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 امللـخص :
نةلٖ  اإلثةلاعٙٚويٙ انجؾش انؾبنٙ رعوف أصو ثوَبيظ انكٕهد فٙ رًُٛةخ انزفكٛةو       

 فوٙةةةٛزٍٛانجؾةةةش ٔٙةةةح انجبؽضةةةبٌ  أْةةةلافٔنزؾقٛةةة  إعةةةلاك انًعهًةةةٍٛ  ٛهجةةةخ يعبْةةةل 

 -ٔكبالرٙ :  ٕفوٚزٍٛ

ثةةةٍٛ انًزٍٕةةةحٍٛ انؾَةةةبثٍٛٛ نةةةلهعبد افةةةواك  إؽٖةةةب ٛخالٕٚعةةةل فةةةوال مٔ كالنةةةخ  -ٔ

انجعةل٘ نةلٖ  اإلثةلاعٙٛخ ٔانًغًٕعةّ انٚةبثحخ فةٙ افزجةبه انزفكٛةو انًغًٕعخ انزغوٚج

 انًعهًٍٛ .  إعلاكٛهجخ انٖف انضبَٙ فٙ يعبْل 

ثةةٍٛ انًزٍٕةةحٍٛٛ انؾَةةبثٍٛٛ نةةلهعبد انةةنكٕه  إؽٖةةب ٛخالٕٚعةةل فةةوال مٔ كالنةةخ  -2

انجعةل٘ نةل ٖ  اإلثةلاعٙ انزغوٚجٛةخ فةٙ افزجةبه انزفكٛةو  انًغًٕعخفٙ  اإلَبسٔكهعبد 

يزحهجةةبد انجؾةةش اٛهةةح  إكًةةبلٔنغةةوٗ   .انًعهًةةٍٛ إعةةلاكانضةةبَٙ يعبْةةل ٛهجةةخ انٖةةف 

انجبؽضةةبٌ عهةةٗ اكثٛةةبد َٔتوٚةةبد رقةةٔ يؾةةبٔه انًٕٙةةٕل كًةةب اٛهعةةٕا عهةةٗ ثعةة٘ 

ارجةةةح انجبؽضةةةبٌ انًةةةُٓظ   انلهاٍةةةبد انَةةةبثقخ انزةةةٙ رُبٔنةةةذ يؾةةةبٔه يٕٙةةةٕل انجؾةةةش 

 ٓٙانجؾةش يةٍ  نًال ًزةّ ألْةلاف انجؾةش  رتنفةذ عُٛةخانزغوٚجٙ فٙ اعواءاد ثؾضًٓب 

ٛبنةت ٔٛبنجةخ نكةم يةٍ انًغًةٕعزٍٛ انزغوٚجٛةخ ٔانٚةبثحخ    ٖٓٛبنت ٔٛبنجخ ثٕاقةح 

كبفت انجبؽضبٌ ثٍٛ انًغًٕعزٍٛ فٙ افزجبه قةلهاد انزفكٛةو االثةلاعٙ انقجهةٙ   انزؾٖةٛم 

انلهاٍٙ نالة ٔاالو   اعزًل انجبؽضبٌ أفزجبه انزفكٛو االثلاعٙ انن٘ اعلِ انكجَٛٙ عبو 

عزًةل إٔةالع عهةٗ افزجةبه عهفةٕهكي انةن٘ ركةٌٕ يةٍ فًةٌ فقةواد نقٛةبً )ٔانً 811ٔ

عُبٕةةو انزفكٛةةو االثةةلاعٙ   رٕٕةةم انجبؽضةةبٌ انةةٗ َزةةب ظ رةةى مكوْةةب فةةٙ فٖةةم عةةوٗ 

انُزب ظ ٔيُبقْزٓب كًب أهك انجبؽضبٌ ثع٘ االٍزُزبعبد ٔانزٕٕةٛبد ٔانًقزوؽةبد فةٙ 

 .   َٓبٚخ ثؾضًٓب
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  The present study aims knowing the Effect of  Program in 

Developing the Innovative Thinking for Students of Teacher 

Training Institute. In order to achieve the objectives of the study 

the researcher put the following zero hypotheses: 

ٔ. there is no statistically significant differences between the 

arithmetic means and the scores of the experimental group and 

the control groups in innovative thinking for the students of the 

second grade in innovative thinking.  

ٕ. There is statistically significant differences between 

arithmetic means for the male and the female in the in 

innovative thinking for the students of the second grade in 

innovative thinking. In order to complete the requirements of the 

study, the researchers reviewed the literature and theories  and 

the theories. The researcher followed the experimental approach 

in the procedures to make them suiting with the suitability for 

the study. The sample was made up of ٙٓ students as ٖٓ male 

female for each group. The researcher matched the two groups 

in the test of innovative thinking, parent education, and they 

adopted the innovative test adopted by Al-Kubaisy ٔ81 (adopted 

by Clifford ) which is made up of five items to measure the in 

innovative thinking. The researcher comes up to the results 

which were mentioned and discussed. They also mentioned 

some conclusions and recommendations and suggestions at the 

end of their study.  

  

 التعريف بالبحث
 : مشكلة البحث

 قةلهارٓى فةٙ األفةواك ثةٍٛ افزالفةبع  ُْةب  أٌ َغةل انٕٛيٛةخ نهؾٛةبح يالؽتزُبفٙ ٕٙء    

 انًبٙةٛخ انٖةٕه ٔاٍةزوعبل اٜنٛةخ انُبؽٛةخ إنةٗ مًٚٛة يةٍ فًُٓى ٔرغلٚلْب  اإلثلاعٛخ

 ٔانعًةم رعلٚهّ أٔ قب ى ْٕ يب ثزغٛٛو اقزواػ أ٘ ٔيعبهٙخ عهّٛ يزف  ْٕ ثًب ٔانزًَك

 ثًةب قةبَح ٔغٛةو قةب ى ْةٕ ثًةب يكزةف   غٛةو ٔانزغلٚةل اإلثةلال إنةٗ ًٚٛةم يةٍ ٔيةُٓى ثةّ 

 ٔإماي  .ٔٔٓ  81ٖٔ ؽحةت  )أثةٕ يزعةلكح ٔقٕاٍَٛ صبثزخ َزب ظ يٍ انعهى إنّٛ رٕٕم

 انزةٙ ٔانًعةبهف انقجةواد َقةم عهٗ رقزٖو ال نهزوثٛخ انو َٛٛخ انٕظب ف إؽلٖ كبَذ

 ؽٛبرةّ اإلََةبٌ ٚجةلأ ال كٙ انؾبٙوح األعٛبل إنٗ انعٖٕه عجو انجْوٚخ إنٛٓب رٕٕهذ

 ثٚةعف رغهةذ قةل انزوثٛةخ ؽبعةخ ي فةئٌ  ٖٔٓ  88ٖٔ )انحٛحٙ  انجلاٚخ  َقحخ يٍ



 ًبٌ        ـــًل كأك ٍهــو.ك. اؽ                ٖٕٔٓانعلك انقبيٌ ٔانقًٌَٕ . يغهخ انفزؼ . اٚهٕل نَُخ 
 و.ك. اؽًل عجل انَزبه عجل انٕاؽل                                                                                      

 

-ٖ- 

  انًُْٕك انًَزٕٖ إنٗ اإلثلاعٙ انزفكٛو قلهاد نزًُٛخ نغلٚلحا ٔاألٍبنٛت األفكبه ٙـ

 .ي ٖٔٓ  ٕٔٓٓ ثَٕٕ  )ك٘

 انًْةكالد  ؽةم فةٙ انًعهٕيةبد يعبنغةخ يٓةبهح إنةٗ انحهجةخ افزقةبه نةٕؽ  ٔقةل   

 كةَٕٓى االَزجةبِ إنةٗ ًٚٛهةٌٕ ال انحهجةخ أٌ قَةًب   ُْةب  أٌ إم انزوكٛةي إنةٗ ٔافزقةبهْى

 رعةبيهٓى كٛفٛةخ فةٙ  ثٛةُٓى فًٛةب ٚزجةبٌُٕٚ انحهجخ أٌ ٔثًب .انًٓبهح ْنِ يضم إنٗ ٚفزقؤٌ

 أٌ انجبؽضبٌ اٍزُزظ انٖف  كافم انًْكهخ ؽم إنٗ رٕٕهٓى كٛفٛخ فٙ ٔ انًعهٕيخ  يح

 ٛجٛعةخ عهةٗ انزعةوف يؾبٔنةخ إنةٗ كعبْةب يًةب انحهجخ  يُٓب ٚعبَٙ ؽقٛقٛخ يْكهخ ُْب 

 يةٍ ْةى انًعهًةٍٛ يعبْل ٛهجخ ألٌ .انزجبٍٚ؟ ْنا فٙ كٔه    نغَُٓى ْٔم رفكٛوْى أًَبٛ

 ثعٕايةم ٚزَةًٌٕ عةبو ثْةكم ٔإَٓةى انًقزهفةخ  انزقٖٖةبد ٔيةٍ ٔاإلَةبس انةنكٕه

 رؾلك قل يعوفٛخ فجواد يٍ ٚؾًهَّٕ ٔيب  االعزًبعٛخ ثبنجٛئخ يزتصوح ركٌٕ قل ّقٖٛخ

 .فبٕخ اإلثلال يغبل ٔفٙ  عبيخ انًْكالد ؽم يح رعبيهٓى فٙ يعُٛخ ٛوٚقخ نٓى

 رزًضةم ٕةعٕثبد انجبؽضةبٌ ثٕعةٕك رؾٌَ فٙ ٕٙء انؾبنٙ انجؾش هخيْك ٔرغهذ     

 األكثٛةبد عهةٗ اٛالعةّ فةالل يةٍ ٔ انًعهًةٍٛ  يعبْةل ٛهجةخ نةلٖ اإلثةلاعٙ ثةبنزفكٛو

 ثلهاٍةخ انقٛبو عهٗ ؽفيِ يب ْٔنا  اإلثلاعٙ انزفكٛو يٕاٙٛح رُبٔنذ انزٙ ٔانلهاٍبد

 ( ٕٓ ) ٔ مكةٕه ( ٕٓ ) ثٕاقةح ٔٛبنجةخ ٛبنةت ( ٓٗ ) قةلهْب عُٛةخ عهةٗ اٍةزحالعٛخ

 ٍؤانٍٛ انحهجخ إنٗ ٔعٓذ إم ,كهاٍزٓب ٙؤهح ٔ انًْكهخ ْنِ ٔعٕك يٍ نهزتكل .إَبس

 اإلثلاعٛةخ انقةلهاد رًُةٙ ال  انلهاٍٛخ انًٕاك أٌ إنٗ انحهجخ أّبه ٔقل ئ) يهؾ  هقى 

 اإلثةلاعٙ  انزفكٛةو عٕايةم فةٙ ؽقٛقٛةخ يْكهخ ُْب  أٌ انجبؽضبٌ فٕعل ( 6ٓٙ ) ثَُجخ

 ٚعٛؤَٓةب ال ٔانًلهٍةبد انًلهٍةٍٛ أٌ ْٕ انحهجخ َتو ٔعٓخ يٍ انو ٌٛ انَجت ٌٔأ

 فقٜ  ناليزؾبٌ ؽفتٓب ٔٙؤهح انلهاٍٛخ  انًٕاك انحهجخ ثزعهٛى اْزًبيٓى ثقله اْزًبيبع 

  .قجةم يةٍ رعهًٛٓةب ٍةج  انزةٙ انلهاٍةٛخ نهًةٕاك فهفٛةخ نةلٚٓى رٕعةل ال انحهجةخ إٌ كًةب

 رةتصٛو ثًعوفخ انًزًضهخ انجؾش يْكهخ عٕاَت انجبؽضبٌ نلٖ رجهٕه فقل رقلو يًب ٔاَحالقبع 

 ٛهجةخ نةلٖ  اإلثةلاعٙ انزفكٛةو رًُٛةخ فةٙ عهٗ ٔف  ٍزوارٛغٛخ انكٕهد رلهٚجٙ ثوَبيظ

 عهةى ؽةل عهةٗ - انعةواال فةٙ كهاٍةزّ َٚةج  نةى انجؾةش ْةنا أٌ عةٍ فٚةالع    انًعبْةل

 .انًْكهخ ْنِ نلهاٍخ انًبٍخ انؾبعخ يٍ انوغى عهٗ - انجبؽضبٌ

 : البحث أهمية
 ؽغةى رٚةبعف إم يزَةبهل ٔ كجٛةو ثًعلل .ْب الع  يعوفٛبع  اَفغبهاع  انًعبٕو ّٓل انعبنى

 اٍةزعًبل اإلََةبٌ ثئيكةبٌ ٔإٔةجؼ انًبٙةٛخ انقوٚجةخ انَةُٕاد فٙ أفوٖ يوح انًعوفخ

 فةئٌ انًٖةبكه يقزهةف ٔيةٍ انعةبنى ثقةبل ّةزٗ يٍ انًعهٕيبد عهٗ نٛؾٖم االَزوَٛذ

 فٛةّ انْةقٔ ٚكةٌٕ أٌ إنةٗ ثؾبعةخ انعوثةٙ انعةبنى أٌ عهةٗ تكٛةلانز ثًكةبٌ األًْٛخ يٍ

 فٚةٛو )  ٚةٕو كةم فةٙ ٔرؾةلس ؽةلصذ انزةٙ انغلٚةلح انًزغٛةواد اٍةزغبثخ قةبكهاععهٗ

 ثع٘ ٚهجٙ أٌ ٔيؾزٕاِ ثتٍبنٛجّ انزقهٛل٘ انزعهٛى اٍزحبل فقل كننك ي 1ٖٔٓ  ٕٕٓٓ

 يةح انزكٛةف عهةٗ نقةبكها انزعهٛى إنٗ ثؾبعخ َٔؾٍ ٔانًغزًح  نهفوك األٍبٍٛخ انؾبعبد

 نزًُٛةخ يقزهفةخ أٍةبنٛت اٍةزعًبل َٚةزلعٙ يب ْنا ٔ فٛٓب ٔانزؾكى انًَزقجهٛخ انًزغٛواد

 أٔ انًُتًةخ انزلهٚجٛةخ انجةوايظ ٛوٚقةخ عةٍ  انًُٓظ َحبال فبهط انعقهٛخ انحهجخ قلهاد

 ثةوايظ فةالل يةٍ أٔ انزلهَٚةٛخ  انعًهٛةخ إصُةبء انلهاٍةٛخ ثبنًُةبْظ هثحٓةب فةالل يةٍ
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ضّمْ  خرلهٚجٛ ًَ  -1ٖٔٓ  811ٔ )إثةواْٛى   انلهاٍةخ يٕٙةٕعبد عٍ يُفٖهخ كًٕاك رُ

 ي1ٕٔ

 ٚزبػ انزٙ انحوا   أؽل ٚعل كبٌ إٌ ٔ  ٕفٛخ ظؤف ٔف  ثوايظ عهٗ انزلهٚت إٌ    

  88٘ٔ ٔآفةؤٌ  )قحةبيٙ  إكهاكٓةى يغةبل ٔرٍٕةٛح مٔارٓةى رتكٛةل نهحهجةخ فٛٓةب

يٕا أٌ انًوثٍٛ يٍ ٚزحهت انزفكٛو نزعهٛى ثوايظ افزٛبه فئٌ ي8ٕ٘ٓ ِّٕ  االفزواٙبد ٚق

 يةٍ انةلهً فٖةب ٔ ٔ يزحهجةبد ٔ انلهاٍٛخ انًٕاك ٔ انزلهٌٚ ٛوا   ٔ ٔاألْلاف

 رةٕهاٌَ أكةل انٖةلك ْةنا ٔفةٙ  م األفٚة ثبالرغةبِ انجةوايظ ْةنِ رحةٕٚو أعةم

(Torrance,ٔ811) ٗرلهٚت أصُبء فٙ ثبنؾَجبٌ أفنْب يٍ الثل  يجبكا ُْب  أٌ عه 

 انًَبػ فالل يٍ انًؤَخ ٔاٍزعًبل ٔأفكبهْى ٔفٛبهارٓى أٍئهزٓى زواواؽ ْٔٙ انحهجخ

 ,Torrance,ٔ811)  انقةبهعٙ ثةبنزقٕٚى انزٓلٚةل كٌٔ االٍةزغبثبد ثعة٘ ثئثةلاء نٓةى

p.ٖٕ)  ٔ ٍٛثبٚو ث  (  Bayer,ٔ811 ) َّٚعهًةٕا أٌ انًلهٍةٍٛ عهةٗ انٕاعةت يةٍ أ 

 يكةبٌ فُٓةب  انزفكٛةو  عهةٗ انقةلهح نةلٚٓى يةٍ  يَةزٕٖ هفةح ٔ ٚفكةؤٌ  كٛةف انحهجةخ

 نةى فةئما ,يَةزٕٚبرٓب ثًقزهةف انزفكٛةو عًهٛةخ عهةٗ  انزتصٛو ثبإليكبٌ أَّ ٔ انزفكٛو نزعهٛى

 األكبكًٚٛةخ ؽٛةبرٓى فةٙ انُغةبػ فةوٓ فةئٌ انزفكٛةو انحهجةخ رعهةٛى إنةٗ انًلهٍةٌٕ ٚزغةّ

 كةبٌ ٔنًةب  (ٖٗ -Bayer, ٔ811, p.p.ٗ1) عةلاع  يؾةلٔكح رٖةجؼ األكبكًٚٛةخ ٔغٛو

 َٚزحٛعٕا نكٙ انًعوفخ إنٗ ؽبعزٓى ثغبَت نهزعهٛى انزلهٚجٛخ انجوايظ إنٗ ثؾبعخ جخانحه

 يٓةبهاد عهةٗ انزةلهٚت فةئٌ انًٕاقف  يح ٕؾٛؾخ ثحوٚقخ ٔٚزعبيهٕا عٛلاع  ٚفكؤا أٌ

 قةلهاد رًُٛةخ عهةٗ رعًةم ٍةٕف نهًْةكالد افزواٙةٛخ ؽهةٕل يةٍ رقليةّ ٔيةب انزفكٛةو

 عًهٛةخ فٙ كجٛواع  فهالع  ُْب  أٌ إنٗ أّبهد انلهاٍبد ثع٘ أٌ ثٛل ٔرحٕٚوْب  انحهجخ

 انٕاقةح عةٍ انؾةلٚش أٌ َغةل ْكةنا ي 1ٖٖٓ  888ٔ )انؾٛةبنٙ  انًةلهً إعةلاك

 ثبفزٖبٕةبد  نهًَةزقجم كًعهًةٍٛ انحهجةخ إعةلاك فةٙ الٍةًٛب  انًعبْةل نةلٖ انزلهَٚةٙ

 ٔأكاء انًهؾٕظةبد  ٔرةلٍٔٚ انًفةوكاد  ؽفة  فةٙ يؾٖةٕهاع  ٚةيال ال َةواِ يقزهفةخ

 فةٙ انًؾةلٔك االٍةزٛعبة ٔ األٕةى انؾفة  رزحهةت انزةٙ انلهعبد ٔرؾٖٛم  انٕاعجبد

 أٍةبنٛجّ ٔ انزةلهٌٚ ٛوا ة  ٔرحةٕٚو انٕاقةح  نٓنا يعبنغخ ٚزحهت يًب األؽٕال  أغهت

 ٛوٚقةخ عةٍ انًعهًةٍٛ يةلهكبد رٍٕةٛح إنةٗ ٕٔةٕالع  انزعهًٛٛةخ انًقوعةبد نزؾَةٍٛ

 نهحهجةخ رزةٛؼ انزةٙ نحوا ة ا أؽلٖ ًٚضم كبٌ إٌ ٔ انٖفٛخ انتؤف ٔف  عهٗ انجوايظ

 انزفكٛةو نزًُٛةخ ثٛةوكٔ ثوَةبيظ يُٓةب ٔيزُٕعةخ يزعةلكح انجةوايظ ْةنِ فةئٌ انزفكٛةو  رعهٛى

(Berdo Program) ثةةبهَي ٔثوَةةبيظ(Barns Program)  َتةةبو ٔثوَةةبيظ 

 ثُٛخ ثوَبيظ ٔ   (Program of Thinking Tactics System) انزفكٛو انزكُٛكبد

 نهزفكٛةو أكفٍٛ ثوَبيظ ٔ   (Soi Thinking strecture program) انزفكٛو انَٕ٘

(Adffen program of thoughts)  ٔ انًُةزظ انزفكٛةو ثوَةبيظ (Program of 

Producer thinking)  ٔ انزؾهٛهةةةةٙ انزفكٛةةةةو رتكٛةةةةل يْةةةةؤل 

 ( Program of affirming analysis Thinking )  ٔ انضالصةٙ اإلصةواء يٕكٚةم 

 ( Model of triple enrichment )  ٔ انةةةنُْٙ انعٖةةةف ثوَةةةبيظ 

 ( Brain storming) ٔ ٍةكبيٛو ثوَةبيظ (Program Scamper ), ٔثوَةبيظ 

 (CoRT ) كةٕهد ٔثوَةبيظ (New Torrance Program) انغلٚةل رةٕهاٌَ

(Brance ford ,ٔ81ٙ :ٙ8- 1ٓ). كةٕهد ثوَةبيظ كةبٌ ٔإما (Program CoRT) 
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 ٔانزغوٚةت انلهاٍةخ فةالل يةٍ   أصجةذ انةن٘ انغلٚةلح انعبنًٛةخ انجةوايظ أؽةلس يةٍ ٚعل

 ٔ ُٔٛٛةبع  إٍةٓبيبع  ٚعةل فئَةّ منةك عةٍ فٚةالع  انعةبنى  كٔل يةٍ كضٛةو فةٙ َٔغبؽّ فبعهٛزّ

 انحهجةخ قةلهاد اكزْةبف فةٙ رَةٓى أفةوٖ نجؾةٕس فبرؾةخ كَٕةّ فةٙ فعبالع  ٔ عبكاع  قٕيٛبع 

 انقةلهاد خنزًُٛة انعةواال فةٙ انجوَةبيظ ْةنا اٍةزعًبل فةئٌ ٔرحٕٚوْةب  ٔانفُٛةخ انعقهٛةخ

 رفكٛةوْى ٔٚوكةي يلاهكٓى ٍٕٔٚح ّقٖٛبرٓى رًُٛخ عهٗ ٚؾفيْى ٍٕف نهحهجخ انعقهٛخ

 يةٍ انعلٚةل أكةلد فقةل كةننك  ( De Bono, ٔ881, P.ٔ8) انٍٕةب م ثًقزهةف

 ثَٕةٕ ك٘ رٕٕةم فقل كٕهد  ثوَبيظ اٍزعًبل أًْٛخ عهٗ انًزُٕعخ انعهًٛخ انلهاٍبد

(De Bono, ٔ81ٙ) َٗٔٚةبعل األفكةبه ٔرُةٕل عةلك يةٍ يٚةلٚ كٕهد ثوَبيظ أٌ إن 

 انزفكٛو يح انْعٕه ٔكيظ ٔانزفبعم ٔانؾٌ األٔنٕٚبد ٔ األْلاف ٔٙح عهٗ انفوك

 (De Bono, ٔ81ٙ, P.ٗ1 )  . 

 يةٍ ثةّ ٚزًٛةي نًةب منةك ٔ انزفكٛو يٓبهاد رًُٛخ فٙ أصو كٕهد نجوَبيظ أٌ َغل ْٔكنا

 عقهٛةخ ٛوا ة  ٚةٍٕٛ ٔ ٚعةيى ّأَة إم انزفكٛةو  ثزعهةٛى الهرجبٛةّ ثبنغةخ روثٕٚةخ أًْٛةخ

 انزغةبهة إٌ .( ٖٕ -ٕٕ.DeBono, ٔ81ٙ, P.P ) انجوَةبيظ ْةنا يةٕاك يةٍ يقزهفخ

  ,(CoRT) كةٕهد ثوَةبيظ ثبٍةزعًبل ٚزعهة  فًٛةب فبٕةخ يؾةلكح كبَةذ إٌ ٔ انعوثٛةخ

 انزفكٛةو رعهةٛى فةٙ فبعهٛزةّ عهةٗ انعةبنى كٔل يةٍ كضٛةو فٙ رغبهثّ فالل يٍ أصجذ نن٘ا

 ثبنًوؽهةخ ٔاَزٓةبءع  األٛفةبل هٚةبٗ يوؽهةخ يةٍ ثةلءاع  انلهاٍةٛخ مانًواؽة ٛهجةخ نةلٖ

 قةلهح ًٚزهةك نٛغعهةّ اعزٛةبك٘ غٛةو رفكٛواع  ٚفكو كٙ نهحبنت انًغبل فَؼ فئٌ انغبيعٛخ

 رفكٛةوْى فةٙ يزًٛةيح ٔثُتةوح رٕاعّٓ انزٙ انًقزهفخ انؾٛبح يٕاقف يح انزفبل فٙ عبنٛخ

  .( ٕٕ.Baum, ٔ88ٔ, P ) انًْكالد نؾم

  إعًةبل ٚؾٖةم نةى أَةّ ثٛةل قلًٚةخ عٖةٕه إنٗ ًٚزل كبٌ إٌ ٔ ثبنزفكٛو الْزًبوا إٌ    

 أكضةو انَةبث  فةٙ فبنًغزًعةبد انجْةو٘  انةليب  عًةم ٔكٛفٛةخ ,انزفكٛةو عًهٛةخ عهةٗ

 انعقٛةلح رًهٛةّ يةب عهةٗ ٚعزًةل انقةواهاد ٔارقةبم انًْةكالد ؽةم كةبٌ ٔ اٍةزقواهاع 

 يَةزٕكعبع  انزهًٛةن عقةم ععةم عهٗ ٛيانزوك فالل يٍ ٚزى كبٌ انزلهٌٚ ٔأيب األفالقٛخ 

 يٓزًةبع  إٔةجؼ انؾبٙةو انٕقذ فٙ انًغزًح نكٍ ,ثبنًعهٕيبد يَبؽزّ عًٛح يمء ٚغت

 يةح انزعبيةم ؽَةٍ عهةٗ ٔانقةلهح ثبنزفكٛو االْزًبو رياٚل َؾٕ ٔرًُٛزٓب انغٕٓك ثزحٕٚو

 انفةوك أفةن ْٔكةنا  ي  ٙٙٓ  88ٙٔ )انَةؤه   آفةو ثعل ٕٚيبع  انًزياٚلح انًعهٕيبد

 فبعم رغٛٛو أ٘ إلؽلاس انوكٛيح ْٕٔ ,ٔأٍهٕثّ انعقم أكاح فٕٓ رفكٛوِ  رًُٛخ إنٗ ٚزغّ

 ٔقٚبٚبِ  يْبكهّ ٚؾم ثّ األفٚم  َؾٕ انزحٕه إنٗ نهٕٕٕل ٔانَجٛم ؽٛبرّ  فٙ

 انعقةم  نزًُٛةخ ٔاأليضةم انًُبٍةت انًُةبؿ ٕٚعةّ أٌ ثعةل انحجٛعٛةخ انًةٕاهك َٚةقو ثّٔ  

 ٔ ٛبقبرةّ أقٖةٗ إنةٗ نهٕٕةٕل رفعٛهةّ صةى فّٛ  ٔرتٕٛهّ انعًٛ  انزفكٛو عهٗ ٔانزؾفٛي

 .انؾٚبهح هكت فٙ   انؾٛبح رحٕٚو فٙ كٔهِ رفعٛم

ٔ   ٍٕاء ؽل عهٗ ٔانُبيٛخ انًزحٕهح انلٔل يقزهف فٙ ٔانًجلعٍٛ ثبإلثلال االْزًبو إٌ

 انعهًةبء نةلٖ انًعةؤف يةٍ إٔةجؼ انؾلٚش  انعٖو فٙ قٖٕٖ ٙؤهح ٚعل كبٌ إٌ

 إربؽةخ يةلٖ فةٙ انُبيٛةخ أٔ انًزقهفةخ  ٔاأليةى انًزقليةخ األيةى ٍٛثة انفةوال ٔانًفكةوٍٚ

 اإلثلال إٔجؼ فقل اإلثلاعٛخ  ٛبقزٓب إثواى فٙ انًجلعخ نهعقٕل إربؽزٓب علو أٔ انفوٓ

 آفو  يغزًح رقهف أٔ انًغزًعبد يٍ يغزًح رقلو فٙ اإلٍوال فٙ انؾبٍى انًؾك ْٕ
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 ٔرؾةلٚبد انًقزهفةخ انؾٛبرٛةخ دانًْةكال يٕاعٓةخ فةٙ نإلََةبٌ انو َٛةخ األكاح كَٕةّ

 ي ٔٓ  88ٙٔ )ٍالًٚخ  يعب انًَزقجم

 انن٘ انعبنى ثَجت ,فٛٓب انًؤصوح انقلهاد ٔرًُٛخ اإلثلاعٛخ ثبنًغبالد االْزًبو كبٌ ٔإما

 ٚةزى أٌ ًٚكةٍ ال ألَةّ انًعهٕيةبد  رغٛٛةو ٔثَةوعخ ثبنزعقٛةل ٚزٖةف ٔانةن٘ فٛةّ َعةِٛ

 ٍةهٕكّ ٚزَةى أٌ كٌٔ ثةبنفوك انًؾٛحةخ وادٔانًزغٛة انعٖةو يزحهجةبد ثةٍٛ فّٛ انزٕفٛ 

 انزوثٛةخ  ّةعبه رؾةذ ( ٕٓٓٓ ) عبو عقل انن٘ عًبٌ يؤرًو فئٌ    اإلثلاعٙ ثبنحبثح

 ٔأٍبرنح انزوثٕٚخ انقٛبكاد يٍ علك فّٛ ّبه  انن٘  نهًَزقجم اٍزضًبه أفٚم اإلثلاعٛخ

 ؾةوٍٚٔانج ٔانَةعٕكٚخ ٔيٖةو انعةواال يضةم انعوثٛةخ انةلٔل يةٍ  عةلك فةٙ انغبيعةبد

 أْةلاف أْةى يةٍ كةبٌ قةل ٔ ٔاألهكٌ  ٔنجُةبٌ ٔفهَةحٍٛ انًزؾةلح انعوثٛةخ ٔاإليةبهاد

 انعهًٛةخ انٖةالد رٕصٛة  ٔ انعبنًٛخ ٔ انعوثٛخ انزغبهة أفن عهٗ االٛالل ْٕ انًؤرًو

 ْةؤالء ؽبعةبد عهةٗ ٔانزعةوف انعوثٛةخ  انةلٔل يقزهةف فٙ انًٓزًٍٛ ثٍٛ  انزوثٕٚخ ٔ

 انًعهى رَبعل انزٙ انقبٕخ انجوايظ ٔٙح ٔ هعبٚزٓى أٍبنٛت ٔ يْكالرٓى ٔ انًجلعٍٛ

 االرٖةبل ٔ انًعهٕيةبد ركُٕنٕعٛب رٕصٛ  ٔ نلٚٓى ٔاإلثلاعٙ انعهًٙ انزفكٛو رًُٛخ عهٗ

 ي.1  ٓ ٕٓٓٓانقنافٙ  )  ٔرعهًٛٓى

 انًعهًةٍٛ قٛةبو فةالل يةٍ رًُٛزٓةب ًٚكةٍ كةبٌ إٌ ٔ اإلثةلاعٙ انزفكٛةو عهةٗ انقةلهح إٌ

 انًُةبؿ رٕفٛو فٙ رَٓى ٍهًٛخ روثٕٚخ هعبٚخ انزعهًٛٛخ نًواؽما كبفخ فٙ انحهجخ ثوعبٚخ

 أٍبنٛت ٔإرجبل كهاٍٛخ يُبْظ ٔرٕفٛو ؽٕنٓى  ثًب انزفكٛو نهحهجخ رزٛؼ ٔ انغٛل انزوثٕ٘

ي   ٗٓ  88ٓٔ اٜنٍٕةٙ  ) اإلثةلاعٙ انزفكٛةو فةٙ قةلهارٓى رًُةٙ رلهَٚةٛخ ٔٛوا ة 

 ال قل األفواك نلٖ اإلثلال أٌ عهٗ ( 81ٖٔ) عبو أكل قل ( Ferquson) فٛوكٌَٕ فئٌ

 ٔإظٓةبهِ اَحالقةّ رعٛة  انزةٙ انعٕايةم يةٍ رؾةوه إنةٗ ٚؾزبط ٔإًَب رحٕٚو إنٗ ٚؾزبط

 أيهزةّ ٙةؤهٚبع  يحهجةبع  رعةل اإلثلاعٛةخ ٔانقٖةب ٔ انقةلهاد رًُٛةخ فعًهٛةخ   ٚغت كًب

 انَةهًٛبٌ )انضبنضةخ  األنفٛةخ فةٙ ثبنلفٕل ّوعذ انزٙ اإلََبَٛخ انؾٛبح ٔعٕايم ظؤف

 ي1ٓ  ٖٕٓٓ

 فٙ عًهٕا اننٍٚ انًعوفٍٛٛ انُفٌ عهًبء أّٓو يٍ عل انن٘ ( Bruner ) ثؤَو ٔثٍٛ

 عةٍ انْةقٔ ًٚزهكٓةب انزةٙ ثبنًفبْٛى ٚزًضم انن٘ انًعوفٙ انجُبء أٌ إنٗ اإلثلال يٛلاٌ

 أٔٙةؼ ٔ اإلثةلاعٙ  انزفكٛةو عًهٛةخ فةٙ انًًٓةخ انعُبٕةو يةٍ رعةل ثةّ  انًؾةٜٛ انعةبنى

 نهًْةكالد علٚةلاع  ؽةالع  ًٚضةم اإلثةلال أٌ انًعوفٛةٌٕ ثٓةى تصورة انةنٍٚ انكْةحبنزٌٕٛ

 انجؾش َؾٕ انًزغّ انزفكٛو أٌ ثٍٛ فقل ( Floyed ) فهٕٚل إيب  انًقزهفخ انؾٛبح ٔيٕاقف

 فبإلثةلال   األفةواك  إثةلال  فةٙ  أٍبٍةٛخ ٙةؤهح ٚعةل انًْةكالد نؾةم يزُٕعخ أثعبك عٍ

 رزَةى فبٕةخ عقهٛخ عًهٛبد عٍ ُٚزظ هاع َٔبك فناع  ٔعًالع  اإلََبَٙ انُْبٛ يٍ هاال َٕل

 االفزةوال  فةٙ اإلثةلاعٙ انَةهٕ  ٔٚزغهةٗ ... ٔاألٕبنخ ٔانغلح  ٔانحالقخ  ثبنًؤَخ 

 . ٔانزقحٜٛ ٔانزتن   ٔاالٍزُجبٛ  ٔانزعهى 

 إثةلال يةٍ فًةب فةوا  يٍ رُْت ٔال فوا  يٍ رزكٌٕ ال كبَذ إٌ ٔ اإلثلاعٛخ انعًهٛخ إٌ 

 انعةبو انٚعف يٍ ٚعبٌَٕ اننٍٚ انحهجخ فئٌ ٔ يٍ صّى  ّٙء يٍ ٔ نْٙء إثلال ْٕٔ إال

 إنةٗ  ثؾبعةخ فٓةى اإلثةلاعٙ انزفكٛةو يٓةبهاد الٍةًٛب ٔ األٍبٍةٛخ انزفكٛةو يٓةبهاد فٙ

 انًٕاْةت ثوَةبيظ انجةوايظ ْةنِ يٍ ٔ انحهجخ عهٛٓب ٚزلهة ( رعهًٛٛخ ) رلهَٚٛخ ثوايظ
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 اإلثلاعٛةخ ْةكالدانً ؽةم ثوَةبيظ . ٔ( Talent unlimited )  انًؾةلٔكح غٛةو

 (Creater Problem Solving  ).   ي.1ٓ  88٘ٓٔ)اثٕ ٛبنت 

 يؾزةـٕٖ ًٙةـٍ انزفةـكٛو يٓةـبهاد كيةـظ ٙةؤهح عهةٗ (Jhonson,ٔ88٘)أكةلٔ 

 انزعهٛى يح ٔانزُتٛى  انًَزٕٖ عبنٛخ انزفكٛو يٓبهاد ثوَبيظ كيظ عهٗ ٔأكل   انًُـٓـظ 

 ٔرحةٕه رؾَةٍ ظٓةو إم االثزةلا ٙ  انضبنةش ٖةفان ٔؽزٗ انوٚبٗ عًو فٙ األٛفبل ٚزهقبِ انن٘

 (Jhonson,ٔ88٘, Pٖٔ)  ٍٕاء ؽل عهٗ  ٔانًعهًٍٛ نهزالينح ثبنَُجخ أًْٛخ مٔ

 اإلثلاعٙ انزفكٛو ثٍٛ إٚغبثٛخ اهرجبٛٛخ عالقخ ٔعٕك عهٗ انعهًٛخ انلهاٍبد أكلد ٔنقل

 ًورفعخان انقلهح مٔ٘ األفواك أٌ ( Torrance, ٔ81٘ ) رٕهٌَ أٔٙؼ فقل ٔاننكبء 

 مٔ٘ األفةواك أيةب انةنكبء  فةٙ انًزٍٕةٜ فةٕال يَةزٕٖ ايزال  إنٗ ُٚيعٌٕ اإلثلال فٙ

 )َْةٕاَٙ   اإلثلال فٙ ٙعٛفخ قلهاد ايزال  إنٗ ًٚٛهٌٕ اننكبء فٙ انًُقفٚخ انقلهح

 فٙ رَٓى أٌ ًٚكٍ انزٙ اننكبء ََجخ أٌ ( 818ٔ ) هّٔكب عل   ٔ ي  1ٖٔٓ  81٘ٔ 

 انعقهٛةخ نهقةلهاد األكَةٗ انؾةل أيةب كهعةخ  ( ٕ٘ٔ ) عُةل رقةح انعهًةٙ  اإلثةلال رةٕفٛو

 أيةب كهعةخ  ( 8٘ – ٓٔٔ )  ثةٍٛ فٛٓةب اننكبء ََجخ رزوأػ انفٌُٕ يغبل فٙ انًحهٕثخ

 ٔ انلهاٍةٙ انزؾٖٛم أٌ انقوعبٌ ٔثٍٛ  كهعخ ( ٘ٔٔ ) ٚكٌٕ أٌ فًٛكٍ األعهٗ انؾل

 انجبؽضبٍَٛ رْغٛح ٔ  زعهٛىٔان انزوثٛخ يؤٍَبد رعبنغٓب انزٙ انقٚبٚب يٍ عل قل كبٌ إٌ

 ٍةهجبع  فٛةّ رةؤصو ٔ ثةّ رةورجٜ انزةٙ انعٕايةم الٍةًٛب انًقزهفةخ عٕاَجةّ يةٍ كهاٍةزّ عهةٗ

 يعبيةم إنةٗ رٖةم عبنٛةخ ثلهعةخ مكةبء ثَُةجخ ٚةورجٜ انزؾٖةٛهٙ انزفةٕال فةئٌ   ٔإٚغبثبع 

 ٔنكةٍ يجةلعبع  ٚكةٌٕ أٌ ًٚكةٍ رؾٖةٛهٛبَ  انًزفةٕال فةئٌ نةننك  ( 61ٓ ) قةلهِ  اهرجةبٛ

 كٔ٘ عةٌٕ  ي  ٔأكلٙ٘ٓ  818ٔ انزؾٖٛم )هّٔكب  فٙ يزفٕقبع  ٚكٌٕ ال قل انًجلل

(Jhon Dewy)ٗاألكاح ٚعلاٌ فبٓ ثْكم انًجلل ٔانزفكٛو عبو ثْكم انزفكٛو أٌ عه 

 ْةٕ اإلثةلال أٌ ( Luria ) نٕهٚةب ثةٍٛ ٔ   عهٛٓةب ٔانزغهةت انًْةبكم نًعبنغخ انٖبنؾخ

 رٓٛئةخ ْةٕ انًٓةى إٌ ٔ األفةواك عًٛةح نةلٖ يٕعةٕكح قةلهح ْٔةٕ انزفكٛةو يواؽةم أعهةٗ

 يَةزٕٚبرٓب أهقةٗ إنةٗ ٔإٖٚبنٓى انًجلعٍٛ ّقٖٛبد رًُٛخ عهٗ رَبعل انزٙ انتؤف

 .يٗٔٓ  ٕٔٓٓ )قحبيٙ 

 ثحجٛعةخ رزعهة  يهقٖةخ ثًؤّةواد انؾبنٙ انجؾش أًْٛخ رجٛبٌ ًٚكٍ رقلو يًب ٔاَحالقبع 

  :ٚترٙ ٔكًب يزغٛوارّ

 يًةب ٔانًعوفةخ  انًعهٕيةبد فغةور عٖو ْٕ انحهجخ فّٛ ٚعِٛ انن٘ انعٖو إٌ •

  .انغلٚلح ٔانقجواد انًٕاك يح نهزفبعم قلهارٓى ٔرؾٍَٛ يَؤٔنٛبرٓى ىٚبكح إنٗ  أكٖ

 فةٙ فبٕةخ (CoRT)   كةٕهد ٔثوَةبيظ عبيةخ انزلهَٚةٛخ انجةوايظ أًْٛةخ إٌ •

 يةٍ ٕةؾٛؾخ ثٖةٕهح أفكةبهْى رٕعٛةّ عهةٗ انحهجةخ رَةبعل كبَةذ ٔاٌ  انزفكٛةو رعهةٛى

  .ٔافزٛبهْب ٔانجلا م انؾهٕل أفٚم عٍ ٔانجؾش انًٕقف ٔأ انًْكهخ فؾٔ فالل

 انًَزًو انزعهى يجلأ نهحهجخ رؾق  أٌ ًٚكٍ انزفكٛو عهٗ انزلهٚت إٍزوارٛغٛخ إٌ •

 ٕةعٛل عهةٗ انًْةكالد ؽةم ٔ انًعهٕيةبد يعبنغةخ فٙ فبعهٛزٓى ىٚبكح عهٗ ٔرَبعلْى

 .  انزٍٕح فٙ انًَزًو انًعوفٙ انًٛلاٌ

 ْةنا نزًُٛةخ ٔإَغبؽٓةب انحةوال أفٚةم عةٍ ٔانجؾش اعٙاإلثل انزفكٛو كهاٍخ إٌ •

    ٔانزعةوف انزوثٕٚةخ انعًهٛخ رحٕٚو فٙ ٍَٛٓى انحهجخ نلٖ ٔقٛبٍّ انزفكٛو يٍ  انُٕل

 .اإليبو إنٗ رقليٓى ثبرغبِ أألكٔاد أفٚم عهٗ
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 :(Research Objectives & Experiments) فشػُبره و انجؾش هذف

 :َأرٍ يب انؾبنٍ انجؾش اعزهذف
 انٖةف ٛهجةخ نةلٖ اإلثةلاعٙ انزفكٛةو رًُٛةخ فةٙ رةلهٚجٙ ثوَةبيظ رةتصٛو فةخيعو •

  .انًعهًٍٛ يعبْل فٙ انضبَٙ

  :اٜرٛزٍٛ انٖفوٚزٍٛ انفوٙٛزٍٛ ٔٙح انجؾش ْلف ٔنزؾقٛ 

 أفةواك نةلهعبد انؾَةبثٍٛ انًزٍٕةحٍٛ ثةٍٛ مٔ كالنةخ اؽٖةب ٛخ فةوال ٕٚعةل ال •

 نةلٖ انجعةل٘ اإلثةلاعٙ نزفكٛةوا افزجةبه فةٙ انٚبثحخ ٔانًغًٕعخ انزغوٚجٛخ انًغًٕعخ

 انًعهًٍٛ. يعبْل فٙ انضبَٙ انٖف ٛهجخ

 ٔ انةنكٕه نلهعبد انؾَبثٍٛ انًزٍٕحٍٛ ثٍٛ مٔ كالنخ اؽٖب ٛخ فوال ٕٚعل ال  •

 نةلٖ انجعةل٘ اإلثةلاعٙ انزفكٛةو افزجةبه فةٙ انزغوٚجٛةخ انًغًٕعةخ فةٙ  اإلَةبس كهعةبد

 .انًعهًٍٛ يعبْل فٙ انضبَٙ انٖف ٛهجخ

 :(  Research Limitations) انجؾش ؽذود

 :ثـ انؾبنٍ انجؾش َزؾذد          
  .انجُبد ٔ نهجٍُٛ ثغلاك يؾبفتخ فٙ انًعهًٍٛ يعبْل فٙ انضبَٙ انٖف  ٛهجخ •

 ؤٕٔٓ – ٕٕٔٓ    انلهاٍٙ نعبواانفٖم انلهاٍٙ االٔل يٍ  •

     :( Definition of The Terms) انًظطهؾبد رؾذَذ

  : اٜرٛخ انًٖحهؾبد انجبؽضبٌ ؽلك         

   Training Program      انزذسَجٍ انجشَبيظ – أولا 

 :رعوٚف يُٓب علح ثزعوٚفبد انزلهٚجٙ انجوَبيظ عوف

 : ( Good, ٔ81ٖ )   كىد -1 

 انًغةبل فةٙ عبيةخ أْةلاف نزؾقٛة  يعةٍٛ يغةبل فةٙ رةُتى كهاٍةٛخ فٖةٕل يغًٕعةخ 

 .(Good ,ٔ81ٖ,P.ٖ٘1 )     انزوثٕ٘

           (  Mayer, ٔ81ٖ ) يبَش -ٕ

 ثزُتةٛى ٚزًضةم انةن٘ يعةٍٛ ْةلف نجهةٕ  ثٓةب انقٛةبو ُٚجغةٙ انزةٙ انُْةبٛبد يةٍ ٍهَةهخ

 .(Mayer, ٔ81ٖ) ٔيْؤعٛزٓب انقحخ أْلاف ثٍٛ انعالقبد

 :88ٖٔ نهزشثُخ ألهًٍُ انُىَغكى يكزت ٖ-  

 انًٓةبه٘ انًَزٕٖ ٔرحٕٚو نزؾٍَٛ انًزلهثٍٛ إنٗ ٚقلو انن٘ انًقحٜ انًُزتى انُْبٛ

 نلٚٓى انًعوفٙٔ

 ي.ٙٔٓ  88ٖٔانََٕٛكٕ  (

 :(   De Bono, ٔ881) ثىَى دٌ -ٗ

 ٔمنك ٔانْقٖٛخ انعقهٛخ قلهارٓى رًُٛخ عهٗ انحهجخ رؾفي انزٙ انُْبٛبد يٍ يغًٕعخ

 ثًقزهةف فةبٓ ثْةكم ٔاإلثةلاعٙ عةبو ثْةكم ٔرفكٛةوْى إكهاكٓةى رٍٕةٛح فةالل يةٍ 

 ( De Bono,ٔ881  ) انقلهاد رهك رؾق  انزٙ انٍٕب م

 De) ثَٕةٕ ك٘ نهًُتةو انزةلهٚجٙ نهجوَةبيظ انُتةو٘ انزعوٚةف انجبؽضةبٌ رجُةٗ ٔنقةل

Bono) ّٔاألقحةبه  انعةبنى كٔل ٕةعٛل عهةٗ انجبؽضٍٛ قجم يٍ ٔاٍزعًبنّ أٔالع  نؾلاصز 

   .صبَٛبع  انعوثٛخ

فَ  ٔ  :ثتَّ إعوا ٛبع  انزلهٚجٙ انجوَبيظ انجبؽضبٌ عو 
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واد انزوثٕٚةةخ انقبثهةةخ نهزحجٛةة  ٔ ٔ انقجةة اإلعةةواءاد ٔ انُْةةبٛبد يةةٍ يغًٕعةةخ

انًَةةزقليخ فةةٙ انجؾةةش انؾةةبنٙ ٔانزةةٙ رٓةةلف إنةةٗ رؾفٛةةي انحهجةةخ عهةةٗ رًُٛةةخ قةةلهارٓى 

انعقهٛخ  يٍ فةالل رٍٕةٛح إكهاكٓةى ٔ رفكٛةوْى ثْةكم عةبو ٔ اإلثةلاعٙ ثْةكم فةبٓ ٔ 

نغةوٗ إثةواى أفكةبه علٚةلح غٛةو رقهٛلٚةخ ٔ اٍةزعًبنٓب فةٙ ؽةم  يعزةبكعلو رقجم يةب ْةٕ 

 .د انزٙ رٕاعٓٓى فٙ ؽٛبرٓى انلهاٍٛخ ٔ انعًهٛخانًْكال

 :(  Creative Thinking)  أثذاػٍ انزفكُش – صبَُبا 
  : رعوٚف يُٓب علح ثزعوٚفبد اإلثلاعٙ انزفكٛو عوف

  :( Guilford, ٔ8ٕٙ)   عهفىسد -ٔ

 اإلعبثةبد ثزُةٕل رزًضةم فوٚةلح ثقبٕةٛخ فٛةّ اإلَزةبط ًٚزةبى انقةلهاد يةٍ يفزةٕػ ََة 

 انحالقخ رًْم انقلهاد ْنِ ٔأٌ َبؽٛخ يٍ انًعحبح انًعهٕيبد رؾلكْب ال انزٙ انًُزغخ

 .( ٖٔ.Guilford , ٔ8ٕٙ, P) ٔاألٕبنخ ٔانًؤَخ

  :( Torance, ٔ8ٕٙ) رىساَظ -ٕ

 أٌ أٔ  حانًفقةٕك نهعُبٕةو ٔاعٛةبع  ٔ نهًْةكالد ؽَبٍةبع  انفةوك فالنٓةب يٍ ٖٚجؼ عًهٛخ

 انفةؤٗ ٔٙةح ٔ ,ٔرؾلٚةلْب ْةكهخانً عةٍ انجؾةش صةى ,يَُةقخ غٛةو انًعهٕيةبد

  ,Torrance, ٔ8ٕٙ)ٓةبؽٕن    انزعةلٚالد ٔإعةواء انُزب ظ عهٗ نهؾٖٕل ٔافزٛبهْب

P.ٔٙ ).. 

 :( Klenz, 1891 ) كهُُض -3

 انًٕٙةةٕعبد أٔ ٔانقجةةواد ٔانعًهٛةةبد األفكةةبه ٔرٕنٛةةل فهةة  ٚزٚةةًٍ َْةةبٛ

 (Klenz, ٔ811, P .ٔ )  

 :( Harris, 1889 ) هبسَض -4

   ثٕاٍحخ ألٕهٛخأ األفكبه ٔرٕنٛل انغلٚلح  األّٛبء ٔفه  انزقٛم عهٗ ْقٔان قبثهٛخ

6- (Pyer, 1888  ):  

 انفوٚةةةلح نهًْةةكالد ؽهةةةٕل كقهةةة  علٚةةلح ثحوا ةةة  انزفكٛةةةو عهةةٗ انقةةلهح

 (Pyer, 1888, P.1ٕ). 

 فةٙ انًزجُةٗ االفزجبه ألٌ (  Guilford, ٔ8ٕٙ) كهٛفٕهك رعوٚف انجبؽضبٌ رجُٗ ٔنقل

  .رعوٚفّ يح انًُتو نٓنا انُتو٘ اإلٛبه اعزًل لق انجؾش ْنا

 عُةل انًَةزغٛت عهٛٓةب ٚؾٖةم انزةٙ انكهٛةخ ثبنلهعةخ فٛزًضةم :أعشائاٍ انزؼشَا  أياب

 .انجؾش ْنا فٙ رجُّٛ رى انن٘ اإلثلاعٙ انزفكٛو افزجبه فقواد عهٗ  إعبثزّ

 يؼهذ اػذاد انًؼهًٍُ

ٍحخ يلح انلهاٍخ نلهاٍخ انًزٕنزوثٛخ رقجم فوٚغٙ ايؤٍَخ رعهًٛٛخ ربثعخ نٕىاهح ا

فٛٓب فًٌ ٍُٕاد انَُٕاد انضالس االٔنٗ ركٌٕ انلهاٍخ عبيخ ٔركٌٕ كهاٍخ 

انزقٖٔ فٙ انٖفٍٛ انواثح ٔانقبيٌ   ٔرقوط يعهًٍٛ ؽبٕهٍٛ عهٗ ّٓبكح 

 ي 1 ٓ  88٘ٔانلثهٕو فٙ انزوثٛخ ) ٔىاهح انزوثٛخ   
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 خهفُخ َظشَخ و دساعبد عبثمخ

 :كىسد وثشايظ رًُُخ انزفكُش وأثذاعثشَبيظ ان  .أولا 

نقةةل أْةةزى انعهًةةبء ٔانزوثٕٚةةٌٕ فةةٙ رًُٛةةخ انزفكٛةةو ٔانزفكٛةةو  اإلثةةلاعٙ ٕٔةةًًٕا ثةةوايظ 

 :رلهٚجٛخ نٓنا انغوٗ ٔ يٍ ثُٛٓى

  Edward De Bono&CoRt Program) إدواسد دٌ ثىَى وثشَبيظ كىسد 

بو ٔانعةبنٙ ثكةبنٕهًٕٚ فةٙ ٔنل إكٔاهك ك٘ ثَٕٕ  فٙ عيٚوح يبنحب  ٔأكًم  رعهًّٛ انعة

صى ؽٖم عهٗ ثعضخ عهًٛخ إلكًبل رعهًّٛ انعةبنٙ فةٙ  -عيٚوح يبنحب -فٙ ُّٔٛ  (انحت

عبيعةةخ أكَةةفٕهك انجوٚحبَٛةةخ  إم رقٖةةٔ فةةٙ انفَةةهغخ ٔعهةةى انةةُفٌ  ٔؽٖةةم عهةةٗ 

ٔ قل عًم أٍةزبماُ  .انلكزٕهاِ فٙ انحت صى فٙ عهى انُفٌ يٍ عبيعخ كًجوكط انجوٚحبَٛخ

بيعةةبد انًًهكةةخ انًزؾةةلح  ٔأٍةةزبماُ ىا ةةواع فةةٙ عبيعةةبد انٕالٚةةبد انًزؾةةلح ٔثبؽضةةبُ فةةٙ ع

األيوٚكٛخ ٔأٍُزوانٛب ٔكُلا  ٔ أَّ ٚعةل عبنًةب يةٍ انًجةوىٍٚ فةٙ ؽقةم انزفكٛةو اإلثةلاعٙ  

نغةخ   ( 1ٖ )كزبثةبع  روعًةذ إنةٗ    (ٕٙ) ٔرعهةى يٓةبهح  انزفكٛةو  انًجبّةو   إم كزةت

ثهةلاع  ٔ أٌ رقٖٖةّ يعةؤف  فةٙ انعلٚةل  (ٗ٘)ٔرهقٗ كعٕاد إلنقبء يؾبٙواد فةٙ 

ْبهفوك   اكَفٕهك  كًٛجةوطي  كًةب إٌ فجورةّ فةٙ انحةت ٍةبعلرّ (يٍ انغبيعبد يضم 

أٔٙةؼ   ( 8ٙ8ٔ )فٙ يعوفخ رًٖٛى ٛوا   اننكبء  ٔفٙ كزبثّ يٛكبَٛكٛةخ انعقةم عةبو 

آنٛخ عًم انْجكخ انعٖةجٛخ فةٙ انةليب  كُتةبو فةبٓ ثزُتًٛةّ  ٔقةل هكةي  ()ك٘ ثَٕٕي 

ٔ ٔٙةح عةلح  ،( ٘ٓٔ.De Bono, ٕٓٓٓ, P )كضٛوا عهٗ انزفكٛةو  اإلثةلاعٙ انجُةبء 

ثةةوايظ نزعهةةٛى انزفكٛةةو ٔرلهٚجةةّ إّةةزٓود فةةٙ انعةةبنى انغوثةةٙ ٔانعوثةةٙ ٔٛجقةةذ فًٛٓةةب ٔ 

انجؾش انؾبنٙ أعزًل  أؽل ْنِ انجوايظ ٔرتكل يٍ يةلٖ فبعهٛزةّ فةٙ رًُٛةخ انزفكٛةو ٔيةٍ 

 :آّو ثوايغّ ْٙ

 :(  The CoRT Thinking Program  )كُش ثشَبيظ كىسد نهزف

 Cognitive)ًٚضم يٖحهؼ كٕهد انؾؤف األٔنٗ نًؤٍَخ انجؾش انًعوفٙ 

Research Trust)  ٔأٙٛف انؾوف(O)    نزَٛٛو قواءح انًٖحهؼ ككهًخ

 ( De Bono ) ٔيؤٍَخ انجؾش انًعوفٙ يؤٍَخ ربثعخ نغبيعخ كًٛجوط قبو ك٘ ثَٕٕ

انًزعهقخ نٗ إكاهرٓب ثُفَّ  فٓٙ يؤٍَخ رٓزى ثبنجؾٕس ٔرٕ  (8ٙ8ٔ)ثئَْب ٓب عبو  

انزفكٛو ٔرٕنٗ  ثبإلكها  ٔانفٓى ٔانقٚبٚب انًزٖهخ ثبنعقم ٔانزفكٛو  أَْت فٛٓب يوكيا  فبٕب نزعهى

ٔٚعل   (،ٕٔ-ٔٔص ،88ٔٔدٌ ثىَى،  ) إكاهرّ ٔاإلّواف عهّٛ   ( De Bono )ك٘ ثَٕٕ 

ٙ ظٓود فٙ ْنِ انًؤٍَخ  ًٚكٍ يٍ أّٓو انجوايظ انز  (CoRT)ثوَبيظ كٕهد 

رحجٛقّ عهٗ يقزهف األعًبه ٔانًَزٕٚبد إم ٛج  فٙ ثوٚحبَٛب عهٗ فئبد عًوٚخ 

رعهًٓى انزفكٛو  (Snuday)ٕغٛوح ألٛفبل ثعًو أقم يٍ فًٌ ٍُٕاد فٙ يلاهً 

يٍ كهًٔ كٕهد ٕعٕكاع إنٗ ٛهجخ انغبيعخ فقل ٛج  عهٗ يقزٍٖٛ ثبنكٕيجٕٛرو 

(IBM)  ٖٕٛهجخ انغبيعخ  ٔيضهًب اٍزعًم يح فئبد عًوٚخ فئَّ ٛج   فٙ فوََب ثًَز

كهعخ ْٔنا ال ٚجلٔ   (ٓٗٔ – 1٘)عهٗ قلهاد يزعلكح ََٔت مكبء روأؽذ ثٍٛ 

ٚٓزى ثعًهٛبد انزفكٛو  (CoRT) غوٚجب فئٌ انلهً انن٘ رًُّٚ ثوَبيظ كٕهد

ذ األٍبٍٛخ  ْٔٙ ٔاٙؾخ فٙ أٚخ يوؽهخ عًوٚخ  كًب إٌ انلهًٔ فٙ انجوَبيظ ًًٕ

ًٔٚكٍ رعوٚف  ،( ٙٙ-٘ٙ.De Bono, ٔ88ٙ, P.P )نزكٌٕ ثَٛحخ ٔعًهٛخ 

 :انجوَبيظ يٍ فالل يُحهقٍٛ ًْب
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 :أؽبس انُظشٌ انزٌ َمىو ػهُه انجشَبيظ .ٔ

فةةٙ إٛةةبهِ انُتةةو٘ عهةةٗ يفٓةةٕو فةةبٓ نهزفكٛةةو   (CoRT)ٚوركةةي ثوَةةبيظ كةةٕهد

ٖةةٙ  انًةةلهًٔ انزق )ٔاإلكها  ٔانعالقةةخ ثًُٛٓةةب  فقةةل عةةوف ك٘ ثَٕةةٕ انزفكٛةةو ثتَةةّ 

نهقجةةوح يةةٍ أعةةم غةةوٗ يةةب  ٔقةةل ٚكةةٌٕ منةةك انغةةوٗ ْةةٕ انفٓةةى أٔ ارقةةبم انقةةواه أٔ 

دٌ )ؽةةةةم انًْةةةةكالد  أٔ انؾكةةةةى عهةةةةٗ األّةةةةٛبء  أٔ انقٛةةةةبو ثعًةةةةم يٓةةةةى عةةةةلاع انزقحةةةةٜٛ  أٔ 

إنٗ يُبقْةخ انزفكٛةو ثؤّٚةخ  (De Bono) كًب رحوال ك٘ ثَٕٕ  (، ٕٗ، ص818ٔثىَى،

 )ٗ ٔعةةٕك يةةب أٍةةًبِ انزفكٛةةو انْةةبيم أٔ انًؾةةٜٛ عًٛقةةخ ّٔةةبيهخ ٔنفزةةذ األَتةةبه إنةة

Lateral Thinking )   ٍَٕل يٍ انزفكٛو انةن٘ ٚةلفح اإلََةبٌ إنةٗ أٌ ٚقةوط ية ْٕٔ

انُحةةبال انزقهٛةةل٘ نهجؾةةش عةةٍ َقةةبٛ أكضةةو ثعةةلا ٔعًقةةب فةةٙ َةةٕاؽٙ يقزهفةةخ ثةةبنًٕقف 

انًَةةزلعٙ نهزفكٛةةو نَٛزؾٚةةو عًٛةةح انًعهٕيةةبد انًحهٕثةةخ ٍةةعٛب ٔهاء إٚغةةبك ٛوا ةة  

كننك فقل  (٘ٙٔ-ٗٙٔ.Tiedt & etal, ٔ818, P.P)ثلٚهخ نهزؾلٚل أٔ ٙى انًٕقف 

 Rertical)ثٍٛ انزفكٛو انزقهٛةل٘ أٔ انعًةٕك٘   ( De Bono, ٔ8ٙ1 )يٛي ك٘ ثَٕٕ 

Thinking )    ٜٛٔانزفكٛو انْبيم أٔ انًؾة( Lateral Thinking) ٕفبنزقهٛةل٘ ْة   

ٔانزؾهٛةةم ْٔةةٕ انةةن٘ ُٚجضةة  يةةٍ يفٓةةٕو  أٔ  انزفكٛةةو انةةن٘ ٚٓةةزى ثعًهٛةةبد انزتيةةم ٔانفٓةةى

رعوٚف يُفوك  أ٘ إَّ ٚجُٗ َزٛغخ رواكى انًعهٕيبد ٔاؽلح فٕال األفةوٖ  ْٔةٕ ٔظٛفةخ 

انُٖف األَٚو يٍ انةليب   أيةب انْةبيم  فٓةٕ رفكٛةو عًهةٙ رٕنٛةل٘ َٚةعٗ إنةٗ اثزكةبه 

يب   كًةب األّٛبء ٔإٚغبك انؾهٕل نهًٕاقف انًقزهفخ  ْٕٔ ٔظٛفخ انُٖف األًٍٚ يٍ انل

كًب أَّ ًٚضم ييٚغب يٍ انًٕاقف ٔانزكزٛكةبد انزةٙ ْةٙ    ( De Bono )ٚواِ ك٘ ثَٕٕ

 فةةةةةةةةةةةةةةٙ ؽقٛقزٓةةةةةةةةةةةةةةب يغةةةةةةةةةةةةةةوك أكٔاد ثئيكةةةةةةةةةةةةةةبٌ كةةةةةةةةةةةةةةم فةةةةةةةةةةةةةةوك رعهًٓةةةةةةةةةةةةةةب

 ( De Bono, ٔ881, P.P. ٔ-ٕ ). 

ال ٚقٖةل يُةّ رعهةٛى انًُحة    ( CoRT )ٔإما كةبٌ رعهةٛى انزفكٛةو فةٙ ثوَةبيظ كةٕهد 

ها  ْةةٕ يعبنغةةخ انًعهٕيةةبد نإلفةةبكح يُٓةةب  ٔفةةٙ هأ٘ ك٘ ٔإًَةةب رعهةةٛى اإلكها   ٔاإلك

إٌ انزفكٛو يب ْٕ إال إكها  ثعُّٛ  فتٌ يعبنغةخ انًعهٕيةبد نإلفةبكح   (De Bono)ثَٕٕ

يُٓةةب ٔثةةننك ٚكةةٌٕ انزفكٛةةو ٔاإلكها  أيةةوا ٔاؽةةلا  فعُةةليب َعهةةى انزاليةةنح انزفكٛةةو فئَُةةب 

َٕعةّ اَزجبُْةب إنٛٓةب ْٔةٕ ٚيٚةل  َعهًٓى اإلكها   ٔإكها  األّٛبء يةٍ ؽٕنُةب ٚةزى عُةليب

ٔٚةةُقٔ ثؾَةةت قةةلهرُب  ٔيعتةةى انزفكٛةةو انعةةبك٘ ٚؾةةلس فةةٙ يوؽهةةخ اإلكها  ٔيَةةتنخ 

رعهةةٛى انزفكٛةةو رٖةةجؼ يورجحةةخ ثًَةةتنخ رٕعٛةةّ االَزجةةبِ  ٖٔٚةةجؼ رعهةةٛى انزاليةةنح كٛةةف 

ٕٚعٌٕٓ اَزجةبْٓى إنةٗ َةٕاؽٙ يعُٛةخ  أيةوا يًٓةب إلكها  كضٛةو يةٍ انؾقةب    ٔانزٕعةّ 

  ( De Bono ) كًب ثةٍٛ ك٘ ثَٕةٕ ، نالَزجبِ عيء أٍبٍٙ يٍ يٓبهح انزفكٛوانًلهٍٙ 

إٌ انًْكهخ فٙ يَتنخ رٕعّٛ االَزجبِ رزًضةم فةٙ إٌ االَزجةبِ ال ٚزٕعةّ كٔيةب َؾةٕ االرغةبِ 

انةةن٘ َفٚةةهّ  ٔال ٚزوٚةةش إم َوغةةت  فةةٙ روٚضةةّ  ٔإًَةةب ٚةةزؾكى فةةٙ االََةةٛبة انحجٛعةةٙ 

ٔأعزقةل ك٘ ثَٕةةٕ إٌ (،  ٗٙٔ، ص88ٔٔىَااى، دٌ ثنالَزجةبِ ْٔةٕ انقجةةوح ٔانًةواٌ  )

انحوٚقخ نزٕعّٛ االَزجبِ انًوغٕة فّٛ رزًضم فٙ رتٌٍٛ ٛوٚقخ فبهعٛخ نزٕعّٛ االَزجةبِ 

أ٘ ٛوٚقخ ًٚكٍ رحجٛقٓب يٍ انقبهط عهةٗ أ٘ يٕقةف ثةلال يةٍ ععهٓةب رُجةح  يةٍ كافةم 

 Tool ) انًٕقف َفَّ  ٔنٓنا عوٗ ٛوٚقزّ انقبٕخ انزٙ أٛه  عهٛٓب ٛوٚقخ األكاح 

Method )  ٙأ٘ رعهةٛى انزاليةنح أكاح يعُٛةخ رَةبعلْى عهةٗ انزفكٛةو ْٔةنِ انحوٚقةخ ْة

ٔٛوٚقةخ األكاح رعُةٙ   ( CoRT )انقبعةلح األٍبٍةٛخ انزةٙ ثُةٙ عهٛٓةب ثوَةبيظ كةٕهد 
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رًٖٛى أكاح ٔاٙؾخ انزفكٛو ٚقٕو انزهًٛةن ثبٍةزعًبنٓب فةٙ يٕاقةف يقزهفةخ  ٔنُغةبػ ْةنِ 

ًٕاقف يقزهفةخ كضٛةوح ًٚةبهً فٛٓةب اٍةزعًبنّ نٓةنِ األكاح  ألٌ انحوٚقخ َُعوِّٗ انزهًٛن ن

انٓلف ْٕ روٍٛـ اٍزعًبل األكاح فٙ مٍْ انزهًٛن ٖٔٚجؼ عيءا يٍ يًبهٍةبرّ انٕٛيٛةخ 

ِٕل إنةٗ  ،فٙ انًٕاقف انًقزهفخ انزٙ ًٚو ثٓب كافم ٔفبهط انًلهٍخ فزعهٛى انزفكٛو إما ُؽ

تةو يجبّةوح إنةٗ عًهٛةخ يةب كَٕٓةب أكاح أكاح فعهٛخ فبنغوٗ يٍ منك انَةًبػ نهحةالة انُ

كقٛقةةخ ثةةلال يةةٍ انُتةةو فقةةٜ إنةةٗ انًؾزةةٕٖ  أيةةب انغةةوٗ اٜفةةو فٓةةٕ انَةةًبػ  نهحةةالة 

 ي1ٓٔ -1ٓٔ، صٕٓٓٓدٌ ثىَى،  )ثبٍزعًبل انعًهٛخ كتكاح يزُٛخ كقٛقخ 

  . ثُُخ يفهىو انجشَبيظ2
ٔانُقل٘ ٔانجُةب ٙ ًٕى انجوَبيظ نٛغحٙ يتبْو انزفكٛو انًقزهفخ يضم انزفكٛو اإلثلاعٙ 

ثًُٓظ ٚزَى ثبنَٕٓنخ ٔانٕٙةٕػ ٔاإلؽكةبو    ( CoRT )ٔرزًٛي ٛوٚقخ ثوَبيظ كٕهد 

ٔانزكبيم ٔؽٍَ انزُتٛى ٔكقخ انعوٗ  ُْٔب  ثحبقبد فبٕخ نهزالينح نكةم كهً يةٍ 

كهًٔ ْنِ انحوٚقخ إم َٚزقم كم رهًٛةن يُٓةب ثجحبقةخ يُٓةب  ٔانجوَةبيظ يكةٌٕ يةٍ ٍةزخ 

يؤنةةف يةةٍ عْةةوح كهًٔ  أ٘ إٌ انجوَةةبيظ ثْةةكهّ انكبيةةم أعةةياء ٔكةةم عةةيء يُٓةةب 

كقٛقةةخ  أ٘ انغةةيء   (٘ٗ)انًكةةٌٕ يةةٍ ٍةةزٍٛ كهٍةةبع  ٔفٖةةٔ نكةةم كهً يةةب ٚقةةبهة 

ٍبعبد كهاٍةٛخ  ٔ ُٚفةوك كةم عةيء يةٍ   (1)انٕاؽل  يٍ انجوَبيظ َٚزغوال يب ٚقبهة 

ثكةةواً فةةةبٓ نهًعهةةى ٚزٚةةةًٍ انكةةواً ّةةةوؽب  (CoRT)أعةةياء ثوَةةبيظ كةةةٕهد  

كهً يٍ كهًٔ ْنِ انحوٚقخ  َٔٚٛو ْنا انْوػ فحةٕح فحةٕح  إم ٚجةلٔ  يفٖال نكم

أٍةةهٕة انزُةةبٔل ٔاٙةةؾب كةةم انٕٙةةٕػ ثًةةب أرةةبػ انفوٕةةخ نهًزفةةوك يةةٍ انًعهًةةٍٛ أٌ 

ٚؾَُٕا اٍزعًبنٓب كٌٔ أٌ ٚزهقٕا رلهٚجب فبٕب عهٗ أٍهٕة أكا ٓب ٔٚزًٍٚ انًُٓظ يةٍ 

 :عياء ٍْٙزخ أعياء نٛغحٙ عبَجب ٔاؽلا يٍ عٕاَت انزفكٛو ٔاأل

 :( Breadth )رىعؼخ يغبل أدسان   (ٔ -CoRT)انغضء اْول 

ٚعل ْنا انغيء األٍبً انن٘ ًٚضم قهت انجوَبيظ  أَّ ٚزعه  ثبنقبعلح انعوٚٚةخ نًَةـتنخ 

 ( Cortٔ) (ٔ)انزفكٛو ْٔٙ رٍٕعخ يلٖ انزفكٛو  أ٘ إٌ انٓةلف يةٍ ثوَةبيظ كةٕهد 

و٘ ثةتٌ رةوٖ يةب ْةٕ أثعةل يةٍ األيةٕه ْٕ رٍٕٛح اإلكها  إم رزًكٍ فٙ أ٘ يٕقف رفكٛ

انٕاٙةةةؾخ   ٔإٌ انزاليةةةنح انةةةنٍٚ اّةةةزوكٕا فةةةٙ ْةةةنِ انةةةلهًٔ ٚحةةةٕهٌٔ فًٓةةةب أٍٔةةةح 

 ي .  881ٔك٘ ثَٕٕ  نهًٕاقف انًقزهفخ )

  (Organization)انزُظُى  .: (ٕ Cort)انغضء انضبٍَ 

ٍ عْةوح ٚٓلف ْنا انغيء إنٗ رُتٛى عًهٛخ انزفكٛو عُل انزالينح ٔٚزكٌٕ ْةنا انغةيء ية

 .:  كهًٔ ْٙ

 .( Compare )قبهٌ   .ٖ .( Analyze )ؽهم   ٕ .( Recognize )يٛي   ٔ.

  ( Find Other Ways )أٔعل ٛوٚقخ أفوٖ   ٘ .( Select )افزو  ٗ.

 .( Focus )هكي   1.( Organize )َتى   1. ( Start ). اثلأ ٙ

 . ( Decided )قوه ٓٔ. ( Consolidate ). إكيظ 8

 ي 88ٙٔ)ك٘ ثَٕٕ  

 :(Interaction)انزفبػم  (ٖ Cort)انغضء انضبنش 

ٚةةزعهى انحهجةةخ انزفبعةةم فةةٙ رفكٛةةوْى يةةح رفكٛةةو اٜفةةوٍٚ ٔٚكةةٌٕ انزوكٛةةي عهةةٗ انؾهةةٕل 

 .:انًُبقْخ ٔانزفبٔٗ يعٓب ٔٚزكٌٕ يٍ عْوح كهًٔ أٚٚبع ْٙ
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 .( Examine Both Sides )انزؾق  يٍ كال انحوفٍٛ  .ٔ

 .( Evidence )إَٔال انجوْبٌ  .ٕ

 .( Evidence Value )ًخ انوْبٌ قٛ .ٖ

 .( ( Evidence Structureثُٛخ انجوْبٌ  .ٗ

 اإلرفبال ٔاإلفزالف ٔعلو ٔعٕك عالقخ .٘

  (Irrelevancies Agreement disagreement) 

  (ٔ) Being right                           (ٔ)أٌ ركٌٕ عهٗ ؽ   .ٙ

  (ٕ) Being right                           (ٕ)أٌ ركٌٕ عهٗ ؽ   .1

  (ٔ)Being Wrong                         (ٔ)أٌ ركٌٕ عهٗ فحت .1

 (ٕ)Being Wrong                          (ٕ)أٌ ركٌٕ عهٗ فحت .8

 Out Comانًؾٖهخ انُٓب ٛخ          .ٓٔ

 :(Creativity)أثذاع  :(ٗ Cort)انغضء انشاثغ 

ف ٚةزى ّةوؽّ ثبنزفٖةٛم ْٔلف ْنا انغيء ْٕ انٕٕٕل إنٗ فكوح علٚلح ٔيؤصوح ٍٔةٕ

 ثفٖم اإلعواءاد 

 :( Information& Feelings )انًؼهىيبد وانؼىاؽ    (٘ Cort)انغضء انخبيظ 

ٚزى االْزًةبو ٔانزتكٛةل ٔانؾٖةٕل عهةٗ انًعهٕيةبد انعًهٛةخ ٔاٍةزقالٓ انًعهٕيةبد صةى 

   :رقًٛٛٓب ٔانٕٕٕل إنٗ قواه ؽٕل انًعهٕيبد ٔٚزًٍٚ ْنا انغيء عهٗ

 .( Question )األٍئهخ  ٕ.  ( Information ) . انًعهٕيبد ٔ

 .( Contradictions )انزُبقٚبد  ٗ.  ( Cloves ) . يفبرٛؼ انؾم ٖ

 .( Beliefes  )االعزقبك ٙ. ( Guessing ) . انزٕقح انزقًٍٛ ٘

   ( Ready-Modes)   ٔاٜهاء ٔانجلا م انغبْيح .1

 ( Emotions )انعٕاٛف   1  .

  ( Values ).انقٛى 8

 .(  Simplification and Clarification). انزجَٜٛ ٔانٕٕٙػ ٓٔ

 :(Action)انؼًم   (ٙ -CoRT)انغضء انغبدط  

إٌ انٓلف يٍ انجوَبيظ أٌ ٚقٕو انحةالة ثزحجٛة  رفكٛةوْى نقجةورٓى انقبٕةخ  أ٘ ٚٓةزى 

ْنا انغيء ثعًهٛخ انزفكٛةو فةٙ يغًٕعٓةب ثةلءاع ثبفزٛةبه انٓةلف ٔاَزٓةبء ثزْةكٛم انقحةخ 

 .:انؾم  ٔٚزًٍٚ ْنا انغيء عهٗنزُفٛن 

 Expandانزٍٕح           ٕ.   Target. انٓلف     ٔ

 Target of Expand Contractعقل  -رٍٕح -ْلف  ٗ.    Contractارفبقٙ   /عقل. ٖ
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          TE-C-Piscoانًواؽم انقًٌ انَبثقخ.ٓٔ      Operation . عًهٛخ     8

 ي881ٔ)دٌ ثىَى، 

 .:أهثعخ أْلاف ْٙ (CoRT)ٔنجوَبيظ كٕهد  

 .ٕٚعل فٙ انًُٓبط يب ٚغعم انْقٔ ٚزعبيم يح انزفكٛو ثْكم يجبّو •

 .ُٚتو انحهجخ ألَفَٓى عهٗ أَٓى يفكؤٌ •
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 .ح ًٚكٍ رؾَُٛٓب ثبالَزجبِ ٔانزعهى ٔانزلهٚتُٚتو انحهجخ نهزفكٛو عهٗ إَّ يٓبه •

ٚكزَت انحالة أكٔاد رفكٛةو يزؾوكةخ   رعًةم ثْةكم عٛةل فةٙ عًٛةح انًٕاقةف  •

 .ٔفٙ كم َٕاؽٙ انًُٓبط

 ي ٖٕ-ٕٕ، ص 88ٗٔانُغبس، )
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 ( ٔ )ّكم 

 يهخض ثشَبيظ كىسد نزؼهُى انزفكُش

 : دراسات سابقة
 :اْسدٌ -( 88ٓٔ ) انخطُت دساعخ

 أصش ثشَبيظ رذسَجٍ نًهبساد أدسان وانزفبػم وانًؼهىيبد وانؾظ فٍ رًُُخ             "

 "انظ  انزبعغ اْعبعٍ نذي ػُُخ أسدَُخ انزفكُش أثذاػٍ نذي ؽهجخ 
 اإلكها  رٍٕةعخ ) انضالصةخ ثتعيا ةّ كةٕهد ثوَةبيظ أصةو يعوفةخ إنةٗ انلهاٍخ إٍزٓلفذ

 انزبٍةح انٖةف ٛهجةخ نةلٖ اإلثةلاعٙ انزفكٛو رًُٛخ فٙ ( ٔانؾٌ ٔانًعهٕيبد ٔانزفبعم

 .األهكٌ فٙ

 قَةًٕا ٍةٙ األٍب انزبٍةح انٖةف ٛهجةخ يةٍ ٛبنجةب (٘ٙ) يةٍ انلهاٍةخ عُٛةخ ركَٕةذ

 يب أعًبهْى روأؽذ ٔ ٙبثحخ ٔاألفوٖ رغوٚجٛخ إؽلاًْب يغًٕعزٍٛ عهٗ  عْٕا ٛب

 )انٖةٕهح  اإلثةلاعٙ نهزفكٛةو رةٕهٌَ افزجةبه انجبؽضةبٌ اٍةزعًم عبيةبع  (٘ٔ-ٗٔ) ثٍٛ
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 نهؾٖةخ كقٛقةخ (٘ٗ)ٔثًعةلل األٍةجٕل فةٙ ؽٖةزٍٛ ثٕاقةح انجوَبيظ ٔٛج  انهفتٛخ)أي 

  (ANCOVA)انزغةبٚو رؾهٛةم أٚٚةبع  انجبؽضةبٌ ًمٔاٍةزع أّةٓو  (ٗ)ٔثةييٍ انٕاؽلح

 ٔانةلهعبد انكهٛةخ نهلهعةخ إؽٖةب ٛخ كالنةخ ماد فةؤال ٔعةٕك عةٍ انُزةب ظ أٍةفود

 كالنةخ ماد فؤال   ٔٔعٕك (0ٓٔٓ) كالنخ يَزٕٖ عُل ٔاألٕبنخ انًؤَخ فٙ انفوعٛخ

 انًغًٕعةخ ٔنًٖةهؾخ (0ٓ٘ٓ) كالنةخ يَةزٕٖ عُةل انهفتٛةخ انحالقةخ ثعةل فٙ إؽٖب ٛخ

 ي.11 -ٕٓ  88ٓٔ انقحٛت ) زغوٚجٛخان

 :انؼشاق -( 1882)َىس ػجذ دساعخ

 ألغابو فاٍ انضبنضاخ انًشؽهاخ ؽاالة ناذي انكاىسد ثشَابيظ ياٍ اْول اناذسط أصاش "

 كهُاخ فاٍ وانزابسَ  وانغغشافُاخ، الَكهُضَاخ، وانهغاخ انؼشثُاخ، وانهغاخ انشَبػاُبد،

 نهجُبد انزشثُخ

 " اَْجبس عبيؼخ فٍ 
 أٍةهٕة انكةٕهد  ثوَةبيظ يةٍ األٔل انةلهً أصو عهٗ انزعوف إنٗ انلهاٍخ إٍزٓلفذ

(PMI) ٙانوٚبٙةٛبد  أقَبو فٙ انضبنضخ انًوؽهخ ٛالة نلٖ ٔرُٕعٓب األفكبه إَزبط ف 

 فةٙ نهجُةبد انزوثٛةخ كهٛةخ فةٙ ٔانزةبهٚـ ٔانغغوافٛخ  االَكهٛيٚخ  ٔانهغخ انعوثٛخ  ٔانهغخ

 فبعهٛةخ انُزةب ظ ٔأظٓةود .بنجةخٛ ( 81)يةٍ انجؾةش عُٛةخ ٔرتنفةذ .األَجةبه عبيعةخ

 انًغًٕعةبد أَزغزٓةب انزةٙ األفكةبه عةلك فةالل يٍ انجؾش عُٛخ ٛبنجبد نلٖ األٍهٕة

 األٔهثٛةخ انجٛئةخ فةٙ ثَٕةٕ ك٘ كهاٍةزٙ نُزةب ظ كجٛةو ؽةل إنةٗ يًبصهةخ انُزةب ظ كبَةذ إم َٕٔعٓةب

 ي َٕ٘ٓٓىس، ػجذ)ٔاالٍزوانٛخ

 :يظش -( 1884 ) ػبدل دساعخ

ٍ   انزفكُاش لاذساد رًُُاخ فاٍ انكاىسد ثشَابيظ ياٍ انشاثاغ انغاضء أصاش "  ناذي أثاذاػ

ٌ   اْول انظ  ؽالة  "ثًظش انضلبصَك يذَُخ فٍ انضبَى

 رًُٛةخ فةٙ انكةٕهد ثوَةبيظ يةٍ انواثح انغيء أصو عهٗ انزعوف إنٗ انلهاٍخ إٍزٓلفذ

ّٙ  انزفكٛو قلهاد ّ٘  األٔل انٖف ٛالة نلٖ اإلثلاع  .ثًٖو انيقبىٚ  يلُٚخ فٙ انضبَٕ

 إؽةلاًْب يغًةٕعزٍٛ عهةٗ رةٕىٚعٓى رةى ٔٛبنجةخ ٛبنجةبع  (8ٖ) يةٍ انجؾةش عُٛةخ تنفةذٔر

 (ٖٕ) ًٙذ رغوٚجٛخ ٔأفوٖ ثبنزَبٔ٘ يٕىعٍٛ ٔٛبنجخ ٛبنجبع  (ٓ٘) ًٙذ ٙبثحخ

ّٙ  نهزفكٛةو رةٕهاٌَ افزجةبه اٍةزعًبل ٔرةى ثُةبد  (ٕٓ)ٔ ثُةٍٛ  )أي انٖةٕهح اإلثةلاع

 رًُٛةخ فةٙ انجوَةبيظ فبعهٛةخ ظانُزةب  أظٓةود ٔقةل  .نٖةبنؼ انًٖةٕه انةنكبء ٔافزجةبه

ّٙ  انزفكٛةو قةلهاد  انًغًٕعةخ أفةواك نةلٖ (ٔاألٕةبنخ ٔانًؤَةخ  انحالقةخ ) اإلثةلاع

 .(88ٗٔ ػبدل،) انزغوٚجٛخ

 :اْسدٌ -( 881ٔ ) ؽغٍُ و انغشوس دساعخ

 أثذاػٍ انزفكُش رًُُخ فٍ وأثذاع وانزُظُى أدسان نًهبساد رذسَجٍ ثشَبيظ أصش "

 " اْسدٌ فٍ انضبيٍ انظ  ؽهجخ يٍ خأسدَُ ػُُخ نذي

اإلكها  ٔانزُتةٛى  إٍزٓلفذ انلهاٍخ إنٗ يعوفخ أصةو ثوَةبيظ كةٕهد ثتعيا ةّ انضالصةخ )

 .ٔاإلثلالي فٙ رًُٛخ انزفكٛو اإلثلاعٙ نلٖ ٛهجخ انٖف انضبيٍ األٍبٍٙ فٙ األهكٌ

 ٔعةلك رغوٚجٛةخ إؽةلاًْب يغًٕعزٍٛ عهٗ قًَٕا ٛبنجبع  (1٘) يٍ انلهاٍخ عُٛخ ركَٕذ

 افزجةبه ٔاٍةزعًم ٛبنجةبع  (ٖ٘) ٛالثٓةب ٔعةلك ٙةبثحخ ٔاألفةوٖ ٛبنجةبع  (ٓٗ) ٛالثٓب

 فةٙ ؽٖةٔ (ٙ) انجوَةبيظ ٔٛجة   (أ) انهفتٛةخ انٖةٕهح اإلثةلاعٙ نهزفكٛةو رةٕهاٌَ
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 انجبؽضةبٌ ٔاٍةزعًم أّةٓو  (ٗ) ٔنًةلح انٕاؽةلح نهؾٖةخ كقٛقةخ (٘ٗ) ٔثًعةلل األٍجٕل

 إؽٖةب ٛخ كالنةخ ماد فةؤال ٔعةٕك عةٍ انُزةب ظ  أٍةفود(ANOVA) انزغةبٚو رؾهٛةم

 ٔ    (0ٓ٘ٓ)  كالنةخ يَةزٕٖ عُةل ٔانًؤَةخ انحالقةخ ٔ األٕةبنخ ٔثعةل انكهٛةخ نهلهعةخ

 .انزغوٚجٛخ انًغًٕعخ نًٖهؾخ

 ( 81-٘ٙص ،881ٔ ؽغٍُ، و انغشوس (

 :انؼشاق -( ٕٔٓٓ ) صَذاٌ و وهُت دساعخ

 وانزفكُش انزؼهى أعبنُت ذين أثذاػٍ انزفكُش رًُُخ فٍ أدسان رىعؼخ ثشَبيظ أصش "

 )" انًزكبيم -اَْغش -اًٍَْ( انضالصخ
 رًُٛةخ فةٙ (األٔل انغةيء) كةٕهد ثوَةبيظ اصةو عهةٗ انزعةوف إنةٗ انلهاٍةخ إٍةزٓلفذ

 األَٚةةو  األًٚةةٍ ) ٔانزفكٛةةو انةةزعهى أٍةةبنٛت نةةلٖ اإلثةةلاعٙ انزفكٛةةو يٓةةبهاد

 يغًٕعةبد صةالس عهةٗ رةٕىٚعٓى رةى ٛبنجةبع  ( ٘ٙ ) يةٍ انجؾةش عُٛةخ ٔرتنفذ(انًزكبيم

  اإلثةلاعٙ نهزفكٛةو رةٕهاٌَ ثًقٛةبً افزجةبهْى ثعةل ٔانزفكٛةو انةزعهى أٍةهٕة ثؾَةت

 نألٍةجٕل كهٍةٍٛ ثٕاقةح أٍةبثٛح فًَةخ نًةلح انجوَةبيظ رحجٛة  ٔرى (انهفتٛخي )انٖٕهح

 انٍٕةب م انجبؽضبَةبٌ ٔاٍةزعًم كقٛقةخ  (٘ٗ) انٕاؽةل انةلهً يةلح ٔاٍةزغوقذ انٕاؽةل

 انجٛبَةبد  نزؾهٛةم (انزجبٍٚ رؾهٛم انزب ٙ  االفزجبه ثٛوٌٍٕ  بٛاهرج يعبيم) اإلؽٖب ٛخ

 نةلٖ اإلثةلاعٙ انزفكٛةو رًُٛةخ فةٙ كةٕهد نجوَةبيظ انفعةبل األصةو انُزةب ظ أظٓةود ٔقةل

 انزعهى أٍهٕة يغًٕعخ نٖبنؼ انحالقخ يزغٛو فٙ فؤقبع  ٔأٔعلد انضالصخ انزعهى أٍبنٛت

 نالفزجةبه انكهٛةخ انلهعخ ٔفٙ األٕبنخٔ انًؤَخ يزغٛواد فٙ ٔكننك األًٍٚ  ٔانزفكٛو

 ي 8ٔٗ  ٕٔٓٓ ة  ىٚلاٌ  ٔ ْٔٛت (

 :انؼشاق -( ٕٕٓٓ ) انؼجبعٍ  دساعخ

 – انُبلاذ انزفكُاش– أدسان) يهبساد ثؼغ  رًُُخ فٍ انزؼهًٍُ انكىسد ثشَبيظ أصش "

 " َُُىي يؾبفظخ فٍ انًزًُضٍَ صبَىَخ ؽالة نذي (انزمبسثٍ انزفكُش

 )رٍٕعخ اإلكها ي )ٔانغيء انضبنش (ثوَبيظ كٕهد انغيء األٔل اٍزٓلفذ يعوفخ أصو 

فةٙ رًُٛةخ يٓةبهاد  (انًعهٕيةبد ٔانًْةبعو ٔاإلؽَةبً ) ٔانغةيء انقةبيٌ  (انزفبعةم

اإلكها   ٔانزفكٛةةو انُبقةةل  ٔانزفكٛةةو انزقةةبهثٙ نةةلٖ ٛهجةةخ انٖةةف انواثةةح فةةٙ صبَٕٚةةخ 

  .انًزًٛيٍٚ فٙ َُٕٖٛ

 صبَٕٚةخ فةٙ انعةبو انواثةح انٖةف ٛهجةخ يةٍ ٛبنجةب (ٓٙ) يةٍ انلهاٍةخ عُٛةخ ركَٕةذ

 رغوٚجٛةخ أؽلاًْب يغًٕعزٍٛ عهٗ قًَٕا ٍُخ (٘ٔ-ٗٔ)أعًبهْى روأؽذ انًزًٛيٍٚ

 ٔانًَةزٕٖ انعًةو (أٍةبً عهةٗ انًغًةٕعزٍٛ ثةٍٛ انزكةبفؤ ٔاعةو٘ ٙةبثحخ ٔاألفوٖ

 رٍٕةٛح افزجةبه افزجةبهاد  صالصةخ ثُةبء ٔرةى  ءئانةنكب نهٕانةلٍٚ ٔاالعزًةبعٙ انضقةبفٙ

 فقةوح (8ٓ) يةٍ ٔركةٌٕ انُبقةل نهزفكٛةو ٔافزجةبه فقةواد (ٓٔ) يةٍ ركةٌٕ ٔ ها اإلك

 يٕىعةخ فقةوح (ٓ٘ٔ) يةٍ   ٔركةٌٕ  انُبقل نهزفكٛو ٔافزجبه يٓبهاد (٘) عهٗ يٕىعخ

 ٔانٖةلال انتةبْو٘ انٖلال ؽَبة ٔرى فقواد  (ٓٔ) يٓبهح ٔنكم يٓبهح (٘ٔ) عهٗ

 ٔٛجة  االفزجةبهاد  نغًٛةح هاالفزجةب إعةبكح ثحوٚقةخ ٔانضجةبد انجُةبء ٕٔةلال انًُحقةٙ

  (1) نًةلح انٕاؽةلح نهؾٖةخ كقٛقةخ (ٓٗ) ٔثةييٍ األٍةجٕل فةٙ ؽٖةزٍٛ ثٕاقح انجوَبيظ

 كالنةخ ماد فةؤال ٔعةٕك عةٍ انُزةب ظ ٔأٍةفود انزجبٍٚ رؾهٛم انجبؽضبٌ ٔاٍزعًم أّٓو

 ٔانزفكٛةو اإلكها  رٍٕةعخ افزجةبه فةٙ انفوعٛةخ ٔانًٓبهاد انكهٛخ انلهعخ فٙ إؽٖب ٛخ
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 .انزغوٚجٛةخ انًغًٕعةخ ٔنًٖةهؾخ ( 0ٓ٘ٓ ) كالنخ يَزٕٖ عُل انزقبهثٙ انزفكٛؤ انُبقل

 ي ٕٕٓٓ انعجبعٙ  (

 :انؼشاق -( ٖٕٓٓ ) َبطش دساعخ

 يغزىَبد ثؾغت أثذاػٍ انزفكُش رًُُخ فٍ وأثذاع أدسان يهبساد ثشَبيظ أصش "

 " الثزذائُخ انًشؽهخ راليُز نذي وانزؾظُم انزكبء
 رٍٕةعخ) األٔل انغةيء كةٕهد ثوَةبيظ اصةو عهةٗ انزعةوف إنةٗ انلهاٍةخ إٍةزٓلفذ

 فةٙ االثزلا ٛةخ انًوؽهخ راليٛن نلٖ اإلثلاعٙ انزفكٛو رًُٛخ فٙ انواثح ٔانغيء (األكها 

 فةٙ رهًٛةناع  (1ٓ) يةٍ انجؾةش عُٛةخ ٔرتنفةذ ٔانزؾٖةٛم انةنكبء يَةزٕٚبد ثؾَت ثغلاك

 إعةواء ٔرةى ٔٙةبثحخي رغوٚجٛةخ (يغًةٕعزٍٛ  عهٗ ٔىعٕا االثزلا ٙ  انَبكً انٖف

 انٖةٕهح( انْةكهٙ رةٕهاٌَ افزجةبه اٍةزعًبل رةى ٔ انًزغٛةواد يةٍ نًغًٕعةخ انزكةبفؤ

 انزجةبٍٚ رؾهٛةم ) اإلؽٖةب ٛخ انٍٕةب م انجبؽضةبٌ اٍةزعًم قل ٔ  )فقٜ انلٔا و افزجبه(ـث)

 اإلكها  نًٓةبهاد اصةو ٔعةٕك إنةٗ ٔرٕٕةهذ ( انزب ٙ االفزجبه ّٛفّٛ  افزجبه انضُب ٙ 

 إؽٖةب ٛخ كالنةخ ماد فؤقةبع  رتٓو ٔنى عبو  ثْكم اإلثلاعٙ انزفكٛو رًُٛخ فٙ ٔاإلثلال

 ي.1٘ٔ-ٕٓ :ٖٕٓٓ َبٕو  ( انزؾٖٛم يَزٕٚبد ثؾَت انجوَبيظ فٙ

 :انؼشاق -( 1ٕٓٓ ) انظشاف دساعخ
 "انزشثُخ كهُخ ؽبنجبد نذي أثذاػٍ انزفكُش يهبساد رًُُخ فٍ رذسَجٍ ثشَبيظ أصش "

  اإلثةلاعٙ انزفكٛو يٓبهاد رًُٛخ فٙ رلهٚجٙ ثوَبيظ اصو عوفخي إنٗ انلهاٍخ إٍزٓلفذ

 انعُٛةخ افزٛةود ٔقةل ٛبنجةخ 1ٕ يةٍ انجؾةش عُٛةخ ٔرتنقةذ انزوثٛةخ كهٛةخ ٛبنجةبد نةلٖ

 ثوَةبيظ عهةٗ كهثةذ رغوٚجٛةخ يغًةٕعزٍٛ انةٗ يةٕىعٍٛ انعْةٕا ٛخ انحجقٛةخ ثبنحوٚقةخ

 ٛبنجةخ ( ٗٔ ) جبرٓبٛبن علك ثهغ انٕاؽل نهلهً كقٛقخ ( ٖ٘ ) نًلح ( CoRT ) كٕهد

 ٛبنجةبد ( ٘ ) يةٍ رزكةٌٕ يغًٕعزٍٛ انًُبفَخ نغوٗ يغًٕعبد صالس عهٗ ٔقًَٕا

 ثوَةبيظ عهةٗ رةلهة نةى انٚةبثحخ ٔانًغًٕعةخ ٛبنجةبد ( ٗ ) يةٍ انضبنضةخ ٔانًغًٕعةخ

 عةلك فةٙ انًغًةٕعزٍٛ ثةٍٛ انجبؽضةبٌ كبفةت ٔقةل ٛبنجخ ٗٔ يٍ ٔركَٕذ CoRT كٕهد

 رورٛت انييُٛخ  االعًبه االثلاعٙ  نهزفكٛو انقجهٙ بهاالفزج كهعبد ْٙ انًزغٛواد يٍ

 انلهاٍةٙ انزؾٖةٛم نهحبنجةخ  انًبٙةٙ نهعةبو انلهاٍةٙ انزؾٖةٛم اٍةورٓب  ثٍٛ انحبنجخ

  )أي االنفةبظ ٕةٕهح ) االثةلاعٙ نهزفكٛةو رةٕهاٌَ افزجةبه اعزًةبك رةى ( ٔاالو نةالة

 االفزجةبه ٔٚهكٕكَةٍ ٔافزجةبه ٔاٚزُةٙ – يةبٌ افزجبه اإلؽٖب ٛخي انٍٕب م ٔاٍزعًهذ)

 ) كالنةخ يَةزٕٖ عُةل إؽٖةب ٛخ كالنةخ ماد فةؤال ٔعةٕك انُزةب ظ ٔاظٓةود ( انزةب ٙ

 انًؤَةخ انحالقةخ ) انضالصةخ انًٓةبهاد رًُٛةخ ٔفةٙ اإلثلاعٙ انزفكٛو رًُٛخ فٙ ( (0ٓ٘ٓ

 )  كةٕهد ثوَةبيظ ثبٍةزعًبل رعهًةذ انزةٙ انزغوٚجٛةخ انًغًٕعةخ األٕةبنخ ٔنٖةبنؼ

CoRT ) ٔانعهًٛةخ اإلََةبَٛخ انزقٖٖبد ثٍٛ إؽٖب ٛخ كالنخ ماد فؤال رتٓو ٔنى  

 ي.ٕ٘ٔٓ  1ٕٓٓ   )انٖواف ياإلثلاعٙ انزفكٛو رًُٛخ يٍ)
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 وإجراءاتهمنهجية البحث 
 .يُهغُخ انجؾش .أولا 

إما كبٌ انجؾش انزغوٚجٙ ٚزًضم ثتَّ رعلٚم يقٖٕك ٔيٚجٕٛ نهتؤف انًؾلكح نؾبكصةخ 

غٛواد انزٙ رحوأ فٙ ْنِ انؾبكصةخ َزٛغةخ نةننك  فةئٌ يٍ انؾٕاكس انًالؽتخ ٔرفَٛو انز

  انجؾش انزغوٚجةٙ ٚٓةلف إنةٗ يعوفةخ أصةو انًزغٛةواد انًَةزقهخ فةٙ انًزغٛةواد انزبثعةخ 

ٔمنك يٍ فالل عًح انًعهٕيبد ٔرُتًٛٓب ثْكم ٚةؤك٘ إنةٗ إنقةبء انٚةٕء عهةٗ ٕةؾخ 

ًٓةب فوٗ أٔ يغًٕعةخ يةٍ انفةؤٗ ٔثقةله يةب ركةٌٕ ٛوٚقةخ عًةح انًعهٕيةبد ٔرُتٛ

 ي8٘  88ٓٓٔكقٛقخ ثقله يب ٚكٌٕ انجؾش انزغوٚجٙ ما قًٛخ عهًٛخ ) يٖحفٗ  

زةّ ٔأْةلاف انجؾةش ثؾضٓةب نًال ً رجةح انجبؽضةبٌ انًةُٓظ انزغوٚجةٙ فةٙ إعةواءاداننا فقل 

انؾبنٙ  إم ٚجُٗ يُٓظ انجؾش انزغوٚجٙ عهٗ األٍهٕة انعهًٙ  ٔٚجلأ ثٕعةٕك يْةكهخ يةب 

ش عةةٍ األٍةةجبة ٔانتةةؤف انفبعهةةخ  منةةك ثةةئعواء رٕاعةةّ انجبؽضةةبٌ رزحهةةت يةةُٓى انجؾةة

 ي. .1ٕٗ  88ٓٓٔكأك ٔإَٔه   انزغبهة نجٛبٌ أصوْب )

 :انجؾش يغزًغ .صبَُبا 

 كقخ ٚزحهت ْٕٔ انزغوٚجٛخ  انجؾٕس فٙ انًًٓخ انقحٕاد يٍ انجؾش يغزًح رؾلٚل ٚعل

 :ٕٔٓٓ ّفٛ  ( َزب غّ كفبءح ٔ ٔرٖؾٛؾّ انجؾش إعواء عهٛٓب ٚزٕقف إم ثبنغخ 

 ي .1ٗٔٓ

  ثغةلاك   يؾبفتةخ فةٙ انًٕعةٕكح انًعهًةٍٛ يعبْةل ٛهجةخ يٍ انؾبنٙ انجؾش يغزًح ٚزكٌٕ

عةلكْى ثهةغ إم   ( ٕٔٔٓ – ٕٓٔٓ ) انلهاٍةٙ نهعبو
*
 ) يةُٓى ٛبنجةخ ٔ ٛبنجةبع  ( 8٘٘ٔ)  

 .منك ٕٚٙؼ ( ٔ ) علٔل ٔ  .إَبصبع  ( ٕٕٓٔ ) ٔ مكٕهاع  ( 1ٖ٘

 ( 1 ) عذول

ٌ  انغُظيزغ وفك ػهً يىصع انجؾش يغزًغ  ُش

 انًغًٕل إَبس مكٕه انوٕبفخ

 ٗٓٗ ٗٓٗ  يعٓل انًعهًبد االٔنٗ

 8ٕٖ 8ٕٖ  يعٓل انًعهًبد انضبَٛخ

  ٕٗٗ  يعٓل انًعهًبد انضبنضخ

 1ٖٔ  1ٖٔ يعٓل يعهًٍٛ االٔنٗ

 ٕٕٓ - ٕٕٓ يعٓل انًعهًٍٛ انضبَٛخ

   8٘ٔ يعٓل انًعهًٍٛ انضبنضخ

 8٘٘ٔ ٕٕٓٔ 1ٖ٘ انًغًٕل
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-ٕٓ- 

 :(  The Research Sample)ُخ انجؾشػُ .صبنضبا 

ركَٕذ عُٛخ انجؾش يٍ ٛهجخ انٖف انضبَٙ يٍ يعٓل٘ اعلاك انًعهًٍٛ نهجٍُٛ ٔانجُةبد   

انوٕةةبفخ  ٔرةةى افزٛةةبه انًعٓةةلٍٚ ثٖةةٕهح قٖةةلٚخ ٔمنةةك نألٍةةجبة انًجُٛةةخ  -فةةٙ ثغةةلاك

 :أكَبِ

 زهييبدانًَة رةٕفٛو ٔ انجبؽضةبٌ يةح انزعبٌٔ فٙ االٍزعلاك انًعٓلٍٚ إكاهح إثلاء •

  .ثوَبيغٓب ٔرُفٛن انزغوثخ َغبػ عهٗ ٍبعلد انزٙ

 ٔ ٛبنجةبع  ( ٖٓ ) عةٍ يُٓةب كم ٛهجخ علك ٚيٚل ًبكَٕٓ انًعٓلٍٚ انجبؽضبٌ افزبه •

 أٔ رغوٚجٛةخ كًغًٕعةخ انعْةٕا ٙ انحجقةٙ ثبألٍةهٕة يُٓةب أ٘ افزٛبه َٚٓم يًب ٛبنجخ

 رؾقٛة  عهةٗ لَٚةبع يًةب إعواءْةب  انجؾةش ٚقزٚةٙ انةن٘ انزغةوثزٍٛ يةٍ أل٘ ٙبثحخ

رًٖٛى انًغًٕعةخ انٚةبثحخ انعْةٕا ٛخ االفزٛةبه ماد االفزجةبه انقجهةٙ ٔ انجعةل٘ انةن٘ 

 .ٚؤو انجبؽضبٌ اعزًبكِ  فٙ رغوثزّ

 . انًعٓل فٙ رلهَٚٛب كَّٕ انجبؽضبٌ ظوف يح ٚزُبٍت ؽٖٔ علٔل رٓٛئخ •

 فٙ  انزغوثزٍٛ يٍ رغوثخ نكم انجؾش فٙ انًَزقليخ انعُٛبد رفبٕٛم إنٗ انزحوال ٔرى

 .انالؽ  عوًٙٓب ٍٛبال

 

 :انزغشَجٍ انزظًُى

  ثزٖةًٛى انًَةًٗ انغي ةٙ انٚةجٜ ماد انزغوٚجٛةخ انزٖةًًٛبد أؽةل انجبؽضةبٌ اٍةزعًم

 ْنا ٔٚزًضم انجعل٘  ٔ انقجهٙ االفزجبه ماد انٚبثحخ انًغًٕعخانًغًٕعخ انزغوٚجٛخ ٔ

 ٔ خرغوٚجٛة األٔنةٗ انًغًٕعةخ عْةٕا ٙ  ثْةكم يغًةٕعزٍٛ افزٛةبه فةٙ انزٖةًٛى

 إعةواء ٔثعةل انًغًةٕعزٍٛ  عهةٗ انقجهةٙ االفزجةبه ٛجة  صةى ٙبثحخ  انضبَٛخ انًغًٕعخ

 نهًزغٛو فقٜ انزغوٚجٛخ انًغًٕعخ رزعوٗ انًغًٕعزٍٛ  ثٍٛ انزبثح انًزغٛو فٙ انزكبفؤ

 انًغًةٕعزٍٛ عهةٗ انجعةل٘ االفزجةبه ٚحجة  صةى انٚةبثحخ  انًغًٕعةخ كٌٔ انًَةزقم

 .اٜرٙ ( ٕ ) ّكم فٙ يٕٙؼ كًب انزبثح انًزغٛو فٙ انًَزقم انًزغٛو أصو نًعوفخ

 

 د
 َٕل

 انًغًٕعخ
 انعلك

 االفزجبه

 انقجهٙ

 انًَزقم انًزغٛو

 )انًزغٛو

 انزغوٚجٙي

 انًزغٛو

 انزبثح

 االفزجبه

 انجعل٘

 افزجةةةةةةبه ٖٓ انزغوٚجٛخ ٔ

 انزفكٛةةةةةو

 اإلثلاعٙ

 رلهٚجٙ ثوَبيظ
 انزفكٛةةةةو

 اإلثلاعٙ

 افزجةةةةبه

 انزفكٛةةةو

 اإلثلاعٙ
 انٚبثحخ ٕ

 
ٖٓ 

 ثوَةةبيظ ثةةلٌٔ

 رلهٚجٙ

 

 ):اْفشاد(انزغشثخ  ػُُخ

 ٔ نهجُةٍٛ يعٓةل٘ يةٍ افزٛةبهْى رةى ٛبنجةخ ٔ ٛبنجةبع  ( ٓٙ ) يةٍ  انزغوثةخ عُٛةخ رتنفةذ

 . ثبنزَبٔ٘ يٕىعٍٛ انًزَبٔ٘ االفزٛبه ماد انعْٕا ٛخ انحجقٛخ ثبنحوٚقخ ثجغلاك انجُبد
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-ٕٔ- 

 :طخانؼبث انًغًىػخ و انزغشَجُخ انًغًىػخ ثٍُ انزكبفؤ

 انَةاليخ رؾقٛة  فةٙ انًًٓةخ األيةٕه يةٍ انزغوٚجٛةخ انجؾٕس فٙ انًغًٕعبد ركبفؤ ٚعل

 ثةٍٛ انزكةبفؤ رؾقٛة  عهةٗ انجبؽضةبٌ ؽةوٓ فقةل نةنا انزغوٚجةٙ  نهزٖةًٛى انلافهٛةخ

 ٍةٛو َزةب ظ فةٙ انزةتصٛو ّةتَٓب يةٍ يزغٛةواد ٔثعةلح ٔانٚةبثحخ انزغوٚجٛةخ انًغًٕعزٍٛ

 :كبٜرٙ ْٔٙ انَبثقخ  انلهاٍبد ٔ داألكثٛب ٕٙء فٙ ؽلكد انزٙ ٔ انزغوثخ

 .اإلثلاعٙ انزفكٛو قلهاد فٙ انقجهٙ االفزجبه •

 .عبيعٛخي – فتقم صبَٕٚخ ( نألة انلهاٍٙ انزؾٖٛم •

 .عبيعٛخي – فتقم صبَٕٚخ ( نألو انلهاٍٙ انزؾٖٛم •

 :انمجهٍ الخزجبس

 ٔ  ( ٗٔ,ٔٔ) )  اإلثةلاعٙ انزفكٛةو افزجةبه عهٗ انزغوٚجٛخ نهعُٛخ انؾَبثٙ انٍٕٜ كبٌ

 االفزجةبه عهةٗ انؾَةبثٙ انٍٕةٜ انٚةبثحخ انعُٛةخ فةٙ أيةب  ( 0ٕٓٔ ) يعٛبهٚةبع  اَؾوافبع 

 انزةب ٙ االفزجةبه اٍةزعًبل ٔثعةل  ( 0ٔٓٔ ) يعٛبهٚةبع  اَؾوافةبع  ٔ  ( 0ٕٕٔٔ )  َفَةّ 

ْٔةٙ إةغو يةٍ انقًٛةخ   ( 01ٔ ) انًؾَةٕثخ انزب ٛةخ انقًٛةخ ثتٌ ظٓو يَزقهزٍٛ نعُٛزٍٛ

 انًغًٕعةخ أٌ إنةٗ ْٚةٛو يًةب  ( 0ٓ٘ٓ ) يَةزٕٖ عُةل يٕانجبنغةخ )انزب ٛةخ انغلٔنٛةخ 

 .منك ٕٚٙؼ ( ٕ ) ٔعلٔل   يزكبفئزٍٛ  انٚبثحخ ٔانًغًٕعخ انزغوٚجٛخ

 ( ٕ ) عذول

 انزغشَجُخ انًغًىػخ ثٍُ أثذاػٍ انزفكُش فٍ انمجهٍ الخزجبس فٍ انزكبفؤ

 انؼبثطخ وانًغًىػخ

 ٕ ٔ د

 انٚبثحخ انزغوٚجٛخ انًغًٕعخ َٕل

 ٖٓ ٖٓ انعلك

 

 0ٕٕٔٔ 0ٔٗٔٔ انؾَبثٙ انٍٕٜ

 0ٔٓٔ ٕٓ.ٔ انًعٛبه٘ االَؾواف

 01ٔ انًؾَٕثخ انزب ٛخ انقًٛخ

انغلٔنٛخ انزب ٛخ انقًٛخ
*

 ٕ0ٓٓ 

 ( 0ٓ٘ٓ ) يَزٕٖ عُل كانخ غٛو انلالنخ يَزٕٖ

 

 :انغُظ
 انةنكٕه يةٍ ( ٘ٔ ) ثٕاقةح ٛبنجةخ ٔ ٛبنجبع  ( ٖٓ ) انزغوٚجٛخ انًغًٕعخ أفواك علك ثهغ 

 أفةواك ركةبفؤ إنٗ ْٚٛو ْنا ٔ انٚبثحخ نهًغًٕعخ انؾبل ٔكننك اإلَبس  يٍ ( ٘ٔ ) ٔ

 انغٌُ نًزغٛو رجعبع  انًغًٕعزٍٛ

 

                                                           

 إلى   ( 0ٓ٘ٓ ) داللة مستوى عند ( 1٘ ) حرية بدرجة و التائي لالختبار الجدولية القيمة تشير *

 .( 0ٖٗٙ ) إلى ( 0ٓٓٔٓ ) مستوى عند و  ( 0ٕٙٙ ) إنٗ ( 0ٓٔٓ ) مستوى وعند  ( 0ٕٓٓ) 

 ي( ٖٖٓٓ ،811ٔ اثناسيوس، و البياتي
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-ٕٕ- 

 :نّثبء انذساعٍ انزؾظُم

  انلهاٍةخ ّةٓبكح عهةٗ انؾبٕةهٍٛ انزغوٚجٛةخ انًغًٕعةخ فةٙ انحهجةخ آثةبء عةلك كةبٌ

 فةٙ أيةب عةبيعٙ  رعهةٛى عهٗ نؾبٕهٍٛا يٍ فوكاع  ( ٖٔ ) ٔ فوكاع  (1ٔ)فتكَٗ اإلعلاكٚخ

 8ٔ )  فتكَٗ اإلعلاكٚخ انلهاٍخ ّٓبكح عهٗ انؾبٕهٍٛ علك فكبٌ انٚبثحخ انًغًٕعخ

 افزجةبه اٍةزعًبل عُةل ٔ فةوكاع  ( ٔٔ ) عةبيعٙ رعهةٛى عهةٗ انؾبٕةهٍٛ عةلك ٔ فةوكاع  (

 ْةٙ ٔ  ( 0ٕ1ٓ ) انًؾَةٕثخ كةب٘ يوثةح قًٛةخ ثةتٌ ظٓةو يَزقهزٍٛ نعُٛزٍٛ كب٘ يوثح

 انًغًٕعةخ أٌ إنةٗ ْٚةٛو يًةب ( 0ٓ٘ٓ ) يَةزٕٖ عُةل  إؽٖةب ٛخ كالنةخ ماد غٛةو

 ٕٚٙةؼ ( ٖ ) عةلٔل ٔ اٜثةبء  يٓةٍ فةٙ يزكبفئزةبٌ انٚةبثحخ انًغًٕعةخ ٔ انزغوٚجٛةخ

 .منك

 ( ٖ ) عذول

 انؼبثطخ انًغًىػخ و انزغشَجُخ انًغًىػخ ثٍُ اِثبء رؾظُم فٍ انزكبفؤ

 نًغًىػزٍ انجؾش

 د
 َٕل

 انًغًٕعخ
 انعلك

 كب٘ يوثح قًٛخ ْٓبكحان
 انلالنخ يَزٕٖ

 انغلٔنٛخ انًؾَٕثخ عبيعٛخ فتقم صبَٕٚخ

 ٖٔ 1ٔ ٖٓ انزغوٚجٛخ ٔ
ٓ0ٕ1 ٖ01ٗ 

 عُةل كانةخ غٛةو

 ٔٔ 8ٔ ٖٓ انٚبثحخ ٕ (0ٓ٘ٓ) يَزٕٖ

 

 :نٓيهبد انذساعٍ انزؾظُم

  انلهاٍخ ّٓبكح عهٗ انؾبٕالد انزغوٚجٛخ انًغًٕعخ فٙ انحهجخ أيٓبد علك كبٌ

  أيب عبيعٙ  رعهٛى عهٗ انؾبٕالد يٍ فوكاع  ( ٕٓ ) ٔ أفواك (ٓٔ ) فتكَٗ إلعلاكٚخا

 ) فتكَٗ اإلعلاكٚخ انلهاٍخ ّٓبكح عهٗ انؾبٕالد علك فكبٌ انٚبثحخ انًغًٕعخ فٙ

 افزجبه اٍزعًبل عُل ٔ فوكاع  ( 1ٔ ) عبيعٙ رعهٛى عهٗ انؾبٕالد علك ٔ فوكاع  ( ٕٔ

 ْٙ ٔ  ( 0ٕٔ )  انًؾَٕثخ كب٘ يوثح قًٛخ ثتٌ ظٓو يَزقهزٍٛ نعُٛزٍٛ كب٘ يوثح

 انًغًٕعخ أٌ إنٗ ْٚٛو يًب ( 0ٓ٘ٓ ) يَزٕٖ عُل إؽٖب ٛخ كالنخ ماد غٛو

 ٕٚٙؼ( ٗ )  علٔل ٔ األيٓبد  يٍٓ فٙ يزكبفئزبٌ انٚبثحخ انًغًٕعخ ٔ انزغوٚجٛخ

 .منك

 ( ٗ ) عذول

 انؼبثطخ انًغًىػخ و انزغشَجُخ انًغًىػخ ثٍُ اْيهبد رؾظُم فٍ انزكبفؤ

 نًغًىػزٍ انجؾش

 د
 َٕل

 انًغًٕعخ
 انعلك

 يَزٕٖ كب٘ يوثح قًٛخ انْٓبكح

 انغلٔنٛخ انًؾَٕثخ عبيعٛخ فتقم صبَٕٚخ انلالنخ

 ٕٓ ٓٔ ٖٓ انزغوٚجٛخ ٔ

ٔ0ٕ ٖ01ٗ 

 عُل كانخ غٛو

 يَزٕٖ

(ٓ0ٓ٘) 
 1ٔ ٕٔ ٖٓ انٚبثحخ ٕ
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-ٕٖ- 

 : ثبنزغشثخ انخبطخ انذخُهخ انًزغُشاد ػجؾ

ٕس انزغوٚجٛخ عبكح إنٗ عًهخ يٍ انعٕايم انزٙ رؤصو فٙ انَاليخ انلافهٛةخ رزعوٗ انجؾ

ٔانقبهعٛخ نزًٖٛى رغبهة انجؾش  ٔنكٙ َؾل يٍ رتصٛو ْنِ انعٕايم فٙ َزةب ظ انجؾةش 

الثةةل يةةٍ ٙةةجٜ ْةةنِ انعٕايةةم  ٔقةةل ؽةةبٔل انجبؽضةةبٌ قةةله انًَةةزحبل ٙةةجٜ انًزغٛةةواد 

يخ انزغوثةةخ  ألٌ ٙةةجحٓب ٚةةؤك٘ إنةةٗ انلفٛهةخ )غٛةةو انزغوٚجٛةةخي انزةةٙ قةةل رةةؤصو فةةٙ ٍةةال

ي ٔقةل رٚةًٍ ْةنا انجؾةش ٙةجٜ انًزغٛةواد .1ٖ  81ٗٓٔفبٌ كانةٍٛ   َزب ظ كقٛقخ )

  :انزٙ رقٔ يؾلكاد انٖلال انلافهٙ

  :( Test Conditions and accidents associated)انؾىادس انًظبؽجخ 

إصُةبء انزغوثةخ  ٚقٖل ثبنؾٕاكس انًٖبؽجخ انؾةٕاكس انحجٛعٛةخ  انزةٙ ًٚكةٍ ؽةلٔصٓب فةٙ

يضةةةةةم )انكةةةةةٕاهس  ٔانةةةةةيالىل  ٔاألعبٕةةةةةٛو  ٔانؾةةةةةٕاكس األفةةةةةوٖ كةةةةةبنؾؤة  

ٔنى رزعةوٗ انزغوثةخ فةٙ انجؾةش   .ٔاالٙحواثبد  ٔغٛوْب يًب ٚعوقم ٍٛو انزغوثخي

انؾةةبنٙ إنةةٗ أ٘ ظةةوف ٛةةبها  أٔ ؽةةبكس ٚعوقةةم ٍةةٛوْب  ٔٚةةؤصو فةةٙ انًزغٛةةو انزةةبثح 

      ؽضبٌ فٙ رقلٚى انجوَبيظ.ثغبَت انًزغٛو انًَزقم  ننا نى ٚزٕقف انجب

     :انؼًهُبد انًزؼهمخ ثبنُؼظ
فٙ أصُةبء ٛهجخ انزغوثخ ٚقٖل ثٓب عًهٛبد انًُٕ انُفَٙ ٔانجٕٛنٕعٙ انزٙ قل رؾلس نلٖ 

ٔنةى  ي. ٖٙ-8٘  81ٔٓٔإعوا ٓب  يًب قل ٚؤصو فٙ اٍزغبثبرٓى )انئثعٙ ٔآفةؤٌ  

انزغوثخ كبَةذ يٕؽةلح نهًغًةٕعزٍٛ  ٚكٍ نٓنِ انعًهٛبد أصو فٙ انجؾش انؾبنٙ  ألٌ يلح

 ٘ٔ )ٕٚو  ٔاَزٓذ   ( ٕٔٔٓ / 8ٓ / 1ٕ)انزغوٚجٛخ ٔانٚبثحخ  إم ثلأد انزغوثخ ٕٚو 

 .ٔنى رَزًو نًلح ٕٛٚهخ كٙ رًَؼ نعٕايم انُٚظ ثبنزتصٛو فٙ انزغوثخ  ( ٕٕٔٓ / ٔ /

 :إعشاءاد الخزجبس انمجهٍ

ف انزعهًٛٙ  يًةب ٚةؤك٘ إنةٗ رؾقٛة  ٔ ٚقٖل ثٓب إّبعخ األنفخ ثبنًبكح ٔ انلهً ٔ انًٕق

فجوح يكزَجخ يٍ االفزجبه انقجهٙ  ٔ ثًب أٌ انًغًٕعزٍٛ قل رعوٙةزب نةُفٌ االفزجةبه ٔ 

ثةُفٌ انتةؤف فةةئٌ رةتصٛو إعةةواءاد االفزجةبه انقجهةةٙ عهًٛٓةب ٍةةزكٌٕ يزكبفئةخ  ٔثةةننك 

 .ًٚكٍ انؾل يٍ رتصٛو ْنا انًزغٛو عهٗ يغًٕعخ كٌٔ األفوٖ

 :أدواد انمُبط

يٍ رتصٛو أكٔاد انقٛبً عهٗ اإلعواءاد انزغوٚجٛةخ فقةل اٍةزعًم انجبؽضةبٌ ٕةٕهح نهؾل 

ٔاؽةةلح يةةٍ االفزجةةبه نكةةال انًغًةةٕعزٍٛ انزغوٚجٛةةخ ٔانٚةةبثحخ نكةةٙ ال ٚعةةيٖ انزةةتصٛو 

انؾبٕم فٙ انًزغٛو انزبثح إنٗ االفزالف فٙ ٕٕه أكٔاد انقٛبً  ٔ انن٘ قل ٚؾل يةٍ 

 .إيكبَٛخ رعًٛى انزغوثخ

 :وؽغًهب اخزُبس انؼُُخ

يةٍ فةالل انجؾش ٔ قةل رؾقة  منةك  ؽوٓ انجبؽضبٌ عهٗ أٌ ركٌٕ انعُٛخ يًضهخ نًغزًح

االفزٛبه انعْٕا ٙ نهًغًٕعبد انزٙ أعوٚذ عهٛٓب انزغوثخ فٚةالع عةٍ افزٛةبه األفةواك 

ًٍٙ انًغًٕعخ انٕاؽلح  أيب فًٛةب ٚقةٔ عةلك أفةواك انًغًٕعةخ انٕاؽةلح فقةل أّةبهد 

قخ ثةتٌ عةلك األفةواك فةٙ انًغًٕعةخ انزغوٚجٛةخ أٔ انٚةبثحخ  األكثٛبد ٔ انلهاٍبد انَةبث

فةوكاع  ٔثةننك فةئٌ عةلك األفةواك انًَةزعًم فةٙ انزغوثةخ   ( ٖٓ )ُٚجغةٙ أٌ ال ٚقةم عةٍ

 .انؾبنٛخ ٚعل يقجٕالع 
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-ٕٗ- 

 :أصش الخزجبس انمجهٍ

فةةةٙ أفةةةواك انعُٛةةةخ  أّةةةبهد ثعةةة٘ األكثٛةةةبد إنةةةٗ أٌ أصةةةو االفزجةةةبه انقجهةةةٙ ٕٚنةةةل نةةةلٖ

غوٚجٛخ ٔانٚبثحخ رعهًبع يَجقبع يًب ٚؤصو عهٗ َزب ظ انزغوثخ رةتصٛواع ٚؾةل انًغًٕعزٍٛ انز

ثْكم قهم يةٍ منةك األصةو  ًبإعواءاد ثؾضٓ بيٍ إيكبَٛخ رعًًٛٓب  إال أٌ انجبؽضبٌ ًًٕ

 :ٔ كًب ٚترٙ

إٌ االفزجبه انقجهٙ قل أعةو٘ نهًغًةٕعزٍٛ ثةُفٌ أكاح انقٛةبً يًةب ٚغعةم رةتصٛوِ  •

ٔ   يًب ًٚكُّ ي  .ٍ إًْبل منك انزتصٛوعهًٛٓب يزَب

ٕٚيةةبع يًةةب َٚةةبعل عهةةٗ  ي٘ٓٔ) زةةٙ رةةى رُفٛةةن انزغوثةةخ فٛٓةةب قةةل ثهغةةذإٌ انًةةلح ان •

ََٛبٌ انحهجخ نٖٛغخ االفزجبه انقجهٙ ٔإعبثبرٓى عُّ  إم أّبهد األكثٛبد ثتَّ فةٙ ؽبنةخ 

اٍزقواط صجبد انًقٛبً ثحوٚقخ إعبكح االفزجبه فٛغت أٌ ال رقم انًةلح ثةٍٛ االفزجةبهٍٚ 

جٕعٍٛ نكةةٙ ركةةٌٕ انًةةلح كبفٛةةخ ألٌ َُٚةةٗ انًَةةزغٛجٌٕ إعبثةةبرٓى عةةٍ االفزجةةبه عةةٍ أٍةة

 .األٔل

          :أصش أعشاءاد انزغشَجُخ

يٍ أعم ؽًبٚخ انزغوثخ يٍ ثع٘ اإلعواءاد انزٙ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ نٓب أصةو فةٙ انًزغٛةو 

ثةخ انؾةل يةٍ أصةو ْةنا انعبيةم فةٙ ٍةٛو انزغو –قةله اإليكةبٌ  –انزةبثح ؽةبٔل انجبؽضةبٌ 

 -:ٔرًضم منك فٙ يب ٚترٙ

 :عشَخ انجؾش
ؽوٓ انجبؽضبٌ عهٗ ٍوٚخ انجؾش ثبالرفبال يح إكاهح انًعٓلٍٚ   ٔيلهٍٙ انًةبكح  فهةى 

انحهجخ ثحجٛعخ انجؾش ْٔلفّ  كٙ ال ٚزغٛو َْبٛٓى  أٔ رعبيهٓى يةح انزغوثةخ يًةب  اٚقجو

  .ٚؤصو فٙ ٍاليخ انُزب ظ

 :انمبئى ثبنزذسَظ

ّكهً انجبؽضةةبٌ  انزغوثةةخ فقةةلم رةةتصٛو ْةةنا انعبيةةم فةةٙ َزةةب ظ ألعةةم رفةةبك٘ اؽزًةةبل رةةلاف

ٛهجةةخ انًغًةةٕعزٍٛ انزغوٚجٛةةخ ٔانٚةةبثحخ  ْٔةةنا ٚٚةةفٙ عهةةٗ َزةةب ظ انزغوثةةخ  ًبَفَةةٓ

ألٌ إفواك رلهَٚٙ نكم يغًٕعخ ٚغعم يٍ انٖعت هك  .كهعخ يٍ انلقخ ٔانًٕٕٙعٛخ

ٍٛ يةٍ انًةبكح أكضةو انُزب ظ إنٗ انًزغٛو انًَزقم  ٔٚعيٖ منةك إنةٗ رًكةٍ أؽةل انزلهَٚةٛ

  .يٍ اٜفو أٔ إنٗ ًٍبرّ انْقٖٛخ  أٔ إنٗ غٛو منك يٍ انعٕايم 

  :ىصَغ انؾظضر . ط
رًذ انَٛحوح عهٗ ْنا انًزغٛو يٍ فالل انزٕىٚح انًزَبٔ٘ نهَةبعبد ثةٍٛ يغًةٕعزٙ 

أهثح ٍبعبد أٍجٕعٛبع  ثٕاقةح ٍةبعزٍٛ نكةم يغًٕعةخ  بٌلهٍٚانجؾش فقل كبٌ انجبؽضبٌ 

يةبكح إٔةٕل انجؾةش انعهًةٙ  ٔ قةل ارفة  انجبؽضةبٌ يةح إكاهح انًعٓةلٍٚ  عهٗ ٔف  يةُٓظ

انًةةبكح عهةةٗ أٌ ركةةٌٕ انَةةبعبد انًقٖٖةةخ نكةةم يغًٕعةةخ يةةٍ يغًةةٕعزٙ  ٔيلهٍةةٙ

 .انجؾش ثٕٛو ٔاؽل فٙ األٍجٕل

 :انزذسَجٍ انجشَبيظ . انزغشثخ أداح

 انغةيء  ٌانجبؽضةب اٍزعًم انجؾش  ثًزحهجبد ٚفٙ رلهٚجٙ ثوَبيظ ثئعلاك انقٛبو نغوٗ 

 De) ثَٕةٕ ك٘ أعةلِ انةن٘ انزفكٛةو نزعهةٛى ( CoRT ) انكةٕهد َةبيظيةٍ ثواألٔل 

Bono )  انجوَةبيظ يةٍ انًَةزقليخ انزةلهٚت فقواد عهٗ رعلٚالد انجبؽضبٌ ٖأعو ٔ 

 انفقةواد ثعة٘ ؽةنف عةٍ عجةبهح انزعةلٚالد ٔكبَةذ انعُٛةخ  ٛجٛعةخ يح  ىرزال ال انزٙ
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فقةواد  إٌ) :ثَٕةٕ ك٘ ٚقةٕل إم .أفةوٖ قةوادف ٕةٛبغخ ٔإعةبكح علٚةلح فقواد ٔإٙبفخ

 ثكةم يجبّةوح ٕةهخ عهةٗ فقةوح  كةم رغةلٔ أٌ انًؾزًةم غٛةو فًةٍ علا  كضٛوح انجوَبيظ

 عًةم  إٛةبه نزكةٌٕ ٕةًًذ كةٕهد يةبكح أٌ ٔثًةب يةُٓى  نكم اْزًبو يوكي أٔ ٛبنت

 ثعة٘ ؽةنف ٚزعةٍٛ فبَةّ ٔانقهفٛةبد ٔانقةلهاد األعًةبه نًقزهةف اٍةزعًبنٓب ًٚكةٍ

 ثعة٘ ٔٚقةٕو ي ٖٕ٘ٓ  ٕٔٓٓ ثَٕةٕ  ك٘ ) ييُٓةب انةجع٘ رعةلٚم أٔ انًْةكالد

 ٍٔةب م َٚةزعًم اٜفو ٔانجع٘ يتنٕفخ رلهٚت فقواد ثزحٕٚو ) انًلهثٍٛ انًلهٍٍٛ)

  881ٔ ثَٕةٕ  ك٘ ) ٔرٕٙةٛؾٓب انزفكٛو أكٔاد ٔيًبهٍخ رَٓٛم عهٗ رَبعل رعهًٛٛخ

 فقةواد ثُةبء ٗعهة انًلهٍةٍٛ رْةغٛح ٚةزى اَةّ إنةٗ اإلّبهح انٚؤه٘ ٔيٍي   1ٔٓ

 أٔ انغبهٚةخ  ثبألؽةلاس عالقةخ ماد أٔ يؾهٛةخ  كبَذ إما فبٕخ ثٓى  انقبٕخ انزلهٚت

 انزةلهٚت  فقةواد يةٍ ٍهَهخ انلهًٔ يعتى فٙ ٔرزٕافو ثٖفٕفٓى فبٕخ أًْٛخ ماد

 ك٘(أفةوٖ ثةلا م ٚعحةٙ أٌ ًٚكةٍ كًةب يُٓةب  يُبٍةجبع  ٚةواِ يةب افزٛبه انًلهً ٔثٍٕح

 ثةلل    يزٕاىٚةبع  رٖةًًٛبع  ٚزجةح انجوَةبيظ أٌ نعهةىا يةح  . ٖٕٙ)ٓ  ٕٔٓٓ ثَٕةٕ 

 نزعهًٛةّ انجوَبيظ أعياء يٍ عيء أ٘ ٚقزبه أٌ ًٚكٍ انًلهً أٌ إم انٓويٙ  انزورٛت

 يةٍ األٍةبً انغةيء ُٚعةل ٔانةن٘ يُةّ  األٔل انغةيء يةٍ االَزٓةبء ثعةل ٔمنةك نهحهجةخ

 ك٘ ) ألفوٖا انلهًٔ غٛبة فٙ ؽزٗ كهً نكم انًَزقهخ انقًٛخ ًٍٚٚ يًب انجوَبيظ

 ي.ٗٔٓ  881ٔ ثَٕٕ 

 انُتةو٘ اإلٛةبه فٖةم فةٙ عُٓةب انؾلٚش ٍج  ٔؽلاد ٍذ يٍ كٕهد ثوَبيظ ٚزتنف

 ٔاإلثةلال اإلكها  يغةبل رٍٕةعخ ٔانواثعةخ) األٔنةٗ انٕؽةلاد انجبؽضةبٌ ٔافزةبه

 أفةوٖ ٔؽةلح ثةت٘ انجةلء ٚغةٕى ال إم األٍةبً ْٙ األٔنٗ انٕؽلح ي ثغعم ٔانًعهٕيبد

 فةٙ انٕؽةلح ْةنِ ألًْٛةخ ي ٔمنةك 1ٔ ،881ٔ ثىَاى، دٌ(  ألٔنٗا انٕؽلح رلهٌٚ قجم

 يال ًب ٚعل عيء أ٘ َزُبٔل أٌ منك ثعل ًٔٚكٍ انعُٛخ نلٖ ٔانفٓى اإلكها  كا وح رٍٕعخ

 .انجوَبيظ ْنا عهٛٓب ٚحج  انزٙ انعُٛخ نقلهاد

 انظذق انظبهشٌ

 عهٗ ٔ  يظثوَب أٔ أكاح أ٘ فٙ رزٕفو أٌ ٚغت انزٙ انًًٓخ انقٖب ٔ يٍ انٖلال ٚعل

 انعةواال  ٔيُٓةب انعةبنى كٔل يةٍ انعلٚةل فةٙ اٍةزعًم قةل انؾةبنٙ انجوَبيظ أٌ يٍ انوغى

 انقجواء رٕٕم األٍبرنح يٍ علك يح انُقبُ فالل ٔيٍ انجبؽضبٌ أٌ إال ٕلقّ  ٔرؾق 

 انقجةواء يةٍ يغًٕعةخ عهةٗ  ( ٕ )يهؾة  فةٙ انًجةٍٛ انجوَةبيظ عةوٗ ٙةؤهح إنةٗ

 ٕةالؽٛخ يةلٖ عهةٗ انؾكةى هاعٛب يةُٓى  ( ٖ ) يهؾ  فٙ   إنٛٓى انًْبه ٔ انًقزٍٖٛ

 انزعةلٚالد إعةواء ٔ انجؾةش  نعُٛةخ يالءيزٓةب ٔ  فقوارةّ ٕةالؽٛخ ؽٛةش يةٍ انجوَةبيظ

 ) ثَُجخ ٔ انقجواء يٕافقخ عهٗ انًَزقليخ انجوَبيظ أعياء عًٛح ؽٖهذ إم انًُبٍجخ 

%ٔٓٓ)     .  

 :انزذسَظ ؽشَمخ

 ٕةغٛوح يغًٕعبد عهٗ انحهجخ ىٚحرٕ ٛوٚ  عٍ كٕهد ثوَبيظ كهًٔ رلاه 

 عًةم ثجحبقةخ ٛبنجةخ أٔ ٛبنةت كم رئٚل ٔٚزى أفوٖ أؽٛبَبع  ٔكتفواك أؽٛبَبع  ٍٕٚخ رعًم

 :انزفٖٛم يٍ ثْٙء نّ ٍُٔزعوٗ كهً  كم ثلاٚخ فٙ
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 انًغًىػبد -أ
 أيةواع  انًغًٕعخ ّكم ٔٚعزجو يغبيٛح ّكم عهٗ كٕهد كهًٔ فٙ انحهجخ ٚعًم 

 عهةٗ ٍةٛغٛجٌٕ يةُٓى اناليعةٍٛ فةبٌ يُفةوك ثْةكم عًهةٕا نةٕ هجخانح الٌ نهلهً  أٍبٍٛبع 

 آَى إما ْٚبهكٕا نٍ اٜفوٍٚ اٌ كًب ثننك  نٓى ًَٚؼ نى إما ٍٔٛٚغؤٌ األٍئهخ عًٛح

 ٔانقةٕف انقغةم اٌ كًةب انغةٕاة  انةٗ ٚةؤك٘ انةن٘ انزفكٛةو إكها  عهةٗ قةبكهٍٚ غٛةو

 ثةلالع  انًغًٕعةخ  عًةم ٙةًٍ بٌٚقزفٛة آها ٓةى إثةلاء يٍ انحهجخ يٍ انعلٚل ًُٚعبٌ انهنٍٚ

 اٌ َْةبٛبع  انحهجةخ اقةم َٚةزحٛح انًغًٕعبد ؽبنخ ٔفٙ كهّ ٔانٖف انًعهى يح انعًم يٍ

 ,De Bono) األيةٕه ُٚبقْةٌٕ ْٔةى انزفكٛةو عهةٗ انقةبكهٍٚ انًغًٕعةخ أعٚةبء ٚواقت

ٔ81ٙ, ٙ٘-ٙٙ). 

 الةٛ  (٘) يٍ رزكٌٕ يغًٕعخ كم يغًٕعبد  ٍذ عهٗ انحهجخ ثزٕىٚح انجبؽضبٌ قبو

 انزةٙ انحوا ة  إؽةلٖ رًضةم ْٔةنِ نٓةب  (قب ةلاع ) يغًٕعةخ كةم أفةواك افزةبه ٛبنجبد  أٔ

 ثَٕةٕ ك٘ ْٔٚةٛو ٕةغٛوح  يغًٕعةبد عهٗ انكجٛوح انًغًٕعخ رٕىٚح ثٍٕبٛزٓب ًٚكٍ

 انًضةبنٙ انؾغةى ٚكةٌٕ ٔاٌ يغًٕعةبد  (ٗ) عهةٗ انًغًٕعبد علك ٚيٚل أال ثٚؤهح

 يَةزؾٛم فٓةٕ (1) عةٍ ىاك إما أّيب ٕعت  فٕٓ (ٙ) عٍ ىاك ٔإما  (ٗ) ْٕ نهًغًٕعخ

 ٔٚقةٕو يؾةلكح ؽةبالد فةٙ انًغًٕعةخ َتو ٔعٓخ نٛجٍٛ ثبنزؾلس انًغًٕعخ قب ل ٔٚقٕو

 انفوٕةخ نززبػ انًغًٕعخ َٛبثخ عٍ نٛزكهى انًغًٕعخ فٙ آفو فوك يٍ ثبنحهت انًلهة

 .أفكبهْى عٍانزعجٛو فٙ نهغًٛح

 :انؼًم ثطبلبد -ة

 فةٙ ٛبنةت نكةم رعحةٗ فبٕخ عًم ثحبقخ كٕهد كهًٔ يٍ كهً نكم ٚكٌٕ 

 كةننك نهةلهً  األٍبٍةٛخ انًجبكا عهٗ رؾزٕ٘ فٓٙ ثٓب  هجخانح زف ٔٚؾ انلهً  ثلاٚخ

 كفزةو اٍةزعًبل ٍٛانًزةلهث يةٍ انجبؽضةبٌ ٛهةت ٔقةل ٔانعًهٛةخ  انزلهٚجٛةخ انًةبكح رؾةٕ٘

 أ ثكزبثزٓةب ٌٕٚوغجة انزةٙ ٔاألفكةبه ٔاٜهاء انًالؽتةبد نكزبثةخ انٖةغٛو ثةبنؾغى

 .يًكٍ ٔقذ أ٘ فٙ  يواععزٓب ٔإيكبَٛخ نهلهًٔ أكجو كافعٛخ نقه  ٔمنك لُٔٚٓب ر

 :أثذاػٍ انزفكُش اخزجبس

 انعقةةم ثُٛةةخ انًَةةًٗ ( Guilford ) نغٛهفةةٕهك انُتةةو٘ انًُةةٕمط ٚعزًةةل

 ( Structure of mind ) ٌٕانعقهٙ انُْبٛ أٌ افزواٗ عهٗ أثعبك صالصخ يٍ ٔانًزك 

 انْةوٛ رعةل نهْةقٔ انًعوفخ رٕفو ٔإٌ ,انًزًٛيح انعقهٛخ انقلهاد يٍ علك يٍ ٚزكٌٕ

 ْةنا ثُٛٓةب انزٙ انضالصخ األثعبك أٌ كًب   ٓ٘)ٓ  818ٔ هّٔكب  (إلثلاعبرّ األٍبٍٙ

 :ْٙ انًُٕمط

 انقةلهاد ثًؾزةٕٖ رزعه  انزٙ ثبنعًهٛبد ٔٚزًضم:( Content )  انًؾزٕٖ ثعل  •

 .انعقهٛخ

 رعةبنظ انزةٙ اإلعةواءاد أٔ نعًهٛةبدثب ٔٚزًضةم:( Operations ) انعًهٛبد ثعل •

 .انًؾزٕٖ ْنا

 انعًهٛةبد يعبنغةخ عةٍ رُةزظ انزةٙ ثبنٖٛغ ٔٚزًضم :( Products ) انُٕارظ ثعل •

 .نهًؾزٕٖ

 ي8ٓ-11 ٓ  ٖٕٓٓ ؽٍَٛ  )



 ًبٌ        ـــًل كأك ٍهــو.ك. اؽ                ٖٕٔٓانعلك انقبيٌ ٔانقًٌَٕ . يغهخ انفزؼ . اٚهٕل نَُخ 
 و.ك. اؽًل عجل انَزبه عجل انٕاؽل                                                                                      

 

-ٕ1- 

 ثبنحالقخ رزًضم االثلاعٙ نهزفكٛو يكَٕبد صالصخ ُْب  اٌ أٙؼ قل كٛهفٕهك فبٌ كننك

( Fluency ) ٔانًؤَخ ( Flexibility ) ٔاألٕبنخ ( Originality )   ( 

Guilford, ٔ8٘8, p,ٖٙٓ-ٖ1٘ ) انْقٔ قلهح ثتَّ اإلثلال كهٛفٕهك عوف فقل 

 انغفبه عجل( يعٍٛ ثًٕقف رورجٜ انزٙ األفكبه يٍ   يقزهفخ إَٔال إَزبط ٍوعخ عهٗ

 ي.ٖٖٔ ٓ,881ٔ,

 ( 811ٔ ) عةبو انكجَٛةٙ أعةلِ انةن٘ اإلثةلاعٙ انزفكٛةو افزجةبه انجبؽضةبٌ اٍةزعًم 

 انزفكٛةو عُبٕةو نقٛةبً فقةواد ( ٘ ) يةٍ  ركةٌٕ انةن٘ ٔانًعزًةل ثةّ عهةٗ عهفةٕهك 

 ٔانًؤَخ األٕبنخ ٔ ثبنحالقخ انًزًضهخ انًجلل

 :اٜرٛخ نألٍجبةي   8ٖٕ -8ٕٕٓ  818ٔ انكجَٛٙ  (

 .ٔانًٕٕٙعٛخ انضجبد ٔ ثبنٖلال ٚزٖف االفزجبه ْنا إٌ •

 ٔانةلكزٕهاِ انًبعَةزٛو َةزٕٖي عهةٗ عهًٛةخ هٍةب م فةٙ االفزجةبه ْنا اٍزعًم •

 .انعواقٍٛٛ انجبؽضبٍَٛ يٍ نعلك انعهًٛخ انجؾٕس يٍ  انعلٚل ٔفٙ

 ْةنا ثٛبَةبد رؾهٛةم عًهٛةخ َٚةٓم يًةب أإلفزجةبه ْةنا نزٖةؾٛؼ يفزةبػ اٍةزعًم •

 .انًزغٛو

 انغبيعةخ ٔٛهجةخ انًعبْةل ٛهجخ ثٍٛ ٔأالفكبه األعًبه فٙ ٔإََغبو رقبهة ُْب  •

   .نٓى أعل انن٘

 :اٜرٛخ انقحٕاد ٔف  عهٗ إعلاكِ رى قل االفزجبه ْنا فتٌ لؽب أٚخ ٔعهٗ

 ٔاالٛةبه ( Guilford ) نغٛهفةٕهك انُتةو٘ انزعوٚةف عهةٗ أعزًةل قةل أَةّ •

 انزفكٛةو رُةبٔنٕا انةنٍٚ انًُتةوٍٚ ٔافٚةم أثةوى يةٍ ٚعةل ٔانةن٘ انًُتةو نٓةنا انُتةو٘

 .األثلاعٙ

 ( ٙ ) نةّ انًؾةلك ذانٕقة ثهةغ إم انًٕقٕرةّ اإلفزجةبهاد يةٍ ٚعل اإلفزجبه ْنا أٌ •

 .كقب  

 يفزةٕػ ثْةكم ركةٌٕ فقةواد ( ٘ ) انجبنغخ االفزجبه ْنا فقواد عهٗ اإلعبثخ اٌ •

 .ٔاألٕبنخ انًؤَخ ٔ انحالقخ نقٛبً

 انًؾكًةٍٛ يةٍ يغًٕعةخ عهةٗ عوٙةّ رةى إم ثبنٖةلال  االفزجةبه ْةنا ارٖةف •

 قٛةبً فةٙ اٍةزعًبنّ عهةٗ ثبإلعًةبل ٔافقةٕا انةنٍٚ ٔ انةُفٌ عهةى يغةبل فةٙ انًقزٍٖٛ

 .اإلثلاعٙ انزفكٛو

  .االفزجبه إعبكح ٛوٚقخ ثبٍزعًبل ( 01ٓٓ ) ثهغ فقل انضجبد يعبيم أيب •

 ي.ٙ٘ٔ -ٗ٘ٔ ٓ  818ٔ انكجَٛٙ  (

 :الخزجبس وط  ـ أ
 يةٍ يغًٕعةخ اٍةزعًبل يغةبالد رزٚةًٍ فقةواد فًةٌ انًَةزعًم االفزجةبه ٔٚؾزةٕ٘

 أٌ انًفؾةٕٓ يةٍ ٚحهةت ٛٓبٔف انؾٛبح فٙ ٔيقزهفخ علٚلح اٍزعًبالد نٓب انزٙ األّٛبء

 ) انًؾةلك انٕقةذ ًٍٙ اٍزعًبالد ٚعلْب انزٙ االٍزعًبالد يٍ يًكٍ علك أكجو ٚنكو

  .كقٛقخ ( ٕٔ

  :الخزجبس رظؾُؼ يفزبػ ـ ة

 :ْٙ قلهاد صالس ٚقٌٛ االفزجبه ْنا إٌ
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 َٚةزحٛح انزةٙ انؾهةٕل ٔرعةلك كضةوح ؽٛةش يةٍ انكًةٙ انغبَةت ْٔةٙ : انحالقةخ •

 فقةوح نكةم انؾهةٕل نعةلك يَةبٔٚخ كهعبد ثئعحبء اؽزَبثٓب ٚزى ثؾٛش رٕنٛلْب انْقٔ

 .َٕعٓب كبٌ يًٓب  عْو األهثعخ االفزجبه فقواد يٍ

 ٚقةٕو انزةٙ انؾهةٕل افةزالف ؽٛةش يةٍ انُةٕعٙ ثبنغبَةت ٔرزًضةم :انًؤَةخ •

 انْةقٔ نةلٖ انؾهةٕل ٔافةزالف ثزجةبٍٚ كهعبرٓةب رؾَةت ثؾٛةش ثزٕنٛةلْب  انْةقٔ

 .آفو يٕقف إنٗ يٕقف يٍ انزغٛٛو عهٗ ٔقلهرّ

 انًتنٕفةخ غٛةو انُةبكهح أٔ انغلٚلح االٍزغبثبد أٔ انؾهٕل ثعلك ٔرزًضم :األٕبنخ •

 ثٓةب أرةٗ انزةٙ عةٍ رقزهةف يزفةوكِ ؽهةٕل إعحةبء عهةٗ انْةقٔ قةلهح رزٚةؼ ثؾٛةش

 .ٔعلرٓب رُٕعٓب ؽٛش يٍ ىيالؤِ

 ي 1ٕٔٓ  ٕٓٔٓ انكجَٛٙ   )

 

 :( Face Validity ) انظبهشٌ انظذق  •

 انغةوٗ ٚؾقة  ٔانةن٘ نقٛبٍةّ أعةل يب قٛبً فٙ كفبءرّ فالل يٍ ٕبكقبَ  األفزجبه ٚعل 

 أفٚةم اٌ انةٗ Eble) إٚجةم )ْٔٚةٛو  يٖ٘ٓ   881ٔ )عةٕكح   أعهةّ يةٍ أعل انن٘

 انةُفٌ عهةى فٙ ٔانًقزٍٖٛ انقجواء يٍ علك قٛبو انتبْو٘ انٖلال الٍزقواط ٍٔٛهخ

 عهٛةّ االعزًةبكٔ يالءيزةّ يةلٖ ٔرقةلٚو اإلفزجةبه فقةواد ثفؾةٔ انُفَةٙ ٔانقٛةبً

P٘٘٘).  ٔ81ٕ   (Eble ٍعةوٗ انجؾةش نٓةنا االفزجةبه ٕةلال يةٍ انزتكةل أعةم ي 

 فةٙ إنةٛٓى انًْةبه - انًقزٖةٍٛ انًؾكًٍٛ يٍ يغًٕعخ عهٗ االفزجبه فقواد انجبؽضبٌ

 يةلٖ فةٙ هآٚٓةى ثٛةبٌ يةُٓى ٔٛهةت ٔانزقةٕٚى ٔانقٛةبً انةُفٌ عهةى فةٙ  -( ٗ ) يهؾة 

 ٕةالؽٛخ عهةٗ فةبعًعٕا ٔيكَٕبرةّ األثةلاعٙ نزفكٛةوا قٛبً فٙ اإلفزجبه عهٗ االعزًبك

 انةن٘ انتةبْو٘ نهٖةلال يؤّةوآ ْنا ٔٚعل   انؾبنٙ انجؾش عُٛخ عهٗ رحجٛقّ ٔيالءيخ

 ارفةبال ٔرةىي  .1ٗٗٓ  81ٗٔ كانةٍٛ  فةبٌ ( أّةبهد كًةب انٖةلال أَةٕال أؽةل ْةٕ

 ) الارفةب ثَُةجخ نقٛبٍةّ أعل يب نقٛبً ٕٔالؽٛزّ عٛهفٕهك افزجبه يالءيخ عهٗ انقجواء

 .نالفزجبه انتبْو٘ انٖلال رؾق  ٔثننك  ( 6ٓٓٔ

  :الخزجبس رظؾُؼ صجبد

 إعبثةبد أٔهاال االفزجبه رٖؾٛؼ صجبد يٍ انزتكل أعم يٍ عْٕا ٛب انجبؽضبٌ افزبه     

 ٛةالة  ( ٘ ) ٔ ٛبنجةبد ( ٘ ) ثٕاقةح ٔ االٍةزحالعٛخ انزغوثةخ يةٍ يَةزغٛجٍٛ عْوح

 ٍةهًٓب صةى انزٖةؾٛؼ  عهةٗ رةلل عاليةخ ٔأ إّةبهح ٚٚح أٌ غٛو يٍ  ثزٖؾٛـؾٓب ٔقبو

 كةم ثزٖةؾٛؾٓب يًُٓةب كةم ٔقةبو االفزجةبه رٖةؾٛؼ فةٙ فجةوح آفوٍٚ نًٓةب ثبؽضٍٛ إنٗ

 ٔ .إعةـبثبد ٔنعْةو نإلثلال كهٛخ كهعبد صالس عهٗ انجبؽضبٌ ؽٖم ٔثننك ؽلِ  عهٗ

 قًٛةخ ثهغةذ ٔقةل ثٛوٍةٌٕ  اهرجةبٛ يعبيةم ثبٍةزعًبل اإلؽٖةب ٛخ انًعبنغةخ إعةواء رةى

 يعبيةم ثهةغ ؽةٍٛ فةٙ (1ٕ.ٓ) ْةٙ األٔل ٔانًٖةؾؼ انجبؽضةبٌ ثةٍٛ االهرجةبٛ يعبيةم

  .(18.ٓ) انضبَٙ ٔانًٖؾؼ انجبؽضبٌ ثٍٛ االهرجبٛ

 :انزطجُك انُهبئٍ نهزغشثخ

ثعل أٌ رى انزؾق  يٍ ٕلال ٔ صجبد ٔ ارَبال فقواد افزجبه انزفكٛةو اإلثةلاعٙ  ٔثٓةلف 

نجبؽضبٌ افزجبه انزفكٛةو اإلثةلاعٙ رؾقٛ  انٓلف األٔل يٍ أْلاف انجؾش انؾبنٙ  ٛج  ا

 )عهٗ ٛهجخ يغًٕعزٙ انجؾش انزغوٚجٛخ ٔ انٚبثحخ نهزغوثةخ األٔنةٗ ٔ انجةبنغ عةلكْى 
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ٛبنجبع ٔٛبنجخ يٍ ٛهجخ انًوؽهخ انضبَٛخ ثًعٓل٘ انًعهًٍٛ ٔانًعهًبد ٕٚو اإلصُةٍٛ   ( ٓٙ

 .. ٕٕٔٓ/ٔ/٘ٔانًٕاف  

 : أؽظبئُخ انىعبئم

 :ئُخ نؼُُزٍُ يغزمهزٍُيؼبدنخ اعزخشاط انمًُخ انزب •

اٍةةةزعًهذ نًعوفةةةخ كالنةةةخ انفةةةوال ثةةةٍٛ األٍٔةةةبٛ انؾَةةةبثٛخ ٔ االَؾوافةةةبد انًعٛبهٚةةةخ              

فةةةةةٙ ركةةةةةبفؤ انًغًٕعةةةةةبد انزغوٚجٛةةةةةخ ٔانٚةةةةةبثحخ انزةةةةةٙ ّةةةةةبهكذ فةةةةةٙ انزغوثةةةةةخ                    

ثةةبد ٔ نًعوفةةخ كالنةةخ انفةةوال ثةةٍٛ األٍٔةةبٛ انؾَةةبثٛخ ٔ االَؾوافةةبد انًعٛبهٚةةخ فةةٙ إعب

 أفواك انًغًٕعبد انزغوٚجٛخ ٔ انٚبثحخ عهٗ افزجبه انزفكٛو اإلثلاعٙ 

 

 2ط   – 1ط  

1( ع1- 1)ٌ
2
2( ع1- 2+ )ٌ 

2
 

( 
1 

+ 
1 

) 
ٌ1 ٌ +2 -2 ٌ1 ٌ2 

 

 :أٌ إر

 .اْونً انؼُُخ نمُى انؾغبثٍ انًزىعؾ= ٔط

 .انضبَُخ انؼُُخ نمُى انؾغبثٍ انًزىعؾ = ٕط

 .ونًاْ انؼُُخ أفشاد ػذد = ٌٔ

 .انضبَُخ انؼُُخ أفشاد ػذد = ٌٕ

 .اْونً انؼُُخ نذسعبد انًؼُبسٌ الَؾشاف = ٔع

                .انضبَُخ انؼُُخ نذسعبد انًؼُبسٌ الَؾشاف = ٕع

 ( Edward, ٔ8ٕ٘: p. ٖٔ٘ ) 

يؼبدنخ يشثغ كبٌ •
2
 ( Chi Square): 

بثحخ فةٙ انًزغٛةواد اٍزعًهذ نهزعوف عهٗ ركبفؤ أفواك انًغًٕعبد انزغوٚجٛةخ ٔ انٚة

 .انزوثٕٚخ  فٙ انجؾش انؾبنٙ

 

) كبي
ٕ
 = يغـ 

ال ي –) ل 
ٕ
 

 ال

 

 :إم أٌ

 .انزكواهاد انًالؽتخ =ل 

 .انزكواهاد انًزٕقعخ =ال 

( Harnet,ٔ81ٕ,P.1ٔٗ ) 
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 :يؼبيم اسرجبؽ ثُشعىٌ •

 .اٍزعًهذ انًعبكنخ نؾَبة يعبيالد صجبد االفزجبه انًَزقلو فٙ انجؾش انؾبنٙ

 

 )يغـ ًي )يغـ ٓي – ٌ يغـ ً ٓ

 

]ٌ يغـ ً     
ٕ
)يغـ ًي – 

ٕ
[ ] ٌ يغـ ٓ 

ٕ
)يغـ ٓي – 

ٕ
 ] 

 

 :إم أٌ

 .يعبيم اهرجبٛ ثٛوٌٍٕ =ه

 .علك أفواك انعُٛخ  =ٌ   

  .قٛى   كهعبد انقٛى األٔنٗ =ً  

  .قٛى أٔ كهعبد انقٛى انضبَٛخ =ٓ 

 ي 1ٔٔٓ :811ٔ)انجٛبرٙ ٔ ىكوٚب   

 

 ػشع انُزبئظ ويُبلشزهب :

ٚزًٍٚ ْنا انفٖم ٕٔفب ْٜى  انُزب ظ انزٙ رٕٕم انٛٓب انجؾش انؾبنٙ ٔاْى     

 االٍزُزبعبد ٔانزٕٕٛبد ٔانًقزوؽبد.

 أولا.ػشع َزبئظ انجؾش:

رعةةةةوف اصةةةةو ثوَةةةةبيظ انكةةةةٕهد فةةةةٙ ) رؾقٛقةةةةبع نٓةةةةنا انٓةةةةلف انةةةةن٘ ٚةةةةُٔ ثةةةةـ -ٔ

أعةةةوٖ انجبؽضةةةبٌ رغةةةوثزٍٛ انزفكٛةةةو االثةةةلاعٙ نةةةلح ٛهجةةةخ يعٓةةةل اعةةةلاك انًعهًةةةٍٛي. 

 نهزؾق  يٍ فوٙٛبد انجؾش انؾبنٙ ٔ كًب ٚترٙ:

عةةةلو ْةةةلفذ انزغوثةةةخ األٔنةةةٗ افزجةةةبه انفوٙةةةٛخ انٖةةةفوٚخ انزةةةٙ رْةةةٛو إنةةةٗ  . أ

ٔعةةةةةٕك فةةةةةوال يعُةةةةةٕ٘ ثةةةةةٍٛ انًزٍٕةةةةةحٍٛ انؾَةةةةةبثٍٛ نةةةةةلهعبد أفةةةةةواك انًغًٕعةةةةةخ 

انزغوٚجٛةةةةخ ٔانًغًٕعةةةةخ انٚةةةةبثحخ عهةةةةٗ افزجةةةةبه انزفكٛةةةةو اإلثةةةةلاعٙ نةةةةلٖ ٛهجةةةةخ 

ٔثعةةةل إعةةةواء انزؾهٛةةةم اإلؽٖةةةب ٙ نةةةلهعبد ٍ. انٖةةةف انضةةةبَٙ فةةةٙ يعبْةةةل انًعهًةةةٛ

رجةةةةٍٛ  انزفكٛةةةةو اإلثةةةلاعٙأفةةةواك انًغًةةةٕعزٍٛ انٚةةةةبثحخ ٔ انزغوٚجٛةةةخ عهةةةةٗ افزجةةةبه 

ي ٔ 0٘ٗٔثةةةةةةةتٌ انًزٍٕةةةةةةةٜ انؾَةةةةةةةبثٙ نةةةةةةةلهعبد انًغًٕعةةةةةةةخ انزغوٚجٛةةةةةةةخ  ثهةةةةةةةغ )

ي  ٔ إٌ انٍٕةةةةةةةٜ انؾَةةةةةةةبثٙ نةةةةةةةلهعبد انًغًٕعةةةةةةةخ 0٘ٔاَؾوافٓةةةةةةةب انًعٛةةةةةةةبه٘ )

ي  ٔ ثعةةةةةةةل رحجٛةةةةةةة  يعبكنةةةةةةةخ 01ًٔعٛةةةةةةةبه٘ )ي ٔ اَؾوافٓةةةةةةةب ان0ٖٙٔانٚةةةةةةةبثحخ )

ي  0ٕٔاالفزجةةةةبه انزةةةةب ٙ نعُٛزةةةةٍٛ يَةةةةزقهزٍٛ ظٓةةةةو ثةةةةتٌ انقًٛةةةةخ انزب ٛةةةةخ انًؾَةةةةٕثخ )

ي ٕٚٙةةةةؼ ٘ي. ٔ عةةةةلٔل )1٘ي  ٔكهعةةةةخ ؽوٚةةةةخ )0ْٓ٘ٓٔةةةةٙ كانةةةةخ عُةةةةل يَةةةةزٕٖ )

 منك.
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 (5عذول )

انزكبفؤ فٍ دسعبد الخزجبس انجؼذٌ ػهً اخزجبس انزفكُش أثذاػٍ ثٍُ انًغًىػخ 

 زغشَجُخ و انًغًىػخ انؼبثطخ نًغًىػزٍ انزفكُشان

 د
َٕل 

 انًغًٕعخ
 انعلك

انٍٕٜ 

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 انًعٛبه٘

 انقًٛخ انزب ٛخ
 يَزٕٖ انلالنخ

انغلٔنٛخ انًؾَٕثخ
 )*ي

 0٘ٔ 0٘ٗٔ ٖٓ انزغوٚجٛخ ٔ

ٕ0ٔ ٕ0ٓٓ 

كانخ عُل 

يَزٕٖ 

 ي0ٓ٘ٓ)
 01ٔ 0ٖٙٔ ٖٓ انٚبثحخ ٕ

 

خ األٔنةةةةٗ إنةةةةٗ افزجةةةةبه انفوٙةةةةٛخ انٖةةةةفوٚخ انضبَٛةةةةخ كًةةةةب ْةةةةلفذ انزغوثةةةة    . ة

ثعةةةةةلو ٔعةةةةةٕك فةةةةةوال يعُةةةةةٕ٘ ثةةةةةٍٛ انًزٍٕةةةةةحٍٛ انؾَةةةةةبثٍٛ نةةةةةلهعبد انةةةةةنكٕه ٔ 

كهعةةةبد اإلَةةةبس  فةةةٙ انًغًٕعةةةخ انزغوٚجٛةةةخ عهةةةٗ افزجةةةبه انزفكٛةةةو اإلثةةةلاعٙ نةةةلٖ 

ٔثعةةةةل إعةةةةواء انزؾهٛةةةةم اإلؽٖةةةةب ٙ  ٛهجةةةةخ انٖةةةةف انضةةةةبَٙ فةةةةٙ يعبْةةةةل انًعهًةةةةٍٛ.

رجةةةٍٛ ثةةةتٌ  انزفكٛةةةو اإلثةةةلاعٙ ٔ انزغوٚجٛةةةخ عهةةةٗ افزجةةةبه نةةةلهعبد أفةةةواك انًغًٕعةةةخ

ي ٔ اَؾوافٓةةةةةةب انًعٛةةةةةةبه٘ 0٘ٗٔانًزٍٕةةةةةةٜ انؾَةةةةةةبثٙ نةةةةةةلهعبد انةةةةةةنكٕه  ثهةةةةةةغ )

ي ٔ اَؾوافٓةةةةب انًعٛةةةةبه٘ 0ٗٗٔي  ٔ إٌ انٍٕةةةةٜ انؾَةةةةبثٙ نةةةةلهعبد اإلَةةةةبس )0٘ٔ)

ي  ٔ ثعةةةةل رحجٛةةةةة  يعبكنةةةةةخ االفزجةةةةةبه انزةةةةةب ٙ نعُٛزةةةةةٍٛ يَةةةةةزقهزٍٛ ظٓةةةةةو ثةةةةةتٌ 0ٗٔ)

ي  0ٓ٘ٓي  ْٔةةةةٙ غٛةةةةو كانةةةةةخ عُةةةةل يَةةةةةزٕٖ )0ٕٙ1ٓب ٛةةةةخ انًؾَةةةةةٕثخ )انقًٛةةةةخ انز

 .ي ٕٚٙؼ منكٙي. ٔ علٔل )1ٕٔكهعخ ؽوٚخ )

 (6عذول )

 انزكبفؤ فٍ دسعبد الخزجبس انجؼذٌ ػهً اخزجبس انزفكُش أثذاػٍ

 ثٍُ انزكىس و أَبس فٍ انًغًىػخ انزغشَجُخ 

 د
َٕل 

 انًغًٕعخ
 انعلك

انٍٕٜ 

 انؾَبثٙ

االَؾواف 

 ٘انًعٛبه

 انقًٛخ انزب ٛخ
 يَزٕٖ انلالنخ

انغلٔنٛخ انًؾَٕثخ
* 

 0٘ٔ 0٘ٗٔ ٘ٔ اننكٕه ٔ

ٓ0ٕٙ1 ٕ0ٓٗ1 

غٛةةةةو كانةةةةخ عُةةةةل 

يَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزٕٖ 

 ي0ٓ٘ٓ)
 اإلَبس ٕ

ٔ٘ ٔٗ0ٗ ٔ0ٗ 

 

 يُبلشخ انُزبئظ و رفغُشهب:

عةةةلو ٔعةةةٕك فةةةوال ثعةةةل افزجةةةبه انفوٙةةةٛخ انٖةةةفوٚخ األٔنةةةٗ انزةةةٙ رْةةةٛو إنةةةٗ  .ٔ

ثٍٛ نةةةةةةلهعبد أفةةةةةةواك انًغًٕعةةةةةةخ انزغوٚجٛةةةةةةخ يعُةةةةةةٕ٘ ثةةةةةةٍٛ انًزٍٕةةةةةةحٍٛ انؾَةةةةةةب

عةةةل رعوٙةةةٓى نهجوَةةةبيظ ث ٔانًغًٕعةةةخ انٚةةةبثحخ عهةةةٗ افزجةةةبه انزفكٛةةةو اإلثةةةلاعٙ 

  رجةةةٍٛ ثةةةتٌ انقًٛةةةخ انزب ٛةةةخ انًؾَةةةٕثخ كبَةةةذ كانةةةخ إؽٖةةةب ٛبع عُةةةل يَةةةزٕٖ انزةةةلهٚجٙ 

ي نٖةةةةبنؼ انًغًٕعةةةةخ انزغوٚجٛةةةةخ  نةةةةنا رةةةةوف٘ انفوٙةةةةٛخ انٖةةةةفوٚخ 0ٓ٘ٓكالنةةةةخ )

                                                           

( عند مستوى داللة 85بار التائي لعينتين مستقلتين و بدرجة حرية )تشير القيمة الجدولية لالخت* 
 (323، ص0711(. )البياتي و اثناسيوس، 0022( إلى )2028)
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جلٚهةةةخ  ٔ ْةةةنا ْٚةةةٛو إنةةةٗ رةةةتصٛو انجوَةةةبيظ انزةةةلهٚجٙ فةةةٙ رًُٛةةةخ ٔرقجةةةم انفوٙةةةٛخ ان

انزفكٛةةةو اإلثةةةلاعٙ نةةةلٖ ٛهجةةةخ يعٓةةةل انًعهًةةةٍٛ  ٔقةةةل رٕافقةةةذ انلهاٍةةةخ انؾبنٛةةةخ يةةةح 

 انعجبٚغٙ َٔبٕو. انعلٚل  يٍ انلهاٍبد يُٓب

انزةةةٙ رْةةةٛو إنةةةٗ عةةةلو ٔعةةةٕك فةةةوال ثعةةةل افزجةةةبه انفوٙةةةٛخ انٖةةةفوٚخ انضبَٛةةةخ  .ٕ

ٍ نةةةةلهعبد انةةةةنكٕه ٔ كهعةةةةبد اإلَةةةةبس فةةةةٙ يعُةةةةٕ٘ ثةةةةٍٛ انًزٍٕةةةةحٍٛ انؾَةةةةبثٛ

انقًٛةةةةخ انزب ٛةةةةخ  رجةةةةٍٛ أٌ انًغًٕعةةةةخ انزغوٚجٛةةةةخ عهةةةةٗ افزجةةةةبه انزفكٛةةةةو اإلثةةةةلاعٙ .

ي  نةةةةنا رقجةةةةم 0ٓ٘ٓانًؾَةةةةٕثخ كبَةةةةذ غٛةةةةو كانةةةةخ إؽٖةةةةب ٛبع عُةةةةل يَةةةةزٕٖ كالنةةةةخ )

انفوٙةةةةٛخ انٖةةةةفوٚخ ٔ ْةةةةنا ْٚةةةةٛو إنةةةةٗ أٌ انةةةةنكٕه ال ٚقزهفةةةةٌٕ عةةةةٍ اإلَةةةةبس فةةةةٙ 

 .عٙيَزٕٖ انزفكٛو اإلثلا

 أعزُزبعبد : -أولا 

أٌ نجوَةةةةبيظ كةةةةٕهد انقةةةةلهح عهةةةةٗ ععةةةةم انحهجةةةةخ أكضةةةةو يٓةةةةبهح فةةةةٙ رُةةةةبٔل  .ٔ

 ٔإعحبء األفكبه انًزعلكح ٔانًغوكح ٔإٕلاه انؾكى عهٛٓب.

فةةةٙ رًُٛةةةخ انزفكٛةةةو  إٌ اٍةةةزعًبل انجوَةةةبيظ انزةةةلهٚجٙ كةةةبٌ نةةةّ رةةةتصٛو إٚغةةةبثٙ .ٕ

 اإلثلاعٙ نلٖ ٛهجخ انًعبْل

حةةةٕه أكا ٓةةةى يةةةٍ فةةةالل اٍةةةزعًبل ٛوٚقةةةخ إٌ انحهجةةةخ أكضةةةو اٍةةةزغبثخ فةةةٙ ر .ٖ

 انزعهٛى انًجبّو نجوَبيظ كٕهد.

إٌ انًُةةةةةبؿ انٖةةةةةفٙ انَةةةةةب ل نةةةةةّ كٔه فةةةةةٙ رؾفٛةةةةةيِ ٔرْةةةةةغٛعّ ٔرٕعٛٓةةةةةّ  .ٗ

ثحوٚقةةةةخ َٚةةةةزحٛح ثٓةةةةب انحهجةةةةخ انْةةةةعٕه ثبنؾوٚةةةةخ فةةةةٙ رغوٚةةةةت األفكةةةةبه انغلٚةةةةلح  

 ٔؽم األنغبى ٔانًعٚالد عٍ ٛوٚ  انجوَبيظ.

انًال ةةةةى ثةةةةٍٛ انحهجةةةةخ ٔانًلهٍةةةةٍٛ  ٚعزًةةةةل َغةةةةبػ انجوَةةةةبيظ عهةةةةٗ انزَُةةةةٛ  .٘

ٔانزٕعٛٓةةةبد انٖةةةؾٛؾخ يةةةٍ قجةةةم انًةةةلهً ثؾةةةم انزًةةةبهٍٚ انًقزةةةبهح فٚةةةالع عةةةٍ 

 يؾزٕٖ انجوَبيظ ٔرلهٚجبد انٖف ٔرلهٚت انًعهى.

 انزىطُبد : -صبَُبا 
 ثُبءع عهٗ َزب ظ انجؾش رى انزٕٕم إنٗ انزٕٕٛبد اٜرٛخ:.       

نعةةةلو رةةةٕافوِ كافةةةم يؤٍَةةةزُب  رةةةٕفٛو ْةةةنا انجوَةةةبيظ ثةةةٍٛ أٚةةةل٘ انزوثةةةٍٕٚٛ .ٔ

 انزوثٕٚخ. 

إكفةةةبل انجوَةةةبيظ ٙةةةًٍ قُةةةٕاد اإلعةةةالو يضةةةم انزهفيٚةةةٌٕ ؽزةةةٗ ٚزٕٕةةةم ْةةةنا  .ٕ

انجوَةةةةبيظ إنةةةةٗ كةةةةم انْةةةةوا ؼ فةةةةٙ انًغزًةةةةح ثغةةةة٘ انُتةةةةو عةةةةٍ يَةةةةزٕٚبد انةةةةنكبء 

 نلٚٓى.

رعهةةةٛى انجوَةةةبيظ يةةةٍ انًوؽهةةةخ االثزلا ٛةةةخ إنةةةٗ انغبيعةةةخ عهةةةٗ أٌ ٚةةةزى قٛةةةبً  .ٖ

خ عُةةةل إكًةةةبنٓى نكةةةم عةةةيء يةةةٍ أعةةةياء انجوَةةةبيظ. ْةةةنِ انزقةةةلو انفكةةةو٘ نةةةلٖ انحهجةةة

 انلهاٍخ.

 انًمزشؽبد : -صبنضبا 
 فٙ ٕٙء َزب ظ انجؾش رى انزٕٕم إنٗ انًقزوؽبد اٜرٛخ:.       

إعةةةةواء كهاٍةةةةخ رزجعٛةةةةخ نعُٛةةةةخ انجؾةةةةش انؾةةةةبنٙ انزةةةةٙ ٛجةةةة  عهةةةةٛٓى ثوَةةةةبيظ  .ٔ

كةةةةٕهد إنةةةةٗ يواؽةةةةم كهاٍةةةةةٛخ أفةةةةوٖ الؽقةةةةخ نًعوفةةةةةخ يةةةةلٖ فعبنٛةةةةخ انجوَةةةةةبيظ 

 إلفبكح يُّ يَزقجال.ٔا
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ثًةةةب أٌ انجؾةةةش انؾةةةبنٙ ٛجةةة  عهةةةٗ عُٛةةةخ يةةةٍ انةةةنكٕه ٔاالَةةةبس ٔنهًوؽهةةةخ  .ٕ

انضبَٛةةةخ ٚقزةةةوػ انجبؽضةةةبٌ إعةةةواء كهاٍةةةخ يًبصهةةةخ عهةةةٗ عُٛةةةخ يةةةٍ انًواؽةةةم االفةةةوٖ 

 ٔيقبهَخ َزب غٓب يح َزب ظ انجؾش انؾبنٙ.

ِّ انَةةةذ عةةةٍ  .ٖ إعةةةواء كهاٍةةةخ ٚةةةزى فٛٓةةةب رحجٛةةة  ثةةةوايظ كةةةٕهد كةةةبيالع ثٕؽلارةةة

وٚةةةةة  عًةةةةةم نًعوفةةةةةخ أصةةةةةوِ فةةةةةٙ قةةةةةلهاد انزفكٛةةةةةو اإلثةةةةةلاعٙ ٔانةةةةةنكبء ٛوٚةةةةة  ف

 ٔانزؾٖٛم.

إعةةةواء كهاٍةةةخ يةةةلٖ رةةةتصٛو ثةةةوايظ رًُٛةةةخ انزفكٛةةةو األفةةةوٖ يقبهَةةةخ ثجوَةةةبيظ  .ٗ

 كٕهد.

 

 : املصادر
ي: االرغبْةةةةبد انٕانلٚةةةةخ ٔعالقزٓةةةةب ثبنقةةةةلهح 811ٔإثةةةةواْٛى  ٕةةةةب ت أؽًةةةةل ) .ٔ

 ٛخ  عبيعخ ثغلاك.االثزكبهٚخ  هٍبنخ يبعَزٛو غٛو يُْٕهح  كهٛخ انزوث

ي: انزفكٛةةةو كهاٍةةةبد َفَةةةٛخ  يكزجةةةخ 81ٕٔأثةةٕ ؽحةةةت  فةةةؤاك عجةةةل انهحٛةةةف  ) .ٕ

 األَغهٕا انًٖوٚخ  انقبْوح.

  ٔي: اإلثةةةلال ٔانزفكٛةةةو اإلثةةةلاعٙ  88٘ٛٔأثةةةٕ ٛبنةةةت  ٕةةةبثو ٔآفةةةؤٌ  ) .ٖ

 يُْٕهاد عبيعخ انقلً انًفزٕؽخ  عًبٌ  األهكٌ.

ًٛةةخ اإلثزكةةبه  عبيعةةخ ي: كٔه انزوثٛةةخ فةةٙ ر88ُٓٔاٜنٍٕةةٙ  ٕةةب ت أؽًةةل ) .ٗ

 ثغلاك كهٛخ انزوثٛخ  اثٍ هّل.

ي: انزقةةٕٚى ٔانقٛةةبً  كاه انؾكًةةخ 88ٓٔاإليةةبو  يٖةةحفٗ يؾًةةٕك ٔآفةةؤٌ ) .٘

 نهحجبعخ ٔانُْو  ثغلاك  انعواال.

ي: اإلؽٖةةبء 811ٔانجٛةةبرٙ  عجةةل انغجةةبه رٕفٛةة  ٔىكوٚةةب ىكةةٙ أصُبٍةةًٕٛ  ) .ٙ

انًَزُٖةوٚخ  يحجعةخ يؤٍَةخ انٕٕفٙ ٔاالٍزلالنٙ فٙ انزوثٛخ ٔعهى انُفٌ  انغبيعةخ 

 انضقبفخ انعبنًٛخ  ثغلاك.

ي: روثٕٚةةبد انًةةـ انجْةةو٘  عًةةبٌ  كاه ٖٕٓٓؽَةةٍٛ  يؾًةةل عجةةل انٓةةبك٘  ) .1

 انفكو نهحجبعخ ٔانُْو ٔانزٕىٚح.

ي: هٚةخ يَةزقجهٛخ فةٙ إعةلاك انًعهةى 888ٔانؾٛبنٙ  ٍعلٌٔ هّٛل عجل انهحٛف ) .1

زبم  كهٛخ انزوثٛخ  اثٍ هّل  عبيعةخ انعوثٙ ٔرلهٚجّ ًَِٕٔ انعهًٙ ٔانًُٓٙ  يغهخ األٍ

 ي.ٗٔثغلاك  انعلك )

ي: انقٖةةةب ٔ انْقٖةةةٛخ ٔانًًٓةةةخ نًعهًةةةٙ ٕٕٓٓفٚةةةٛو  فقةةةو٘ هّةةةٛل ) .8

انعهةةةٕو اإلََةةةبَٛخ  -انحهجةةةخ انًزفةةةٕقٍٛ ٔانًْٕةةةٕثٍٛ ٔثوَةةةبيظ رةةةتْٛهٓى  يغهةةةخ انجهقةةةبء

 ي.ٔ  انعلك )8ٔاالعزًبعٛخ  يغهل

وَةةبيظ رةةلهٚجٙ نًٓةةبهاد ي: أصةةو ث88ٓٔانقحٛةةت  ها ةةل ٍةةعل انةةلٍٚ يؾًةةل ) .ٓٔ

اإلكها  ٔانزفبعم ٔانًعهٕيبد ٔانؾةٌ فةٙ رًُٛةخ انزفكٛةو اإلثةلاعٙ نةلٖ ٛهجةخ انٖةف 

انزبٍةةح األٍبٍةةٙ نةةلٖ عُٛةةخ أهكَٛةةخ  هٍةةبنخ يبعَةةزٛو غٛةةو يُْةةٕهح  كهٛةةخ انلهاٍةةبد 

 انعهٛب  انغبيعخ األهكَٛخ.
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ش  ي: انًلفم إنٗ يُبْظ انجؾة88ٓٔكأك  عيٚي ٔعجل انوؽًٍ  إَٔاه ؽٍَ ) .ٔٔ

 يحبثح انزعهٛى انعبنٙ  ثغلاك.

  روعًةةخ: عةةبكل عجةةل انكةةوٚى ٔي: رعهةةٛى انزفكٛةةو 818ٛٔك٘ ثَٕةةٕ  إكٔاهك ) .ٕٔ

 ٚبٍٍٛ ٔآفؤٌ  كاه انوٙب نهُْو ٔانزٕىٚح  كيْ   ٍٕهٚب.

ي: ثوَةةبيظ انكةةٕهد نزعهةةٛى انزفكٛةةو  رٍٕةةعخ اإلكها   روعًةةخ: 88ٔٔـــــــةةـ ) .ٖٔ

 نهحجبعخ ٔنهُْو ٔانزٕىٚح  عًبٌ  األهكٌ.  كاه انفكو ٔ  َٛٔبكٚخ ْبٚم انَؤه  ط

ي: ثوَبيظ انكٕهد نزعهٛى انزفكٛو  ٔانزُتٛى  روعًخ: َبكٚخ ْبٚةم 88ٙٔــــــــ ) .ٗٔ

   كاه انفكو نهحجبعخ ٔانُْو ٔانزٕىٚح  عًبٌ  األهكٌ.ٔ  ٛٔانَؤه  ط

ي: ثوَبيظ انكٕهد نزعهٛى انزفكٛو ٔانزفبعم  روعًخ: َبكٚةخ ْبٚةم 881ٔــــــــ ) .٘ٔ

   كاه انفكو نهحجبعخ ٔنهُْو ٔانزٕىٚح  عًبٌ  األهكٌ.ٔ  ٛٔؤه  طانَ

ي: ثوَبيظ انكٕهد نزعهٛى انزفكٛةو  اإلثةلال  روعًةخ: َبكٚةخ ْبٚةم 881ٔــــــــ ) .ٙٔ

   كاه انفكو نهحجبعخ ٔانُْو ٔانزٕىٚح  عًبٌ  األهكٌ.ٔ  ٛٔانَؤه  ط

د ٔانعٕاٛةةةف  ي: ثوَةةةبيظ انكةةةٕهد نزعهةةةٛى انزفكٛةةةو  انًعهٕيةةةبٕٓٓٓـــــــةةةـ ) .1ٔ

  كاه انفكو نهحجبعةخ ٔانُْةو ٔانزٕىٚةح  عًةبٌ  ٔ  ٛٔروعًخ: َبكٚخ ْبٚم انَؤه  ط

 األهكٌ.

ي: ثوَةةبيظ انكةةٕهد نزعهةةٛى انزفكٛةةو  انعًةةم  روعًخ:َبكٚةةخ ْبٚةةم ٕٔٓٓـــــــةةـ ) .1ٔ

   كاه انفكو نهحجبعخ ٔانُْو عًبٌ  األهكٌ.ٔ  ٛٔانَؤه  ط

  روعًةةةخ: َبكٚةةةب ْبٚةةةم ٔٛى انزفٛةةةو  طي: ثوَةةةبيظ انكةةةٕهد نزعهةةةٕٕٓٓـــــــةةةـ ) .8ٔ

   كاه انفكو نهحجبعخ ٔانُْو ٔانزٕىٚح.ٔانَؤه  عًبٌ  ٛ

ي: اإلثلال انعبو ٔانقبٓ  روعًخ: عَبف عجل انؾةٙ 818ٔهّٔكب  انَكُله ) .ٕٓ

أثٕ فقو  ٍهَهخ عبنى انًعؤف  انًغهةٌ انةُٕٛٙ نهضقبفةخ ٔانفُةٌٕ ٔاٜكاة  انكٕٚةذ  

 ي.ٗٗٔانعلك )

ي: االفزجةةبهاد ٔانًقةةبٌٚٛ انزوثٕٚةةخ 81ٔٔغهٛةةم  ٔآفةةؤٌ)انئثعةةٙ  عجةةل ان .ٕٔ

 ٔانُفَٛخ  كاه انكزت نهحجبعخ ٔانُْو  انًٕٕم.

ي: أصةةو ثوَةةبيظ رةةلهٚجٙ 881ٔانَةةؤه  َبكٚةةخ ْبٚةةم ٔؽَةةٍٛ  صةةب و غةةبى٘  ) .ٕٕ

نًٓبهاد اإلكاه  ٔانزُتٛى ٔاإلثلال فٙ رًُٛخ انزفكٛةو اإلثةلاعٙ نةلٖ عُٛةخ أهكَٛةخ يةٍ 

 ي.ٔي  انعلك )ٕٗهخ كهاٍبد انعهٕو انزوثٕٚخ  انًغهل)فالل انٖف انضبَٙ  يغ

ي: فبعهٛخ ثوَبيظ انًَزو صُكو )نزعهٛى انزفكٛو فٙ 88ٙٔانَؤه  َبكٚخ ْبٚم  ) .ٖٕ

رًُٛخ انًٓبهاد اإلثلاعٛخ نلٖ عُٛخ يُحهجخ كهٛخ انعهٕو انزوثٕٚخ فٙ انغبيعةخ األهكَٛةخ  

 يغهخ انجؾٕس انزوثٕٚخ  عبيعخ انٛويٕ .

ي: أصةةو كافةةح االثزكبهٚةةخ ٔثعةة٘ انًزغٛةةواد 88ٙٔل ٍةةاليخ )انَةةالًٚخ  يؾًةة .ٕٗ

انلًٚغوافٛةةخ عهةةٗ انَةةًبد انعقهٛةةخ نهًجةةلعٍٛ  هٍةةبنخ يبعَةةزٛو غٛةةو يُْةةٕهح  عبيعةةخ 

 انٛويٕ   األهكٌ.

ي: انْقٖةةٛخ انًجلعةةخ  عًةةبٌ كاه األٍةةواء نهُْةةو ٖٕٓٓانَةةهًٛبٌ  ْةةبَٙ. ) .ٕ٘

 ٔانزٕىٚح.

  كاه انًُٓةةم انهجُةةبَٙ ٔٛي: أٍةةٌ انجؾةةش انعهًةةٙ  ّٔٓٓٔةةفٛ   عهةةٙ أؽًةةل ) .ٕٙ

 نهحجبعخ ٔانُْو  ثٛؤد.
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ي: أصو ثوَبيظ رلهٚجٙ فةٙ رًُٛةخ يٓةبهاد 1ٕٓٓانٖواف  نجُٗ عجل انوٍٕل ) .1ٕ

انزفكٛةةو اإلثةةلاعٙ نةةلٖ انحبنجةةبد كهٛةةخ انزوثٛةةخ  هٍةةبنخ يبعَةةزٛو غٛةةو يُْةةٕهح  كهٛةةخ 

 اٜكاة انغبيعخ انَزُٖوٚخ.

  كاه ٔرٖةًٛى رعهًٛةٙ  ٛ ي: رلهٌٚ انًفبْٛى  ًَةٕمط88ٖٔانحٛحٙ  يؾًل ) .1ٕ

 األيم  أهثل  األهكٌ.

ي: أصو ثوَبيظ ك٘ ثٕٔ نزعهٛى انزفكٛةو عهةٗ ثعة٘ 88ٗٔعبكل  عجل هللا يؾًل ) .8ٕ

قلهاد انزفكٛةو االثزكةبه٘ نحهجةخ انٖةف األٔل انضةبَٕ٘ يةٍ انغَُةٍٛ  يغهةخ كهاٍةبد 

 ي.ٔي  انعلك )َٖٗفَٛخ  يغهل )

ثوَةبيظ انكةٕهد انزعهًٛةٙ فةٙ ي: أصةو ٕٕٓٓانعجبعٙ  َلٖ فزبػ ىٚلاٌ مَةٌٕ ) .ٖٓ

انزفكٛةةو انزقةةبهثٙ نةةلٖ ٛةةالة صبَٕٚةةخ  -انزفكٛةةو انُبقةةل -رًُٛةةخ ثعةة٘ يٓةةبهاد اإلكها 

انًزًٛةةيٍٚ فةةةٙ يؾبفتةةةخ َُٛةةةٕٖ  هٍةةةبنخ يبعَةةزٛو غٛةةةو يُْةةةٕهح  قَةةةى عهةةةى انةةةُفٌ 

 انزوثٕ٘  كهٛخ انزوثٛخ  عبيعخ انًٕٕم.

كةةبه٘  كاه انُٓتةةخ ي: انزفةةٕال انعقهةةٙ ٔاالثز881ٔعجةةل انغفةةبه  عجةةل انَةةالو ) .ٖٔ

 انعوثٛخ  انقبْوح.

ي: كهاٍةةبد ٔثؾةةٕس فةةٙ عهةةى َفةةٌ ٔروثٛةةخ انزفكٛةةو ٕ٘ٓٓعجةةل َةةٕه  كةةبظى ) .ٕٖ

 األهكٌ. -  عًبٌٔٔاإلثلال  كاه ك٘ ثَٕٕ  ٛ

   كاه انعهى نهًالٍٚٛ  ثٛؤد.ٖي: يلاهً عهى انُفٌ  818ٛٔعقم  فبفو ) .ٖٖ

ى انةةةُفٌ  ي: يُةةةبْظ انجؾةةةش فةةةٙ انزوثٛةةةخ ٔعهةةة81ٗٔفةةةبٌ كانةةةٍٛ  كٕٚثٕنةةةل ) .ٖٗ

   يكزجخ االَغهٕا انًٖوٚخ  انقبْوح.ٖروعًخ:يؾًلَجٛم َٕفم ٔآفؤٌ  ٛ

  كاه انغًةةبْٛو ٔي: عهةةى انةةُفٌ انزوثةةٕ٘  ٛٗٓٓٔانقةةنافٙ  هيٚةةبٌ يؾًةةل ) .ٖ٘

 نهُْو ٔانزٕىٚح  نٛجٛب  ثُغبى٘.

ي: رعهةةٛى انزفكٛةةو نهًوؽهةةخ األٍبٍةةٛخ  عًةةبٌ  كاه انفكةةو ٕٔٓٓقحةةبيٙ  َبٚفةةخ ) .ٖٙ

 نهحجبعخ.

ي: عالقةةخ اإلثةةلال ثبنزؾٖةةٛم ٔثعةة٘ 88ٍٕ٘ٔٚةةف  انقَٛةةٙ ُْةةل )انقحةةبيٙ   .1ٖ

انًزغٛواد االعزًبعٛخ ٔاالقزٖبكٚخ ٔانضقبفٛةخ نةلٖ ٛهجةخ انٖةف انعبّةو االٍبٍةٙ فةٙ 

 .ٔ  انعلك ٕٕٔعًبٌ  يغهخ كهاٍبد  انًغهل 

 انًؤَةةخي -)انزٖةةهت انًعوفةةٙ األٍةةهٕة ي:818ٔ) يغةةل٘ ْٔٛةةت   انكجَٛةةٙ .1ٖ

 عبيعةةةخ انزوثٛةةةخ  كهٛةةةخ يُْةةةٕهح  غٛةةةو ككزةةةٕهاِ ؽةةةخأٛؤ انًْةةةكالد  ثؾةةةم ٔعالقزةةةّ

 انًٕٕم.

  ٔٛ ٔانزحجٛة   انُتوٚةخ ثةٍٛ انُفَةٙ انقٛةبً ي:ٕٓٔٓ) يغٛةل ْٔٛةت انكجَٛٙ  .8ٖ

 انًزؾلح. انعبنًٛخ انًحجعخ  ثٛؤد -نجُبٌ

ي: أصو ثوَبيظ يٓبهاد اإلكها  ٔاإلثةلال َٖٕٓٓبٕو  كوًٚخ كٕكي فٚو  ) .ٓٗ

زٕٚبد انةنكبء ٔانزؾٖةٛم نةلٖ راليٛةن انًوؽهةخ فٙ رًُٛةخ انزفكٛةو اإلثةلاعٙ ثؾَةت يَة

 اثٍ هّل  عبيعخ ثغلاك. -االثزلا ٛخ  أٛؤؽخ ككزٕهاِ غٛو يُْٕهح  كهٛخ انزوثٛخ

ي: فبعهٛخ اٍزقلاو ثوَبيظ كٕهد فٙ رعهةٛى 88ٗٔانُغبه  ؽٍَٛ عجل انًغٛل  ) .ٔٗ

انزفكٛةةو عُةةل عُٛةةخ يةةٍ ٛهجةةخ انٖةةف انعبّةةو  هٍةةبنخ يبعَةةزٛو غٛةةو يُْةةٕهح  كهٛةةخ 

 لهاٍبد انعهٛب  انغبيعخ األهكَٛخ.ان
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ي: انًةةؤرًو انعهًةةٙ نهزوثٛةةخ ٔانزعهةةٛى انَةةبثح  81٘ٔٔىاهح انزوثٛةةخ انعواقٛةةخ ) .ٕٗ

 .81٘ٔثغلاك  

ي: ثوَةبيظ رًُٛةخ انزفكٛةو  ْٕٔٓٓٔٛت  يؾًل ٚبٍٍٛ ٔىٚلاٌ  َٔةلٖ فزةبػ  أ ) .ٖٗ

 إَٔاعٓب ٔاٍزوارٛغٛبرٓب  ٔأٍهٕثٓب  عبيعخ انًٕٕم.

ي: كٔه انًةلهً 88ًٖٔٙ نهزوثٛخ فٙ انةلٔل انعوثٛةخ )انََٕٛكٕ  انًكزت اإلقهٛ .ٗٗ

   عًبٌ  األهكٌ.ٔفٙ رًُٛخ انًغزًح انًؾهٙ  ٛ
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 1)يهؾك )

 أعزجبَخ أعزطالػُخ نهطهجخ

 عيٚي٘ انحبنت.... عيٚيرٙ انحبنجخ 

الًٚضالٌ افزجبهاع ) ايزؾبَبع  )عهًبع أًَٓب -ٚوعٗ انزفٚم ثبالعبثخ عٍ انَؤانٍٛ االرٍٛٛ:

ي ٔأًَب أعبثبركى رَبعلَب فٙ عًح يعهٕيبد الغواٗ انجؾش انعهًٙ   كًب اٌ 

 اعبثبركى نٍ ٚحهح عهٛٓب ٍٕٖ انجبؽضبٌ   ننا الكاعٙ ننكو االٍىي

 

 ْم اٌ كهاٍزك انؾبنٛخ رًُٙ قلهارك االثلاعٛخ  -انَؤال االٔل :

 ال َعى                           

                          

االٍجبة بة يٍ ٔعٓخ َتو  )أما كبَذ االعبثخ ثــ ال   فًب ْٙ االٍج -انَؤال انضبَٙ :

ي .   ثُقبٛ يقزٖوح هعبءع

 (2يهؾك )

 )كىسد ثشَبيظ( انزذسَجٍ انجشَبيظ رظًُى

 :ْٙ فحٕاد يغًٕعخ انزلهٚجٙ انجوَبيظ رًٖٛى رًٍٚ

 انجشَبيظ أهذاف رؾذَذ - ٔ

 أكٔاد يةٍ يغًٕعةخ انحهجخ نزعهٛى ثَٕٕ ك٘ ٔٙعّ كًب كٕهد  ثوَبيظ ٚٓلف 

 األّةٛبء نوؤٚةخ ٔمنةك ْةبكف ثْةكم انزفكٛوٚةخ أْةلافٓى ثزٕعّٛ نٓى رًَؼ انزٙ  انزفكٛو

  أٔٙؼ  ثْكم

 ٕٚعةل ٔ .علٚةلح أفكةبه إثةواى فةٙ انةناد رؾةل٘ َؾةٕ ٔاالرغةبِ يعزبك ْٕ يب رقجم ٔعلو

 أْةلافبع  انةلهًٔ يةٍ كهً نكةم ؽةلك كًةب أْةلاف يغًٕعةخ أٔ عةبو ْةلف عةيء نكةم

 .ثّ فبٕخ

 انزذسَت فمشاد رؾذَذ -ٕ

األقةم  عهةٗ رةلهٚت فقورةٙ ٚزٚةًٍ اٌ ٚغةت كهً كةم ثةبٌ ثَٕةٕ ك٘ ٚةنكو 

 .يؾلكح يٕاقف فٙ انزفكٛو أكاح رغٛٛو إيكبَٛخ انحهجخ نٛفٓى يانٕقذ عٍ انُتو )ثغ٘

  :رؾذَذ يفشداد انجطبلخ انخبطخ ثكم ؽبنت3-

   :بقخ نكم عيء يٍ أعياء انجوَبيظ يب ٚترٙرًُٚذ كم ثح

 .انزفكٛو فٙ األكاح اٍزعًبل كٛفٛخ ْٚوػ :رٕٙٛؾٙ يضبل •

 انجشَبيظ يؾزىي -ٗ

 ٕٔٚعةل انزفكٛوٚةخ ٔانًٕاقةف انًْةكالد يةٍ يغًٕعةخ عهةٗ كهً كةم ٚؾزةٕ٘ 

 ٔثعٚةّ ٔفجوارةّ  انقةبٓ انحبنةت ثعةبنى يجبّةوح عالقةخ مٔ ثعٚةّ انًبكح  يٍ فهٜٛ

 .ثًٕٙةٕعٛخ عهٛةّ انزةلهٚت أ انزفكٛةو يًبهٍةخ انحبنةت َٚةزحٛح شثؾٛة يٕعّ اٜفو

 انةٗ االَزجةبِ رٕعٛةّ انزفكٛةو كهًٔ يةٍ فةبنغوٗ عةلاع  ْةبو انًؾزةٕٖ فةٙ انزُٕل ٔاٌ

 يوؽهةخ فةٙ انحهجةخ ٔنكةٍ انزةلهٚت أٔ انًًبهٍةخ يةٕاك يةٍ ٔاؽةل انةٗ ٔنةٌٛ انعًهٛةخ

 ننا نٓى  ثبنَُجخ يٓى أيو ثبنًٕٕٙل انفكوح ٕهخ ٚعزجؤٌ ثعلْب ٔيب انضبَٕٚخ انلهاٍخ

 ي.1ٔٔ  881ٔ ثَٕٕ  )ك٘ ثؾٛبرٓى اهرجبٛبع  اكضو انزًبهٍٚ ركٌٕ اٌ ٚفٚم

 انذسط ولذ ٘- 
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 أٍةبثٛح عْةوح نًةلح األٍةجٕل فةٙ ٔاؽةلح نًوح اٍزعًبنٓب نٛزى انلهًٔ ًًٕذ 

 عٍ انٕاؽل انلهً ىيٍ ٚقم ال اٌ عهٗ منك  يٍ اكضو روككْب أ ثزكواهْب ُٖٚؼ ٔال

 فقةواد إٙةبفخ ًٚكةٍ منةك عةٍ ىاك ٔيةب فقةٜ رةلهٚجٛزبٌ فقورةبٌ فٛةّ رقةلو قةخكقٛ (ٖ٘)

 األٍةجٕل فةٙ انةلهًٔ ٔعةلك انٕاؽةلح انةلهً يةلح فةٙ انزغٛٛو ًٔٚكٍ .أفوٖ رلهٚجٛخ

 (ٔ٘-ٗٗ ,De Bono, ٔ81ٙ)   انزعهًٛٛخ ٔثوايغٓب انًلهٍخ ظؤف ؽَت انٕاؽل

 انةلهً يةلح انٕاؽةل  ٕلاألٍةج فةٙ كهٍةٍٛ ثٕاقةح انةلهًٔ ثئعحةبء انجبؽضةبٌ قةبو ٔقةل

 .كقٛقخ (ٓٗ) انٕاؽل

رى رٕىٚح انٕقذ فالل انلهً انٕاؽل  كًب فٙ انجوَبيظ األٕةهٙ رجعةب نعةلك فقةواد  -ٙ

 غةةلٔلانانةةلهًٔ ٔٛجٛعةةخ انعُٛةةخ ٔىيةةٍ انؾٖةةخ انٕاؽةةلح فةةٙ انًعٓةةل ٔكًةةب يجةةٍٛ فةةٙ 

 االرٙ:

 رىصَغ انىلذ خالل انذسط انىاؽذ

 انييٍ يفوكاد انلهً

 ب  كق  ٖ انًقليخ

 كقب    ٙ انًضبل

 كقب    ٙ رلهٚت يبكح

 كقب    ٙ رلهٚت يبكح

 كقب    ٙ رلهٚت يبكح

 كقب    ٖ انًجبكا

 كقب    1 انًُبقْخ

 كقب    ٖ انًْؤل

 كقٛقخ  ٓٗ انًغًٕل
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