحشيت

 ؾحر صالت 5،50 6 50452 654،56 60 رهىس إلى اإلاخىظط

 420026 64 إهاث

 ؾحر صالت 5،50 6 5،810 650،42 11 رهىس الثاوي اإلاخىظط

 428،25 48 إهاث

 ؾحر صالت 5،50 6 40549 420،92 60 هىسر الثالث اإلاخىظط

 659015 01 إهاث



 د/ حعً أحمذ ظهيل

238 

 
 

لضي الُلبت  غضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت لىحكحر َظٍ الىدُجت ب

 ُ الثالث اإلاخىؾِ( ،وَظا ٌػؼي بلى  –الثاوي  –اإلاخكىنحن بدؿب الهل الضعاس ي )ألاو

هت جكٌحٍر وؾ ٍغ ُت وحىص غىامل غضًضة منها نضعاث الكغص الػهلُت َو ماجه الصخه

 ومهاعاجه اإلاػغقُت.

بن حؿاعع ألاخضار والتي جدؿابو قيها إلبضاغاث والازتراغاث الخهىُت الجضًضة 

 غلى ؤقغاص اإلاجخمؼ 
ً
 يبحرا

ً
الظي ًهػب قُه مالخظت الاهجاػ الخهُهي ،لظا قان للبِئت ؤزغا

 ؾلىيُت مػُىت،وبّن بػٌ الثهاقاث جاصي بلى ؤؾال
ً
ُب جكٌحر قهي ُجملي غليهم ؤهماَا

 ً ا،لظلَ قالخكٌحر ٌػبر غً ًل وكاٍ طَني ؤو غهلي ًسخلل غ مػُىت صون ؾحَر

ُت  ؤلاخؿاؽ،وؤلاصعاى الخس ي ؤو ًخجاوػ الازىحن بلى ألاقٍاع اإلاجغصة ،بِىما ٌكحر بلى زان

غ، قًال غً بهه الهضعة غلى  ؤلابضاع ؤو الهضعة غلى الخلو وؤلاجُان بما َى حضًض ومبٌخ

نُلت والخلىُ باؾخسضام الخسُالث والخهىعاث مثلما ٌكحر بلى الهضعة بهخاج ألاقٍاع ألا 

غلى ايدكاف ما َى حضًض وبغُاء مػاٍن لؤلقٍاع، وؤلابضاع ٌػني الخدغع مً الخىف 

ئي اإلاىاؾب واإلاضعؽ الجُض،  واإلاىؼ لظَل قةن بًجاص الكغص اإلابضع ٌػخمض غلى الىؾِ الُب

 
ً
ً ؤًًا ت الؿلىيُت "بّن والكغص اإلابضع ًكترى ؤن آلازٍغ مبضغىن، ومً وحهت هظغ الىظٍغ

الخكٌحر ؤلابضاعي َى ؾلىى مخػلم ًسًؼ لهىاهحن ومباصت الخػلم التي جدٌم ؤي ؾلىى 

ٍخم حػمُمه غلى مىانل ؤزغي اؾدىاصا بلى الىخاثج التي  آزغ، وبّن َظا الؿلىى ًضغم و

لى اهه اؾخجابت إلاىنل ًدهل غليها ويمُت الخػٍؼؼ قهي جىظغ بلى الخكٌحر بدل اإلاكٍلت غ

  .ؤو مثحر مػحن، والكغص ٌؿخسضم غاصاث وؤهماٍ مػُىت

 بلى ألايثر 
ً
جُا يخهل بها جضٍع قالكغص ًبضؤ باؾخسضام ؤهماٍ ؾلىيُت بؿُُت ٍو

 إلًجاص الخل ألاوؿب مؼ الٌكل غً خلىُ بضًلت واعجباَاث حضًضة "وَظٍ 
ً
حػهُضا

 ً الؿلىى الابضاعي .الىخاثج جخكو مؼ الضعاؾاث الؿابهت في الٌكل غ

ً خالل  .15 ً اظخيخاج مام  :ًؤحي هخائج البحث ًمى

  ُاتهم بّن الؿلىى ؤلابضاعي ؾلىى مخػلم ًمًٌ للُلبت حػلمه زالُ مغاخل خ

ت واإلاػغقُت والضعاؾُت غً ٍَغو الخهلُض الاًجابي واإلاالخظت الضنُهت  الػمٍغ

ؼ والدصجُؼ اإلاؿخمغ.  والخػٍؼ
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 محعزاث وؾعماث الصخهعُت ؤلابضاغُعت، التعي ًمٌعً ٌػعض الؿعلىى ؤلابعضاعي ؤخعض م

هععععت اإلاىظىمععععت ألا  ت والبِئعععت اإلاضعؾععععُت والثهاقُععععتبىائهعععا غععععً ٍَغ عععٍغ ، لععععظا قععععةن ؾع

الؿعماث الصخهعُت، والػهلُععت جخمثعل بالُالنععت واإلاغوهعت وألانععالت فعي الخكٌحععر، 

اح ونىة الضاقػُت واإلاثابغة ، والهضعة غلى ؤلالتزام بإصاء اإلاهماث الهػبت، وؤلاهكخ

غلعععى الخبعععرة، وجهععععضًغ الخهعععاثو الؿعععلىيُت للُلبععععت اإلاخكعععىنحن، والهعععضعة غلععععى 

ععععً  ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععت، ومع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععلىيُاث الهُاصًع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععت والؿع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععت، وؤلابضاغُع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععخػلم، والضاقػُع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع الع

الؿععلىيُت التععي ًخمحععز بهععا اإلاخكععىنحن غهلُععا منهععا الضاقػُععت (الؿععماث)الخهععاثو

الخكٌحععر وخععب والاؾعخهاللُت وألانععالت واإلاغوهععت واإلاثععابغة واإلابعاصعة والُالنععت فععي 

الاؾخُالع ونىة اإلاالخظت خُث ًبدث اإلاخكىم اإلابضع غً الخكانُل والػالناث 

ىدبعه بعىعي إلاعا ًعضوع خىلعه والخكٌحععر الخعإملي، قًعال غعً الخكعىم فعي الخدهععُل  ٍو

اإلاضعسعع ي العععظي ٌػعععض معععً ؤَعععم اإلاجعععاالث التععي حػبعععر غعععً الخكعععىم الػهلعععي للُلبعععت 

 .وخؿً الخهغف في اإلاىانل اإلاضعؾُت

  مؼ حػض 
ً
ألاؾغة البِئت ألاولُت لبىاء الؿلىى ؤلابضاعي لضي ألابىاء ًٍىن مخٍامال

الضوع اإلاهم للمضعؾت والظي ًاصي بلى الدصجُؼ غلى الؿلىيُاث ؤلابضاغُت 

ت خُث حػض اإلاضعؾت هي اإلااؾؿت الاحخماغُت ألازغي التي جخىلى  وؤلابخٍاٍع

 في عغاًت  جيكئت الُلبت وجغبُتهم بهىعة مىهجُت، لظلَ قةن لها
ً
 باعػا

ً
صوعا

الخكىم الػهلي ؤو ؤيػاقه، قالبِئت اإلاضعؾُت غىضما جٍىن بِئت حاطبت حػمل 

 .غلى حصجُؼ الُلبت غلى الؿلىى ؤلابضاعي

  ٌؿاَم اإلاؿخىي الثهافي لؤلؾغة، قًال غً مخؿحراث ؤزغي منها "جىاقغ وؾاثل

ٍ  الثهاقت في اإلاجُز ومؿخىي حػلُم الىالضًً والػىاًت اإلاباقغة غلى جدكحز اليكا

الػهلي غىض الُلبت مً زالُ الخكاغل والخىاع وحصجُؼ مسخلل ؤقٍُا الخػلم 

ت  .والخكٌحر واليكاَاث ؤلابخٍاٍع

 الخىصياث. 16

  ُت  يغوعة ؤْن جإزظ اإلااؾؿاث التربىٍت والخػلُمُت بكئاث اإلاخكىنحن وجىم

ت ،وتهُئت البِئت اإلاضعؾُت اإلا ىاؾبت التي حػمل غلى ؾلىيُاتهم ؤلابضاغُت وؤلابخٍاٍع
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م غلى ؤلابضاع خخُاحاث التي حؿاغضَم هجاػ وجىقحر حمُؼ ؤلا بخٍاع وؤلا وؤلا  جدكحَز

 غلى الخكىم والخمحز.

 جكػُل صوع الاعقاص التربىي في اإلاضعؾت في جىمُت الؿلىيُاث ؤلاًجابُت 

ٍغو   َ ت لضي الُلبت اإلاخكىنحن في مضاعؽ اإلاخكىنحن غً ؤلابضاغُت وؤلابخٍاٍع

ت والدصجُػُت وب جهضًم ٍغ م غلىغضاص البرامج الخىمىٍت والخٍُى خث  التي حؿَا

ى الهُام بالؿلىيُاث ؤلابضاغُت واإلاكاعيت الكػالت في اإلاؿابهاث بلالُلبت 

ت صازل اإلاضعؾت وزاعحها.  ؤلابخٍاٍع

  ً يغوعة ؤن ًإزظ اإلاضعؾحن )مغقضو الهكىف( صوعَم اإلاُضاوي في الٌكل غ

ايُت ، والػمل غلى حصجُؼ اإلاىاَب الػملُت وؤلابضا غُت واإلاىاَب الكىُت والٍغ

الُلبت غلى ؤصاء الؿلىيُاث ؤلابضاغُت صازل الهل الضعاس ي وجهضًم الضغم 

 الىكس ي واإلاػىىي واإلااصي لهم وزلو الجى الهحي للمىاقؿت غلى ؤلابضاع والخكىم.

 اإلالترحاث .17

 اإلاخكىنحن والُلبت  بحغاء صعاؾاث مهاعهت  للٌكل غً الؿلىى ؤلابضاعي بحن الُلبت

ً في اإلاغخلت اإلاخىؾُت.  اإلاخمحًز

  بحغاء صعاؾت بعجباَُت جٌكل غً صوع البرامج ؤلاعقاصًت في جىمُت الؿلىيُاث

 .وؤلاغضاصًتؤلابضاغُت لضي َلبت اإلاغخلت اإلاخىؾُت 

  ًاء والؿماث الصخهُت للُلبت بحغاء صعاؾاث بعجباَُت بحن الؿلىيُاث ؤلابضاغُت والظ

 اإلاخكىنحن.

 اإلاصادس العشبيت وألاحىبيت .18

ًت 4289ؤبى الىُل، مدمض الؿُض) - ( ؤلاخهاء الىكس ي والاحخماعي والتربىي،صاع النه

 الػغبُت ،ؾلؿلت غلم الىكـ، الهاَغة.

ؤزغ الخمٌحن ؤلاصاعي غلى الؿلىى ؤلابضاعي لضي ( 6548) بيذ عبذ،ببغاَُم -

ت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة، الػاملحن،صعاؾت میضاهیت بماؾؿت اجهاالث الجؼاثغ،عؾال

 .حامػت نانضي مغباح،وعنت،الجؼاثغ

قػالُت بغهامج مهترح لخىمُت ؤلابضاع لضي ؤَكاُ مداقظت ( 6552) ؤَل،ؤماوي مدمض -

 .ؾؼة، عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة، ًلُتالتربُت بالجامػت ؤلاؾالمُت
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لخىػَؼ، ( ، الؿلىى الخىظُمي، صاع الخامض لليكغ وا6559خماصاث، مدمض خؿً) -

 غمان.

م، خؿحن، بصاعة اإلاىظماث) - ٍ 6554خٍغ  ، صاع خامض لليكغ والخىػَؼ، غمان.4(، 

( يؿىٍ الػمل وغالنتها بالؿلىى ؤلابضاعي لضي 6546ؾلُمان ؾالم)  الدجاب ، -

م حىىب ألاعصن، مجلت الػلىم التربىٍت  ُت في بنُل مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخٍىم

 ألاعصهُت، ألاعصن. ، الجامػت 44والىكؿُت، م 

ؤزغ الخمٌحن ؤلاصاعي والضغم ( 6552) الخغاخكت، مدمض، والهُتي،نالح الضًً -

صعاؾت : الخىظُمي في الؿلىى ؤلابضاعي يما ًغاَا الػاملىن في قغيت الاجهاالث ألاعصهُت

ت،اإلاّجلض  .6552 لؿىت( 6) ،الػضص 44 مُضاهُت،صعاؾاث،الػلىم ؤلاصاٍع

قػالُت بغهامج مهترح في الانخهاص اإلاجزلي لخىمُت (:  6551)  ًًخؿً، إلاُاء نالح الض -

بػٌ مهاعاث الخكٌحر لضي جلمُظاث الخلهت ؤلاغضاصًت في يىء بغهامج ًىعث 

 .للخكٌحر،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة، مػهض الضعاؾاث التربىٍت،حامػت الهاَغة،مهغ

ُل اهخهاصي للمىظماث،صاع بصاعة ؤوكُت الابخٍاع والخؿحر صل(  6551)  خؿني،مدمىص -

ش لليكغ،الؿػىصًت  .اإلاٍغ

 .الؿلىى ؤلاصاعي،حضة،صاع اإلاجمؼ الػلمي( 4298)  وعؾمُت زلُل، خمؼة،مسخاع -

( مىظىمت الؿلىى ؤلابضاعي في مغخلت الُكىلت، مجلت 4222خىىعة، مهغي غبض الخمُض ) -

 (.90-16الُكىلت الػغبي، الػضص الهكغي )

ً ) حغوان ، قخحي غبض ال - ٍ  6556غخم ٍ ومٍىهاجه ،   ، صاع الكٌغ. 4( ؤلابضاع مكهىمه ومػاًغ

( ،الخمٌحن وؤزٍغ غلى جىمُت الؿلىى ؤلابضاعي في اإلااؾؿت 6540حىاُ ، مدمض ؾػُض ) -

ُت)  -الانخهاصًت  صيخىعاٍ ؾحر ميكىعة ( ،حامػت خؿِبت بً بىغلي  ؤَغوختصعاؾت مُضاه

 الكلل.

ضان ، مدمض مهُكى ) - ( معجم اإلاهُلخاث الىكؿُت والتربىٍت، حضة ، صاع ٌ 4422ٍػ

 الكغوم.

( الػالنت بحن ؤبػاص جهمُم الػمل والؿلىى ؤلابضاعي للػاملحن، مجلت  4222الؿالم ،ماٍض)  -

ت، ع  َ ؾػىص، الؿػىصًت. 62الػلىم ؤلاصاٍع  ، ًلُت بصاعة ؤلاغماُ، حامػت اإلال

، صاع واثل لليكغ ، الهاَغة . للُباغت  4، ٍ  (مهضمت في ؤلابضاع6556الؿغوع ، هاصًا َاًل )  -

 واليكغ، ألاعصن.
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ت، صاع ؾٍغب للُباغت واليكغ، الهاَغة ، مهغ.4226الؿلمي، غلي ) -  ( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

( ؤزغ الخمٌحن ؤلاصاعي غلى الؿلىى ؤلابضاعي للػاملحن 6548الؿالمي ، ًمامت مظهغ غؼاوي) -

ت ا هغباثُت/ الكغاث ألاوؾِ الػغام، مجلت صعاؾت مُضاهُت غلى اإلاضًٍغ ُانت اٌل لػامت إلهخاج ال

 .6542( ، حىان 2بغلحن، الػضص ) -اإلاغيؼ الضًمهغاَي الػغبي ؤإلااهُا –ت حخماغُالػلىم الا 

ت اإلاىظمت، ٍ 6546الُغاوهت، خؿحن ؤخمض وآزغون) - ، صاع الخامض لليكغ والخىػَؼ، 4(  هظٍغ

 غمان.

ل مدمض ) غبض الغخمً ، امحرة الك - ( الػالنت بحن الؿلىى ؤلابضاعي واؾخضامت اإلاحزة 6548ٍغ

الخىاقؿُت غلى الىالء الخىظُمي )بالخُبُو غلى غُىت مً اإلاهاعف الؿىصاهُت (، ًلُت الضعاؾاث 

ٍ ؾحر ميكىعة(. ؤَغوختلىحُا ) ى ، حامػت الؿىصان للػلىم الخٌى  صيخىعا

 والخُبُو ، صاع الكٌغ الػغبي ، الهاَغة . ٍتالىظغ  : الىكس ي الهُاؽ(4228)،ؾػضًالغخم غبض -

ؼ، ؾػُض )  -  ، صاع الثهاقت لليكغ والخىػَؼ، ألاعصن.4ؤلابضاع، ٍ  ( اإلاضزل بهار 6552غبض الػٍؼ

( الػالنت بحن اإلاىار الخىظُمي والؿلىى ؤلابضاعي صعاؾت  6542غبُضة، ؾامي مدمىص ) -

مؼ اإلاخىؾُت في نُاع ؾؼة، عؾالت ماحؿخحر ؾحر جُبُهُت غلى الهُئاث الخضَعؿُت في ًلُاث اإلاجخ

 ؾؼة. – ؤلاؾالمُتميكىعة، الجامػت 

الخكٌحر ؤلابضاعي، مكهىمه، ؤهىاغه، زهاثهه، مٍىهاجه،مغاخله ( 6545) غغقاث،قًُلت -

 http://www.alnoor.se/article.asp?id=91424والػىامل اإلاازغة قُه،مغيؼ الىىع للضعاؾاث

ُت 6565الػٍاقت، عهضا ) - ( مكهىم الؿلىى ؤلابضاعي في الػمل واإلااؾؿاث اإلاهى

https://e3arabi.com 

ععععض ) - ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععىاوي، مدمع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععه 6546غلع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععضاعي: ماَُخع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععععلىى ؤلابع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ( الؿع

 https://www.rowadalaamal.comوؤَمُخه

( ؤزغ الخدكحعز فعي العىالء الخىظُمعي باإلااؾؿعاث الػاملعت، مجلعت حامػعت 6544الكاعؽ ،ؾلُمان ) -

 ، حامػت صمكو، ؾىعٍا. 1هاصًت والهاهىهُت ،عصمكو للػلىم الانخ

( الؿعلىى الخىظُمععي فععي اإلااؾؿععاث 6552الؿععُض مدمععض ) وغبعض اإلاجُععض، قلُعه، قععاعوم غبععضٍ، -

 .الخػلُمُت، صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَؼ والُباغت، غمان

،  ؤهماٍ الؿلىى ، مٌخبعت اإلاجخمعؼ الػغبعي لليكعغ والخىػَعؼ( 6564الهٍغ ؾىلي ، خؿً ؤخمض ) -

 .، غمان4ٍ
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ا في ؤلابضاع الخىظُمي( 6551) الٌبِس ي ،نالح الضًً - صعاؾعت اؾعخُالغُت : بصاعة اإلاػغقت وؤزَغ

ت،الػغام(ؤَغوخت صيخىعاٍ" )الهىاعي اإلاسخلِ. مهاعهت لػُىت مً الهُاع  .،الجامػت اإلاؿدىهٍغ

عي لععضي جلمُعععظ الؿععلىى ؤلابععضا ؤهمععاٍ( الػالنععت بعععحن  6544هللا ) اإلاععالٍي ، غبععض الععغخمً غبععض -

ت في ماصة التربُت  ، مجلت الػلىم التربىٍت والىكؿُت ، ؤلاؾالمُتاإلاغخلت الابخضاثُت ونضعاجه ؤلابخٍاٍع

 .412.م 6546( لؿىت 4( الػضص )44اإلاجلض )

ت، مهغ.6552ماَغ ، اخمض ) - ت، الضاع الػغبُت، ؤلاؾٌىضٍع  ( بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ىاعي وغبض الغاػم زلُل) -  َ ( "ؤلابضاع في الهُاع الخٍىمي الجؼاثغي" )بدث 6552مػغاج

 مدٌم(، مجلت الػلىم الانخهاصًت والدؿُحر، حامػت ؾُُل، الػضص الؿاصؽ، الجؼاثغ .

َُم والخهاثو والخجاعب الخضًثت، ٍ 6554هجم، غبىص،) - ، صاع واثل 4( بصاعة الابخٍاع: اإلاكا

 لليكغ والخىػَؼ، غمان.

بغهامج صغم الابخٍاع الخػلُمي)الؿلىى ؤلابضاعي واإلاىَبت( ( 6546الى هاوي، مدمىص ) -

https://youtu.be/5cGpbDO 
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 اإلاالحم..19

 ملياط العلىن ؤلابذاعي بصيغخه النهائيت (1)ملحم
ؤجكو  الكهغاث ث

 بكضة

ال  مداًض ؤجكو

 جكو ا

ال اجكو 

 بَالنا

اؾخُُؼ اإلاكاعيت بإقٍاع حضًضة وهاصعة مً ؤحل جدهُو  4

 ؤَضاف اإلاضعؾت

     

      اخغم غلى غضم الخػهب ألقٍاعي ؤلابضاغُت . 6

بًجاص َغاثو حضًضة ؤيثر قاغلُت إلهجاػ الػمل  لىؤؾعى ب 4

 اإلاضعس ي

     

مهم  ؤلابضاع غلى ؤهه مىعصلى جىظغ ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ب 1

 للمخػلمحن ًيبغي الاؾدثماع قُه مؿخهبال

     

ؤقػغ باإلالل والغوجحن مً جٌغاع ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في بهجاػ  0

 الىاحباث اإلاضعؾُت

     

ؤحغب ألاقٍاع ؤلابخٍاٍعت الجضًضة البىاءة وال اخٌم غليها  2

 
ً
 مؿبها

     

ؤخهل غلى اإلاػلىماث الالػمت الجساط الهغاع اإلاىاؾب في  9

 اإلاضعؾت بؿغغت قاثهت وصنت غالُت

     

َمت الؿالبت غلى ٍَغهت ؤصاء  8 ُز الّؿِ َمحُّ ؤؾعى بجض ألن ًٍىن الخَّ

 غملي في اإلاضعؾت

     

جىقغ بصاعة اإلاضعؾت اإلاػاعف اإلاػلىماث الٍاقُت للمخكىنحن  2

 ألصاء الػمل بٌكاءة غالُت

     

      مها الجمُؼؤؾخُُؼ الخػبحر غً ؤقٍاعي بلؿت وبٍُغهت ًكه 45

الخىف مً الككل ًجػلني ؤجغصص ؤخُاها في انتراح ؤقٍاع  44

غ الػمل  حضًضة لخٍُى

     

https://cutevamp.com/what-is-meant-by-creativity-behaviour
https://cutevamp.com/what-is-meant-by-creativity-behaviour


 د/ حعً أحمذ ظهيل

246 

 
 

ؤغبر غً مهترخاحي وؤقٍاعي الجضًضة بثهت غالُت في  46

 اإلاىانكاث صازل الهل الضعاس ي.

     

ؤخغم غلى مػغقت ؤوحه الخلل والههىع في ما ؤنىم به مً  44

 غمل اجىنؼ الىجاح قُه

     

غ بضاثل غضًضة للخػامل مؼ اإلاكٌالث  41 لضي الهضعة غلى جٍُى

 التي جىاحنهي في ؤزىاء اهجاػغملي

     

ؤعيؼ غلى جدضًض جكانُل الػمل ؤلابخٍاعي ومغاخله نبل  40

 البضء في جىكُظٍ

     

اعؾب في الػمل يمً قٍغو حؿىصٍ عوح اإلاجاػقت في ؤصاء  42

 اإلاهماث الهػبت

     

الهضعة غلى زلو ألاقٍاع الجضًضة في اؾلب اإلاجاالث لضي  49

 الضعاؾُت

     

      ؤمخلَ الصجاغت الٍاقُت للهُام بإغماُ ببضاغُت حضًضة 48

ؤَخم باإلاكاعيت في خل اإلاكٌالث التي حػُو ؤغماُ ػمالجي  42

 صازل الكهل الضعاس ي

     

ؤلاهجاػ اعؾب باإلاكاعيت مؼ ػمالجي الظًً ًمىدىهني الخٍغت في  65

 والدصجؼ غلى ألاغماُ ؤلابضاغُت

     

ؤغمالي  ؤصاءؤنىم بخجغبت ألاقٍاع وألاؾالُب الجضًضة في  64

 الُىمُت

     

ًاهذ قاجػت في  66 ؤعقٌ ًل اإلاماعؾاث الضعاؾُت الخاَئت وبن 

 بِئتي اإلاجزلُت واإلاضعؾُت 

     

ؤغمل غلى احخُاػ خاالث الاخباٍ التي جىاحهي في ؤزىاء  64

 ؤلازخباعاث اإلاضعؾُت بهدغاف

     

      ؤشجؼ ػمالجي غلى الؿلىيُاث ؤلاًجابُت وؤلابخٍاٍعت 61

      ؤعي ان الهلو الامخداوي َى خاقؼ لئلهجاػ والخكىم  60

ؤغمل غلى جدؿحن غالناحي الصخهُت مؼ ػمالجي ومضعس ّي  62

غ نضعاجُىمهاعاحي.  لخٍُى
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لت ؤؾخُُؼ الخػاٌل مؼ اإلاكٌالث 69       الهػبت  لكتراث ٍَى

ؤغخمض غلى الخضؽ بالهىاب والخُإ غىضما ؤجدغى لخل  68

 مكٍلت ما

     

      ؤقػغ ؤن الػمل الكام َى الػامل ألاؾاؽ للىجاح 62

ألاغماُ بمكغصي ؤيثر مً اغخماصي غلى حهض  جاػ ؤقًل به 45

 آلازٍغً

     

 بخهضًم ؤقٍاع حضًضة مً 44
ً
و ؤقٍاعي  بهني ؤيثر بَخماما حؿٍى

 لآلزٍغً

     

      ؤغمل غلى ما ؤغخهض ؤهه الصخُذ َى ؤيثر ؤَمُت باليؿبت لي 46

      ؤًلل بها التيالخمحز في حمُؼ الىاحباث والاغماُ  لىؤؾعى ب 44

ؤقاعى في اؾلب اإلاهغحاهاث اإلاضعؾُت ألزباث نضعاحي ومهاعاحي  41

 ؤلابضاغُت

     

 (2ملحم )

 على ملياط العلىن ؤلابذاعي وجشجيبها بحعب الللب العلمي وميان العملاظماء اإلاحىمين 

 الللب اظم اإلاحىم ث

 العملي

 الخخصص العام 

 

 ميان العمل

 ؤلاعقاص الىكس ي ؤ. ص حباع واصي باٌَ الػٌُلي 4

 والخىحُه التربىي 

 حامػت بؿضاص /ًلُت التربُت ابً الهُثم /

 للػلىم الهغقت

 خىحُهالعقاص هكس ي و الا  .صؤ.م  اؾغاء َاصي غباؽ 6

 تربىي ال

 وػاعة التربُت/ اإلاضًٍغت الػامت لتربُت بؿضاص

 /مػهض الكىىن الجمُلت 4الٌغر

 وػاعة التربُت/ اإلاضًٍغت الػامت لتربُت بؿضاص غلم الىكـ التربىي  ؤ.م .ص مل ابغاَُم غبض الخالوؤ 4

 /مػهض الكىىن الجمُلت 4الٌغر

 ًلُت الامام الٍاظم الجامػت غلم لىكـ التربىي  م .ص.ا خُضع يٍغم حاؾم الجؼاثغي  1
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 /مػهض الكىىن الجمُلت 4الٌغر

 /ابىالهاؾم ؾػض هللا 6 حامػت الجؼاثغ غلم الىكـ اإلاضعس ي ا. م .ص مؼعاعة غلي وػُمت 2

 الاعقاص الىكس ي ؤ.م.ص زىجغ َاقم قغخان 9

 والخىحُه التربىي 

 ؤلاعقاصالجامػت اإلاؿدىهٍغت/ًلُت التربُت/

 الىكس ي

 


