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ف لدنفكد  الجت اديس و الد ف  دد  هدفت  لدفالةدإ ىددل لد عد  سدو  كد من ادت  دو لد   د
( 318لإلبفلس  دفن لألطفيل لدكماي و ت  ضمء بعض لدا غ  لتو ات من  س ندإ لدفالةدإ  دو  

طفدد و اطف.إسلةددد اف   لدفالةدددإ يال  د.ل ددديم تاس.ددد  تدد   ل ددديم لد   دددف لدنفكددد  الجت اددديس و 
الجت اديس و ا كد من يظهد ت لدن دي ا ل د  ف يتد لا لدع ندإ داكد من   مةدت  دو لد   دف لدنفكد  

  فٍن  و لد ف    لإلبفلس س اادي يظهد ت لدن دي ا اتدما تد اة الددإ ىً دي  يو تد   كد من ادت  دو 
لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف    لإلبفلس  تعزن دا غ   لدجنس د يدح لإلنيثو ااي اتفت 

لإلبدفلس  تعددزن  تد اة الددإ ىً دي  يو تد   كد من ادت  ددو لد   دف لدنفكد  الجت اديس و الد ف  د 
( ةدنإو ااددي يتديات لدن ددي ا ىدددل اتدما تدد اة الدددإ 12-10دا غ د  لدعادد  د ديدح لألسادديا  ددو  

ىً ي  يو ت   ك من ات  و لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف    لإلبفلس  تعزن دا غ   تقفلن 
ًدف لدملددف و د ديدح يطفديل ا د  لدفيلدف و دملدددف ه و ااتدما تد اة الددإ ىً دي  يو تد   كد من اددت  ي

 دو لد   دف لدنفكد  الجت ادديس و الد ف  د  لإلبدفلس  تعدزن دا غ دد  لداكد من لجل  ديا  د دديدح 
 سلداك من لجل  يا  لدا تفع

 سلد.جمءو لدطفت لدكما و لد   ف لدنفك  الجت ايس و لد ف    لإلبفلس  :الكلمات املفتاحية
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The Impact of Asylum on the Syrian Child and its Relation to 

Psychological andSocial Adaptation and Creative Thinking 
in the Light of Some Variables  

Abstract 

The study aimed to detect the level of psychological and social 

adjustment and creative thinking among Syrian children in the light of 

some variables. The sample of the study consisted of (318) children’s. 

The results have showed a medium level of psychosocial adjustment, and 

low level of creative thinking. The results also showed statistically 

significant differences in the level of psychological and social 

adjustment, creative thinking due to the gender variable in favor of 

females, and significant differences in the level of psychological and 

social adjustment, and creative thinking due to age variable for ages 10-

12 years, The results also indicated that there were statistically 

significant differences in the level of psychosocial adjustment, and 

creative thinking due to the variable of loss of one of the parents in favor 

of the parents' presence. There were statistically significant differences 

in the level of psychological and social adjustment, and creative thinking 

due to the economic level in favor of high economic level.  

Key Words: Asylum, Syrian Child, Psychological and Social 

Adjustment, Creative Thinking 
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لد   ف بفاال ً م  ت  تنا إ لدطفتو اج يك ط ع ي  ت ا لدع ش باعزل سو لدب ئإ  يقمم
لدايايإ  و ًمدهو ً ث تحفث تغ   لت ثمايإ  ا .فإ تد  لداج ادع لددي  يع عده لدفد او الد   دف 
 ع  ست هيه لد غ   لت لدب ئ إ ت بح ض اايإ  .حإ داملكب هيو اي ع و س.ل لدف ا ىت لء تغ   لت 

ًدف ت  ذلته ي ا ب ئ ه د ة ا لا اتعدت لد   دف  اانديوس ايعدف تع.د   لألطفديل  دو لدنيً دإ لدنفكد إ ي
لألهدفل  لداهادإ دابدديء الدافاةد وو اايدبدديو  دي ت اددز لدبد ل ا لد ع. ا ددإ س.دل لدعف ددف  دو لداهدديالت 

 اينملع لد ف    لداا .فإ لد   يعف لد ف    لإلبفلس  يهاهيس
ل لدددددفاا لدددددي  ت.عبدددده لإليامدمت دددديت لجت اي  ددددإ اهندددي يجددددي لد  ا ددددز بعددددات يكبدددد  س.دددد

الدف زيي  ددإ تددد  لدن دددي ا لدناي  دددإ لإليجيب دددإ سندددف ي  ملتددده لألتددد لا اا ددديت  دددو لإلتهدددياس ىن  ع ددد  
لد تئ و اطيدب  لد.جمء الداهيت يو اية ه   ملتهمن تحفييت الخ. إ اخيات إ   عفا  ت  نامه  

 (.Ungar, 2012 سالجة ق لا ت  ب ئ ه  لدجف ف  اتطمي ه  لدعا  و ات   ي   ع.ق بيد  ي ت
ىدل ين ( Ngo, Rossiter & Stewart, 2013)ً ث يع   نغم اااة    اة  ملات 

لد تئ و لدجفا ذا  لد جياب لداؤداإ لف  ملتهمن  عا ت تاإ ت  لد حإ لدنفك إ ايهاهي لد   ف 
الد غ   لت لجت اي  إس بيإلضيتإ ىدل  لدنفك  الجت ايس و اصعمبيت نيتجإ سو لدا يا يت لدسقيف إ

زييا  لدق.ق اسفم لدمس  لديلت  ت  تفيس.ه   ع لألل لن ت  لدب ئإ لدجف ف س تيألت لا لد تئمن لدي و ت ال 
 و ب.فلنه  بكبي لدح ب يا لجضطهيا الدي و لة ق ال ت  ب.فلن يخد ن بحيتدإ ىددل لد   دف  دع 

اينه  بحيتإ ىدل لد عي ت  ع لجخ  تيت لجت اي  إ الدسقيف إ  لد  ا  لجت اي  إ لدا غ    بية ا لاو
 (Fazel, Reed, Panter-Brick & Stein, 2012) ست  ي يكو ىلي  ه  اظ اته  لدجف ف 

تعاددت لدان ادديت لإلنكددين إ اا  هددي س.دددل تحق ددق لد  ي ددت لدنفكدد  الجت ادديس  د طفددديل 
 ,IOMنهيو الد كي ح الً  لم لد نمع اسفم لد ا  ز لدكماي و اعا. إ د عزيز لة ق لا لداج اعيت اي ي

(س ايع   لألت لا لد تئمن بأنه  يت لا هياُبمن يا ه  لدفياان  و ب.فه  لألص.  ىدل ب.ٍف آخ  2011
ىث  لضطهيا ة ية  يا ظ.  يا ً ب يا  جيسإو يا لدفياان بكبي لجن ايء ىدل تئدإ لت ايس دإ يا 

 (2015)منظمة العفو الدولية، س ا لدف و يا لدجنك إاي  ةد ية  يا لخ    لدع ة ي
تعادت لدعديالت الد قيد ددف تد  لدب ئديت لجت اي  ددإ لدجف دف  س.دل لد ق. ددت  دو  هديالت لدفدد ا 
لد تئ اإسيل ه سو ىتدبيع ًيتيتدهو اادي ين لداعي .دإ ا د  لدكدميإ الدح  دينو الدع لديت لألةد يإ 
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(س 2012لدنفكدد  الجت ادديس  د تدد لا  صدديدحو لداضدط بإ  ددو يهدد  لأل ددما لد دد  تع ددق لد   ددف 
ايع بد  لد   دف لدنفكد  الجت اديس   ع ديالو  هاديو د. دحإ لدنفكد إو اهدم يقدمم بدفاا هديم تد  تع.د  
لدكددد.مف لجت ادددديس  الجنكدددجيم  ددددع لجً  يتددديت لجت اي  ددددإ الدعا ددد إو الد ف  دددد   دددو خدددد ل 

 (Rayan & Shim, 2005)سلد نعئإ الد فيس ت لجت اي  إ
ايع   لد   ف لدنفك  الجت ايس  بأنه سا. إ نفك إ  بيل ت هي لدف ا لدجهف د. عي ت  ع 

كاي يع   بأنه (، Rayan & Shim, 2005) عي    اق   الً  يتيت لداج اع د       لبمده 
سا. ددإ نفكدد إ ا ني  ا ددإ  كدد ا   ف دده نددمع  ددو لد فيسددت بدد و لدفدد ا اب ئ ددهو اتااددو لدفدد ا  ددو ىالا  

  س(Vaghela, 2015)داملل  الداطيدي اتحات لدضغمط  ا .  ل
ىدل ين لد   ف سا. إ ة.ما إ يقمم بهي لألت لا  (Ogoemeka, 2012)ايع   ياتم  اي

د.حفيظ س.ل لد ملزن ب و لً  يتيته  لداا .فإ الداع قيت لدب ئ إو تيألت لا لياايو س.ل لد   ف  ع 
 تنعأ  و لجس ايا لدا بيال  ع لألت لا لآلخ يوس لداطيدي لدجكفيإ الجت اي  إ الدنفك إ لد   

تدد ن لدن  يددإ لداع ف دددإ بددأن لد   ددف لدنفكددد  الجت ادديس  يا كددي سدددو ط يددق لدابددد لت 
اسا. دإ لدد ع.  لد دد  ياد  بهدي لدفدد ا الألت ديا الداعدديا  الداع.م ديت لدجف دف  لد دد  يامنهدي ايطماهددي 

  يددددددإ لدكددددد.ما إ ين لد   دددددف لدنفكدددددد   دددددو خددددد ل لد عي ددددددت  دددددع لدب ئدددددإ لدجف ددددددف و اادددددي اتددددد ن لدن
الجت ادديس  هدددم لدعا. ددإ لد ددد  يكدد ج ي ت هدددي د. حددفييت لدح يت دددإس الك كدديب لداهددديالت لدانيةدددبإ 

(س ب ناي ت ن لدن  يإ لإلنكين إ ين تقبت لديلت 2010لدفعيدإ ت  لد عي ت  ع لآلخ يو    طفلو 
للع دددإ  ددع لددديلت لداسيد دددإ تددؤا  ىددددل  دد تبت ىيجيب دديو ب قبدددت لآلخدد يو البددمده و اتطددديبق لددديلت لدم 

لد   ف اتحق ق لد حإ لدنفك إس ي ي ن  يإ لد ع.  لجت ايس  ت ن ين لد   دف لدكدم  يجدي ين 
  ضداو افييدإ لدفدد ا ا هياتده تدد  لد عي دت  ددع لدب ئدإو اتق. دت لد دد لسيت لدفلخ. دإ تدد    دو خدد ل 

 (2006)المجالي،  .تغ    لدك.مف لجت ايس  ده 
 ف س.ل لدنام الد طما لديلت  و ت  لألبعيا لدف  يإ الجنفعيد دإ الجت اي  دإ ايكيسف لد  

س.ددل لداددفن لدبع دددفو تهددم لدعا. دددإ لدنفكدد إ لد ددد   ددو خ دهدددي  ددف   لألتددد لا يا  ملتهددمن   ط.بددديت 
اتحددفييت لدح ددي  لد م  ددإس تهدد      فددمن  ددع ب ئددد ه  ا طيدددي لدح ددي و اهدديل يعددات لاتبيطدده بغ ددد ه 

خ يو( اا دددف   عي ددددت  ددددع  كدددؤاد يته ا عدددديس ه لدفلخ. ددددإ  دددو لدنيً ددددإ لدنفكدددد إو  لدع لددديت بدددديآل
ايكديسفه  تدد  ا   ددإ لد عي ددت  ددع   ط.بدديت اضددغمط لدعدديد  لدادديات  بيإلضدديتإ ىدددل لً  يتيتدده 

س اي تبت لدقفا  س.ل لد   ف لاتبيطيو اث قيو (Dickens, 2006)ااغبيته اتجياب خب لته لدفلخ. إ 
غ ددد لت لداا .فدددإ ادديدجنسو الدددديايءو الد ف  ددد  الإلنجيزددد الدمضدددع لجت اددديس   ددع لدعف دددف  ددو لدا 

 (Paramanik, Saha, & Mondal, 2014)سلجل  يا 
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ًددددف يتدددايل لدكددد.مف لإلنكددددين و تهدددم يدددأت  تدددد  يس.دددل  كددد مييت لدنعدددديط  ياسدددت لد ف  ددد  ي
 ل ت ا ي لدعق. و ايع ب   و يه  لدا ي ص لد   تا ز لدف ا سو ا  ه  و لداا.مليتو  و خ

لدط يقإ  خ ل كاي   له ب يت ه يحفث  و س تيد ف   (2000)حمودة،  لدف يغ الدبن إ لدعق. إ د.ف ا
لد     است ت هي لدف ا لدعيد   و ًمدهو يا     ف  ع لدب ئإ لد   يع ش ت هيو ً ث ت غ   لدبن إ 

يد و اتنكددد قهي الخ. دددديو لداع ف دددإ دفيددده بين  ددديمو تدددديدف ا يا .دددن ًيتدددإ  كددد ا   د ن دددد   تاس تددده د.عددد
لداحد ت بدهو اإسديا  تن د    ات ت بهيو ايدن تهم يح يج ىدل لد   ف  ع لدمللدع تد  لدعديد  لداديات 

 بن  ه لدعق. إ ت  ضمء  عط يت هيل لدمللعس
  ادز لدادنها لدنفكدد  لإلبدفلس  س.دل لددفا  لدفد ا تدد  ىن ديج لدازيدف  ددو لألت ديا لإلبفل  ددإو 

 يدددإ ايجنف دددديي ا كددد مييت لد ف  ددد  الجةدددد ق د إو الدابددد  و الدكدددد.مف الد  ا دددز س.دددل لدعدددديالت لدف 
لجة  عدديت و الدااددين الد دد ا  لد ددد   زاهدد  ت هددي لإلبددفلع لد ددد  ت ا ددز بأنادديط لدح ددي  لإلبفل  دددإ 

 (سSternberg, 2009بيتجيهيت اة.ما يت ا     نيةقإ بيإلضيتإ ىدل لدا انإ  

 ت إبداعية أساسية هي:يمكن تفسير المظهر اإلبداعي بأربعة صفا
 )ستمد ف لجت يا  لدط لإو لألصيدإو لجً ضين 

 )سلدعا  إ  لدفضملو الد كي ح 

 )سلدفلتع  لدجمه  و الدايات و الإلنجيز 

 )سلدسقإ  لإلن يجو الداعيااإو الد نف ي (Zhang & Sternberg, 2009) 
ع لد   يح اهي لد تعماو تع   ن  يإ لد ح. ت لدنفك  ىدل ين لإلبفلع   تبت باجامسإ لدفالت

اهم تات  و يتات لد عميضس ب ناي ت ن ن  يإ لدجعط.  ين لإلبفلع ه  لدقفا  س.ل لدن   ىدل 
 امنيت لداجيلو اإاالف لدع ليتو الجة ب يا لدي  يأت  تجأ  احت د.اعا.إس ي ي لدن  يإ لإلنكين إ 

 اس ات  لدن  يإ لدعي . إ تع   لإلبفلع ت ن لإلبفلع يع ق  و لد حإ لدنفك إ لدك. اإ الدجمه يإ د.ف
  (2003)المشرفي،  .بأنهي ةاإ  و لدكايت لد   تا ز لألت لا  و خ ل لدف اة لدف ايإ

ايع   لد ف    لإلبفلس  بأنه يًف ينملع لد ف    لداؤا  دإلن يج لدجيا الألص تو اي    
 ددي ا لدجف دف   ددو خد ل لد فيسددت بيدا اندإ الدحكيةد إ د.اعددا تو الدقدفا  س.ددل ابدت لدادأدم  الدن

لد ف  ددد  لإلبدددفلع بأنددده لدعا. دددإ لديهن ددددإ  (2011ساااانيما  )و ايعددد   (2012)فرماااا ، لدددديهن  
لداكد اف إ د.مصددمل ىددل لألت دديا الد ط.عديت لدجف ددف  لد دد  تدؤا  د.ددف ا الد دأد ف بدد و لداددملط  

عادت س.دل تمت ده لد غبدإ لدف  يإو يا لألت يء ا   لداأدمتإس ااي يع   بأنه نعيط ذهن  هديا  ي
 (2011)عيده،  سبعات لم  د.بحث سو لدح.مل يا لدمصمل ىدل ن ي ا يص .إ ا    أدمتإ
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 اتا  لدعا. إ لإلبفل  إ بيدعف ف  و لدا لًت ه : 
 

إ  و خ ل تاع  ه  تحض   لديهو دعا. إ لإلبفلع ت  لد عي ت  ع لداعا ت لداط ًا
 سع.م يت الألت يا اتهاهيلدا

 سهم ت ف لداعا.إ الجنعغيل بأسايل يخ ن د   تا ا  لألت يا ت  ذهنه

 سقما ىدل ًت لداعا تف ف  لد   ته  لنط ة ت لا  لإلبفلع لد   ت مدف ت هي لألت يا لدج

ه  سا. إ تج يي لألت يا لدجف ف  الخ بياهي لداؤايإ ىدل ىخد لج لإلن ديج لإلبدفلس  دح دز 
 ا و يه   هيالت لد ف    لإلبفلس   ي  . : (.2009)عبدالعزيز، لدمتما 

 ة:   ـــــــالقـــــــالط -1
لفا  لدف ا س.دل ىن ديج لدعف دف  دو لألت ديا الدح.دمل د.اعدا ت تد  ت د   ز ن دإ تع   بأنهي 

 حدددفا و اتعدددات لدعف ددددف  دددو لداامنددديت لدف   ددددإ يهاهدددي  لد.ف  دددإو لدف  يددددإو لد عب  يدددإو لألتددددايلو 
 (2009)عامر،  سلدح ا إ(

 ة:   ــــــــرونــــــــامل -2

لجة جيبيت لدا نمسإ اتغ     كيا لد ف    تع   بأنهي لدقفا  س.ل ىن يج لدعف ف  و لألت يا يا 
 (2010)أمين،  ساتقيو د.امل  لإلبفلس و الد   تح م  س.ل لدا انإ لد .قي  إو الدا انإ لد     إ

 ة:   ــــــالــــــاألص -3

 ستعاددددت س.دددددل ىن ددددديج يت ددددديا تف دددددف   ب  ددددد  و تا ددددديز بددددديجنط ة خدددددياج لألت ددددديا لداأدمتدددددإ
 (2001)الطيطي، 

 الت:   ــــــة للمشكــــــاسيــــــاحلس -4

هددد  تدددعما لدفددد ا بيداعدددا ت الك عددديتهي  دددو خددد ل تحف دددف لداع.م ددديت لدنيل دددإ اطدددد ي 
 (2004)الهويدي،  سلألةئ.إ لدانيةبإ د.اعا.إ
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 ة:   ــــــــــافــــــــــاإلض -5

ًددت داعددا.إ  ددي تكدديسف س.دددل  هدد  لددفا  لدفدد ا س.ددل لإلضدديتإ لدجف ددف  الدا نمسددإ دف دد   يا 
 (2008)جروا ،  سهي اتنف يهيتطمي  

ىددددددل ين لد ف  دددد  لإلبدددددفلس    ددددأث  با دددددمل لدفدددد ا الفلاتددددده  (2014عبااااادالعزيز )ايعدددد   
ين  (2003المنسي )التجيهيتهو بيإلضيتإ ىدل لد   ف  ع لداج اع لدي  يع ش ف هس ب ناي   ن 

اقيا دإ لألت ديا خم  لألت لا  و لنعايةيت لدمضع لأل ن  الة ق لاله  ت  ب ئيت تف ف  يا .دمن د
ىددل ين لداعملدديت لداج اع ددإ لدا اس.دإ بقاددع لدح يدديتو  (2004الشااريرات )لدجف دف س ااددي يعد   

الد كد.تو الد ا ددز ا دد  لدانطقدد   ددو يهدد  لأل ددما لد د  تعاددت س.ددل ىسيلددإ لد ف  دد  لإلبددفلس س ي ددي 
لدفعدتو ( تقف داص  جامسإ  و لدعمل ت لد   تع ق لإلبفلعو اه : لدادم   دو 2002لدزه    

تجنددي لدااددديط و الجس  ددديا س.ددل لأل دددما اسدددفم تطب ددق لألةددديد ي لدحف سدددإو اسددفم تدددمت  لدح يدددإ 
لد يف ددددإو ا قيا ددددإ لد غ  دددد و اتاددددما لدقدددددملن وو النافدددديا لدددددفس  لجت ادددديس و اتقددددفلن لد حف دددددزو 

  الد مب خ لدع.ن و الدعقيب سنف لدفعتس
  ف    لإلبفلس   و يهاهي:ىدل ين هنيف  ك مييت سف ف  د. (2015الراضي )ايع   

 سلإلبفلع لد عب    لدا است ب طمي  لألت يا -1

 سلإلبفلع لإلن يت  لدا است ب حك و لألالء اتطمي ه ت  ضمء لملسف  حفا  دضبت لألالء -2

 لإلبفلع لد جف ف  اهم لجخ  لة لدجمه   ألصمل لدف    اإت لء تحك نيت دهي -3

 ددددأدم و الدمصدددددمل ىدددددل ل ددددد  ف  لإلبددددفلع لجنبسدددديل  هدددددم لةدددد حفلث اخ.ددددق تددددد ء ا دددد  -4
 لدف ا دف    يص .إس 

يعادددت لد ف  ددد  س.دددل لدددد حا  ايمتددده لدفددد ا دحدددت  عدددا تهو اااالو هددديم تددد  خ.دددق لد ملتددددق 
تيدف ا (.  Harandi, Eslami, Ahmadi & Darehkordi, 2013)لدنفك  الجت ايس  

ه يا ددت اس ليتده بدديآلخ يو ا د  لداد ن ج   قبددت ي  تغ  د لأ يطد ي س.ددل ً يتدهو ا دو ثدد  تد ن تملتقد
تضط بس ت ذل لن قت ىدل ب ئإ تف ف  يغي   ية.مب لدح ي  ت هي لألة.مب لدي   ياةه اتعما س. ه 
ًد و ين لدفدد ا لداد ن يكدد ج ي د.ب ئدإ لدجف ددف  بعدات    دد  بح ددث  تد ن ت دد تيته تضدط بو تدد  

اين ت  ف لدف ا يتضت  يحقق لد   ف لدنفك  الجت ايس  ب نه اب و ب ئ هو اهيل يعن  ينه ا.اي
 (2016)الغمري،  .ايةهت ا.اي اين لدف ا يكس    انإ
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كادددددي تع بددددد  لدعا ددددد إ لجت اي  دددددإ  دددددو يهددددد  لأل دددددما لد ددددد  تلددددد س لإلبدددددفلعو تيدكدددددايت 
لدعا دد إ لدا ع.قددإ بيةددد ق ل لدحادد و الدسقدددإ بدديدنفسو الجب عددديا سددو لدااددديط  ااؤتدد لت إلبدددفلع 

ىددل لجنف ديي س.ددل لد جدياب لدجف دف و تهدد  يلدت تق. فيدإو ايكسدد   لألتد لاس تديألت لا لدابدفسمن يا .ددمن 
الدب ئددإ  (.Batey, Furnham & Safiullina, 2010)ثقدإ بأنفكدده و البددمجو ددديالته  

ًدف لداامنديت لداهادإ دإلبدفلعو ىددل تيندي لداهديالت الدعا. دديت ذلت  لجت اي  دإ لداح طدإ بديدف ا ي
 (Baer & Kaufman, 2005) سلد .إ بيإلبفلع

ىدل ( Seligman & Csikszentmihalyi, 2000) ايع   ة . جاين امةزن هي  
ينه يااو تفايي لألطفيل س.ل لداهيالت لد ز إ اينملع لد ف    داملتهإ لد عمبيتس ايعدف لدب.دمغ 
لدنيت  سو لد غ   لت لد ب    ت  لألبعيا لدبفن إ الدنفك إ الجت اي  إ يكس    لًت لد   ف صعمبإو 

و لد حفييت لد    ملتههي لألت لا سنف اخمده  دب ئإ تف ف و يت ياه  ًمل لدقفا  س.ل لد عي ت ا و ب 
 (Zychovsky, 2007) س ع لدض ااييت لد   تؤث  س.ل لد   ف لدنفك  الجت ايس 

جت اددديس  لد دد  هددفت  د. عددد  سددو تحدددفييت لد   ددف ل (2018دراساااة مهااارا  )تفدد  
( جتئ اجتئإس يظه ت 47د تئ و لدكماي و ت  لداج اع لدا   و ات من  س نإ لدفالةإ  و  

لدن ي ا ين يكس  لد حفييت لد    ملتههي لد تئمن ه  تحفييت لد   ف لدنفك إو اسفم اتما ت اة 
دا غ   لدعا   ب و لدجنك و ت  يبعيا لد   فس ااي يظه ت لدن ي ا اتما ت اة الدإ ىً ي  يو تبعيو 

 ( ةنإو اسفم اتما ت اة الدإ ىً ي  يو تبعيو د.حيدإ لجت اي  إس 40-21د يدح لدعا   و  
لد   ددف لألكددديايا   (Li & Grineva, 2016دراساااة لاااي وجير فاااا )اتنياددد  

الجت اديس  ددفن لد تئد و لدعدبيب تد  لدادفلام لدسينميدإ بن متمنفجندفو ً دث ت مند  لدع ندإ  دو 
س يظهدد ت ن دي ا لدفالةددإ ين د.دن   لد ع. ا ددإ تد  لداددفلام اثقيتدإ لدع لدديت لدا بيادددإ ( طيدبديو 15 

 ب و لألت لا ااالو ت  لجنعزلل لجت ايس  اسفم لد   فس 
ىددل لة ق ديء  هديالت لد   دف ددفن لدط.بدإ  (2016دراسة خطاطبه وحمادي )اهدفت  

( طيدبيو اطيدبإس يظه ت لدن ي ا 246لدكماي و لد تئ و ت  لألاانو ات من  س نإ لدفالةإ  و  
اتدما  كدد من   مةددت داهدديالت لد   دفو اسددفم اتددما تدد اة تد   هدديالت لد   ددف تبعدديو دا غ دد لت 

-12د ديدح لدعاد   ددو  لدجدنسو ات د   لد.جدمءس ااتدما تد اة الددإ ىً ددي  يو تد    غ د لت لدعاد 
 ةنإو اتقفلن يًف يت لا لألة   د يدح تقفلن لألبس 13
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بفالةددإ هددفت  ىددددل لد عدد  سددو  كدد من لد   دددف  (2016وطشاااطو  ) الغرايبااةالدديم 
لدنفكدد  الجت اددديس  ددددفن س ندددإ  دددو لدط.بدددإ لدكددماي و تددد  لألاانو ات منددد  س ندددإ لدفالةدددإ  دددو 

( طيدبددديو اطيدبددددإس يظهددد ت لدن ددددي ا ين  كددد من لد   ددددف لدنفكددد  الجت ادددديس  تددديء بفاتددددإ 382 
  لدجنس د يدح لإلنيثس اسفم اتما ت اة الدإ   مةطإو ااتما ت اة الدإ ىً ي  يو تبعيو دا غ 

ىً ي  يو ت   ك من لد   ف لدنفك  الجت ايس  تبعيو دا غ  لت  دف  لإللي دإو اسدفا يتد لا لألةد  و 
 ا مت يًف يت لا لألة  س

بفالةإ هفت  ىدل تنا إ بعض لدقفالت لإلبفل  إ دفن س نإ ( 2014زهير وفاتح )اليم 
( طفتس يظه ت لدن ي ا اتما لفا  اب     و لدا يل 20دفالةإ  و   و لألطفيلو ات من  س نإ ل
 بيداقيانإ  و لفا  لألصيدإس 

االةدإ هدفت  ىددل لد عد   س.ددل ( Prior & Niesz, 2013برويار و اايز ) ايتد ت
( جتئدإس يظهد ت 30ت  ف لألطفيل لد تئ و ت  لدمجييت لدا حف و ات من  س نإ لدفالةإ  و  

د   ف لدنفك  الجت ايس  تيء بفاتإ سيد إو اسفم اتما ت اة ت   كد من لدن ي ا ين  ك من ل
 لد   ف تعزن دا غ   لدعا و ااتما ت اة تعزن ىدل ت    لداامث د يدح لدف  لت لأللتس 

.دإ  (2013دراساة السا و وجمعاة )اتنيادد    كد من لد ف  د  لإلبدفلس  ددفن ط.بدإ  ً 
لداكدد من لد دف (س اد حق ددق هدف  لدفالةددإ تد  تطب ددق لدا لهقدإ لدابادد   اتقديو دا غ دد لت  لدجدنسو 

( طيدبدددديو 1428لخ بددديا تددددمالنس د. ف  ددد  لإلبددددفلس  صددددما  لألدفددديظ  ي( س.ددددل س نددددإ ت منددد   ددددو  
اطيدبدإو يظهدد ت لدن دي ا ين  كدد من لد ف  د  لإلبددفلس  ددفن ط.بددإ لدا لهقدإ لدابادد   ايند    تفعددإ 

الددإ ىً دي  يو تعدزن د.جدنس الداكد من لد دف  ا قبمدإ ت بمييوس ااي يظهد ت لدن دي ا اتدما تد اة 
تدد  لد ف  دد  لإلبددفلس  د دديدح لإلندديثو ااددي  متدددف هندديف تفيسددت د.جددنس الداكدد من لد ددف  س.دددل 
لخ بيا لد ف    لإلبفلس س ايظه ت لدن دي ا اتدما تد اة الددإ ىً دي  يو تعدزن د.جدنس تد   هديات  

إلندددديثو ي دددي ف ادددي   ع.دددق بيداكدددد من لدط لدددإ الألصددديدإ د ددديدح لدددددياما ا هددديا  لدا اندددإ د ددديدح ل
 لد ف  تقف اين  هنيف ت اة ت   هيا  لدا انإ د يدح لإلنيثس

 Meyer, Murray, Puffer, Larsenماير وموري وبافر والرسو  وبوتن)اليم 

& Botton,2013)  بفالةإ هفت  ىدل لد ع   س.ل  ك من لد   ف لدنفك  الجت ايس  دفن
( طف وس يظهد ت لدن دي ا 46  تيي نفو ات من  س نإ لدفالةإ  و  س نإ  و لألطفيل لد تئ و ت

اتما سفا  و لداعا ت لداؤث   س.ل لد حإ لدنفك إ الجت اي  إو اين  ك من لد   ف لدنفك  
 الجت ايس  تيء بفاتإ   مةطإس
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لد   هفت  ىدل تنا إ  هيالت لد ف     (2007دراسة السمير وجرادات وحوامده )ات  
( طيدبديو اطيدبددإس 30ددفن ط.بدإ لد دد  لدعيتد  لألةيةد و ات مند  س نددإ لدفالةدإ  دو   لإلبدفلس 

يظهد ت لدن ددي ا اتددما تد اة ذلت اجدددإ ىً ددي  إ تد   كدد من لد ف  دد  لإلبدفلس  تعددزن د.ب نددي ا 
لد دفايب و ااتدما تد اة تد   كد من لد ف  د  لإلبدفلس  تعدزن دا غ د  لدجدنس د ديدح لإلنديثس اين 

  غ   لد ح  ت د يدح   تفع  لد ح  تسهنيف ت اة تعزن دا
بفالةإ هفت  ىدل تقدمي   كد من تدملت   هديالت لد ف  د  لإلبدفلس   (2005عبدهللا )اليم 

ًدددت لداعدددا تس ت منددد  س ندددإ لدفالةدددإ  دددو   ( طيدبددديو اطيدبدددإ يظهددد ت ن دددي ا 164الدقددفا  س.دددل 
ين ضدداو لدفئ د و لدا فن ددإ لدفالةدإ ين تدملت   هدديالت لد ف  د  لإلبددفلس  ددفن  ع دد  يتد لا لدع نددإ اد

الدا مةطإو ي ي بيدنكبإ د.قفا  س.ل ًت لداعا ت تقف يظه ت لدن ي ا ين  ع   يت لا لدع نإ اين 
ًدت لداعدا تو اادي يتديات ن دي ا ىددل سدفم اتدما تد اة ذلت اجددإ  دف ه  لفالت   مةطإ س.دل 

س.ل ًت لداعا ت دفن  ىً ي  إ ب و   مةطيت ااتإ تملت   هيالت لد ف    لإلبفلس و الدقفا 
ًدت لداعدا ت  لدط.بإ  و لدياما الإلنيث س.ل ات بعف  دو يبعديا لد ف  د  لإلبدفلس  الدقدفا  س.دل 
الألبعدديا ااددتس اي ددفت ن ددي ا لدفالةددإ لدحيتددإ ىدددل بندديء ب نددي ا د نا ددإ  هدديالت لد ف  دد  لإلبددفلس  

 الدقفا  س.ل ًت لداعا تس
بد ت لء االةدإ هدفت  ىددل  (Duriez & Soenens, 2005دورياز وساو ي) )الي دي 

( طيدبيو اطيدبإو ت  تطب ق لخ بيا 350بحث لألالء لإلبفلس  د.ط.بإس ت من  س نإ لدفالةإ  و  
تدمالنس د. ف  د  لإلبددفلس  لدعدا.  الد.ف دد س يظهد ت ن دي ا لدفالةددإ سدفم اتددما تد اة ذلت اجدددإ 

 فلس سىً ي  إ تعزن دا غ   لدجنس الداك من لد ف  ت  لألالء لإلب

و لجت ادديس ا  جدديد و لدنفكد لدايكسد   عدا.إ سددفم ت  ادف لد تئدد و لدكدماي و تدد  ت ج.دل 
ة  ف    الدلد   اف لداطم  لداف يً إ نحم لدنجيي الدً ث يعف  قفا  لد تئ و لدكماي و س.ل و ت فما
لداج ادددع لدعا دددق دطب عددإ الد ف  دد  ا  لإلاالف كدد .زم ضددد ا يلدنددديتح  نفكددد  الجت ادديس لد   اددف لد

اإن ً مل لألت لا س.ل ت  ف نفكد  الت اديس   نيةدب و يجعدت  دنه   لدجف ف الدب ئإ  و ًمدهس
يتد لا لددياايو س.ددل لد ف  دد  الد أ ددتو س.ددل لدعاددس  دو لألتدد لا لدددي و يعددينمن  ددو سددفم ت  ددف  ددع 

ًدإ لدنفكد إو ايع عدمن لدب ئإ لدجف ف  لد   تجعت  نه  يت لا ذاا تف  د   عدم  شو ج يعدع ان بيد ل
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تد  تددم يكدماه لدق.ددق الد دمت  لدددي  يقددماه دعدفم لد   ددف لدنفكد  الجت ادديس س اتد ن لدبيًسددإ  ددو 
خدد ل   لتددع لألاب الدفالةدديت لدكددديبقإ سددفم تنيادهددي دامضددمع لد ف  ددد  لإلبددفلس  دددفن لد تئددد و 

ةددإ اهدد  لد عدد  سددو  كدد من اددت  ددو اهدديل  ددي تنفدد ا بدده لدفالةددإو ا ددو هنددي نعددأت  عددا.إ لدفال
لد   ددددف لدنفكددددد  الجت ادددديس و الد ف  ددددد  لإلبددددفلس  ددددددفن لألطفدددديل لدكدددددماي و تدددد  ضدددددمء بعدددددض 

 لدا غ  لتو اتحيال لدفالةإ لإلتيبإ س.ل لألةئ.إ لد يد إ:
  ي  ك من لد   ف لدنفك  الجت ايس  دفن لألطفيل لدكماي و؟ -1

 ماي و؟ ي  ك من لد ف    لإلبفلس  دفن لألطفيل لدك -2

هت هنيف ت اة ذلت اجدإ ىً ي  إ ت  ات  و لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف  د   -3
 لإلبفلس  دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   لدجنس؟

هت هنيف ت اة ذلت اجدإ ىً ي  إ ت  لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف    لإلبفلس   -4
 دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   لدعا ؟

ت اة ذلت اجدإ ىً ي  إ ت  لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف    لإلبفلس   هت هنيف -5
 دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   تقفلن يًف لدملدفلن؟

هت هنيف ت اة ذلت اجدإ ىً ي  إ ت  لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف    لإلبفلس   -6
 دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   لداك من لجل  يا ؟

 :  ةـــــريـــــة النظـــــاألهمي
تأت  يها إ لدفالةإ  و يها إ  مضمع لد ع   س.ل لد ف    لإلبفلس  دفن لألطفيل لد تئ و 
لدكماي و ت  ظت ت  فه  لدنفك  الجت ايس س الف تكه  ن ي ا هيه لدفالةإ ت   كيسف  لدان ايت 

 تئ و س.ل تضا و ب ل جه  بيألنعطإ لد   ت كي لألت لا  هيالت لد ف    الده ئيت لدعي .إ  ع لد
لإلبفلس و اس. ه تقف تمت  هيه لدفالةإ بيإلضيتإ د اب لد  بم  لدا ملت  ىطيالو ن  ييو يكيسف ت  زييا  

  ك من لدفه  دطب عإ هيه لدا غ  لت ا ك من تملتفهي دفن لألطفيل لدكماي و لد تئ وس
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 :  ةـــــالعملي ةـــــاألهمي
تزايدددف ن ددددي ا هددديه لدفالةددددإ لدقدددي ا و س.ددددل لدعا. دددإ لإلاتدددديايإ تددد  لداددددفلام الدان ادددديت 
لداه اإ بيد تئ و بيداع.م يت لدا تبطإ بقفالت لألطفيل س.ل لد ف    لإلبفلس و  اي ياادنه   دو 

ه لد عي ددددت  دددددع  عددددا ته  لد     دددددإ بط يقددددإ يكسددددد  الددددإ ااضدددددميو ااضددددع لدح.دددددمل لدنيتحددددإ دهدددددي
لداعددا تو ابيد ددديد  ى اين ددإ بنددديء لداطدددت الدبدد ل ا لجاتددديايإ اتقدددفياهي د طفدديل لد تئددد و بادددي 

 يكه  ت  تحق ق يتضت  ك من  و لد   ف لدنفك  الجت ايس س

 تحيال لدفالةإ لدحيد إ لإلتيبإ سو لألةئ.إ لد يد إ:
 دددددفن   الجت اددديس و الد ف  دددد  لإلبددددفلس  لد عددد  سددددو  كدددد من ادددت  ددددو لد   ددددف لدنفكدددد

 لألطفيل لدكماي وس

   دفن لد ع  سو لدف اة ت   ك من ات  و لد   ف لدنفك  الجت ايس و الد ف    لإلبفلس
 لألطفيل لدكماي و تبعيو دا غ  لت لدجنسو الدعا و اتقفلن يًف لدملدف وو الداك من لجل  يا س

 :ةــــرائيــــات اإلجــــريفــــالتع
 ي: ـــاعـــي واالجتمـــف النفســـالتكي -1

هم ت ي ت ب و اضي لدف ا سو نفكه اتعماه بيجات يي تجيه لفالته اإ اينيته الفاته س.ل 
ىتددبيع ًيتيتددده لألاد ددإ الدسينميدددإو اإلي ددإ س لددديت ىيجيب ددإ  دددع يةدد ته الداج ادددع ااددت  لدغاددد  و 

س. هي لدافحمص س.ل لدال يم لداك افم ايقيم ت  هيه لدفالةإ بيدفاتإ لد   يح ت و (2016
 ت  هيه لدفالةإس

 ي: ـــــداعـــــير اإلبـــــالتفك -2

هدم لدعا. دإ لد د   ند ا سنهددي ً.دمل يا يت ديا ا د   أدمتددإ اتف دف  بيجس اديا س.دل لدابدد   
لدا  لكادإ الدقددفالت لإلبفل  دإ الدفلتع ددإ سنددف لدفد اس الدكددايت لدعا د إ ايجةدد ق د إو لجنضددبيط 

ايقيم (و 2006لديلت و الد غبإ ت  يخي لداايط و اتحات لدغاما الإلًبيطيت  سبف لدجملاو 
 ت  هيه لدفالةإ بيدفاتإ لد   يح ت س. هي لدافحمص س.ل لدال يم لداك افم ت  هيه لدفالةإس
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 وري: ـــــئ الســـــالجـــــل الـــــالطف -3

ن اي دددده لدك يةدددد و يا تئيتددددده هددددم  ددددو   عدددد ا د ضددددطهيا بكددددبي س لددددهو يا ا نددددهو يا ل
لجت اي  إو يا بكبي آال ه لدك ية إو ىضيتإ ىدل لدح اب اخم  لد تئ و  و لدبقيء ت  ب.فه  

(و ايع تددددددمل ىت ل  ددددددديو بددددددأنه  لألتددددددد لا 2017ااابدددددد ه  تدددددد  لدندددددددزاي ىدددددددل ااددددددددإ يخدددددد ن  ت يحددددددديتو 
 لداضطهفان ت  ب.فه  ةماييو ايل امن ت   ف نإ ساين بيألاانس

   حفا نطية تطب ق لدفالةإ لدحيد إ س.ل  ي يأت :
ندإ  ددو لألطفديل لد تئد و  حــدود بشــرية: الةددإ س.دل س ا لدكددمايو لدال اد و تدد  لل  د ت هديه لدفا

  ف نإ ساينس
 ت  ىت لء لدفالةإ لدحيد إ باف نإ ساين بيألاانس  حدود مكانية:

 س2018ته  ن كين  و سيم  ت  تطب ق لدفالةإ خ ل حدود زمنية:
تنح دد  لدحددفاا لدامضددم  إ د.فالةددإ اهددم يثدد  لد.جددمء س.ددل لدطفددت لدكددما   حــدود موضــوعية: 

 اس ل ه بيد   ف لدنفك  الجت ايس  الد ف    لإلبفلس  ت  ضمء بعض لدا غ  لتس

 لت ا.  لدفالةإ س.ل لدا غ  لت لد يد إ:

 ة.ــــــريات املستقلــــــ: املتغأواًل
 :اده تئ ين  ذا و اينسل(س الجنس 

 :ةنإ(س 12-10ةنملتو ا 10-8اده تئ ين   العمر 

 :اده تئ ين  نع و اج(س فقدان أحد الوالدان 

 :اده ث ث تئيت    تفعو   مةتو   فٍن(س المستوى االقتصادي 

 ة.ــــــابعــــــريات التــــــثانيًا: املتغ

 اده تئ ين  لد   ف لدنفك و الد   ف لجت ايس (س ف النفسي واالجتماعي:التكي 

 :اده خاس تئيت  لدط لإو الدا انإو الألصيدإو الإلضيتإو الدحكية إ  التفكير اإلبداعي
 د.اعا ت(س
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 :  ةــــدراســــع الــــجمتم
ألطفديل لد تئد و لدكدماي و تد   ف ندإ سادين بديألاانو    من  ج اع لدفالةإ  و تا ع ل

 س2018( ت  سيم 5861الدي  ب.غ سفاه   

 :  ةـــــدراســـــة الـــــعين
طيدبإ(  و صفم   166طيدبيو ا 152( طيدبيو اطيدبإ  318ت من  س نإ لدفالةإ  و  

.إ لألةية إ ت   ف نإ ساينو ً ث ت  لخ  ياه  بيدط يقإ لدق فيإ (  ب و تمزيع 1فال  اتو لداً 
 يت لا لدع نإ س.ل   غ  لت لدفالةإس
 توزيع أفراد العينة على متغريات الدراسة (1جدول )

 ســــــــــــــــــــــاجلن
 النسبة % اجملموع النسبة % إناث النسبة % ذكور رياتـــــــاملتغ

 العمر
8-10 63 19.8 69 21.7 132 41.5 
11-12 89 28.0 97 30.5 186 58.5 

 100 318 52.2 166 47.8 152 وعــــــــــاجملم
فقدان أحد 
 الوالدان

 18.9 60 9.1 29 9.7 31 نعم
 81.1 258 43.1 137 38.1 121 ال

 100 318 52.2 166 47.8 152 وعــــــــــاجملم

املستوى 
 االقتصادي

 28.3 90 15.4 49 12.9 41 مرتفع
 50.6 161 26.1 83 24.5 78 متوسط
 21.1 67 10.7 34 10.4 33 متدٍن

 100 318 52.2 166 47.8 152 وعــــــــــاجملم

  أواًل: مقياس التكيف النفسي واالجتماعي
لي دددددد  لدبيًسدددددددإ بددددددديد تمع ىدددددددل لألاب الدفالةددددددديت لدكددددددديبقإ لدا ع.قددددددإ بددددددديد   ف لدنفكددددددد  

 (و1988  لد ملتق لدنفك  الجت ايس  دال يم لدف ي  الجت ايس و الي   لدبيًسإ بية افلم ُبعف
 بعف ىت لء بعف تعف ت اص ياإ بعض لدفق لت باي   نيةي  ع لد تئ و لدكماي و ت  لألاانس
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 : اســــــدق المقيــــــص
لي   لدبيًسإ بيد حقق  و صفة لداح من بع ا لدال يم ب ماته لداعفدإ س.ل  جامسإ 

(  حاا و  و ذا  لجخ  يص ت  لد  ب إ اس.  لدنفس بيدجي عيت 6 و لداحاا و ب.غ سفاه   
لألاان إو د. أكف  و  فن  نيةبإ تق لت لدال يم د تئ و اد.فئإ لدعا يإ لد   ةم  ت طبق س. هي 
لدفالةإو ً ث يت ن لداحاا و تعف ت س.ل بعض لدفق لت اتطي بعضهي لآلخ و ابيد يد  يصبح 

%(و اهيه لدنكدبإ 80ادقف يتاع لداحاا و س.ل لدفق لت بنكبإ  ( تق  و 15سفا تق لت ات ُبعف  
يااو لجس ايا س. هي إلت لء لدفالةإس ااي لي   لدبيًسإ بية ا لج صفة لدبنيء د.ال يم ب طب قه 

( طيدبيو اطيدبإ جتئيو خياج س نإ لدفالةإو ا و ث  ًكب  ق   62س.ل س نإ لة ط   إ  امنإ  و  
 (س2ح د.فق لت  ع لدال يمو ااي هم  ب و ت  تفال   عي  ت لجاتبيط لدا ح

 قيم معامالت االرتباط )املصحح( لفقرات مقياس التكيف النفسي االجتماعي (2جدول )
 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 0.71 9 0.49 16 0.68 24 0.77 

2 0.69 10 0.63 17 0.74 25 0.73 

3 0.84 11 0.70 18 0.82 26 0.55 

4 0.77 12 0.79 19 0.46 27 0.63 

5 0.50 13 0.61 20 0.51 28 0.70 

6 0.59 14 0.57 21 0.64 29 0.49 

7 0.64 15 0.80 22 0.75 30 0.51 

8 0.62   23 0.66   

قد    عدي  ت لاتبديط تقد لت ُبعدف لد   دف ( ين 2ي ًظ  و لدب ينديت لددملاا  تد  تدفال  
ًددددد  بدددد و   ًددددد  قدددد    عدددددي  ت لاتبدددديط تقددددد لت ُبعددددف لد   دددددف 0.84-0.49لدنفكدددد  ت لا (و ات لا

(و اتا عهي ق   الدإ ىً ي  يأس الف لس افت لدبيًسإ  ع يالو دقبمل 0.82-0.46لجت ايس  ب و  
 (س0.30لدفق   بأن ج يقت  عي ت لاتبيطهي بيدُبعف سو  

 اســـــــات المقيـــــــثب
لي   لدبيًسإ بيد حقق  و ثبيت لدال يم بط يق  و: لألادل  و خ ل تطب قه س.ل س نإ 

( طيدبيو اطيدبإ جتئيو  و خياج س نإ لدفالةإو ات  ًكيب  عي ت لجتكية 62لة ط   إ ب.غ   
ًد  هديه لدلد   بد و   ألال  اادت ب.غد  ( ال0.74-0.68لددفلخ.  ا انبديأ يدفدي د بعدياو ً دث ت لا
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(و الدط يقدإ لدسين ددإ ثبديت لجةدد ق لا ب طب قدده س.دل نفددس لدع نددإ لجةد ط   إو اتدد  ىسدديا  0.71 
(و الألال  اادت 0.81-0.76تطب قه بعف يةبمس و  و لد طب ق لألالو ات لًا  هيه لدل   ب و  

دفالةدإ لدحيد دإو (س ات ن لدبيًسإ ين هديه لدلد    نيةدبإ جةد افلم لدقي ادإ ألاد لا ل0.79ب.غ   
 ( ي ه  ذدنس 3اتفال  

 معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا  (3جدول )
 ملقياس التكيف النفسي واالجتماعي وأبعاده وثبات اإلعادة

 ادةـــــــات اإلعـــــــثب اـــــــاخ ألفـــــــرونبـــــــك دــــــــــــالُبع

 0.76 0.68 التكيف النفسي
 0.81 0.74 كيف االجتماعيالت

 0.79 0.71 املقياس ككل

 : اســـــــح المقيـــــــتصحي
= 4=  ملتدق تاي دديوو 5( تقد  و  ادمن  ددو تدفايا خايةد  اهدم  30   دمن لدال ديم  دو  

و  = ا دد   ملتدق ىط لدديو(و ً ددث ا.اددي لاتفعدد  ااتددإ 1= ا دد   ملتددقو 2= ا دد    أكددفو 3 ملتدقو
.ل لاتفيع ااتإ  ك من لد   ف لدنفك  الجت ايس س ات  تقك   لدافحمص س.ل لدال يم اد  س

ىدل تئيت ًكي لداعي    لآلت إ:  و  داك من لد   ف لدنفك  الجت ايس  ك من ل   ف لدط.بإ 
(  كد من   مةدت  دو لد   دفو 3.67 – 2.34(  ك من   فن  و لد   دفو ا دو  2.33 – 1 

 (  ك من   تفع  و لد   فس5 - 3.68ا و  

 :  يــــداعــــري اإلبــــاس التفكــــنيًا: مقيثا

لي   لدبيًسإ بيد تمع ىدل لألاب الدفالةيت لدكيبقإ لدا ع.قإ بيد ف    لإلبفلس و ً ث ت  
(و بعدددف ىتددد لء بعدددف تعدددف ت اصدددد ياإ 2014بيةددد افلم لدال ددديم لداكددد افم تددد  االةدددإ ةددددميفلت  
 ً ث لدال يم س.ل خاكإ يبعيا ه : نسلدفق لت باي   نيةي  ع لد تئ و لدكماي و ت  لألاا

 س(4-1و اه  لدفق لت  الطالقة -1

 س(11-5اه  لدفق لت   المرو ة، -2

 س(17-12اه  لدفق لت  األصالة،  -3

 س(21-18اه  لدفق لت   اإلفاضة، -4

  (س25-22اه  لدفق لت   ال ساسية لنمشكالت، -5
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 : اســـــــدق المقيـــــــص
بع ضددده لدال ددديم ب دددماته لداعفددددإ س.ددددل لي ددد  لدبيًسدددإ بددديد حقق  دددو صدددفة لداح دددمن 

(  حااد و  دو ذا  لجخ  ديص تد  لد  ب دإ اس.د  لددنفس 6 جامسإ  و لداحاا و ب.غ سدفاه   
بيدجي عيت لألاان إو د. أكف  و  فن  نيةبإ تق لت لدال يم د. تئ و الدفئدإ لدعا يدإ لد د  ةدم  

%(و اهديه لدنكدبإ ياادو 85 ت طبدق س. هدي لدفالةدإو ً دث يتادع لداحااد و س.دل لدفقد لت بنكدبإ 
لجس ايا س. هي إلت لء لدفالةإس ااي لي   لدبيًسإ بية ا لج صفة لدبنيء د.ال يم ب طب قه س.دل 

( طيدبيو اطيدبإ جتئيو  و خياج س نإ لدفالةإو ا دو ثد  ًكدب  62س نإ لة ط   إ  امنإ  و  
 (س4ت  تفال  ق    عي  ت لجاتبيط لدا حح د.فق لت  ع لدال يمو ااي هم  ب و 

 قيم معامالت االرتباط )املصحح( لفقرات مقياس التفكري اإلبداعي (4جدول )
ــة للمشكـــاسيـــاحلس ةــــــــــــاضــــــاإلف ةــــــــــــالــــــاألص ةــــــــــــرونــــــامل ةــــــالقــــــالط  التـ

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 باطاالرت

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط

1 0.58 5 0.74 12 0.55 18 0.68 22 0.62 

2 0.83 6 0.66 13 0.71 19 0.51 23 0.70 

3 0.64 7 0.69 14 0.62 20 0.77 24 0.81 

4 0.72 8 0.57 15 0.80 21 0.64 25 0.59 

  9 0.84 16 0.52     

  10 0.71 17 0.68     

  11 0.65       

( ين قد    عدي  ت لاتبديط تقد لت ُبعدف لدط لدإ 4ي ًظ  و لدب ينيت لددملاا  تد  تدفال  
-0.57(و ات لًا  ق    عدي  ت لاتبديط تقد لت ُبعدف لدا اندإ بد و  0.83-0.58ت لًا  ب و  

(و ات  ُبعدف 0.80-0.52دفق لت ب و  (و ي ي ُبعف لألصيدإ ت  لًا  ق    عي  ت لاتبيط ل0.84
ًد  قد    عدي  ت لاتبدديط لدفقد لت بد و   (و ايخ د لو ُبعدف لدحكيةدد إ 0.77-0.51لإلتيضدإ تقدف ت لا

ًدددد  قدددد    عددددي  ت لاتبدددديط لدفقدددد لت بدددد و   (و اتا عهددددي قدددد   الدددددإ 0.81-0.59د.اعدددا ت ت  لا
 (س0.30 عي ت لاتبيطهي بيدُبعف سو   ىً ي  يأس الف لس افت لدبيًسإ  ع يالو دقبمل لدفق   بأن ج يقت
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 اســــــات المقيــــــثب
لي   لدبيًسإ بيد حقق  و ثبيت لدال يم بط يق  و: لألادل  و خ ل تطب قه س.ل س نإ 

( طيدبيو اطيدبإ جتئيو  و خياج س نإ لدفالةإو ات  ًكيب  عي ت لجتكية 62لة ط   إ ب.غ   
ًد  هديه لدلد   بد و  لددفلخ.  ا انبديأ يدفدي د بعدياو ً د ( الألال  اادت ب.غد  0.81-0.64ث ت لا

(و الدط يقدإ لدسين ددإ ثبديت لجةدد ق لا ب طب قدده س.دل نفددس لدع نددإ لجةد ط   إو اتدد  ىسدديا  0.73 
(و الألال  اادت 0.85-0.70 و لد طب ق لألالو ات لًا  هيه لدل   ب و   تطب قه بعف يةبمس و

(س ات ن لدبيًسإ ين هديه لدلد    نيةدبإ جةد افلم لدقي ادإ ألاد لا لدفالةدإ لدحيد دإو 0.79ب.غ   
 ( ي ه  ذدنس 5اتفال  
 عاده وثبات اإلعادةمعامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ملقياس التفكري اإلبداعي وأب( 5جدول )

 ادةــــــــــات اإلعــــــــــثب اـــــاخ ألفـــــرونبـــــك دـــــــــــــــالُبع

 0.79 0.74 الطالقة
 0.82 0.77 املرونة
 0.78 0.71 األصالة
 0.70 0.64 اإلفاضة

 0.85 0.81 احلساسية للمشكالت
 0.79 0.73 املقياس ككل

 اســــــح المقيــــــتصحي
= 4=  ملتدق بعددف و 5( تقدد  و  ادمن  دو تدفايا خايةدد  اهدم  25   دمن لدال ديم  دو  

= ا ددددد   ملتددددق ىط لددددديو(و ً ددددث ا.ادددددي لاتفعدددد  ااتدددددإ 1= ا ددددد   ملتددددقو 2=  حي ددددفو 3 ملتددددقو 
لدافحدمص س.دل لدال ديم ادد  س.ددل لاتفديع ااتدإ  كد من لد ف  دد  لإلبدفلس س اتد  تقكد    كدد من 

( 2.33 – 1ىددل تئدديت ًكددي لداعددي    لآلت ددإ:  ددو   لإلبددفلس داكدد من لد ف  دد  ل د  ف لدط.بددإ 
 - 3.68(  ك من   مةت  و لد ف  د و ا دو  3.67 – 2.34 ك من   فن  و لد ف   و ا و  

 (  ك من   تفع  و لد ف   س5

و لد تئ و ت   ف نإ ساين ت  ته  ت  تمزيع لداقي  س س.ل س نإ  و لألطفيل لدكماي 
و الُدددف   دهددد  ت ددد   سي دددإ سدددو يهدددفل  لدفالةدددإ 2017/2018ن كدددين لألال  دددو لدعددديم لدفالةددد  
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ايها  هديو ااضددح  لد ع. اديت لدا ع.قددإ بيداقددي  س لداكد اف إس ايُكددف دهد  ين  عددياا ه  طم  ددإو 
ًسددددإ باكدددديسف  بعددددض اين لدب ينددديت لد دددد  ةدددد فدمن بهددددي ةدددد عي ت بكدددد يإ تي ددددإس ً ددددث لي دددد  لدبي
 لداع.ايت بق لء  ات ي لدفق لت د طفيل لدي و يجفان صعمبإ ت  لدق لء س

   :اتـــــــانـــــــل البيـــــــحتلي
داع تدددإ  كددد من اددددت  دددو لد   ددددف لدنفكددد  الجت ادددديس و الد ف  ددد  لإلبددددفلس  تددد  ًكدددديب 

 غ دد لت لد يد ددإ: لدجددنسو لدا مةدطيت لدحكدديب إ الجنح لتدديت لداع يايددإو اد حف ددف لدفدد اة بدد و لدا
ًددددف لدملدددددفلن س.ددددل اددددت  ددددو  ل دددديم لد   ددددف لدنفكدددد  الجت ادددديس و الد ف  ددددد   الدعادددد و اتقددددفلن ي

( ANOVA(و ااددددددي لةدددددد افم تح. ددددددت لد بدددددددي و  T–testت   -لإلبددددددفلس  تدددددد  لةدددددد افلم لخ بدددددديا
( داع تدددددإ لدفددددد اة تدددد   كددددد من لد   دددددف لدنفكددددد  Scheffeالداقياندددديت لدبعفيدددددإ بط يقدددددإ تدددد  ه  

 ت ايس و الد ف    لإلبفلس  تبعيو دا غ   لداك من لجل  يا سالج

 

 ف اي  .  س ا لدن ي ا لدا ع.قإ بات ةؤلل  و لألةئ.إ لد   ًياد  لدفالةإ لإلتيبإ سنهيس
ف لدنفكد  تمتف ت اة ذلت اجددإ لً دي  إ بد و   مةدطيت ااتديت  كد من لد   د: الفرض االول

 الجت ايس  دفن لألطفيل لدكماي وس

ًُكددددب  لدا مةدددطيت لدحكدددديب إ الجنح لتدددديت لداع يايددددإ دددددفاتيت  د مضددد ح هدددديل لدفدددد ا 
 (س6لألطفيل لدكماي و س.ل ات ُبعف  و يبعيا لدال يم الدال يم ااتو ااي ت  تفال  

 املتوسطا احلسابي واالحنرافات املعيارية لدرجات األطفال ( 6جدول )
 مستوى التفكري االبداعي واملقياس ككل ى مقياس أبعادعل

 املستوى الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي الُبعد

 متوسط 1 0.74 3.49 التكيف النفسي
 متوسط 2 0.62 3.41 التكيف االجتماعي

 متوسط  0.56 3.45 املقياس ككل

ًددددظ  دددددو تدددددفال   ت  دددددو لد   دددددف لدنفكددددد  ( ل دددد  ف يتددددد لا لدع ندددددإ داكددددد من   مةدددد6ي 
(و النحددد ل  3.45الجت ادديس و ىذ ب.ددغ لدا مةدددت لدحكدديب  د.   دددف لدنفكدد  الجت اددديس  ااددت  

(س ات  لألبعياو ي ًظ ين ُبعف لد   ف لدنفك  تيء تد  لدا تبدإ لألاددل با مةدت 0.56 ع يا   
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  با مةددت (و ثدد  تن د   ُبعدف لد   ددف لجت اديس0.74(و النحدد ل   ع ديا   3.49لدحكديب  ب.دغ  
 (س اتيء تا عهي باك من   مةتس0.62(و النح ل   ع يا   3.41ًكيب   

تمتدددددف تدددددد اة ذلت اجددددددإ لً دددددي  إ سدددددو  كددددد من لد ف  ددددد  لإلبدددددفلس  دددددددفن : الفـــــرض ال ـــــاني  
 لألطفيل لدكماي وس

ًُكدي لدا مةددت لدحكدديب  الجنح لتديت لداع يايددإ دددفاتيت لدط.بددإ  د مضد ح هدديل لدفدد ا 
 (س7ل ات ُبعف  و يبعياهو ااي ت  تفال  س.ل لدال يم ااتو اس.

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 7جدول )
 لدرجات الطلبة على املقياس ككل، وعلى كل ُبعد من أبعاده

 املستوى الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي الُبعد

 متدٍن 4 0.61 2.18 الطالقة
 متدٍن 2 0.58 2.31 املرونة

 متدٍن 3 0.71 2.24 ألصالةا
 متدٍن 5 0.55 2.10 اإلفاضة

 متوسط 1 0.69 2.37 احلساسية للمشكالت
 متدٍن  0.64 2.24 املقياس ككل

( ل د  ف يتد لا لدع ندإ داكد من   دفٍن  دو لد ف  د  لإلبدفلس و ىذ ب.دغ 7ي ًظ  و تدفال  
(س اتدد  لألبعدددياو 0.64ا   (و النحدد ل   ع دددي2.24لدا مةددت لدحكدديب  د. ف  ددد  لإلبددفلس  اادددت  

ًدظ ين ُبعددف لدحكيةدد إ د.اعددا ت تدديء تد  لدا تبددإ لألادددل با مةددت لدحكدديب  ب.ددغ   (و 2.37ي 
(و النحدددددد ل   ع دددددديا  2.31(و ثدددددد  ُبعدددددف لدا انددددددإ با مةددددددت ًكددددديب   0.69النحددددد ل   ع دددددديا   

و ثد  (0.71(و النحد ل   ع ديا   2.24(و ا و ث  ُبعدف لألصديدإ با مةدت لدحكديب  ب.دغ  0.58 
(و ايخ ددد لو لإلتيضدددإ با مةدددت 0.61(و النحددد ل   ع ددديا   2.18ُبعددف لدط لدددإ با مةدددت ًكددديب   

(و اتددددديء تا عهددددي باكددددد من   فن دددددإ بيةددددد سنيء بوعدددددف 0.55(و النحددددد ل   ع ددددديا   2.10ًكدددديب   
 لدحكية إ د.اعا ت تيء باك من   مةتس

لدنفكدد  الجت اددديس و اتددما تددد اة ذلت اجدددإ ىً ددي  إ تدد  اددت  ددو لد   ددف  الفــرض ال الــ :  
 الد ف    لإلبفلس  دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   لدجنسس

ًُكي لدا مةت الجنح ل  لداع يا  الخ بيا  ت( دفجدإ ااتيت يت لا  د مض ح هيل لدف ا 
 (س8لدع نإ س.ل  ل يم لد   ف لدنفك  الجت ايس و ا ل يم لد ف    لإلبفلس و ايمضح ذدن تفال  
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 ائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات اجلنسني على مقياسي التكيف، والتفكري اإلبداعينت (8جدول )
 مستوى الداللة (t)قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسابي املتغري/اجلنس املقياس

التكيف النفسي 
 واالجتماعي

 0.72 2.97 الذكور
9.47 *0.000 

 0.66 3.12 اإلناث
 التفكري
 ياإلبداع

 0.64 3.02 الذكور
7.82 *0.000 

 0.61 3.23 اإلناث

0.0001 > P*  

( ين ق ادإ  ت( دال ديم لد   دف لدنفكد  الجت اديس  اادت ب.غد  8ُي ه  لدجفال الد   
(و اي ضدددددح ين   مةدددددت ااتددددديت لإلنددددديث يس.دددددل  دددددو P <0.0001( ابفجدددددإ ىً دددددي  إ  9.47 

( ابفجدددإ 7.82لد ف  دد  لإلبدفلس  ااددت     مةدت ااتدديت لددياماس ااددي ب.غد  ق اددإ  ت( دال ديم
 (و اي ضح ين   مةت ااتيت لإلنيث يس.ل  و   مةت ااتيت لدياماسP <0.0001ىً ي  إ  

اتددما تددد اة ذلت اجدددإ ىً ددي  إ تدد  لد   ددف لدنفكدد  الجت ادديس و الد ف  ددد   الفــرض الرابــع:  
 لإلبفلس  دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   لدعا س

ًُكي لدا مةت الجنح ل  لداع يا  الخ بيا  ت( دفاتيت يت لا لدع نإ دع ا هيل لدف   ا 
 (س9س.ل  ل يم لد   ف لدنفك  الجت ايس و ا ل يم لد ف    لإلبفلس و ايمضح ذدن تفال  

 نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات  (9جدول )
 متغري العمر على مقياسي التكيف، والتفكري اإلبداعي

 مستوى الداللة (t)قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسابي املتغري/اجلنس املقياس

التكيف النفسي 
 واالجتماعي

 0.72 2.87 سنوات 8-10
8.69 *0.000 

 0.68 3.05 سنة 10-12
 التفكري
 اإلبداعي

 0.77 2.76 سنوات 8-10
5.48 *0.000 

 0.70 2.98 سنة 10-12

0.0001 > P*  

( ين ق ادإ  ت( دال ديم لد   دف لدنفكد  الجت اديس  اادت ب.غد  9الد   ُي ه  لدجفال 
 12-10(و اي ضددح ين   مةدت ااتدديت لألسادديا  ددو  P <0.000( ابفجددإ ىً ددي  إ  8.69 

ةددنملت(س اادي ب.غدد  ق اددإ  ت( دال دديم  10-8ةدنإ( يس.ددل  ددو   مةددت ااتديت لألسادديا  ددو  
(و اي ضدح ين   مةدت ااتدديت P <0.0001( ابفجددإ ىً دي  إ  5.48لد ف  د  لإلبدفلس  اادت  

 ةنملت(س 10-8ةنإ( يس.ل  و   مةت ااتيت لألسايا  و   12-10لألسايا  و  
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اتدما تد اة ذلت اجددإ ىً دي  إ تد  لد   دف لدنفكد  الجت اديس و الد ف  د   الفـرض ااـامس:  
 لإلبفلس  دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   تقفلن يًف لدملدفلنس

ًُكي لدا مةت الجنح ل  لداع يا  الخ بيا  ت( دفاتيت يت لا لدع نإ د مض ح هيل لدف  ا 
 (س10س.ل  ل يم لد   ف لدنفك  الجت ايس و ا ل يم لد ف    لإلبفلس و ايمضح ذدن تفال  

 نتائج اختبار )ت( للفروق بني متوسطات درجات متغري  (10جدول )
 إلبداعيفقدان أحد الوالدان على مقياسي التكيف، والتفكري ا

 مستوى الداللة (t)قيمة  االحنراف املعياري املتوسط احلسابي املتغري/اجلنس املقياس

التكيف النفسي 
 واالجتماعي

 0.79 3.11 نعم
7.12 *0.000 

 0.68 3.32 ال
 التفكري
 اإلبداعي

 0.76 3.05 نعم
6.67 *0.000 

 0.71 3.28 ال

0.0001 > P*  

ق اإ  ت( دال يم لد   ف لدنفك  الجت ايس  اات ب.غ  ( ين 10ُي ه  لدجفال ال   
(و اي ضددددددح ين   مةدددددت ااتدددددديت لألطفدددددديل ًيضدددددد يو P <0.000( ابفجددددددإ ىً ددددددي  إ  7.12 

ًدف لدملدددف وس ااددي ب.غد  ق اددإ  ت( دال دديم لد ف  دد   لدملددف و يس.ددل  ددو   مةدت ااتدديت تيلددف و ي
ح ين   مةدت ااتدديت لألطفدديل (و اي ضددP <0.000( ابفجددإ ىً ددي  إ  6.67لإلبدفلس  ااددت  

 ًيض يو لدملدف و يس.ل  و   مةت ااتيت تيلف و يًف لدملدف وس
اتددما تد اة ذلت اجدددإ ىً دي  إ تدد  لد   دف لدنفكدد  الجت اديس و الد ف  دد   الفــرض الســادس:

 لإلبفلس  دفن لألطفيل لدكماي و تعزن دا غ   لداك من لجل  يا س

ًُكي لدا مةت  الجنح ل  لداع يا  دفاتيت يت لا لدع نإ س.ل د مض ح سو هيل لدف ا 
 (س11 ل يم لد   ف لدنفك  الجت ايس  ًكي   غ   لداك من لجل  يا و ايمضح ذدن تفال  

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات األطفال حسب متغري املستوى االقتصادي11جدول )
 اريــــــــــراف املعيــــــــــاالحن يـــــابـــــاحلسط ـــــوســـــاملت ريــــــــــــاملتغ

 0.71 3.62 مرتفع

 0.83 3.58 متوسط

 0.79 3.49 متدٍن

اداع تدإ  ددي ىذل اددين هندديف تد اة بدد و لداكدد من لجل  دديا  س.دل يبعدديا  ل دديم لد   ددف 
ن ي ا لخ بيا ( 12لدنفك  الجت ايس و لة افم لخ بيا تح. ت لد بي و لألًيا س ايب و لدجفال  

 (سANOVAتح. ت لد بي و لألًيا   
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 للفروق  (ANOVA)نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  (12جدول )
 درجات املستوى االقتصادي على مقياس التكيف النفسي واالجتماعي بني متوسطات

 لداللةمستوى ا احملسوبة F متوسط جمموع املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 62.24 2 124.48 بني اجملموعات
 

12.71 
 

 3.231 315 1018.01 داخل اجملموعات 0.000
  317 1142.49 اجملموع

( α =0.05  ( ين هنيف اتما ت اة ذلت اجدإ ىً ي  إ سنف  ك من12  ب و  و تفال  
يا   دفا هدديه تد  ااتدإ لد   دف لدنفكدد  الجت اديس  تعدزن دا غ د  لداكدد من لجل  ديا و اإليجد

( د.اقيانيت لدبعفيإ د.ف اة ت  ااتإ لد   ف Scheffe Testلدف اة ةم  نك افم لخ بيا ت  إ  
 (س13لجل  يا و اذدن ااي هم الضح ت  تفال  لدنفك  الجت ايس  تعزن دا غ   لداك من 

  (Scheffe)شفية املقارنات البعدية بطريقة  (13جدول )
 لدرجة التكيف النفسي واالجتماعي تعزى ملتغري املستوى االقتصادي

 املستوى االقتصادي
 متدٍن متوسط مرتفع 

 3.49 3.58 3.62 املتوسط احلسابي
    3.62 مرتفع
   0.21* 3.58 متوسط

  0.06 0.09 3.49 متدٍن

  (.α  =0.05* دالة عند مستوى الداللة )

  مةدددت  ( بدد وα  =0.05 ( اتددما تددد اة ذلت اجدددإ ىً دددي  إ 13  بدد و  ددو تدددفال  
 ولداك من لجل  يا  لدا تفع  دو تهدإ ا  مةدت لداكد من لجل  ديا  لدا مةدت  دو تهدإ يخد ن

 ساتيءت لدف اة د يدح لداك من لجل  يا  لدا تفع
ًُكددددددب  لدا مةدددددطيت الجنح لتدددددديت  ادإلتيبدددددإ سدددددو لدجددددددزء لداددددديص بدددددديد ف    لإلبدددددفلس  
لداع يايإ دفاتيت يت لا لدع نإ س.ل  ل يم لد ف    لإلبفلس  ًكي   غ   لداك من لجل  ديا و 

 (س14ايمضح ذدن تفال  
 ملستوى االقتصادي( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات األطفال حسب متغري ا14جدول )

 اريــــــــــــراف املعيــــــــــــاالحن يــــــابــــــط احلســــــوســــــاملت ريــــــــــــــــاملتغ

 0.68 3.79 مرتفع

 0.75 3.68 متوسط

 0.81 3.61 متدٍن
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اداع تدإ  ددي ىذل اددين هندديف تدد اة بدد و لداكدد من لجل  دديا  س.ددل يبعدديا  ل دديم لد ف  دد  

ًددديا س ايبددد و تددفال  لإلبددفل  ( ن دددي ا لخ بددديا تح. دددت 15س و لةددد افم لخ بددديا تح. ددت لد بدددي و لأل

 (سANOVAلد بي و لألًيا   
 للفروق  (ANOVA)نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  (15جدول )

 بني متوسطات درجات املستوى االقتصادي على مقياس التفكري اإلبداعي
 مستوى الداللة احملسوبة F متوسط جمموع املربعات ات احلريةدرج جمموع املربعات مصدر التباين

 66.135 2 132.27 بني اجملموعات
 4.026 315 1268.15 داخل اجملموعات 0.000 14.59

  317 1400.42 اجملموع

 α  ( ين هنددديف اتدددما تددد اة ذلت اجددددإ ىً دددي  إ سندددف  كدددد من15  بددد و  دددو تدددفال  

لس  تعددزن دا غ دد  لداكدد من لجل  دديا و اإليجدديا   ددفا هددديه ( تدد  ااتددإ لد ف  دد  لإلبددف0.05=

( د.اقياندديت لدبعفيددإ د.فدد اة تدد  ااتدددإ Scheffe Testلدفدد اة ةددم  نكدد افم لخ بدديا تدد  إ  

 (س16   لإلبفلس  تعزن دا غ   لداك من لجل  يا و اذدن ااي هم الضح ت  تفال  لد ف 

  (Scheffe)شفية املقارنات البعدية بطريقة  (16جدول )
 لدرجة التكيف النفسي واالجتماعي تعزى ملتغري املستوى االقتصادي

 املستوى االقتصادي
 متدٍن متوسط مرتفع 

 3.61 3.68 3.79 املتوسط احلسابي

    3.79 مرتفع
   0.24* 3.68 متوسط

  0.08 0.11 3.61 متدٍن

 (.α  =0.05* دالة عند مستوى الداللة )

  مةددت  ( بدد وα  =0.05 ( اتددما تد اة ذلت اجدددإ ىً دي  إ 16  بد و  ددو لدجدفال  

 ولداك من لجل  يا  لدا تفع  دو تهدإ ا  مةدت لداكد من لجل  ديا  لدا مةدت  دو تهدإ يخد ن

 سة د يدح لداك من لجل  يا  لدا تفعاتيءت لدف ا 
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يظهد ت لدن دي ا ل دد  ف يتد لا لدع نددإ داكد من   مةددت  دو لد   ددف لدنفكد  الجت ادديس و 
ً ث تعزا لدبيًسإ هيه لدن  جإ ىدل صعمبإ لنف يج هؤجء لألطفيل ت  لداج اعيت لدجف ف  لد   

ًددف  ددي بعددي الته  اثقيتدديته س تيد غبدددإ تدد  لجة  عددي  الد ج بددإو الدقددفا  لد ب دد   س.دددل تا .دد  ىدددل 
لد   ادفو تفد ا نفكدهي س.دل لألطفدديل ج ةد اي يادئدن لددي و تع ضددمل د جدياب نفكد إ صدعبإ لبددت 

اادي ين تعاددت لداعدا ت لجت اي  ددإ الأل ن دإ الجل  دديايإ الدع ق دإ دددفن هددؤجء  .لد.جدمء اخ ددده
ما صعمبيت ت  سا. إ لجنف يج الد   ف لد تئ و ت  لداج اع لدجف فس لد تئ و تعات س.ل ات

اددف    (و ااالةددإ لدغ لب ددإ اطعدددطمش 2016ات فددق ن  جددإ هدديه لدفالةددإ  ددع االةدددإ خطيطبدده ًا
( لد.دملت  يتد ن ىدددل ين  كد من لد   دف لدنفكدد  Meyer, et al., 2013(و ااالةدإ  2016 

 ,Prior & Niesz جدإ هديه لدفالةدإ  دع االةدإ  الجت اديس  تديء بفاتدإ   مةدطإو اتا .د  ن 

 (و لد   يتيات ىدل ين  ك من لد   ف لدنفك  الجت ايس  تيء بفاتإ سيد إس2013
كاي يظه ت لدن ي ا ل   ف يت لا لدع نإ  ك من   فٍن  و لد ف  د  لإلبدفلس و ً دث تعدزا 

اسدفم لجةدد ق لا لدنفكد  تدد  لدبيًسدإ هديه لدن  جددإ ىددل تددفن  لداكد من تا ددزه  بيدحكيةد إ الدفلددإو 
  لًت يساياه  لداا .فإو الد   تنف ا  ع   مل الة عفلالت التجيهديت ادت طفدتو اادي ين تدفن  
 كدد مله  لدفالةددد  بعددات تز ددد  يا ا.دد  سدددو ز   دده لآلخددد يو ذا  لداكدد من لدعددديا   ددو ً دددث 

 ع االةإ لدكح   لدقفالت يا لداهيالت الداب لت الد ح  ت لدع.ا س اتا .  ن  جإ هيه لدفالةإ
 ( لد   يتيات ىدل ين  ك من لد ف    لإلبفلس  تيء بفاتإ سيد إس2013اتاعإ  

ايتيات لدن ي ا ىدل اتما ت اة الدإ ىً ي  يو تد   كد من لد   دف لدنفكد  الجت اديس  
طب عدإ لدعدديالت تعدزن دا غ د  لدجددنس د ديدح لإلنديثو ً ددث تعدزا لدبيًسددإ هديه لدن  جدإ ىدددل ين 

الدسقيتدددددإ لددددددكي ف  تددددد  لداج ادددددع لألااندددد و ااددددي ين لإلندددديث دددددف هو لدقددددفا  س.ددددل  ملتهددددإ  الد قيد دددددف
لد د ا  لدح يت دإ الداع عد إ لد دعبإو الد عدييش  دع يتد لا لداج ادعو ات دميو لدع لديت لإليجيب دإ 

لا لداج اددددع بعدددد ت  عهدد و الً ددد لم آال هددد  ااتهددديت ن ددد ه و اتنا دددإ لدحددس بيداكدددؤاد إ تجدددديه يتدددد  
خديصو اتجدددديه لإلنكدددين إ بعدددد ت سدددديمو الدقدددفا  س.ددددل تحاددت لداكددددؤاد إ الدملتبددديت الجد دددزلم بهدددديو 
كادي ين لألةدد  لألاان دإ  اددو دهدد  صد.إ ل لبددإ بيإلندديث ادينمل لدددياايو س.دددل تقددفي  لداكدددينف  الددددفس  

فكدد   ددع ظدد ا  لدح دي  لدجف دف س اين لإلنديث ددف هو لجت اديس و  ادي ةديسفهو س.دل لد   د  لدن
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لدقدددفا  س.دددل ىاالف  عدددديس  لآلخددد يو اتهاهددددي بفلدددإ اهدددو يتضددددت  دددو ا دددد هو د ةددد جيبإ با انددددإ 
د. غ د لت تدد   حددد طه  لجت اديس و ىضديتإ ىدددل ادمنهو يكسدد  لدفا  س.دل بندديء س لديت لت اي  ددإ 

(و 2016 ددددع االةدددإ لدغ ل بدددإ اطعددددطمش   ات فددددق ن  جدددإ هددديه لدفالةدددإ كددد ق   ا  زنددددإ اتعيدددددإس 
اتدددما تددد اة الددددإ ىً ددي  يو تبعددديو دا غ ددد  لدجدددنس (و لد.دددملت  يتددد ن ىدددل 2005سبدددف   ااالةددإ 

(و ااالةددددإ خطيطبدددده 2018د ددديدح لإلندددديثس اتا .دددد  ن  جدددإ هدددديه لدفالةددددإ  ددددع االةدددإ  هدددد لن  
اف     لد   فس ( لد ت  يت ن ىدل سفم اتما ت اة ب و لدجنك و ت  يبعيا2016ًا

ايظه ت لدن ي ا ىدل اتما ت اة الدإ ىً ي  يو ت   ك من لد ف    لإلبفلس  تعزن دا غ   
ىدل ين لإلنيث   فدملو س.دل لددياما تد  لدجنس د يدح لإلنيثو ً ث تعزا لدبيًسإ هيه لدن  جإ 

و الدقددفالت لجب  يايددإ ب ددفإ خيصدددإ  سددت لدط لددإ لدف  يددإو لدا اندددإ  هدديالت لد ف  دد  بعددات سددديم
الألصيدإو الدقفا  س.ل لجة ن يجو تيإلنيث   فملو ت  لداقم يت لدعا  إو ايد دب و الد حادتو 
اسفم تع   لجه اي يت بأ ما ت   إو ااي هم لدحيل سنف لدياماو الاتفيع  ك من لدفلتع إ د. فمة 
دف هوو اةع هو إلثبيت اتماهوو اتأك ف تا   هو ااااهو تد  لداج ادع  دو خد ل لدح دمل 

ل  كد مييت يتضدتو تيإلنديث ددف هو لدفا  س.ددل لد عب د  سدو ذالتهدو الد فيسدت بعدات نعدت  ددع س.د
(و ااالةإ 2013ات فق ن  جإ هيه لدفالةإ  ع االةإ لدكح  اتاعإ  لآلخ يو يكس   و لدياماس 

مل ددفه   (و ااتددما تدد اة تدد   كدد من لد ف  دد  لإلبددفلس  تعددزن دا غ دد  2007لدكدا   اتدد لالت ًا
( Duriez & Soenens, 2005اتا .  ن  جإ هيه لدفالةإ  ع االةإ  نيثو لدجنس د يدح لإل

 يظه ت ن ي ا لدفالةإ سفم اتما ت اة ذلت اجدإ ىً ي  إ تعزن دا غ   لدجنسس
كاي يظه ت لدن ي ا اتما ت اة الددإ ىً دي  يو تد   كد من لد   دف لدنفكد  الجت اديس  

ىددل نإو ً دث تعدزا لدبيًسدإ هديه لدن  جدإ ( ةد12-10تعزن دا غ   لدعا  د يدح لألساديا  دو  
إاالف لدمللدعو ا  لألطفيل لياايو س.ل ت ميو لتجيهيت ةميإ نحم لديلتو ايكس  تق  ادي دديالتهوين 

لد  ي ددددتو اف دددده ت ددددمن لدعا دددد إ   ايةدددداإ  ادددددف ه  لدقددددفا  س.ددددل  ع تددددإ ينفكدددده  ا ع تددددإ اللع ددددإ
ه لجت اي  دددإ الد غبدددإ تدد  ىلي دددإ هددديه ا  حدد ا   دددو لد ددد لسيت لدفلخ. ددإو لةددد ا يع لدفددد ا بع ليتدد

لدع لديت  ددع لآلخدد يوو لأل دد  لددي   ددؤا  ىدددل لاتفدديع  كدد م لد   دف دددف ه س ات فددق ن  جددإ هدديه 
ادف   2018لدفالةدإ  دع االةددإ  هد لن   ( لد تد  يتدد ن ىددل اتددما 2016(و االةدإ خطيطبدده ًا

 ,Prior & Nieszاالةإ  ت ة الل ىً ي  يو ت    غ   لدعا و اتا .  ن  جإ هيه لدفالةإ  ع 

 ( لد   يتيات ىدل سفم اتما ت اة ت   ك من لد   ف تعزن دا غ   لدعا س2013
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كادددي يظهددد ت لدن دددي ا اتدددما تددد اة الدددددإ ىً دددي  يو تددد   كددد من لد ف  ددد  لإلبدددفلس  تعددددزن 
ين  ىددددل( ةددنإو ً ددث تعددزا لدبيًسددإ هدديه لدن  جددإ 12-10دا غ دد  لدعادد  د دديدح لألسادديا  ددو  

  لفا  س.ل تطمي   هيالت لد ف   و تيألة  لدكمايإ تعات س.ل نع  ثقيتإ لدانيلعإ لألطفيل دف ه
لدحدد   الدحددملا لدهدديا   ددؤا  ىدددل ىتدد لف لدطدد ب تدد  بندديء تع. ادديته  بددفج  ددو ين يامنددمل  جدد ا 
  .قد و د.اع تددإو تد  لداعدديااإ الد فيسدت  ددع لداملضد ع لد دد  تد    نيلعدد هيو اادي ينهددي تعادت س.ددل 

لألطفدديل س.دل لد ملصدتو الد عب دد  سدو لألت ديا الآلالء لدعا دد إو لد دفايي س.دل تددو اتدع لدفالت 
ًدددإ لدف صدددإ د طددد ع س.دددل  لجةدد ايع آلالء لآلخددد يو ايت دددياه  الد عي دددت ب ف  ددد  نقدددف   عهددديو ىتي

 .يت يا لآلخ يو اتجيابه  الجة فيا   نهي
و لد   دف لدنفكد  كاي يتيات لدن دي ا ىددل اتدما تد اة الددإ ىً دي  يو تد   كد من ادت  د

الجت ايس  تعزن دا غ   تقفلن يًف لدملدف و د ديدح لدغ د  تيلدف و دملددف ه و ً دث تعدزا لدبيًسدإ 
ين لألة  لد     ملتف ت هي لدملدفلن تنع  بيدما الد فيه  الداحبإو اتنع ء  نيخديو  ىدلهيه لدن  جإ 

ًدف  ت عادت س.دل سدفم لدقدفا   لدملددف وةمييو ألطفيده و س.ل لدعاس  و لألة  لد د  ج   ملتدف بهدي ي
س.ل لد   ف انعمء لدعف ف  و لداعا ت الد  له إو ت غ م ت ه  لدام  الدحقف لداج اع لدجف ف 
الجنحدد ل و اين ةدددمء لد ملتددق تددد  لألةددد   الدنزلسدديت لدفلخ. دددإ لددف تدددؤا  لددددل تهددفي  ا دددين لألةددد   

ب يا لألم  ددؤث  تد  لدطفدت اتددؤا  ات دمن ةدببي تدد  تدقيء يطفيدهدي الضددط لبه  لدنفكد و تمتدي  لأل
ادف    ( 2016لدل ةمء ت  فه ت    لًت نامهس ات فق ن  جإ هيه لدفالةإ  ع االةإ خطيطبه ًا

 لد   يتيات د أث   تقفلن يًف يت لا لألة  س
ايتددديات لدن دددي ا ىددددل اتدددما تددد اة الددددإ ىً دددي  يو تددد   كددد من لد ف  ددد  لإلبدددفلس  تعدددزن 

ين  ىدليدح لدغ   تيلف و دملدف ه و ً ث تعزا لدبيًسإ هيه لدن  جإ دا غ   تقفلن يًف لدملدف و د 
تعج ع يطفيده  س.ل لتايذ لدق لالتو الد ع  سو لداجهملو ااي يكه   اتما لدملدف و يعات س.ل

لدملددف و س.دل تنا ددإ لإلبدفلع ددف ه و ا اياةددإ لدامللد  لإلبفل  دإو الً دد لم   دمده و ايعاد ن س.ددل 
 يددإ لة  عددي  لدب ئددإ الدعدديد  لداحدد ت بهدد س ايكددهامن تدد  تطددمي  ىبدددفلع لةدد ق ل لدعا دد إو ًا

 يبني ه و اإسطي ه  لدح يإ  و يتت زييا  لفالت لدطفت لإلبفل  إ الد فيست  ع لآلخ يوس
كاددي يظهددد ت لدن ددي ا اتدددما تددد اة الدددإ ىً دددي  يو تدد   كددد من ادددت  ددو لد   دددف لدنفكددد  

 يدح لداك من لجل  يا  لدا تفعو ً ث تعزا الجت ايس  تعزن دا غ   لداك من لجل  يا  د
لدبيًسإ هيه لدن  جإ ىدل لدحيدإ لجل  يايإ د ة   لد   ت.عي ااال  هايو ت   فن ت  ف يطفيدهيو 
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تيدمضع لجل  يا  د ة   تؤث  س.ل لدع ليت لألة يإ اهيه بفااهي تنعاس آثياهي س.ل لدطفتس 
م بيد زل يتهيو ا.ادي ةديا لدع لدإ لألةد يإ تدم  دو لدهدفاء ت .اي لاتفع اخت لألة   اتاان   و لدل ي

الجةد ق لاس تيدطفددت لدددي  يعدد ش تدد  اةددت لل  ديا  يتضددتو ت ددمت  ددده اةددي ت لدنعدديط الد.عددي 
ي لجة ط عس  الدا ي الد ك. إو اهم يةيم سا. إ لد ع.  اإتبيع ًيتإ لداع تإ ًا

كدد من لد ف  د  لإلبدفلس  تعددزن كادي يتديات لدن دي ا ىدددل اتدما تد اة الدددإ ىً دي  يو تد   
دا غ ددد  لداكددد من لجل  ددديا  د ددديدح لداكددد من لجل  ددديا  لدا تفدددعو ً دددث تعدددزا لدبيًسدددإ هدددديه 
لدن  جإ ين لداك من لجل  يا  د ة    نعاس ت  لتجيهيت لدملدف و ت  تنعدئإ لألطفديلو ً دث 

  باي ت  ذدن ة.ي لدطفت يا ت لدملدف و ت  ية  لدطبقإ لدفن ي لدل لة افلم يةيد ي لدعقيب لدبفن
ً ي ه اتق  ف نعيطه ب ناي يا ت لدملدف و ت  لدطبقإ لدا مةطإ جة افلم يةيد ي لدن ح الجاتيا 
الد عن دف لدا  دفس اين لألتد لا ذا  لداكد مييت لجل  ديايإ لدعيد دإ تعادت س.دل لجةدهيم تد  لدفا  

دانددزل ااالو هي دديو تد  ىثدد لء ً ددي  لألطفديل س.ددل لد ف  د  لإلبددفلس و ااددي ت.عدي اةددي ت لدسقيتددإ تد  ل
لألبندددديء لدعق. ددددإ اهدددد  تع اددددف س.ددددل لداكددددد من لجل  دددديا  د ةدددد  و ااددددي ين لألةدددد  ذلت لدمضدددددع 
لجل  ديا  لدعدديد   ددو تدأنه تددمت   اةددي ت  عدزز  د. ف  دد  ت كدد  ةدبت لداع تددإ اتكدد س   لد ف  دد  

ة فكيا ت   حيادإ دفه  ات اتاست  س  لت ًك إ تح.ق با يل لألبنيء اتفسمه  ىدل لد كيؤل الج
  ي ي عي س. ه  تهاه  اي يض ف ىد ه  لد س    و لدحقي ق الداع.م يتس

 : .  باي لدبيًسإ اتفك  هيو تمص  لدفالةإ ن ي ا لس ايالو س.ل
ًددمل لد ف  د  اينملسدده ددفن لد تئدد و  دو تئدديت  -1 لدل ديم بفالةدديت ت نديال  كدد مييت تف دف  

 تف ف سسا يإ 

ا ددا لألطفددديل لدكدددماي و لد تئددد و  دددع لألطفددديل لداح. ددد و  دددو خددد ل ينعدددطإ تقدددمم بهدددي  -2
 لدافاةإ يا لدان ايت الدجهيت لداعن إ بيد تئ وس

ض اا  له ايم لدجهيت لداعن إ بيألطفديل لدابدفس و الدعادت س.دل تقدفي  لددفس  لد ديت  دهد   -3
يته  لدجف ف   و اتقف   آالءه  ا ايتأته  س. هيس سو ط يق لجه ايم لدجيا بأت ياه  ا ق ً 

لة سايا لد ف    لإلبفلس  دفن لألطفيل ت  زييا  لد ملتق لدنفك  الجت اديس   دو خد ل  -4
 سلدغ اىا يته  ت  نعيطيت  نهج إ انعيطيت   لتقإ د.انهيج   ااإ خ   يو دهيل 

فلس  دددفن تمصد إ لدجهدديت لداعن ددإ ب قدفي  بدد ل ا اينعددطإ تزيدف  ددو  هدديالت لد ف  د  لإلبدد -5
سه  س.ل  ملكبإ  ي هم تف ف ت  لدع   لدحف ثس   لألطفيل ًا



2020 (1ج) أبريل (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 111 

 املراجع العربيةأوًلا: 
س أثر استخدام بر امج كورت في تنمية التفكير اإلبداعي لطاال  العماارة(س 2010ي  وو ة ن  

 اةيدإ  يتك    ا    نعما و لدجي عإ لد  نمدمت إو لدع لةس

 س ساين: الا لدف  سالموهبة والتفوق واإلبداع(س 2008 ت النو ت ح  
أ مااااف تفكياار طنباااة الجامعاااة األرد يااة وعالقتهاااا بااالجن) والتخ ااا  األ ااااديمي،  (س2000ًاددما و نهددل  

 س اةيدإ  يتك    ا    نعما و لدجي عإ لألاان إو ساينو لألاانسوالمستوى الدراسي

ادددف و  حاددف   ي بعددف لد ددف إ ا هددديالت لد   ددف ددددفن (س لضددط لب  ددد2016خطيطبددهو يح ددل ًا
المجنااااة الدوليااااة لدط.بدددإ لدكدددماي و لد تئدددد و تددد  لألاان اس ل هدددي بددددبعض لدا غ ددد لتس 

 س221-191(و 1  4لنب وث في التربية وعنم النف)، 

مجنة دراسات تربوية، (س لد ملتق لدنفك  الجت ايس  "االةإ لة ط   إ"س 1988لدف يو س.   
 س62-83( 11  3

 س71-63(و ص3  30سيد  لدف  و  ساإلبداع اإلداري في ظل البيروقراطية(س 2002 و انف   لدزه  

 لدقدفالت بعدض تنا دإ تد  اييض  ت ايح  ب ني ا (س يث 2014زاه  و سا يم اتيتحو يعقمب   

 س398-385و 16مجنة العنوم اإل سا ية واالجتماعية، لد اضإس  يطفيل دفن لإلبفل  إ

.إ لدا لهقإ لدابا   (س2013لدكح و اتاعإ   .  ك من لد ف    لإلبفلس  دفن س نإ  و ط.بإ  ً 

 س420-383(و 2  21العنوم التربوية، 
 س لدقيه  : سيد  لد  يسالتفكير أساسياته وأ واعه، تعنيمه وتنمية مهاراته(س 2011ة. اينو ةنيء  

مل دف و بيةد    يب  د نا دإ  هديالت (س تيس. دإ ب ندي ا تدفا 2007لدكا  و  حاف ات لالتو  حاف ًا

مجناة جامعاة أم الرارى لد ف    لإلبفلس  دفن س نإ  و ط.بإ لد   لدعيت  لألةيةد س 
 س86-67(و 1  19لنعنوم التربوية والنفسية، 
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أثر التفكير اإلبداعي عنى فاعنية عمنية اتخاذ الررار اإلداري: دراسة (س2014ةميفلتو لًاف  
الوسطى في شركات التأمين العامنة في األرد . ميدا ية من وجهة  ظر اإلدارة العنيا و 

 اةيدإ  يتك    ا    نعما و تي عإ لد   مفو ىابفو لألاانس
س سادددين: الا اإلباااداع فاااي اإلشااارا  الترباااوي واإلدارة المدرساااية(س 2004لدعددق  لتو  حادددما  

 لدف لين د.نع  الد مزيعس
الباد ي الرياضاي وعالقتهااا  االتجاهاات النفساية   او ممارساة النشااف(س 2012صديدحو ابدمي  

س اةديدإ اا دماله ا د   نعدما و بالتوافق النفسي االجتماعي لدى تالميذ المرحناة الااا وي 
 تي عإ لدجزل  و لدجزل  س

 ساين: الا لداك    د.نع س تنمية التفكير اإلبداعي.(س 2001لدط ط و  حاف  
  : الا لد مزيع الدنع  لجة   إسس لدقيه  االبتكار واإلبداع الفكري (س 2006سبف لدجملاو  حاف  
أثاار توظياان بر ااامج كااورت فااي تاادري) الرياضاايات فااي تنميااة (س 2014سبدفلدعزيزو ًنددين  

س اةيدإ  يتك    مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات ال ف السادس األساسي بغزة
 ا    نعما و لدجي عإ لإلة   إو از س 

س ساددين: الا ومهاراتااه: تاادريبات وتطبيراات عمنيااة تعناايم التفكياار(س 2009سبدفلدعزيزو ةدع ف  
 لدسقيتإ د.نع  الد مزيعس

( تد  تنا دإ TRIZ(س تيس. إ ب ني ا تفايب   ق  ي ت  ضمء ن  يدإ ت يدز  2011س فهو ىياين  
.دددإ لدا مةدددطإ باحيت دددإ تدددف س  ب ااااوث لد ف  ددد  لإلبدددفلس  ددددفن  ع.اددديت لدجغ لف دددي بيداً 

 س137-109و 5ودراسات، 

( لنتفكير في تنمية CoRTفاعنية بر امج تدريبي قائم عنى بر امج ) (س2005اف  سبف و  ح
مهارات التفكير اإلبداعي والردرة عنى حل المشاكالت لادى طنباة التماري  فاي كنياات 

ًدددإ اا دددماله ا دد   نعدددما و تي عدددإ ساددين لدع ب دددإ د.فالةددديت  المجتماااي فاااي األرد . يط ا
 لدع. يو ساينو لألاانس
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(س  كدد من لد   دددف لدنفكدد  الجت اددديس  دددفن ط.بدددإ 2016اطعددطمشو ال ددد   لدغ ل بددإو ةددد ف 
.إ لألةية إ لدع. ي د تئ و لدكماي و ت   اد   لدزس د    لألاان( تد  ضدمء بعدض  لداً 

 س165-139(و 1  4المجنة الدولية لنب وث في التربية وعنم النف)، لدا غ  لتس 
 ية والتكين النفسي االجتماعي لادى صورة الجسم والفاعنية الشخ (س2016لدغا  و هين   

 س اةيدإ  يتك    ا    نعما و لدجي عإ لإلة   إو از سالمبتورين ذوي الطر  البديل
 س ساين: الا صفيء د.نع سالتفكير الناقد واإلبداعي(س 2012ت  ينو ت ل  

يخ س تدد  لد تدمع ىد دده ب دديا أزمااة الالجنااين فااي األرد : مخاااطر وفاار (س 2017ت يحديتو  عدديذ  
  /http://governance.arij.net/blog و لداملع لجد   ان  لد يد :  21/4/2018

س لدبحد يو: التفكير اإلباداعي: مفاهيماه، مكو اتاه، مهاراتاه، أدواتاه(س 2015لدقيض و سفنين  
 الا لدحااإ د.نع  الد مزيعس

العالقة بين االتجاهاات الوالدياة فاي التنشانة االجتماعياة وباين كال س (2006لداجيد و سد يو  
مااان العااازو الساااابي الت  ااايني والتكيااان النفسااااي واالجتمااااعي واأل ااااديمي لنطنبااااة 

إ اا مالهو تي عإ ساينو ساينو لألاانسالموهوبين والمتفوقين بدولة اإلمارات  س يط ًا
نمية كفاياات تعنايم التفكيار اإلباداعي لادى فاعنية بر امج مرترح لت(س 2003لداع ت و لنع لي  

س اةددددديدإ اا ددددماله ا ددددد   نعددددما و تي عدددددإ الطالبااااات المعنماااااات بكنياااااة رياااااا  األطفاااااا 
 لإلةانفايإو    س

 دراساة "لادى الماراهرين النفساي باالتوافق وعالقتاه األساري  العناف(س 2010يدي و     طفلو

 ا د   يتكد    س اةديدإقمديناة دمشا مادارس فاي الاا وية المرحنة طال  عنى ميدا ية

 .ةمايي ا عقو تي عإ  نعما و
 س لدقيه  : الا لداع تإ لدجي ع إساإلبداع والموهبة في التعنيم العام(س 2003لدانك و  حاما  

: حالة حروق 2014/2015تررير منظمة العفو الدولية لعام (س 2015 ن اإ لدعفم لدفاد إ  
  و لداملع لجد   ان  لد يد : 21/4/2018 س ت  لد تمع ىد ه ب يايخاإل سا  في العالم

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016

ARABIC.PDF 

http://governance.arij.net/blog/
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1025522016ARABIC.PDF
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داج اع لدا    اةبت (س تحفييت لد   ف لجت ايس  د تئ و لدكماي و ت  ل2018 ه لنو يةايء  
 س37-1(و 3  5مجنة العنوم التربوية واالجتماعية،  ملته هي ت  ضمء بعض لدا غ  لتس 

 س لدع و: الا لد  يب لدجي ع ستنميته –ا تشافه  –اإلبداع ماهيته (س 2004لدهميف و زيف  

 ةـــــع األجنبيـــــراجـــــاملثانًيا: 
Baer, J. & Kaufman, J. (2005). Bridging generality and specificity: The 

amusement park theoretical (APT) model of creativity. Theoretical 

and interdisciplinary perspectives. Roeper Review, 27 (3), 158-165. 

Batey, M., Furnham, A. & Safiullina, X. (2010). Intelligence, general 

knowledge and personality as predictors of creativity. Learning 

and Individual Differences, 20 (5), 532-535. 

Dickens, W. (2006). Cognitive Ability, The New Dictionary of 

Economics, Steve Durlauf (ed) 

Duriez, N & Soenens, A .(2005). Classroom learning environment and 

creativity: Some Caribbean findings. Psychological reports, 43 

(2), 930-944. 

Fazel, M., Reed, R., Panter-Brick, C. & Stein, A. (2012) Mental health 

of displaced and refugee children resettled in high-income 

countries: Risk and protective factors. The Lancet, 379, 266-282 

Harandi, V., Eslami, S., Ahmadi, D. & Darehkordi, A. (2013) The Effect 

of Metacognitive Strategy Training on Social Skills and Problem - 

Solving Performance. J Psychol Psychother, 3, 121-124. 

IOM (2011). Glossary on migration. International Migration Law 

Series No. 25, www.iom.int/key-migration-terms  

Li, X. & Grineva, M. (2016). Academic and social adjustment of high 

school refugee youth in newfoundland. TESL CANADA 

JOURNAL/REVUE TESL DU CANADA, 34 (11), 51-71. 

http://www.iom.int/key-migration-terms


2020 (1ج) أبريل (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 115 

Meyer, S., Murray, L., Puffer, E., Larsen, J. & Botton, P. (2013). The 

nature and impact of chronic stressor on refugee children in ban Mai 

Nai Soi camp, Thailand. Global Public Health, 8(9), 1027- 1047. 

Ngo, H., Rossiter, M. & Stewart, C. (2013). Understanding risk and 

protective factors associated with criminal involvement in a 

multicultural society. International Journal of Child, Youth and 

Family Studies, 4(1), 54–71. 

Ogoemeka, O. (2012). A study of the emotional intelligence and life 

adjustment of senior secondary school students in Nigeria , The 

2012 Orlando International Academic Conference, Orlando, 

Florida, USA 59. 

Paramanik, J., Saha, B. & Mondal, B. (2014). Adjustment of Secondary 

School Students with Respect to Gender and Residence. 

Education, 2 (12), 1138-1143. 

Prior, M. & Niesz, T. (2013). Refugee children’s adaptation to american 

early childhood classrooms: A narrative inquiry. The Qualitative 

Report, 39, 1 -17. 

Ryan, A. & Shin, S. (2005). Social achievement goals: the nature and 

consequences of different orientations toward social 

competence. University of Illinois, urbana-champaign. 

Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000) Positive psychology. An 

introduction. American Psychologist, 55 (1), 5-14. 

Sternberg, R. (2009). Cognitive psychology (5th ed.). Belmont, CA: 

Wadsworth. 



 د. ميسون مجيل مجال
 

 116 

Ungar, M. (2012). Researching and theorizing resilience across cultures 

and contexts. Preventive Medicine, 55 (5), 387–389. 

Vaghela, K. (2015). Adjustment among adolescent girl students of 

secondary school with respect to their type of family. 

International Journal of Applied Research, 1(8), 781-784. 

Zhang, L. & Sternberg, R. (2009). Intellectual styles and creativity. In 

T. Rickards, M.A. Runco, & S. Moger (Eds.), The Routledge 

companion to creativity (pp. 256–266). New York: Routledge. 

Zychowski L. (2007). Academic and social predictors of college 

adjustment among first year students: Do high school 

friendships make a difference?. Unpublished Ph.D. Thesis, 

Indiana University of Pennsylvania. 


