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اإلاسوهت الىفظُت وعالكتها بالخفكير ؤلابداعي
لدي طلبت اإلاسخلت ؤلاعدادًت
هىد أخمد طلُمان
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اإلالخص:
يهذؾ البدث الخالي بلى الخعشؾ على اإلاشوهت الىـعُت والخـىحر ؤلابذاعي .والـشوق جبعا
إلاخؼحري الجيغ (روىس –بهار) لىال اإلاخؼحرًً ,لذي ؾلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت في مذًىت
خاهلحن.كامذ الباخت ببىاء ملُاط اإلاشوهت الىـعُت معخمذا على هظشٍت (Wolin &Wolin ,
ً :) 1999خػمً ظبع ميىهاث و( )28ؿلشة وعُىت البدث بلؼذ ( )300بىاكع ( )100روىس
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و( )200بهار  ..للعام الذساس ي  )2012-2020(.وجبيذ الباخثت اخخباس جىساوغ
باإلاشوهت الىـعُت .وجىحذ ؿشوق رو دالله بخطائُت ولطالح الزوىس .وجخطف بالخـىحر ؤلابذاعي
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مؼكلت البدث Problem of the research
ؿلذ حعشع اإلاجخمع العشاقي ألخذار مخخلـت وعلى حمُع
اإلاعخىٍاث والظُما ألامىُت والاكخطادًت والصخُت مجها التي
ؤزشث على واؿت ششائذ ؤؿشاد اإلاجخمع  .و ًخعشع الؿلبت
ؤًػا هؼحرهم مً شباب اإلاجخمع آلاخشًٍ الى غؼىؽ عذًذة
حعىد بلى ؾبُعت اإلاشخلت العمشٍت والذساظُت والخبراث
الصخطُت والظشوؾ اللاظُت التي ًمش بها اإلاجخمع العشاقي .
والتي جىعىغ آزاسها ظلبا على صختهم الجعمُت والىـعُت
وؾبُعت جـىحرهم ومً زم خُاتهم الاحخماعُت بشيل عام
واوعياظاتها على جدطُلهم بشيل خاص .
ؤن هزه الظشوؾ ا التي جدعم بالخىجش والشذة كذ جإخز هزه
ألاهماؽ ؤشياال مخعذدة مجها غعف (اإلاشوهت الىـعُت) والظُما
للمشوهت الىـعُت ؤهمُت هبحرة للـشد ؿهي حعؿُه اللذسة على
جدلُم دسحت ؾُبت مً الخىُف في الىظـ الزي ٌعِش ؿُه ,
هما ؤهه ًخطف بذسحت عالُت مً الخدىم الزاحي  ,وٍدعً
اظخخذام مهاساجه وكذساجه بلى ؤكص ى خذ ممىً  ,وَعخؿُع
ؤن ًىاحه الػؼىؽ التي ًخعشع لها ظىاء واهذ غؼىؾا
داخلُت ؤم غؼىؾا خاسحُت ( .هـافي , 1986,ص .)112ؿلذ
ٌشعش الـشد بشيل عام والؿلبت بشيل خاص بإهه ٌعِش
خُاة مػؿشبت ,بعبب اإلاشىالث اإلاتراهمت التي ًىاحهها ؿباث
علُت ؤن ًلف في وحه هزا الخدذي .وبزلً ؤضبدذ دساظت
الخـىحر ؤلابذاعي بميىهاتهما اإلاخخلـت مً بحن ألامىس التي
جخدذي الباخثحن بشيل عام واإلاشبحن بشيل خاص .ؿلذ ؤهذ
(جىٍني  )1962 ,على ؤهمُت جىمُت الخـىحر ؤلابذاعي باليعبت
ألي مجخمع بلىله :ان ؤعؿاء الـشص اإلاىاظبت لىمى الؿاكاث
اإلاـىشة هي معالت خُاة ؤو مىث باليعبت ألي مجخمع .وَعذ
الخـىحر ؤلابذاعي اإلاـخاح لخل اإلاشىالث الُىمُت التي جىاحهىا,
ؿةرا لم وعخخذم الخـىحر ؤلابذاعي هطبذ حضا مً اإلاشيلت
(مجُذ.2012.ص )114-113والظُما ٌعخمذ جلذم ألامم
والشعىب على دعامخحن سئِعِخحن هما  :ؤلامياهُاث اإلاادًت
وؤلامياهُاث البششٍت  ,وبالخالي حشخمل ؤلامياهُاث البششٍت في
ما لذي هزه ألامم والشعىب مً ؾاكاث عللُت مبذعت كادسة
على مىاحهت اإلاشىالث وألاصماث والطعىباث وهُـُت الخؼلب
علحها (.العامشائي  ,1994 ,ص)5
هما ؤن مشخلت الثاهىٍت مً اإلاشاخل اإلاهمت في خُاة الؿلبت,
ألنها مشخلت مشاهلت  .ؿخإحي هزه اإلاشاهلت همشخلت عمشٍت
دساظُت مهمت  .وبخعاظا مً الباخثت  ,ؤهىا وعِش في صمً
جىىعذ ؿُه مـشداث الخُاة وحعلذث مؿالبها وهثرث ؿُه
الػؼىؽ بإهىاعها واصدادث خذتها  ,وحعذدث ؤهذاؾ الؿمىح
وحعذدث معها ؤهىاع معىكاتها ,وؤن هزه ألامىس وػحرها وغعذ

ؤلاوعان ؤمام مشىالث مخىىعت جخؿلب خلىال مىاظبت  ,لزا
ؿـي هزه الذساظت جشوم الباخثت الخىضل بلى هل لذي ؾلبت
اإلاشخلت الثاهىٍت لذيهم مشوهت هـعُت وجـىحر ببذاعي وهل
جىحذ عالكت بُجهما ؟ جلً هي مشيلت البدث التي ًيبغي
الىكىؾ عىذها وحصخُطها مً خالٌ هزه الذساظت ظىداوٌ
ؤلاحابت عً هزا الدعائٌ .
أهمُت البدث The Important of the Research
بن الاهخمام بششٍدت الؿلبت ٌعني الاهخمام باإلاجخمع  ,بر
ؤنهم ًمثلىن ششٍدت مهمت مً ششائذ اإلاجخمع  ,ؿهم عطب
الخىمُت في مخخلف مجاالث الخُاة  ,وال جىمُت مً دون كىة
ؿاعلت مخىاصهت هـعُا واهـعالُا ( .معشبغ  , 2010 :ص )142
لزلً حعذ ؤهمُت اإلاشوهت الىـعُت بشيل هبحر خالٌ
العىىاث اإلااغُت خاحت ملخت جلىد بلى هخائج صخُت ؤهثر ,
ؿيل الشباب ًىاحهىن الػؼـ وؤلاحهاد واإلاأس ي في بِئتهم .
( ) Goldstein : 2008 , P . 1ؤهمُت اإلاشوهت الىـعُت جىمً في
وىنها ماشش على الصخت الىـعُت ؿهي ؤخذي العىامل ألاهثر
ؤهمُت في جلُُم الخعذًالث الصخُت واإلاشغُت التي جدبع
ألاخذار الػاػؿت  .ؿاإلاشوهت عىطش خاظم في جدذًذ
الؿشٍلت التي ًخـاعل بها ألاؿشاد وٍخعاملىن مع ألاخذار ,
ؿهىان مذي واظع مً الطـاث مخطلت مع اإلاشوهت هزه
الطـاث جخطل باإلاظاهش واللىي ؤلاًجابُت للخالت العللُت
للـشد ٌ ) Connor : 2006 , P . 46-47 ( .شحر الزش واخشون (
 ) Luthar , etal ‚ 2002الى ؤن اإلاشوهت الىـعُت بىاء رو بعذًً
 two-dimensionalؤخذهما الخعشع لألخذار الػاػؿت
والبعذ آلاخش ًمثل الخىُف ؤلاًجابي positive adaptation
لخلً ألاخذار) Luthar & etal : 2002 , P. 857( .
بر ؤن معظم البدىر ومجها دساظت صوجشا ( Zutra & etal ,
 ) 2010ؤظهشث ؤن اإلاشوهت الىـعُت هي هدُجت جـاعل الـشد
مع بُئخه والعملُاث التي حعضص الشؿاه ؤو جدمحهم غذ الخإزحر
العاخم لعىامل الخؿش  ,هزه العملُاث كذ جيىن
اظتراجُجُاث حعامل ؤو ًخم معاعذتها مً كبل ألاظش الجُذة ,
اإلاذاسط  ,اإلااظعاث الاحخماعُت والثلاؿُت اإلاخخلـت في
اإلاجخمع التي ججعل اإلاشوهت ؤهثر مُال للخذور  .وللذ ؤولذ
اإلاجخمعاث اإلاخدػشة سعاًت بالؼت واهخماما خاضا باللىي
البششٍت لخىمُت ؾاكاتهم العللُت التي وهبها هللا لهم
واظخؼاللها على ؤهمل وحه مً روي الخـىحر ؤلابذاعي( .ؤخمذ ,
 , 2002ص.)11
والظُما الاهخمام بذساظت الخـىحر ؤلابذاعي بىضـه هىعا مً
الخـىحر الاؿتراض ي الزي ًخؿلب جىظُـا لعشوع اللذساث
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الخاضت (والؿالكت ,واإلاشوهت ,وألاضالت) ,وعلى الشػم مً
ظُؿشة هزه الىظشة لإلبذاع على ؤػلب الذساظاث في هزا
اإلاجاٌ خالٌ العىىاث اإلااغُت ,ؿلذ جبنى باخثىن آخشون
اججاها آخش ,هادي بعذم كطش مـهىم ؤلابذاع على عملُاث
الخـىحر الاؿتراض ي ,وغشوسة ؤن ًدعع اإلاـهىم لِشمل عذدا
آخش مً العملُاث العللُت ,ؿػال عً العملُاث راث
Feldhsen& (.
والاحخماعُت
الىحذاهُت
الؿبُعت
.)Gohn,1995,pp:255-268في (حىاد,2014,ص. )13
وفي هزا العُاق ًزهب ول مً حُلـىسد () Cuilford,1965
وجىساوغ ( ) Torrance ,1977الى ؤهه ال ًىحذ ش يء ًمىً ؤن
ٌعهم في سؿع معخىي سؿاهُت الشعىب وألامم وجدلُم الشغا
عً الزاث والخىاؿم الىـس ي العلُم والصخت الىـعُت ؤهثر
مً سؿع معخىي ألاداء ؤلابذاعي لذي هزه الشعىب ,ولعل
رلً ًخطح حلُا في مجخمعاث ما ٌعمى بالعالم الىامي ؤو
العالم الثالث ومجها البلذان العشبُت (ؿخشو  ,1996 ,ص.)2
وجىمً ؤهمُت البدث الخالي في جىاولها ؾلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت
 ,آر ؤن هزه اإلاشخلت لها جإزحراتها في بلىسة شخطُت الؿلبت
لخإخز مالمدها الثابخت اليعبُت وجظهش في العماث واللُم
والاججاهاث وؿحها ًخم ألاعذاد لخىع الؿلبت اإلاعاولُاث
الخُاجُت واعخمادهم على ؤهـعهم (واظم ) 34 :1994 ,
وىن هزه اإلاشخلت (اإلاشاهلت مً ؾلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت) حعاوي
مً ؤصماث ومشاول ؿمً الػشوسي الاهخمام بها والعمل على
ببشاصها على الطعُذ اإلانهي ليي ًخم معالجتها مً كبل
اإلاخخطحن وعلى ؤظاط علمي وهـس ي مذسوط وبرا ما جم
معالجتها وبطىسة صخُدت ظىؾ ًخجاوص اإلاشاهم ؤصمخه هزه
ومً دون ؤي آزاس ظلبُت في شخطِخه جادي بلى عشكلت في بىاءه
العللي والاحخماعي وبالخالي ًازش على جدطُله الذساس ي .
وجخجلى ؤهمُت البدث الخالي الىشف عً اإلاشوهت الىـعُت و
ؤلابذاع لذي ؾلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت  .وؤهه ظُـخذ بابا حذًذا
لبدىر معخلبلُت ,في اإلاعشؿت الخالُت  .ؿال جىحذ هىالً
دساظت مدلُت ؤو عشبُت على خذ علم الباخثت جىاولذ هزا
اإلاخؼحرًً  .لزا ال هملً ماششاث عً اإلاشوهت الىـعُت و
ؤلابذاع لذي ؾلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت  .وىنهم عمادا للمعخلبل
والششٍدت التي ٌعىٌ علحها كُادة اإلاجخمع هدى الشقي وؤلابذاع
....
أهداف البدث Aims of the Research
ٌظتهدف البدث الخالي الخعسف على -:
 -1اإلاسوهت الىفظُت لدي الطلبت .

-2
-2
-3
-4

معسفت الفسوق في اإلاسوهت الىفظُت جبعا إلاخغير
الجيع (,ذكىز-اهار).
الخفكير ؤلابداعي لدي الطلبت .
معسفت الفسوق في الخفكير الابداعي جبعا إلاخغير
الجيع (.ذكىز –اهار).
العالكت بين اإلاسوهت الىفظُت و الخفكير ؤلابداعي
لدي الطلبت .

خدود البدث Limit of the Research
ًخدذد البدث الخالي بؿلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت في مذًىت
خاهلحن وللذساظت الطباخُت للعام الذساس ي . 2021 – 2020
ومً هال الجيعحن (روىس –اهار).
جددًد اإلاصطلخاث Limiting Terms
أوال  -:اإلاسوهت الىفظُت Psychological Flexibility
-1حعسٍف ولً وآخسًٍ ) :) Wolin &Wolin , 1999
عملُــت اإلاثاب ــشة ؿــي وحــه الشذائ ــذ والىـاح غذ الاري.
) (Wolin &Wolin , 1999,p.1
 -2حعسٍف (آل غصال )2008 ,
اللذسة على الخؼُحر في ؤهماؽ الخـىحر وبكامت سوابـ
حذًذة بحن اإلاعؿُاث  ,وجدمل ؤلاخباؽ والعُؿشة على
الاهـعاالث وجإحُل الاسغاءاث واللبىٌ بالبذائل واللذسة على
الخـاعل مع آلاخشًٍ (آٌ ػضاٌ .)27 , 2008 ,
 -3حعسٍف (أبى اطعد )2011 ,
كذسة الـشد على الخىاؿم لظشوؾ الخُاة اإلاخؼحرة دائما
واغؿشاسه بلى حعذًل اظخجاباجه وحؼُحر وشاؾاجه ولما حؼحرث
ظشوؾ البِئت التي ٌعِش ؿحها (ؤبى اظعذ.)104 ,2011 ,
الخعسٍف الىظسي للمسوهت الىفظُت -:
للذ جبيذ الباخثت حعشٍف ) ) Wolin & Wolin, 1999
لخبىحها في بىاء ملُاط اإلاشوهت الىـعُت اإلاعذ في بدثها الخالي ,
ورلً لعذم وحىد ملُاط للمشوهت الىـعُت على خذ علم
الباخثت.
الخعسٍف ؤلاحسائي للمسوهت الىفظُت -:
( هى مجمىع الذسحاث التي جدطل علحها الؿلبت عً ؿلشاث
ملُاط اإلاشوهت الىـعُت اإلاعذ لهزا الؼشع ).
زاهُا -:الخفكير ؤلابداعي Creative of thinking
-1عسفه :حُلفىزد ( ) Guilford , 1969
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بإهه جـىحر في وعم مـخىح وٍخمحز ؤلاهخاج ؿُه بخاضُت ؿشٍذة
هي جىىع ؤلاحاباث اإلاىخجت التي ال جدذدهما اإلاعلىماث اإلاعؿاة
.)Guilford ,1969, p.127(.
 -2عسفه  :جىزاوع ( ) Torrance , 1972
بإهه " جلً العملُت التي ججعل الـشد خعاظا ومذسوا للثؼشاث
والاخخالٌ في العىاضش اإلاـلىدة زم البدث عً دالئل
وماششاث ووغع الـشوع خىٌ هزه الثؼشاث وؿدظ
الـشوع خىٌ هزه الثؼشاث والشبـ بحن الىخائج وؤحشاء
الخعذًالث وبعادة اخخباس الـشوع Torrance , 1972 , p. 61) .
).
الخعسٍف الىظسي
وعلُه ؿإن الباخثت كذ جبيىذ حعشٍف( جىساوغ )1972,
لألبذع وهى بإهه جلً العملُت التي ججعل الـشد خعاظا ومذسوا
للثؼشاث والاخخالٌ في العىاضش اإلاـلىدة زم البدث عً دالئل
وماششاث ووغع الـشوع خىٌ هزه الثؼشاث وؿدظ
الـشوع خىٌ هزه الثؼشاث والشبـ بحن الىخائج وؤحشاء
الخعذًالث وبعادة اخخباس الـشوع) ( Torrance , 1972 , p.
 .) 61ألهه ؤظخعمل ؤداجه للُاط ألابذع .
الخعسٍف ؤلاحسائي
الذسحت اليلُت التي ًدطل علحها الؿالب ؤو الؿالبت مً خالٌ
ؤحابخه على اخخباس ؤلابذاع(,الطىس ( ؤ ) (لخىساوغ) .
زالثا -:اإلاسخلت ؤلاعدادًت Preparatory Stage
 حعسٍف وشازة التربُت ()1977مشخلت دساظُت جلع غمً اإلاشخلت الثاهىٍت بعذ اإلاشخلت
اإلاخىظؿت مذتها ( )3ظىىاث حعتهذؾ جشظُخ ما جم اهدشاؿه
مً كابلُاث الؿالب ومُىلهم وجمىُجهم مً بلىغ معخىي ؤعلى
مً اإلاعشؿت واإلاهاسة ,مع جىىَع وحعمُم بعؼ اإلاُادًً الـىشٍت
والخؿبُلُت جمهُذا إلاىاضلت الذساظت الخالُت وبعذاد للخُاة
العملُت ؤلاهخاحُت (وصاسة التربُت1977 ,ص .)4

ألاخعً وألاؿػل  ,ومجهم مً ًشي اإلاشوهت في جلبل آلاخشًٍ
وؤؿياسهم ؤي بن على ؤلاوعان ؤن ال ًخخلى عً اإلاشوهت في
حعامله مع هـعه ومع آلاخشًٍ  ,ولِغ اإلالطىد باإلاشوهت بما
دون الخم وبهما اإلالطىد ؤال ًلخطش ؤلاوعان في ؿهمه وحعامله
على حاهب واخذ مً حىاهب الخم  ,وان ال ًخعذاه بلى ػحره
مً الجىاهب (ًاظحن .)15 , 2002 ,
وَشحر سصوق بلى ؤن اإلاشوهت جيىن في اللذسة على
الخىاؿم  ,وهي محزة حعاعذ على الاهـخاح بلىله  ( :حشحر
اإلاشوهت ...بىضـها خاضُت جىم على اللذسة على الخىُف
والخالئم  ,وحشحر بلى الاهـخاح على ضعُذ اللذساث واللىي
والاظخعذاد مً حاهب اإلاشء لخؿىَعها ومالئمتها بدُث جىؿىي
على كابلُت الخؿىَع) ( سصوق .)278 , 1979 ,
هظسٍت اإلاسوهت الىفظُت
هظسٍت ))Wolin & Wolin,1999
بن ؤعماٌ ولً و ولً حعخمذ حزوسها مً ؤلاسشاد ألاظشي
والتي وشإث مً خالٌ العمل الاحخماعي اإلاُذاوي  ( .الخؿُب
 , 2007 :ص ) 1060
عشؾ ولً ( (Wolin & Wolin 1999اإلاشوهت عملُت مً اإلاثابشة
إلاىاحهت الشذائذ والىـاح غذ الخشمان  ,هزه العملُت جخؿىس
بتراهم هجاخاث ضؼحرة حىبا الى حىب الاخـاكاث والعىائم
وخُباث ألامل ( Wolin & Wolin : 1999 P. 1 ) .
ولً و ولً اظخخذما ولمت " اإلاشوهاث "  resilienciesلىضف
مجمىعت مً اللىي التي جدشذ إلاىاحهت الطشاع والخشمان ؤو
الشذة .
للذ خذد ظبع ميىهاث حعذ مً مـشداث اللىي  ,وجخػمً
هزه اللىي -:
الاطدبصاز  : Insightهي كذسة الصخظ على
كشاءة وجشحمت اإلاىاكف وألاشخاص  ,وحشمل
اللذسة على الخىاضل البُيصخص ي عالوة على
معشؿت هُـُت جىُف ظلىن الـشد لُيىن مخىاظبا
مع اإلاىاكف اإلاخخلـت مما ًجعله ًـهم هـعه
وٍـهم آلاخشًٍ .

أطاز هظسي ودزاطاث طابلت
أوال  -:هظسٍت اإلاسوهت الىفظُت
مفهىم اإلاسوهت الىفظُت
بن مـهىم اإلاشوهت هؼحره مً اإلاطؿلخاث في العلىم
ؤلاوعاهُت جخعذد ؿُه اإلاـاهُم وجخخلف  ,وظبب رلً
الاخخالؾ ًشحع بلى ؤن البعؼ ًىظش بلى اإلاشوهت على ؤنها اللحن
والِعش  ,ومجهم مً ًشي اإلاشوهت ؤنها اللابلُت للخؼُحر بلى

الاطخلالل ٌ : Independenceشمل بعذ
الاظخلالٌ عمل جىاصن بحن الصخظ وألاؿشاد
آلاخشًٍ اإلادُؿحن به  ,و ٌشمل هُـُت جىُـه مع
هـعه .
الابداع  : Creativityوَشمل احشاء خُاساث
وبذائل للخىُف مع جدذًاث الخُاة  ,بل وؤهثر مً
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رلً الاهذماج في ول الاشياٌ العلىهُت العلبُت ,
وان ألاؿشاد مً روي اإلاشوهت العالُت ًمىجهم ان
ًخخُلىا جخالي ألاخذار لذيهم  ,خُث ًمىجهم
ضىاعت واجخار اللشاس في مىاحهتها .
اإلاسح ً : Humorمثل اللذسة على ادخاٌ العشوس
على الىـغ واًجاد اإلاشح الالصم للبِئت اإلادُؿت به
 ,وهزا ما ٌعذ خاضُت ؤو ظمت ممحزة لالؿشاد
اإلاشهحن الزًً ًجُذون ؿً الخعامل في الخُاة
إلاىاحهت مىاكـها اإلاخخلـت .
اإلابادأة  : Initiativeجخػمً كذسة الصخظ على
البذء في جدذي ألاخذار ومىاحهتها  ,ورلً بعذ
دساظت ظشَعت وصخُدت جمثل كذسة الـشد على
الخذط ؤي الاخعاط بادسان الىخائج الاًجابُت .
العالكاث  : Relationshipsوحشمل كذسة الـشد
اإلاشن على جيىًٍ عالكاث اًجابُت صخُدت وكىٍت
مً خالٌ كذسجه على الخىاضل الىـس ي ,
والاحخماعي ,والعللي البُيصخص ي مع مً
ًدُؿىن به  ,وحشمل كذسجه على الخىاضل مع
راجه.
الاخالق  : moralityوحشمل البىاء الخللي
والشوخاوي الصخُذ للصخظ اإلاشن  ,والتي
جخػمً كذسجه على جيىًٍ مـاهُم سوخاهُت
وجؿبُلها مً خالٌ حعامله مع اؿشاد مجخمعه ومع
خالله لُيىن شخطا مخمخعا بادساواث سوخاهُت
وخللُت في خُاجه العامت والخاضت  ( .الخؿُب :
 , 2007ص ) 1060
فلد جبيذ الباخثت وحهه هظس ( ) ) Wolin & Wolin, 1999
في اإلاسوهت الىفظُت لألطباب آلاجُت -:
.1ؤجبع اإلاىهج العلمي في جـعحر اإلاشوهت الىـعُت .
.2حعذ مً الىظشٍاث الخذًثت عً اإلاشوهت الىـعُت .
.3ميىهاتها جخػمً مشاخل اإلاشوهت الىـعُت .
زاهُا  -:الخفكيرؤلابداعي
مطؿلح ؤلابذاع (ٌ )Creativityعني اللذسة على الخلم وفي
اللؼت بذع الص يء وؤبخذعه وؤخترع الص يء على ػحر مثاٌ ,ؤي
ؤن ؤلابذاع ٌعني الخلم والبذع والاظخدذار بذون مثاٌ ظابم
للص يء اإلابخذع (مدمذ  ,1991 ,ص. )115
كدزاث الخفكير ؤلابداعي:

جخـم اإلاطادس واإلاشاحع التي تهخم بمىغىع كذساث الخـىحر
ؤلابذاعي على ؤن جلً اللذساث هي الؿالكت واإلاشوهت وؤضالت.
(مىطىس  ,1989 ,ص.)207
أ -الطالكت (: )Fluency
وهي ” :اللذسة على ظشعت ؤهخاج ؤهبر عذد مً ألاؿياس في مىكف
معحن“ ؿدعخىفي ششوؾا معُىت (.)Guliford, 1957,p.133
وسػم ؤن عامل الؿالكت ؤخذ اللذساث العامت لألبذاع ,بال ؤهه
لِغ مً اللذساث البعُؿت  ,وهي  ” :ظُل ػحر عادي مً
ألاؿياس اإلاترابؿت ؿُبذو العلل اإلابذع هما لى وان ًؿلم دائما
ؾللاث مً ألاؿياس الجذًذة( .اإلالُجي  ,1969 ,ص )91بِىما
ؤهذث (سمضي  )1975,بإنها اللذسة على بهخاج ؤهبر عذد ممىً
مً ألاؿياس راث الذاللت (سمضي  ,1975 ,ص. )5
ب -اإلاسوهت ): )Flexibility
جىكع ( حُلـىسد)( )Guilifordؤسجباؽ اللذسة على اإلاشوهت في
الخـىحر ؤلابذاعي ,ؤي وحىد هىع  -ؤو عذة ؤهىاع  -مً اإلاشوهت
العللُت التي جمحز الصخظ الزي ًجعذ جـىحره في ؤججاه معحن
عً الصخظ الزي لذًه اللذسة على حؼحر صاوٍت جـىحره.
(. ) Guliford, 1967,p.133وٍشي ؿشج ( )1976بإنها ” دسحت
ظهىلت حؼحر الخـىحر مً ؿئت الى ؿئت ؤخشي مً ألاؿياس  ,وهي
عىغ الدعلـ ؤو اللطىس الزاحي “ ( ؿشج ) 36, 1976,
ج -ألاصالت ): )Originality
حعذ ألاضالت مً ؤبشص اللذساث ؤلابذاعُت (ألابخياسٍت) ,لزلً
جذخل غمً حعشٍـاث الابخياس ,وٍمىً اظخعمالها في الخبىء
والابخياس.
ؤلاهخاج
على
الـشد
بلذساث
(خحر هللا و الىىاوي  ,1985 ,ص )223وٍخطىس ( )Gulifordؤن
ألاضالت جلع على مخطل ٌعمذ باإلالاسهت بحن ألاؿشاد وبحن ؤهىاع
العلىن اإلاخخلـت مً خُث دسحت ؤضالتها ,ومً زم ًشي ؤن
ؤهثر الخعشٍـاث دكت  ,ومىغىعُت وؤحشائُت ًيىن عً ؾشٍم
الخىشاساث ؤلاخطائُت لالظخجابت ,وبىاءا على هزا ألاظاط
ًيىن الـشد ؤضُال بملذاس عذم شُىع اظخجابت على اإلاىبهاث,
وهزه الاظخجاباث كذ جيىن سدود ؤؿعاٌ ليلماث حعخخذم
بىضـها مىبهاث ؤو مثحراث .ؿاإلابذع ألاضُل بهزا اإلاعنى حعني
جمحزه ,ؤو جـشده وعذم خػىعه إلاا هى شائع وجللُذي( .خحر هللا
و الىىاوي  ,1985 ,ص)223
طىف هدىاول هظسٍت (جىزاوع )1972,الن الباخثت جبيذ
اخخبازه في كُاض الخفكير الابداعي
 جىزاوع ( : )Torranceٌعذ ( ) , E.Paul Torrance , 1972مً ؤهم العاملحن في هزا
اإلاُذان وٍطف ألابذاع بإهه عملُت ًطبذ الـشد ؿحها خعاظا
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للمشىالث واوحه الىلظ وؿجىاث اإلاعشؿت واإلاباديء الىاكطت
وعذم ألاوسجام وػحر رلً ,ؿُدذد ؿحها الطعىبت ,وٍبدث
عً الخلىٌ ,وٍلىم بخخمُىاث ,وٍطىغ ؿشوغا عً الىلائظ,
وٍخخبر هزه الـشوع ,وَعُذ ؤخخباسها ,وَعذلها ,وَعُذ
ؤخخباسها ,زم ًلذم هخائجه في آخش الامش (عبذ الخالم ,1990,
ص. )538
وَعذ (جىساوغ) ألابذاع هىع خاص مً خل اإلاشىالث وهى ًشي
ؤن خل اإلاشىالث ًمىً عذه مبذعا الى الخذ الزي ًخدلم
ؿُه واخذ ؤو ؤهثر مً الششوؽ الخالُت .
ا -خحن ًيىن هخاج الخـىحر حذًذا ورا كُمت .
ب -خحن ال ًيىن الخـىحر ؤجـاكُا ( )unconventionalبمعنى
ؤهه ًخؿلب حؼحرا لألؿياس اإلالبىلت ظابلا ؤو ساؿػا لها .
ج -خحن ًخؿلب الخـىحر ؤزاسة شذًذة ومثابشة وٍذوم مذة
ؾىٍلت بطىسة معخمشة ؤو مخلؿعت ؤو ًيىن عمُلا
د -خحن جيىن اإلاشيلت هما ؾشخذ في البذاًت ػامػت ,ػحر
مدذدة ,بدُث ؤن جيىن ضُاػت اإلاشيلت هـعها حضءا مً
اإلاهمت
وَشحر (جىساوغ) الى ؤن الاخخباساث التي وغعها هى ومعاوهىه
للُاط ألابذاع جخخلف عً جلً التي وغعها (حُلـىسد) .
وٍشي (جىساوغ) مً الػشوسي الاعتراؾ بالـشوق الـشدًت بحن
ألاؾـاٌ وػشؿت الطف ًجب ؤن جيىن مخخبرا للذًملشاؾُت وال
جلل ألاهذاؾ ألاحخماعُت ؤهمُت عً ألاهذاؾ العللُت .وٍجب
ؤن ٌعلم الؿـل هُف ًـىش بطىسة هاكذة بذال مً ؤن ًخلبل
ألاؿياس بطىسة عمُاء( .عاكل  ,1975,ص . )66-58
وهما ًشي (جىساوغ) ؤن ألابذاع ٌعخمذ على ألاضالت والجذه
واللبىٌ ألاحخماعي واإلاـُذ للىخاحاث ألابذاعُت ,بمعنى آخش ؤن
ألابذاعُت ال حعخمذ على ألاضالت ؿلـ ,ؤهما ًجب ؤن جيىن
مـُذة ألؿشاد اإلاجخمع ,وجلىم على الخلبل وألاظخدعان
ألاحخماعي ,ألن ألابذاع ٌعخمذ على سغا اإلاجخمع وجلذًش
اإلاجخمع لألبذاع( .اإلاعاًؿت والبىالحز ,2000 ,ص)167
للذ بنى (جىساوغ) اخخباسه في الخـىحر ؤلابذاعي على ؤظاط
همىرج (حُلـىسد) (بيُت الزواء) .وكذ سهض في ؤخخباساجه على
كُاط اللذساث ألابذاعُت وهي الؿالكت واإلاشوهت وألاضالت
والخـاضُل (العشوس ,2000 ,ص. )397
فلد جبيذ الباخثت وحهه هظس (جىزاوع) في الخفكير
ؤلابداعي لألطباب آلاجُت :
-1ؤجبع اإلاىهج العلمي في جـعحر عملُت ؤلابذاع ابخذاء مً
ؤلاخعاط باإلاشيلت وضىال الى ؤعؿاء الىخائج
-2ؤعؿى ششوؾا خاضت جمحز ؿحها الىخاج اإلابذعت عً الىخاج
ػحر اإلابذعت .

-3ؤشاس الى ؾشائم جىظُم البِئت اإلادُؿت بالـشد مً بشاعت
سوح الذًملشاؾُت للمبذعحن ومشاعاة الـشوق الـشدًت ؿُما
بُجهم .
-4هما ؤهذ على غشوسة الخلبل والاظخدعان الاحخماعي ,ؤي
ؤن سغا اإلاجخمع وجلذًشه ٌعهم بشيل هبحر في حشىُل
الصخطُت اإلابذعت .
-5اظخخذمذ الباخثت اخخباس (جىساوغ) لإلبذاع واإلاعشب مً
كبل (خحرهللا) ,في الخطىٌ على البُاهاث الخاضت ببدثها.
الدزاطت الظابلت التي جىاولذ اإلاسوهت الىفظُت
مً خالٌ اؾالع الباخثت على البدىر والذساظاث
التي ظبلذ هزا البدث لم ججذ دساظت جىاولذ اإلاشوهت
الىـعُت بال دساظت واخذة هي دساظت (آٌ ػضاٌ  )2008 ,ؤما
الذساظاث ألاخشي كذ جىاولذ مخؼحر اإلاشوهت ؤظلىبا مً ؤظالُب
الصخطُت رواث الاججاهحن ؤي ؤظلىب الخطلب – اإلاشوهت
والتي ال جخالءم وؾبُعت البدث الخالي.
دزاطت( -:آل غصال )2008
عىىان الذساظت (الدشائم الذؿاعي وعالكخه باإلاشوهت
الىـعُت لذي ؾلبت الجامعت) وكذ اظتهذؿذ دساظت آٌ ػضاٌ
معشؿت العالكت بحن الدشائم الذؿاعي واإلاشوهت الىـعُت لذي
ؾلبت الجامعت  ,وكذ جيىهذ عُىت الذساظت مً ( )500ؾالبا
مً ؾلبت حامعتي بؼذاد واإلاعدىطشٍت ,في العشاق وكذ جبيذ
ملُاط هىسم ( )2001للُاط الدشائم الذؿاعي  ,وجم بىاء
ملُاط اإلاشوهت الىـعُت وكذ ؤظهشث هخائج البدث ؤن العالكت
بحن اإلاخؼحرًً دالت بخطائُت ؤي ولما صاد الدشائم الذؿاعي
ولما صادث اإلاشوهت الىـعُت لذي الؿلبت(.الؼضاٌ. )2008,
الدزاطت التي جىاولذ ؤلابداع
دزاطت (الصبُدي)2017,
هذؿذ هزه الذساظت للخعشؾ على الابذاع لذي ؾلبت اإلاشخلت
اإلاخىظؿه الـاكذي ألاب حشاء العملُاث ؤلاسهابُت  .وجيىهذ
عُىت البدث مً ( )200ؾالب وؾالبت مً مذاسط اإلاخىظـ في
مشهض مذًىت بعلىبت وللعام الذساس ي  )2017-2016(,وعىذ
جدلُل البُاهاث جبحن ان اؿشاد عُىت البدث لذيهم ابذاع
(.الضبُذي)2017,
مىهج البدث وإحساءاجه
ًخػمً هزا الـطل عشغا إلحشاءاث البدث اإلاخمثلت باخخُاس
العُىت وبىاء ملُاط اإلاسوهت الىفظُت والخصائص
الظكُىمترًت له فظال عً جبني اخخباز الخفكير ؤلابداعي.
للبدث الخالي وماششاث الطذق والثباث لهما ,و الىظائل
ؤلاخطائُت اإلاعخخذمت في معالجت بُاهاث البدث .وكذ اجبعذ
الباخثت اإلاىهج الىضـي ؤالسجباؾي .
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مجخمع البدث Society of Research
خذد مجخمع البدث الخالي بؿلبت اإلاشخلت ؤلاعذادًت للعام
الذساس ي  2012-2020,في مذاسط مذًىت خاهلحن وللذساظت
الطباخُت .ومً هال الجيعحن  ,بر بلؽ عذد ؤؿشاد اإلاجخمع
( *)32027بىاكع ( )2041بهار و(  ) 986روىس .هما مىضح في
الجذوٌ
()1
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.
الجدول()1
جىشَع مجخمع البدث بدظب (اإلادازض) و (الجيع)
ث

الجيع

اإلاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدازض

ذكىز
 1إعدادًت خاهلين
2

زاهىٍت الخأمُم

3

زاهىٍت زاهُت

4

زاهىٍت زشكازي

5

زاهىٍت كىدًل

6

إعدادًت الاهام

7

إعدادًت شٍخىهت

8

إعدادًت الؼهُد صادق ػسٍف

9

إعدادًت الىالء

اإلاجمىع

إهار
418

418
57
88

76

454

454

65

122

404

404

50

138

243

243

382

382

166

166

77

153

10

إعدادًت بىبان

186

186

11
12

إعدادًت ػىزغ
إعدادًت لُلى كاطم
اإلاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىع

161
200

161
200

2441

32027

986

*جم الخصىل على هره البُاهاث مً كظم الخخطُط واإلاخابعت  /مدًسٍت جسبُت خاهلين للعام الدزاس ي (. )2021 -2020
عُىت البدث ()Research sample
اعخمذث الباخثت الؿشٍلت العشىائُت الؿبلُت في اخخُاس عُىت البدث  ,بر جم اخخُاس (  .) 300ؾالب وؾالبت بىاكع  )200(.ؾالبت
و( )100ؾالب  .واخخُاس جىاظبي للعُىت .هما مىضح في الجذوٌ ()2
حدول ()2
عُىت البدث مىشعت بدظب الىىع (ذكىز  ,إهار)
الىىع
ث

اإلادازض

1

إعدادًت خاهلين

2

زاهىٍت الخأمُم

اإلاجمىع
ذكىز

إهار
50

50
60
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3

زاهىٍت زشكازي

4
5
6
7
8
9
10

زاهىٍت كىدًل
إعدادًت الاهام
إعدادًت شٍخىهت
إعدادًت الىالء
إعدادًت بىبان
إعدادًت ػىزغ
إعدادًت لُلى كاطم
اإلاجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىع

50
10
30
40
5
20
15
100

20
200

50
10
30
40
5
20
15
20
300

أداجا البدث ()Instruments of Research
ًخطلب البدث الخالي أداجين ,واخدة للُاض (اإلاسوهت الىفظُت) وألاخسي للُاض(الخفكير الابداعي) وفُما ًلي وصف لهما.
أوال-:ملُاض اإلاسوهت الىفظُت
ولؼشع جدلُم ؤهذاؾ البدث  ,البذ مً جىاؿش ملُاط ًخالءم مع ؤلاؾاس الىظشي للبدث وؾبُعت مجخمع البدث وٍخىؿش ؿُه الخطائظ
العاًيىمترًت  ,لزا كامذ الباخثت ببىاء ملُاط للُاط اإلاشوهت الىـعُت لألظباب الاجُت -:
 -1لم جدطل الباخثت على ملُاط مدلي وعشبُت او احىبي ًالئم ؾبُعت اإلاجخمع كُذ الذساظت .
 -2وان اإلالاًِغ العشبُت واإلادلُت اإلاىحىدة كذ ؤعذة لعُىت ؾلبت الجامعت لزا لم ججذ الباخثت ملُاط ًالئم عُىت بدثها.
خطىاث بىاء ملُاض اإلاسوهت الىفظُت .
جددًد اإلاكىهاث:
ميىهاث هظشٍت (  ( Wolin&Wolin:1999للمشوهت الىـعُت ظبع ميىهاث ووالخالي -:
-1الاطدبصاز وٍخظمً الفلساث (-2 )14345427الاطخلالل وٍخظمً الفلساث ()24442648
-3ؤلابداع وٍخظمً الفلساث( -4 )9411413415اإلاسح وٍخظمً الفلساث ()28412414416
 -5اإلاباداءة (-6 )17419421423العالكاث (-7 )18420422424ألاخالق (. )254647410
وهىالً حعشٍف ليل ميىن مً ميىهاث الىظشٍت معخيبـ مً الىظشٍت الزي اظدىذ الُه البدث الخالي .
صُاغت فلساث اإلالُاض Formulation Scale Items :
لؼشع حمع ؿلشاث ملُاط اإلاشوهت الىـعُت لؿلبت ؤلاعذادًت كامذ الباخثت باإلحشاءاث آلاجُت  -:الذساظاث العابلت  :للذ اؾلعذ
الباخثت على الذساظاث وألادبُاث التي جىاولذ مـهىم اإلاشوهت الىـعُت مثل دساظت(اٌ ػضاٌ  )2008,ودساظت (الضهحري  )2012,ؿػال عً
حعشٍف اإلاىظش للىظشٍت اإلاخبىاة وحعاسٍف ميىهاث الىظشٍت .
ن
وعلى غىء ما جلذم جم ضُاػت ( )28ؿلشة للملُاط بطُؼخه ألاولُت مىصعت على ظبع ميىهاث مجها ( )4ؿلشة ميى الاظدبطاس و ()4
ؿلشة ميىن الاظخلالٌ و ( )4ؿلشة ميىن ؤلابذاع و ( )4ؿلشة ميىن اإلاشح و( )4ؿلشة ميىن اإلاباداة و( )4ؿلشة ميىن العالكاث و( )4ؿلشة
ميىن ألاخالق.
إعداد بدائل ؤلاحابت :
وحذث الباخثت مً اإلاىاظب ان جيىن بذائل الاحابت مخذسحت بمعخىٍاث اسبعت ؤصاء ول ؿلشة وهي (جىؿبم علي دائما  ,جىؿبم علي
ػالبا  ,جىؿبم علي ؤخُاها  ,ال جىؿبم علي ابذا)  ,الن ؤؿػل جذسج لبذائل الاحابت في اإلالاًِغ الىـعُت لؿلبت الاعذادًت الخذسج الشباعي (
الذلُمي  : 1997 ,ص  ) 212وحعؿى عىذ الخصخُذ الذسحاث ( ) 1 , 2 , 3 , 4على الخىالي  .وان حمُع الـلشاث اًجابُت .
:
الخبراء
على
ألاولُت
بصُغخه
اإلالُاض
عسض
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كامذ الباخثت بعشع اإلالُاط بطُؼخه ألاولُت والبالؽ ( )28ؿلشة على مجمىعت مً الخبراء واإلاخخطحن في التربُت وعلم الىـغ واللُاط
الىـس ي وؤلاسشاد الىـس ي .ملخم ( )1لؼشع جلىٍم اإلالُاط والخىم علُه في -:
ؤ -مذي ضالخُت ول ؿلشة مً ؿلشاث اإلالُاط في كُاط ما وغعذ ألحله ومالئمتها للميىن الزي وغعذ ؿُه.
ب -ؿُما ارا واهذ البذائل مىاظبت لـلشاث اإلالُاط وألؿشاد عُىت البدث .
ث -وغىح حعلُماجه .
ا
وبعذ مشاحعت اسائهم وفي غىء مالخظاتهم جم الخىضل الى الاحي:
الابلاء على حمُع الـلشاث لخطىلها على ؤعلى مً وعبت اللبىٌ ( )%80ؿإهثر  .هما مىضح في ملخم ()2
جصخُذ اإلالُاض :
وٍلطذ به وغع دسحت الاظخجابت للمـدىص على ول ؿلشة مً ؿلشاث اإلالُاط  ,ومً زم حمع الذسحت إلًجاد الذسحت اليلُت ليل
اظخماسة مً اظخماساث اإلالُاط .وجبلؽ ؤعلى دسحت على ملُاط اإلاشوهت الىـعُت ًدطل علحها اإلاعخجُب ( )28وؤكل دسحت هي ()112
ومخىظـ ؿشض ي بلؽ (.)70
ؤلاحساءاث ؤلاخصائُت لخدلُل فلساث ملُاض اإلاسوهت الىفظُت-:
وٍلطذ بالخدلُل ؤلاخطائي البلاء على الـلشاث اإلامحزة في اإلالُاط واظدبعاد الـلشاث ػحر اإلامحزة ( . )Ebel, 1972,p;392
عُىت الخدلُل الاخصائي ( -:)sampl analysis statiscal
ٌ
كامذ الباخثت بخؿبُم ؤداة البدث الخالي على عُىت ميىهت مً ( )300ؾالب وؾالبت مً مجخمع البدث هما مىضح في حذو ( ,)1بر
جم اخخُاسهم بالؿشٍلت العشىائُت الؿبلُت عُىت الخدلُل ؤلاخطائي  ,والجذوٌ (ً )2ىضح رلـً ...
جميز الفلساث :marked by paragraphs -:
ًلطذ بلىة جمُحز الـلشة كذستها على الخمُحز بحن الؿلبت روي اإلاعخىٍاث العلُا والذهُا باليعبت للطـت التي ًلِعها الاخخباس (ؤلامام ,
. ) 140 :1991
والؼشع مً عملُت جمُحز الـلشاث هى خزؾ ؤو بلؼاء الـلشاث ػحر اإلامحزة ؤو ػحر اإلاىاظبت ولهزا الؼشع كامذ الباخثت باظخعماٌ ؤظلىب
(العُيخحن اإلاخؿشؿخحن) وهى ؤظلىب شائع في عملُت خعاب جمُحز الـلشاث  ,وجخػمً الخؿىاث آلاجُت -:
 جصخُذ ول اظخماسة مً اظخماساث اإلالُاط .
 حمع دسحاث الاظخماسة للخطىٌ على مجمىع دسحاث الـلشاث وليل اظخماسة مً اظخماساث اإلالُاط .
 جشجِب الاظخماساث الـ ( )300مً ؤعلى دسحت بلى ؤدوى دسحت .
 ؿشص ( )%27مً اإلاجمىعت العلُا الخاضلت على دسحت مً الاظخماساث وعذدها ( ) 81اظخماسة و( )%27مً اإلاجمىعت الذهُا
الخاضلت على ؤوؾئ دسحت وعذدها ( )81اظخماسة ؤًػا  ,ورلً بهذؾ جدذًذ مجمىعخحن جخطـان بإهبر حجم وؤكص ى جباًً ممىً وختى
جخىصع الذسحاث اعخذالُا او كشٍبا مىه وبعذ اظخعماٌ الاخخباس الخائي (  )t-Testلعُيخحن معخللخحن الخخباس داللت الـشوق ؤلاخطائُت بحن
ؤواظـ اإلاجمىعخحن العلُا والذهُا ليل ؿلشة مً ؿلشاث اإلالُاط والبالؽ عذدها ( )28ؿلشة  ,ورلً الن اللُمت الخائُت اإلادعىبت راث
داللت بخطائُت وعىذ معخىي داللت ( ) 0205ؿخبحن بإن حمُع الـلشاث ممحزة ألنها خطلذ على كُمت جائُت اهبر مً اللُمت الجذولُت
البالؼت ( )1298وهي راث داللت بخطائُت عىذ معخىي داللت ( )0,05وبذسحت خشٍت ( , )160ؿبلي اإلالُاط على عذد ؿلشاجه البالؼت
( )28ؿلشة والجذوٌ (ً )3ىضح اللىة الخمُحزًت لـلشاث ملُاط اإلاشوهت الىـعُت بؿشٍلت اإلاجمىعخحن اإلاخؿشؿخحن.
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الجدول ()3
اللىة الخمُيزًت لفلساث ملُاض اإلاسوهت الىفظُت بطسٍلت اإلاجمىعخين اإلاخطسفخين
ث
الفلسة

اإلاجمىعت الدهُا

اإلاجمىعت العلُا

اإلاخىطط
الخظابي
2.864
3.210
3.605
3.426
2.661
3.086
3.198
2.790
3.389
3.136
2.512
3.056
2.951
3.185
2.895
2.346
2.920
1.920
2.401

0.923
0.784
0.717
0.787
0.913
0.759
0.810
0.895
0.733
0.745
1.035
0.858
0.694
0.850
0.939
0.993
0.863
1.040
0.999

8276
7.005
4.806
4.141
6.658
8.103
8.088
7.374
5.146
8.341
5.162
7.475
8.479
6.456
10.345
6.820
7.628
4.258
8.883

دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت
دالت

20

2.753

1.109

2.648

0.955

7278

دالت

21

3.778

0.456

3.093

0.825

9.234

دالت

22

3.753

0.447

3.148

0.741

8.897

دالت

23

3.944

0.230

3.457

0.679

8.660

دالت

24

3.722

0.560

2.9198

0.870

9.869

دالت

25

3.878

0.426

3.083

0.815

9.224

دالت

26

3.751

0.445

3.145

0.738

8.894

دالت

27

3.914

0.227

3.455

0.676

8.658

دالت

28

3.721

0.559

2.9196

0.871

9.868

دالت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

اإلاخىطط
الخظابي
3.043
3.728
3.901
3.741
3.303
3.691
3.784
3.463
3.753
3.772
3.105
3.661
3.562
3.704
3.685
3.080
3.586
2.444
3.315

الاهدساف
اإلاعُازي
0.999
0.523
0.319
0.563
0.820
0.571
0.442
0.741
0.524
0.477
1.031
0.570
0.600
0.567
0.492
0.946
0.702
1.174
0.845

الاهدساف اإلاعُازي

اللُمت الخائُت مظخىي الداللت
0.05
اإلادظىبت
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عالكت الفلسة باإلاجمىعت الكلُت للملُاض
لخدلُم ضذق الـلشاث كامذ الباخثت بةًجاد العالكت الاسجباؾُت بحن دسحت ول ؿلشة مً ؿلشاث اإلالُاط والذسحت اليلُت لعُىت الخدلُل
البالؼت ( )300ؾالبا وؾالبت بر اظخخذم الباخث معامل اسجباؽ بحرظىن الظخخشاج العالكت الاسجباؾُت بحن دسحت ول ؿلشة مً ؿلشاث
اإلالُاط بالذسحت اليلُت للملُاط وهي هـغ الاظخماساث التي خػعذ للخدلُل ؤلاخطائي في غىء ؤظلىب اإلاجمىعخحن اإلاخؿشؿخحن
والخخباس الذاللت اإلاعىىٍت إلاعامالث الاسجباؽ جم اظخخشاج اللُمت الخائُت لها وعىذ ملاسهتها باللُمت الجذولُت ( )1296واهذ حمُعها دالت
عىذ معخىي داللت ( )0205والجذوٌ (ً )4ىضح رلً ولؼشع اخخُاس الـلشاث بشيلها الجهائي جم كبىٌ الـلشاث التي واهذ ممحزة في هال
ألاظلىبحن (اإلاجمىعخحن اإلاخؿشؿخحن  ,عالكت الـلشة بالذسحت اليلُت للملُاط) .
حدول ()4
ًىضح عالكت الفلسة باإلاجمىع الكلي إلالُاض اإلاسوهت الىفظُت
الخائُت
اللُمت
معامل الازجباط
الخائُت زكم
اللُمت
معامل الازجباط
زكم
اإلادظىبت
الفلسة
اإلادظىبت
الفلسة
11.089
0.413
15
6.636
0.326
1
6.734
0.3030
16
9.617
0.366
2
7.327
0.287
17
8.432
0.326
3
7.606
0.297
18
7.160
0.281
4
5.726
0.228
19
5.304
0.212
5
11.747
0.433
20
8.461
0.327
6
7.410
0.290
21
10.896
0.407
7
4.346
0.275
22
6.912
0.272
8
4.784
0.392
23
8.694
0.335
9
10.295
0.388
24
11.024
0.411
10
9.193
0.351
25
8.533
0.321
11
5.712
0.226
26
8.955
0.345
12
9.182
0.351
27
8.515
0.342
13
5.711
0.225
28
8.944
0.341
14
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1

ػكل ()1
الخىشَع أالعخدالي ألفساد عُىت البدث
الجدول ()5
الخصائص ؤلاخصائُت إلالُاض اإلاسوهت الىفظُت
اإلاخىطط الخظابي Arithmetic Mean

84

2

الىطُط

Median

75

3

اإلاىىال

Mode

70

4

اإلادي

Rang

5

الاهدساف اإلاعُازي

Standard deviation

6

اكبردزحت
degree
اكل دزحت lowest degree

7

34
144476
90 largest
56

8

الخفسطذ

Kurcosis

04243

9

الالخىاء

Skewness

- 04214

زاهُا  :اخخباز الخفكير ؤلابداعي
بعذ الاؾالع على ألادبُاث والذساظاث اإلاخعللت باإلبذاع وملاًِعه .ؿػال عً اظدشاسة بعؼ الخبراء في التربُت وعلم الىـغ . .وان اللشاس
على اعخماد اخخباس (جىساوغ  )1972,لالشياٌ .وٍخيىن مً زالزت اوشؿت  -1 .جيىًٍ الطىسة  -2جىملت الطىسة  -3الخؿىؽ  .ار ًمىً
اظخعماله في اإلاشاخل الذساظُت واؿت ابخذاء مً سٍاع ألاؾـاٌ ختى ؤعلى اإلاشاخل الذساظُت ( )Torrance, 1968 ,p; 1وبهه ًخمخع بذسحت
عالُت مً دالالث الطذق والثباث ظىاء وان في بِئت معذها (البِئت ألامشٍىُت) ؤم في البِئاث العاإلاُت ألاخشي التي اظخعملذ وكجن ؿحها
Page 191

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

(الالىس ي  1981 ,ص  .)77وبما ؤن هزا الاخخباس ٌعخمذ الشظم وظُلت لإلحابت ؿهى مذعاة لالظخدباب لذي الؿلبت مىغىع البدث,
ؿػال عً بعاؾت عشغه علحهم واظخعماله مً كبلهم .وؿُما ًلي وضف لخلً ألاوشؿت .
اليؼاط الاول :
في هزا اليشاؽ ٌعؿي للمـدىص شىال  ,وٍؿلب مىه الشظم وؤلاغاؿت علُه  ,زم هخابت عىىان له  ,وفي الخلُلت جدشابه الطىسة (ا)
والطىسة (ب) الى خذ هبحر في هزا اليشاؽ مهاساث (ألاضالت )
اليؼاط الثاوي :
وفي هزا اليشاؽ ٌعؿي للمـدىص عششة ؤشياٌ هاكطت  ,وهي عباسة عً خؿىؽ ًمىً ان ًىملها بإي شيل اساد  ,وعلُه ان ًىمل جلً
ألاشياٌ او الخؿىؽ الىاكطت بدُث جيىن راث معنى  ,زم ًىخب عىىاها او اظما ليل مجها  ,وٍلِغ هزا اليشاؽ مهاساث (الؿالكت ,
اإلاشوهت  ,الاضالت )
اليؼاط الثالث -:
وفي هزا اليشاؽ ٌعؿي للمـدىص في الطىسة (ا) خؿىؽ مخىاصٍت وٍؿلب مً اإلاـدىص ان ًجعلها حضءا مً ش ئ  ,اما في الطىسة (ب)
ؿاهه ٌعؿي دوائش ضؼحرة وعلُه ان ًجعلها اًػأ حضءا مً ش ئ وٍلِغ هزا اليشاؽ مهاساث (الؿالكت  ,اإلاشوهه  ,االاضالت )
إعداد بدائل ؤلاحابت :
اليؼاط الاول ً -:خكىن مً ( )6بدائل
اليؼاط الثاوي ًخكىن مً ( )3بدائل
اليؼاط الثالث ًخكىن مً ( )6بدائل
إعداد حعلُماث اإلالُاض :
للد وطعذ الباخثت كُفُه ؤلاحابت على ألاوؼطت الثالر في اخخباز الخفكير الابداعي ـ
جصخُذ اإلالُاض :
اليؼاط الاول ً -:خيىن مً ( )6بذائل .اي الاظخجاباث الخاضلت على ( %5ؿاهثر ) ًيىن اوصانها (ضـش) والاظخجاباث الخاضلت على
جىشاس (ً )%4299 - %4يىن اوصانها (دسحت واخذة ) والاظخجاباث الخاضلت على جىشاس (ً )%3299 - %3يىن اوصانها (دسحخحن) والاظخجاباث
الخاضلت على جىشاس (ً )%2299 - %2يىن اوصانها (زالر دسحاث ) والاظخجاباث الخاضلت على جىشاس(ً )%1299 - %1يىن اوصانها (اسبع
دسحاث ) والاظخجاباث الخاضلت على جىشاس (اكل مً ً )%1يىن اوصانها (خمغ دسحاث )
اليؼاط الثاوي ً - :خيىن مً(  )3بذائل  .وجىشاس الاظخجاباث ( %5ؿاهثر ) ًيىن اوصانها (ضـش) وجىشاس الاظخجاباث (ً )%4299 - %2يىن
اوصانها (دسحت واخذه ) وجىشاس الاظخجاباث (اكل مً ً )%2يىن اوصانها (دسحخحن )
اليؼاط الثالث ً -:خيىن مً ( )6بذائل اي الاظخجاباث الخاضلت على ( %5ؿاهثر ) ًيىن اوصانها (ضـش) والاظخجاباث الخاضلت على
جىشاس (ً )%4299 - %4يىن اوصانها (دسحت واخذة ) والاظخجاباث الخاضلت على جىشاس (ً )%3299 - %3يىن اوصانها (دسحخحن) والاظخجاباث
الخاضلت على جىشاس (ً )%2299 - %2يىن اوصانها (زالر دسحاث ) والاظخجاباث الخاضلت على جىشاس(ً )%1299 - %1يىن اوصانها (اسبع
دسحاث ) والاظخجاباث الخاضلت على جىشاس (اكل مً ً )%1يىن اوصانها (خمغ دسحاث ) ..
الخصائص الظُكىمترًت
أوال  :ملُاض اإلاسوهت الىفظُت
الصدق الظاهسي
كامذ الباخثت باظخخشاج الطذق الظاهشي للملُاط ورلً بعشغه على مجمىعت مً الخبراء اإلاخخططحن في علم الىـغ والتربُت
واللُاط الىـس ي وؤلاسشاد الىـس ي ..
مؤػساث صدق البىاء
جم اظخخشاج ماششاث ضذق البىاء مً خالٌ بًجاد عالكت الـلشة بالذسحت اليلُت للملُاط واإلاجمىعخحن اإلاخؿشؿت للـلشاث .هما في
الجذولحن (..)4()3
الثباث
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وكامذ الباخثت بةًجاد الثباث عً ؾشٍلت ؤعادة الاخخباس خُث جبحن ؤن معامل الثباث,بةعادة الاخخباس إلالُاط اإلاشوهت الىـعُت ,بعذ
ؤظبىعحن مً الخؿبُم ألاوٌ لعُىت ميىهه مً ( )50ؿشدا ؿلذ ًلؽ معامل الاسجباؽ بحرظىن)., 84(,
زاهُا  -:اخخباز الخفكير ؤلابداعي
الصدق الظاهسي
ي
وكذ جدللذ الباخثت مً هزا الىىع مً الطذق الظاهش مً خالٌ الخعشٍف الذكُم للظاهشة الىـعُت التي ًلِعها اإلالُاط (الابذاع
(الطىسي "ا" ) وجدذًذ وشاؾاجه  ,ومً خالٌ الخطمُم اإلاىؿلي للمىاكف  ,ملخم( )1بدُث حؼؿي اإلاعاخه الياؿُت للعمه اإلاشاد
كُاظها  .وجم الخاهذ مً هزا الىىع مً الطذق مً خالٌ عشع الـلشاث على مجمىعت مً اإلادىمحن في التربُت وعلم الىـغ  ,وكذ
خطل الاخخباس على مىاؿلت اإلادىمحن بيعبت ( .)%100اظخخشحذ الباخثت زباث الخصخُذ الخخباس الابذاع وعلى الىدى آلاحي :
الثباث
زباث الخصخُذ ) Seorar Reliability ( :
وٍخمثل هزا بدعاب الاسجباؽ بحن هخائج مجمىعت مً ألاؿشاد و(مجمىعت الثباث) في الخصخُذ للمشة ألاولى مً الباخث وهخائج اإلاجمىعت
هـعها في الخصخُذ للمشة الثاهُت مً اإلاصدح هـعه ؤو مً مصدح ؤخش (عىدة  1988 ,ص.)362
 .1الثباث بين الباخث وهفظه :اخخحر ( )50ؾالب وؾالبت مً مذسظت (خاهلحن وسصواسي ) وجم جصخُذ بحاباتهم وزم ؤعُذ جصخُذ
ؤوساكهم بعذ مط ي (اظبىعحن) على الخصخُذ ألاوٌ وكذ بلؽ معامل الثباث بحن الباخث وهـعه ( )0280والجذوٌ (ً )3ىضح رلً .
 .2الثباث بين الباخث ومصدح آخس  :جم جصخُذ ؤوساق عُىت الثباث ( )50ؾالب وؾالبت وؤعُذ جصخُدها مً كبل باخث آخش وكذ بلؽ
معامل الثباث بحن الباخث ومصدح اخش ( ),0278وهى معامل عالي وجاهذ ألادبُاث والذساظاث العابلت بلى ان معامل الثباث وعبي مما
ٌشحر بلى مىغىعُت الذسحت برا ما جم بجباع حعلُماث الخصخُذ بشيل دكُم (العُذ  1971 ,ص )96والجذوٌ ( ً ) 6ىضح رلً .
الجدول ()6
معامالث زباث الخصخُذ للباخث مع هفظه ومع مصدح آخس
معامل الثباث مع
الباخث هفظه

معامل الثباث مع مصدح آخس

0.80

0.78

الىطائل ؤلاخصائُت
اعخمذث الباخثت وظائل عذًذة في بحشاءاث البدث وفي جدلُل بُاهاث عُىت البدث ورلً باظخعماٌ الخلُبت الاخطائُت اإلاعشوؿت ب
( )spssوالىظائل ؤلاخطائُت هي -:
 -1الاخخباس الخائي ( )t-testلعُىت واخذة  .إلاعشؿت اإلاشوهت الىلعُت والخـىحر الابذاعي
 -2الاخخباس الخائي ( )t-testلعُيخحن معخللخحن جبعا إلاخؼحر الىىع في اإلاشوهت الىـعُت والابذاع.
 -3معامل اسجباؽ بحرظىن الظخخشاج اللىة الخمُحزًت واظخخشاج الثباث الداجا البدث .
-4
عسض الىخائج وجفظيرها ومىاكؼتها:
في هزا الـطل ظِخم عشع الىخائج التي جىضل بلحها البدث الخالي وؿلا ألهذاؿه وجـعحر ومىاكشت الىخائج وهما ًلي:
 الهدف ألاول  -:الخعسف على اإلاسوهت الىفظُت لدي الطلبت
للخدلم مً الهذؾ ألاوٌ الزي يهذؾ للخعشؾ على اإلاشوهت الىـعُت لذي الؿلبت .وظِخم اظخعشاغه هخائجه على الىدى ألاحي -:
أظهشث الىخائج بإن مخىظـ دسحاث ؤؿشاد عُىت البدث على ملُاط اإلاشوهت الىـعُت بلؼذ( )84وباهدشاؾ معُاسي ملذاسه ()147
وبملاسهت هزا اإلاخىظـ باإلاخىظـ الـشض ي للملُاط البالؽ)  ( 70واظخعماٌ الاخخباس الخائي لعُىت واخذة  ,جبحن وحىد ؿشوق رو داللت
بخطائُت عىذ دسحت خشٍت البالؼت ( )299ومعخىي داللت ( )0205هما مىضح في الجذوٌ (. )7
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حدول ()7
الاخخباز الخائي لعُىت واخدة إلاعسفت اإلاسوهت الىفظُت لدي أفساد عُىت البدث

حجم العُىت

اإلاخىطط
الخظابي

اإلاخىطط
الفسض ي

دزحت الخسٍت

الاهدساف
اإلاعُازي

اللُمت
الخائُت
اإلادظىبت

اللُمت
الجدولُت

مظخىي
الداللت
0,05

300

84

70

299

144476

234952

1496

دالت إخصائُا

ًخطح مً حذوٌ ( )7بن اللُمت الخائُت اإلادعىبت للمشوهت الىـعُت لذي ؤؿشاد عُىت البدث والبالؼت ( )234952ؤعلى مً اللُمت
الجذولُت للملُاط والبالؼت( )1296وهزا ٌعني ؤن ؤؿشاد عُىت البدث لذيهم مشوهت هـعُت .
 الهدف الثاوي  -:داللت الفسوق ؤلاخصائُت باإلاسوهت الىفظُت لدي الطلبت .جبعا إلاخغير الجيع (ذكىز -إهار)
 للخدلم مً الهذؾ االثاوي الزي يهذؾ للخعشؾ على الـشوق راث الذاللت ؤلاخطائُت في اإلاشوهت الىـعُت جبعا للجيغ (روىس,
بهار) ظِخم اظخعشاغه هخائجه على الىدى ألاحي-:


الجيع ( ذكىز ,إهار )  -:جبعا لهزا الهذؾ ؿلذ عىلجذ البُاهاث بخطائُا باظخعماٌ الاخخباس الخائي لعُيخحن معخللخحن ,
هما مىضح في الجذوٌ (. )8

حدول ()8
الاخخباز الخائي لعُيخين مظخللخين للخعسف على الفسوق في اإلاسوهت الىفظُت على وفم مخغير الجيع (ذكىز ,إهار)
حجم
العُىت

الىىع

اإلاخىطط
الخظابي

الاهدساف
اإلاعُازي

100

ذكىز

117

134367

200

إهار

113

134454

دزحت خسٍت

298

اللُمت
الخائُت
اإلادظىبت
34333

اللُمت
الجدولُت
1496

مظخىي
الداللت
0,05
دالت
إخصائُا

ًخطح مً الجذوٌ ( )8ؤن اللُمت الخائُت اإلادعىبت البالؼت ( )32333ؤهبر مً اللُمت الجذولُت البالؼت ( )1296عىذ دسحت خشٍت (, )298
مما ٌشحر بلى وحىد ؿشوق راث داللت بخطائُت معىىٍت في ألاهاهُت العلالهُت جبعا إلاخؼحر الجيغ ولطالح الزوىس .
الهدف الثالث  - :الخعسف علي الخفكير ؤلابداعي لدي أفساد عُىت البدث .
جم جؿبُم ؤخخباس الخـىحرألابذاعي على عُىت البدث الخالي ؿلذ ؤظهشث الىخائج ؤن اإلاخىظـ الخعابي لذسحاث ؤؿشاد العُىت كذ بلؽ ()64
دسحت  ,وؤهدشاؾ معُاسي كذسه ( )212291دسحت  ,خُث جم ؤظخخذام هلؿت اللؿع ؿيان الخذ ألاعلى ًمثل اللؿع البالؼت ( )82هما
مىضح في حذوٌ ()9
الجدول ()9
هلطتي اللطع ألاعلى وألادوى للخفكير الابداعي لدي أفساد العُىت
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اإلاجمىعاث

اليظبت

العدد

اإلاجمىعت العلُا
اإلاجمىعت الىططى

60
206

%20
%68

اإلاجمىعت ألادوى

34

%12

اإلاجمىع الكلي

300

%100

ٌشحر الجذوٌ ؤعاله الى ؤن عذد الؿلبت مً روي اللذسة العالُت على ألابذاع بلؽ ( )60ؾالبا وؾالبت ؤي بيعبت ( , )%20في خحن بلؽ عذد
الؿلبت مً روي اللذسة الىاؾئت على ألابذاع ( ,)34ؾالبا وؾالبت ؤي بيعبت ( )%12وٍبحن الجذوٌ ؤعاله ؤن ؾلبت الـئت الىظؿى لعُىت
البدث والبالؽ عذدهم ( )206ؾالبا وؾالبت وبيعبت ( .)%68مما ًذٌ على ؤن الؿلبت ًخطـىن باللذسة على ألابذاع .
الهدف السابع  :الخعسف على داللت الفسوق ؤلاخصائُت في الخفكير ؤلابداعي جبعا إلاخغير الجيع (ذكىز – أهار)  .جم ؤظخعماٌ ألاخخباس
الخائي لعُيخحن معخللخحن  ,وؤظهشث الىخائج ؤن اللُمت الخائُت اإلادعىبت ( )04910ؤكل مً اللُمت الخائُت الجذولُت البالؼت ( )12960عىذ
معخىي داللت ( )0205ودسحت خشٍت ( ,)198بر لم ًىً هىان ؿشق بحن اإلاخىظؿاث الخعابُت ليل مً الزوىس وألاهار  .هما مىضح في
الجذوٌ ( )10وهزا ٌشحر بهه الجىحذ ؿشوكا راث داللت ؤخطائُت في الخـىحر ألابذاعي جبعا إلاخؼحر الىىع (روىس – ؤهار) .
الجدول ()10
هخائج ألاخخباز الخائي لعُيخين مظخللخين للخعسف
أهار)
عدد
اإلاخىطط
الىىع
أفساد
الخظابي
العُىت
ذكىز
364121
100
384124
أهار
200

على داللت الفسوق ألاخصائُت في الخفكير ألابداعي جبعا إلاخغير الجيع (ذكىز –
ألاهدساف دزحت
اإلاعُازي الخسٍت
94467
84927

198

اللُمت
الخائُت
اإلادظىبت

اللُمت
الخائُتالجدولُ
ة

الداللت

04910

1496

غير دال
أخصائُا

الهدف الخامع  :الكؼف عً العالكت الازجباطُت بين اإلاسوهت الىفظُت وؤلابداع .
لخعاب معامل الاسجباؽ بحن دسحاث اإلاشوهت الىـعُت والخـىحرالابذاعي ألؿشاد العُىت البالؽ عذدهم ( )300ؾالبا وؾالبت ,وكذ ظهش ؤن
كُمت معامل الاسجباؽ ( )0.450والظخخشاج اللُمت الخائُت لذاللت معامل الاسجباؽ وكذ بلؼذ ( )10.765عىذ معخىي داللت ( )0.05ودسحت
خشٍت ( )298وجبحن ؤنها راث عالكت اسجباؾُه بًجابُت دالت بخطائُا هما مبحن في الجذوٌ (.)11

حدول ()11
معامل الازجباط وكُمخه الخائُت بين مخغير اإلاسوهت الىفظُت والخفكير الابداعي
اللُمت الخائُت

العُىت
300

كُمت معامل الازجباط بين اإلاسوهت الىفظُت والخفكير
الابداعي
اإلادظىبت
02450

102775

الجدولُت

مظخىي الداللت
عىد 0405

02098

دالت

بلؼذ اللُمت الخائُت الجذولُت ( )1.96عىذ معخىي داللت ( )0.05ودسحت خشٍت ()299
وعخيخج مً رلً ؤن هىان عالكت اسجباؾُه بًجابُت دالت بحن اإلاشوهت الىـعُت والخـىحر الابذاعي .
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مىاكؼت الىخائج وجفظيرها
في غىء الىخائج التي ؤظـش عجها البدث جبحن ؤن ؤؿشاد عُىت
البدث ًخطـىن باإلاشوهت الىـعُت , ,وؿُما ًخظ مخؼحر الجيغ جبحن.بان الزوىس ؤهثر مشوهت مً ؤلاهار  .وجخـم مع دساظت
(الؼضاٌ )2008,وهزا ًاشش اسجـاع معخىي اإلاشوهت الىـعُت ألؿشاد عُىت البدث وبيعب مخـاوجت ,وهزا ماشش حُذ ًذعىها للخـائٌ وىهه
ٌعاعذ على الخيبا بعالمت الجاهب الىـس ي والاحخماعي في خُاة بؿشاد ششٍدت مهمت مً ششائذ اإلاجخمع العشاقي وهم الؿلبت الزًً جلع
على عاجلهم معاولُت كُادة اإلاجخمع في اإلاعخلبل اللشٍب.
وكذ جـعش هزه الىدُجت الى جمخع ؤؿشاد العُىت مً عىامل وكاًت التي جمىً الؿلبت مً مىاحهت آلازاس اإلاترجبت على عىامل الخؿش ,
ؿاإلاشوهت حشمل الخعشع لعىامل خؿش ووحىد عىامل وكاًت هزه العىامل جيىن بمثابت عامل مدـض عً ؾشٍم حعذًل الاظخجابت للمخاؾش
لخللُل اخخمالُت الىخائج العلبُت  .وهزا اًػا ما شاس الُت (  (Wolin & Wolin 1999الى ان الاؿشاد اللزًً ًخطـىن باإلاشوهت الىـعُت
جيىن لذيهم ملاومت إلاىاحهت الشذائذ والىـاح غذ الخشمان  ,هزه العملُت جخؿىس بتراهم هجاخاث ضؼحرة حىبا الى حىب الاخـاكاث
والعىائم وخُباث ألامل ..
.وؿُما ًخظ الخـىحر ؤلابذاعي جبحن هزلً عُىت البدث جخطف الخـىحر باالبذاعي  ,وجخـم هزه الىدُجت ما جىضلذ الُه دساظت
(الضبُذي .)2017,وٍمىً اللىٌ ان ؤؿشاد عُىت البدث الخالي ؤنهم ًمخليىن وظائف عللُت معشؿُت حعمل على جىححههم هدى ألابذاع ,
وكذ ؤظهشث الىخائج لِغ هىالً ؿشوكا ؿشدًت في ألابذع جبعا إلاخؼحر الجيغ (روىس -ؤهار)  ,ؤر ؤن هال الجيعحن ًخمخعىن باألبذاع  .خُث
ًشي (جىساوغ) العملُت ؤلابذاعُت ًطبذ بها الـشد كادسا وخعاظا للمشىالث  ..وهى ماشش بًجابي آخش ًذٌ على بن الؿلبت ومً هال
الجيعحن (الزوىس,ألاهار) ًخمخعىن بالخـىحر الابذاعي ,
ؿػال عً انهم ً .مثلىن حُل اإلاعخلبل وألنهم سوائض ؤظاظُت وغشوسٍت ليل مجخمع ًىظش إلاعخلبل صاهش مخلذم ,وألنهم ًيخجىن اإلاعاسؾ
وَعملىن
ؤمل
وؤنهم
العملي,
الخؿبُم
مجاٌ
في
وجؿىَعها
جؿىٍشها,
على
ألاوعاهُت,
ألامت ,ؿهم ٌعاعذون على خل مشىالتها الخػاسٍت ,ومالخلت ول جؿىس وحذًذ ومـُذ ,وهم اللىة الذاؿعت هدى جلذم ألامم وسؿاهُتها
وبظعادها.
الخىصُاث واإلالترخاث
الخىصُاث
في طىء الىخائج التي جىصل إليها البدث الخالي ًىص ي الباخث باآلحي :
 -1على بداساث اإلاذاسط العىاًت بالؿلبت اللزًً ًمخليىن مشوهت هـعُت وجـىحرببذاعي .
 -2على واغعي اإلاىاهج في وصاسة التربُت صٍادة الاهخمام باإلاىاهج وألاوشؿت اإلاخىىعت  ,اإلاشجبؿت بداحاث اإلاخعلم النها جضٍذ مً
الخـىحرالابذاعي.
اإلالترخاث :
 -1ؤحشاء دساظت ممازلت على مشاخل دساظُت آخشي مثل ( سٍاع ألاؾـاٌ -اإلاخىظؿت -ؤلاعذادًت ) .
 -2ؤحشاء دساظت ممازلت على عُىاث آخشي مثل ( ألاًخام -ألاسامل -اإلاؿللاث ) .
 -2ؤحشاء دساظت عً اإلاشوهت الىـعُت لذي ؿاكذي ألاب .
 -3بحشاء دساظت ممازلت إلاعشؿت العالكت مابحن اإلاشوهت الىـعُت والذعم الىـس ي والاحخماعي.
 -3ؤحشاء دساظت عً ؤلابذاع وعالكت بالذعم الاحخماعي .
اإلاصادز العسبُت
 ؤبى ؤظعذ  ,اخمذ عبذ اللؿُف( : )2011علم الىـغ ؤلاسشادي  ,ؽ ,1داس اإلاعحرة  ,ألاسدن. ؤخمذ ,بوعام علي  :)2002( ,بىاء ملُاط ألاضالت لذي ؾلبت حامعت بؼذاد ,سظالت ماحعخحر ػحر ميشىسة  ,ولُت التربُت -ابً سشذ,بؼذاد .
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ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ملخم ( ) 1
أطماء اإلادكمين الرًً عسض عليهم أداجا البدث لغسض الخكم على مدي صدق فلساجه
الجامعت والكلُت والخخصص
الللب العلمي
اطم الخبير
حامعت بؼذاد – ولُت آلاداب – كعم علم الىـغ –علم الىـغ
ؤظخار
د.بثِىت مىطىس الخلى
العام
حامعت بؼذاد – ولُت آلاداب – كعم علم الىـغ –علم الىـغ
ؤظخار
د.ظىاء مدمذ عِس ى
العام
حامعت بؼذاد.ولُت التربُت للبىاث -علم الىـغ التربىي
ؤظخار
د.اًمان ضادق عبذ الىشٍم
د.عذهان مدمىد اإلاهذاوي
حامعت دًالى – ولُت التربُت للعلىم ؤلاوعاهُت  -كعم العلىم
ؤظخار
التربىٍت الىـعُت – بسشاد
الجامعت اإلاعدىطشٍت – ولُت التربُت  -كعم ؤلاسشاد الىـس ي
ؤظخار معاعذ
د.عبذ العباط مجُذ الالمي
والخىحُه التربىي – بسشاد
د..اخالم حباس الشمشي
حامعت بؼذا – ولُت التربُت ابً الششذ  -كعم علىم جشبىٍت
ؤظخار معاعذ
وهـعُت – جشبىي
حامعت بؼذاد – ولُت التربُت -بىاث  -كعم علمىم جشبىٍت وهـعُت
ؤظخار معاعذ
د.شُماء ضالح العبُذي
–كُاط وجلىٍم
حامعت دًالى  -ولُت التربُت ألاظاظُت  -كعم ؤلاسشاد الىـس ي –
ؤظخار
د.بششي عىاد مباسن
علم الىـغ العام
حامعت دًالى – ولُت التربُت للعلىم الاوعاهُت– كعم علىم جشبىٍت
ؤظخار
د.هُثم اخمذ علي
وهـعُت
حامعت دًالى – ولُت التربُت للعلىم ؤلاوعاهُت – كعم العلىم
ؤظخار
د.صهشة مىس ى حعـش
التربىٍت الىـعُت ( جشبىي – همى )
حامعت دًالى -ولُت التربُت للعلىم ؤلاوعاهُت  -كعم العلىم التربىٍت
ؤظخار معاعذ
د.لؿُـت ماحذ مدمىد
والىـعُت  -علم الىـغ العام
الجامعت اإلاعدىطشٍت – ولُت التربُت  -كعم ؤلاسشاد الىـس ي
ؤظخار
د.هبُل عبذ الؼـىس عبذ اإلاجُذ
ي
والخىحُه التربى  -كُاط وجلىٍم
ملخم ()2
ملُاض اإلاسوهت الىفظُت بصُغت النهائُت

عضٍضي الؿالب  ...عضٍضحي الؿالبت
هػع بحن ًذًً مجمىعت مً الـلشاث التي جمثل خطائظ و ضـاث كذ جىؿبم علًُ وبشيل مخـاوث ؤو كذ ال جىؿبم علًُ .جشحىا
الباخثت كشاءة هزه الـلشاث بذكت ومىغىعُت وؤلاحابت عجها بطشاخت وضذق بىغع اشاسة (  ) جدذ واخذ مً البذائل ألاسبع
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اإلاىحىدة ؤمام ول ؿلشة والزي ٌعبر عً واكع خالً  .وجىد الباخثت ؤلاشاسة اهه ال جىحذ بحابت صخُدت او بحابت ػحر صخُدت  ,وان
الاحابت الاؿػل هي ؤلاحابت الطادكت  .آملحن عذم جشن ؤي ؿلشة بذون احابت  ,علما ان احابخً لً ًؿلع علحها ظىي الباخثت وان
اظخخذامها ظُيىن ألػشاع البدث العلمي  ,و ال داعي لزهش الاظم .
مع الخلذًش ...
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ث

الـلـ ـشاث

1

ؤحذ في عالكاحي مً ٌصجعني على الىجاح

2

ؤحعاؾف مع آلاخشًٍ في بخضانهم وؤؿشاخهم

3

اظخؿُع في وكخذ مدذد معالجت بعؼ ألامىس

4

لذي اللذسة على بعادة الخـىحر في كشاساحي

5

ؤحذ مً ًخـهم ضعىباحي وَعمل على جزلُلها

6

ؤكىم بخصخُذ بعؼ ؤؿياسي الخاؾئت للىضىٌ هدى ؤداء ؤؿػل

7

اعبر عً مشاعشي بشيل لؿُف

8

ٌعضص ؤضذكائي زلتي بىـس ي

9

ابزٌ كطاسي حهذي لخىمُت كذساحي العلمُت

10

ؤخب بن اسض ي حمُع بؿشاد ؤظشحي

11

اظخؿُع خل اإلاشاول الطعبت ارا ؤحهذث هـس ي بما ؿُه الىـاًت

12

اظخخذم الىجاخاث العابلت إلاىاحهت الخدذًاث التي جىاحنهي

13

لذي اللذسة على الابخياس ؤهثر مً ؿىشة واخذة في مىاكف هثحرة

14

هجاحي في اإلاىاكف اإلااغُت حععذوي

15

اظخؿُع ان ؤخلم ألاهذاؾ التي جدىاظب مع معخىي كابلُتي

16

ؤجللى اللبىٌ والاخترام مً آلاخشًٍ

17

اجدذي اإلادً وال اؿلذ الثلت بىـس ي

18

ٌعهل على اكامت عالكاث احخماعُت مخخلـت

19

اعلم حاهذ لخعلم الجذًذ على الشػم مً الخدذًاث

20

ؤحذ مً ًلف معي عىذما جىاحنهي مشيلت

21

اشعش باوي اهثر مشوهت في اإلاىاكف الطعبت

22

ضذاكاحي الخمُمت لها ؤزشا حُذا في خُاحي

23

ؤغع خؿـ إلاىاحهت حؼحراث اإلاعخلبل

24

العالكاث الاحخماعُت مع آلاخشًٍ جذومها اإلاشوهت

25

بًماوي باهلل ًخـف عني اإلاطاعب

26

اظخؿُع ؤن ؤػحر ؤن اػحر ؾشٍلت جـىحري مً ظلبي الى اًجابي وبالعىغ

27

امخلً اإلالذسة على الخىُف مع آلاخشًٍ بذون ؤي غشس لي

28

الزهشٍاث اإلاضعجت الجازش على
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