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ي ــاعـــل االجتمـــأثر استخدام نمط حل المشكالت في التواص

عبر الشبكة بالفيسبوك علي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

 لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة المتوسطة بعفيف
 دادـإع

 بنـذر بن مطـر بن ماطـر العتيبي /أ
 ماجستري تكيًات التعلًه

 ثـــــص البحـــــمستخل

هدؼ هذا البحث إلػ  عررةػأ ر ػر الصكااػج ااعصعػبر  رشػر ال)ػبلأ  ب ال( كػشكؾ   لحػج 
للع)لالت رل  صنع أ عهبرات الص(ليػر ابشػدار  رلػ  الطػالم العكهػكايف ببلعرحلػأ العصككػطأ ةػ  
عحبةظأ ر(يف عف خػالؿ اخصبػبر صػكرنس للص(ليػر ابشػدار  ع برنػأ ببلطرت ػأ الص ليد ػأ كالصػ  صصع ػج 

ضرة كالن بش . كقد ارصعػد البحػث رلػ  العػنهه )ػبج الصعرتشػ  ت حيػث صػـ صطشيػ  البحػث ة  العحب
طبلبػب عػف الطػالم العكهػكايف كالعكػعليف ةػ  عرلػز العكهػكايف شػ دارة   22رل  رينػأ شلػع رػددهب 

% عػف الطػػالم العكهػكايف ببلعرحلػأ العصككػػطأ .  25الصرا ػأ كالصرلػ ـ بعحبةظػأ ر(يػػف بعػب نكػشصج 
  طبلبػػب لعععكرػػأ صعرتش ػػأ صػػـ الصكااػػج عرهػػب  11الطػػالم إلػػ  عععػػكرصيف عنهػػب ب  كقػػد صػػـ ص كػػ ـ

  طبلبػب صػـ  11لحج الع)لالت ة  الكحدة اا رائ أ رشر ال)بلبت ااعصعبر أ ب ال( كػشكؾ   ت كب 
الصكااج عرهػـ ببلطرت ػأ الص ليد ػأ لحػج الع)ػلالت عػف خػالؿ العحبضػرة كالن ػبش . كقػد لبنػت رداة 

رف اخصببر صكرنس للص(لير ابشدار  كهك عحلـ عكب ب كصػـ كالصكدػد عػف اػدقج ك ببصػج  البحث رببرة
 .قشج صطش  ج ةرل ب رل  عععكرص  البحث

  شػػيف α ...5=كقػػد صكاػػلت الدراكػػأ إلػػ  كعػػكد ةػػرؽ ذك دالػػأ إحاػػبئ أ رنػػد عكػػصك  ب
عػػػد حػػػػج عصككػػػد رداال طػػػالم العرحلػػػػأ العصككػػػطأ  الػػػػذيف صررضػػػكا لطرت ػػػػأ الصػػػدرتس ببكػػػػصخداـ ن

الع)لالت ة  الصكااج ااعصعػبر  رشػر ال)ػبلأ ب ببل( كػشكؾ   قػبئـ رلػ  نعػكذج الحػج ابشػدار  
للع)ػػلالت ت كعصككػػد رداال الطػػالم عػػف ن(ػػس العكػػصك  الػػذيف لػػـ يصررضػػكا للصػػدرتمت كذلػػؾ رلػػ  
اخصبػػػبر الص(ليػػػر ابشػػػدار  كربرػػػبدال ا،رارػػػأ أ طالقػػػأت عركنػػػأت راػػػبلأت إةبضػػػأ  كلاػػػبل  الطػػػالم 

ذيف صررضػػػكا لطرت ػػػأ الصػػػدرتس ببكػػػصخداـ نعػػػد حػػػج الع)ػػػلالت ةػػػ  الصكااػػػج ااعصعػػػبر  رشػػػر الػػػ
 ال)بلأ ببل( كشكؾ بالعععكرأ الصعرتش أ .

 وفي ضوء ما توصلت إليو الدراسة، تم صياغة عدد من التوصيات:
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   درػػكة كاضػػر  كعخططػػ  العنػػبهه العدركػػ أ لالكػػص(بدة عػػف )ػػبلبت الصكااػػج ااعصعػػبر 
    ة  صن(يذ برض خشرات العنبهه الدراك أ .ب ببل( كشكؾ

 صشن  نعكذج الحج ابشدار  للع)ػلالت بCPS لكحػد الخ ػبرات العحصعلػأ لصنع ػأ لػج  عػف  
الص(ليػػر ابشػػدار  ةػػػ  صػػدرتس الع(ػػػبه ـ الرلع ػػأت ةػػػ  برػػض العكاقػػػف الصرل ع ػػأ الصرلع ػػػأت 

 لد  طالم العرحلأ العصككطأ.

 أ شهػػذال الدراكػػأ ةػػ  إعػػراال العزتػػد عػػف الدراكػػبت حػػكؿ اكػصخداـ العربلعػػأ الصعرتش ػػأ الخباػػ
 صنع أ لج  عف الص(لير ابشدار  لد  ةئبت رخر  عف الطالم

   إعػػراال دراكػػبت ععب لػػػأ لهػػذال الدراكػػػأ رلػػ  عراحػػػج رخػػر  كبحػػػث ر ػػر هػػػذا النعػػكذج رلػػػ
عصػيػػػػرات رخػػػػر  ع ػػػػج حػػػػج الع)ػػػػللأ الرلع أتادصكػػػػبم الع(ػػػػبه ـ الرلع ػػػػأ كااحص(ػػػػب  شهػػػػبت 

 .بت نحك الرلـت ك الصحايج ااصعبه

   إعػػراال دراكػػبت ععب لػػػأ لهػػذال الدراكػػػأ رلػػ  عراحػػػج رخػػر  كبحػػػث ر ػػر هػػػذا النعػػكذج رلػػػ
ضػػػػػبةأ  صنع ػػػػػأ عهػػػػػبرات رخػػػػػر  للص(ليػػػػػر ابشػػػػػدار  ع ػػػػػج الحكبكػػػػػ أ صعػػػػػبال الع)ػػػػػلالت ت كا 

 الص(بايج.
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 ة:ـــــــــذمـــمق

اانصرنػػت كهػػػ  نػػػبصه  ظهػػرت ةػػػ  ال(صػػػرة ا،خيػػرة عكاقػػػت ال)ػػػبلبت ااعصعبر ػػأ رلػػػ  )ػػػبلأ
طش ر  ن)ك احص بج ا،)خبص كا،ةراد إل  كعكد رالقبت إنكبن أ ة عب شينهـ كةػص  ععػبؿ للحػكار 
الص(برل  ب)لج عصطكر ككاكت كا ربدة الرالقبت شيف ا،ةراد ككاال لبنكا زعالال عدركػأ رك عبعرػأ رك 

 لهـ الًأ عب شبرض.
قشػج انطػالؽ  4..2إذ ظهػر عنػذ رػبـ إف ظهكر ال)بلبت ااعصعبر أ  رد حديث الرهد؛ 

لعػب لهػب عػف ن(ػس العهػبـ كابعلبنػبت  2كلدنهب نكشت ة  ص نيصهب إل  )بلأ الكتػم  2صطش  بت كتم
كالصطش  ػػػبت ؛ حيػػػث اكػػػصخدعت الشرعع ػػػبت العصطػػػكرة كن(ػػػس العرػػػدات الحدي ػػػأ. كن)ػػػكت ال)ػػػبلبت 

لػػػ  ةػػػ  عع ػػػت رن)ػػػطصج ااعصعبر ػػػأ لكػػػد ةػػػراغ اعصعػػػبر  اػػػبحم اكػػػصخداـ ابنكػػػبف للحبكػػػم اآ
  .Boyd,2007كصك ير اكصخداـ الحبكم رل  الح بة ااعصعبر أ ب

كصرد ال)ػبلبت ااعصعبر ػأ عػف رد ػر الككػبئج الصػ   كػصخدعهب ا،ةػراد ةػ  ح بصػج لعػب صصكػـ 
بج عف ععيزات كانص)بر ةربؿ ككاكتت حيث صكصخدـ للصرشير رعب يراال ا،ةرادت كص)ػعرج رلػ  صػدكتف 

ب  شهػػػبت كراػػػدهب باػػػكرة دائعػػػأ كعكػػػصعرةت كالص(برػػػج عػػػت عػػػف يكاة كنػػػج الػػػرر  ةػػػ  رةلػػػبرال كااحص(ػػػ
  .  .2.1كلذلؾ العربرضيفبععبهدت العكضكع العطركحت 

ةػ  الكقػت الحبضػر رد ػر عػ ال لصطشيػ  كصن(يػذ العزتػد   كل د رابحت العؤككبت الصرل ع ػأ
ل)ػػبلبت ااعصعبر ػػأت كراػػبحت ابيعبش ػػأ حػػكؿ الػػصرلـ ابلدصركنػػ  بعػػب ةيهػػب ا عػػف ااكػػصراصيع بت 

صرزتػز    كذلػؾ عػف رعػج ( Afaneh,2006 الععصعرػبت الصرل ع ػأ شػيف رلػ  نحػك عصزايػد عرركةػأ
  .Stephen,2003.ب  الصرل ـ الصرلـ كص)بطر عكارد ص ن بت ركبليم عكدة 

عخصلػػػف العكػػػصك بت الصػػػ  يػػػصـ ةيهػػػب اكػػػصخداـ  كصنػػػدعه الشلػػػداف رلػػػ  الاػػػريد الرػػػبلع  ةػػػ 
الرعل ػػأ  كااصاػػباتت حيػػث صكػػصخدـ هػػذال الص ن ػػبت ةػػ  إرطػػبال ال(راػػأ لصطػػكتر عرلكعػػبتال ص ن ػػبت

ةػػػػػ  ص رتػػػػػر بح ػػػػػ  قػػػػػدـ عػػػػػف قشػػػػػج   . كقيػػػػػج  Kante,2003للعػػػػػب كػػػػػعحت ال(راػػػػػأ ب الصرل ع ػػػػػأ
(Department for Communities and Local Government,2008)  رف

ال(راػػػػػػػػػػأ  صرطػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػبس عكاقػػػػػػػػػت الدصركن ػػػػػػػػػأ رلػػػػػػػػػ  اانصرنػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػػ  ااعصعبر ػػػػػػػػػأ ال)ػػػػػػػػػبلبت
عػػػػف  الرئ كػػػػ أ كهكا ػػػػبصهـ ال)خاػػػػ أ كعلػػػػبف الكػػػػلفت رك صكعهػػػػبصهـ الك بكػػػػ أت عرلكعػػػػبصهـ لصبػػػػبدؿ
ال( كػػػػشكؾت يكصيػػػػكمت شيشػػػػكت عػػػػب   ع ػػػػج شػػػػيف ا،)ػػػػخبص الرالقػػػػأ ااعصعبر ػػػػأ نػػػػكع عػػػػف شنػػػػبال رعػػػػج

  ةػػػػػػ  ر بعنػػػػػػب هػػػػػػذال  كػػػػػػصخدعكف ب)ػػػػػػلج ن)ػػػػػػ د  ككػػػػػػ لند ايػػػػػػف. كالعاليػػػػػػيف انعل)ػػػػػػصبكف  كػػػػػػش ست
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الرالقػػبت كالػػصرلـ  ك،كػػببم عخصل(ػػأت رلػػ  كػػشيج الع ػػبؿت الصرة ػػجت شنػػبال ال)ػػبلبت ااعصعبر ػػأ اقػػتعك 
 .اليكع أ ح بصهـ لربدة عف ربدات العكاقت شزتبرة صلؾ رنهـ   كعكا كر ضب

رعهػػػػزة  عػػػػف خػػػػالؿ الػػػػصرلـ كالصرلػػػػ ـ ص ػػػػدـ خدعػػػػأ العكاقػػػػت الصػػػػ  صكػػػػع  كةػػػػ  الكقػػػػت ن(كػػػػجت
نعػػػد العصرلعػػػػيف   الػػػصرلـ االدصركنػػػػ   ت لػػػذلؾ عكاقػػػت كاانصرنػػػت   كالككػػػبئد العصرػػػددة الدعشيػػػكصر

العررةػأ  رلػ  العكاقػت االدصركن ػأ للحاػكؿ رلػ  الػذيف  رصعػدكف  رغلػشهـ عػف الطػالم االدصػركنييف
رػف طرتػ  اانصرنػت  للعصرلعػيف الصراك ػأ يكعد ردد عف العزا ػب   كركف للحاكؿ رليهب؛ حيث الص 

لشيػػرةت كاصكػػبعهب ببلعركنػػأت  ب(كائػػد عرلكعػػبتت كصكةيرهػػب للعػػبؿت كصرػػكدكهػػ  كػػهكلأ الحاػػكؿ رلػػ  ال
العكػػػػػؤكل أ  ركح كلصرزتػػػػػز ت للطػػػػػالم رػػػػػف طرتػػػػػ  اكػػػػػصخداعهب لالرصببطػػػػػبت الص)ػػػػػرش أ كعكػػػػػبردصهب

ال)ػػػػػبلأ ااعصعبر ػػػػػأ حيػػػػػث  عكاقػػػػػت لعرػػػػػرةصهـت كاارصعػػػػػبد رلػػػػػ  الػػػػػصرلـت كابرػػػػػداد  رعل ػػػػػأ صعػػػػػبال
رػف طرتػ  )ػبلأ  ذات الاػلأ بػبح يف رػف ن(ػس العرلكعػبتال  صكبرد رل  صربرؼ ا،)ػخبص رنهب

ركبكػػػػػػػػ ب  دكرا رف عكاقػػػػػػػت ال)ػػػػػػػػبلأ ااعصعبر ػػػػػػػأ لهػػػػػػػػب  .ةػػػػػػػػ  عع ػػػػػػػت رنحػػػػػػػػبال الرػػػػػػػػبلـ ابنصرنػػػػػػػتت ك
الػذيف  )ػصرلكف  لػج الطػالم عف خالؿ صعع ت رعل أ صرلـ الطالم رف طرت  اانصرنت صكهيج ة 
ةػػػػ  عع ػػػت رنحػػػػبال الرػػػػبلـ؛ كعػػػػف  (ػػػػأعنػػػبط  عخصل عػػػػف العكضػػػػكع ذاصػػػػج لدراكػػػأ ن(ػػػػس ااهصعػػػػبـ ةػػػ 

ال)ػػػػػػػػػػػػػبلبت ااعصعبر ػػػػػػػػػػػػػأ إلعػػػػػػػػػػػػػػبـ  االدصركنػػػػػػػػػػػػػ  رشػػػػػػػػػػػػػػر يصطلػػػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػػصرلـ رخػػػػػػػػػػػػػر ت  نبح ػػػػػػػػػػػػػأ
عربلعػػػػػػػػػػػأ الناػػػػػػػػػػػكصت  الدعشيػػػػػػػػػػػكصر الرئ كػػػػػػػػػػػ أت رلػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػشيج الع ػػػػػػػػػػػبؿت بعهػػػػػػػػػػػبرات الطػػػػػػػػػػػالم
ابلدصركن  كغيرهب عف العهبرات؛ كال درة رلػ  الػصرلـ كةهػـ العكاضػ ت  ابنصرنت كالشرتد كعصا(حبت

ال ػػػدرة  العصرلعػػيف الطػػالم عػػت  قػػد صػػؤ ر رلػػػ  البطيئػػأ خػػدعبت اانصرنػػػت كف عر)ػػدت كلػػذلؾعػػف د
  .Afaneh,2006ب  .العرلكعبت العطلكبأ الحاكؿ رل  رل 

كعع ت عب كش   كػهـ ةػ  زتػبدة قػدرة ال(ػرد رلػ  الص(ليػر ابشػدار ؛ ةبلبحػث كالصن يػم رػف 
حث كااكص ابال صكلػد لػد  الطػالم كخباػأ عابدر العررةأت كاكصخداـ العهبرات العخصل(أ ة  الب

العكهكايف عنهـ الرغبأ ة  ص ا  الح ػبئ  ةػ  حػج الع)ػلالت؛ كخباػأ رف ال)ػبلبت ااعصعبر ػأ 
  .Taylor,2000ربلعًب كاكرًب يصطلم البحث الدائـ كالعكصعر رف الح بئ ب

بط الر لػ  كرل  الػرغـ عػف ارصػراؼ الرلعػبال كالبػبح يف بػكف ابشػداع هػك نػكع عػف رنػكاع الن)ػ
 Asلل(ػػػردت إا رنهػػػـ اخصل(ػػػكا ةػػػ  طػػػرؽ عربلعصػػػج كصحديػػػدال. ةعػػػنهـ عػػػف صنػػػبكؿ ابشػػػداع لرعل ػػػأ  

Process ذات عراحػػج عصرػػددة صشػػدر رعكعػػًب بببحكػػبس ببلع)ػػللأ كصنصهػػ  ش )ػػراؽ الحػػج. كعػػػنهـ  
عبر ػػأ. عػف حػدد ابشػداع ببلنػػبصه ابشػدار  الػذ  يصاػػف ببلعػدة كالنػدرة كرػػدـ ال)ػيكع كال  عػأ ااعص
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كهنػػبؾ رػػدد عػػف الرلعػػبال الػػذيف صنػػبكلكا ابشػػداع عػػف خػػالؿ الركاعػػج العررة ػػأ كغيػػر العررة ػػأ الصػػ  
  .1996صصدخج ة  صدكتنج بن)كاص ت 

كراعػب لػبف ااصعػبال ا،خيػر عػف رهػػـ ااصعبهػبت الصػ  صنبكلػت ع(هػـك ال)خاػ أ ابشدار ػػأ؛ ،ف 
أ الصػػ  صصػػدخج ةػػ  صدػػكتف ال(ػػرد ذ  ال)خاػػ أ راػػحبم هػػذا ااصعػػبال حػػددكا رػػددًا عػػف ال ػػدرات الر ل ػػ

ابشدار ػأت كرػددًا عػػف الكػعبت غيػر الر ل ػػأ العرصبطػأ شهػذال ال ػػدراتت بحيػث  علػف الصرػػرؼ رلػ  ا،ةػػراد 
ذك  ال ػدرة رلػ  الص(ليػر ابشػدار  كػكاال ح  ػكا نبصعػًب اشصدبرتػًب رـ ات ا،عػر الػذ   كػبرد العرلعػيف رلػػ  

بصػػػػػػػكؽ كرػػػػػػػدس  ابشدار ػػػػػػػأت ة رعػػػػػػػج رلػػػػػػػ  رربيصهػػػػػػػب كصطكترهػػػػػػػب ادص)ػػػػػػػبؼ العصرلعػػػػػػػيف ذك  الطبقػػػػػػػبت
   ة  ظج الظركؼ الرلع أ كالص ن أ الص  صصشنبهب الدكؿ.23ت ص1..2كقطبع ت

 ة:ــــريـــــة النظـــــــــالخلفي

 الت:ــــــــــــل املشكـــــــــأواًل: ح
اهصعػػػبـ  رػػػد ركػػػلكم حػػػج الع)ػػػلالت عػػػف ا،كػػػبليم الحدي ػػػأ ةػػػ  الصػػػدرتست كقػػػد ظهػػػر ا

ببكػػػػصخداـ هػػػػػذا ا،كػػػػػلكمت نظػػػػػرًا لزتػػػػػبدة ااصعػػػػػبال كااهصعػػػػػبـ شصنع ػػػػػأ الرعل ػػػػػبت كال بشل ػػػػػبت الر ل ػػػػػأ 
دراؾ الرالقػػػبت كالصػػػرابد شػػػيف العرلكعػػػبتت  كالكػػػلكل أ كااعصعبر ػػػأ لػػػد  الطػػػالمت لبلعالحظػػػأت كا 

هصعػػػبـ شهػػػذا كاكػػصنصبج كصحليػػػج كص(كػػػير الش بنػػػبت كالعرلكعػػػبت العصػػػكاةرة صحػػػت ريػػػدهـ. لعػػػب ظهػػػر اا
ا،كػػلكم نصيعػػػأ إ بػػبت نظرتػػػبت كربحػػػبث رلػػـ الػػػن(س الصراػػك ت حيػػػث  رف الػػػصرلـ رػػف طرتػػػ  حػػػج 
الع)للأ يؤد  إل  نصبئه كعؤ)رات رةضج لد  الطبلم الدارس رك العصدرم عػف الػصرلـ رػف طرتػ  

  .3ت ص1..2  بالكارد ة أ خل (أت 1994ا،كبليم الص ليد أبالكبعرائ  كآخركفت 
لػػ  رف رعل ػػأ حػػج الع)ػػلالت رد ػػر ر)ػػلبؿ الكػػلكؾ ابنكػػبن  صر يػػدًا كرهع ػػأت بببضػػبةأ إ

،ف الع)ػػللأ ربػػبرة رػػف عكقػػف اػػرم رك رػػبئ    ػػف رعػػبـ ال(ػػرد ةػػ  صح يػػ  هػػدؼ عرػػيفت كص يػػر 
حبلػػأ عػػف رػػدـ الصػػكازف العررةػػ  لػػد  العػػصرلـت كببلصػػبل  ةػػ ف العػػصرلـ  كػػر  بعػػب لد ػػج عػػف عررةػػأ 

  2..2ئ  كالصػلػم رل ػج للكاػكؿ إلػ  حبلػأ الصػكازف برشػد الكػالـت لعكاعهأ هذا العكقػف رك الرػب
  .32ت ص8..2بالكارد ة أ الرببد ت 

صخصلػػػف ااصعبهػػػبت النظرتػػػأ ةػػػ  ص(كػػػير ركػػػلكم حػػػج الع)ػػػلالت صبرػػػًب اخػػػصالؼ ص(كػػػيرهب 
 لرعل أ الصرلـت كعف رهـ هذال ااصعبهبت عب يل أ
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 اتجاىات حل المشكالت
 

 
 
1 
 
 وكياالتجاه السل -1

ك كع  ببصعبال اارصبػبط شػيف الع يػر كااكػصعببأ كرف الػصرلـ  ع ػج عػ اًل علصكػبًب لػد  الدػبئف 
الحػػ  لالكػػصعببأ بطرت ػػأ عرينػػأ رنػػدعب يكاعػػج بع يػػر عرػػيف ةػػ  عكقػػف عػػبت ك  ػػكـ هػػذا ااصعػػبال ةػػ  
صنبكلػػج ،كػػلكم حػػج الع)ػػلالت رلػػ  رػػدد عػػف ال(ػػركض كهػػ  رف ال(ػػرد يػػصرلـ حػػج الع)ػػللأ رػػف 

لعحبكلػػػأ كالخطػػػك ك حػػػدث الػػػصرلـ باػػػكرة صدرتع ػػػأ عػػػت صدػػػرار العحػػػبكات ك  ػػػبس شصنػػػبقص طرتػػػ  ا
الػػػزعف رك رػػػدد ا،خطػػػبالت إذ صدػػػكف ااكػػػصعبببت ا،كلػػػ  للحػػػج ر)ػػػكائ أ صػػػـ صصحػػػكؿ صػػػدرتع ًب إلػػػ  

  . 181ت ص1996ت الزتبتت 472ت ص6..2قاد أ رف طرت  ااخص بر كالرادبكربدةت 
 االتجاه المعرفي -2

بال اارصبػبط شػيف الع يػراتت ةػبلصرلـ  ع ػج عػ اًل علصكػبًب لػد  ال(ػرد لصكقػت رحػداث ك كع  اصعػ
عصصبل ػػػػأ رنػػػػدعب  ظهػػػػر ع يػػػػر عرػػػػيف ةػػػػ  عكقػػػػف عرػػػػيفت حيػػػػث رف هػػػػذا النظػػػػبـ كةػػػػ  إكػػػػصراصيع أ 
ااكصباػػػػبر الصػػػػ  صػػػػصـ ةيهػػػػب عحبكلػػػػأ اػػػػ بغأ عشػػػػدر رك ادص)ػػػػبؼ نظػػػػبـ رالقػػػػبت يػػػػؤد  إلػػػػ  حػػػػج 

عربلعػػأ ر)ػػلبؿ رك اػػكر رك رعػػكزت كتصضػػعف ر ضػػًب اػػ بغأ  الع)ػػللأت كتصضػػعف الن)ػػبط الػػذهن 
  .473ت ص6..2ةرض بت ععردة شدًا رف عربلعأ ر) بال ظبهرةبكربدةت 

ت ...2كصكعػػػػػد ررارػػػػػأ رنػػػػػكاع عػػػػػف الحلػػػػػكؿ ااكصباػػػػػبرتأ للع)ػػػػػلالت ه برشػػػػػك عػػػػػػبدكت 
  أ .22ص
 الحل الفجائي: -1

ارصبػبط كحيػرةت كلدنػج ا  كهك حػج يشػدر شػبرض الن)ػبط  ػـ يصكقػف الن)ػبط ك عػر ال(ػرد ب(صػرة
 يلشث رف  اج ةعكة إل  الحج العطلكم.

 الحل التدريجي: -2

 االجتاه
 السلىكٌ

  االجتاه
 املعريف

 االجتاه
 اجلشطاليت

 معاجلة اجتاه
 ملعلىماتا
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كة ج   كـ ال(رد بعحبكات رديدة رك بكنكاع عف الن)بط كبرضج غير عكعػج كا يلرػم ال(هػـ 
 دكرًا ركبك ًب ة  الصكاج إل  الحج.

 الحل الثابت: -3

ج خطػكة كادص)ػبؼ لعػب كة ػج يصكاػج ال(ػرد إلػ  الهػدؼ برػد رػدد عػف الخطػكات عػت ةهػـ لػ
ة  العكقف عػف رالقػبت  رػبد صنظ عهػب صػدرتع ًب حصػ   (ػرض ةركضػًب صكػصبرد صعبعػًب كتصدػرر إذا لػـ 

  اج للحج الاح  .
 الحل المباشر:  -4

 كة ج ا  حصبج ال(رد إل  خطكات شيف إدراؾ الع)للأ كالصكاج إل  الحج.
 االتجاه الجشطالتي. -3

كع عف الصنظ ـ ابدراد  للربلـ الخػبرع  ك علػف ةهعػج ير  رلعبال الع)طبلت رف الص(لير ن
عف خالؿ عررةأ ا،كلكم الذ  يصبرج العصرلـ ة  إدراؾ الع يػرات الصػ  يصضػعنهب ععبلػج ابدرادػ ت 
لذا  رصشر الص(ليػر كحػج الع)ػللأ رعل ػبت عررة ػأ داخل ػأت كهػ  الرعل ػبت الصػ   رنػ  شهػب راػحبم 

كػػير رعل ػػبت حػػج الع)ػػلالتت حيػػث  رص ػػد راػػحبم هػػذا ااصعػػبال الع)ػػطبلص  رلػػ  نحػػك ركلػػ  لص(
ااصعػػبال رف ا،ةػػراد ال ػػبدرتف رلػػ  حػػج الع)ػػللأ هػػـ ركلئػػؾ الػػذيف لػػديهـ قػػدرة رلػػ  إدراؾ العظػػبهر 
الرئ كػػ أ للعهعػػأ الصػػ  صصطلػػم نكرػػًب عػػف الحػػػج ااكشصاػػبر ت كرف ظهػػكر الحػػج رلػػ  نحػػك كػػػرتت 

بعػػػج ش رػػػبدة إدراؾ الع يػػػرات ةػػػ  الكضػػػت كع(ػػػبعم كعلصعػػػج يػػػكح  بكػػػلكؾ ال(ػػػرد ااكصباػػػبر  كق 
  .474ت ص6..2ال بئـ رل  الع)للأبكربدةت 

 اتجاه معالجة المعلومات -4

إف نعػكذج عربلعػػأ العرلكعػػبت هػػك رحػد النظرتػػبت العررة ػػأ الحدي ػػأ الصػ  صرػػد  ػػكرة رلع ػػأ 
يػػرت ةنعػػكذج ةػػ  ععػػبؿ دراكػػأ الػػذادرة كرعل ػػبت الػػصرلـ ابنكػػبن  بببضػػبةأ إلػػ  دراكػػأ اللػػػأ كالص(ل

نعػب  عربلعأ العرلكعبت لـ  لص(  شكاف الرعل بت العررة أ الص  صحدث داخػج ابنكػبف كحكػمت كا 
نصبج الكلكؾ.  حبكؿ صكض   كص(كير آل أ حدكث هذال الرعل بت كدكرهب ة  عربلعأ العرلكعبت كا 

 لعب رف صعهيز العرلكعبت  رصشر نعكذعًب حكنًب للراد شيف العرط ػبت كا،هػداؼ بعػدخالت
كعخرعػػبت  عهصعػػب بب،كػػلكم العصبػػت لحػػج الع)ػػللأ عؤلػػدًا رهع ػػأ الرعل ػػبت ال(لرتػػأ الصػػ    ػػكـ شهػػب 
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الع(حػكص عػت رػدـ إغ(ػبؿ رهع ػأ الخشػرات ااعصعبر ػأ ابدراد ػأ العصرل ػأ بحػج الع)لالتبكػػربدةت 
  .474ت ص6..2

 أهنًة أسلىب حل املشكالت
 ـ كالع)ػػػػبرلأ ال(ربلػػػػأ عػػػػف قشػػػػج إف ركػػػػلكم حػػػػج الع)ػػػػلالت يػػػػكةر الرغبػػػػأ كالص)ػػػػكؽ للصرلػػػػ

ت 1..2الطبلػػػػػم حيػػػػػث   ػػػػػكـ الع(هػػػػػكـ الحػػػػػديث لحػػػػػج الع)ػػػػػلالت رلػػػػػ  ا،كػػػػػس الصبل ػػػػػأبالحلكت 
  .26ت ص1993  بعكلـت 365ص

الصرلـ عػف خػالؿ الرعػج ك لػكف رد ػر اكػص رارًا ك ببصػًب حيػث  لػكف ةرػبًا كن)ػ طًب عػف خػالؿ  -1
 ععبركصج لدج عراحج حج الع)للأ.

لػػػصرلـ كابقبػػػبؿ رل ػػػج ب)ػػػكؽ كرغبػػػأ كذلػػػؾ ،ف الطبلػػػم  )ػػػبرؾ ةػػػ  حػػػػج إ ػػػبرة الداةر ػػػأ ل -2
ع)ػػػلالصج ببكػػػصخداـ خشراصػػػج الكػػػبب أ حيػػػث يشػػػدر عػػػف الػػػصرلـ العػػػكلكؼ إلػػػ  غيػػػر العػػػكلكؼ 

 صدرتع ًب كالعرلكـ رنج للعب ازدادت الداةر أ الداخل أ للصرلـ يزاد الصرلـ العيد.

لطػػػالم بكن(كػػػهـ ك)ػػػركرا شكعكدهػػػب ااكػػصعصبع ببلرعػػػج رلػػػ  حػػػج الع)ػػػللأ الصػػ  اػػػبغهب ا -3
كبضػػػركرة حلهػػػب ،نهػػػب صصحػػػد  ع(هكعبصهػػػبت كعرػػػركؼ رف نكر ػػػأ الػػػصرلـ العيػػػد صػػػزاد شزتػػػبدة 

 اكصعصبع العصرلـ برعل أ الصرلـ.

ركػػلكم حػػج الع)ػػلالت  رعػػج رلػػ  إ ػػبرة الداةر ػػأ رنػػد العػػصرلـ ةػػ ذا كاعػػج الطبلػػم ع)ػػللأ  -4
 اةت قك .لبنت حبةزًا لج يدةرج إل  البحث كالصعرتم شد

ركػػلكم حػػج الع)ػػلالت  رعػػج رلػػ  صنع ػػأ العرلكعػػبت الصدنكلكع ػػأ كال ػػدرات العهن ػػأ ةػػ ذا  -5
صعلف الطبلم عػف اكػصخداـ ركػلكم حػج الع)ػلالت ةػ  العػدارس العهن ػأ ة نػج  علػنهـ رف 

 ين لكا هذال الخشرة إل  عكاقف عديدة خبرج العدركأ.

ذاص ػػًب كا ينظػػركف صل ػػ  العررةػػأ ركػػلكم حػػج الع)ػػلالت يػػدةت الطػػالم إلػػ  شنػػبال عرػػرةصهـ  -6
 عف رحد ك لكف لهـ دكر إيعبش  ةربؿ ة  عع ت عراحج ركلكم حج الع)لالت.

ركػػلكم حػػج الع)ػػلالت رنػػدعب  عبركػػج الطػػػالم يػػكةر إكػػصراصيع أ عديػػدة لصنع ػػأ عهػػػبرات  -7
الرعػج الععػبر  كعهػبرات صطشيػ  النظرتػػبت كالع(هكعػبت الرلع ػأ ك رطػ  ال(راػأ ل شػػداع 

ر كالعبػػبدرة خباػأ رنػػدعب صدػػكف الع)ػلالت ح    ػػأ كذات رالقػأ بح بد ػػأ الطبلػػم كااشصدػب
 كالععصعت.

  إلػػ  رهع ػػأ حػػج الع)ػػلالت لككػػلكم للػػصرلـ عػػف 2.3ت ص4..2كقػػد رضػػبؼ بغػػبنـت 
 خالؿ الن بط الصبل أأ
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إف عهػػػبرة حػػػج الع)ػػػػللأ عهػػػبرة صكػػػبرد العػػػػصرلـ رلػػػ  صحاػػػيج العررةػػػػأ شن(كػػػجت رك صػػػػزكد  -1
 ؿ.بآل بت ااكص ال

إف عهػػػبرة حػػػج الع)ػػػللأ صكػػػبرد العػػػصرلـ رلػػػ  اصخػػػبذ ال ػػػرارات الهبعػػػأ ةػػػ  الح ػػػبة كصعرلػػػج  -2
  كطر رل  الظركؼ كالعكاقف.

صنػكع العررةػأ بحبعػػأ إلػ  الصػػدرتم رلػ  ركػبليم عخصل(ػػأ لعربلعػأ ععػػبات كرنػكاع العررةػػأ  -3
 العخصل(أ.

ح ػػبة العكػػص شل أ ركػػلكم حػػج الع)ػػلالت  (يػػد ا،ط(ػػبؿ ةػػ  عكاعهػػأ الحبعػػبت العبب)ػػرة كال -4
علبنبصهـ الداخل أ كالخبرع أ لحج الع)لالت الص  صكاعههـ.  كصرل عهـ اكصخداـ قدراصهـ كا 

 اسرتاتًجًات حل املشكالت

 عيػػز رلعػػبال الػػن(س شػػيف إكػػصراصيعيصيف لحػػج الع)ػػلالتأ ابكػػصراصيع أ ا،كلػػ ت صصع ػػج ةػػ  
ل)ػػركر ببلع)ػػللأت كصحديػػدهبت حػػج الع)ػػلالت بب،كػػلكم الرػػبد  بالعػػدخج الرلعػػ   الصػػ  صصضػػعف ا

كاػ بغصهبت كععػت الش بنػػبت كالعرلكعػبت العصاػػلأ شهػبت كةػػرض ال(ػركض العحصعلػػأ كاخصبػبر اػػحأ 
ال(ػػركضت كالكاػػكؿ إلػػ  الحػػجت كصدػػكف الع)ػػللأ هنػػب عحػػددة ككاضػػحأت كتػػصـ الكاػػكؿ إلػػ  حلهػػب 

رعػب ابكػصراصيع أ  بطرائ  عصربرؼ رليهبت كه  رقرم إل  ركلكم ال(رد ةػ  الص(ليػر بطرت ػأ رلع ػأ.
  كهػ  صحصػبج Creative problem Solingال بن ػأ ةهػ  إكػصراصيع أ حػج الع)ػلالت ابشدار ػأ ب

إلػػػ  درعػػػأ ربل ػػػأ عػػػف الحكبكػػػ أ ةػػػ  صحديػػػد الع)ػػػللأت كاكػػػصنببط الرالقػػػبت كا،ةلػػػبر الضػػػركرتأ 
  33ت ص5..2ت  زتبدت 72ت ص5..2الدنبن ت  للكاكؿ إل  النصبئه ابشدار أ ب

اكػػػصراصيع بت حػػػج الع)ػػػػلالت ارصببطػػػًب ك   ػػػًب عكعبػػػًب ذا دالػػػػأ عػػػت زتػػػبدة العررةػػػػأ كصػػػرصبد 
كالخشرة حيث صعلف زتػبدة العررةػأ لعػًب كل (ػًب عػف عررةػأ رةضػج ا،كػبليم الالزعػأ ل(هػـ العرلكعػبت 
العصرل ػػػػأ بػػػػبلعكقف الع)ػػػػلج كاكصحضػػػػبرهب كاكػػػػصخداـ اكػػػػصراصيع بت رةضػػػػج عالئعػػػػأ لصكظيػػػػف هػػػػذال 

بؽ الحػج عنهػػب رك إنصػبج خطػػد للحػج كص ي عهػػب ب)ػلج رد ػػر دقػأ كعركنػػأ كةبرل ػػأت العرلكعػبت كا)ػػص 
حيػػػػث صصعػػػػبيز اكػػػػصراصيع بت حػػػػج الع)ػػػػلالت شػػػػيف رػػػػدة رنػػػػكاع عػػػػف ااكػػػػصراصيع بت عنهببالزتػػػػبتت 

  أ.33-328ت ص1995

 اسرتاتًجًات حل املشكالت
 

حتلًل  إسرتاتًجًة
 الىسائل والغايات

 إسرتاتًجًة
العنل بني األماو 

 واخللف

 إسرتاتًجًة
 تعنًه البدائل
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 إستراتيجية تحليل الوسائل والغايات: -1

يع أ رل  صحليج عحددات الع)للأ ةػ  اػكرصهب الع دعػأ كالػب ػبت حيث ص كـ هذال ابكصراص
العكصهدةأ حيث صنطك  هذال ابكػصراصيع أ رلػ  اكػصخداـ الككػبئج كصكظ (هػب للكاػكؿ إلػ  الػب ػبت 
كالحلػػػـ رلػػػ  عػػػد  عالئعػػػأ لػػػج عػػػف الككػػػبئج العصبحػػػأ كالػب ػػػبت الصػػػ  يصرػػػيف الكاػػػكؿ إليهػػػػب رك 

صراصيع أ صحليػػػج الككػػػبئج كالػب ػػػبت كة ػػػًب لطش رػػػأ الع)ػػػللأ صح   هػػػبت حيػػػث صصبػػػبيف رهع ػػػأ هػػػذال ابكػػػ
عكضكع الحجت حيث صال  هػذال ابكػصراصيع أ لػبرض الع)ػلالت كخباػأ الصػ  صنطػك  رلػ  رػدد 

 عف الخطكات العنط  أ الص  يصريف العركر شهب للكاكؿ للحج.
 إستراتيجية العمل بين األمام والخلف. -2

بط ةبرل أ حيث ص كـ رل  البحػث رػف رةضػج ا،كػبليم كصرد هذال ابكصراصيع أ رد ر ا،نع
العنصعػأ الصػػ   علػػف عػػف خاللهػػب الصكاػج إلػػ  الحػػج كالصػػ  صخ(ػػف إلػ  ردنػػ  حػػد عػػف الضػػػد رػػج 
الػػذادرة قاػػيرة العػػد  ععػػب  كػػع  بب)ػػص بؽ رد ػػر هػػذال ا،كػػبليم ةبرل ػػأ كصكظيػػف الشن ػػأ العررة ػػأ 

 لل(رد كعحصكاهب صكظ (ًب ةربًا كعنصعًب.
 اتيجية تعميم البدائل.إستر -3

كص ػػكـ هػػذال ابكػػصراصيع أ رلػػ  بحػػث إعلبن ػػأ صرعػػ ـ الحلػػكؿ كالشػػدائج الصػػ  ص شصػػت عالئعصهػػب 
رك االحيصهب ة  حج الع)لالت العرينأ رلػ  عػب  عب لهػب عػف ع)ػلالتت كهػذال ابكػصراصيع أ صصػك ر 

الكػبش  يلرػػم دكرًا  شخشػرة ال(ػرد كعحصػػك  شنبئػج العررةػػ  كعػد  صدرتبػػج رلػ  حػػج الع)ػلالت كالػػصرلـ
 هبعًب ة  هذا النعد عف ااكصراصيع بت.

 خطىات حل املشكالت
إف عػػف رهػػػـ عػػب ةػػػ  ا،عػػر رف   ػػػكـ ال(ػػرد ب(هػػػـ طش رػػأ الع)ػػػللأ الصػػ  يكاعههػػػب كصحديػػػدهب 
كالصرػػرؼ رليهػػب عػػف عكانػػم رػػدة كذلػػؾ عػػف رعػػج صكػػهيج رعل ػػأ عكاعهصهػػب كال ضػػبال رليهػػب كذلػػؾ 

كػبليم العصدرعػأت ةيػصـ صحػدد  طش رػأ الع)ػللأ شدقػأ كحلهػب بكػهكلأ ش صببع رػدد عػف الخطػكات كا،
 كرد ر عركنأ كدقأ كضبد. 
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كرعل ػػػػػػػػأ حػػػػػػػػج الع)ػػػػػػػػلالت  علػػػػػػػػف اكػػػػػػػػصخداعهب بطرت ػػػػػػػػأ عنظعػػػػػػػػأ كةربلػػػػػػػػأ كقػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػر 
  رػػػػػػددًا عػػػػػػف الخطػػػػػػكات الصػػػػػػ   علػػػػػػف رصببرهػػػػػػب رنػػػػػػد عكاعهػػػػػػأ عكقػػػػػػف 1.1ت 1999بعػػػػػػركافت 

 الع)للأ كه  لعب يل أ
)ػػػللأ كالعرلكعػػػػبت الػػػػكاردة ةيهػػػب كالعرلكعػػػػبت النبقاػػػػأ كصحديػػػػد دراكػػػأ كةهػػػػـ رنباػػػػر الع -1

 رنبار الحبلأ العرغكبأ كالحبلأ الراهنأ كالاركببت الص    ت شينهب.

 صعع ت العرلكعبت كصكليد رةلبر كاكصنصبعبت ركل أ لحج الع)للأ. -2

 صحليج ا،ةلبر الع صرحأ كاخص بر ا،ةضج عنهب ة  ضكال عربيير عرينأ يعر  صحديدهب. -3

 ضت خطأ لحج الع)للأ.ك  -4

 صن(يذ الخطأ كص ك ـ النصبئه ة  ضكال ا،هداؼ. -5

إذ   كـ الن)بط الر لػ  لحػج الع)ػلالت رلػ  اكػصخداـ رػدد عصرػبظـ عػف علكنػبت ابرػداد 
رك الصعهيز رك العربلعػأ كالكاقػت رف صحديػد رػدد الرعل ػبت الر ل ػأ العكػصخدعأ يصكقػف رلػ  إعلبن ػأ 

حػت ر  عػف هػذال الرعل ػبت ر  رف الن)ػبط الر لػ  العكػصخدـ صانيف ر  عععكرأ عف الخطػكات ص
  أ391-.39ت ص1995ة  حج الع)لالت  عر ببلعراحج الصبل أ بالزتبتت 

 مرحلة اإلعداد أو التجهيز -1

كه  عرحلأ ةهـ الع)للأ كتصـ ةيهب صحديد عر بر رك عحػؾ رك ععيػزات الحػج كصحديػد ربرػبد 
الحػػػجت كع برنػػػأ الع)ػػػللأ بعػػػب هػػػك عخصػػػزف ةػػػ  الػػػذادرة الع)ػػػللأ كالعحػػػددات الصػػػ  صحلػػػـ عحػػػبكات 

 طكتج العد  عف الخشرات الكبب أ كعخرعبت الحج كص ك عهب إل  ع)لالت ةرر أ.
 مرحلة توليد أو استحداث الحلول الممكنة )اإلنتاج(. -2

كصصضػػػعف اكػػػػصرعبع الح ػػػػبئ  كا،كػػػبليم عػػػػف الػػػػذادرة طكتلػػػأ العػػػػد  كةحػػػػص كصعحػػػػ ص 
الشيئػػأ الععبل ػػأ للع)ػػللأت كعربلعػػأ عحصػػك  ال(لػػرة قاػػيرة العػػد  كصخػػزتف  العرلكعػػبت العصبحػػأ ةػػ 

نصبج الحج العحصعج.  العرلكعبت ة  الذادرة طكتلأ العد  كا 
 مرحلة التقويم والحكم -3

كصصضػػعف الحػػج العكػػػصحدث كع برنصػػج بعرػػػبيير الحػػج كاخص ػػػبر ركػػبس اصخػػػبذ ال ػػرار الػػػذ  
 خركج ب رار حج الع)للأ. الالـ العحددات العب لأ ة  الع)للأ كال
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 ثاىًًا: التىاصل االجتناعٌ:
 رصشػػػر الصكااػػػج ص ن ػػػأ إعرائ ػػػأ ركبكػػػ أ ةػػػ  ةهػػػـ الص(ػػػبرالت الب)ػػػرتأت كص(كػػػير الناػػػكص 
كالخشػػػػرات ابرالع ػػػػأت كهػػػػ  طرائػػػػ  الصكااػػػػج كااصاػػػػبؿ كابركػػػػبؿت كببلصػػػػبل   علػػػػف ال ػػػػكؿ بػػػػكف 

صج الخباأ كركبليبج كر)ػلبلج العحػددة لػجت كهػك الصكااج راب  رلعًب قبئعًب شذاصجت لج ص ن بصج كع كعب
ةػػ  الكقػػت ن(كػػج بع ببػػأ العرػػيف كالكرػػبال العصكػػت الػػذ  صكػػص   عنػػج بػػبق  الرلػػكـ كال(نػػكف الص ن ػػبت 
كالككبئج عف رعج إنعبز رهداةهب كصح ي  غب بصهب الص  ركعصهبت كقػد عكػد إكػالعنب الحنيػف كقرآننػب 

  .4ت ص2.11ت كذلؾ عنذ ةعر الصبرتخبكلرت الرظ ـ الصكااج ااعصعبر  ة  رشه  اكرال
 أهمية التواصل االجتماعي

الصكااػػج لػػج رهع ػػأ لشيػػرة ةػػ  ح ػػبة ابنكػػبفت ةرعل ػػأ ااصاػػبؿ صشػػدر عػػف اللحظػػبت ا،كلػػ  
لح بة ال(رد كصكػصعر عػت اكػصعرار الح ػبةت لػذلؾ ةػ ف النعػبح ةػ  ااصاػبؿ عػت اآخػرتف  رنػ  صػكاةر 

برم كالص(برػػػػػج عػػػػػت اآخػػػػػرتفت كالرػػػػػ ش عرهػػػػػـ شص(ػػػػػبهـ كانكػػػػػعبـت إعلبنػػػػػبت الح ػػػػػبة كالنعػػػػػبال كالص ػػػػػ
كع)برلصهـ ا،ةلبر كاآعبؿت رعب ابخ(بؽ ة  ااصابؿ ة رن  ال هر كال ل  كاانرزاؿ رػف اآخػرتف 

 كااشصربد رف ركالعهـ النببضأ ببلح بة كالنعك.
برم كالص(برػج كصصعل  رهع أ الصكااج ااعصعبر  ة  ر رال الكاض  ة  صح يػ  الص(ػبهـ كالص ػ

شػػػيف ا،ةػػػراد كعخصلػػػف علكنػػػبت الععصعػػػتت لعػػػب رف الصكااػػػج ابيعػػػبش   لكػػػم ال(ػػػرد ال  ػػػأ بػػػبلن(س 
  .12ت ص.2.1رل  الربلـبال)هر ت  كالرضب رف الذات كااندعبج ة  العح د كاان(صبح

لعػػػػب رنػػػػج يزتػػػػج ر  كػػػػكال ةهػػػػـ رك إ)ػػػػلبؿ  علػػػػف رف ين)ػػػػك شػػػػيف النػػػػبست ذلػػػػؾ ،ف العشػػػػدر 
الصنظػػػ ـ ااعصعػػػبر  هػػػك الصكااػػػج الػػػذ  يػػػؤد  إلػػػ  الع)ػػػبرلأ عػػػت اآخػػػرتفت كهػػػذا ا،كبكػػػ  ةػػػ  

يصطلم رف  ظهر اآخر اكصردادال كصدكف هذال الع)ػبرلأ ععلنػأ شكاكػطأ نػكع الصكااػج الػذ   ح  ػج 
ابنكػػػبف. كببلصػػػبل  ةػػػ ف الرغبػػػأ ةػػػ  الصكااػػػج هػػػ  ةرػػػج يصككػػػس ركًا كقشػػػج لػػػج )ػػػ ال رلػػػ  ال(هػػػـ 

ر صاػكر  عكضػكر  للرالقػبت الب)ػرتأ ا  لص(ػ  بػبلصرليز رلػ  البرػد كابحكبس بػبآخر ةػ  إطػب
ااقصاػػبد  ااعصعػػبر  شػػج يصرػػد  ذلػػػؾ نحػػك الد)ػػف رعػػب ةػػ  هػػػذال الرالقػػبت عػػف عرنػػ  كعػػػكد 

  .71ت ص.2.1دكن  للدلعأبال)هر ت كنعد ح بة ببلعرن  الرعي  كال
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ف لػػػبف ينطلػػػ  عػػػف إكػػػصراصيع أ صح يػػػ  الػػػذات با،نػػػب  ك  الصػػػك ير ةػػػ  الػيػػػر إف الصكااػػػج كا 
باآخػػػر  إا رنػػػج يهػػػدؼ ةػػػ  الرعػػػ  إلػػػ  صدػػػكتف إطػػػبر رػػػبـ صشنػػػ  ةكقػػػج الرالقػػػبت ال بئعػػػأ رلػػػ  

  . 17ت ص5..2حـ كالصالق بعهيشجت ااخصالؼ كالحكار كك بدة ركح الصكبع  كالعكدة كالصرا
لعػػب صدعػػف رهع ػػأ الن)ػػػبط الصكااػػل  ةػػ  رف لػػػج ةرػػج اعصعػػبر   كػػػصند رلػػ  عشػػدر صبػػػبدؿ 

لكعػػػػػبتت إعػػػػػب داخػػػػػج إطػػػػػبر ععبرػػػػػأ رك شػػػػػيف الععبرػػػػػبتت كرف الصكااػػػػػج عػػػػػف حيػػػػػث طش رصػػػػػج العر
  ..1ت ص1995الدينبع ل أ  ع ج رحد صرشيرات دينبع ل أ الععبر أ بخليجت 

كصصعل  رهع أ الصكااج ااعصعبر  ة  ص ك أ الػركابد كالرالقػبت شػيف رشنػبال الععصعػت؛ لعػب 
اػج ةػ  الععصعػت   ػك  ك رػزز هػذا الععصعػت كتػنهض رنج هك كشم شنػبال الحضػبراتت لعػب رف الصكا

بج؛ ةضاًل رف رنج  علف ابنكبف عف ةهـ ذاصج كغيرال كصرلـ ةنػكف كعهػبرات ااصاػبؿت كتػؤد  إلػ  
النعػػبح ةػػ  الرالقػػبت ا،كػػرتأت لعػػب يعنبػػج الكقػػكع ةػػ  خالةػػبت غبلبػػًب عػػب  لػػكف كػػششهب كػػكال ةهػػـ 

ك اآخػػرتف كنحػػك الػػن(س. ك  ػػك  ال ػػدرة رلػػ  كعهػبت نظػػر اآخػػرتف؛ ك حكػػف الصكعػػج ابيعػػبش  نحػػ
  ..2ت ص...2ببارص بح بالدغ )ـت عرج اآخرتف  )رركف 

كالكاقػػػػت رف رد ػػػػر عػػػػب يؤلػػػػد رهع ػػػػأ عهػػػػبرات الصكااػػػػج ااعصعػػػػبر ت هػػػػك ضػػػػركرة كعكدهػػػػب 
ببلنكبأ للعص(كقيفت ةعت اعػصالؾ هػؤاال ال ػدرات العررة ػأ الربل ػأت الصػ  صػؤهلهـ للص(ػكؽ كالصعيػز رلػ  

قػػػرانهـ؛ لبل ػػػدرة الر ل ػػػأ الربعػػػأت كال ػػػدرة رلػػػ  الصحاػػػيج ا،دػػػبد ع  العرص(ػػػتت كال ػػػدرة ابشدار ػػػأت ر
إا رنهػػػـ  (ص ػػػركف إلػػػ  عهػػػبرات الصكااػػػج  –كال ػػػدرة ال  بد ػػػأت كال ػػػدرات ال(ن ػػػأ كا،دائ ػػػأ العخصل(ػػػأ 

علػػػػنهـ عػػػػف ااعصعػػػبر  العالئعػػػػأت كالصػػػ  صكػػػػبرد رلػػػ  إظهػػػػبر ال ػػػػدرة الالق بد ػػػأ الدبعنػػػػأ ةػػػيهـت ص
الصربعج عت اآخرتف ببلاكرة الص  صصنبكم كقدراصهـ الر ل أت كعكاهشهـ العصعيػزة؛ كػكاال لػبنكا طالبػًب 
رك عرلعػػػيفت رؤكػػػبال رك عرؤككػػػيفت قػػػبدرة رك صػػػببريفت كذلػػػؾ ،ف الصكااػػػج ااعصعػػػبر  كالعهػػػبرات 

(ػكؽ كالعكهبػأ بػبلعرن  الص    كـ رليهب هك قكاـ العبنم ال  بد ت كالذ   ع ج شدكرال رحػد عكانػم الص
  .21ت ص...2الرلع  العصربرؼ رل ج حبل ًب بالدغ )ـت 

 أهداف التواصل االجتماعي

يععػػػت البػػػبح كف رلػػػ  رف للصكااػػػج ااعصعػػػبر  الرديػػػد عػػػف ا،هػػػداؼ الصػػػ  ا  علػػػف رف 
  أ78ت ص1998صصح   بػيرالت ك علف إععبلهب ة  اآص بالراض ت 

 .صح ي  الصربرؼ كالص برم شيف النبس -1

 صشل ع عخصلف العربرؼ كالعرلكعبت كالع)برر كالركاطف للطرؼ اآخر. -2
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 شنبال عككر ال  أ العؤد أ إل  الحكار كالن بش كحج الخالةبت. -3

 الصك ير ة  العلص   ليصارؼ كة  إرادة العل  . -4

 إ)ببع الحبعبت كالصرلـ كالعصرأ كالعكبردة. -5

 عناصر التواصل ومكوناته:

صعػج رػددًا عػف الرنباػر رك العلكنػبت ا،كبكػ أ العصرابطػأ صصطلم رعل أ الصكااج لدػ  صد
ػػبؿ  كالعلعلػػأ لبرضػػهب الػػبرضت كاػػدكف هػػذال الرنباػػر ا  علػػف لرعل ػػأ الصكااػػج رف صػػصـ ب)ػػلج ةر 
كعؤ ر. كتص(ػ  عع ػت البػبح يف كالعصخااػيف ةػ  ععػبؿ ااصاػبؿ كالصكااػج رلػ  ررارػأ رنباػر 

نػػػبةت كالعكػػػص شج. صرطػػػ  هػػػذال الرنباػػػر كغيرهػػػب ركبكػػػ أ كهػػػ أ العركػػػجت الركػػػبلأت الككػػػيلأ رك ال 
صكػػػع بت عخصل(ػػػأ عػػػف ببحػػػث آخػػػرت ةبلعركػػػج هػػػك العاػػػدر كالككػػػيلأ هػػػ  ال نػػػبةت كالعكػػػص شج هػػػك 
العكػصلـت كهلػػذا. إا رف رنباػر رعل ػػأ الصكااػجت كرف اخصل(ػػت صكػعيصهبت صرنػػ  ال)ػ ال ن(كػػج رنػػد 

كالصكااػػػػج لعػػػػب شينهػػػػب الحػػػػكارن   العع ػػػػت رعػػػػب الرنباػػػػر كالعلكنػػػػبت ا،كبكػػػػ أ لرعل ػػػػأ  ااصاػػػػبؿ
   ةه  رل  النحك الصبل أ1999  ن اًل رف رل بف كالدبسب3..2ب

 
 

 
 
 

 وسائل التواصل االجتماعي

صنكرت ككبئج الصكااج كركبليبج ب)لج  رلس صعددهب كصطكرهػبت كػكااًل الككػبئج الص ليد ػأأ 
ات كالهد ػأت رك الككػبئج الحدي ػأ العرصدػزة لبلحكار كالزتبرة كالخطببػأت كالل ػبالات الععبهيرتػأت كالنػدك 

  .3ت ص...2رل  الص ن بت العربارة كه  لعب يل بالدغ )ـت
الزتػبرة حيػػث صرصشػر عػػف ككػبئج صك يػػ  العػػكدةت كصػآلف ال لػػكمت كص ك ػأ الػػركابد. كالصكااػػج  -1

 عت لج ةئبت الععصعت.

هبت كتػػػركج الخطببػػػأت حيػػػث صرصشػػػر عظهػػػر حضػػػبر  للععصعػػػت الراقػػػ  العكػػػصنيرت  رلػػػك قػػػدر  -2
 ككقهب شرق  الععصعتت كانص)بر ال  بةأ ة ج.

 أو المرسل
 المصدر

 المستقبل الرسالة

 التشويش الراجعة التغذية االتصال قناة



2028  (2ج)يوليــو ( 115)العدد   مجلة كلية التربية ببنها  

 

 222 

الل ػػبالات الععبهيرتػػأ كالنػػدكات كالعػػؤصعرات كالػػذ   رصشػػر ر)ػػعج رنػػكاع ااصاػػباتت إذ رنػػج  -3
اصاػبؿ يػػصـ عػػف خاللػػج الصكااػػج عػػت رػػدد لشيػر عػػف الب)ػػر رػػف طرتػػ  الصل(ػػبز رك ابذارػػأ 

 كالككبئج ابرالـ العخصل(أ. 

. حيػػث ررػػدت ككػػبئج ااصاػػبؿ ابرالعػػ  الع ػػركالة كالعكػػعكرأ ككػػبئج ااصاػػبؿ الحدي ػػأ -4
كلػػذلؾ العرئ ػػأ ةػػ  الرػػبلـ لصدػػكف عؤهلػػأ لصكاػػيج لػػج للعػػأ كلػػج اػػكت كلػػج اػػكرة إلػػ  

 لج راغم ة  ال راالة رك ااكصعبع ركالع)بهدة كعف صلؾ الككبئج الحدي أ.

ف الاػػح( أ الاػػحبةأ. كهػػ  عػػف ككػػبئج ااصاػػبؿ الع ػػركالة حيػػث يػػزداد ااهصعػػبـ ببل)ػػؤك   ر 
 يكعًب برد يكـ.

الع ػػػبؿ الاػػػػح( . كلػػػ س الع اػػػػكد ةػػػ  هػػػػذا العحػػػبؿ الع ػػػػبؿ عػػػف النبح ػػػػأ النظرتػػػأ إنعػػػػب   م 
 الع اكد هك رف  كخذ ال)خص )يئًب ععيزًا ة  ع باصج. 

 الككبئج الكعر أ. ع ج ابذارأ كالصكع الت الاكص أ.  ج 

ئػػأ ا،ةػػالـ العرئ ػػأ الصػػ  الككػػبئج الكػػعر أ الباػػرتأ بالصل(ػػبز كال(يػػديك  حيػػث صضػػـ هػػذال ال(  د 
 ين لهب الصل(بز رك  علف ع)بهدصهب عف خالؿ ال(يديك. 

ال)ػػػػػػػبلأ الرنلشكص ػػػػػػػأ. حيػػػػػػػث رضػػػػػػػحت عكاقػػػػػػػت الصكااػػػػػػػج ااعصعػػػػػػػبر  رشػػػػػػػر اانصرنػػػػػػػتت   ق 
ع ػػػػػػػػػج   ال( كػػػػػػػػػشكؾ  صرػػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػببرالـ ااعصعػػػػػػػػػػبر  العديػػػػػػػػػدت الػػػػػػػػػػذ   )ػػػػػػػػػهد حرلػػػػػػػػػػأ 

رػػػػػػًب اةصراضػػػػػػ ًب رلػػػػػػ  دينبع ل ػػػػػػأ عػػػػػػف الطػػػػػػكر كاانص)ػػػػػػبرت كقػػػػػػد لػػػػػػبف ةػػػػػػ  شدا بصػػػػػػج ععصع
نطػػػػػبؽ ضػػػػػي  كعحػػػػػدد.  ػػػػػـ عػػػػػب لشػػػػػث رف ازداد عػػػػػت الكقػػػػػت ليصحػػػػػكؿ عػػػػػف رداالال إرالع ػػػػػأ 
ناػػػػػػػ أ علصكبػػػػػػػأ إلػػػػػػػ  رداة إرالع ػػػػػػػػأ كػػػػػػػعر أ كباػػػػػػػرتأ صػػػػػػػػؤ ر ةػػػػػػػ  قػػػػػػػرارات العصػػػػػػػػك رتف 

 . كصرػػػػػػػػػػػػد عكاقػػػػػػػػػػػػت الصكااػػػػػػػػػػػػج ااعصعػػػػػػػػػػػػبر  رشػػػػػػػػػػػػر 5ت ص5..2كاكػػػػػػػػػػػػصعبببصجبخبلدت 
 ت كرد ر )رش أ. اانصرنت عف رحدث عنصعبت صدنكلكع ب ااصابا

كقد صنبج الصراكتكف ،هع أ عكاقت الصكااج ااعصعبر  كدكرهب ة  اػ ج )خاػ أ الطبلػم   ك 
  دلػػػت نصبئعهػػػب رف رػػػدد .2.1كصنعيصهػػػب كاخباػػػأ اف الدراكػػػبت الصػػػ  رعرتػػػت ةػػػ  رػػػبـ ب

  عليػكف )ػخصت كةػ  عاػر كحػدهب شلػع 15العكصخدعيف لعكقت   ال( كشكؾ   اج إلػ  ب
%  عػػػف إععػػبل  رػػدد الكػػلبفت كقػػد دلػػػت 5.5عليػػكف شنكػػبأ ب  3.5رػػدد العكػػصخدعيف ب

الدراكػػبت الحدي ػػأ رف رػػدد العكػػصخدعيف الرػػرم يػػزاد بعرػػدؿ عليػػكف )ػػخص لػػج )ػػهرت ك 
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عػف الع(برقػػبت الالةصػػأ رف رػػدد عكػػصخدـ  ال( كػػشكؾ  الرػػرم  (ػػكؽ رػػدد قػػراال الاػػحف ةػػ  
 الربلـ الررا .

 ماعياستراتيجيات برامج تنمية مهارات التواصل االجت

صكعػت عهػكد البػبح يف ةػ  ععػبؿ الصكااػج ااعصعػبر ت شصديػف ااهصعػبـ شعبنػم الصطشيػػ  
لعػػػػب ل)ػػػػ(ت رنػػػػج عخصلػػػػف البحػػػػكث كالدراكػػػػبتت كصشلػػػػكر ذلػػػػؾ ةػػػػ  الصكاػػػػج إلػػػػ  عععكرػػػػأ عػػػػف 
ااكػػػػصراصيع بت رك ةن ػػػػبت الصطشيػػػػ  ةػػػػ  ععػػػػبؿ صنع ػػػػأ عهػػػػبرات الصكااػػػػج ااعصعػػػػبر ت ببرصببرهػػػػب 

  أ35ت ص...2هع أت كة عب يل  برض هذال ااكصراصيع بت بالدغ )ـتعهبرات ح بص أ ببلػأ ا،
 أ كهػػػػ  إكػػػػصراصيع أ ربعػػػػأ لصنع ػػػػأ عهػػػػبرات الصكااػػػػج ااعصعػػػػبر ت )ػػػػبع الحوووووار والمناقشووووة

اكػػصخداعهب باػػكرة عكػػص لأت رك ةػػ  إطػػبر شػػراعه ر)ػػعجت كعنهػػب الشػػراعه الصدرتش ػػأ الصػػ  طب هػػب 
  .Aiex,1998 ت كا  لس ب1998  ت كلبرتس به ككCardoza,1994لبردكزا ب

 أ شهػػػدؼ ص ػػػك ـ عهػػػبرات الصكااػػػج الل(ظػػػ ت عػػػف خػػػالؿ العضػػػبعيف تقوووديم العوووروض اللفظيوووة
الل(ظ ػأ العرػدة عػف قشػج العصػدرايفت كحيػث صػـ الصح ػ  عػف ةربل ػأ هػذال ابكػصراصيع أ ةػ  دراكػأ 

   رل  عععكربت عف الطالم العبعرييف.Crossman,1996خباأ رعراهب لرككعبف ب

 ت رك قاػػػػبئد رك قاػػػػصت كعحبكلػػػػأ صحديػػػػد ال(لػػػػرة ا،كبكػػػػ أ لعػػػػبدة ع إلووووو نصوووووصاالسووووتما
ااكػػصعبعت كا،ةلػػػبر النكر ػػػأت كا،كػػػعبالت كا،رقػػػبـت كا،حػػػداث ا،خػػػر ت ارصعػػػبدًا رلػػػ  قػػػدرات 

  ةػػػ  Bohlken,1995ال(هػػػـت كالصػػػذلرت كااكػػػصنصبجت كقػػػد قػػػدـ صلػػػؾ ااكػػػصراصيع بت شػػػكلديف ب
 أ عرينأت رهعهب ابنابت الدفال لعضػبعيف ل(ظ ػأت لطػالم عحبكلأ عنج لصح ي  رهداؼ كلكل
 عرحلص  الصرل ـ ال بنك  كالعبعر .

 رلػػ  ةهػػـ العهػػبرات الصكااػػل أت كالصرػػرؼ رلػػ  طش رصهػػبت كذلػػؾ عػػب  عوورض االفووالم المسوواعدة
   لصرل ـ عهبرات الصكااج غير الل(ظ .Long,1998قدعج لكنه ب

 راعه الصكااج ااعصعػبر  لطط(ػبؿت الصػ  ت كخباأ عب اكصخدـ ضعف برض شرواية القصص
 &Evans  كارنػػػبعه إ (ػػػبنز ككػػػصركنه بPaulson,et, 1998ارػػػدهب شكلكػػػكف كزعػػػالؤال ب

Strong,1996.لذك  اركببت الصرلـ ة  عدارس العرحلأ العصككطأ   
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 ٌــــــري اإلبداعــــــثالجًا: التفك
الح ػبة حيػث ركػهـ الص ػدـ   )هد الرار الذ  نر ش ة ج صػيرات هبئلأ ة  عرظػـ ععػبات

الرلعػػ  كالصدنكلػػكع  ةػػ  زتػػبدة إدراؾ عصطلبػػبت الصػييػػر كالصطػػكر ةػػ  الحبضػػر كالعكػػص شج كعكادبػػأ 
لج العكصعدات الحضػبرتأت ا،عػر الػذ  يصطلػم رف  لػكف العػدير عشػدرًب حصػ   كػصط ت رف يصديػف 

لعنظعػبت رلػ  درعػأ كتص(برج ش يعبش أ عت الظركؼ العح طأ بج حيػث يػؤد  ذلػؾ إلػ  رف صدػكف ا
  .11ت3..2ربل أ عف الد(بالة كال(ربل أ برضبت

ك حظػػ  ابشػػداع اليػػكـ ببهصعػػبـ كاكػػت شػػيف الععصعرػػبت العص دعػػأت لعػػب لػػج عػػف رهع ػػأ ةػػ   
الشنػػػبال كالص ػػػدـت خباػػػأ رننػػػب ن)ػػػهد ربلعػػػب كػػػرترب ةػػػ  الصػيػػػرت رنكانػػػج الص ػػػدـ الرلعػػػ  كالصدنكلػػػكع  

العحبةظػػأ رلػػ  هػػذا الص ػػدـ يصطلػػم ص(عيػػر الطبقػػبت الرلع ػػأ العصزايػػد ةػػ  )ػػص  ععػػبات العررةػػأت ك 
 كابشدار أ الخالقأ ة  الععصعت.

كقػػػد )ػػػهد الر ػػػد ا،خيػػػر عػػػف الراػػػر الحػػػبل  حرلػػػأ كاكػػػرأ صػػػدرك إلػػػ  صن)ػػػ د ااهصعػػػبـ 
ببلعشػػػػدريفت كصرلػػػػز رلػػػػ  ضػػػػركرة الد)ػػػػف رػػػػنهـ كصػػػػكةير العنػػػػبخ العالئػػػػـ لهػػػػـ كلصنع ػػػػأ قػػػػدراصهـ 

  رهع ػػأ صػػكةير الع ػػررات كالشػػراعه الصراك ػػأ الصػػ  صلشػػ  احص بعػػبصهـت كخلػػ  ابشدار ػػأ. لعػػب صلػػ  رلػػ
الشنػػػ  كاله بدػػػج العؤككػػػ أ ال ػػػبدرة رلػػػ  إدارة هػػػذال ا،ن)ػػػطأ كالح(ػػػب  رلػػػ  اكػػػصعرارتصهب عػػػف عهػػػأ 
كالرعج رل  صطكترهب عف عهأ رخػر ت كقػد نعحػت هػذال الحرلػأ بكبربدهػب ااعصعبر ػأ كااقصاػبد أ 

  .12ت1..2ة  دةت دكؿ الربلـ العص دعأ لالهصعبـ ببلعشدريفبالحبر  ت كالك بك أ كالصراك أ

ك ع ػػج ابشػػداع رحػػد الضػػركرتبت كالرنباػػر العهعػػأ ةػػ  الصرلػػ ـت كهػػ  احػػد الكػػعبت الصػػ   
اشد عف صكاةرهبت لعب رف ابشداع ينطك  رل  رهع ػأ الصرلػ ـ الػذ  هػك ركػبس ب ػبالال كازدهػبرال ت لعػب 

العدركػػأ هعػػب الرناػػراف ا،هعػػبف ةػػ  رعل ػػأ ابشػػداع لػػد  لػػج عػػف  نرلػػـ اف لػػج عػػف عدير/عػػديرة
العرلعػػيف ك الطػػالم ت ،نهػػـ يػػكةركا لهػػـ عػػكا عػػف ا،عػػبف كااطعئنػػبف كالصعيػػز كالهػػدكال عػػف اعػػج 

  .2.5ت1422الحاكؿ رل  رةضج النصبئه.بحعكدت

ةػػ   كابشػػداع عػػف الضػػركرات كالرنباػػر العهعػػأت كالكػػعبت ا،كبكػػ أ الصػػ  ينبػػػ  صكةرهػػب 
العدير الرار ت كذلؾ نصيعأ صزايد الطعكح كصردد الرغبػبت كصنكرهػبت كنظػرا لكعػكد ظػبهرة الركلعػأ 
كعػػػب صحك ػػػج عػػػف صحػػػد بت ةػػػ  صنػػػكع ععػػػبات الح ػػػبة ن طػػػأ عكهرتػػػأ ةػػػ  ضػػػركرة ا،خػػػذ بببشػػػداع 
  كااشصدبر ة  ابدارة الرلع أ الصرل ع ػأت كق ػبدة عدركػأ الراػرت كهػ  بػال )ػؾ رحػكج عػب صدػكف إلػ
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 ركػػػػػػػػػػػلكم  حعػػػػػػػػػػػج شػػػػػػػػػػػيف ط بصػػػػػػػػػػػج ابشػػػػػػػػػػػداع كالصعديػػػػػػػػػػػد ةػػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػػبح  الرعػػػػػػػػػػػج ابدار  للهػػػػػػػػػػػب.
  .121ت4..2بالخكاعبت

رف عػػػػػدير العدركػػػػػأ الراػػػػػػر  يعػػػػػم رل ػػػػػج اف ا   ػػػػػػف رنػػػػػد حػػػػػد عرػػػػػػيف عػػػػػف الد(ػػػػػػبالة 
كال(ربل ػػػػػػأت ةػػػػػػال شػػػػػػد لػػػػػػج اف يزتػػػػػػد عػػػػػػف الطعػػػػػػكح كالداةر ػػػػػػأ ب)ػػػػػػلج لشيػػػػػػرت كاف  لػػػػػػكف رلػػػػػػ  رصػػػػػػـ 

ابشدار ػػػػػػأ الدبعنػػػػػػأت كصح(يػػػػػػز ال ػػػػػػدرات ااشصدبرتػػػػػػج لػػػػػػد  الرػػػػػػبعليف ااكػػػػػػصرداد لص(عيػػػػػػر الطبقػػػػػػبت 
 عرػػػػػػػجت بحيػػػػػػػث  اػػػػػػػب  ابشػػػػػػػداع العحػػػػػػػكر ا،كبكػػػػػػػ  كالرليػػػػػػػزة ا،كلػػػػػػػ  ةػػػػػػػ  الرعل ػػػػػػػأ الصرل ع ػػػػػػػأ.

 . ةعػػػػػػب رحكعنػػػػػػب ةػػػػػػ  هػػػػػػذا الراػػػػػػر الػػػػػػ  ر)ػػػػػػخبص عشػػػػػػدريفت كذلػػػػػػؾ لحػػػػػػج 25ت2..2ب)ػػػػػػ كرت
  ر ػػػػػػكؿ عشدرػػػػػػأ لصكقػػػػػػف الاػػػػػػراربت الداع ػػػػػػأ الصػػػػػػ  صكػػػػػػكد الدػػػػػػرة ا،رضػػػػػػ أت كعػػػػػػب رحكعنػػػػػػب الػػػػػػ

نزتػػػػف الػػػػدـ العصكااػػػػج ةػػػػ  برػػػػض الػػػػدكؿ الررا ػػػػأ حصػػػػ   كػػػػصط ت ابنكػػػػبف عػػػػف ععبركػػػػأ ح بصػػػػج 
 بكربدة كهدكالت ك كبرد ة  دةت الص دـ كاازدهبر ابنكبن  إل  ا،عبـ.

 أهمية  التفكير اإلبداعي والحاجة إليه

رلػػ  حػػد كػػكاال ضػػركرة  راػػب  ااهصعػػبـ بببشػػداع كالعشػػدريف ةػػ  الػػدكؿ العص دعػػأ كالنبع ػػأ
قاػػك  ةػػػ  الراػػر الحػػػديثت كترعػػت ذلػػػؾ الػػػ  رهع ػػأ ابشػػػداع ب)ػػص  اػػػكرال كعحبكاصػػج ةػػػ  ص ػػػدـ 
ابنكػػػبف العرباػػػػر كةػػػػ  النظػػػػبـ الحضػػػػبر  الػػػراهفت كلػػػػذلؾ لدكنػػػػج ا،داة الرئ كػػػػ أ ل نكػػػػبف ةػػػػ  

 عكاعهأ الع)لالت الح بص أ العخصل(أ كصحد بت العكص شج عرب.
صعػت هػـ ال ػركة ال كع ػأ كال ػكة الداةرػأ نحػك الحضػبرة كالرقػ  رػف إف العشدريف ة  ر  عع 

طرت  العشدريف صكاج ابنكبف لالخصراربت الحدي أ ة  )ص  الع ػبديف كالععػباتت كرػف طػرت هـ 
  .15ت1994ازدهرت الحضبرة كص دعت.بعخصبرت

ةػ   الػكارد 145ت2..2كصشرز الحبعأ إل  الص(لير ابشدار  كلعػب ر)ػبر إليهػب بالط طػ ت 
  .51ت9..2الربعر
  الهػػػػدؼ عػػػػف الرعل ػػػػأ الصرل ع ػػػػأ إدكػػػػبم الطبلػػػػم العهػػػػبرات كصنع ػػػػأ قدراصػػػػج كالصربعػػػػج عػػػػت

 العرلكعبت العصكبررج.

 .اان(صبح كالركلعأ كعب ص(رضج عف صحد بت ل يرة كعصنكرأ 

  ل رة الع)لالت الص  ن)كت رف الص دـ الرلع  كالص  رابحت صهدد ح بة ابنكػبف ةػ  هػذا
 الرار.
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 رهع ػػأ الصرلػػ ـ صدصكػػم برػػدا عديػػدا ةػػ  صكػػرتت رعل ػػبت الػػصرلـ ال ػػبئـ رلػػ  صن(يػػذ كلكػػلأ  رف
عػػف ا،لػػكاف الن)ػػبط أ الصػػ  شػػدكرهب صػػؤد  إلػػ  إحػػداث الصػيػػر اايعػػبش  ةػػ  شنػػبال الر ل ػػأ 
العررة ػػأب العرػػبرؼت العػػػدرلبتت العرلكعػػبتت كالع(ػػػبه ـ   رك شنػػبال قػػػدرات ردائ ػػأ عهبرتػػػأب 

ت...  رك ةػػػػػػ  العهػػػػػػبرات الحرل ػػػػػػأ بعهػػػػػػبرات ال ػػػػػػراالة كالدصببػػػػػػأ ابشػػػػػػداعت حػػػػػػج الع)ػػػػػػلال
  .2..2كالركـ...الخ .بالط ط ت

 قدرات التفكير اإلبداعي

إف الص(لير ابشدار  يصعيز برػدد عػف ال ػدرات الصػ  صرصشػر عػف علكنبصػج ا،اػل أ كهػ  لعػب 
   ك292ت6..2  كبكػػػػػػػػػػػػػػػػربدةت161-159ت7..2ر)ػػػػػػػػػػػػػػػبر إليهػػػػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػػػػج عػػػػػػػػػػػػػػػف باشكعػػػػػػػػػػػػػػػػبدك

  .515ت7..2بقطبع 
 
 
كهػػ  ال ػػدرة رلػػ  ابص ػػبف بػػكدشر رػػدد ععلػػف عػػف ا،ةلػػبر رك الشػػدائج رك أ Fluencyالطالقووة  -1

الع صرحػػبت ذات الرالقػػأ بعكقػػف رك ع(هػػكـ رك حبلػػأ عػػب ةػػ  زعػػف عحػػدكدت كصػػؤد  إلػػ  ال(هػػـ 
العيػػػػد للعرلكعػػػػبت الصػػػػ  يصرلعهػػػػب ال(ػػػػردت كهػػػػذال العهػػػػبرة ةػػػػ  عكهرهػػػػب رعل ػػػػأ صػػػػذلر كاكػػػػصدربال 

 عبت العصكاةرة ة  الشنبال العررة .كصصدكف عف ردة رنكاع عنهبأللعرلك 

 طالقأ الدلعبت رك الطالقأ الل(ظ أ كصكصخدـ ة  اللػأ العنطكقأ رك كحدات الصرشير.

طالقػػأ ا،ةلػػبر كص)ػػير إلػػ  كػػػررأ صكليػػد رػػدد لشيػػر عػػػف ا،ةلػػبر رك الاػػكر الر ل ػػأ ةػػػ    ر 
كعكدهػػػب ب ػػدر اهصعبعػػػج برػػدد كلع ػػػأ  عكقػػف عػػب كا يهػػػصـ هػػذا النػػػكع شنكر ػػأ ااكػػصعببأ رك

 ااكصعبببت الص  يصـ صكليدهب.

علبن ػػػػأ اػػػػكغهب   م  الطالقػػػػأ الصرشيرتػػػػأ كهػػػػ  ال ػػػػدرة رلػػػػ  الصرشيػػػػر رػػػػف ا،ةلػػػػبر بكػػػػهكلأ كا 
 ة  للعبت.

 ع لأ رك الص(ا الت ة  ااكصعبمطالقأ ا،)لبؿأ ال درة رل  الركـ الكرتت لردد عف ا،  ج 

 ف ابشدار أ الص)ليل أ.لع ير كضر  اك بار  كصصاج ببل(نك   د 

الطالقػػػأ الحرل ػػػأأ ال ػػػدرة رلػػػ  صكليػػػد رػػػدد ادشػػػر عػػػف ااكػػػصعبببت الحرل ػػػأ العنبكػػػبأ ةػػػ    ق 
 كحدة زعن أ عرينج.

 اإلفاضة االصالة المرونة الطالقة
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كصرنػػ  قػػدرة ال(ػػػرد رلػػ  الص(ليػػر بر ل ػػأ ع(صكحػػػأ بحيػػث صاػػدر عنػػػج  :Flexibilityالمرونووة  -2
لعػػب صرنػػ  الصحػػرر  اكػػصعبببت عصرػػددة ةػػ  ععػػبات عصنكرػػأت كالعركنػػأ رلػػس الععػػكد الػػذهن 

عػػف ال اػػكر الر لػػ  رك ال بػػبت الػػكظ (  كصعيػػز شػػيف ال(ػػرد ال ػػبدر رلػػ  صػيػػر اصعػػبال ص(ليػػرال عػػف 
 زاك أ رف ال(رد الذ  يععد ص(ليرال ة  اصعبال كاحد.

كصرن  ال درة رلػ  ابص ػبف ب(لػرة عديػدة ببلنكػبأ لػج كلعػف  : Originalityاالصالة أو الجدة  -3
العرنػ  صرنػ  العػدة كالنػدرةت ةػبل(رد  لػكف ذك ت ةب،اػبلأ شهػذا بف كعلبف عحػدديفحكلج ة  زع

ص(ليػػر راػػيج رنػػدعب ا  لػػرر رةلػػبر اآخػػرتف كتص(ػػرد بكةلػػبرال رػػنهـ كتشصدػػر حلػػكا غيػػر ص ليد ػػأ 
 .للع)لالت الص  صكاعهج

كصرن  ال درة رل  إضػبةأ رػدد عػف الص(اػ الت  :Elaboratingميارة اإلفاضة)التفاصيل(  -4
لػػػػرة العديػػػػدة رد ػػػػر كضػػػػكحب كةبئػػػػدة كص ػػػػبال لػػػػد  اآخػػػػرتف ت كصكػػػػهـ رعل ػػػػأ ا،زعػػػأ لعرػػػػج ال(

ابةبضػػػأ ةػػػ  رعل ػػػػأ ابدعػػػبؿ للعكقػػػػف رك العكضػػػكع قيػػػػد البحػػػث رك الحػػػػجت ك  اػػػد برعل ػػػػأ 
ابدعػػػبؿ الشنػػػبال رلػػػ  ركػػػبس عػػػف العرلكعػػػبت العرطػػػبة لصدعلػػػأ شنػػػبال عػػػب عػػػف رػػػدة نػػػكاح بحيػػػث 

  اب  رد ر ص(ا ال.

 بداعيبرامج تنمية التفكير اال

صصنػػػػكع الشػػػػراعه العصخااػػػػأ ةػػػػ  صنع ػػػػأ الص(ليػػػػر ابشػػػػدار ت كلعػػػػب ر)ػػػػبر اليهػػػػب لػػػػج عػػػػف 
  .265ت1998  كبد  شكنكت,1986feldhusenب

كهػػك شرنػػػبعه قػػبـ شصاػػع عج عععكرػػج عػػػف  :pctpبرنووامب بوووردو لتنميوووة التفكيوور اإلبووداعي  -1
الص(ليػػػر ابشػػػدار  ت  البػػػبح يف ةػػػ  عبعرػػػأ شػػػكردك ببلكا ػػػبت العصحػػػدة ا،عرتل ػػػأ لصنع ػػػأ قػػػدرات

كتصدػػػػػػػػػػػػكف الشرنػػػػػػػػػػػػبعه عػػػػػػػػػػػػف كلكػػػػػػػػػػػػلج عػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػدركس صدػػػػػػػػػػػػكف رلػػػػػػػػػػػػ  هيئػػػػػػػػػػػػأ صكػػػػػػػػػػػػع الت 
  .feldhusen,1986,154اكص أ.ب

كهػػك شرنػػبعه يععػػت شػػػيف الص)ػػكت  كصنع ػػأ العهػػػبرات  برنووامب التوودريى علوووو الخيووال الخوووال : -2
كصنع ػأ قػدراصهـ كابةبدة عف العرلكعبتت كزتبدة كر  الصالعيذ كحكف ص ديرهـ لطةلبر العديػدةت 

 رل  إنصبج رةلبر كالصكةي  يشنهب لخل  صدكتنبت ةلرتأ عديدة.
هػػػك شرنػػػبعه يخػػصص شص(ليػػػر ابنكػػػبف أ Six Thinking Hatsبرنووامب القبعوووات السوووت  -3

كركػلكبج ةػػ  الصربعػػج الر لػػ  كال(لػػر  عػػت ععرتػػبت ا،حػػداثت ك  كػػـ ص(ليػػر ابنكػػبف الػػ  كػػت 
 ير ابنكبف شن(س اللحظأ.رنعبطت كارصببر لج نعد حكم طرت أ ص(ل
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عػف ر)ػهر الشػػراعه لصرلػ ـ الص(ليػر كخباػػأ  :CoRTبرنوامب الووورت لتعلوويم ميوارات التفكيوور  -4
الص(ليػػر ابشػػدار  كالػػذ   كػػصخدـ رلػػ  نطػػبؽ كاكػػت ةػػ  الرػػبلـ ةػػ  عكػػبقبت الصرلػػ ـ العبب)ػػر 

ائ ػأ كحصػ  للص(ليرت حيث   كـ ببكصخداعج عب يزتد رف كػبرأ عاليػيف طبلػم ةػ  العرحلػأ ااشصد
 عرحلأ الصرل ـ العبعر  ة  رد ر عف  ال كف دكلأ ة  الربلـ.

 حل المشكالت اإلبداعي

  الػكارد 1999إف علكنبت حج الع)لالت صصدكف عف  ال أ رنبار رئ ك أ هعب بهيعػبفت
  أ38ت8..2ة  ركبلأ الرببد ب

 دراؾ أ كهػذال العرحلػػأ صلعػس العيػػكؿ كالخشػرات كااهصعبعػػفيوم المشووكلة قبول التحديوود بتت كا 
يعبد حلكؿ لهب.  الصحد بت الص  يصررض لهب الطالم كا 

 أ كصهػػدؼ هػػذال العرحلػػأ إلػػ  الكػػر  عػػف اعػػج الحاػػكؿ رلػػ  ادشػػر قػػدر إيجوواد البيانووات
 ععلف عف العرلكعبت الص  صكهـ ة  صكض   الع)للأ.

 أ كصهػػدؼ هػػذال العرحلػػأ هػػك صكليػػد الربػػبرات كص  عهػػب للكاػػكؿ إلػػ  صحديػػد تحديوود المشووكلة
 للأ الح    أت عف خالؿ عراعرأ الش بنبت العصععرأ ة  العرحلأ الكبب أ.الع)

 أ كصصضعف إيعبد رةلبر ل يرة كعصنكرأ لصدكف رنارا لحج الع)للأ.توليد االفوار 

 أ كصهدؼ هذال العرحلأ إل  ص ي ـ ا،ةلػبر لحػج الع)ػللأ. كصصضػعف إيعػبد التخطيط والتنفيذ
 الحلكؿت إيعبد ال شكؿ.

 ثـــــــة البحـــمشكل

إف انص)ػػبر ال)ػػبلبت ااعصعبر ػػػأ كعػػف ضػػعنهب ال( كػػػشكؾ راػػب  رحػػد لػػػػبت الحػػكار شػػػيف 
)ػػػبؿ ال(ػػراغ؛ لعػػب رنهػػب ظهػػرت لعكاقػػت صعرػػج العكػػص(يديف  ا،ةػػرادت كذلػػؾ شهػػدؼ اكػػصنزاؼ الكقػػت كا 
يص براكف شيػنهـ عػف خػالؼ غػرؼ الدرد)ػأ كالصحػبكر كع)ػبرلأ العرلكعػبت ال)خاػ أ كا،خبػبرت رك 

ض العكاقت رل  علبف صععر  عريف لعدركأ عػب رك عبعرػأ عػب  ػـ  كػعج ش بنبصػج كتلص ػ  رلزت بر
بعػػػف هػػػـ زعػػػالال لػػػج رلػػػ  ن(ػػػس العكقػػػت لػػػن(س العلػػػبفت لعػػػب رنهػػػب ردت إلػػػ  الص ػػػبرم شػػػيف رةلػػػػبر 

 ت لعػػب رف )ػػبلبت الصكااػػج ااعصعػػبر  صصػػ   .2.1ر)ػػخبص لػػ س لهػػـ رالقػػبت كػػبب أبععبهدت
كهػك ربػبرة رػف شرنػبعه  : ( E-mail ) الشرتػد االدصركنػ  خػالؿ  رعػبـ الطبلػم ةراػأ الػصرلـ عػف

لصببدؿ الركبئج كالك بئ  ببكصخداـ الحبكم عف خالؿ )ػبلأ اانصرنػتت ك )ػير الرديػد عػف البػبح يف 
ال)ػبلأ  إل  رف الشرتد االدصركن  عف رد ر خدعبت اانصرنت اكصخداعًب كترعت ذلؾ إلػ  كػهكلصجت ك
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كهك رببرة رف نظبـ عرلكعبت   كـ برػرض عرلكعػبت عخصل(ػأ  : ( World wid web ) النكيع أ
ت كعععكرػػبت  رلػػ  اػػ(حبت عصرابطػػأت ك كػػع  للعكػػصخدـ ببلػػدخكؿ لخػػدعبت اانصرنػػت العخصل(ػػأ

كهػ  إحػد  ردكات ااصاػبؿ رشػر )ػبلأ اانصرنػت شػيف  : ( Discussion Groups ) الن ػبش
خاػص عرػيف يػصـ رػف طرت هػب الع)ػبرلأ لصبش ػًب عععكرأ عف ا،ةراد ذك  ااهصعػبـ الع)ػصرؾ ةػ  ص

ة  عكضػكع عرػيف رك إركػبؿ اكص(كػبر إلػ  العععكرػأ الع)ػبرلأ رك الع)ػرؼ رلػ  هػذال العععكرػأ 
 ) كال(يػػديك الص(ػػبرل  ( File Exchange ) ن ػػج العل(ػػبت ك .دكف الصكاعػػد ةػػ  كقػػت كاحػػد

Interactive video ) :  ج شػيف العػصرلـ كالعػبدة العرركضػأ كه  الص ن أ الص  صص   إعلبن أ الص(برػ
الع)ػػػػصعلأ رلػػػػػ  الاػػػػػكر العصحرلػػػػػأ العاػػػػػحكبأ ببلاػػػػكت بػػػػػػرض عرػػػػػج الػػػػػصرلـ رد ػػػػػر ص(برل ػػػػػأت 

كه  رببرة رف رقراص يػصـ ةيهػب صعهيػز العنػبهه الدراكػ أ رك العػكاد  : ( CD ) كا،قراص العدععأ
عػػب صصرػػدد ر)ػػلبؿ العػػبدة الصرل ع ػػأ كصحعيلهػػب رلػػ  رعهػػزة الطػػالم كالرعػػكع إليهػػب كقػػت الحبعػػأ ت ل

الصرل ع ػأ رلػ  ا،قػراص العدععػػأ ت ةػ علف رف صكػصخدـ ل(لػـ ةيػػديك صرل عػ  عاػحكبًب ببلاػػكت رك 
لرػػػرض رػػػدد عػػػف آاؼ الاػػػ(حبت عػػػف لصػػػبم رك عرعػػػت عػػػب رك لعػػػزته عػػػف العػػػكاد العلصكبػػػأ عػػػت 

عػف رهػـ رهػداؼ  كصنع أ الص(لير ابشدار  رند العصرلـ هػ .   5..2الاكر ال بشصأ كال(يديكبزتصكفت
الرعل أ الصرل ع أ الصرلع أ ،نج شدكنهب ك ربن  الطبلم عف ن ص ةػ  العهػبرات ا،كبكػ أ للع)ػبرلأ 
ةػػػ  الح ػػػبة ال)خاػػػ أ كااعصعبر ػػػأت ةب،)ػػػخبص العشػػػدركف لػػػبنكا ن طػػػأ الصرليػػػز ةػػػ  الرديػػػد عػػػف 

النظػػر رػػػف الدراكػػبتت كالص(ليػػر ابشػػدار   علػػػف صنعيصػػج كصطػػكترال عػػػف قشػػج عع ػػت الطػػػالم بػػػض 
صحاػػػيلهـ. )ػػػرط رف صدػػػكف الظػػػركؼ عنبكػػػبأ كرف  لػػػكف الطػػػالم قػػػد ادصكػػػشكا عهػػػبرات كعرػػػبرؼ 
ركبكػػػ أ ةػػػ  الع ػػػبديف لبةػػػأت كرف صصػػػبح لهػػػـ رن)ػػػطأ عصنكرػػػأ صػػػدرـ عهػػػبرات الص(ليػػػر الرل ػػػب لػػػديهـ. 
كلزتػػبدة قػػكة ال(ػػرد كقدراصػػج اشػػد عػػف إصبحػػأ ال(ػػرص رعػػبـ الطػػالم ت كهػػذال ال(ػػرص  علػػف رف ص(ػػرض 

كهب خالؿ عهعبت قبئعأ رل  ا،ةراد رك عف خالؿ ن)ػبطبت عععكرػأ الرعػج حيػث صرػد ع)ػبرلأ ن(
لػػج ةػػرد ق عػػأت كالعكػػبردات الصػػ    ػػدعهب العرلػػـ صػػكةر للطػػالم ةراػػأ لصطػػكتر ص(ليػػرهـ ابشػػدار  
ر نػػػػبال عحػػػػبكاصهـ ص(كػػػػير حػػػػج ع)ػػػػللأ عػػػػب ،حػػػػد ررضػػػػبال العععكرػػػػأ كاكػػػػصخداـ )ػػػػبلبت الصكااػػػػج 

للطالم صكه الت عبب)رة بحيث  علنهـ رف  )رركا شصحلعهـ ة  رعل ػأ صرلعهػـ ااعصعبر ت يكةر 
ةا(حبت ابنصرنت صرط  للطػالم ةراػأ للصكااػج كالرعػج عػت اآخػرتف كصكػبردهـ ةػ   .الخباأ

ن)ر رةلبرهـ ابشدار أ ة  عخصلف رنحبال الربلـ عف خالؿ الشرتػد ابلدصركنػ  كالعنصػد بت الصرل ع ػأت 
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قػػػت خػػػبص للعدركػػػأ رلػػػ  ال)ػػػبلأت كهػػػذا  كػػػبردهـ ةػػػ  صبػػػبدؿ آراال كرةلػػػبر كعػػػف خػػػالؿ إن)ػػػبال عك 
 . 9..2كطرائ  كركبليم عت اآخر ببلنكبأ للص(لير كاخصراع كصشن  طرائ  عديدةبععلػأ البػبح كفت

كنصيعػػأ لعػػب كػػش  صكلػػدت لػػد  الببحػػث صكعهػػبت دةرصػػج ببلكػػؤاؿ كهػػك لعػػبذا ا يػػصـ اكػػصخداـ رنعػػبط 
اعصعػبر  بعػب ةيهػب ال( كػشكؾ نحػك صنع ػأ الص(ليػر ابشػدار  كخباػأ حج الع)لالت ةػ  الصكااػج ا

لػػػػد  الطػػػػالم العشػػػػدريفت بببضػػػػبةأ إلػػػػ  صكظيػػػػف هػػػػذال ال)ػػػػبلبتت كصكعيههػػػػب لعػػػػب ة ػػػػج خيػػػػر  لػػػػج 
كلععصعرجت كانبال رل  عب كش  ة د عبالت هذال الدراكأ ة  ابعببأ رف كػؤاؿ الدراكػأ الػرئ س  عػب 

لصكااػػػج ااعصعػػػبر  رشػػػر ال)ػػػبلأ رلػػػ  صنع ػػػأ عهػػػبرات ر ػػػر اكػػػصخداـ نعػػػد حػػػج الع)ػػػلالت ةػػػ  ا
الص(لير ابشدار  لد  طالم العرحلأ العصككطأ بر(يف؟ كة  إطػبر هػذا الكػؤاؿ ةػ ف هػذال الدراكػأ 

 ا،كئلأ ال(رر أ اآص أأ هدةت إل  ابعببأ رف
 عب ه  رنعبط الصرلـ العصبحأ لالكصخداـ رشر ال)بلأ؟  -1

ةػػ  الصكااػػج ااعصعػػبر  رشػػر ال)ػػبلأ رلػػ  صنع ػػأ عػػب ر ػػر اكػػصخداـ نعػػد حػػج الع)ػػلالت  -2
 عهبرات الص(لير ابشدار  لد  طالم العرحلأ العصككطأ؟

 ثــــــذاف البحــــــــأه

 تيدف ىذه الدراسة إلو تحقيق العديد من االىداف منيا:
الد)ف رف رنعبط الصرلـ العصبحأ لالكصخداـ رشر )بلأ الصكااج ااعصعبر  لػد  طػالم  -1

 عصككطأ .العرحلأ ال

الد)ػػف رػػػف ر ػػػر اكػػػصخداـ نعػػد حػػػج الع)ػػػلالت ةػػػ  الصكااػػج ااعصعػػػبر  رشػػػر ال)ػػػبلأ  -2
 ببل( كشكؾ رل  صنع أ عهبرات الص(لير ابشدار  لد  طالم العرحلأ العصككطأ . 

 ثــــــة البحـــــأهمي

 ويمكن إجمال أىمية البحث بالنقاط اآلتية:
ت إذ إف عكضػػػػكع ال)ػػػػبلبت ااعصعبر ػػػػأ  صكػػػصعد هػػػػذال الدراكػػػػأ رهعيصهػػػب عػػػػف رهع ػػػػأ عكضػػػكرهب -1

ال( كػػشكؾ  عػػف العاػػطلحبت الصػػ  غػػزت رػػبلـ )ػػبلبت اانصرنػػت عنػػذ نهب ػػأ الصكػػرينبت كادا ػػأ 
ا،ل( أ ال بن أ كالػرض عنج هك ص(ريج ص ن أ الشرعع ػبت كالعرػدات كال)ػبلبت لص ػد ـ شيئػأ عح(ػزال 

 بشداع الطالم العكهكايف.  
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كػأ الصػ  كػصخدـ الععصعػت الصراػك  ةػ  الععلدػأ الررا ػأ الكػركد أ ااكص(بدة عف نصػبئه هػذال الدرا -2
كالصررتػػف ببل)ػػبلبت ااعصعبر ػػأ  ال( كػػشكؾ ت كاكػػصخداعبصهب كالصػػ  كص)ػػلج شػػدكرهب رهع ػػأ لشنػػبال 

 اكصراصيع بت  علف اصخبذهب لصكع ج إشداع الطالم العكهكايف . 

ةأ دراكػأ  عديػػدة ةػ  ال)ػػبلبت  علػف ااكػص(بدة عػػف هػذا البحػػث ةػ  إ ػػراال العلصبػأت كذلػؾ ش ضػػب -3
 ااعصعبر أت  كص(يد عنهب الببح كف كالعهصعكف ببلصرل ـ االدصركن  كاانصرنتت كابشداع.

بحػػػػث ة عػػػػب لػػػػك لػػػػبف العصرلعػػػػيف االدصػػػػركنييف يصل ػػػػكف درعػػػػأ ربل ػػػػأ عػػػػف العررةػػػػأ كتػػػػزكدكف  -4
ت ال)ػػػػبلبت ببلعرلكعػػػػبت الصػػػػ   حصبعكنهػػػػب كة عػػػػب رف لبنػػػػت صالقػػػػ  صكقرػػػػبصهـ رنػػػػد زتػػػػبرة عكاقػػػػ

 ااعصعبر أ.  

دراكأ ة عب رف لبنت الععصعرػبت االدصركن ػأب عكاقػت ال)ػبلبت ااعصعبر ػأ رك ال( كػشكؾ  ذات  -5
 ةبئدة ة  إدكبم الطالم العكهكايف عهبرات الص(لير ابشدار .

دراكأ ااخصالةبت شيف الصرلـ رف طرتػ  عكاقػت ال)ػبلبت ااعصعبر ػأ لككػيلأ للصرلػ ـ رػف برػد  -6
 شكاكطأ شيئأ الصرلـ الص ليد أ . ك الصرلـ

دراكػػػػػأ اآ ػػػػػبر الكػػػػػلش أ لل)ػػػػػبلبت ااعصعبر ػػػػػأ الصػػػػػ  عػػػػػف الععلػػػػػف رف صػػػػػنرلس رلػػػػػ  الػػػػػصرلـ  -7
 االدصركن .

دراكػػػػأ اآ ػػػػبر اايعبش ػػػػأ لل)ػػػػبلبت ااعصعبر ػػػػأ الصػػػػ  عػػػػف الععلػػػػف رف صػػػػنرلس رلػػػػ  الػػػػصرلـ  -8
 االدصركن .

 ثــــــــذود البحــــــــح

 ة ضمن الحدود اآلتية:سيتم إجراء ىذه الدراس
 أ كص صاػػر حػػدكد هػػذال الدراكػػأ رلػػ  عػػدارس عحبةظػػأ ر(يػػف ببلععلدػػأ الررا ػػأ حوودود مكانيووة

 الكركد أ.
 هػ  1433أ كيصـ صطشي  هذال الدراكأ خالؿ الربـ حدود زمانية 
 أ كص صاػػر حػػدكد هػػذال الدراكػػأ رلػػ  طػػالم العرحلػػأ العصككػػطأ العكهػػكايف ةػػ  حوودود بشوورية

 هػ  1432/1433ة  الععلدأ الررا أ الكركد أ عدارس عحبةظأ ر(يف 
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 ثـــــات البحــــمصطلح

 أ  ركػػلكم عػػف ركػػبليم الصػػدرتس حيػػث  لػػكف ة ػػج العػػصرلـ اػػبنرًب أسوولوى حوول المشووكالت
لل(ػػػركض كعخصشػػػػرا لهػػػػبت ككااػػػػ(ًب لخطػػػػأ الرعػػػػج للكػػػير ةػػػػ  طرتػػػػ  حلهػػػػبت يػػػػصرلـ كاػػػػف 
الظػػكاهرت ك حصػػبج إلػػ  خطػػد لشنػػبال الع(ػػبه ـ البكػػ طأ ب ػػدر عػػب صكػػع  بػػج قدراصػػج كرشنيصػػج 

ف الع(ػػبه ـ البكػػ طأ الصػػ  العررة ػػأت لعػػب رنػػج بحبعػػأ إلػػ  كضػػت خطػػأ لصرعػػ ـ الرالقػػبت شػػي
  ....2 طكرهب كتصع لهب بكرحبفت

 أ  ررةهػػػب الببحػػػث إعرائ ػػػًب بكنهػػػب الدرعػػػأ الصػػػ   حاػػػلهب الطبلػػػم رلػػػ  التفكيووور اإلبوووداعي
ع  ػػبس ابشػػداع الػػذ  كػػكؼ  لػػكف عػػف إرػػداد الببحػػث كالػػذ    ػػ س الرالقػػأ شػػيف ال)ػػبلبت 

 ااعصعبر أ كالص(لير ابشدار  لد  الطالم العكهكايف.
 هػػػػ  عكاقػػػػت الدصركن ػػػػأ رلػػػػ  اانصرنػػػػت صعلػػػػف   االجتماعية"الفيسووووبو ": مواقووووش الشووووبكات

رػػػالكة رلػػػ  ذلػػػؾ ت لصلػػػؾ  عػػػت اآخػػػرتف ؛ كا،ن)ػػػطأ صبػػػبدؿ ااهصعبعػػػبت  ا،)ػػػخبص عػػػف
الصػ   العنصكػشيف شهػب كة ػب لنػكع الخدعػأ ركبليم عصرددة لخل  عك عػف الص(برػج شػيف  العكاقت

 . Stephen,2003يصـ ردصكبشهبب عررةأ رك غرض ليصـ )راؤالرك  الصرة جت   دعهب العكقتت

 أ  رػرةهـ الببحػث إعرائ ػًب بػكنهـ عع ػت الطػالم العكهػكايف ةػ  عػدارس عحبةظػأ الموىوويين
 ر(يف ة  الععلدأ الررا أ الكركد أ.

 ة:ـــابقـــــات الســــــــذراســــــال

د حػػج الع)ػػلالتت ك علػػف صػػـ الرعػػكع إلػػ  رػػدد عػػف الدراكػػبت الكػػبب أ الصػػ  صصرلػػ  شػػنع
 ررضهب لعب يل أ

الصرػرؼ رلػ  إلػ   (Change and Change,2000ىدفت دراسة تشان  وتشوين  )
ر ر دعه نعكذج حج الع)لالت ابشدار  كالصرلـ الصربكن  ة  ادصكبم الطػالم للع(ػبه ـ الرلع ػأ 

لبػًب كطبلبػأ ةػ    طب197كااحص(ب  شهب كال درة رل  حج الع)لالتت كصدكنت رينأ الدراكأ عف ب
 . 95العرحلأ ال بنك أ ة  عدارس صبيكف كقكعكا إل  عععكرصيفأ عععكرأ صعرتش أ صدكنػت عػف ب

  طبلبػًب كطبلبػأت دركػت العععكرػأ الصعرتش ػأ 99طبلبًب كطبلبػأت كعععكرػأ ضػببطأ صدكنػت عػف ب
ببكػػػػصخداـ نعػػػػكذج حػػػػج الع)ػػػػلالت ابشػػػػدار  ةػػػػ  عععكرػػػػبت الػػػػصرلـ الصرػػػػبكن ت شينعػػػػب دركػػػػػت 

لعععكرػػأ الضػػببطأ ببكػػصخداـ طرت ػػأ الصػػدرتس الص(برل ػػأ العبب)ػػرةت كر)ػػبرت نصػػبئه إلػػ  رف للصػػ  ا
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العععػػكرصيف رحرزصػػب صحكػػنًب عهعػػًب ةػػ  ادصكػػبم الع(ػػبه ـ الرلع ػػأت كرف طرت ػػأ الصػػدرتس الص(برل ػػأ 
العبب)ػػرة لبنػػػت رةضػػج عػػػف نعػػػكذج حػػج الع)ػػػلالت ابشػػدار  ةػػػ  الػػػصرلـ الصرػػبكن  ةػػػ  ادصكػػػبم 

ـ الرلع ػػأت كر)ػػبرت ر ضػػًب إلػػ  رػػدـ كعػػكد اخصالةػػبت شػػيف العععػػكرصيف ةػػ  اخصبػػبر ال ػػدرة الع(ػػبه 
 رل  حج الع)لالت.

دراكػػػػأ هػػػػدةت إلػػػػ  ص اػػػػ  ر ػػػػر اكػػػػصخداـ نعػػػػكذج حػػػػج  (Hung,2003أجوووورج ىوووونب )
الع)لالت ابشدار  ة  ابشداع الرلع  كال درة رل  حج الع)لالت الرلع أ رلػ  رينػأ علكنػأ عػف 

  الاػػف الخػبعس ا،كبكػػ  ةػػ  صػبيكفت كصضػػعنت ردكات الدراكػػأ ع  بكػًب قشل ػػًب ةػػ    طبلبػًب ةػػ25ب
ابشػداع الرلعػػ  كع  بكػًب آخػػر ةػػ  حػج الع)ػػلالت الرلع ػأت  ػػـ دركػػت العععكرػأ ببكػػصخداـ نعػػكذج 
حػج الع)ػػلالت ابشػػدار ت كبرػػد انصهػػبال العربلعػػأ طشػ  رلػػيهـ الع  بكػػبفت كر)ػػبرت النصػػبئه إلػػ  رف 

البرد  لدج عف ابشداع الرلع  كحج الع)لالت الرلع ػأ ررلػ  بل يػر عػف درعػبت درعبت ااخصببر 
 ااخصببر ال شل ت ععب  رن  ةبرل أ نعكذج حج الع)لالت ابشدار .

دراكأ هدةت إل  صررؼ ر ر اكصخداـ إكػصراصيعيصيف صدرتكػيصيف  (.2005أجرت اليوسف )
ج الع)ػلالت ابشػدار   ةػ  ادصكػبم قبئعصيف رل  حج الع)لالت بحج الع)لالت اارص بد ت كحػ

طلبأ العرحلأ ا،كبك أ لع(به ـ الاحأ الكقبئ أ كااصعبهبت الاػح أت كصدكنػت رينػأ الداركػأ عػف 
  طبلبػػػأ عػػػف طبلبػػػبت الاػػػف الخػػػبعس ا،كبكػػػ  ةػػػ  عحبةظػػػأ الزرقػػػبال كعكزرػػػأ رلػػػ   ال ػػػأ 95ب

كالاػػحأ الع صرحػػأ كة ػػًب عععكرػػبتأ العععكرػػأ ا،كلػػ  بصعرتش ػػأ  دركػػت طبلببصهػػب كحػػدة الصػذ ػػأ 
بكػػصراصيع أ حػػج الع)ػػلالت إشػػدار ًبت كالعععكرػػأ ال بن ػػأ بصعرتش ػػأ  دركػػت طبلببصهػػب الكحػػدة ن(كػػهب 
كة ػػًب بكػػصراصيع أ حػػج الع)ػػلالت الربد ػػأت كالعععكرػػأ ال بل ػػأ بضػػببطأ  دركػػت طبلببصهػػب الكحػػدة 

ؽ ذات دالػػأ إحاػػبئ أ شػػيف ن(كػػهب بب،كػػلكم اارص ػػبد ت كر)ػػبرت نصػػبئه الدراكػػأ إلػػ  كعػػكد ةػػرك 
عصككػػػطبت رالعػػػبت طبلبػػػبت عععكرػػػبت الدراكػػػأ الػػػ الث ةػػػ  اخصبػػػبر الع(ػػػبه ـ الكقبئ ػػػأ لاػػػػبل  
العععكرػػػأ الصعرتش ػػػأ ا،كلػػػ ت لعػػػػب ر)ػػػبرت النصػػػبئه إلػػػ  كعػػػػكد ةػػػركؽ ذات دالػػػأ إحاػػػبئ أ شػػػػيف 
يف عصككػػػد رالعػػػبت طبلبػػػبت العععكرػػػأ ا،كلػػػ ت كعصككػػػد رالعػػػبت طبلبػػػبت لػػػج عػػػف العععػػػكرص

 ال بن أ كال بل أ ة  ع  بس ااصعبهبت الاح أ لابل  العععكرأ الصعرتش أ ا،كل .
هػدةت هػذال الدراكػأ إلػ  الصرػرؼ رلػ  عػد  صطشيػ  العؤككػبت  (2002دراسة )عياش، 

ا،هل أ لطكبليم الدع أ ة  حج الع)لالت كاصخبذ ال ػرار كعاػبدر العررةػأ شهػذال ا،كػبليم كرلػ  
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صعػػػبرس ةػػػ  العؤككػػػبت ا،هل ػػػأت كصهػػػدؼ الدراكػػػأ إلػػػ  صحديػػػد العركقػػػبت نكر ػػػأ ا،كػػػبليم الصػػػ  
كالع)ػػػلالت الصػػػ  صكاعػػػج اكػػػصخداـ ا،كػػػبليم الدع ػػػأ ةػػػ  اصخػػػبذ ال ػػػرارات ةػػػ  العؤككػػػبت ا،هل ػػػأت 
حيػػث اكػػصخدـ الببحػػث العػػنهه الكاػػ(  الصحليلػػ ت حيػػث صدػػكف ععصعػػت الدراكػػأ عػػف الرػػبعليف ةػػ  

 . ع(ػػردةت كقػػد صػػـ اارصعػػبد ..4بذ ال ػػرار كقػػد شلػػع رػػددهـ بالعؤككػػبت ال(برلػػأ العػػؤ رتف ةػػ  اصخػػ
اكػػػصببنج رلػػػ  الرػػػبعليف ةػػػ   ..2رلػػػ  ااكػػػصببنأ لععػػػت الش بنػػػبتت رعػػػب رينػػػأ الداركػػػأ صػػػـ صكزتػػػت 

 % عف ععصعت الدراكأ..5العؤككبت ال(برلأ بعردؿ اكصببنصيف لدج عؤككأ ر  شكاقت 
لػد  الرػبعليف ةػ  العؤككػبت ا،هل ػأ  كخلات الدراكأ إل  رف العررةأ بب،كبليم الدع ػأ

كعػػد  صطش  هػػب دكف العصككػػطأ كتشػػدك رف هنػػبؾ حبعػػأ لعزتػػد عػػف العهػػد ةػػ  الصررتػػف بب،كػػبليم 
الدع أ كصطش  هبت كرف هنبؾ رغبأ لشيرة ةػ  الصرػرؼ رلػ  ا،كػبليم الدع ػأ اصخػبذ ال ػرار كصطش  هػب 

عػػبـ الػػذاص  لػػد  الرػػبعليف هػػك عػػف الطػػرؽ لػػد  الرػػبعليف ةػػ  العؤككػػبت ا،هل ػػأت رف الصرلػػ ـ كااهص
الرئ ك أ للحاكؿ رل  العررةأ بب،كبليم الدع أ ة  اصخبذ ال رارت كرف ركػبليم اصخػبذ ال ػرار الصػ  
يػػصـ إصببرهػػب ةػػ  العؤككػػأ صصػػراكح شػػيف الخشػػرة ال)خاػػ أ كااكص)ػػبرات كػػكاال عػػف داخػػج العؤككػػأ 

ا،هل ػػػأ عحػػػددة ةػػػكد ر ا،كػػػبليم الصػػػػ  كخبرعهػػػب كرف الطػػػرؽ الدع ػػػأ الصػػػ  صكػػػصخدعج العؤككػػػػبت 
دارة الع)ػػركع قػػد شينػػت النصػػبئه رف عػػف رهػػـ ا،كػػبليم الصػػ  صحػػد عػػف  صصخػػذهب هػػ  النعػػبذج العبل ػػأ كا 
اكػػػػصخداـ ا،كػػػػبليم الدع ػػػػػأ ةػػػػ  اصخػػػػػبذ ال ػػػػرار ةػػػػ  العؤككػػػػػبت ا،هل ػػػػأ رػػػػػدـ صػػػػكةر ا،)ػػػػػخبص 

 العصخاايف لد  العؤككبت.
الكػػػبب أ الصػػػ  صصرلػػػ  ببلصكااػػػج ااعصعػػػبر ت  صػػػـ الرعػػػكع إلػػػ  رػػػدد عػػػف الدراكػػػبتلعػػػب 

 ك علف ررضهب لعب يل أ
 ( وقام ستونStone,1999)  شدراكأ حكؿ ةبرل أ اكص عبر كقت ال(ػراغ كالع)ػبرلأ ةػ  الصرة ػأ

الاػػ(  ةػػ  صحكػػيف عهػػبرات الصكااػػجت كالعهػػبرات ااعصعبر ػػأ كعهػػبرات الح ػػبة اليكع ػػأت كةػػ  
  الصخلػػػف الر لػػػػ  العرصػػػػدؿت صكل(ػػػػت الرينػػػػأ عػػػػف خ(ػػػض الع)ػػػػلالت الكػػػػلكل أ للطلبػػػػأ عػػػػف ذك 

  طبلبًأت كزرت إل   الث عععكرػبتت 19  طبلبًب كب29 . طبلبًب ة  العرحلأ ا،كبك أ ب48ب
  طبلبػًبت كاكػصعر 16  كعععكرأ ضببطأ عف ب15  كال بن أ ب17ا نصبف عنهب صعرتش أ ا،كل  ب

أت كصػـ صػدرتم رلػ  العهػبرات الصبل ػأأ   ركشكرًبت كال بال ركشكر  كاحد عدصج كػبر12الشرنبعه ب
ااكػػص(هبـ كالصرشيػػر رػػف الػػذات كطلػػم العكػػبردةت كصػػـ إعػػراال ع ػػببالت عػػت العرلعػػيف العرنيػػيف 
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كالكالػػػػديفت كاكػػػػصخدـ صحليػػػػج الصبػػػػبيف ا،حػػػػبد  كرظهػػػػرت نصػػػػبئه الدراكػػػػأ رف زتػػػػبدة ةػػػػ  كػػػػلكؾ 
  . α=...5عكصك ب الصكااجت كخ(ضًب ة  الكلكؾ الع)لج ة  العععكرصيف الصعرتش أ رند

  ،برنػػػكاف   صنع ػػػأ عهػػػبرات الصكااػػػج ااعصعػػػبر أ دراكػػػأ صعرتش ػػػأ  (2000دراسوووة )الدغيشوووم
رل  رينأ عف الطبلببت العص(كقبت ة  العرحلأ ال بنك أ شدكلػأ الدكتػت  هػدةت الدراكػأ للصح ػ  

ات عػػف عػػد  ةبرل ػػأ شرنػػبعه صػػدرتش  لعهػػبرات الصكااػػج ااعصعػػبر  ةػػ  رةػػت ل(ػػبالة صلػػؾ العهػػبر 
لد  رينأ عف الطبلببتت شبرض عدارس العرحلأ ال بنك أت شدكلػأ الدكتػت. صػكل(ف رينػأ الدراكػأ 

  طبلبػػػأت عػػػف العص(كقػػػبت ر ل ػػػًب كردبد ع ػػػًبت صػػػـ ص كػػػ عهعب إلػػػ  عععػػػكرصيفأ صعرتش ػػػأ 52عػػػف ب
طبلبأ  حيث صـ صررتض رةراد العععكرػأ  29طبلبأ  كعععكرأ ضببطأ ب كصضـ  23بقكاعهب 

خشػػرات كةربل ػػبت الشرنػػبعه الصػػدرتش ت ةػػ  حػػيف صرلػػت طبلبػػبت العععكرػػأ الضػػببطأ الصعرتش ػػأ ل
 لعزاكلأ ا،ن)طأ العدرك أ العرصبدة.

رهـ عب ل)(ت رنج نصػبئه الدراكػأت هػك صكديػد ةربل ػأ الشرنػبعه الصػدرتش  ةػ  صح يػ  رهداةػجت 
خج ةيهػب رك يصاػج ببلنكبأ لعخصلف عهبرات الصكااج ااعصعبر  الرئ ك أ عكضت الدراكأت كعػب يػد

شهػػػب عػػػف عكانػػػم عررة ػػػأ كعكق( ػػػأ عخصل(ػػػأت ععػػػب ردػػػد اػػػحأ ةػػػركض الدراكػػػأت ببلنكػػػبأ للعععكرػػػأ 
 الصعرتش أت ع برنأ ببلعععكرأ الضببطأ.

 ( قامت ليونLeone, 2000) شداركأ هدةت إلػ  ع برنػأ صػك ير ببل(برل ػأ ااعصعبر ػأ ع بشػج .
كاال أ شػيف العر)ػديف الن(كػبنييف ةػ  غػرم الرالج ة  عععكربت ل(ظ أ لصحكيف العهبرات الص

 . ع)برلب كزركا ر)كائ ًب إلػ  عععػكرصيفت عععكرػأ ال(برل ػأ 35نيكتكرؾت صدكنت الرينأ عف ب
  لػػطداال الػػكظ (  ل  ػػػبس Bayااعصعبر ػػأ كعععكرػػأ الرػػالج الل(ظػػ  كاكػػصخدـ ع ػػبس بػػب  ب

ررتػف ببلػذاتت كالصرشيػر عهبرات الصكااج شيف ا،)خبصت كع(هػكـ الػذاتت كل)ػف الػذاتت كالص
رف الع)بررت كعهبرات ااكصعبعت كطلم العرلكعبتت كر)برت نصػبئه صحليػج الصبػبيف إلػ  رػدـ 
كعػػكد ةػػركؽ ذات دالػػأ إحاػػبئ أ شػػيف ركػػلكم الرػػالج ببل(برل ػػأ ااعصعبر ػػأ كركػػلكم الرػػالج 
الل(ظػػ  ةػػ  صحكػػيف عهػػبرات الصكااػػج بشػػيف ا،)ػػخبص  عػػت صكاػػج الدراكػػأ إلػػ  صحكػػف ةػػ  

  .α=....1عهبرات الصكااج الص  دركت ة  هذال الصعراأ رند عكصك  الدالأ ب

  ،برنكاف   ةبرل أ شرنبعه إر)بد  عع ػت ةػ  صطػكتر عهػبرات الصكااػج ( 2002دراسة )مياس
لػػد  طلبػػأ الصرلػػ ـ العهنػػ  ال ػػبنك  ضػػر (  الصكااػػج ةػػ  لػػكاال الرع ػػب  هػػدةت الدراكػػأ الحبل ػػأ 
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ر  لصطكتر عهبرات الصكااػج لػد  طلبػأ الصرلػ ـ العهنػ  ا ػبنك  إل  إرداد شرنبعه إر)بد  عع
عػػف ضػػر (  الصكااػػج ةػػ  لػػكاال الرع ػػب كلصح يػػ  هػػذا الهػػدؼ ة ػػد صػػـ إصبػػبع إعػػراالات عنهع ػػأ 
ركعرػػت ةيهػػب ردش ػػبت العكضػػكع كنظرتبصػػج كدراكػػبت كػػبب أ ردت ةػػ  النهب ػػأ إلػػ  شنػػبال شرنػػبعه 

داد ذلػػؾ الشرنػػبعه العكػػصند إلػػ  نظرتػػأ ابر)ػػبد ابر)ػبد الععرػػ  لعهػػبرات الصكااػػجت كقػػد صػػـ إرػ
العررةػػػ  اان(رػػػبل  الػػػذ  صضػػػعف ا نصػػػب ر)ػػػر علكػػػأت لعػػػب صػػػـ إرػػػداد ع  ػػػبس ل  ػػػبس عهػػػبرات 

ة ػرةت صػـ إيعػبد الاػدؽ  .6الصكااج ،غراض الدراكأ الحبل أت صكلف ة  اكرصج النهبئ أ عف 
بؽ الػػػداخل  للع  ػػػبس ر ضػػػًبت لدػػػج عػػػف الشرنػػػبعه كالع  ػػػبست كلعػػػب صػػػـ اكػػػصخراج ال بػػػبت كااصكػػػ

طبلم عػف ععصعػت الدراكػأ با،كؿ كال ػبن   ػبنك    ..1كطش  الع  بس رل  رينأ علكنأ عف 
عػػف طلبػػأ الصرلػػ ـ العهنػػ ت كقػػد صػػـ اخص ػػبر الراػػت ا،دنػػ  عػػف الرينػػأ ل ع لػػكا الطػػالم ضػػر (  

ائ ًب إلػػػ  طبلبػػػًب صػػػـ صػػػكزترهـ ر)ػػػك  23الصكااػػػج بحكػػػم الصررتػػػف ابعرائػػػ ت كقػػػد شلػػػع رػػػددهـ 
طبلبػػًب  11طبلبػًب كال بن ػػأ ضػػببطأ كرػػدد رةرادهػػب  12عععػكرصيف ا،كلػػ  صعرتش ػػأ كرػػدد رةرادهػػب 

 .7صػػـ صطشيػػ  الشرنػػبعه رلػػ  العععكرػػأ الصعرتش ػػأ شكاقػػت علكػػأ كاحػػدة ركػػشكر ًب عػػدصهب حػػكال  
ةبرل ػػأ دق  ػػأت كبرػػد انصهػػبال الشرنػػبعه طشػػ  ااخصبػػبر البرػػد   بن ػػأ. ر)ػػبرت نصػػبئه الدراكػػأ إلػػ  

الشرنػػبعه ا بر)ػػبد  حيػػث ظهػػرت ةػػركؽ ذات دالػػأ إحاػػبئ  كلاػػبل  العععكرػػأ الصعرتش ػػأت 
ععػب  )ػير إلػ  صطػػكتر عهػبرات الصكااػج باػػكرة لل ػأ كةػ  ععباصهػػب الر)ػرة العكػصهدةأ كهػػ أ 
ااكصعبع ال(ربؿت إرػبدة الاػ بغأت الصكضػ  ت الصلخػ صت ااكػص(هبـت الػدرـت العبػبدرةت الصػذ ػأ 

 أت الصرشير رف الع)بررت ابنهبال.الراعر

  ( 2010دراسة الشيري.)   برنػكاف   دكر الصرشيػر ال(نػ  ةػ  صنع ػأ الصكااػج ااعصعػبر  لػد
طػػػالم العػػػرحلصيف العصككػػػػطأ كال بنك ػػػأ بعدينػػػػأ الطػػػبئف  هػػػػدةت الدراكػػػأ إلػػػػ  الصرػػػرؼ رلػػػػ  

لصح يػػ  الصكااػػج ركػػبليم الصرشيػػر ال(نػػ  الصػػ   كػػصخدعهب طػػالم العرحلػػأ العصككػػطأ كال بنك ػػأ 
ااعصعبر ت كالصررؼ رل  ل ( أ اكصخداـ الصرشير ال(ن  ة  صح يػ  الصكااػج ااعصعػبر  لػد  

%  عػػنهـ .5  طبلبػػًب ب386طػػالم العرحلػػأ العصككػػطأ كال بنك ػػأ. صدكنػػت رينػػأ الدراكػػأ عػػف ب
%  عػػنهـ عػػف طػػالم العرحلػػأ ال بنك ػػأ بعػػدارس عدينػػأ .5عػػف طػػالم العرحلػػأ العصككػػطأ ك ب

ئفت ل)(ت نصبئه الدراكأ رف هنبؾ صرددًا ة  ركببم كدكاةت رةراد الرينأ ةػ  الدصببػأ رلػ  الطب
العدراف ةػبرض هػذال الػدكاةت صػصـ رػف دكاةػت غرتزتػأ كرغبػبت علشكصػأت كالػبرض اآخػر  ل)ػف 
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رف عيكؿ غير كك أ صحعج إ)برات عرينأ كرح بنػًب صدػكف ربعػأ كغيػر عحػددة ااصعػبالت لعػب رف 
كاةت اللهك كالصكل أ كالصرك   رف الن(س رك إ)ػببع العيػج إلػ  الدصببػأ عػف برضهب  ل)ف رف د

رعػج الدصببػػأ ة ػػدت ر  رف عػػب  لصكػم ا  حعػػج هػػدةًب عحػػددا. بببضػبةأ إلػػ  رف رهػػـ الرنباػػر 
ة  رهع أ الصرشير ال(ن  بحكم ركزانهب صصع ج ة  رنهب ص)ػرر الطبلػم ببلكػربدة كالعصرػأ كاب ػبرة 

ك الدصببػأ رلػ  العػػدرافت لػذلؾ ل)ػػ(ت الدراكػأ رنػج ا صكعػػد ةركقػبت شػػيف رنػدعب   ػكـ ببلركػػـ ر
إعببػػبت رةػػراد الرينػػأ كة ػػًب لعصػيػػرات الخاػػبئص ال)خاػػ أ بالعنكػػ أت الرعػػرت عصككػػد دخػػج 

 ا،كرةت العؤهج الصرل ع  للكالديف .

 مياقشة الدراسات السابكة:
صكااػػػػػػػػػػج برػػػػػػػػػػد رػػػػػػػػػػرض الدراكػػػػػػػػػػبت الكػػػػػػػػػػبب أ العصرل ػػػػػػػػػػأ شػػػػػػػػػػنعد حػػػػػػػػػػج الع)ػػػػػػػػػػلالت كال

ااعصعػػػػػػػبر   الحػػػػػػػ  صنػػػػػػػكع العراحػػػػػػػج الدراكػػػػػػػ أ الصػػػػػػػ  صنبكلصهػػػػػػػبت حيػػػػػػػث اكػػػػػػػصخدـ ةيهػػػػػػػب العػػػػػػػنهه 
الصعرتشػػػػػػػ  كالعػػػػػػػنهه الكاػػػػػػػ(  الصحليلػػػػػػػ ت كصنكرػػػػػػػت كردكاصهػػػػػػػب العكػػػػػػػصخدعأ ةػػػػػػػ  الدراكػػػػػػػأ. كقػػػػػػػد 
صكاػػػػلت برػػػػػض هػػػػػذال الدراكػػػػػبت إلػػػػ  رف اكػػػػػصخداـ حػػػػػج الع)ػػػػػلالت يػػػػؤد  إلػػػػػ  صنع ػػػػػأ عهػػػػػبرات 

 كصحكيف عهبرات الصكااج. الص(ليرت كادصكبم الع(به ـت
كانباًل رل  عب كػش  ررضػجت صص)ػببج هػذال الدراكػأ عػت الدراكػبت الكػبب أ ببكػصخداـ ركػلكم 
حج الع)لالت ب)لج ربـت ةػ  حػيف صن(ػرد الدراكػأ الحبل ػأ ةػ  ببكػصخداـ هػذا الػنعد ةػ  الصكااػج 

كػػأ الحبل ػػأ عػػف ااعصعػػبر  رشػػر ال)ػػبلأ ببل( كػػشكؾ لػػد  الطػػالم العكهػػكايف. كقػػد اكػػص(بدت الدرا
الرعػػكع للدراكػػػبت الكػػػبب أ ةػػػ  شنػػػبال كصنظػػػ ـ ابطػػبر النظػػػر  الخػػػبص بحػػػج الع)ػػػلالت كالصكااػػػج 
ااعصعػػػػبر ت كصحديػػػػد عهػػػػبرات الص(ليػػػػر ابشػػػػدار ت كصاػػػػع ـ ردكات الدراكػػػػأ كصطكترهػػػػبت كاخص ػػػػبر 

 هب كص(كيرهب.العنهه العالئـ للدراكأت كع برنأ نصبئه الدراكبت الكبب أ ببلدراكأ الحبل أ كعنبق)ص

 هــــث وإجراءاتــــج البحــــمنه

لصح يػػػػ  رهػػػػداؼ الدراكػػػػأ ارصعػػػػد الببحػػػػث العػػػػنهه )ػػػػبج الصعرتشػػػػ  عػػػػف اكص اػػػػبال ةربل ػػػػأ 
اكػػػػصخداـ ال)ػػػػبلبت ااعصعبر ػػػػأ  ال( كػػػػشكؾ  ةػػػػ  صنع ػػػػأ الص(ليػػػػر ابشػػػػدار  للطلبػػػػأ العكهػػػػكايف ةػػػػ  

الصعرتشػػ ت لعععػػكرصيفت إحػػػداهعب عحبةظػػأ ر(يػػف ببلععلدػػأ الررا ػػػأ الكػػركد أت ببكػػصخداـ الضػػػبد 
ضػػػببطأ لػػػـ صصربعػػػج عػػػت ال)ػػػبلبت ااعصعبر ػػػأ  ال( كػػػشكؾ ت كا،خػػػر  صعرتش ػػػأ صرلعػػػت ببكػػػصخداـ 

 ال)بلبت ااعصعبر أ  ال( كشكؾ . 
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 حـــــع البحـــــدلتن
صدػػكف ععصعػػت الدراكػػأ عػػف عع ػػت الطػػالم العكهػػكايف ةػػ  عنط ػػأ ر(يػػف ببلععلدػػأ الررا ػػأ 

%  ةػ  95طبلبب . كصـ ارصعبد الطالم الذيف صزتد عرداصهـ رػف ب  .8رددهـب الكركد أ؛ كالببلع
العرحلػػػأ العصككػػػطأت كالعكػػػعليف حكػػػم ابحاػػػبئ بت ةػػػ  إدارة الصرا ػػػأ كالصرلػػػ ـ بعحبةظػػػأ ر(يػػػف 

 الصببرأ لكزارة الصرا أ كالصرل ـ ة  الععلدأ الررا أ الكركد أ.

 حــــة البحــــــعًي
طبلبػػػػػػػب عػػػػػػػف الطػػػػػػػالم العكهػػػػػػػكايف ةػػػػػػػ  عحبةظػػػػػػػأ   22صدكنػػػػػػػت رينػػػػػػػأ الدراكػػػػػػػأ عػػػػػػػف ب

ر(يػػػػػف ببلععلدػػػػػػأ الررا ػػػػػأ الكػػػػػػركد أ؛ كالػػػػػػذيف صػػػػػـ اخص ػػػػػػبرهـ ببلطرت ػػػػػأ الر)ػػػػػػكائ أ البكػػػػػػ طأ؛ ر  
%  عػػػػػػػػف ععصعػػػػػػػػت الدراكػػػػػػػػأ ا،اػػػػػػػػل  العصع ػػػػػػػػج شػػػػػػػػػبلطالم العكهػػػػػػػػكايف ةػػػػػػػػ  25ب بعػػػػػػػػب نكػػػػػػػػشصج

 عحبةظأ ر(يف ببلعنط أ الررا أ الكركد أ.
 ختارة:إعداد الوحدة الدراسية الم

  ببكػػػػػصخداـ ركػػػػلكم  نعػػػػػكذج صػػػػـ شنػػػػػبال الكحػػػػدة الدراكػػػػػ أ العخصػػػػبرة بالعربلعػػػػػأ الصعرتش ػػػػأ 
  كطرحهػػػػػب عػػػػػف خػػػػػالؿ )ػػػػػبلبت الصكااػػػػػج cpsبػػػػػبرنس الحػػػػػج ابشػػػػػدار  الع)ػػػػػلالت ب –اكزاػػػػػكرف 

ااعصعػػػػػبر   ال( كػػػػػشكؾ . حيػػػػػث صعػػػػػت دراكػػػػػأ ا،دم الصراػػػػػك  العصرلػػػػػ  ببكػػػػػصخداـ نعػػػػػكذج الحػػػػػج 
  ةػ  صػدرتس العػكاد الدراكػ أ العخصل(ػأت كبرػدهب صػـ إرػبدة دركس الكحػدة cpsابشدار  للع)لالت ب

العخصػػبرةبصلكث الهػػكاال  كة ػػب لنعػػكذج الحػػج ابشػػدار  للع)ػػلالت ت كصػػـ شنػػبال دليػػج لدػػج عػػف العرلػػـ 
كالطبلػػػم. كقػػػد صػػػـ الصح ػػػ  عػػػػف اػػػدؽ الشنػػػبال للكحػػػدة اا رائ ػػػأ العخصػػػػبرة عػػػف خػػػالؿ شنػػػبال عػػػػدكؿ 

عبؿ العررة ت كعف  ـ اخص ػبر العحصػك  العنبكػم لهػذال ا،هػداؼت كعػف عكاا(بت لطهداؼ ة  الع
  كانػبال دليػػج للعرلػـ لصكضػػ   CPS ػـ اػػ بغأ الػدركس كة ػػب لنعػكذج الحػػج ابشػدار  للع)ػػلالت ب

النعكذج كطرت أ صن(يذال عف قشج العرلـ ك)رح للع)لالت العطركحأ كاكػصراصيع بت صن(يػذهب. ة عػب صػـ 
عػػػػػف خػػػػػالؿ رػػػػػرض الصحليػػػػػج رلػػػػػ  عععكرػػػػػأ عػػػػػف العحلعػػػػػيف الصح ػػػػػ  عػػػػػف الاػػػػػدؽ الظػػػػػبهر  

العصخاايف ة  العنبهه كطرؽ الصدرتس كالعكهكايف كذلؾ للصكدد عف الا بغأ اللػك ػأ كاػ بغأ 
 ا،هداؼت ككالعأ اللػأ.
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 اختبار تورنس للتفكير اإلبداعي:

دنػج صػـ ةػ  هػذال الدراكػأ اكػصخداـ اخصبػبر الص(ليػر ابشػدار  الػذ  اكػصخدعج الر باػرال كحعب
ة  دراكصهعب  درعأ الص(لير ابشدار  لد  طلبأ العرحلأ ال بنك أ ة  عدينأ اراػد ةػ  ا،ردف. حيػث 
صـ صطشي  ااخصببر باكرصج النهبئ أ رل  رةراد العععكرصيف الضببطأ كالصعرتش أ قشػج الشػدال شػ عراال 

صطش  ػػػػج رلػػػػ  العربلعػػػأ للصح ػػػػ  عػػػف صدػػػػبةؤ العععػػػػكرصيف ةػػػ  العررةػػػػأ الكػػػبب أ ال شل ػػػػأت كعػػػػف  ػػػـ 
العععكرػػػأ الصعرتش ػػػأ برػػػد اكػػػصخداعهب لل)ػػػبلبت ااعصعبر ػػػأ  ال( كػػػشكؾ  . حيػػػث صدػػػكف ااخصبػػػبر 

  ربػػبرة رػػف ركػػكؿ 3-1  اخصبػػبرات؛ ااخصبػػبر ا،كؿ صدػػكف عػػف اػػكرة ا،ل(ػػب  كهػػ  عػػف ب6عػػفب
صبػبر كخعفت كااخصببر الرابت صحكػيف النصػبئهت كااخصبػبر الخػبعس اكػصخداعبت غيػر عكلكةػأ ت كااخ

الكػػػبدس رةصػػػػرض رف. صػػػـ الصح ػػػػ  عػػػػف اػػػدؽ الع  ػػػػبس عػػػف خػػػػالؿ ررضػػػػج رلػػػ  عععكرػػػػأ عػػػػف 
العحلعػػيف العصخااػػيف ةػػ  ععػػػبؿ العكهبػػأ كالص(ػػكؽ كركػػبليم الصػػػدرتس ةػػ  قكػػـ العكهػػكايف ةػػػ  
إدارة الصرا ػػػأ كالصرلػػػ ـ بعحبةظػػػأ ر(يػػػف  ت كصػػػـ صطش  ػػػج رلػػػ  رينػػػأ اكػػػصطالر أ عػػػف خػػػبرج رينػػػأ 

عكهػػػػكايف كاكػػػػصخراج عربعػػػػج ال بػػػػبت ببكػػػػصخداـ عربدلػػػػأ لركنبػػػػبخ ال(ػػػػب   .1الدراكػػػػأ شلػػػػع رػػػػددهـب
 لالصكبؽ الداخل  

 ثــــــراءات البحــــــــــإج

  قػػبـ الببحػػث ششنػػبال الكحػػدة الدراكػػ أ العخصػػبرة بالعربلعػػأ الصعرتش ػػأ  ببكػػصخداـ  ركػػلكم  نعػػكذج
ت الصكااػػػج   كطرحهػػػب عػػػف خػػػالؿ )ػػػبلبcpsبػػػبرنس الحػػػج ااشػػػدار  الع)ػػػلالتب –اكزاػػػكرف 

 ااعصعبر   ال( كشكؾ .

  قػػبـ الببحػػث ببخص ػػبر عععػػكرصيف عػػف الطػػالم العكهػػكايف رحػػدهعب صعرتش ػػأ كا،خػػر  ضػػببطأت
كصـ اكصخداـ ال)بلبت ااعصعبر أ  ال( كشكؾ   عػت العععكرػأ الصعرتش ػأ ت كا،خػر   الضػببطأ 

   لـ يصـ اكصخداعهب ،  طرت أ. 

 ر قػػبئـ رلػػ  حػج الع)ػػلالت بباكػػصنبد إلػ  كحػػدة الصلػػكث برػدهب رعػػج الببحػث رلػػ  شنػػبال اخصبػب
عػػف خػػالؿ الرعػػكع إلػػ  الرديػػد عػػف العؤل(ػػبت الخباػػأ بػػبلصلكث عنهػػب لصػػبم حعب ػػأ الشيئػػأ عػػف 
الصلػػػػػػػػػػػكث بعاػػػػػػػػػػػط(  رببكػػػػػػػػػػػ  ت عكقػػػػػػػػػػػت كزارة الزرارػػػػػػػػػػػأ الكػػػػػػػػػػػركد ت  عكقػػػػػػػػػػػت اليكصيػػػػػػػػػػػكم  

www.youtube.com  . 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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 بحػػػػث ببلصكدػػػد عػػػػف قػػػػدرة عع ػػػت رةػػػػراد رينػػػأ الدراكػػػػأ الصعرتش ػػػػأ رلػػػ  اكػػػػصخداـ اػػػػ(حأ قػػػبـ الب
ال( كػػشكؾت كالصكضػػ   لهػػػـ رف ال( كػػشكؾ كػػ لكف ككػػػيلأ لطػػرح الرديػػد عػػػف الع)ػػلالت ت الصػػػ  
كيصنبكلهب الطالم عف خالؿ الرعكع إل  العكقػت كذلػؾ ش رطػبئهـ اكػـ الحكػبم كللعػأ العػركر 

 علػف اكػصخداعهب عبب)ػرة الػذ  يصػ   للطػالم عػف رةػراد الرينػأ كة  حبؿ صػكةر حكػبببت كػبب أ 
الصعرتش أ الدخكؿ إل  ن(س الاػ(حأ كصنػبكؿ عع ػت الع)ػلالتت كبرػد الػدخكؿ إلػ  العكقػت شػيف 
لهـ الطرت أ الص  ك  كعكف شهب شصنبكؿ الع)ػلالتت كل ( ػأ طػرح ا،ةلػبر كالصرليػ  رليهػب كذلػؾ 

قػػػػبـ الببحػػػػث ببكػػػػصخداـ ركػػػػلكم العحبضػػػػرةت عػػػػف خػػػػالؿ الرعػػػػكع إلػػػػ  ن(ػػػػس الاػػػػ(حأ. لعػػػػب 
 كالعنبق)أت ة  طرح الع)لالت عت العععكرأ الضببطأ .

  قػػػػبـ الببحػػػػث بطػػػػرح الع)ػػػػػلالت عػػػػف خػػػػالؿ ال( كػػػػشكؾ .. كطلػػػػػم عػػػػنهـ صنػػػػبكؿ حلػػػػكؿ لهػػػػػذال
 الع)لالت عف خالؿ الصرلي  العبب)ر رل  الا(حأ .

 طػػػالم كععػػػت نصػػػبئه ااخصبػػػبر قػػػبـ الببحػػػث شصطشيػػػ  اخصبػػػبر صػػػكرنس للص(ليػػػر ابشػػػدار  رلػػػ  ال
 البرد  للطالم .

  قبـ الببحث ش دخبؿ نصبئه ااخصبػبر ال شلػ  كالبرػد  رلػ  شرنػبعه العربلعػأ ابحاػبئ أSPSS 
 كال  بـ برعج الصحليج ابحابئ  العنبكم لدج كؤاؿ عف ركئلأ الدراكأ.

 نتائج الذراسة ومناقشتها وتفسيرها:

يػػػف ش وقردالأ ال(الببحػػػث شػػػ عراال اخصبػػػبر لعررةػػػأ برػػػد اانصهػػػبال عػػػف ععػػػت الش بنػػػبت قػػػبـ 
  ت كة عب يل  نصبئه هذا الصحليجأt-testب نيطكىعص

 :اختبار ) ت(  على االختبار الكبلٌ ىتائج 

 ( 1اجلدول رقه ) 

  
 قًنةT قًنةF احنراف متىسط

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائًة

 الطالقة
 0686 61 0136- 08.6 80668.6 1001111 الضابطة

 80.8383 1003838 التجريبًة
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 املروىة
 0666 61 0661- 0118 061181. .130838 الضابطة

 068033. 1.01818 التجريبًة
    

 األصالة
 0118 61 10880- 30688 088833. .60838 الضابطة

 30.3008 1100603 التجريبًة
    

 االفاضه
 0608 61 0181- .0.8 .01886. 001616 الضابطة

 .308338 00.8.8 التجريبًة
    

الدرجة الكلًة 
 لإلبداع

 0886 61 08.8- 60188 16008888 80.8.8. الضابطة

 13088036 8106060 التجريبًة
    

  رػػدـ كعػػكد ةػػركؽ دالػػأ إحاػػبئ ب شػػيف العصككػػطبت الحكػػبش أ  1يصشػػيف عػػف العػػدكؿ رقػػـ ب
اخصبػػبر صػػكرنس للص(ليػػر ابشػػدار  ال شلػػ  اكػػصعبببت إةػػراد العععػػكرصيف الصعرتش ػػأ كالضػػببطأ رلػػ  

بالطالقأت العركنأت ا،ابلأت ابةبضأ  ت ععػب يػدؿ  للج كرل  العهبرات ال(رر أ للص(لير ابشدار 
 رل  صدبةؤ العععكرصيف الصعرتش أ كالضببطأ.
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 ىتائج اختبار )ت(  على االختبار البعدٍ
 ( 6اجلدول رقه ) 

  
 قًنةT قًنةF احنراف متىسط

 درجات
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائًة

 الطالقة
0808 80.8818 1801111 الضابطة  -10186  61 0313  

 8011.30 .610838 التجريبًة
    

 املروىة
0111 081.61. 1.08181 الضابطة  -10131  61 0606  

 ..0.30. 1001818 التجريبًة
    

 األصالة
30338- 160811 80.6616 801111 الضابطة  61 0113  

 60.6886 1801111 ريبًةالتج
    

 االفاضه
0.81 081688. 800603 الضابطة  -10808  61 0131  

 016801. .80838 التجريبًة
    

الدرجة الكلًة 
 لإلبداع

60168- .6011 10030388 .80838. الضابطة  61 01.8  

 160.8116 8303838 التجريبًة
    

 ( إلو ما يلي:2يشير الجدول)
 حػػػج نعػػػد اكػػػصخداـ لعصػيػػػر  α=...5الػػػأ إحاػػػبئ أ رنػػػد عكػػػصك  برػػػدـ كعػػػكد ر ػػػر ذ  د -1

 العرحلػػػأب طلبػػػأ رالعػػػبت عصككػػػد شػػػيف ت ال)ػػػبلأ رشػػػر ااعصعػػػبر  الصكااػػػج ةػػػ  الع)ػػػلالت
  1.058-ب ت ق عػػػأ شلػػػػت حيػػػث ت الطالقػػػأ برػػد ةػػػ  الصعرتش ػػػأ العععكرػػػأ ةػػػ  ت  العصككػػطأ

صكعػد  ةركقػػًب ذات دالػأ إحاػػبئ أ   ت ر  انػػج ا 303.كهػذال ال  عػػأ عرصبطػأ ببحصعػػبؿ  كػبك  ب
ت شػيف عصككػد رالعػبت الطلبػػأ رلػ  برػد الطالقػػأ ةػ  اخصبػبر صػػكرنس للص(ليػر ابشػدار   رػػز  
إل  ا ر طرت أ الصدرتس ببكصخداـ نعػد حػج الع)ػلالت ةػ  الصكااػج ااعصعػبر  رشػر ال)ػبلأ 

 ت كاذلؾ ص شج ال(رض أ الا(رتأ ا،كل  عف ةرض بت الدراكأ. 
 حػػػج نعػػػد اكػػػصخداـ لعصػيػػػر  α=...5 ػػػر ذ  دالػػػأ إحاػػػبئ أ رنػػػد عكػػػصك  برػػػدـ كعػػػكد ر -2

 العرحلػػػأب طلبػػػأ رالعػػػبت عصككػػػد شػػػيف ت ال)ػػػبلأ رشػػػر ااعصعػػػبر  الصكااػػػج ةػػػ  الع)ػػػلالت
  1.130-أ ت حيػػػث شلػػػػت ق عػػػأ ت بالعركنػػػ برػػػد ةػػػ  الصعرتش ػػػأ العععكرػػػأ ةػػػ  ت  العصككػػػطأ
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انػػج ا صكعػد  ةركقػػًب ذات دالػأ إحاػػبئ أ   ت ر  272.كهػذال ال  عػػأ عرصبطػأ ببحصعػػبؿ  كػبك  ب
ت شػيف عصككػػد رالعػبت الطلبػػأ رلػػ  برػد العركنػػأ ةػ  اخصبػػبر صػػكرنس للص(ليػر ابشػػدار   رػػز  
إل  ا ر طرت أ الصدرتس ببكصخداـ نعػد حػج الع)ػلالت ةػ  الصكااػج ااعصعػبر  رشػر ال)ػبلأ 

 ت كاذلؾ ص شج ال(رض أ الا(رتأ ا،كل  عف ةرض بت الدراكأ. 
 حػػػػػج نعػػػػػد اكػػػػػصخداـ لعصػيػػػػػر  α=...5كد ر ػػػػػر ذ  دالػػػػػأ إحاػػػػػبئ أ رنػػػػػد عكػػػػػصك  بكعػػػػػ  -3

 العرحلػػػأب طلبػػػأ رالعػػػبت عصككػػػد شػػػيف ت ال)ػػػبلأ رشػػػر ااعصعػػػبر  الصكااػػػج ةػػػ  الع)ػػػلالت
  3.335-ا،اػػبلأ ت حيػػث شلػػػت ق عػػأ ت ب برػػد ةػػ  الصعرتش ػػأ العععكرػػأ ةػػ  ت  العصككػػطأ

ر  رف هنػػبؾ  ةرقػػًب ذا دالػػأ إحاػػبئ أ ت شػػيف    ت003.كهػذال ال  عػػأ عرصبطػػأ ببحصعػػبؿ  كػػبك  ب
عصككػػد رالعػػبت الطلبػػأ رلػػ  برػػد ا،اػػبلأ ةػػ  اخصبػػبر صػػكرنس للص(ليػػر ابشػػدار   رػػز  إلػػ  
ا ػػر طرت ػػأ الصػػدرتس ببكػػصخداـ نعػػد حػػج الع)ػػلالت ةػػ  الصكااػػج ااعصعػػبر  رشػػر ال)ػػبلأ ت 

 كاذلؾ صرةض ال(رض أ الا(رتأ ا،كل  عف ةرض بت الدراكأ

 حػػػج نعػػػد اكػػػصخداـ لعصػيػػػر  α=...5د ر ػػػر ذ  دالػػػأ إحاػػػبئ أ رنػػػد عكػػػصك  برػػػدـ كعػػػك  -4
 العرحلػػػأب طلبػػػأ رالعػػػبت عصككػػػد شػػػيف ت ال)ػػػبلأ رشػػػر ااعصعػػػبر  الصكااػػػج ةػػػ  الع)ػػػلالت
  1.576-ابةبضػػأ ت حيػػث شلػػػت ق عػػأ ت ب برػػد ةػػ  الصعرتش ػػأ العععكرػػأ ةػػ  ت  العصككػػطأ

  انػج لػ س هنػبؾ  ةرقػًب ذا دالػأ إحاػبئ أ ت   ت ر003كهػذال ال  عػأ عرصبطػأ ببحصعػبؿ  كػبك  ب
شػػيف عصككػػد رالعػػبت الطلبػػأ رلػػ  برػػد ا،اػػبلأ ةػػ  اخصبػػبر صػػكرنس للص(ليػػر ابشػػدار   رػػز  
إل  ا ر طرت أ الصدرتس ببكصخداـ نعػد حػج الع)ػلالت ةػ  الصكااػج ااعصعػبر  رشػر ال)ػبلأ 

 ت كاذلؾ ص شج ال(رض أ الا(رتأ ا،كل  عف ةرض بت الدراكأ.

 الع)ػلالت حػج نعػد اكػصخداـ لعصػيػر  α=...5د ر ر ذ  دالأ إحابئ أ رند عكصك  بكعك  -5
 ت  العصككػػطأ العرحلػػأب طلبػػأ رالعػػبت عصككػػد شػػيف ت ال)ػػبلأ رشػػر ااعصعػػبر  الصكااػػج ةػػ 
ر ابشػػدار  البرػد  ت حيػػث الص(ليػ اخصبػػبر الدل ػأ الدرعػػأ رلػ  كذلػػؾ الصعرتش ػأ العععكرػػأ ةػ 

  ت ر  رف هنػبؾ  ةرقػًب 046.ذال ال  عأ عرصبطػأ ببحصعػبؿ  كػبك  ب  كه2.129-شلػت ق عأ ت ب
ذا دالػػػأ إحاػػػبئ أ ت شػػػيف عصككػػػد رالعػػػبت الطلبػػػأ رلػػػ  اخصبػػػبر صػػػكرنس للص(ليػػػر ابشػػػدار   
البرد   رز  إل  ا ر طرت أ الصدرتس ببكصخداـ نعد حج الع)لالت ةػ  الصكااػج ااعصعػبر  

 .ا،كل  عف ةرض بت البحثرشر ال)بلأ ت كاذلؾ صرةض ال(رض أ الا(رتأ 
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كععػػػػػػب كػػػػػػش  ت كةػػػػػػ  ضػػػػػػكال الكػػػػػػؤاؿ البح ػػػػػػ  الػػػػػػذ  يػػػػػػنص رلػػػػػػ   عػػػػػػب ر ػػػػػػر اكػػػػػػصخداـ 
طرت ػػػػػػأ الصػػػػػػدرتس ببكػػػػػػصخداـ نعػػػػػػد حػػػػػػج الع)ػػػػػػلالت ةػػػػػػ  الصكااػػػػػػج ااعصعػػػػػػبر  رشػػػػػػر ال)ػػػػػػبلأ 
رلػػػػػػ  صنع ػػػػػػأ عنهػػػػػػبرات الص(ليػػػػػػر ابشػػػػػػدار  كربرػػػػػػبدال ا،رارػػػػػػأ أ طالقػػػػػػأت عركنػػػػػػأت رابلأتإةبضػػػػػػأ 

صككػػػػػػطأ ؟   صػػػػػػـ ةحػػػػػػص ةرضػػػػػػ بت البحػػػػػػث الاػػػػػػ(رتأ الخعكػػػػػػأ ت عػػػػػػف لػػػػػػد  طلبػػػػػػأ العرحلػػػػػػأ الع
خػػػػػالؿ ععػػػػػت الش بنػػػػػبت ت كصحليلهػػػػػب كاػػػػػ( ًب كاكػػػػػصدال ًب ت كالكاػػػػػكؿ إلػػػػػ  النصػػػػػبئه الع)ػػػػػبر إليهػػػػػب 
ةػػػػػػػ  ال(اػػػػػػػج الكػػػػػػػبش . كرعػػػػػػػب هنػػػػػػػب كػػػػػػػنصنبكؿ خالاػػػػػػػأ لنصػػػػػػػبئه البحػػػػػػػث كعنبق)ػػػػػػػصهب كص(كػػػػػػػيرهبت 

ل أ ةػػػػػػػ  ضػػػػػػػكال نصػػػػػػػبئه البحػػػػػػػث كص ػػػػػػػد ـ ررضػػػػػػػًب للصكاػػػػػػػ بت ت كالع صرحػػػػػػػبت كالبحػػػػػػػكث العكػػػػػػػص ش
.كة عػػػػػػػب يلػػػػػػػ  عنبق)ػػػػػػػأ النصػػػػػػػبئه الصػػػػػػػ  صػػػػػػػـ الصكاػػػػػػػج إليهػػػػػػػب ت كع برنصهػػػػػػػب عػػػػػػػت نصػػػػػػػبئه الدراكػػػػػػػبت 
الكػػػػػػػبب أ كص ػػػػػػػد ـ الصكاػػػػػػػ بت كالع صرحػػػػػػػبت ةػػػػػػػ  ضػػػػػػػكال ذلػػػػػػػؾ. كالصػػػػػػػ  صعخضػػػػػػػت رػػػػػػػف النصػػػػػػػبئه 

 اآص أأ
  شػػػػػيف عصككػػػػػد رداال طػػػػػالم α ...5=يكعػػػػد ةػػػػػرؽ ذك دالػػػػػأ إحاػػػػػبئ أ رنػػػػػد عكػػػػػصك  ب

ككػػطأ الػػذيف صررضػػكا طرت ػػأ الصػػدرتس ببكػػصخداـ نعػػد حػػج الع)ػػلالت ةػػ  الصكااػػج العرحلػػأ العص
 ت (CPS ااعصعػػبر  رشػػر ال)ػػبلأ ب ببل( كػػشكؾ   قػػبئـ رلػػ   نعػػكذج الحػػج ابشػػدار  للع)ػػلالت

كعصككد رداال الطالم عػف ن(ػس العكػصك  الػذيف لػـ يصررضػكا للصػدرتمت كذلػؾ رلػ  اخصبػبر الص(ليػر 
أ أ طالقػػػأت عركنػػػأت راػػػبلأت إةبضػػػأ  كلاػػػبل  الطػػػالم الػػػذيف صررضػػػكا ابشػػػدار  كربرػػػبدال ا،رارػػػ

لطرت أ الصدرتس ببكصخداـ نعػد حػج الع)ػلالت ةػ  الصكااػج ااعصعػبر  رشػر ال)ػبلأ بالعععكرػأ 
 الصعرتش أ .

كقد رشرت هذال النصبئه رف كعكد ر ػر طرت ػأ الصػدرتس ببكػصخداـ نعػد حػج الع)ػلالت ةػ  
 ت ت ةػػ  (CPSقػػبئـ رلػػ   نعػػكذج الحػػج ابشػػدار  للع)ػػلالت الصكااػػج ااعصعػػبر  رشػػر ال)ػػبلأ

صنع ػػػأ عهػػػبرات الص(ليػػػر ابشػػػدار  لػػػد  رينػػػأ عػػػف طلبػػػأ العرحلػػػأ العصككػػػطأ ؛ ععػػػب يكضػػػ  رهع ػػػأ 
طرت ػػأ الصػػدرتس ببكػػصخداـ نعػػد حػػج الع)ػػلالت ةػػ  الصكااػػج ااعصعػػبر  رشػػر ال)ػػبلأ قػػبئـ رلػػ   

خدعت ةػػ  هػػػذال البحػػػث ةػػ  صنع ػػػأ عهػػػبرات  ت الصػػػ  اكػػػص(CPSنعػػكذج الحػػػج ابشػػػدار  للع)ػػلالت
 ج عف رةراد العععكرأ الصعرتش أ. الص(لير ابشدار  كربربدال ا،رارأ ت لد  الطالم الذيف صررضكا ل

كقد  لكف عرد هذال النصبئه ابيعبش أ الص  خلص إليهب الدراكأ إل  طش رػأ طرت ػأ الصػدرتس 
ر ال)ػػبلأ قػػبئـ رلػػػ   نعػػكذج الحػػػج ببكػػصخداـ نعػػد حػػػج الع)ػػلالت ةػػ  الصكااػػػج ااعصعػػبر  رشػػػ

 ت كعػػػد  ارصبػػػبط علكنبصهػػػب كرن)ػػػطصج العخصل(ػػػأ ببل ػػػدرات الر ل ػػػأ الصػػػ  (CPSابشػػػدار  للع)ػػػلالت
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يرلػػز اخصبػػبر صػػكرنس للص(ليػػر ابشدار بالاػػكرة الل(ظ ػػأ ر    رلػػ  ق بكػػهب . كلػػذلؾ صنبكلػػت طرت ػػأ 
ػػع نت ةػػػ  لػػػج ل ػػبال .لػػػذلؾ  علػػػف الصػػدرتس عععكرػػػأ عػػف الع)ػػػلالت الرلع ػػػأ الح بص ػػأ ت كالصػػػ  ض 

يعػبد   ال كؿ رف صرليز العربلعػأ الصعرتش ػأ رلػ  الص(ليػر العػبد كغيػر الرػبد  لص ػد ـ رةلػبر عديػدةت كا 
طرائػػ  عشصدػػرة كحلػػكؿ إشدار ػػأ لهػػذال الع)ػػلالت كعنبق)ػػأ هػػذال الع)ػػلالت بطرت ػػأ عكص( ضػػأ كحػػث 

ركهـ ة  صككػ ت الشنػ  العررة ػأ  الطالم رل  صكليد ردشر قدر ععلف عف الحلكؿ العديدة كالػرتبأت
لهػػؤاال الطػػالم ت كعلػػنهـ عػػف صحكػػس العكانػػم العخصل(ػػأ لهػػذال العكضػػكربت ت كعهػػد لهػػـ الطرتػػ  
لرػػدـ اادص(ػػبال بػػبلحلكؿ الكػػطح أ البكػػ طأت كرػػزز لػػديهـ الرغبػػأ ةػػ  عربلعػػأ الع)ػػلالت لػػ س عػػف 

ص بد ػأ ةػػ  الص(ليػرت كهػػذا زاك ػأ كاحػػدة ك إنعػب  عػػف رػدة اصعبهػػبت عخصل(ػأ للخػػركج رػف ا،طػػر اار
 يص(ػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػب ر)ػػػػػػػػػػػػػبرت إل ػػػػػػػػػػػػػج الرديػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػف الدراكػػػػػػػػػػػػػبت ع ػػػػػػػػػػػػػج دراكػػػػػػػػػػػػػأ لػػػػػػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػػػػػػف

  .6..2؛ رليكالت 5..2ا؛لرعر ت7..2؛ الاعبد ت8..2؛ر بشت8..2ب الرببد ت
كعػػػف ا،كػػػببم الصػػػ  ردت إلػػػ  هػػػذال النصيعػػػأ رف العربلعػػػأ الصعرتش ػػػأ ةػػػ  لػػػج ل ػػػبال  حصػػػك  

صهصـ شصكليد ردشر قدر ععلف عف الحلػكؿ كا،ةلػبر ابشدار ػأ عػف رل  علكأ للص(لير الصببرد  الص  
خػػالؿ ععبركػػأ ركػػلكم الراػػف الػػذهن  ت حيػػث يصػػرؾ الرنػػبف للخ ػػبؿ لصعػػبكز العػػكلكؼت كالصرليػػز 
رلػ  صكليػػد ا،ةلػػبر عهعػػب شػػدت غرتبػأت ةل يػػرًا عػػب صدػػكف ا،ةلػػبر غيػر اارص بد ػػأ كػػش اًل إلػػ  حلػػكؿ 

ةلبر ر نبال صكليػدهب ك إنعػب يػصـ صكعيػج الحلػـ حصػ  اانصهػبال عػف صكليػد عديدةت كا يصـ الحلـ رل  ا،
ردشر ردد ععلف عف ا،ةلبرت ةب،ةلبر كالع(به ـ كالعببدئ ع شكلأ شدكف صحد  كاػدكف )ػركط ت كتػصـ 

 رل  ااكص(بدة عف رةلبر اآخرتف.صدرتم الطالم 
كليػػػػد ا،ةلػػػػػبر هػػػػذا كتػػػػصـ صػػػػدرتم الطػػػػالم ةػػػػ  لػػػػج ل ػػػػبال رلػػػػ  ل ( ػػػػأ ععػػػػت الش بنػػػػبت كص

كحػػػػ هـ رلػػػػ  طػػػػرح ا،ةلػػػػبر عهعػػػػب شػػػػدت لهػػػػـ غرتبػػػػأ رك غيػػػػر عكلكةػػػػأت ا،عػػػػر الػػػػذ  راعػػػػب  لػػػػكف 
أ ك ا،اػػػػػػػػبلأ قػػػػػػػد رد  إلػػػػػػػػ  صحكػػػػػػػػيف عهػػػػػػػبرات الص(ليػػػػػػػػر ابشػػػػػػػػدار  ربعػػػػػػػأت كعهػػػػػػػػبرص  الطالقػػػػػػػػ

 ب)لج خبص لد  الطالم.
شػػيف كةضػػال رػػف ذلػػؾ ت ةػػ ف صػػداكؿ ا،ةلػػبر العطركحػػأ شػػيف رةػػراد العععكرػػأ الكاحػػدة رك 

رةػػراد العععكرػػأ كغيرهػػب عػػف العععكرػػبت ت شػػيف قشػػكؿ كصرػػديج كرةػػض لطةلػػبر الصػػ  صػػصـ عنبق)ػػصهب 
يؤد  إل  زتبدة قدرة الطالم الذيف صررضكا للشرنبعه الصدرتش  ت رلػ  ا،خػذ ةػ  اارصبػبر كعهػبت 
رة نظػػػر اآخػػػرتف كصرػػػديج رةلػػػبرهـ كة ػػػًب لػػػذلؾت ا،عػػػر الػػػذ  راعػػػب  لػػػكف قػػػد رد  إلػػػ  صحكػػػيف عهػػػب

العركنػػأ لػػد  هػػؤاال الطػػالم ت كالصػػ  حػػبكؿ الشرنػػبعه الصػػدرتش  صنعيصهػػب. هػػذا كقػػد صػػـ الصرليػػز ةػػ  
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الصػػػػػدرتم رلػػػػػ  عع ػػػػػت ربرػػػػػبد الص(ليػػػػػر ابشػػػػػدار  ةػػػػػ  عع ػػػػػت الل ػػػػػبالات الصػػػػػ  يصضػػػػػعنهب الشرنػػػػػبعه 
الصدرتش تكه  الطالقأ ت كا،ابلأت كالعركنأتك ابةبضأ ععب كبرد الطالم رل  صكليد رػدد لشيػر 

 ر ااكصعبببت ا،ايلأ كالعصنكرأ.عف الحلكؿ ا،عر الذ  رد  إل  زتبدة ظهك 
كلرػج رحػد الركاعػج ذات الرالقػأ ببلنصػبئه الصػ  صكاػلت إليهػب هػذال الدراكػأ يػرصبد بػب،عكاال 
الن(كػػ أ الداةئػػأ الصػػ  صكةرهػػب )ػػبلأ الصكااػػج ااعصعػػبر ب ال( كػػشكؾ   حيػػث صعيػػزت شهػػب العكاقػػف 

رعػػج رلػػ  صػػكةير الحرتػػأ ةػػ  طػػرح ا،ةلػػبر ت كاحصػػراـ آراال الطػػالم كاان(صػػبح الصدرتكػػ أ ت كالصػػ  ص
رلػػػ  الخشػػػرات العديػػػدةترعلت ععصعرػػػأ رلػػػ  زتػػػبدة ال  ػػػأ بػػػبلن(س لػػػد  الع)ػػػبرليف ةػػػ  الشرنػػػبعه 
الصدرتش  ت كهذا كةر لهػـ ال(راػأ العنبكػبأ لص ػد ـ رةضػج عػب رنػدهـت كلرػج ذلػؾ ركػهـ ةػ  انػدعبج 

درتكػػ أ ةلبنػػت ع)ػػبرلصهـ ةبرلػػأ ةػػ  عنبق)ػػأ الع)ػػلالت كصطػػكتر الحلػػكؿ الطػػالم ةػػ  ا،ن)ػػطأ الص
العنبكػػبأ كعرلهػػػـ رد ػػػر ع ػػػبشرة  ةػػ  حػػػج ا،ن)ػػػطأ كالصحػػػد بت الع دعػػػأ لهػػـ كهػػػذا عػػػب رددصػػػج نصػػػبئه 

  ....2الدغ )ـت؛ 2..2الدراكبت الكبب أبع بست
ةػػ  دراكػػأ  كػشم  آخػػر  لعػػف ةػػ  خػػركج الشرنػػبعه بطرت ػػأ صدرتكػػج رػػف الطرت ػػأ اارص بد ػػأ 

الع(ػبه ـ الرلع ػأت ععػب كلػػد  لػد  طلبػأ العععكرػأ الصعرتش أبالػػذيف صررضػكا للشرنػبعه الصػدرتش   حػػم 
 ااكػػصطالع كحعػػبس ك داةر ػػج ربل ػػأ لالكػػص(بدة عػػف الشرنػػبعه كهػػذا يص(ػػ  عػػت الرديػػد عػػف الدراكػػبت 

  كبعػػػػػب رف الحعػػػػػبس كحػػػػػم ااكػػػػػصطالع عػػػػػف    8..2؛ر ػػػػػبشتChange&Change,2000ب 
؛ الدنػػػػػبن ت 7..2رصكـ كرةبقػػػػجتكاعػػػػج الصػػػػ  صكػػػػهـ ةػػػػ  إ ػػػػبرة الص(ليػػػػػر ابشػػػػدار  كصػػػػرصبد بػػػػجبالالر

 ت ا،عػػػر الػػػذ  حكػػػف عػػػف قػػػدرات الطػػػالم ابشدار ػػػأ ةلبنػػػت نصػػػبئعهـ رلػػػ  اخصبػػػبر ال ػػػدرة 5..2
 رأ الضببطأ.ابشدار أ ررل  كادالأ إحابئ أ عف نصبئه العععك 

الشرنػػػبعه الصػػػدرتش  الصػػػ   كةػػػرت  ةراػػػًب ككػػػشم  آخػػػر  لعػػػف ةػػػ  إعػػػراالات الصػػػدرتس كةػػػ  
عصرػػػددة كعصنكرػػػأ لععبركػػػأ رن)ػػػطأ عخصل(ػػػأ ةػػػ  ععبركػػػأ عهػػػبرات الص(ليػػػر العصنكرػػػأ ذات الرالقػػػأ 
بعهػػبرات الص(ليػػر ابشػػدار  ع ػػجأ طػػرح ا،كػػئلأ الع يػػرة للص(ليرتععػػت الش بنػػبت كا،ةلػػبرت كصحليلهػػب 

بلحأت كاكػػصبربد ا،ةلػػبر غيػػر الاػػبلحأت  ػػـ كعنبق)ػػصهب عػػت رةػػراد العععكرػػأت كانص ػػبال ا،ةلػػبر الاػػ
صػػدكتنهب كاػػ بغصهب بطرت ػػأ كاضػػحأ كع(هكعػػأ تك إصبحػػأ الخشػػرات ك ال(ػػرص للطلبػػأ برػػبدة صرصيػػم 
رةلػػبرهـ عػػت برضػػهـ الػػبرض كا رطػػبئهـ  ال(راػػأ للحػػديث رػػف رةلػػبرهـ دكف قيػػد رك )ػػرط كصكعيػػج 

ة  العععكربت العخصل(أت ععػب كػبرد  الحلـ رل  هذال ا،ةلبرت كااكص(بدة عب يصـ طرحأ عف رةلبر
الطػػالم ااكػػص(بدة عػػف رةلػػبر اآخػػرتف كابضػػبةأ رليهػػب ت ا،عػػر الػػذ  عرػػج الطػػالم ردشػػر قػػدرة 

 كليد حلكؿ رديدة كعصنكرأ كعديدة.رل  ص



أثر استخدام نمط حل المشكالت في التواصل االجتماعي عبر  بيـدر بً مطـر بً ماطـر العتًيب /أ
 بالفيسبوك  الشبكة 

 

 222 

كلرػج رحػد الركاعػػج ذات الرالقػأ ببلنصػبئه الصػػ  صكاػلت إليهػب هػػذال الدراكػأ يػرصبد  بطش رػػأ 
ع)ػػلالت الػػػذ   عصػػبز شصكديػػدال رلػػػ  الص(ليػػر الصببرػػػد  كالص ػػبرا  ت كبعػػػب نعػػكذج الحػػج ابشػػػدار  لل

  ػػػكـ رل ػػػج عػػػف اكػػػصراصيع بت صدرتش ػػػأ ر شصػػػت ةبرليصهػػػب ةػػػ  صنع ػػػأ عهػػػبرات الص(ليػػػر ابشػػػدار  لػػػد  
العععكرػبت الصػ  صػدرات رل ػج كهػذا عػب عػبالت بػج نصيعػأ الدراكػأ الحػبل  ك الصػ  صص(ػ  عػت النصػػبئه 

اكػأ الصػ  قػػبـ شهػب الاػعبد  رتحػػبت رلػ  رينػأ عػػف طلبػأ العرلػز الرتػػبد  الصػ  صكاػلت إليهػػب الدر 
 تكالدراكػػػأ الصػػػ  قػػػبـ شهػػػب الرعػػػر  رلػػػ  رينػػػأ عػػػف طلبػػػأ 7..2ةػػػ  عحبةظػػػأ رعلكفبالاػػػعبد ت
  .5..2العرحلأ ا،كبك أ الرل ببالرعر ت

  رلػ  رينػأ عػف Hung,2003لعب اص( ت نصبئه الدراكػأ عػت الدراكػأ الصػ  قػبـ شهػب هػنه ب
أ الاػف الخػبعس ا،كبكػ  كالصػ  ر)ػبرت رف اكػصخداـ نعػكذج الحػج ابشػدار  للع)ػلالت ةػ  طلب

صػػػػػػػػدرتس الطػػػػػػػػالم  حكػػػػػػػػف عهػػػػػػػػبرات الص(ليػػػػػػػػر ابشػػػػػػػػدار  لػػػػػػػػديهـ . كالدراكػػػػػػػػأ الصػػػػػػػػ  قػػػػػػػػبـ شهػػػػػػػػب 
رلػػػ  رينػػػأ عػػػف طلبػػػأ الاػػػف الكػػػببت ك ال ػػػبعف  عػػػف العرحلػػػأ العصككػػػطأ Houtz,2002)هػػػكصزب

هػػبرات الحػػج ابشػػدار  للع)ػػلالت رعػػج رلػػ  زتػػبدة الص(ليػػر كالصػػ  ر)ػػبرت إلػػ  رف الصػػدرتم رلػػ  ع
ابشػػدار  لػػد  العععكرػػبت الصػػ  صررضػػت للصػػدرتم رلػػ  هػػذا النعػػكذجت لعػػب اص( ػػت نصػػبئه الدراكػػأ 

  رلػػ  رينػػأ عػػف الطػػالم الػػذيف ادعلػػكا الصػػدرتم Kobe,2002عػػت الدراكػػأ الصػػ  قػػبـ شهػػب لػػكم ب
ع)ػلالت . لعػب اص( ػت نصػبئه الدراكػأ عػت الدراكػأ رل  شرنػبعه قػبئـ رلػ  نعػكذج الحػج ابشػدار  لل

  رلػػ  رينػػأ عػػف الطػػالم العكهػػكايف عػػف Gentry&Neu,1998الصػػ   قػػبـ شهػػب عينصػػر  كنيػػك ب
  رلػػػ  رينػػػأ عػػػف Sheldon,1991العرحلػػػأ الدراكػػػ أ العصككػػػطأ . كالدراكػػػأ الصػػػ  قػػػبـ )ػػػيلدكف ب

 كع أ.ة  شرنبعه الصرا أ الصدنكل طلبأ العرحلأ ال بنك أ العكعليف
كبببععػػػػػػػػبؿ ة ػػػػػػػػد عػػػػػػػػبالت هػػػػػػػػذال النصيعػػػػػػػػأ عنكػػػػػػػػععأ عػػػػػػػػت ةرضػػػػػػػػ أ الدراكػػػػػػػػأ ا،كبكػػػػػػػػ أ 
كصكقرػػػػػػػبت الببحػػػػػػػث لعػػػػػػػب صصكاةػػػػػػػ  عػػػػػػػت نصػػػػػػػبئه الدراكػػػػػػػبت الكػػػػػػػبب أ الصػػػػػػػ  قػػػػػػػدعت شػػػػػػػراعه لصنع ػػػػػػػأ 

 .الص(لير ابشدار  ة  الرتبض بت

 اتـــــــــىصيـــــالت

ـ  الصك  اػػج إليهػػب عػػف خػػالؿ عنبق)ػػأ اكػػصنبدًا إلػػ  نصػػبئه هػػذال الدراكػػأ كااكػػصنصبعبت الصػػ  صػػ
 النصبئهت ة د صـ  الصكاج للصكا بت اآص أأ

   درػػكة كاضػػر  كعخططػػ  العنػػبهه العدركػػ أ لالكػػص(بدة عػػف )ػػبلبت الصكااػػج ااعصعػػبر
 ة  صن(يذ برض خشرات العنهبج.
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 صشن  نعكذج الحج ابشػدار  للع)ػلالت بCPS لكحػد الخ ػبرات العحصعلػأ لصنع ػأ لػج  عػف  
ر  ةػػػ  صػػدرتس الع(ػػػبه ـ الرلع ػػأت ةػػػ  برػػض العكاقػػػف الصرل ع ػػأ الصرلع ػػػأت الص(ليػػر ابشػػدا 

 لد  طالم العرحلأ العصككطأ.
  اكػصخداـ العربلعػػأ الصعرتش ػػأ الخباػػأ شهػػذال الدراكػػأ ةػػ  إعػػراال العزتػػد عػػف الدراكػػبت حػػكؿ

 .صنع أ لج  عف الص(لير ابشدار  لد  ةئبت رخر  عف الطالم
 كػػأ رلػػ  اػػ(كؼ رخػػر  كبحػػث ر ػػر هػػذا النعػػكذج رلػػ  إعػػراال دراكػػبت ععب لػػأ لهػػذال الدرا

عصػيػػػػرات رخػػػػر  ع ػػػػج حػػػػج الع)ػػػػللأ الرلع أتادصكػػػػبم الع(ػػػػبه ـ الرلع ػػػػأ كااحص(ػػػػب  شهػػػػبت 
 .ااصعبهبت نحك الرلـت ك الصحايج 

   إعػػراال دراكػػبت ععب لػػأ لهػػذال الدراكػػأ رلػػ  اػػ(كؼ رخػػر  كبحػػث ر ػػر هػػذا النعػػكذج رلػػ
ضػػػػػبةأ  صنع ػػػػػأ عهػػػػػبرات رخػػػػػر  للص(ليػػػػػر ابشػػػػػدار  ع ػػػػػج الحكبكػػػػػ أ صعػػػػػبال الع)ػػػػػلالت ت كا 

 .الص(بايج
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 ةـــــع العربيـــــالمراج

 أسووس علووم الووونفس  . 1..2صػػكؽت عحيػػ  الػػديف كرػػدست رشػػد الػػرحعف كقطػػػبع ت يككػػف ب
 ت دار ال(لر للن)ر كالصكزتتت رع بف.التريوي 

 المفيووووم–الووتعلم اإللوترونووي  –رؤيوووة جديوودة فووي الوووتعلم  . 5..2زتصػػكفت حكػػف حكػػيفب ،
 . الرتبض ت الدار الاكص أ للصرا أ القضايا، التطبيق، التقويم.

 ميووارات التفكيوور الناقوود  وعالقتيووا بحوول المشووكالت لوودج عينووة موون  . ...2كػػرحبفت  ب
 . ركبلأ عبعكصير غير عن)كرةت عبعرأ ال دست ال دس ةلكطيف.طلبة الجامعات الفلسطينية

 ت دار العكيرةأ رعبف.ر اإلبداعيتنمية قدرات التفكي . 4..2الط ط ت   ب 

 اسوووتخدام الشوووبكات االجتماعيوووة لتقوووديم خووودمات مكتبيووووة  . .2.1ععبهػػػدت رعػػػبن  ععػػػبؿب
عصػػػػػػػػبح رلػػػػػػػػػ  العكقػػػػػػػػػت  1ةت ععلػػػػػػػػػأ دراكػػػػػػػػبت العرلكعػػػػػػػػػبتت الرػػػػػػػػدد ال ػػػػػػػػػبعفت ص متطووووووووور

http://informationstudies.net/ 

 ت دور وسووائل التونولوجيووا واالتصووال فووي تنميووة التفكيوور اإلبووداعي . 9..2 كفبععلػػأ البػػبح
 http://www.albahethon.com. 9..2آم  - 26الردد 

 دار ال(رقػػػبف للطببرػػػأ كالن)ػػػر   ت3 . رلػػػـ الػػػن(س الصراػػػك ت ط 1996ن)ػػػكاص ت رشػػػد الععيػػػد ب
 كالصكزتتت رع بف.

 فأ دار العكػػػيرة للن)ػػػر كالصكزتػػػت ت رعػػػبعلوووم الووونفس التريووووي  . ...2رشػػػك عػػػبدكت اػػػبل  ب
 كالطببرأ.

 ت دار العكػػػػيرة للن)ػػػػر تعلوووويم التفكيوووور النظريووووة والتطبيووووق . 7..2اشػػػػك عػػػػبدكت اػػػػبل   ب
 كالصكزتتأ رعبف.

 نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت  . 9..2آؿ ربعرت حنبف شنت كبلـبTARZ. 

 ت رعػػػبفأ دار قووواتمفووواىيم وتطبي –تعلووويم التفكيووور  . 1999عػػػركافت ةصحػػػ  رشػػػد الػػػرحعفب
 الدصبم العبعر .

 ت طت علصبأ ال) ر أ الرتبض.تعليم التفكير . 1..2الحبر  ت اشراه ـب 

 ت غػػػزةأ دار علوووم الووونفس التريووووي نظووورة معاصووورة . 1..2الحلػػكت   كةػػػبئ  رػػالك  كػػػريدب
 الع داد للطببرأ.

 ا،ردف. -ت دار ال  بةأأرعبفتطوير اإلدارة المدرسية . 4..2الخكاعبت رشد ال(صبحب 

http://informationstudies.net/
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 تنميوة ميووارات التواصول االجتمواعي: دراسوة تجريبيووة   ...2الدغ )ػـت حاػأ دغ )ػـ   ب
ت عبعرػػأ الخلػػيه علووو عينووة موون الطالبووات المتفوقووات فووي المرحلووة الثانويووة بدولووة الوويووت

 الررا أت ركبلأ عبعكصيرت البحرتف. 
 ت صرععػػػأ نبد ػػػب برنوووامببرنوووامب كوووورت لتعلووويم التفكيووور، دليووول ال . 1998د  شكنػػػكت ادكاردب

 الكركر ك بئر الحكفت دار ال(لر للطببرأ كالن)رأ رعبف.

 ت الطبرػػػػأ ال بن ػػػػأت شيػػػػركتأ دار منووووار الترييووووة اإلسووووالمية . 1997الراضػػػػ ت رشػػػػد الكػػػػالـ ب
 الركبلأ.

 ت دراكػأ صطش   ػأ رلػ  اإلبوداع اإلداري وعالقتوو بواالداء الووظيفي . 3..2رضبت حبصـ حكفب
عطػػػبر العلػػػؾ رشػػػد الرزتػػػز شعػػػدةت ركػػػبلأ عبعكػػػصير غيػػػر عن)ػػػكرةت ردبد ع ػػػأ ا،عهػػػزة ا،عن ػػػأ ب

 نبيف الررا أ للرلكـ ا،عن أ الكركد أ.

 ت االسووس المعرفيووة للتووووين العقلووي وتجييووز المعلومووات . 1995الزتػبتت ةصحػػ  عاػػط(  ب
 العناكرةت دار الكةبال للطببرأ كالن)ر كالصكزتت.

 ية الووتعلم بووين المنظووور االرتبوواطي والمنظووور سوويكولوج . 1996الزتػػبتت ةصحػػ  عاػػط(  ب
 ال بهرةأ دار الن)ر للعبعربت. المعرفي،

 ت الررا ػػػػػأ لػػػػػػأ ال ػػػػػرآف عصػػػػػبح العصوووووف الوووووذىني وحووووول المشوووووكالت . 5..2زتػػػػػبدت عكػػػػػرد ب
http://www.drmosad.com/index83.htm   

 طرائوووووق  . 1994بركدت اشػػػػػراه ـ كرزتػػػػػزت اػػػػػبح ت كالعػػػػػكعن ت   بالكػػػػبعرائ ت هب)ػػػػػـ كال ػػػػػ
 ت الطبرأ ا،كل ت دار ا،عج للن)ر كالصكزتتت ارادت ا،ردف.التدريس العامة وتنمية التفكير

 ميووارات التفكيوور الناقوود  وعالقتيووا بحوول المشووكالت لوودج عينووة موون  . ...2كػػرحبفت  ب
 ر غير عن)كرةت عبعرأ ال دست ال دس ةلكطيف.. ركبلأ عبعكصيطلبة الجامعات الفلسطينية

 ت رعبفأ  دار ال)ركؽ.تدريس ميارات التفكير . 6..2كربدةت عكدت رحعد ب 

 ت دار توودريس ميووارات التفكيوور مووش مئووات االمثلووة التطبيقيووة . 6..2كػػربدةت عػػكدت احعػػدب
 ال)ركؽأا،ردف.

 آثووواره  -وابطوضووو –التواصوول االجتمووواعي: أنواعوووو  . 2.11كػػلرت عبعػػػدت رعػػم الرشػػػد ب– 
 ت ركبلأ عبعكصيرت العبعرأ ابكالع أت غزة.ومعوقاتو

http://www.drmosad.com/index83.htm
http://www.drmosad.com/index83.htm
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 ت دار العكػيرةأ رعػبف3ت طاإلدارة المدرسية في عصر العولمة . 2..2) كرت   حكػفب- 
 ااردف.

 دور التعبيوور الفنووي فووي تنميووة التواصوول االجتموواعي  . .2.1ال)ػػهر ت نباػػر   ر عػػبف ب
ت ركػػبلأ عبعكػػصيرت عبعرػػأ رـ الثانويووة بمدينووة الطووائفلوودج طووالى الموورحلتين المتوسووطة و 

 ال ر ت علأ العلرعأ.

 اثوور برنووامب تعليمووي قووائم علووو نموووذج حوول المشووكالت  . 8..2الربػبد ت زتػػف حكػػف احعػػدب
ت اإلبداعي في تنمية ميارات التفكيور اإلبوداعي لودج طلبوة الموىوويين ذوي صوعوبات الوتعلم

 بف الررا أ الع(صكحأ.ركبلأ دلصكراة غير عن)كرةت عبعرأ رع

 دور منوووواىب العلوووووم والمعلمووووين فووووي مسوووواعدة أطفالنووووا  . 2..2رشػػػػد الكػػػػالـت عاػػػػط( ب
  .12-11تب3. دكرتأ لل أ العرلعيف ة  رشهب. الرددليصبحوا مفكرين فعالين في العلوم

 واقش استخدام االساليى الومية في اتخاذ القرار وحل المشوكالت  . 8..2ر بشت عبشر  ب
 ت ركبلأ عبعكصيرت العبعرأ ابكالع أت غزة.مؤسسات االىلية بقطاع غزةلدج ال

 ت دار العكيرة للن)ر كالصكزتتأااردف.تعليم التفكير لجميش االطفال . 7..2قطبع ت يككفب 

 ت الطبرػػأ ا،كلػػ ت رعػػبفأ سوويكولوجية اإلبووداع وأسوواليى تنميتووو . 5..2الدنػػبن ت ععػػدكح ب
 طببرأ.دار العكيرة للن)ر كالصكزتت كال

 ت رعبفأ  دار الن)ر للطببرأ.الجديد في أساليى التدريس . 1993عكلـت إشراه ـ رحعد ب 

 479ت ص1ع بي س اللػأت ج. 
 فاعليوووة برنوووامب إرشوووادي جميوووش فوووي تطووووير ميوووارات   2..2ع ػػػبست عحعػػػكد احعػػػد ع ػػػدادب

 ت ركػػػبلأالتواصووول لووودج طلبوووة التعلووويم المينوووي الثوووانوي ضوووعيفي التواصووول فوووي لوووواء الرمثوووا
 عبعكصيرت العبعرأ الهب)ع أت الزرقبالت ا،ردف.

 ت الرتػبضأ ردبد ع ػأ نػبيف المودخل اإلبوداعي لحول المشوكالت . .142هيعبفت رشػد الػرحعفب
 الررا أ للرلكـ ا،عن أ.
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 أثووور إسوووتراتيجيتين قوووائمتين علوووو حووول المشوووكالت فوووي اوتسووواى  . 5..2اليككػػػفت رلػػػ  ب
ت رطركحػأ دلصػكراال لوقائيوة واالتجاىوات الصوحيةطالبات المرحلة االساسية لمفاىيم الصوحة ا

 غير عن)كرةت عبعرأ رعبف الررا أت رعبفت ا،ردف.

 ت تنميوووة ميوووارات التفكيووور . 7..2الرصػػػكـت رػػػدنبف كالعػػػراحت رشػػػد النباػػػر ك ب)ػػػبرةت عكةػػػ ب
 نعبذج نظرتأ كصطش  بت رعل أ.رعبفأ دار العكيرة للن)ر كالصكزتت.

 مب توووودريبي  قووووائم علووووو نموووووذج الحوووول اإلبووووداعي اثوووور برنوووا . 7..2الاػػػعبد ت عحػػػػبرمب
( فووي تنميووة التفكيوور اإلبووداعي والميووارات فووو  المعرفيووة فووي الرياضوويات CPSللمشووكالت)

. رطركحػػأ  دلصػػكراال غيػػر عن)ػػكرةت العبعرػػأ لوودج طلبووة الصووف التاسووش االساسووي فووي االردن
 ا،ردن أت رعبفت ا،ردف. 

 يمي تعلمي مستند إلوو طريقوة حول المشوكالت برنامب تعل . ةربل أ  5..2الرعر ت حكفت ب
اإلبداعي في مستويات التفكيور العليوا لودج طلبوة المرحلوة االساسوية العليوا فوي موادة الفقوو 

 . ركبلأ دلصكراال غير عن)كرةت عبعرأ رعبف الررا أت رعبفت ا،ردف. ااإلسالمي

 كالصكزتت. .رعبفأ دار العكيرة للن)رسيكولوجية اإلبداع . 5..2لدنبن تععدكح ت ب 
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Abstract 

This research aimed at identifying the social communication effect 

through network (facebook) as problems solving on developing the 

talented students creative thinking skills in intermediate stage schools in 

Afif by Torrance test of creative thinking in comparison with the 

traditional method which represented in lecturing and discussion . The 

research relied on quasi-experimental curriculum by applying the study 

on a 22 students as a sample of the talented ones who are registered in 

the talents center of the Afif educational directorate which represent 25 

% of the intermediate stage talented students . The students also were 

divided into two groups one of them was 11 students as an experimental 

group and communication has been with it to solve problems in 

enrichment unit through the social networks ( facebook ) . The other 

group was 11 students which has been communicated with using the 

traditional method for problem solving by lecturing and discussion . The 

tool of the research was the Torrance test of creative thinking , and it has 

been confirmed that such test is reliable and valid before applying it 

substantially on the research groups . 

The study reached important result from which: There is a 

statically significant difference in the level ( 0.05 =a) between the 

intermediate students performance average who had been exposed to the 

teaching method using problem solving pattern in the social 
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communication through network ( facebook ) rely on the creative solving 

sample for the problems , As well as the average of students performance 

from the same level , yet not exposed to training on testing the creative 

thinking  with its four dimensions : fluency, flexibility, originality and 

expanding for also the students who had been exposed to the teaching 

method where the problem solving pattern is used in the social 

communication by the network facebook ( the experimental group) 

In light of the study results, this study recommends a number of 

recommendations including: 

 Encouraging the curriculum authers and  planners to benefit from 

the social communication networks ( facebook ) in implementing 

some curriculum experiences . 

 Adopting the creative problems solving sample ( CPS ) as one of 

the potential choices to improve the creative thinking in teaching 

the science theories as well as some teaching and learning 

situations for the intermediate stage students . 

 Using the special experimental processor of this study in 

conducting more studies on enhancing the creative thinking of 

other students categories. 

 Conducting similar studies to this study which concerned about 

other grades and searching the effect of such sample on other 

variables such as:- solving the science problem , gaining and 

keeping science concepts , attitudes toward learning and collection 

 Conducting similar studies to this study which concerned about 

other stages and searching the effect of such sample on promoting 

other skills of creative thinking such as:- sensitivity toward 

problems and the addition of details. 

Key Words: problem solving pattern - social communication through 

network - creative thinking - intermediate stage. 


