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فاعلية استخداو اسرتاتيجية جيجسو للتعله التعاوىي يف تينية 
 التفكري االبتكاري لدى طالب املزحلة الجاىوية مبديية حائلمهارات 

 د. ٚايف بٔ َتعب دزشٟ عسدإ

 أضتاذ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ املطاعد

 باملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ سا٥ٌ

 املستخلص: 
هدددسلبحث شدددحبحذتدددضثحبمدب فندددة بسدددسمباضرتاةدددةبحغدددودسحلبحغددد ح ةذةةب دةذػدددف بثادددو ا بب
حثو ضونحبيفب نمةةبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيب)حثطالقة،بحألقضثة،بحملطونة،بوحذتػضغةةبثامؿدكالت بب
ثسمبطالببحملطساةبحثجضنفيةبمبسينةبسضئل،بوشثكبسنبخاللبحثو طلبرتاىبأغدؼبوخطدفحتب ط ةد بببب
حغ ح ةذةةب دةذػف بيفبحثوسضيؼ،بحثو طلبرتاىبسهضضحتبح فكريبحالبوكضضيبوستسزح هبثسمبطالبب

ملطساةبحثجضنفية،بوحتسيسبسوطا ضتب نمةةبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبثسمبطالببحملطسادةبحثجضنفيدةبببح
مبسينددةبسضئددلببضغددودسحلبحغدد ح ةذةةبدةذػددف،بوحرتومددسبحث شددحبرتاددىبحملددنهربؾدد ةبحثوذددطي بيفببببببب

ب بطضث ًضبسدنبسسضغدةبحملنودعلبحثجضنفيدةببنادضلبحملقدطضحت،بببببب55حتقة بأهسحاه،بو كفنتبرتةنةبحث شحبسنب)
متب قػةمه بمدبزتمفرتوني،بحوهلمض:بجتطي ةةبزضغتببضغودسحلبحغ ح ةذةةبدةذػف،بوثضنةهمض:ب
نددضبطةبزضغددتببضثططيقددةبحثوقاةسيددة،بومتب ط ةدد بحخو ددضضبحثددوفكريبحالبوكددضضيبرتاددىبح مددفرتوني،بببببببب
و فقدداتبنوددضئربحث شددحبمدباضرتاةددةبحغدد ح ةذةةبدةذػددفبيفب نمةددةبسهددضضحتبحثددوفكرييبحالبوكددضضيببب

تبوددددفزبادددطودبشحتبزالثدددةبمسكدددضئةةببدددنيبسوفغدددطضتبزضددددضتبح مفرتدددةبحثوذطي ةدددةبببببسةدددحبأ هدددطب
 وحثهضبطةبيفبحثوط ة بحث  سيبالخو ضضبحثوفكريبحالبوكضضيبوشثكبثكضحلبح مفرتةبحثوذطي ةة.

سهددضضحتبب- نمةدةب-حثدو ا بحثو دضونحببب-حغد ح ةذةةبدةذػدفببب-حثكامدضتبحملفوضسةدة:باضرتاةدةببب
بحثوفكريبحالبوكضضي

The Effectiveness of Using Jigsaw Strategy for Cooperative Learning 
on developing Creative Thinking Skills of Secondary School Students 

in Hail 
Dr. Wafi bin Miteb Druze Aradan 

Abstract: 

The current research aimed to clarify the effectiveness of using Jigsaw 
strategy for cooperative learning on developing creative thinking skills 
(Fluency, originality, flexibility, and Problem Sensitivity) of secondary school 
students in Hail through acknowledging the basics and steps of implementing 
Jigsaw strategy in teaching and creative thinking skills and its determinants 
and determining the requirements for developing creative thinking skills of 
secondary school students in Hail. It depended on the Experimental Method to 
accomplish its objectives and the research sample consisted of (55) students 
from El Montazah Secondary School Students- Syllabus System- in Hail that 
were divided into two groups; control group including (28) student and 
experimental one of (27) student. The research results confirmed the 
effectiveness of using Jigsaw strategy for cooperative learning on developing 
creative thinking skills as there are significant statistical differences in the 
scores of the experimental and control groups in post-test of creative thinking 
skills test and that for the experimental one. 
Key words: Effectiveness- Jigsaw Strategy- Cooperative Learning- 
developing Creative Thinking Skills.U  
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 ة:مكدم 
وسددضبيكددضس هبسددنب  ددريحتب- فددططبط ة ددةبزتومددنبحثقددطوبحذتددضزيبوحث ؿددطينب

رتاددىبحثددنا بحثو اةمةددةبمسددسحخبزتمفرتددةبسددنبحثوطددفضحتبوحثوذسيددسحتببببب-شتوافددة
حثيتبقسبمتؼبكضاةبرتنضقطهض،بويفبسقدسسوهضبحثوشدفلبسدنبحثو ادة بحثقدضئ بببببببحث بفية

رتادددىبحذتفدددتبوحالغدددواهضضبمدبحثو ادددة بحثوفدددضرتاحبحملط كدددعبسدددفلبحثوامةدددصبوقسضح دددهبببب
حالبوكضضيةبوحثنضقسل،بحبةحبيجريبضغ وهبيفبحث شدحبوحالغوكؿدضل،بوينمدحبقسضح دهبرتادىبببببب

ث طبةددةبحثػدد فزيةبمدب طددفيطبببحإلبددسح ،بو وطاددلبسجددلبهددصتبحملددو ريحتبغدد حبحملماكددةبحبببب
  اةمهضبو  مدلبرتادىبحتقةد بكفدضرلبشتطدض دهبحثو اةمةدةبسدنبحث نضيدةببضثوشكدةلبببببببببب
حث امحبثسمبحملو امنيبرتدنبططيد بقةدضؽبددفزلبحملدطددضتبحثو اةمةدةببؿدكلبسػدومطببببببببب
يفب لب فاريبسنضهرب  اةمةةبسطفضلبيف فبيفبطفضب نفةصهضبأسدسخبطدطدبحثودسضيؼبببب

ببةةةب  اةمةةب فضرتاةةبودضشبة.بوكدصثكب يقدةلبب د ببببوحغ ح ةذةض هبحمل ضقطلبيف
حالجتضهددضتبحث بفيددةبحمل ضقددطلبحثدديتب نددضزيببضث بةددةبحملػددوسحسةبسجددلب   ادد بحثطضثددلببببب
كةددفبيددو ا  بو   اددة بحثطضثددلبكةددفبيفكددط ،بلددضبيػددضرتسبيفبحثوكةددفبسددنب اددكببببببببب
حثط ة ددةبحثسينضسةددةب ومددنبحمل طاددة.بكمددضبقددضسلبهددصتبحثددو ريحتبحبددحبحمل غػددضتببببب

رتدنبأاهدلبحثطدطدبوحالغد ح ةذةضتبحثديتببببببب-رتاىبحخواللبسػوفيض هض-ثو اةمةةبح
بمتكنهضبسنبحتقة بحدتفزلبحثوسضيػةة

وقددسبأزضابحملػدد وثفوبيفبحمل غػددضتبحثو اةمةددةبأهمةددةبسفحك ددةبحثددو ريحتبيفبطددطدب
وأغضثةلبحثوسضيؼ،بوحإلقال برتنبمنطبحثو ا بحثوقاةسيبوحثفطزي;بثدصثكبكدضوبسدنبببب

 بحثددسرتفلبمدب دد  بب2009ب-2005اللبخطددةبحثونمةددةبحثجضسنددةب)ببأهددسحاهضبحثطئةػددةبخددبب
أمنددضجبدسيددسلبسددنبأغددضثةلبحثددو ا بكددضثو ا بحثو ددضونح.بكمددضبأكددستبحثناطيددضتبببببببب
حث بفيددةبحذتسيجددة،بوسددنبأبطظهددضبحث نضئةددةبرتاددىب طددفيطبأزوحضبحمل ادد ،بويددي حبيفبسقسسددةبب

 ه ب اددكبحألزوحضبحثودطددةطبوحثوفدةددهبثوشقةدد ب فضرتددلبيطكددعبرتاددىب طددفيطبساكددضبببببببب
حث قاةددة،بوسهدددضضح ه بحالدومضرتةددةبمبدددضباقدد بحثنمدددفبحثؿددضسلبويقادددلبسددنبحثفدددطودبببببب

بحثفطزيةببنيبحملو امنيبيفببةةةبحثو اة .

  اة بو  ا بأكجدطبسدنبق دلبمتدسببببببتوحتوضزبحمل غػضتبحثو اةمةةبمدبمغ ح ةذةض
حثطدددالبببقادددضدب  اةمةدددةبوحغددد ةبوسونفرتدددةبوسوقسسدددة،بكدددحب ػدددضرتسه بادددىبمثدددطحربببببببب

و نمةةبسهضضح ه بحإلبسحرتةةبحملدوافة،بو دسضبه برتادىبحإلبدسح بوحثوذسيدس،بببببس افسض ه ،ب
ويوطالبشثكب فحاطبس ا بقضزضبرتاىبقةضز ه بضتفبحألزحربحالبوكضضم،بوحتفةعه برتاىب
حغدددودسحلبأغدددضثةلببسيادددةبذتدددلبحملؿدددكالتبحثددديتب دددفحدهه بادددىبحملفحقدددفبحذتةض ةدددةبببببببببب

ب .101،ب2007حملدوافة)حثػمريبوآخطوو،

و دضونحبسوطا دًضبسدنبسوطا دضتبحثدو ا بحذتدسيحبحثدصيبيوفحاد بسدنببببببببببوي سبحثو ا بحث
ط ة ددةبزتومددنبحمل طاددة،باهددفب  ادد بقددضئ برتاددىبأغددضؽبحملؿددضضكةبحثف ضثددةبوحثنؿددطةبببببب
ثاطالببيفبرتماةةبحثو ا ،بويقفلبرتاىبأغضؽب قػةمه بمدبزتمفرتضتبق ريلبزحخلب

يدو بحتدتبببحثفكل،بومرتطضربحثفطقةبهل بثوشملبحملػ وثةةبرتندسبزضحغدةبسفندف بسدض،بوبببب
 فدةدهبومؾدطحلبحمل ادد ،بويكدفوبحمل اد باةددهبسفدًهدضبوسطؾدًسح،بويوددسخلبسةنمدضبيوطاددلبببببببب
حملفقفبشثك،بو وضحباةهبحثفطقةبثامنضقؿةبوحذتفحضبومبسحربحثطأيب)حثاقدضنحبوحدتمدل،ببب
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 .بوثادددو ا بحثو دددضونحبأمندددضجبشتوافدددة،بسنهدددضبرتادددىبغددد ةلبحملجدددضل،بالبببببببب25ل،بم1999
حدتمضرتح،بحملػضرتسلبحثفطزيةبثافطيد ،بادطدبحألث دضبببببحذتكط;بحثو ا بسً ض،بحالغوقكضرب

ب .بJigsawوحمل ضضيضت،بوحغ ح ةذةةب دةذػف ب)

حثدو ا بحثو دضونح،بوكدضوبأولبببببمسدسمبحغد ح ةذةضتببو  سبمغد ح ةذةةب)دةذػدف ببب
 بوظسالئدهبسدنبببElliot Arnsonأضنػدفوبب حياةدفتببسنبحغودسسهضبيفبزتضلبحثو اة بهفب

يضتبحملوشسلبحألسطيكةةبيفبسنوكفبحثػد  ةنةضتبسدنبببحث بفينيبمبسحضؽبأوغنتببضثفال
،ببهدددسلبحثقهدددضربرتادددىبحثومةةدددعبحث نكدددطيببدددنيبحثطدددالببيفب ادددكبببحثقدددطوبحث ؿدددطين

حثف ل،بوهحب ؿ هبحث كةل،بوهحبرت دضضلبرتدنبقدفضلبأوبضجمدةبزتدعألبمدبأددعحربغدريبببببببب
سومضثاةب ط  طبكلبقط ةببقطنبأخطمبستسزلبسوىبميكنبسؿدضهسلبحثكدفض،بسةدحبببب

ح مفرتدددددةبحثفحسدددددسلبمدددددلبأوبيوكدددددضسافحبيفبأزحربحملهدددددضلبحملنفطدددددةببهددددد ،ببببببأوبطدددددالبب
،بكمدددضب ػددده بيفبخدددطينبيفبح مفرتدددةويوؿدددضضكفوببف ضثةدددة،باكدددلبطضثدددلبيكمدددلبح ب

 ف ةددلبسؿددضضكوهبيفبحألنؿددطةبحثكددفةة،بوممددضزبسنددضرب  اةمددحبقددضئ برتاددىبحملددو ا ببببببببب
Learner centered-climate.ب

الرتومددضزبحإلمددضبحبحملو ددضزلببددنيبحألاددطحز،بو ػدده بحغدد ح ةذةةب دذػددف بيفبظيددضزلبح
و ؿذةنبحملػ وثةةبحثفطزية،بو فدةهبحملهضضحتبحالدومضرتةدة،بوحث مدلبوحثوفحقدلبندمنببببب

 .ببضإلندددضاةبمدبشثدددكب  وددديبحغددد ح ةذةةبببب39،بم2010حثفطيددد ببفضرتاةدددةب)رتعيدددع،ببب
 دةكػددف بسددنبحالغدد ح ةذةضتبحألكجددطبسطونددةبيفبحثددو ا بحثو ددضونح;بألنهددضب ػددودسلبببب

سددنب قنةددة،بكمددضبأوبخطفح هددضب نضغددلبحثفددطودبحثفطزيددةببددنيبحثطددالبب)ونددفؽببببأكجددط
ب .56،بم2011

ل باضرتاةددةبهددصتبب2017وقددسبأكددستبرتسيددسبسددنبحثسضحغددضتبوسنهددضبزضحغددةب)غددفيسحو،ببببب
حالغددد ح ةذةةبيفب دددسضيؼبب ددد بحملدددفحزبحثسضحغدددةةبيفبشتوادددفبحملطحسدددلبحثو اةمةدددة،ببببب

ورتماةدضتببحثوشكدةلبحثسضحغدح،بببوأث تبودفزبأثطبممدضبحبالغد ح ةذةةب دةذػدف بيفبببب
،بوحكوػدضببحملفدضهة ،بو كدفينبحالجتضهدضتبحإلمضبةدةبضتدفبحملدفحزبحثسضحغدةة،بأسدضببببببببببحث اد ب

يفبب2اضرتاةددةبحغدد ح ةذةةبدةذػددفبببحثدديتب نضوثددتببل 2017زضحغددةب)سػددضوبوحثك ةػددح،ببب
اقدسبأكدستبببحثوشكةلبوسطونةبحثوفكريبثسمبطا ةبحملطساةبحملوفغطةبيفبحثطيضندةضت،بب

ػددنيبسػددوفمبحثوشكددةلبحثسضحغددحبثددسمبحثطا ددة،بوسطونددةب فكريهدد ،بببباضرتاةوهددضبيفبحت
 بيفبسوفغددطب0.05ودددفزباددطودبشحبزالثددةبمسكددضئةةبرتنددسبسػددوفمب)ببسةددحب فقدداتبمد

حخو ددضضبحثوشكددةلبوسطونددةبحثددوفكريببددنيبح مددفرتونيبحثوذطي ةددةبوحثهددضبطةبثكددضحلببب
غد ح ةذةةببل باضرتاةدةبهدصتبحالبب2016،بكمضبأث وتبزضحغةب)حثفطح،بح مفرتةبحثوذطي ةة

يفب نمةةبسهضضحتبحثوفكريبحثويساحبثسمبحثطالب،بوأوقتبهدصتبحثسضحغدضتبيفبزتمادهضبببب
يفبرتاددددىبكةفةددددةبحغددددو مضلبحغدددد ح ةذةةبدةذػددددفبببحمل امددددني يهةددددلبرتاددددىبأهمةددددةب
ب.و نمةةبرتماةضتبحث ا بثسيه بيفبحثوسضيؼحثوسضيؼ،ب

مدبحثوشقدددد بسددددنبأثددددطبحغددددودسحلببب ب(Lai & Huang,2015زضحغددددةبوهددددساتب
حغدد ح ةذةةب دةكػددف بيفب نمةددةبحثقددسضلبرتاددىبكوضبددةبحثوقطيددطببضثا ددةبحالصتاةعيددةببببببببب

أوبحغددددودسحلبحغدددد ح ةذةةب دةػددددف بكددددضوبثددددهبأثددددطبزحلببببو فقدددداتبمدوحتػددددنةهض،ب
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مسكدددضئًةضبيفب نمةدددةبحثقدددسضلبرتادددىبكوضبدددةبحثوقطيدددطببضثا دددةبحإلصتاةعيدددةبثدددسمبطدددالببب
 .حملسضغةبحثجضنفيةبحملهنةة

وقسبحكوػ تبرتماةةب نمةةبسهضضحتبحثوفكريببينفحرتهضبحملدوافةبأهمةةبكدييبيفبب
حألوغددضجبحث بفيددة،بسةددحبأقدد شتبرتماةددةبحذتفددتبوحالغددوة ضببألكدديبقددسضبسددنبببببببببب
حمل افسددددضتبرتماةددددةبغددددريبزتسيددددةبرتاددددحبحملػددددوفيبحثفددددطزيبوح وم ددددحبيفبسالسقددددةببببب

مبوسهضضح ددهبسػددةفثةةبحثوشددسيضتبح وم ةددة،بو  ودديبرتماةددةب نمةددةبحثددوفكريبحالبوكددضضب
كلبس غػضتبح ومنبرتاىبحخواللبسػوفيض هض،بورتاىبضأغهضبحمل غػدضتبحثو اةمةدة،ببب
وشثدددكبألوب نمةدددةبحثدددوفكريبحالبوكدددضضمبميكدددنبأوب دددو بسدددنبخددداللبحملندددضهربحثسضحغدددةةبببب
حملدوافة،بأوبسنبخاللبحثيحسربحثسضحغةةبحملػوقاةبرتنبحملنضهربحثسضحغدةة،بحثديتب ػده بببب

وفكريبحالبوكددضضيبثددسمبحثوامةددص،بوحثقددسضلبرتاددىبسددلبحملؿددكالتبببببباددىب نمةددةبسهددضضحتبحثددببب
ببططيقدددةبحبوكضضيدددة،بمشحب دددفحاطتبثوسضيػدددهضبأوبحثودددسضيلبرتاةهدددضبحإلسكضنةدددضتبحثالظسدددةببببببب

ب .46،بب2004ب)حهلفيسم،

وميجددددلبحثددددوفكريبحالبوكددددضضيبسعمددددًضبسددددنبحثقددددسضحتبوحالغددددو سحزحتبوحرتكددددضئلب
هضبميكنبأوب ط قحببضث ماةدضتبحث قاةدةبببحث ؿطيةبحثيتبمشحبسضبودستبحث ةةةبحملنضغ ةباإن

ثو زيبمدبنوضئربأقدةاةبودسيدسلبوس وكدطلبثدسمبحثطدالببوحدتمضرتدضت،بوحثقدسضلبرتادىببببببببب
ب .ب301،ب2020سلبحملؿكالت،بوحذتػضغةةبثامؿكالت)داذلبوآخطوو،ب

ممدضزبأمندضجب فكدريبدسيدسلببونادة بأوببببببمبجضبدةببسهدضضحتبحثدوفكريبحالبوكدضضيبببببو  دسب
ثػددضبقة،بكمددضبأوب نمةددةبهددصتبحملهددضضحتب ػددضه بيفبظيددضزلبورتددحببببمرتددضزلب ناددة بحمل ددضضلبحب

حثوالسةدصببقدسضح ه ،بو كػد ه بحثجقددةببدضثنفؼبحثديتب  ةددنه برتادىبحتػدنيبسػددوفحه بببببببب
حثسضحغح،بوحثو البرتاىبسؿضكلبحذتةضلبرتمفسضبسنبخاللب ؿكةاهضبثؿدكةةبمنػضوب

ثنؿددط،برتكددطبحمل افسددضت،بوهددصتبهددحبغضيددةبحث بةددةبسددنبخدداللبحغدد ح ةذةضتبحثددو ا بحبب
وحثيتبهلضبأثطبممدضبحبيفب نمةدةبسهدضضحتبحثدوفكريبحإلبدسحرتحباهدحبرت دضضلبرتدنبزتمفرتدةبببببببببب
سونضغقةبسنبحإلدطحرحتبحثكفةةبحثيتبخيططهدضبوينفدصهضبحمل اد بسدنبحثطدالب،بسةدحببببببب
يقددفلباةهددضبحملددو ا ببضثددسوضبحإلمددضبحبأثنددضربحثددو ا ،ببددساًلبسددنبحرتومددضزتبرتاددىبحمل ادد ببببببببببببب

ض،بموب دددسضيؼبحملدددو امنيبسهدددضضحتبحثدددوفكريببكنضقدددلبثام طادددةبوبقضئدددهبكمػدددوق لبهلدددب
حالبوكددضضيبو نمةددةبحجتضهددض ه بحالبوكضضيددةبسددنبحألهددسحلبحألغضغددةةبثوددسضيؼبحث اددفل،بببببب
ثكدنبسوددىبيكوددلبحثنذددضحبثططحئدد بحثوددسضيؼبيفب نمةددةبحثددوفكريبحإلبددسحرتحباإنددهبالببددسبب

ب .325ل،بم2017)سهطيةبوحثؿضيل،سنبودفزبس ا بس هلبوا ضل

حثوفكريبحالبوكضضيبسدنبأهد بحألهدسحلبحث بفيدةبحثديتب ػد ىبببببببو  ويب نمةةبسهضضحتب
حملفحزبحثسضحغةةبمدبحتقةقهضببؿكلبس ضؾط،بويو بشثكبرتنبططي بحغدودسحلبأغدضثةلببب
سلبحملؿكالت،بوحثدوفكريبحثنضقدسبادىبحثودسضيؼ،بوشثدكبسدنبخداللبم ضسدةبحثفدطمبادىببببببببببب

رتددة،بو قددسي بحملنهددضزبثوشسيددسبحملؿددكالت،بوطددطحبحألغددةاة،بومرتددضزلبو ناددة بأاكددضضبسونفبب
زتمفرتددةبسددنبحألاكددضضبوحملق سددضتببططيقددةباضرتاددة،بكمددضب  ودديبهددصتبحملددفحزبزتددضاًلبببببببب
خك ًضبملجلبهصتبحثونمةةبمبضبيومةعببهبسنبمثضضلبثاوفكريبوحتسيبحث قلبوثصحبملبأوب
يكد  بحثدوفكريبحالبوكدضضيبزرتضسددةبسدنبشتطددضتبرتماةددةبحثودسضيؼبيفب ةدنبحملطحسددلبببببببب

بحملدوافة.
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سضحتبحالبوكضضيددةبيفبسػددضرتسلبحثطددالببرتاددىبحثوفحادد بسددنبببببكمددضب ػدده ب نمةددةبحثقددبب
حملطضثلبحث بفيةبوحملهنةةبحمل قسل،بوي  لبرتاىبحثنمفبحمل دطيفبوحث قادحبثاطضثدلب  دريببببب
يفبرتالقودددهببددددض خطين،بويفبجمدددضتبؾدكددددةوه،بويفبختطةطدددهبملػددددوق اهبحثو اةمددددحبببب

بدضثوفكريبيفبببوحمله ،بسدنبظيدضزلبحالهومدضلببدضألسفضبحملدوافدة،بوكدصثكبينؿد لبحثفدطزبببببببب
شح هباةعزحزبرتنستبحثويسدلبوحثوشاةدلبحثدصح ح،بويومةدعبهدصحبحثدوفكريببقدسضلبحثفدطزبرتادىبببببببببب

ب .314ل،ب2016اشلبحألاكضضبوسؿضرتطت،بوجمض ه،بو قفميهضبونقسهض)حثنذفثح،

 بأوبسهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضمببDiakiduyواددىبهددصبحثكددسز،بي كددسب زيضكةددسمببب
ثددو ا ،برتددنبططيدد ب هةةددةبحثفددطمبوحملفحقددفبميكددنبأوب وشػددنببضثوددسضيلبوحملمضضغددةبوح

حملددجريلبثالبوكددضض،بوحثدديتب وطاددلبسددنبحثوامةددصب ؿدد ةلبشهنددهباةهددض،بثفهمهددضبوساددهض،بأوبببب
مبددسح بؾدديبدسيددسبسنهددض،بوشثددكبسددنبخدداللببنددضرببددطحسربخضقددةبسػددوقاةبرتددنبحملددفحزبببببببببب
حثسضحغدددةةب هدددسلبمدب  ادددة بحالبوكدددضض،بوقدددسبيددد زمبشثدددكبمدبندددف بسدددنبحثوشكدددةلبببببببببب

ب .Diakudy,2003, 12حالبوكضضم)

ث دلبسدنببببحث سيدسبسدنبحثففحئدسبحث بفيدةبببببطدالببحالبوكضضيبثدسمبحثببفكريوثونمةةبحثو
ب: 24،ب2002)ستمسبحثكةفسى،بأهمهض

 سدنبحملسضغدةبوثسيدهبحثقدسضلبرتادحبسدلبحملؿدكالتببببببببو ا بسلبحملؿكاة:بسةدحبيوددطزبحملدببب
 .لسػودسسًضبأمنضجب فكريبدسيسب،بططيقةبرتماةةبوجبسل

 بسضغدداف بكددسحثكددشةبحث قاةددة:بسةددحبأبMaslow أوبلضضغددةبحثددوفكريبحالبوكددضضيببب
اطقدددةببو ا ألوبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبيودددة بملدددبببو ا ،يفثدددسبقدددشةبرتقاةدددةبرتندددسبحملدددبب

كمددضبيؿدد طببينددهبهددفبحثددصيبيفثددسبحمل طاددةببببب،ثاو دد ريبرتددنبأاكددضضتبحبطيددةبوزووبنقددسبب
 وينوذهض.

 ؿدكاةبب قسيطبحثصحت:بيوة بحثوفكريبحالبوكضضيبثامو ا بمرتطدضربسادفلبشتوافدةبثامببب
حبطيددة،بويوق ددلبحمل ادد بكددلب اددكبحذتاددفلبوالبينوقددسهضبمالبيفبحثنهضيددة،بثددصحبي ددسبببب

 شثكب  عيعًحبثامو ا ،بلضبي عظبقفتبحثصحتبثسيه.
 حث ففيددة:بحثددوفكريبحالبوكددضضيبخيادد بأاددطحزًحبيوػددم فوببضث ففيددةبوحثواقضئةددةبورتددسلببب

و ا بحملددسدنبببحثو قةدسبوحثوؿدسزبيفبحملفحقددف،بألوبلضضغدةبحثددوفكريبحالبوكدضضيبجت ددلبببب
بسنفوشًضبرتاحبشتوافبحث سحئل،بوودهضتبحثناط.ب

وناطًحبألهمةةب نمةةبسهدضضحتبحثدوفكريبرتادىبحخدواللبأنفحرتهدضبثدسمبحثطدالب،باقدسببببببببب
حنؿدد اتبرتسيددسبسددنبحثسضحغددضتببونمةددةبسهددضضحتبحثددوفكريبثددسمبحثطددالب،بسةددحبهددساتبببب

حثدوفكريبببا ضثةةبمغ ح ةذةةبغكضسيبإلثدطحربل بحثكؿفبرتنب2020زضحغةب)رت سحثؿضيف،ب
سفهددفلبحثددصحتبثامفهددفبنيبانةددًضبيفبحملطساددةبحإلرتسحزيددة،بو فقدداتبببحإلبوكددضضيبيفب نمةددة

مدبوددفزباددطودببدنيبض ددلبحثقةضغددنيب)حثق ادحبوحث  ددسي بثكدضحلبحثقةددضؽبحث  ددسيبيفببببب
بس هضضلبحملطونةبوحثطالقةبوحألقضثة،بوكصثكببضثنػ ةبملفضهة بحثصحت.

 يف Polya بدضمنفشزب حثوسضيؼ ضرتاةةال بحثكؿفبرتنب2020وسضوثتبزضحغةب)نضين،ب
،بو فقاتبمدبوددفزبادطودبشحتبببحالسةضئح حرتضسؼ حثكف ثطالب حإلبوكضضي حثوفكري

زالثةبمسكضئةةببنيبح مفرتونيبحثهضبطةبوحثوذطي ةةبيفبحخو ضضبحثدوفكريبحالبوكدضضيببب
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وشثكبثكضحلبح مفرتةبحثوذطي ةة،بلضبي  با ضثةةبهصتبحالغ ح ةذةةبيفب سضيؼب
بحثقةعيضر.

مدبحثو ددطلبرتاددىبأثددطبحغدد ح ةذةةبحث كددفببببببل 2019وهددساتبزضحغددةب)حث ضسددسي،ببب
حثددصه بحإلثك ونددحبيفب ددسضيؼبحثفقددهبرتاددىب نمةددةبسهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضيبثددسمبببب

ودددفزباددطودبشحتبزالثددةبمسكددضئةةبرتنددسبببببو فقدداتبمدبب امةددصحتبحملطساددةبحالبوسحئةددة،ببب
مفرتدددةبحثوذطي ةدددةبوزضدددددضتببببدددنيبسوفغدددطحبزضددددضتب امةدددصحتبح ببببب0.05 سػدددوفمب

ح مفرتدددةبحثهدددضبطةبيفبحثوط ةددد بحث  دددسيبالخو دددضضبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبيفبسهدددضضحتببب
)حثطالقدددة،بوحألقدددضثة،بوحملطوندددة بيفبحثفقدددهبثكدددضحلبح مفرتدددةبحثوذطي ةدددة،بوأوقدددتببببببب
حثسضحغدةببيهمةددةبحالهومددضلببضغدد ح ةذةضتبحثوددسضيؼبو نفرتهددضبمبددضبينػددضببخكددضئلبب

ب.ةةبأمنضجبحثوفكريبثسيهنحثطضث ضتبويػه بيفب نم

ل بحغوقكددضربأثددطببطنددضسرب  اةمددحبقددضئ بب2014و نضوثددتبزضحغددةب)دددطوحوبوحث  ددضزي،بب
رتاددىبحغدد ح ةذةةبحذتددلبحإلبددسحرتحبثامؿددكالتبيفب نمةددةبسهددضضحتبحثددوفكريبحإلبددسحرتحبببببب
ثددسمبحثطا ددةبحملفهددفبنيبشويبقدد فبضتبحثددو ا ،بو فقدداتبمدبودددفزباددطودبشحتبزالثددةببببب

 ببدنيبسوفغدطضتبزضددضتبأادطحزبح مدفرتونيبحثوذطي ةدةببببببب0.05مسكضئةةبرتنسبسػوفمب)
بوحثهضبطةبيفبسهضضحتبحملطونةبوحثطالقةبوحألقضثةبوحالخو ضضبككل.

وبضغدددوقطحربأزبةدددضتبحث شدددحبحث بدددفي،باقدددسبخادددلبحث ضسدددحبمدبقادددةبحثسضحغدددضتبببببب
حث طبةدددةبحثددديتب نضوثدددتباضرتاةدددةبحغددد ح ةذةةب دةذػدددف بيفب نمةدددةبسهدددضضحتبحثدددوفكريببببب

حثدديتبب-رتاددىبسددسبرتادد بحث ضسددحبب–صثكبنددسضلبحثسضحغددضتبحثػدد فزيةببحالبوكددضضي،بوكدد
 ونضولباضرتاةةبهدصتبحالغد ح ةذةةبيفب نمةدةبسهدضضحتبحثدوفكريبحالبوكدضضيبثدسمبطدالبببببببببب
حملطساددةبحثجضنفيددةب،بثددصحبحن جقددتباكددطلبحث شددحبحذتددضثح،بوحتددسزتبسؿددكاوهضبيفبندد فببببب

ضغةةبثامؿكالت بثدسمببسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيب)حثطالقة،بحملطونة،بحألقضثة،بوحذتػ
طددالببحملطساددةبحثجضنفيددة،بلددضبيػددواعلبحغددودسحلبحغدد ح ةذةضتبسسيجددةبيفبحثوددسضيؼ،بب
وسنهددضبحغدد ح ةذةةب دةذػددف ،بوثددصحبدددضرتبهددصتبحثسضحغددةبكمشضوثددةبثاكؿددفبرتددنببببببب
ا ضثةدددةبهدددصتبحالغددد ح ةذةةبيفب نمةدددةبهدددصتبحملهدددضضحتبثدددسمبطدددالببحملطسادددةبحثجضنفيدددةبببب

بمبسينةبسضئل.

 :مشكلة البحح 
حثدددو ريحتبحملوػدددضضرتةبوحث حكددد بحمل دددطيفبوحثوطدددفضبحذتضقدددلبيفبؾدددوىبسندددضسحببببببمو

كددلبشثددكبب،ضبرتددنبحظزيددضزبأرتددسحزبحمل امددنيبوندد فبحملدطدددضتبحثو اةمةددةبحذتةددضل،باهددًا
وغددريتبد ددلبحث بفيددفوبي ةددسووبحثناددطبيفباضرتاةددةبططحئدد بحثوددسضيؼبومغدد ح ةذةض هببب

تبحث بفيدةبحذتسيجدةبرتادىببببحملػودسسةبيفبحمل غػضتبحثو اةمةةبسةحبأكستبحالجتضهض
ندددطوضلبحالهومدددضلببدددضملو ا بو ف ةدددلبزوضتبيفبحث ماةدددةبحثو اةمةدددةبس كدددسلبرتادددىبأوببببببببب
حث بةددةبحثدديتب ػدد ىبمثةهددضبين  ددحبأوبالب كددفوبقضئمددةبرتاددىبحثددواقنيبوحذتفددتبح ددطز،بببب

 بوحإلزضحا،بوثوشقةد بشثدكبمدلببببفهدبوممنضبين  حبأوبيو باةهضب ف ةدلبزوضبحث قدلبوحثبب
رتددسحزبو ددسضيلبدةددلبسددنبحمل امددنيبحثوكنفثددفدةنيبحمل ددسرتنيببمبفيددةبرتاددىبحمل غػددضتبحث 

 طبفيةبسسيجدةبيكد  بحملدو ا باةهدضبستدفضبحث ماةدةبحثو اةمةدةببببببببحبأزوحًضبحثصينبميضضغفو
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سددسحخبحثددو ا ،بوبددصثكبيكدد  بزوضبحمل ادد بسفدهددضببببببمبورتاةددهبيقددنبحث ددلربحألكدديبيفببب
بب.ثا ةةةبحثو اةمةةبضوسهةًةبحوسطؾًس

وددسضيؼبهددحبحثططحئدد بوحألغددضثةلببببحثحثدديتبي ددضنحبسنهددضببببوث ددلبسددنبأهدد بحملؿددكالتببب
بالبحثوسضيػةةبحثػضئسلبيفبب  بحمل غػدضتبحثو اةمةدةبحثديتب  ومدسبرتادىبسفدتبحثطدببببببب

ثادددسضوؽبزووباهددد بأوبمزضحابملهدددمفنهضبوستوفحهدددض،بوالبؾدددكبأوبهدددصحبيو دددضضطبسدددنبببب
،بوسددنبسددضبأث ووددهبحثسضحغددضتبوحثناطيددضتبحثدديتب  كددسبرتاددىبأوببببحملددضزلبحثسضحغددةةط ة ددةب

ويكددفوبحث ددططبسنددهب  ددسيلبببىمشحبسددضبؾدد طبحثطضثددلبأنددهبشوبس نددبببًثددضحثددو ا بيكددفوبا ض 
حثػدددددددافابحثو اةمدددددددحبحرتدددددددضطي،بمشوبحثدددددددو ا بشوبحمل ندددددددىبيوقدددددددسلبرتادددددددىبحثدددددددو ا ببب

ب .7ل،ب2018ي )حث طحبح،بغواهضضحال

وسنبحملالستبحرتومضزبس ا بحمل امنيبيفبرتطنده بثامدضزلبحثو اةمةدةبرتادىبحثطدطدبببببب
رتادىبحذتفدتبوحثدواقني،بوخادفبحثكودلبحملسضغدةةبسدنبحألنؿدطةبببببببببحثوقاةسيةبحثيتب  ومسب

حثددديتب  مدددلبرتادددىب نمةدددةبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبوسهضضح دددهبحثفطرتةدددة،بكمدددضبأوبقدددةضغةببببب
حألغددةاةبوحثومددضضينب وهدددمنبحألغددةاةبحمل ضؾدددطلبحثدديتبالب ػددضرتسبرتادددىب نمةددةبسهدددطحتببببببب

اىبحثوفكريبحثوفكريبحث اةض،بكمضبأوبحمل امنيبالبيػمشفوبثاطالبببإ هضضبقسضح ه برت
حالبوكددضضي،بوالبيقددسسفوبأكجددطبسددنبططيقددةبثاشددلبأوبساددفلبغددريب جاةسيددةب)داذددلبببببببببب

ب .303-302،ب2020وآخطوو،ب

 بوددفزبندد فبيفبب429،ب2017وسدنبدهدةبأخدطمبأكدستبزضحغددةب)سػدضوبوحثك ةػدح،ببببببب
سطونددددةبحثددددوفكريبثددددسمبطددددالببحثو اددددة بحث ددددضل،بوزرتددددتبشحتبحثسضحغددددةبمدب هددددمنيبببببببببب
حغ ح ةذةةبحدتةػذفبيفبسقطضحتبمرتسحزبحمل امني،بوأوقتببهطوضلبحغودسحلبأرتهدضربب

بحهلةةضتبحثوسضيػةةبهلصتبحالغ ح ةذةة،ب

خاللبمؾطحاهبرتاىبطا دةبحث بةدةبحث ماةدةببكاةدةبحث بةدةبببببببوقسبالستبحث ضسحبسن
دضس دةبسضئدلبغدةططلبطدطدبحثودسضيؼبحثوقاةسيددةبوحثديتب قدفلبرتادىبحذتدفحضبوحثنقددضفبببببببببب
و سوضبسفلبحمل ا بو ومطكعبرتاةهببضثطغ بسنب عويسبحثطالببب سزبالبيػوهضوببهبسدنبب

حث ماةددةبطددطدبحثوددسضيؼبحألخددطمبوحذتسيجددةبحثدديتب طكددعبرتاددىبمؾددطحابحملددو امنيبيفببببب
بحثو اةمةةبو همنب فضرتاه بحإلمضبحبونؿضطه .ب

سنبهصحبحملنطا ،بكضندتبحذتضددةبمدبحث شدحبرتدنبمغد ح ةذةضتب سضي ةدةبسسيجدةبببببببب
 وفحرلبسنبهصحبحثوطفضبوحثو ريبيفبأزوحضبكلبسنبحمل ا بوحملو ا ،بوهفبحألسطبحثصيبزانب

البوهدددددحبحث ضسجدددددةبمدبحخوةدددددضضبأسدددددسبمغددددد ح ةذةضتبحثدددددو ا بحثو دددددضونحبحثنؿدددددطبأبببببب
مغددد ح ةذةةب كضسدددلبحمل طادددةبح دددعأب)دةذػدددف بسةدددحبأث ودددتبحثسضحغدددضتبوحألحبدددضخبببببب
حث بفيددةبأثطهددضبحإلمددضبحبيفبحثوشكددةلبحثسضحغددحبوحتقةدد بحثددصحتبو ؿددكةلبحجتضهددضتب
ممضبةددةبسطغددفبباةهددض،بحبةددحباددسخبحثددو ا بيفبأدددفحربسطاددةبخضثةددةبسددنبحثوددف طبببببببببب

ضبرتدنبكفنهدضب  ومدسبرتادىبببببهصحباهداًبب ط فنباةهضبزحا ةةبحثطا ةبمدبأرتاىبسسبلكن،
نؿدددضجبوا ضثةدددةبحملدددو ا بو كضسدددلبخي دددهبسدددنبخددداللب  دددضزلبحمل افسدددضتبسدددنبظسالئددده،ببببب

بضإلندضاةبثدصثك،باإندهبرتادىبحثدطغ بسدنبببببببب.و ػضرتسبيفببنضربحالرتومضزبحثصح حبحإلمضبح
رتاىبسدسبب–كفوبهصتبحالغ ح ةذةةبقفضلبسنبقفضبحثو اة بحثو ضونحبمالبأوبحث ضسحب
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ياشتب همةنهضبيفبس ثفضتبحغ ح ةذةضتبوططدبحثوسضيؼبحث ضسةبلضبملبب-برتامه
أزمبمدبضغ وهبيفبسعيسبسنبحث شحبوحثوقكحبرتنهضبأوبس طاةبأثطهضبيفب نمةدةبسهدضضحتببب

بحثوفكريبحالبوكضضي.

بوميكنبقةضغةبسؿكاةبحثسضحغةبيفبحثػ حلبحثطئةػحبحثوضثح:

حبيفب نمةددةبسهددضضحتبسدضبا ضثةددةبحغددودسحلبحغدد ح ةذةةب دةذػددف بثاددو ا بحثو ددضونب
بحثوفكريبحالبوكضضيبثسمبطالببحملطساةبحثجضنفيةبمبسينةبسضئل؟

بويوفط برتنبهصحبحثػ حلبزتمفرتةبسنبحألغةاةبحثفطرتةةبوهح:

 سدددددضبأغدددددؼبوخطدددددفحتب ط ةددددد بحغددددد ح ةذةةب دةذػدددددف بثادددددو ا بحثو دددددضونحبيفببببب
بحثوسضيؼ؟.

 .بسضبأه بسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبثسمبطالببحملطساةبحثجضنفية؟
 ضبأثددطبحغددودسحلبحغدد ح ةذةةب دةذػددف بيفب نمةددةبسهددضضحتبحثددوفكريب)حثطالقددة،بببببببسدد

حألقددضثة،بحملطونددة،بوحذتػضغددةةبثامؿددكالت بثددسمبطددالببحملطساددةبحثجضنفيددةبمبسينددةببب
بسضئل؟.

 :أهداف البحح 
يػددد ىبحث شدددحبمدب فندددة با ضثةدددةبحغدددودسحلبحغددد ح ةذةةب دةذػدددف بثادددو ا بببب

بوكدضضيبثدسمبطدالببحملطسادةبحثجضنفيدةبمبسيندةبببببببحثو ضونحبيفب نمةدةبسهدضضحتبحثدوفكريبحالببب
بسضئل،بوشثكبسنبخاللبحتقة بحألهسحلبح  ةة:

 حثو طلبرتاىبأغؼبوخطفحتب ط ة بحغد ح ةذةةب دةذػدف بثادو ا بحثو دضونحبيفببببب
بحثوسضيؼ.

 .بحثو طلبرتاىبسهضضحتبح فكريبحالبوكضضيبثسمبطالببحملطساةبحثجضنفية
 ثو ددددضزثحبيفبحتػددددنيبسػددددوفمبببحثفقددددفلبرتاددددىبا ضثةددددةبحغدددد ح ةذةةبحثوددددسضيؼبحبببب

حثوشكددةلبحالبوكددضضيب)حثطالقددة،بحألقددضثة،بحملطونددة،بوحذتػضغددةةبثامؿددكالت بثددسمبب
بطالببحملطساةبحثجضنفيةبمبسينةبسضئل.

 ططحبب  بحثوفقةضتبوحملق سضتبثونمةةبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكدضضيبثدسمبطدالببببب
بحملطساةبحثجضنفيةبمبسينةبسضئلببضغودسحلبحغ ح ةذةةبدةذػف.

 ية البحح:أهن 
ب ومجلبأهمةةبحث شحبحذتضثحبيف:

 األهنية اليظزية: -1
 يفحكددلبحث شددحبحالجتضهددضتبحذتسيجددةبيفبحثوددسضيؼ،بوحثدديتب طكددعبرتاددىبحثو ددضووبببببببب

وحثوفضرتلببنيبحملو امني;بحغونضًزحبمدبس سأبحثو ا بحثو ضونح،بلدضبيػدضرتسبيفبمثدطحربببب
و ف ةددلبب ددد ببحملفقددفبحثو اةمدددحبوحثوفضرتددلببدددنيبرتنضقددطتبسدددنبخدداللبحغدددودسحلببببب

وحسدوالاببب-وسنهضبحغ ح ةذةةبدةذػدفب-حالغ ح ةذةضتبحثوسضيػةةبحذتسيجةب
سهضضح هددددضبوأغػددددهضبحث امةددددةبثددددسمبطددددالببحث بةددددةبحث ماةددددةبوسددددنبأبطظهددددضبهددددصتبببب

بحالغ ح ةذةة.
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 كدددسبحالجتضهدددضتبحث بفيدددةبحذتسيجدددةبرتادددىب طدددفيطبزوضبحملدددو ا ببفقدددفهبستدددفضبببب  
دشةبثامؿكالتبوحملفحقفبحثوسضيػةةبحث ماةةبيفب ف ةفهضبب ططب قسي بسافلبنض

لضبأزمبمدبأننضبأيًهضبحبضدةبمدبحثوفكريبحإلبسحرتحبحملطوبثططحبسافلبأخطمبغريب
سططوسة،بودسيدسلبا دنبططيد بشثدكبميكدنبأوب وشدفلب ادكبحملؿدكالتبوحملفحقدفبببببببببب
حثو اةمةددددددةبمدبسكضغددددددلب كددددددننباطًقددددددضبدسيددددددسلبثونمةددددددةبسهددددددضضحتبحثددددددوفكريبببب

ب .398،ب2017حإلبسحرتح)سػضوبوحثك ةػح،ب
 ػددددداةطبحثهدددددفربرتادددددىبحدتفحندددددلبحإلمضبةدددددةبثادددددو ا بحثو دددددضونحببفددددددهبرتدددددضل،ببببببب 

وحغ ح ةذةةب دةذػف ببفددهبخدضم،بسةدحب ػده بهدصتبحالغد ح ةذةةبيفب نمةدةبببببببب
حثددوفكريبحالبوكددضضيبجبمةددنبسهضضح ددهبو نمةددةبحملةددفلبوحالجتضهددضتبحالمضبةددةبضتددفبببببببب

بحثو ضونحبوحثفطيقح.بحملفحزبحثسضحغةة،بكمضبحنهضب كػلبحثطا ةبسهضضحتبحث مل
 يوة بحث شحبح ضلبأسضلبحبفخبأخطمبثوذطيلبحغودسحلبحغد ح ةذةةب دةذػدف ببب

يفب سضيؼبحملقطضحتبحثسضحغةةبحملدوافة،بوحثوشقد بسدنباضرتاةوهدضبيفب نمةدةبسهدضضحتبببببب
 حثوفكريبحالبوكضضيبيفبحملطساةبحثجضنفية.

 األهنية التطبيكية: -2
 حغدددودسحلبحغددد ح ةذةةب دةذػدددف بيفبببيقدددسلبحث شدددحبمنفشًددددضبمدطحئةدددًضبثكةفةدددةببببب

 ددسضيؼبحملقددطضحتبحثسضحغددةةببضملطساددةبحثجضنفيددة،بحألسددطبحثددصيبقددسبيػدده بيفبمرتددسحزبببببببببب
بمنضشزبأخطمب جطيب سضيؼبهصتبحملقطضحت.

 يقددسلبحث شدددحبحخو ددضًضحبحتكدددةاًةضبثقةدددضؽبسهددضضحتبحثدددوفكريبحالبوكددضضيبقدددسبيفةدددسببببب
 حثجضنفية.بحث ضسجنيبيفبح ضل،بوس امحبحملفحزبحملدوافةببضملطساة

  بحثو ادة بوثنيبرتدنب طدفيطبحملندضهربيفبوظحضلبببب حملػدبنودضئربو فقدةضتبحث شدحببببفةدسببقسب
اةمضبيو ا ببودطةطبو طفيطبحملقطضحتبحثسضحغةةبثفندنبحغد ح ةذةضتبحثودسضيؼبببب

 .ببضملطساةبحثجضنفيةبحملالئمةبثكلبسقطضبثانهفطببضث ماةةبحثو اةمةة
 حثجضنفيةبيفب   بحغد ح ةذةةبسنضغد ةبببقسب قةسبنوضئربهصحبحث شحبس امحبحملطساةب

ب ػه بيفبحتقة بأهسحلبحثوسضيؼببضملقطضحتبحملدوافةببضملطساةبحثجضنفية.

 :حدود البحح 
ب ومجلبسسوزبحث شحبحذتضثحبيف:

 حذتسبحملفندفرتح:بسةدحبضكدعبحث شدحبحذتدضثحبرتادىباضرتاةدةبحغد ح ةذةةبدةذػدفبببببببببب
حثطالقة،بحألقدضثة،بحملطوندة،بببثاو ا بحثو ضونحبيفب نمةةبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيب)

بوحذتػضغةةبثامؿكالت ببثسمبطالببحملطساةبحثجضنفيةبمبسينةبسضئل.
 (بطضث دًضبسدنببب55حذتسبحث ؿطي:بسةحبمتب ط ة بأزحلبحث شحبرتاىبرتةنةبسكفنةبسنب 

ناددضلبحملقددطضحتبحثوضب ددةبإلزحضلبحثو اددة بمبسينددةببب-طددالببسسضغددةبحملنوددعلبحثجضنفيددةب
بسضئل.

 نادضلببب-وكطبحث شحبحذتضثحبرتاىبسسضغدةبحملنودعلبحثجضنفيدةبببحذتسبحملكضنح:بسةحبحق
بحملقطضحتبحثوضب ةبإلزحضلبحثو اة بمبسينةبسضئل.

 حذتدددسبحثعسدددضنح:بسةدددحبمتب ط ةددد بحث شدددحبيفبحثفكدددلبحثسضحغدددحبحألولبسدددنبحث دددضلببب
بهد.1441ب-1440
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 :مصطلحات البحح 
بحرتومسبحث شحبحذتضثحبرتاىبب  بحملكطاشضتبوسنهض:

 فاعلية: -1

ذ بحثفغةطبأوبحثفضرتاةةب   ب وقفبيفبكلبسضبهفباضرتدل )مبطحهة ببُشكطبيفبحمل 
بل .1985أنةؼبوآخطوو،ب

و  ددطلبحثفضرتاةددةببينهددضبحثقددسضلبرتاددىبحثودديثريبوباددف بحألهددسحلبوحتقةدد بحثنوددضئربببببببببب
ب .73،بم1999حثاقضنحبوحدتمل،ب)حملطدفلب

و  ددد بقةدددضؽبسقدددسحضبحثدددو ريبحذتدددضزخبيفبندددفح ربحثدددو ا بحمل طاةدددةبنوةذدددةبمددددطحربببب
ب .130،ب2011حمل ضدتضتبحثؿ هبجتطي ةةبيفبحث شفخبحث بفيةب)حثك ةػحبو ضهط،ب

و  ددطلبحثفضرتاةددةبمدطحئًةددضبيفبهددصحببحث شددحببينهددضبحألثددطبأوبحثددو ريبحإلمددضبحبحثددصيببب
حتسثدددهبحغددد ح ةذةةبدةذػدددفبيفب نمةدددةبسهددددضضحتبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثدددسمبرتةنددددةبببببببب

سقدددطضبحثوذطي ةدددةبيفببويقدددضؽبرتدددنبططيددد بسوفغدددطبحثدددسضدضتبثامذمفرتدددةبحثسضحغدددة،ب
ناددضلببب-حملهددضضحتبحذتةض ةددةبوحث بةددةبحألغددطيةبحملقددطضبرتاددىبطددالببحملطساددةبحثجضنفيددةبببببببب

ب.بحثينضسربحملؿ اب-حملقطضحت

 :Strategyاسرتاتيجية  -2
  ددطلبحالغدد ح ةذةةببينهدددضبزتمفرتددةبسدددنبحإلدددطحرحتبوحملمضضغدددضتبحثدديتبيو  هدددضبببببب

فربحألهددسحلبحثدديتبوندد هض،بوهددحبحمل ادد بزحخددلبحثفكددلبثافقددفلبمدبحملدطدددضت،بيفبندد
 وهمنبزتمفرتةبسنبحألغضثةلبوحثفغضئلبوحألنؿطةبوأغضثةلبحثوقفي بحثديتب ػدضرتسببب
رتاددىبحتقةدد بحألهددسحل،بأوبهددحبزتمفرتددةبسددنبمدددطحرحتبحثوددسضيؼبحملدوددضضلبغددافًضبسددنببب
ق لبحمل ا بأوبسكم بحثوسضيؼ،بوحثديتبخيطدطبالغدودسحسهضبأثندضرب نفةدصبحثودسضيؼ،ببببببب

وددسضيؼبحملطدددفلببيقكدىباضرتاةددةبلكندة،بويفبنددفربحإلسكضنددضتبببمبدضباقدد بحألهدسحلبحثبب
ب .39ل،ب2003حملوضسةب)ؾشض هبوحثنذضض،ب

وحثفغضئلبحثيتبيػدودسسهضبببحإلدطحرحتزتمفرتةبكمضب  طلبحالغ ح ةذةةببينهضب
حتبحثو اةمةددةبحملدطددطبهلددضبوحتقةدد بحألهددسحلببببببيثددومكنيبحثطضث ددةبسددنبحرتددببببب ادد حمل

ب .30،ب2008بحث بفيةب)رتطةة،

  دددطلبحالغددد ح ةذةةببينهدددضبزتمفرتدددةبسددنبحألاكدددضضبوحمل دددضز بحثددديتب وندددضولببكمددضبب
زتددضاًلبسددنبزتددضالتبحمل طاددةببكددفضلبؾددضساةبوسوكضساددةب نطادد بضتددفبحتقةدد بأهددسحلببببب
س ةنددة،بوحتددسزبحألغددضثةلبوحثفغددضئلبحثدديتب ػددضرتسهضبرتاددىبحتقةقهددض،بو هددنبأغددضثةلببب

يتبوندد تبسددنبحثوقددفي بحملنضغدد ةبثوشقدد بسددنبسددسمبصتضسهددضبوحتقةقهددضبث هددسحلبحثددب
ب .52،ب2007أداهض)ااةةبوحثعكح،ب

سدنبببوسنبهنضبميكنب  طيفبحالغ ح ةذةةبمدطحئةًضبيفبهصحبحث شحببينهدضبزتمفرتدةبب
حثفغددضئلبوحألنؿدطةبوأغددضثةلبحثوقدفي بوططحئدد بحثوددسضيؼبببهلدض،بوبحإلددطحرحتبحملدطددطبب

حثددديتبيػدددودسسهضبحمل اددد بثونمةدددةبسهدددضضحتبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثدددسمبطدددالببحملطسادددةبببب
ب.طدفلحملو اةمةةبحثهسحلبحألحتقة بنفية،بلضبيػضرتسبيفبحثجض
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 اسرتاتيجية جيجسو: -3
 بحغددد ح ةذةةبدةذػدددفببينهدددضبأسدددسبأندددفح بحثو ادددة ببSahin,2010, 718ي دددطلب)

حثو دضونحبحثدصيبيوطادلبسدنبحملدو امنيبحثوفحقددلبسدنبب هده بحثد   بسدنبأددلبسددلرببببببببببب
رتماةدددةبحملؿدددضضكةبحمل افسدددضتبحثنضقكدددةبوززتهدددضبسدددنبس افسدددضتبأخدددطمبرتادددىبأوب دددو بب

ببنؿضجبوحض ةضح.

 ببينهددددض:ب  قػددددة بحثطددددالببمدببب455ل،ب2013كمددددضبي طاهددددضب)حث ددددفحلبوغدددداةمضو،بببب
زتمفرتضتبق ريلبغريبسوذضنػةبيفبك لبزتمفرتةب)مخػة ب السةصب قطيً ضبوييخصب
كلب امةصبدعًربسنبحملضزل،بوب سهضبمومنبحثطالببيفبزتمفرتضتبحثودكل،بث شحب

حسدددسبسدددنه ،بثددد بي دددفزبكدددلبطضثدددلبسدددنبزتمفرتدددةببببببحملهمدددةبحثددديتبوكدددلببهدددضبكدددلبوببب
حثودكل;بث شحبحملهمةبحثيتبُوكلببهضبكلبوحسسبسنه ،بث بي دفزبكدلب امةدصبسدنببببب
زتمفرتدددةبحثودكدددلبمدبح مفرتدددةبحألل،بويفبح مفرتدددةبحأللبادددضولبكدددلب امةدددصببببببب
بختكلبيفبسهمةبس ةنةبأوبينقلبألاطحزبزتمفرتوهبحمل افسضتبحثيتب فقافحبمثةهض .

مدطحئًةددضبيفبهددصحبحث شددحببينهددضبمسددسمبقددفضبحغدد ح ةذةةبحثددو ا بببوميكددنب  طيفهددضب
حثو ددضونحبحثدديتب قددفلبرتاددىبحملهددضلبح ددعألبرتددنبططيدد ب قةددة بطددالببحملطساددةبحثجضنفيددةببببببب

 بطددالب،بوجتومددنب اددكبب6ب-4مبسينددةبسضئددلبمدبزتمفرتددضتبكددلبزتمفرتددةبسددنب)ببب
ح مفرتددددةبحملودككددددةبو  ددددضربسهمددددةبيفبحثددددسضؽ،بوي ددددفزبكددددلبطضثددددلب مفرتوددددهبب

 غضغةةبثنقلبسضب فقلبمثةهبسنبس افسضتبمثةه .حأل

 :Creative Thinkingالتفكري االبتكاري  -4
ي طلبحثوفكريبحالبوكضضيببينهبنؿضجبرتقاحبيوهمنبسعمًضبسدنبحثطالقدةبوحملطوندةبببب
وحألقضثةبوحذتػضغدةةبثامؿدكالتبضتدفبحألاكدضضبحثديتبمتكدنبحثفدطزبسدنبحالنطدالدبسدنببببببببببب

 ضرتددسي،بلدددضبيددد زيبمدب ا ةددةبحسوةضددددضتبحثفدددطزبببحثددوفكريبحثوقدددضضبحبمدبحثدددوفكريبحثوب
 .بويوه بسنبهدصحبحثو طيدفبأندهبيطكدعبرتادىبسكفندضتببببببب109ل،ب2017وحدتمضرتة)ستمس،

بحثوفكريبحالبوكضضيبوسهضضح هبحملدوافة.

وحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبهدددفبنؿدددضجبرتقادددحبسطكدددلبوهدددضزل،ب فدهدددهبضغ دددةبقفيدددةبيفبب
س طوادددددددددةببحث شدددددددددحبرتدددددددددنبسادددددددددفلبأوبحثوفقدددددددددلبمدب ندددددددددفح ربأقدددددددددةاةبملب كدددددددددنب

ب .76ل،ب2009سػ قًض)دطوحو،

ويؿريبحثوفكريبحالبوكضضيبمدبحث ماةةبحثيتبينوربرتنهضبرتملبدسيسبوسفةدسبومنودضزببب
أاكضضبأقةاة،بويقضؽبرتدضزلببضثسضددةبحثديتباكدلبرتاةهدضبحثطدالببيفبحخو دضضبحثدوفكريببببببببب

ب .133،ب2016حالبوكضضيبوسهضضح هبحثفطرتةة)قضزد،

اددددددد بأغدددددددؼبشتوافدددددددةب ومجدددددددلبوهندددددددضابسدددددددنبي دددددددطلبحثدددددددوفكريبحالبوكدددددددضضمبو
ب :45-40،ب2005)حملؿطاى،اى

 رتاىبأغضؽبحث ماةةبحإلبسحرتةدة:بسةدحبينادطبأقدشضببهدصحبحالجتدضتبمدبحثوشكدةلبببببببب
حالبوكددضضمبرتددنبططيدد ب  طيددفبرتماةددةبحالبوكددضض/بحإلبددسح بشح هددض،بوملددضبكضنددتبهددصتببببببببببب
حث ماةدددةبغدددريب دددضهطلبوس قدددسل،بسةدددحبجتدددطمبزحخدددلبرتقدددلبحثفدددطز،بوواقدددضبهلدددصتببببببببب
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وبحثفكدددطلبحدتسيدددسلبمتدددطببيضب دددةبسطحسدددلبهدددىبحإلرتدددسحز،بوحثكمدددفو،بببحثو طيفدددضت،بادددإ
بوحإلؾطحد،بوحثوشق .

 رتادددىبأغدددضؽبحإلنودددضزبحالبوكدددضضم:بوينادددطبثاوشكدددةلبحالبوكدددضضمبرتادددىبأندددهب ادددكبببببب
حث ماةةبحثوىبيقفلببهضبحثفدطز،بوحثودىب د زمبمدبحخد ح بؾديبدسيدسببضثنػد ةبمثةده،ببببببببب

قددلبمثةددهبحثفددطزبألولبسددطل،بضغدد بببباضإلنوددضزبحالبوكددضضمبميكددنبأوبيكددفوبسق ددفاًلبمشحبوببب
 وقفلبح خطينبسنبق لبمدبمنوضزبسؿضبة،باضدتسلبهنضببضثنػ ةبثافطزبشح ه.

 رتاددىبأغدددضؽبحثػدددمضتبحثؿدكددةة:بوينادددطبأقدددشضببهددصحبحالجتدددضتبمدبحثوشكدددةلبببب
 حالبوكضضمبرتاىبأغضؽبحثػمضتبحثوىبميواكهضبحثفطزبحمل وكطبوحمل س .

ضبيفبهدددصحبحث شدددحببيندددهبقدددسضلبطدددالببببوميكدددنب  طيدددفبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبمدطحئًةدددبب
حملطساةبحثجضنفيةبمبسينةبسضئلبرتاىبططحبسافلبغريب قاةسيةبوسونفرتةبوسطنةبثد   بب
حملؿددكالتبحثدديتب ددفحدهه بيفبحملفحقددفبحثو اةمةددةبحملدوافددة،بنوةذددةبلضضغددةبرتددسزبسددنبببب

طددالببحملطساددةببضثسضدددةبحثدديتباكددلبرتاةهددضببببحث ماةددضتبحث قاةددةبوحملهددضضحت.بويقددضؽبببب
ةبضب ددحألبهددضضحتسددنبحملبسهددضضليفبكددلببفكريبحالبوكددضضيحثددوسهددضضحتبيفبحخو ددضضبحثجضنفيددةب

وكددصثكبحثسضدددةبحثكاةددةبببب، وحذتػضغددةةبثامؿددكالتبب)حثطالقددة،بوحألقددضثة،بوحملطونددةبب
بثالخو ضض.

 :الدراسات السابكة 
ب:كمضبياحوميكنبحغو طحطبحثسضحغضتبحثػضبقةبشحتبحثكاةبمبفنف بحث شحب

  إسرتاتيجية جيجسو يف التدريس:أواًل: دراسات تياولت 
 اضرتاةددةبمنددفشزبسقدد حبقددضئ ببل بمدب فنددة بسددسمب2020هددساتبزضحغددةب)حثسوغددطي،ب

رتادددىبحغدددودسحلبحغددد ح ةذةةبدةذػدددفبيفبحثوشكدددةلبحمل دددطيفبو نمةدددةبحإلنوضدةدددةببب
حإلبسحرتةدةبوحالجتددضتبضتددفبحث مدلبحثو ددضونحبثددسمبطضث دضتبكاةددةبحالقوكددضزبحملنعثددحبببب

ملدنهربؾد ةبحثوذدطي بيفبحتقةد بشثدك،بو فقداتببببببب،بوحرتومستبرتادىبحبجبضس ةببةؿة
مدبوددفزبادطودبشحتبزالثددةبمسكدضئةةبيفبسوفغدطضتبزضدددضتبح مفرتدةبحثوذطي ةددةبببببب

حثوشكةلبحمل طيفبو نمةةبحإلنوضدةةبحإلبسحرتةةبوحالجتضتبضتفبحث مدلبببوحثهضبطةبيف
،بوشثدددددكبثكدددددضحلبح مفرتدددددةبحثوذطي ةدددددة،بلدددددضبيدددددسلبرتادددددىباضرتاةدددددةببببحثو دددددضونح

 ملػودسسة.بحالغ ح ةذةةبح
 مدب  ددطلبأثددطبحغددودسحلبحغدد ح ةذةةبببل 2019زضحغددةب)حث ضسددسيبوحثجقفددح،بهددساتب

حملهضلبحدتعئةةب)دةذػف بيفب نمةةبحملفضهة بحثفقهةةبثسمبطضث دضتبحثكدفبحثجدضنحبببب
 فقداتبب،بوحملوفغط،بوثوشقة بهصحبحهلدسلبح   دتبحثسضحغدةبحملدنهربؾد هبحثوذدطي بببببب

هدض:بوددفزباددطودبشحتبزالثدةبمسكددضئةةببببحثسضحغدةبمدبزتمفرتدةبسددنبحثنودضئربسددنبأبطظببب
بددنيبسوفغددطحبزضدددضتبطددالببح مفرتددةبحثوذطي ةددةبوزضدددضتبب ب0.05)رتنددسبسػددوفم

طضث ددضتبح مفرتددةبحثهددضبطةبيفبحثوط ةدد بحث  ددسيبثامػددوفيضتبحمل طاةددةبحثددسنةضببببببببب
حثوط ةدددد  بثالخو ددددضضبحثوشكددددةاحبثامفددددضهة بحثفقهةددددةببب-حثفهدددد -)حثوددددصكط

ضث مددددلبرتاددددىب ف ةددددفببتبحثسضحغددددةببوقددددسبأوقددددبثكددددضحلبح مفرتددددةبحثوذطي ةددددة،بب
حغدد ح ةذةةبحملهددضلبحدتعئةددةبيفبحألنؿددطةبحثو اةمةددةبحهلضزاددةبمدب نمةددةبسهددضضحتبببببببب

ب.حثوفكريبحثيتباوضدهضبطا ةبحملطساةبحملوفغطة
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 2ل بمدبحثو دددطلبرتادددىباضرتاةدددةبحغددد ح ةذةةبدةذػدددفبب2018هدددساتب)حثنمدددطحو،ب 

(Jiqsaw2) سةصبحملطساةبحالبوسحئةة،بيفب نمةةبسهضضحتبحثوفحقلبحثطيضنحبثسمب الب
وثوشقةدددد بهددددسلبحثسضحغددددةبح  ددددنبحث ضسددددحبحملددددنهربحثوذددددطي ببوكددددمةمهبؾدددد هبببببببب

ب زالثددةبمسكددضئةةبرتنددسبسػددوفمبزالثددةبببحتدبشواددطبو فقدداتبمدبودددفزحثوذددطي ،ب
بدددنيبسوفغدددطحبزضددددضتب السةدددصبح مفرتدددةبحثوذطي ةدددةبو السةدددصبح مفرتدددةبببببب0.05

حثوفحقدددلبحثطيضندددحبيفبسهدددضضلببحثهدددضبطةبيفبحثوط ةددد بحث  دددسيبالخو دددضضبسهدددضضحتببب
بحثقطحرلبوحثكوضبةبحثطيضنةةبوحثومجةلبحثطيضنحبثكضحلبح مفرتةبحثوذطي ةة.

 مدب  دطلبا ضثةدةبحغد ح ةذةةبحمل افسدضتبح دعألببببببل ب2018)حث طحبدح،ببهساتبزضحغةب
يفبحتكددةلبطضث ددضتبسقددطضبطددطدب ددسضيؼبحث بةددةبحإلغددالسةةببينددضسرببب دةذػددف)

لبحثقددطم،بوقددسبحغددودسستبحث ضسجددةبحملددنهربحثوذددطي ببببحإلرتددسحزبحث بددفيبجبضس ددةبأب
وددددفزبادددطودبشحتبزالثدددةبببو فقددداتبمدبحثقدددضئ برتادددىبحثوكدددمة بؾددد هبحثوذدددطي ،بببب

 ببدددنيبسوفغدددطضتبزضددددضتبح مدددفرتونيبحثهدددضبطةبب0.05مسكدددضئةةبرتندددسبسػدددوفمب)
ندطوضلببوأوقدتببهدطوضلبببوحثوذطي ةةبيفبحثوشكةلبثكضحلبح مفرتدةبحثوذطي ةدة.ببب

دةذػفبيفب سضيؼبسقطضبططدب سضيؼبحث بةدةبحإلغدالسةةببببحغودسحلبحغ ح ةذةة
ب.خضقةبوحملقطضحتبحألخطمببينضسربحإلرتسحزبحث بفي

 س طاددددةبأثددددطبحغددددودسحلبحغدددد ح ةذةةبببل 2018،وحثكدددداةنبزضحغددددةب)حث ؿددددطسضوثددددتب
رتاىبحثوشكةلبحثسضحغدحبيفبسقدطضبحثفقدهبثدسمبطضث دضتبحثكدفبحثجضثدحببببببببب2دةذػفب
شحتبو فقدداتبمدبودددفزباددطودببحملددنهربؾدد هبحثوذددطي ،بب،بوحرتومددستبرتاددىببحملوفغددط

بح مفرتددةبطضث ددضتبزضدددضتبسوفغددطحببددني ب0.01)ب≥زاللبمسكددضئةةبرتنددسبسػددوفمب
بثالخو دضض،ببحث  دسيببحثوط ةد ببيفبحثهضبطةبح مفرتةبزضدضتبوسوفغطبحثوذطي ةة،
بحغددد ح ةذةةبالغدددودسحلبأثدددطبوددددفزبحثوذطي ةدددة،بكمدددضب ددد نيببح مفرتدددةبثكدددضحل
بحثجضثدحببحثكدفببطضث دضتببثدسمببحثفقدهببسقدطضببيفبحثسضحغدحببحثوشكةلبرتاىب2بدةذػف
وهدددحبقةمدددةب دددسلبرتادددىبأثدددطبحغدددودسحلبببب، 0.23)بحألثدددطبسذددد بباددد بوقدددسبحملوفغدددط،

برتاىبحثوشكةلبحثسضحغح.بب2حغ ح ةذةةبدةذػف
 س طاددددةباضرتاةددددةبحغدددد ح ةذةةبببمدبببل 2016حثك ةػددددح،بسػددددضوبوزضحغددددةب)تبساهدددد

،بسضزلبحثطيضنةضتبوسطونةب فكريه بيفبحتكةلبطالببحثكفبحثجضنحبيفب2دةذػفب
وددددفزبادددطدبشيبزالثدددةبب،بو فقددداتبمدبسدددنهربحث شدددحبحثوذدددطي بوحرتومدددستبرتادددىبب

 بيفبسوفغددددطبزضدددددضتبحثوشكددددةلبواددددىب0.05مسكددددضئةةبرتنددددسبسػددددوفمبحثسالثددددةب)
سوفغددطبزضدددضتبحخو ددضضبسطونددةبحثددوفكريببددنيبطددالببح مفرتددةبحثوذطي ةددةبحثددصينببب

ببح مفرتةبحثهضبطةبحثدصينبيسضغدفوبببيسضغفوببإغ ح ةذةةبحدتةذػفبوبنيبطال
بكمدددضبأكدددستبوددددفزبببضغددد ح ةذةةبحالرتوةضزيدددةبوثكدددضحلبح مفرتدددةبحثوذطي دددة.ببببب

قد فبضتبيفب ط ةدد بحغدد ح ةذةةبدةذػدفب ومجددلببضثفقددتبو  دفزبحثطددالببرتاةهددض،بببب
بثسمبحثطا ة.بن فبسطونةبحثوفكري

 با ضثةدددةبحغددودسحلبحغدد ح ةذةةبدةذػدددفبيفبببل 2014زضحغددةب)حثيكددض ح،ببب نضوثددتبب
 ددسضيؼبحثطيضنددةضتبرتاددىبحتكددةلب امةددصحتبحثكددفبحرتددضسؼبحالبوددسحئحبمبسينددةبببب

مدبرتددسلبودددفزباددطدبزحلبببب،بو فقدداتحملددنهربحثوذددطي بتبوحغددودسس،بسكددةبحملكطسددةب
مسكضئةضببنيبكالبسنبح مفرتونيبحثوذطي ةةبوحثهضبطةبرتنسبكالبسنبسػوفيحب
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سحلبحثوشاةدددددلبوحثوقدددددفي .بو فدددددفدبح مفرتدددددةبحثوذطي ةدددددةبحثددددديتبزضغدددددتببضغدددددودب
بمحغددد ح ةذةةبحدتةذػدددفبرتادددىبقطيندددض هنبيفبح مفرتدددةبحثهدددضبطةبرتندددسبسػدددوفبببببب

بهدددطوضلببتحثودددصكطبوحثفهددد بوحثوط ةددد بوحث كةدددلبوحثوشكدددةلبحثكادددح.بوحوقدددبببب
حغدددودسحلبحغددد ح ةذةةبحمل افسدددضتبح دددعألبحدتةذػدددفبيفب دددسضيؼبحثطيضندددةضتبملدددضببب
حلب وةشددهبسددنباددطمبثنؿددضجبحثوالسةددصبوسةددفيوه بيفبرتماةددةبحثو اددة .بوحغددودسببببببب

حغدددد ح ةذةةبحمل افسددددضتبح ددددعألبيفبحثو اددددة ببضرتو ضضهددددضبمتكددددنبحثطضثددددلبأثنددددضرببببببب
ب.حغودسحسهضبرتاىب كفينبحثكفضلبحثكاةةبثاو ا بسنبخاللب  ضزلبحمل افسضت.

 حثكؿدددفبرتددنبا ضثةددةببطنددضسربسقددد حبببببل 2014،وآخددطووببزضحغددةب)حثػدد ةسيببهددساتبب
حألطفدضلبواد ببببضغودسحلبانبحثطغ برتف بح ثضضبحثػدا ةةبثا ندفبحألغدطيبرتادىببببب

حملدددنهربحثفقدددفحبوحملدددنهربحثوذدددطي بيفبببب،بوحرتومدددستبرتادددىببحغددد ح ةذةةبدةذػدددفب
ادطودبشحتبزالثدةبمسكدضئةةبرتندسبسػدوفمبببببببوددفزبو فقاتبمدبأنهبحتقة بأهسحاهض،ب

 بسددددنبزضدددددضتبحثػددددافابحث ددددسوحنحبثددددسمبكددددلبسددددنبح مفرتددددةبحثهددددضبطةببببب0.01)
بهدطوضلبببوأوقدتبب،وحثوذطي ةةبب سب ط ةد بحثيندضسربثكدضحلبح مفرتدةبحثهدضبطةببببب

سػددضرتسلبحثقددضئمنيبرتاددىبختطددةطبحملنددضهربوحثقددضئمنيبرتاةددهب نفةددصهضبيفبحثو ددطلبببب
،برتاىبحغ ح ةذةضتبسسيجةب ػدضه بيفبضادنبحملػدوفمبحمل دطيفبوحملهدضضمبثدسمبحثطفدلببببببب

وثنيببدددفظحضلبحث بةددةبوحثو ادددة بثهددطوضلبزسدددربأغددافببحثدددو ا بببب و فدةددهبنادددطبحملػددبب
ب . حثسضحغةةببفدهبرتضلببضغودسحلبحغ ح ةذةةبدةذػفبيفبحملفحز

 (هدددددساتبزضحغدددددةبMaden,2011بمدبس طادددددةبأثدددددطبططيقدددددةب دةذػدددددف بسقضضندددددةبب 
بضثططيقددةبحالرتوةضزيددةبيفبحثوشكددةلبحألكددضزميحبملهددضضلبحثو دد ريبحثكوددضبحببضثا ددةبببببببب
حالصتاةعيددةبثددسمبطددالببدضس ددةبأ ددض فضابيفبحغددطن فل،بوحغوكؿددضلبودهددضتبناددطبب

تبمدبودفزبغريبزحثةبمسكدضئًةضبيفببحثطالبباةمضبيو ا ببططيقةب دةكػف .بو فقا
حثوشكددددةلبيفبنوددددضئربحالخو ددددضضبحث  ددددسيبثامذمددددفرتونيبحثوذطي ةددددةبوحثهددددضبطةببب
ثكضحلبح مفرتةبحثوذطي ةة،ببةنمضبكضنتبهنضاباطودبزحثةبمسكضئًةضبيفبسػدوفمبب

بحالسوفض ببضثو ا بويفبحالجتضتبحإلمضبحبضتفبحغ ح ةذةةب دةذػف .ب
 سضوثدددتبزضحغدددةب(Mengduo & Xiaoling, 2010)س طادددةبأثدددطبحغددد ح ةذةةببب

 دةذػف بيفبمصتضظبحملهضلبحملونفرتةب)حالغومض ،بحثقطحرلبحدتهطيدة،بحثو د ري،بحثكوضبدة،بببب
حث ددططبحثؿددففي بثددسمبسو امددحبحثا ددةبحإلصتاةعيددة،بوقددسبح  ددنبحث ضسجددضوبحملددنهربببببببب
حثوذددطي ،بو فقدداتبمدبأوبحغدد ح ةذةةب دةذػددف ب  ودديبوغددةاةبا ضثددةبثو عيددعببب

طددالببأثنددضربحذتكددةببف ضثةددة،باهددًاضبرتددنبأنهددضبسفةددسلبملو امددحبحثا ددةببسؿددضضكةبحث
إلصتضظبسهضلبحثو ا بحملدوافدةبيفبحثفكدفلبحثسضحغدةةبو  عيدعبصتدضسه ،بكمدضبأنهدضبببببببب
حتقد بس ددضز بحثددو ا بحثو ددضونحبو عيددسبسدنبثقددةبحثطددالبببينفػدده بوقددسض ه برتاددىببب

 سفحدهةبحألخطينبوحثوشسخبمثةه .
 هددساتبزضحغددةبب(Hanze and Berger,2007)مدبسقضضنددةبحغدد ح ةذةةب دةػددف ببب

بضثوددسضيؼبحثوقاةددسيبيفب ددسضيؼبسددضزلبحثفةعيددضربثطا ددةبحثكددفبحثجددضنحبرتؿددطبيفببببببببب
أملضنةدددض،بو فقددداتبمدبرتدددسلبوددددفزبادددطودبشحتبزالثدددةبمسكدددضئةةببدددنيبأزحربحثطا دددةبببببببب
حألكضزميةةبوحغد ح ةذةةبحثودسضيؼبحملػدودسسة،ببةنمدضبأ هدطتباطوًقدضبشحتبزالثدةبببببببب

ومددضزبرتاددىبحثددنفؼ،بوحثكفددضرل،بوحثوفحقددلبحالدومددضرتح،بوحثقددسضلبببببمسكددضئةةبيفبحالرت
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رتاىبممضزبحثطغ ةبيفبحذتكفلبرتادىبحمل طادة،ببضإلندضاةبثدصثكبوأ هدطتبحثسضحغدةببببببب
أوبحثطالببسوسنحبحثوشكةلبحغوفضزوحبأكجطبسدنبحثدو ا بسدنبخداللبحغد ح ةذةةبببببب

ب دةذػف بسقضضنةببضثططيقةبحثوقاةسيةببػلبؾ فضه ببينه بأكجطبكفضرل.

 يًا: دراسات تياولت التفكري االبتكاري: وتشنل:ثاى 
 (سن حالبوكضضي حثوفكري بيب ضز حثون   بمدب2020 حملفغى،وبحثنذضؾىهساتبزضحغةب 

 طضث ضت ثسم وحث ففي حثصه بحملو مس وحثؿطوز حثصهنةة حثةقاة سو ريحت خالل

حث كددضثفضيفؽبجبضس دددةبحملاددكبغددد فز،بوحغددودسستبحملدددنهربحثوذددطي بيفبحتقةددد ببببب
أهددسحاهض،بسةددحبمتب ط ةدد بسقةددضؽبثاددوفكريبحالبوكددضضيبحثوؿدد  بثالغددودسحسضتببببب
حث سياة،بوسقةضؽبثاؿدطوزبحثدصه ،بوثضثدحبثاةقادةبحثصهنةدة،بو فقداتبمدبوددفزبببببببب
حض  ددضجبممددضبحببددنيبحثؿددطوزبحثددصه بحملو مددسبوأب ددضزبحثددوفكريبحالبوكددضضي،بيفبسددنيببب

بحالبوكددضضيبوحثةقاددةببكددضوبحض  ددضجبحثؿددطوزبحثددصه بحث فددفيبغددا ةًضبسددنبحثددوفكريببببب
بحثصهنةة.

 مدبحثوشق بسنبأثطب سضيلبحمل امنيبرتاىبحثينضسربل ب2019هساتبزضحغةب)حث سل،ب
حثقددضئ برتاددىبأب ددضزبمندددفشزبسددضضظحنفبثاددو ا بيفب نمةدددةبحثددوفكريبحالبوكددضضيبوحذتدددلبببببببب

مدبوددددفزبادددطودبزحثدددةبمسكدددضئةضببدددنيببببو فقددداتحإلبدددسحرتحبثامؿدددكالتبثاطدددالب،بب
ح مفرتدددةبحثهدددضبطةبيفبحثوط ةددد بحث  دددسيبرتادددىبسقةدددضؽبح مفرتدددةبحثوذطي ةدددةبو

بددضثوفكريبحالبوكددضضيبوحذتددلبحإلبددسحرتحبثامؿددكالتبثكددضحلبح مفرتددةبحثوذطي ةددة،ببببب
وودفزباطودبزحثةبمسكدضئةضببدنيبأادطحزبح مفرتدةبحثوذطي ةدةبيفبحثقةضغدنيبحثق ادحبببببببب
وحث  ددسيبرتاددىبسقةضغددحبحثددوفكريبحالبوكددضضيبوحذتددلبحإلبددسحرتحبثامؿددكالتبثكددضحلبب

ب.ةضؽبحث  سيحثق
 أثطببةةةبحذتفغ ةبحثػدشضبةةبيفب نمةدةبحثدوفكريببببل ب2019 نضوثتبزضحغةب)حثعهطحنح،ب

بو فقدداتبمدبودددفزبحالبوكددضضيبثددسيبطضث ددضتبحثكددفبحثجضثددحبحثجددضنفيببضثطددضئف.بببب
 ببدددنيبسوفغدددطضتبزضددددضتبطضث دددضتبب0.05ادددطدبشحبزالثدددةبمسكدددضئةةبرتندددسبسػدددوفيب)ب

غ ةبحثػشضبةةبيفبحثوط ة بحثق ادحببح مفرتةبحثوذطي ةةبحثيتبزضغتبيفببةةةبحذتف
وحث  دددسيبالخو دددضضبسهدددضضحتبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثكدددضحلبح مفرتدددةبحثوذطي ةدددة،بببببببب
وأكستبرتادىباضرتاةدةب ط ةقدضتبحذتفغد ةبحثػدشضبةةبوأثطهدضبرتادىب نمةدةبحثدوفكريبببببببببب
بكفةبرتضسةبوحثوفكريبحالبوكضضيببكدفةبخضقدة.بوحوقدتبحثسضحغدةببهدطوضلب دسضيلببببببب

غدددودسحلب ط ةقددددضتبحذتفغدددد ةبسدددنبخدددداللبمقضسددددةبببو  طيدددفبحثطضث ددددضتببيهمةددددةبحب
ب.حثسوضحت

 نمةةبسػوفمبحثدوفكريبحالبوكدضضبوحثوشكدةلبثدسمبببببل بمدب2019هساتبزضحغةب)ضحوت،ب 
طضث ضتبحث بةةبحإلغدالسةةبجبضس دةبألبحثقدطمبوشثدكببضغدودسحلبحغد ح ةذةةبسدضبببببببب

ي ،بوضحربحمل طاةةبوبةدضوباضرتاةوهدضبيفب نمةوهمدض،بومتبحغدودسحلبحملدنهربؾد هبحثوذدطببببببب
ادددطودبشحتبزالثدددةبمسكدددضئةةبيفبحخو دددضضبحثوشكدددةلبحثسضحغدددحبببو فقددداتبمدبوددددفز

حث  سيببنيبسوفغطضتبزضدضتبطضث ضتبح مفرتةبحثوذطي ةدةبوسوفغدطضتبزضددضتبببب
طضث ددضتبح مفرتددةبحثهددضبطةبب ددسبندد طبحثق اددح،بثكددضحلبح مفرتددةبحثوذطي ةددة،بببب

 ددطيفبيفب نمةددةبببوهددصتبحثنوددضئربأكددستباضرتاةددةبحغددودسحلبحغدد ح ةذةةبسددضبوضحربحملبببببب
ب.سػوفمبحثوفكريبحالبوكضضيبوسػوفمبحثوشكةلبثسمبرتةنةبحثسضحغة
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 حثو دددطلبرتادددىبحثدددو ا بحملدددنا بشح ةدددضببل ب2019سضوثدددتبزضحغدددةب)اةكدددلبوبدددف اني،بب
ورتالقودهببددضثوفكريبحالبوكدضضيبوحثوشكددةلبحثسضحغدحبثددسمب السةدصبسطساددةبحثو اددة ببببب

نيبحثدو ا بحملدنا بشح ةدضببببرتسلبودفزبرتالقةبحض  دضجبسفد دةببدبببو فقاتبمدبحثجضنفي،ب
زباددددطودبيفبببةنمددددضبكضنددددتبهنددددضاببوحثددددوفكريبحالبوكددددضضيبوحثوشكددددةلبحثسضحغددددح،ببب

حغدددد ح ةذةضتبحثددددو ا بحملددددنا بشح ةددددضب)ونددددنبحألهددددسحلبوحثودطددددةط،بحثوػددددمةنبببب
وحذتفددت،بطاددلبحملػددضرتسلبحالدومضرتةددة بوحثسضدددةبحثكاةددةبثامقةددضؽببددنيبحثددصكفضبب

ب.وحإلنضخبوثكضحلبحإلنضخ
 ل بمدبس طادددةباضرتاةدددةبحغدددودسحلببطندددضسرب2018حندددحبورتدددالل،بهدددساتبزضحغدددةب)حثعهط

وغدددضئطبسو دددسزلبرتادددىبحثوشكدددةلبوحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثطدددالببحثكدددفبحثجضثدددحببببب
سوفغددددطبيفبسقددددطضبحذتضغددددلبح ثددددحبمبددددسحضؽبستضااددددةبحثقددددطم.بمتبحغددددودسحلببببب
حثوكدددمة بؾددد هبجتدددطي ،بو فقددداتبمدبوددددفزبادددطودبشحتبزالثدددةبمسكدددضئةةبرتندددسببببب

سوفغدددطحبزضددددضتبح مدددفرتونيبيفبحثقةدددضؽبحث  دددسيبببدددنيبب0.05ب سػدددوفمبزالثدددة
ثالخو ددددضضينبحالبوكددددضضيبوحثوشكددددةاحبثكددددضحلبح مفرتددددةبحثوذطي ةددددة،بوأوقددددتببببب
حثسحضغةببهدطوضلب د  باكدطلبحغدودسحلبحثفغدضئطبحملو دسزلبيفبحثو ادة ببؿدكلبرتدضل،بببببببببب

ب.و كمة ببطزتةضتب  اةمةةبدتمةنبوسسحتبكوضببحذتضغلبح ثح
 أثددطبحثوددسضيؼببضالكوؿددضلبحملفدددهبرتاددىب نمةددةبببببل ب2018 نضوثددتبزضحغددةب)حملددضثكح،ببب

حثوشكددةلبوقددسضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضيبيفبسددضزلبحث بةددةبحالغددالسةة،بثددسمب السةددصببب
اكددددفلبحملفهددددفبنيبمبددددسحضؽبحثو اددددة بحث ددددضلببضملماكددددةبحث طبةددددةبحثػدددد فزية،بوقددددسببب

 فددفدبحالكوؿددضلببو فقدداتبمدحغدودسستبحثسضحغددةبحملددنهربحثفقددفحبحثوشاةاددح;بب
حثسضددددةبحثكاةدددة .ب فدددفدبببب-حثوط ةددد بب-حثفهددد بب-حملفددددهبسةدددح:ب)حثودددصكطببب

حالكوؿضلبحملفددهبرتادىبحثططيقدةبحثوقاةسيدةب)حمل ودضزل بيفب نمةدةبقدسضحتبحثدوفكريببببببببب
،بحثسضدددددةبحثكاةددددة ب-حألقددددضثةب-حملطونددددة-حالبوكددددضضيب)سددددنبسةددددح:بحثطالقددددةببب

سضحتبحثددددوفكريبودددددفزبرتالقددددةبحض  ضطةددددةبسفد ددددةببددددنيبحثوشكددددةلبوقددددببوكددددصثكب
ب.حالبوكضضي

 هدساتبزضحغدةب)ببBercovitz & et al., 2017بمدب فنددة بحث القدةببدنيبحثةقاددةببب 
حثصهنةددةبوحثددوفكريبحالبوكددضضيبسددنبخدداللبحث كةددعبرتاددىبب دد بحألب ددضزبثاةقاددةبببببببب
حثصهنةدةبوسنهدض:بحالنفودضح،بحملطوندة،بحث شدحبرتدنبحدتسيدس،بمنودضزبحدتسيدس،بو فقداتببببببببببب

بددنيبحثسضدددةبحثكاةددةبثاةقاددةبحثصهنةددةبوكددلبسددنبببببمدبودددفزبرتالقددةبممضبةددةبزحثددةب
بزضديتبحملطونةبوحألقضثةبيفبحثوفكريبحالبوكضضي.بب

 مدبقةضؽباضرتاةةبحغ ح ةذةةبقضئمةبرتادىبحثدو ا ببببل 2017تبزضحغةب)حث نعي،بهسا
حثوفدددضرتاحبيفبحثطيضندددةضتبثونمةدددةبسهدددضضحتبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثطضث دددضتبحملطسادددةبب

اضرتاةدةبببو فقداتبمدبحملنهربؾ هبحثوذطي ببتودسسحثجضنفيةبيفبزوثةبحثكفيت،بوحغ
حالغددد ح ةذةةبحثقضئمدددةبرتادددىبحثدددو ا بحثوفدددضرتاحبيفبحثطيضندددةضتبثونمةدددةبسهدددضضحتبببب

هددطوضلبوأوقددتببحثددوفكريبحالبوكددضضيبثطضث ددضتبحملطساددةبحثجضنفيددةبيفبزوثددةبحثكفيددت،ببب
 ددسضيلبحمل امددنيبأثنددضربحرتسسددةبرتاددىب ددسضيؼبسهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضي،بومرتددسحزببب

ب.زثةلبسوكضسلبمل امحبحثطيضنةضتبثالغ ؾضزببهبيفب نمةةب اكبحملهضضحت
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 ددددطلبحث القددددةببددددنيبحثددددوفكريبحالبوكددددضضيبل بمدب2017هدددساتبزضحغددددةب)كطيددددعي،بب  
وحثوشكددةلبيفبسددضزلبحثطيضنددةضتبثددسمبطددالببحملطساددةبحالبوسحئةددةبمبنطقددةبدددضظحوبببب

فقدداتبمدبو حثو اةمةددة.بوثوشقةدد بهددصحبحهلددسل،بمتبحغددودسحلبحملددنهربحثفقددفح،بببببب
 ببدددنيبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيببب0.01وددددفزبرتالقدددةبحض  ضطةدددةبسفد دددةبرتندددسبسػدددوفمب)ببببب

وحثوشكدددددةل.بويفبندددددفربنودددددضئربحث شدددددحبقدددددسلبحث ضسدددددحبرتدددددسزحبسدددددنبحثوفقدددددةضتبب
ب.وحملق سضت

 حثكؿدددفبرتدددنباضرتاةدددةبحغددد ح ةذةةبحثدددو ا بببببل ب2016سضوثدددتبزضحغدددةب)حث كدددةمح،ببب
ضضيبوحثجقضاددةبحث امةددةبثددسمبحملػددونسبمدبحثددسسض بيفب نمةددةبسهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكدد

 بشوحتبأمندددضجبحثػدددةططلبحثسسضغةدددةبحملدوافدددةبجبضس دددةب2طضث دددضتبحث ادددفلبسػدددضدب)
 ببددددنيب0.05ودددددفزبادددطدبزحثدددةبمسكددددضئةضبرتندددسبسػدددوفيب)بببببو فقددداتبمدبحثطدددضئف،بب

سوفغددطحبزضدددضتبطضث ددضتبح مفرتددةبحثوذطي ةددةبوحثهددضبطةبيفبأزح ددحبحثسضحغددة:بببببببب
ثجقضاةبحث امةدة بثكدضحلبطضث دضتبح مفرتدةببببب)حخو ضضبحثوفكريبحالبوكضضي،بوحخو ضضبح

ب.حثوذطي ةة
 ، حغوقكدضربأثدطبحغدودسحلببطندضسرب غدكضسيبببببل بمدب2016هساتبزضحغةب)حذتػة" 

SCAMPER يفب نمةددددةبسهددددضضحتبحثددددوفكريبحالبوكددددضضي،بثددددسمب السةددددصبحملطساددددةببببب
ودددفزباددطدبشوبزالثددةبمسكددضئةةبثكددضحلببببو فقدداتبمدحالبوسحئةددةبيفبسددضزلبحث اددفل،بب

 مفرتددددةبحثوذطي ةدددة،ب  ددددعمبالغددددودسحلبحثيندددضسربيفب نمةددددةبسهددددضضحتببب السةدددصبحب
حثدوفكريبحالبوكدضضيب)حثطالقدة،بحملطوندة،بحألقددضثة ،بويفبندفربحثنودضئر،بقدسلبحث ضسددحبببببببب

ب.سق سضتببإدطحربزضحغضتبلضثاةبملو ريحتبوسطحسلبوسفحزبزضحغةةبأخط

وب دددسبحغدددو طحطبحثسضحغدددضتبحثػدددضبقةبيالسدددتبأوبب هدددهضبضكدددعبرتادددىب ف ةدددفببببببب
غدد ح ةذةةبدةذػددفبيفبحثوددسضيؼبوزوضهددضبيفب نمةددةبب دد بحملددو ريحتبكضثوشكددةلببببح

حثسضحغدددحبوحثو ددد ريبحثكودددضبح،بوحثوفحقدددلبحثؿدددفهح،بكمدددضبحهومدددتبب ددد بحثسضحغدددضتببببب
بسضحغدددةبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبوأكدددستبرتادددىب نمةدددةبسهضضح دددهبوقسضح دددهبثدددسمبحثطدددالبببببب

حثسضحغدددضتبمبدوادددفبحملطحسدددلبحثو اةمةدددة،بورتادددىبحثدددطغ بسدددنبشثدددكبملب طكدددعبهدددصتبببب
وحث شفخبرتاىب ف ةفبهصتبحالغ ح ةذةةبيفب نمةةبسهضضحتبحثدوفكريبحالبوكدضضيبثدسمبببب
طددالببحملطساددةبحثجضنفيددةبمبسينددةبسضئددل،بوهددفب نضوثددهبحث شددحبحذتددضثح،بوقددسبحغددوفضزببببببببببب
حث ضسدددحبسدددنبهدددصتبحثسضحغدددضتبيفب يقدددةلبحإلطدددضضبحثنادددطيبومرتدددسحزبحخو دددضضبحثدددوفكريبببببب

بحالبوكضضي.

 ح:اإلطـار اليظزي للبح 
 اًل: اسرتاتيجية جيجسو يف التدريس:أو 

  ددسبحغدد ح ةذةةبدةذػددفبمسددسمبمغدد ح ةذةضتبحثو اددة بحثو ددضونحبوحثدديتبيطادد بب
رتاةهدددددضبرتسيدددددسبسدددددنبحملػدددددمةضتبوسنهدددددض:ببحثوكضسدددددلبحثو دددددضونحبثام افسدددددضتبح دددددعأل،ببب
ومغددد ح ةذةةبحألسذةدددة،بومغددد ح ةذةةبحثو ادددة بحثو دددضونحبحثقدددضئ برتادددىبزتمفرتدددةببببب

حثكددفضبحملقطفرتددة،بواةهددضبيددو ا بحثطا ددةبسددنبخدداللبنؿددضطه ببحرتدديحر،بومغدد ح ةذةةب
 بأاطحز.بوبضثطغ بسنبلةدعحتبحثو ادة بحثو دضونحبمالبببب6ب-5نمنبزتمفرتضتبق ريلب)

أوبحث بدفينيبورتامدضربحثددنفؼبحث دضسانيبيفبسدسحضؽب أوغددنت ببفاليدةب كػدضؽبحبوددسرتفحببببببب
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ؿددد هبألنهدددضب ب(jigsaw)ططيقدددةبسطدددفضلبثاو ادددة بحثو دددضونحبأطاددد برتاةهدددضبدةذػدددفبببببب
 طكة ددةبث  ددةبحدتةذػددفببهددسلب طددفيطبحث القددضتببددنيبحثطا ددةبحثددصينبهدد بسددنبأقددلبب
منكاةددعيبومغدد ضنحبوظنددفزبثاوقاةددلبسددنبوسددسلبحثوددف طبحث طقددحبوحث نكددطيةب)غددفيسحوببببببب

بل،بم .ب2017وغامضو،ب

ب،ل1980رتددضلبحثدديتبقددضغهضب آضنػددفو بحإلغدد ح ةذةةببSlavin” غددالانيببوقددسبطددفض 
،بو وهدمنببHopkinsهدفبكنعبببقضلببيحبضخبيفبدضس ة بسةحب2دةذػفبوأطا برتاةهضب)

 ب ددفظ ب5:ب4 قػددة بحثطددالببمدبزتمفرتددضتبيدد حوحبسددضببددنيب)ببببب 2ةذػددفب)دبمدددطحرحت
رتاةه ب كاةفضتبيفبقفضلبسهضلبخضقةبثكدلبطضثدلبوالب  طدحبث دريتبسدنبحثطدالب،بثد بببببببب
يو بمرتضزلب ؿكةلبزتمفرتضتبحرتيحر،بوحثيتب ه بنفدؼبحثطدالببلدنبثدسيه بنفدؼبببببب
بحملهمدةبيفب ةددنبح مفرتدضت،بثدد بيونددضقـبكدلبطضثددلبسددنبزتمفرتدةبحرتدديحر،بسوددىبببب
يو بم قضوبحملدضزلبهلد ب ة دًض،بب دسهضبي دفزب مفرتودهبويفند بهلد بسدضب  امده،بوشثدكبببببببببببب
حتدددتبمؾدددطحلبحمل اددد ،بثددد بيقدددة بكدددلبطضثدددلبمبفدددطزت،بويدددو بأخدددصبزتمدددف بحألادددطحزببببب

بب .Slavin,2011,138كمقةضؽبألزحربح مفرتة)

وقددسب  ددسزتبسػددمةضتبهددصتبحالغدد ح ةذةةبسددنبق ددلبحث ددضسجنيبثوؿددمل:بططيقددةبببببببب
رتددة،بططيقددةبحثفددطدبحملوؿددضضكة،بططيقددةبحث  ةددلبحملوؿددضبك،بومنددفشزببببببحثكددفضبحملقطف

حثقطنبحملوكضساة،بومنفشزبحملهضلبحملوقط ة،بومنفشزبحثوكضسدلبحثو دضونحبثامهدضلبح دعأل،ببببب
ب،حغددد ح ةذةةبدةذػدددفبيفبحثودددسضيؼبسدددنبسةدددحبسفهفسهدددضبوأهمةوهدددضببوميكدددنب ندددضول

بيؼبرتاىبحثنشفبح  ح:وزوضبحمل ا بيفب نفةصهضبأثنضربحثوسض،بوخطفح هضب،وأغػهض

 مفهوو اسرتاتيجية جيجسو: 
نوددضزب  ددضووبحثطا ددةباةمددضببةددنه برتددنبططيدد بببب  ددطلبحغدد ح ةذةةبدةذػددفببينهددضببب

 بأادطحز،بسةدحبي طدىبكدلببببب6ب-5 ؿكةلبزتمفرتةبخيحرب وكفوبحثفحسسلبسنهضبسنب)
ألسدسبغدريتبيفبح مفرتدةبحثفحسدسلبلدضبببببببىسو ا بيفبح مفرتةبحملضزلبحثو اةمةةبالب  ط

وب دسب اقدحبحملهدضلببببب،بضدتعربحرتدضمببدهبسدنبحملدضزلبحثو اةمةدةببببببحلبكلبطضثلبخ رًيم 
ي ةددسبحثطا ددةب ناددة بأنفػدده بيفبزتمفرتددضتبحرتدديحربثسضحغددةبحملفنددف بوحالغددو سحزببب

وب ددسبشثددكبي ددفزووبمدبهددصتب،بثاطا ددةبحألرتهددضربيفبزتمفرتددض ه بحألقدداةةبهثوسضيػدد
امفتبسنبس افسدضتبويوفقدنبأوبببضبسضب  ح مفرتضتبوحثونضوببرتاىب سضيؼبب هه بب ًه

زتمفرتدددةبحثفحسدددسلبحملفندددف ب ة دددهبوب دددسبشثدددكبيدددو ببببببببيفب دددة ب ةدددنبحثطا ايدددو
ويوهد بسدنبهدصحبحثو طيدفبأندهبببببب .ب27ل،ب2013بحملطفد،)بضضه بومرتطضئه بحث السضت حخو

بيناطبمدبمغ ح ةذةةبدةذػفبرتاىبأنهضبمنطبسنبأمنضجبحثو ا بحثو ضونح.

ضببينهددضبمسددسمبحالغدد حجتةضتبحثوسضيػددةةبحثدديتببب باة طاهدد318ل،ب2010أسددضب)بددسوي،ب
 ػم بثامدو ا ببديوبيكدفوبخد ريًحبيفبب د بجمدضتبحملفندف ،بثد بي دفزبمدبزتمفرتودهببببببببببب
ثامؿدددضضكةبمبدددضب  امددده،بسةدددحب نمدددفبخي ددده،بويدددو ب ؿدددضضكهضببدددنيبأرتهدددضربكدددلببببببببب
زتمفرتددة،ببةنمددضبيؿددذ فوبب هدده بب هددًضبيفبرتماةددةبحثددو ا .بويددطمبحث ضسددحبأوبهددصحبب

اددىباضرتاةددةبهددصتبحالغدد ح ةذةةبسددنبسةددحبحرتدديلبحثدديتبيكوػدد هضبببحثو طيددفبيطكددعبرت
حثطضثددلبسددنبخدداللبحنهددمضسهب مفرتددةبحرتدديحر،بوسددضبينددوربرتنهددضبسددنب دديثريحتبرتاددىبببب

بقسضح هبحمل طاةةبوسهضضح ه.
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 بحثنؿددطبيومجددلبيفبزتمفرتددةبسددنببافببسددنبأغددضثةلبحثددو اغددكمددضب  ددطلببينهددضبأ
بالبحث مدلببدنيبحثطدببببالهلدضبو بسدنبخبفًض،بيدبادطحرحتبوحثفغضئلبححملسزلبغدبإلحرتطفحتبوح

اللب مدلبسدنبخدبببيمضبه ؿدكةلبندفرتنيبسدنبح مفرتدضت:بمسدسحبببببباللبؿكلب  ضونحبسدنبخدبب
ضبنهدددلبسادددمدددةبيوطهكدددلبطضثدددلبكدددد ريبيفبددددعربسدددنبسفندددف بحثدددسضؽبيفبقدددفضلبس

ضببؿطحبو فندة ببهقفلبكلبطضثلباةيكبح مفرتة،بوح مفرتةبحثجضنةةباضبيفب هح قضن
ب. 1285ل،ب2020وح قنهضبثعسالئه)حثسوغطي،ضببهفبامةبحثيتبكهحمل

 بمدبحغ ح ةذةةب دةػف برتاىبأنهضبحغد ح ةذةةب قدفلببب157،ب2009ويؿريب)يفنؼ،ب
رتاىب قػة بحثفكلبمدبزتمفرتضتب)ح مفرتضتبحألقداةة ،بييخدصبكدلبسدنه بسهمدةبببببب
ستدددسزلبسدددنبسهدددضلبحثدددسضؽ،بويوذمدددنبحثوالسةدددصبأقدددشضببنفدددؼبحملهمدددةبسدددنبكدددلبببببببببب

همددةبسً ددضبيفب)زتمفرتددةبحرتدديحر ،بثدد بيطدددنبحثوالسةددصبمدبببببببح مفرتددضتبثةسضغددفحبحملب
زتمفرتدددض ه بحألقدددداةةبث ددددططبسدددضب  امددددفتبوسؿددددضضكةبظسالئهددد بسهمددددضتبحثددددسضؽبببب

بحألخطم.

مغدد ح ةذةةب  ضونةددةبمثةهددضبرتاددىبأنهددضببب(Gambari, & et al 2013,13)وأؾددضضب
 بأرتهضر،بويو بسن بكدلبطضثدلببب6ب-5يوطالبسنبحثطالببحث ملبيفبزتمفرتةبسنب)

زتمفرتةبسنبح مفرتضتبدعًربسدنبحملدضزلبحملدطحزب سضيػدهض،بلدضبم ادهبخد رًيحباةهدض،ببببببببببيف
وياوقدددحبأرتهدددضربحثفدددطدبحملدوافدددةبحثدددصينبزضغدددفحبنفدددؼبحملدددضزلب)زتمفرتدددةبحرتددديحر ببببب
ملنضقؿددوهض،بثدد بي ددفزوحبمدباددطقه بحألقدداةةبثو اددة بظسالئهدد بسددضب  امددفتبحبةددحبكددلببب

 طالببحثكفبيكفوبهل برتا ببضملفنف .بب

مدببا دددة قػدددة بحثطب  ومدددسبرتادددىبغددد ح ةذةةبدةذػدددفببيوهددد بأوبحبلدددضبغددد  ب
 طدىببوسقدطضل،بو ُببا دةبطبؼزتمفرتضتبغدريبسوذضنػدةبرتدسزبأادطحزبكدلبزتمفرتدةبمخدببببببب

و ب فظي هددضبرتاددىببيدد بمدبسفنددفرتضتبضئةػددةة،بوبػددكددلبزتمفرتددةبوسددسلب  اةمةددةب قبب
رتطددضربكددلبطضثددلبيفبح مفرتددةبدددعربسددنبحملددضزلبحثو اةمةددةببببببببمح مفرتددضتبحألقدداةةبوب

يفبح مفرتددضتببئدده كدد  باةمددضبب ددسبخدد ريببهددصحبحدتددعر،بب ددسهضب اوقددحببعسالبببببحبةددحب
و  دددضزلبب ةبحدتدددعربحملدكدددلبهلدددغددد،بثسضحيحرػدددمىبمبذمفرتدددةبحرتدددحألخدددطمباةمدددضبُي

بحألقدداةةبه ددفزبكددلبطضثددلبمدبزتمفرتوددبيهددض،بثدد ببنحمل افسددضتبوسنضقؿددوهضبسوددىبيوقب
الخو ددضضببا ددةحثطهددنبخيثو اددة بحدتددعربحثددصيبأ قندده،بوب ددسبح قددضوبحملددضزلبحثو اةمةددةبببببب

باطزيبيفبحثفسسلبكضساة،بوحتػلبنوضئربح مفرتضتبسنبخاللبنوضئربأاطحزهض.ب

 :أهداف اسرتاتيجية جيجسو وأهنيتهــــا 
  سبمغ ح ةذةةبدةذػفبحثو ضونةدةبسدنبحإلغد ح ةذةضتبحثوسضيػدةةبحملهمدةبحثديتببببببب
يفب ػونسبرتاىبسػامةبأغضغةةب ف طبأنهبثكحباق بحثطالببأكديباضئدسلبلكندةبببب

حتكةاه ،بمشبملبأوبالبيػم بهل ببيوبيكفنفحباقدطبسدواقنيبغدا ةني،بوممندضبأادطحًزحبببببب
سنددوذنيبيفبزتمفرتدددض ه بحثو ضونةدددةبسدددنبخددداللبسدددجه برتادددىبحملؿدددضضكةبحثفضرتادددةبيفبب
حثدددو ا ،بثةوفدددضرتافحبسدددنبظسالئهددد بويؿدددطسفحبهلددد بسدددضب  امدددفت،بويػدددوم فحبثفدهدددضتبببببب

  نادة بحثطا دةبيفبزتمفرتدةبببببناطه ،بويؿذنبب هه بب ًهض،باهدحب قدفلبرتادىبس دسأبببب
قددد ريلبغدددريبسوذضنػدددةبسدددنبسةدددحبحثقدددسضحتبأوبحرتافةدددةبحث امةدددةبإلصتدددضظبحملهمدددضتببببببب
حملؿ كةببنذضحبأاهلب  ً ضبثو ضووبح مفرتة،بمشبأوب  فحاطبسهضضحتبحث ملبحثو دضونحبب
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وحالدومددضرتحبنددطوضيبسددنبأدددلبحثوفضرتددلبحإلمددضبحببددنيبأاددطحزبح مفرتددةبحثفحسددسلبيفببب
حثعبدددددفوبو اةمةدددددةبوسػدددددضرتسلبأادددددطحزبح مفرتدددددةبرتادددددىب  امهدددددض ب)ببب دددددسضيؼبحملدددددضزلبحثب

ب .109،ب2016وآخطوو،

ـببةرتفضنددبويددصكطب)ب  بأوبهددصتبحإلغدد ح ةذةةب ؿددملبحألهددسحلببببب262:ب2009،بوحدتددة
بحثوضثةة:ب

 ف ةددلبدضنددلبحثددسسض برتنددسبحملددو امنيبسددنبخدداللبحثوفضرتددلبيفبزتمفرتددضتبوحتاةددلبب 
حالنددسسضزبيفبزتمفرتددضتبوحغددودسحلبوحملؿددضضكةبيفببخددطينحملؿددكالتبيفبحغددوجضضلبح 

بحدةدددًسبضسنضًخدددب دددفاطبوبهدددصتبحإلغددد ح ةذةةإحث قددلبوحثدددوفكريبوحملنضقؿدددضت،بوثدددصحبادددب
بثوف ةلبرتماةضتبحث ا .ب

 ثهبؾدكدةوهبحرتضقدة،بوحتمدلبحملػد وثةةبيفبقةدضزلبحثفطيد بأوببببببببح بخ رًي اد لبحملو
وياقدددددحبرتادددددةه بححملضندددددطحتبويو دددددططبب،حدتمضرتدددددةباهدددددفبيػدددددومنبمدبح خدددددطين

،بويوفضرتدلبب امةدة،بويػدودالبحثنودضئر،بويكدلبمدبحثو مةمدضت،بحألسدطببببببببمػضرثةثا
ب.بوحألسسحخبحثصيبينؿطبرتماةضتبحث ا بثالغوذضبةبهلصتبحملفحقف

 بحث ملبحدتمضرتحبحثنؿط،بمشبيػودسلبحملو امفوبحملفحزبوحملكضزضبحملدوافةبيف ف ةلب
ادديحرببضبرتدنبوددفزه بيفبزتمفرتدضتبثببب فػريبوؾدطحبحدتدعربحملدكدلبهلد ،باهداًببببب

خددددطينبسددددنبخالهلددددضبثدددد بيقفسددددفوببوفقددددةاهضبث بببببيكوػدددد فوبس افسددددضتبس ةنددددةبب
ادددإوبهدددصتبببسػدددودسسنيبمغددد ح ةذةةبس طاةدددةبسدددنبأددددلبحثفهددد بوحثدددو ا ،بوثدددصحبببببب

 ضبسنبرتماةضتبحث ا بو  ملبرتاىبمثضض هضبو نؿةطهض.بحإلغ ح ةذةةبسونضغمةبمتضًس
 سبكدددلبطضثدددلبيفبظيدددضزلبحالرتومدددضزبحإلمدددضبحبحملو دددضزلببدددنيبحألادددطحز،بحبةدددحبي ومدددببب

ح مفرتةبرتاىبح خطين;بسضبيؿذ ه برتاىبأزحربأزوحضه ببؿكلبا ضل،بوم لبكلب
بوحسسبسنه بسكسًضحبسهًمضبثام افسة.

،بأبدددفبحرتدددرياوومجدددلبيفب)بةذػدددفهمةدددةبحغدددودسحلبمغددد ح ةذةةبدأسدددضببضثنػددد ةبأل
ب :ب88،ب2003

 متكددنبهددصتبحإلغدد ح ةذةةبكددلبرتهددفبيفبحدتمضرتددةبيفبختكددةلبدددعربسددنبوسددسلببب
بح مفرتة.ببنفؼبو ا ،بوي امهضبثعسالئهبيفحث
 ي دددصلبكدددلبطضثدددلبأقكدددىبسدددضبثسيدددهبسدددنبدهدددسبثسضحغدددةبددددعربس دددنيبسدددنبحملدددضزلبببببببب

وأاكدضضتبوس افسض دهبرتدنبحدتدعربحرتدضمبببببببحثو اةمةة،بويقسلبكلبطضثدلبسق سض دهبب
بحثو اةمةة.ببحملضزلببه،بويؿطسهبثعسالئهبثوشقة بحثفه بحملوكضسلبيفبزضحغةبسفنف 

 ا ةبملمضضغةبحثػافكةضتبحثو ضونةة،بوحتحبحثطا ةبرتاىبحثو اة ب وضحبحثفطقةبثاط
بوحملجضبطلبوحإلقطحض.ب

 ب ودة بثاطا دةبسطيدةبكد ريلبيفبحثو د ريبرتمدضبيطيدسووبخداللبحثقةدضلببديزوحضه بلددضبببببببببب
ثدددسمبحثطا دددة،بو نمدددحبسهدددضضحتبحثو ددد ريبحثكودددضبحبببيػددده بيفبظيدددضزلبحثجدددطولبحثا فيدددة

ببسحرتح.وحإل
 رتاددىب قػدددة ببببضثوفقددلبمدبحهلددسلبحدتمدددضرتحببنددضرًببب اددعلبحإلغدد ح ةذةةبحثطا دددةببب

بيػهمفوببوقػة بحملضزلبحثسضحغةةباةمضببةنه .ببحث ملباةمضببةنه بلضبم اه 



 (ASEP)دراسات عزبية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 

 

173 
 

 اعلبحثطا ةبيفبحالؾ حابيفبحملضزلبحثو اةمةة،بوسنضقؿوهضبسنبظسالئه ،بوحالغومض ب 
بب.بضنو ضتبويقاة

 بنمةددةبرتقددفلبحثطا ددة وددة بحثفطقددةبثكددلبطضثددلبثامػددضهمةبيفبرتماةددةبحثو اددة ،بو ب
بثوك  بك قفلبحمل امني.ب

لضبغ  بيوه بأوبحغد ح ةذةةبدةذػدفب ػدضرتسبيفب  عيدعبقدسضحتبحثطدالببرتادىبببببببب
حث ملبحدتمضرتح،بو نمةةبحملهدضضحتبحثقةضزيدةبثدسمبحثطدالب،بومسدسحخب  دةريحتبممضبةدةبببببببب

ػنيبيفبأزحربحثطالب،بوبنضربحجتضهضتبممضبةةبثسيه بضتفبحمل ا بوحملضزلبحثسضحغةة،بوحت
سػوفمبحثسحا ةةبضتفبحثدو ا ،بوممدضزبسندضربقدفحبسالئد ،بو طدفيطبسهدضضحتبحثطدالبببببببببب

بحملواقةببضذتفحضبوحملنضقؿة.

 :األسس اليت تستيد إليها اسرتاتيجية جيجسو 
ب ػددددونسبحغدددد ح ةذةةبدةذػددددفبيفبحثوددددسضيؼبرتاددددىبرتددددسزبسددددنبحألغددددؼبوسنهددددضبببببببب

(Huang,2014, 131: ب

 .بحث ملبحدتمضرتحبحثنؿطببنيبحثطالب
 بسهضضحتبحذتفحضبوحثو ضووببنيبحثطالببوحمل ا .ب نمةة
 .ب فحاريببةةةبوسنضربقفحبزحرت بوستفعبرتاىبحثو ا بحثو ضونح
 .حالسوكضابحمل ضؾطببنيبحثطالببو فضرتاه بحملػوسحلبثافقفلبمدبحإل قضو 
 ؿطحاؾطةبحملونفرتةببكفضلبمثطحئةةبسكضس ةبثحألحغودسحلب. 
 حثطالببأثنضربحثو ا .ب  ضزلبأزوحضبحثقةضزلببني 
 مذمفرتةبككلاح مفرتةبوحدتمضرتةةبثبأاطحزسنبطضثلبحملػ وثةةبحثفطزيةبثكلب. 
 ب.قةالضضببطألاكسطيةبحذتفحضبوحملنضقؿةبوحثو  ريبرتنبح

 :خطوات تيفيذ اسرتاتيجية جيجسو يف التدريس 
 وطالبهصتبحإلغ ح ةذةةبأوبي ملبحثطضثلبيفبزتمفرتدضتب وكدفوبح مفرتدةبسدنببببب

أاطحزبحبةحبي طىبكلبطضثلبيفبح مفرتةبس افسضتبالب  طىبألسسبغدريتبب ب6ب-5)
يفبح مفرتددة،بلددضبم ددلبكددلبطضثددلبخدد ريببددضدتعربحرتددضمببددهبسددنبحملفنددف ،بب ددسبببببب
 اقدحبحملهددضلبي ةددسبحثطدالبب ناددة بأنفػدده بيفبزتمفرتدضتب خدديحر بثسضحغددةبحملفنددف بببب

ي فزووبمدبهدصتبببغو سحزبثوسضيػهبثاطا ةبحألرتهضربيفبزتمفرتض ه ،بوب سبشثكوحال
ح مفرتضتبوحثونضوببرتاىب سضيؼبب هه بحث   بسضب  امدفتبسدنبس افسدضت،بويوفقدنببببب

يفبزتمفرتض ه ،بوب دسبشثدكبي دفزووبمدبهدصتبح مفرتدضتبوحثوندضوبببببببببأوبيو ا ب ةن
رتاددىب ددسضيؼبب هدده بحثدد   بسددضب  امددفتبسددنبس افسددضت،بويوفقددنبأوبيددو ا ب ةددنبببببببب

ضضه ب ددددهلدددد ،بوب دددسبهددددصتبحث ماةدددةبيددددو بحخوببحثطا دددةبيفبح مفرتددددةبحملفندددف بححملددددسزببب
زضدضتبأوبسكضايلبأخطم،بوسنبأوبططيقدةبدةذػدفب ػدوسرتحبصتدضحبحثطا دةبببببببه ئرتطضمو

الاني بسةدحببغمبوطا ضتبحثفضرتاةةبكمضبسسزهضب بى نيفبحث مل،بمالبأوبحثومطينبالبُي
ضبثاذمضرتدددة،بأوبحملػددد وثةةبحثفطزيدددةبحملػدددضهمةبيفبحثفقدددفلبمدببأنهدددضبالب ػدددو ملبهدددسًا

منفشزبحثوسضيؼببضغدودسحلب)دةذػدف بسدنبثدالخبخطدفحتبأوبببببببويومجلب.سلبححملسزحهل
 ،ب)يدددفنؼ،ب158ل،ب2018)حث طحبح،بسطحسدددلبمدطحئةدددةبيوددددصهضبحمل اددد ،بوهدددحبكضثودددضثحببب

ب:ب 401-399،ب2011 ،ب)رتاح،ب163-162،ب2009
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   :مزحلة التخطيط 
بمتطبهصتبحملطساةبب سزبسنبحرتطفحتبكمضبياح:ب

 حتسيدسبحألهدسحلبببSpecify objectives:موبحهلددسلبحث دضلبهلددصتبحإلغد ح ةذةةبهددفبببب
وشثدددكببExpert groupsم قدددضوبحمل طادددةبحملنامدددةبرتدددنبططيددد بزتمفرتدددةبحرتددد ريب

بضغودسحلبسكضزضبحثو ا بحملوضسةبكمضبين  حبحتسيسبزتمفرتةبأهسحلبغدافكةةبب
بب.ثكلبسفنف بسنبسفنفرتضتبحثسضحغة

 كددمة بسدددفحزبحثددو ا ببب Design learning Materials:يقددفلبحملدددسضؽببوذهةدددعببب
وجتمةدددنبسدددفحزبوأزوحتبحثدددو ا بحثددديتباوضدهدددضبحثطا دددةبيفبحثسضحغدددةبسجدددلبحملطحددددنبب
وحثكوددلبوحملقددضالتبوأؾددططةبحثفةددسيفبوحث ةنددضتبوحثطغددفلبوحثكددفضبوحألؾددكضلبوحثدديتببب

يػددضرتسبحثطضثددلبرتاددىبحثددو ا باهددحب وهددمنبحث نضقددطبحألغضغددةةبببببببببح  ودديبسطؾددسًب
بب.ملفنف بحثسضحغة

 بب ؿكةلباطدبحثطالFrom student teams:ضبميكنب قػة بحثطا دةبمدبادطدب  ً دبببب
ملةفهل بأوبخيح ه بحثػضبقةبوسػوفمبحتكةاه بوثكدنبين  دحبأوب كدفوبح مفرتدةببببب

حثددو ا بغددفلبيو امددفوبسددنبحثطا ددةبببةددححثفحسددسلبغددريبسوذضنػددةبألوبحثطا ددةببطةب
أرتهضربشويبحملػوفمبحث ضثح،بوبضثوضثحبغفلبيػضرتسه بهصحبيفبنقلبسضب  امفتبمدب

باطيقه .ب
 كددمة بأزحلبحثوقددفي ب Design Evaluation instrument:يقددفلبحملددسضؽببإرتددسحزبب

ضبدتمةدنببحخو ضضبيفبنفربحألهسحلبحثػافكةةبثكلبسفنف بويكدفوبحالخو دضضبؾدضساًببب
ب.حملفنفرتضت،بو كفوباقطح هبشحتبسػوفيضتبشتوافةبوسنضغ ة

 مزحلة التيفيذ: 
بة:ب وهمنبسطساةبحثونفةصبحإلدطحرحتبحثوضثةب
 فظينب،ب قػة بحثطا ةبيفبزتمفرتضتبق ريلوشثكبسنبخالل:بب:جتمةنبحمل افسضت 

زضحغدةببر،بوحدتدعببيفبهدصحببححملفنفرتضتبرتادىبكدلبادطزبيفبح مفرتدةبثكدحبيكدفوبخد ريًببببببب
ب.حملفنفرتضتبيفبنفرب قضضيطبحرت ري

 يوقضبدددلبحرتددديحربحثدددصينبأخدددصوحبنفدددؼبحدتدددعربملنضقؿدددةبببببسةدددحبب:سقضبادددةبحرتددديحرب
قضضنددددةبسالساددددض ه بو نقةددددةبسفددددضهةمه بسددددنبأيبأخطددددضربو فنددددة بحث نضقددددطبومل

ب.ثعسالئه 
 قددضضيطبحثفددطدب Reports Team:حبيونددضولبيثنددضربسقضباددةبحرتدديحربي ددسووب قطيددطًبباب

حثنقددضجبحثطئةػددةبثامفندددف بيكددفوبمبجضبدددةبسادددلبيػدددضرتسه بويؿددذ ه برتادددىبببببب
ب سضيؼبنفؼبحملفنف بألرتهضرباطيقه .

 حثوقددددفي بEvaluation:ضضبرتمددددلبح مفرتددددضتبػدددد كددددشة بسوشثددددكبسددددنبخددددالل:بب
،بثنؿددددضجبحثطضثددددلبوحنسسضدددددهبزحخددددلبح مفرتددددةببسالساددددةبحملددددسضؽ،بوضةهددددو فده

بب. ؿذةنبحثطا ةبوح مفرتضتببضغودسحلبحثو عيعبحثففضيبوحثو صيةو

 مزحلة التكويه:   
ب:يو بحثوقفي برتاىبثالثةبسػوفيضتبوهح

 يفبحالجتدضتببب قفي بح مفرتدة:بحتسيدسب قدسلبرتمدلبح مفرتدضتبو يزيوهدضبثف ةفوهدضببببببب
بحثػاة بوسؿضضكةب ةنبحثطا ةبيفبحث ملبحدتمضرتح.
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 سدددسمب قدددسلبخددديحتبحألادددطحز:بحتسيددسب قدددسي بحثطضثدددلبزحخدددلبزتمفرتدددضتبببي  قددفب
بب.ك هفبزحخلبح مفرتةبضحرتيحربوأيًه

 ةبثامشوددفم:بوشثددكبسددنبخدداللبحخو ددضضبحتطيددطيبيددفظ برتاددىببببببببا دداهدد بحثطببي  قددف
ملسمبحتقةقهبث هسحلباالببسبأوببضحثطا ةبواسزب قسلبكلبطضثلبرتاىبسسلب  ً 

ببب.يو ا ب ةنبحملفنفرتضت

بػددفذحثوددسضيؼببإغدد ح ةذةةبدحثدديتبيددو بسددنبخالهلددضبدددطحرحتبوهنددضابب دد بحال
بب :162،ب2009وسنهض)يفنؼ،

 كمة بسفحزبحثو ا :بيقدفلبحمل اد ببوذهةدعبأزوحتبحثدو ا بحثديتباوضدهدضبحثطدالب،بببببببب 
 وغريهضبلضبينضغلبحملضزلبحثسضحغةة.بسجل:بحثكولبوحملطحدنبوحث ةنضتبوأوضحدبحث مل،

 بحخوةضضبسضزلبرتامةةبسنبحملفطزحتبو قػةمهضبمدبسفحنةنبأغضغةة.ب
 (ب بأرتهضربغريبسوػضوينبيفبحثوشكةل.5ب-3 ؿكةلبزتمفرتةب  ضونةةبسنب
 حألخدطمببب فظينبنػذبسنبوضقةبحرت ريبرتدنبكدلبزتمفرتدةبأقداةةبرتادىبح مفرتدضتبببببب

ب وهمنبحملفحنةنبحثيتبمتبحخوةضضهض.ب
 كاةفبكلبرتهدفبسدنبح مفرتدةبجبدعربسدنبحملدضزلبوحرتو دضضه بخديحرببببببببب فظينبحملهضلبو 

بب.خطينث بمبفحنة ه بحرتضقةببه ،بسةحبيسضؽبكلبخ ريبحدتعربحرتضمببه
 رتهدفببب كاةفبطا ةبح مفرتضتببسضحغةبحثفسسلبيفبحثكفبوحملنعلبسنب طكةعبكل

ب.رتاىبحدتعربحرتضمببه
 حملفنددف بنفػددهبحالدومددض بملنضقؿددةبببببيطاددلبسددنبخدديحربح مفرتددضتبحثددصينبثددسيه بببب

بب.حملفنف بو قسي بخطةبرتملبثكلبزتمفرتة
 ضدددددف بحثطددددالببمدبزتمفرتددددض ه بحألقدددداةةبب ددددسبحنوهددددضربحملنضقؿددددةبيفبزتمفرتددددةب

حرتيحر،بث بي ططبكلبطضثلبحدتعربحرتضمببدهبرتادىبزتمفرتوده،بويطدطحببدضقحبببببب
 أاطحزبح مفرتةبحألغةاةبرتاةه.

 بحألغةاة.بضلباطزيةبورتاةه بحإلدضبةبرتنخيهنبكلبحثطا ةبالخو ضضبسفسسبوبكف
 ضسلبحثسضدضتبرتاىبأنهضبزضدضتبثامذمفرتضت.ب   

  جسوإسرتاتيجية جيتيفيذ يف دور املعله  : 
ي زيبحمل ا بزوضًحبادضرتاًلبيفبحتفةدعبحإلنوضدةدةبحإلبسحرتةدةبوحملهدضضحتبحالبوكضضيدةبثدسمبببببببب

حغدد ح ةذةةبحثطددالببرتنددسبحغددودسحسهبالغدد ح ةذةضتبحثددو ا بحثو ددضونح،بوبددضألسطمبببب
وشثددكبسددنبخدداللبسددضبيقددفلببددهبسددنب ؿددذةنبوحتفةددعبثطالبدده،بوسطحرتددضلبببببب-دةذػددف

حثفطودبحثفطزيةببةنه بيفبحثقسضحتبحإلبسحرتةة،بو ا ةةبحسوةضددض ه بسدنبخداللبحثدو ا ببببب
حثف ضل،بسةدحبميكدنه بسدنبحثفقدفلبإلنودضزبمبدسحرتحبرتندسسضبيودفحاطبثدسيه بس افسدضتببببببببببب

ضلباطزدةدددةبو ضرتةدددةبثوشقةددد بحألزحرببوأنؿدددطةب ػدددضرتسبيفب نمةدددةبسهدددضضح ه ،بوأرتمدددبب
حدتةدددس،بوي مدددلبرتادددىب نمةدددةبقدددسضح ه بسدددنبخددداللبحثودددسضي ضتبوحثومدددضضين،بو ف ةدددفبببب
أغدددضثةلبوحغددد ح ةذةضتبغدددريبمنطةدددة،بوسػدددضرتسلبحثطدددالببرتادددىبختطدددحبحملػدددوفيضتبببب
حذتضثةدددةبثادددوفكريبوحثفقدددفلبمدبسػدددوفيضتبرتاةدددضبكدددضثوفكريبحثوددديساحبوحالبوكدددضضيبببببب

(Renzulli & De Wet,2010, 26. مغدد ح ةذةةب نفةددصبحمل ادد بيفبويومجددلبزوضبب
ب:ب 217ل،ب2017)غفيسحوبوغامضو،اةمضبياحيفبحثوسضيؼببذػفدة
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 بةبمدبزتمفرتضتبحبةحبيكفوبأاطحزبكلبزتمفرتةبغريبسوذضنػني. يقػ بحثطا
 بحألرتهضر.رتاىبرتسزبببنضًربرحملفنف بحملدكلبثاسضؽبحثو اةمةةبمدبأدعحبأمع
 بألرتهضربح مفرتة.بضوسفدًهبحذتاهض،باهفبسػوؿضًضيوسخلبرتنسبودفزبسؿكاةب
 بيؿذنبحثطا ةبيفبح مفرتضتبرتاىبحالؾ حابوحملنضقؿةبسنبآوبمدبآخط.ب
 ادددحبحثطا دددةبرتادددىبحث شدددحبرتدددنبحذتقدددضئ بوحمل افسدددضتبحملوكددداةببضملفندددف بحثدددصيببب

بمدضبضتبحثطا ةبرتنبحألغةاة.ببيسضغفنهبرتنبططي بسوضب ة
 بضدضتب  ا بححملوفم.بيهنبحالخو ضضحتبحملنضغ ةبثقةضؽبنو
 .بممنبمدضبضتبأرتهضربح مفرتةبيفبنهضيةبحدتاػةبوي انبنوةذةبح مفرتة

 باقددسبأؾددضضوحبمدبأوبزوضبحمل ادد بيفبحغدد ح ةذةةب دةذػددف بببب402،ب2011أسددضب)رتاددح،بب
يومجددددلبيف:بحخوةددددضضبحملددددضزلبحثو اةمةددددةبوأزوحتبحثددددو ا بحثالظسددددة،ب ناددددة بح مفرتددددضتببب

ا مددددلبحدتمددددضرتح،بسطحق ددددةبأزحربحثطددددالببملهددددضسه ببببو فنددددة بحثط ة ددددةبحثو ضونةددددةبثبب
حثو اةمةددةبزحخددلبزتمفرتددض ه ،بوسػددضرتس ه برتاددىبحثوادددةلبوحث كةددلبو كضسددلبببببببب
حملددددضزلبحثو اةمةددددةبثاددددسضؽ،ب كددددشة بسػددددضضبرتمددددلبح مفرتددددضتبو فدةههددددض،بو نمةددددةببب
سفضهةمهضبو قدسي بحثو صيدةبحثطحد دة،بوسطحق دةبسدسمب قدسلبحثطضثدلبزحخدلبزتمفرتدةبببببببببب

بك هفبزحخلبزتمفرتوهبحألقاةة.حرتيحر،بوأيًهضب

بوميكددددنب نددددضولبأزوحضبحمل ادددد بيفبهددددصتبحالغدددد ح ةذةةبسددددنبخدددداللبحملناددددفضبح  ددددحبببب
ب :1301ل،ب2020)حثسوغطي،

 حتسيددسب،بضهةمةددةبو كددنةفباةددلبستوددفمبحملددضزلبحثو بزوضبختطةطددح:بيومجددلبيف:بحتاب
،ب كددمة بأزوحتبحثوقددفي ب،ب ا كددمة بسددفحزبوأزوحتبحثددو بب،ب بحملنؿددفزلاأمددسحلبحثددو ب

رتديبح مفرتددضتبيفبنددفربببطددالب فظيدنبحثبحثطددالب،ببمة بزثةددلبحرتديحربوبأوضحدب كدب
ب بغريبحملوذضنػة هقسضح

 هض،بو فظيددنبغدد ح ةذةةبوآثةددةبحغددودسحسال فنددة باكددطلبحزوضب ددفدةهح:بويوهددمن:ب
بحملهضلبوا بقسضحتبكلبطضثل.

 غضغدةةبوزتمفرتدضتبحرتديحرببببألسوضب دةبح مفرتدضتبحببزوضبسوضب ةبو قفي :بويؿدمل:بب
يثنددددضربحث مددددل،بحثطالباددددتبوحث مددددلبوحذتددددفحضببددددنيببا قةددددة بحثوفضرت،بربحث مددددلأثنددددض

ب.مبحثنوضئرال ط ة بأزوحتبحثوقفي بوحغودبه،بوو فدةة

ويطمبحث ضسحبأندهبين  دحبرتادىبحمل اد بأوبينوقدحبوبسقدةبحملفقدفبحثو اةمدحبحملنضغدلبببببببببب
ثوط ةدد بحغدد ح ةذةةب دةكػددف ،بحبةددحبمنهددضبقددسبالب كددفوباً ضثددةبيفبب دد بحملقددطضحتبببببببب
حثسضحغةة،بأوبب  بحثفةضتبحث مطية،بأوبب  بسػدوفيضتبحثطدالب،بكدصثكبقدسب كدفوبببببب
شحتب دديثريبممددضبحبيفبب دد بسفنددفرتضتبحملددضزلبحثسضحغددةةبحثفحسددسل،ببةنمددضبالب نضغددلبببببببب
سفنددفرًتضبآخددطبيفبحملددضزلبنفػددهض،بوهنددضبيوذاددىبزوضبحمل ادد بحثكددفربيفبثقضاددةبحغددودسحلببببب

فهدددضببف ضثةدددة;بثوددددسلبأهدددسحلببببحغددد ح ةذةضتبوططحئددد بحثودددسضيؼبحذتسيجدددة،بو ف ةببب
بحث ماةةبحثو اةمةةبو طفيطبشتطدض هض.

 :ثاىيًا: مهارات التفكري االبتكاري لدى طالب املزحلة الجاىوية 
  يبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبرتنبب  بحثقسضحتبحث قاةةب قدنبس امهدضبندمنبببب

سددنبزتمفرتددةبقددسضحتبيطادد برتاةهددضبحثددوفكريبحثو ضرتددسيبأوبحثوقددضضبح،بوميكددنبزضحغددوهضبب
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خدداللبحث كةددعبرتاددىبس نةةندددبأوهلمددض:بيددط  طببإنوددضزبؾددحربسددض،برتاددىبأوبيكددفوبهددصحببببببب
حملنددوربدسيددسًحبيفبقددةضغوه،بوموبكضنددتبرتنضقددطتبسفدددفزبسددنبق ددل،بويومجددلبشثددكبيفببب
ثفسدددةبانةدددة،بأوبحبوكدددضضبرتامدددح،بوثضنةهمدددض:بحالبوكضضيدددةبحالدومضرتةدددةبحثنفػدددةة،بوحثددديتبببب

ةةبثامؿددكالتبوحثقددسضلبرتاددىبساددهض،بب ومجددلبيفبزتددضلبحث القددضتبحثدديتب هددو ببضذتػضغددب
ل،ب2016وحدتدددطألبيفبحثو ددد ريبرتدددنبحألاكدددضضبوحذتدددفحض،بوحثقدددسضلبرتادددىبحالصتدددضظ)حثنذفثح،بب

ب .320

وقسبحخوافبحث ضسجفوباىب نضولبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضم،باقسبضأمبحث   بأنهضب
بحثقسضلبرتاىبحثو دطلبب– وهمنبحثطالقة،بوحملطونة،بوحألقضثة،بوحذتػضغةةبثامؿكالتب

رتادىبسدفحطنبحثهد فبادىبحملفقدفبأوبضكيدةبأكجدطبسدنبسؿدكاةبادىبحملفقدفبحثقدضئ ،بادىبببببببببببببب
سنيبيطمبحث   بأنهضب ؿدمل:بحثطالقدة،بوحملطوندة،بوحألقدضثة،بومزضحابحث القدضتبوحثودىببببببب
  نىبحثو طلبرتاىبحالض  ضطدضتببدنيبحالغدوذضبضتبحملدوافدةبسدنبخداللبرتقدسبحملقضضندضتببببببببب

رتادىبحثودةدلبأوبحمل ضدتدةبحثصهنةدةبثاكدفضبببببببوحملنض طحت،بوحثوكفضبحث كطمبوهفبحثقدسضلب
وحألاكدضض،بوحثوفثةددفببةنهددضبسدنبظوحيددضبشتوافددة،بوحث كةددلبوهدفبحثقددسضلبرتاددىبجتمةددنبببب

ب.حألدعحربأوبحألاكضضبحثوىب  سوبأقلبحض  ضطضباىب طحكةلبدسيسل

أوبسهدضضحتبحثدوفكريبحالبوكدضضمب وهدمن:بحثطالقدة،ببببببب 97-96،ب2000)رتجمضو،ويطمب
وحذتػضغدددةةبثامؿدددكالت،بوحثوشاةدددلبحثدددصمبي ندددىبحثقدددسضلبرتادددىببببوحملطوندددة،بوحألقدددضثة،

 فوةدتبحملفقدفبمدبأددعحربي دضزب ط ة هدضبادىب ناةمدضتبدسيدسل،بوحثودقثفبوهدفبحثقددسضلببببببببببب
رتاىب ناة بحألددعحربسوكضسدل،بومرتدضزلبحثوذسيدسبويقكدسببدهب نادة بزتمفرتدةبأددعحربببببببببب

 بحثدصح ىببحملفقفبادىبكدلبدسيدس،بوحثوقدفي بوهدفبحثقدسضلبرتادىبحثنقدسبحثدصح ىبأوبحذتكدبببببببببب
برتاىبحألاكضض.

ورتادددىبحثدددطغ بسدددنبشثدددك،ب وفددد بس اددد بأزبةدددضتبحث شدددحبحث بدددفمبحثودددىب نضوثدددتبببب
حثددوفكريبحالبوكددضضيبرتاددىبأنددهب فدددسبزتمفرتددةبسددنبحملهددضضحتبحثوددىب ددط  طببددضثوفكريببببببببببب

بحالبوكضضم،بوهى:

  الطالقةFluency  : 
س دني،ببوهىبحثقسضلبرتاىبمنوضزبأكيبرتسزبسنبحألاكضضبحإلبسحرتةةبحملط  طدةبمبفقدفببب

أوبأكيبرتسزبسنبحذتادفلبملؿدكاةبسدض،بو قدضؽبب دسزبحالغدوذضبضتبهلدصحبحملفقدف،بسةدحبببببببببب
 و سزبحألاكضضبحثوىبميكدنبأوبيػدوفرت هضبحثفدطز،بأوبحثػدطرتةبأوبحثػدهفثةبحثودىبيدو ببهدضببببببببب

 .ب7،ب2000حغددوسرتضربحغددو مضالتبوسطحزاددضتبوافحئددسبألؾددةضربستددسزل)رتمضزبححملددالوم،ببببب
ةب   بغدةفثةبوطالقدةبمنودضزبحألاكدضض.بو وشدسزبهدصتبببببببوواقًضبهلصحبحثو طيفباإوبحثطالق

حثطالقةباىبسسوزبكمةة،بسقةػدةبب دسزبسدنبحالغدوذضبضتبوغدطرتةبقدسوضهض،بو فددسبببببببب
ل،بمب2011 ،ب)حث ودددفلبوآخدددطوو،ب71-70،ب2003رتدددسلبقدددفضبثاطالقدددةبوهدددىب)رتجمدددضو،بب

ب :68-67ل،بمبم2017 ،ب)حهلضؾ ،ب144-143م

 ثفسدسحتبحألؾدكضل،بوميكدنبأوب قدضؽبببببطالقةبحألؾدكضل:بوي دطلببضإلنودضزبحثو ضرتدسمببببب
سجاًلببيوبي طىبحثطضثدلبؾدكاًلبرتادىبهةةدةبخطدفجبثد بيطادلبسندهبمددطحربمندضاةببببببببببب

ب.بػةطةبحبةحبيكلبمدبأؾكضلبسو سزلبوسقةقةة
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 حثطالقةبحثافاةة Word Fluency بطالقةبحثكامضت:بو  ندىبغدطرتةبمنودضزبأكديببببب/
طالقددةبحثافاةددةبرتددسزبسددنبحثكامددضتباددىبظسددنبس ددنيببؿددطوجبس ةنددة،بوقددسب كددفوبحثبب

طالقةبسقةسلببإدضبةبوحسسلبأوبطالقةبسقةسلببسضدةبسوفغدطة،بأوبطالقدةبسقةدسلبببب
بسضدةببػةطةبسنبحثوشك بأوبطالقةبثفاةةبغريبسقةسلبرتاىبحإلطالد،بوقسب   ب
قدسضلبحثفدطزبرتادىب فثةدسبكامدضتب  دسأبأوب نوهدحبحبدطلبس دني،بأوب قدسي بكامدضتبببببببببببب

أجبسية،باقدسبيطادلبسدنبحثطضثدلبشكدطببببببرتاىبوظوبس نيببضرتو ضضبحثكامضتب كفينضتب
بأكيبرتسزبسنبحثكامضتبرتاىبوظوبكامةب زوحل .بب

 حثطالقددةبحثفكطيددة/بطالقددةبحمل ددضنحبIdeational Fluency بو  نددىبغددطرتةبمنوددضزبب:
أكيبرتسزبسنبحألاكضضبحملط  طةبمبفقفبس نيبوسسضاببضثنػ ةبثهباىبظسنبستسز،ب

،بأمبب ددددسزبحالغددددوذضبضتبأوبو قددددسضبحالغددددوذضبضتب)بددددضثناطبمدبحثنضسةددددةبحثكمةددددة ب
حألاكدددضضبحملوكددداةبمبدددجريبس ني،ا ادددىبغددد ةلبحملجدددضلبقدددسبيطادددلبسدددنبحثفدددطزبمرتطدددضرببب

بمدضبضتبقشةشةبثاػ حلبح  ح:بسضشحباسخبثفبوق تبسطببنفوية؟.
 حثطالقدةبحث حبطةدةبب Associational Fluency بو  ندىبغدطرتةبمنودضزبأكديبرتدسزبببببب:

اددىبحمل نددىبحملددط  طبمبفقددفبسددض،بببسددنبحث القددضتبثوقددسي بحثفكددطلببططيقددةبسوكضساددةب
و وهمنبحثقسضلبرتاىبورتىبحثفطزببضث القضتبوحثػدهفثةبحثودىبيػدوطةنببهدضب قدسي بببببب
حثفكطلبسوكضساةبحمل نى،بورتضزلبسضب قضؽبهصتبحثقدسضلببديوبيطادلبسدنبحملفشدفمبأوبببببب

ب .139،ب2005يكولبحملفطزحتبثكامضتب  طىب)حرتاةاى،
 رتددسزبسددنبحثكامددضتبحملوكدداةباددىبببببحثطالقددةبحثو  رييددة:بو  نددىبغددطرتةبمنوددضزبأكدديبببب

حملفنف ،بأوبقسضلبحثطضثدلبرتادىبغدطرتةبقدةضغةبحألاكدضضبحثكدشةشةبأوبمقدسحضبأاكدضضببببببببب
سو سزلبيفبسفقدفبس دنيبؾدطيطةبأوب وكدفبهدصتبحألاكدضضببدضثجطحربوحثوندف ،بوميجدلبببببببببب

بهصحببإنوضزبرتسزبك ريبسنبحألاكضضبحملط  طةبمبفنف بسضبمتبزضحغوه.
 ضزبأكيبرتسزبسنبحثكامضتبسنب دفحاطبخكدضئلبببطالقةبحثوسحرتى:بو  نىبغطرتةبمنو

بستسزلباىبحمل نى.

  املزوىةFlexibility  : 
وهىبحثقسضلبرتاىبمنوضزبأاكضضبسونفرتة،بأوبضكيةبحملؿكاةبسنبأكجدطبسدنبظحويدة،بويدسلببببب
رتاددىبحثقددسضلبرتاددىب  ددةريبسػددضضبحثددوفكري،بو وػدد بهددصتبحألاكددضضبوحالغددوذضبضتببددضثونف بببب

حألاكددضضبحثفطيددسلبحدتسيددسلب كددفوبظيددضزلبحملطونددةبببببببحثكددضاىبوحثالمنطةددة،بومبقددسحضبظيددضزلببب
حثواقضئةة،بوحملطونةب ؿريبمدبزضدةبسنبحثػهفثةبحثوىبي ريببهدضبحثفدطزبسضثدةبنفػدةةبأوببببب

 .بلدضبغد  بيوهد بببب31،ب1998ودهةبرتقاةة،بأوبناطيدةباكدطلبس ةنة)سكدطفىبحثؿدةذ،بببب
و ددسزل،بسددنببأوبحملطونددةب  دد بقددسضلبحثطضثددلبرتاددىبضكيددةبحملؿددكاةبأوبحملفقددفبسددنبظوحيددضبسببببب

خاللب  ةريبحجتضلبحثوفكري،بوميكنبأوب اهطبحملطونةباىبحثوفكريبحالبوكضضمبيفبحملهضضحتب
حذتةض ةدددةبوحث بةدددةبحألغدددطيةبسدددنبخددداللب قدددسي بسق سدددضتب دددسرتفبمدبمددددطحربب ددد بب

و و دسزبقدفضبحملطوندةبحملط  طدةببضثقدسضحتبحالبوكضضيدة،ببببببببحثو سيالتباىبأدعحربحألنؿدطة.ب
ب :141،ب2005ياى)حرتاةاى،سةحب ؿملبسضب

 حملطونةبحثواقضئةة:بو  نىبقدسضلبحثطضثدلب  دةريبسػدضضحتبحثدوفكريببؿدكلبغدريبسفددهببببببببب
ثافقددفلبمدبسددلبسددض،بكمددضب  نددىبقددسضلبحثطضثددلبرتاددىبمنوددضزبرتسيددسبسددنبحألاكددضضببببببببب
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حملونفرتددةبأوبحغددوذضبضتبشتوافددةبثامددجريبنفػددهبأوبحملفقددفبححملددسز،بوميةددلبحثطضثددلبببب
بزضلبحثواقضئةةبيفبحملفحقف،بوالبيكوفحبمبذطزبحالغوذضبة.وا بهصتبحثقسضلبمدبحمل ض

 حملطوندددةبحثوكةفةدددة:بو  ندددىبقدددسضلبحثطضثدددلبرتادددىب  دددةريبحثفدهدددةبحثصهنةدددةبملفحدهدددةببب
سػددواعسضتبدسيددسلب فطنددهضبحملؿددكاة،بكمددضب  نددىبقددسضلبحثفددطزبرتاددىبحثوشددفلبسددنببب
ودهددةبناددطبمدبودهددةبناددطبأخددطمببػددهفثةبوغددطرتة،بأمبأنهددضب  ددسيلبسقكددفزباددىببببب

ابيوف بسنبحذتلبحثػاة ،بويكدفوبحثطضثدلببدصثكبقدسب كةدفبسدنبحثفندنبأوببببببببحثػاف
بحملفقفبأوبحملؿكاةبوسنبسضب اهطببهبسنبقفضبوأؾكضل.

ويددطمبحث ضسددحبأوبقددفضبحملطونددةبحالبوكضضيددةب طكددعبيفبزتماددهضبرتاددىبقددسضلبحثطضثددلبب
 فدةددهبسػددضضبحثددوفكريبسددنبأدددلبحثونددف بحمل ومددسبرتاددىبأغددضؽبرتامددىباددىباةددضتببببب رتاددى

ثةدددسبأكددديبرتددسزبسدددنبحألاكدددضضبحث امةدددةبحملونفرتددةبحثودددىب دددط  طببضملهدددضضحتبببحثددوفكري،ب فب
حذتةض ةةبوحث بةةبحألغطية،بو قسي بأكيبرتسزبسنبحالغو مضالتبحث سياةبثؿيبس نيب

 غريبحالغودسحلبحألقاىبثه،بو  ةريبسػضضحتبحثوفكريبمبضبيوالئ بسنبحملؿكاة.

  األصالةOriginality  : 
 قاةسيدة،ب ومةدعببضثندسضلبرتادىبحملػدوفمبحإلسكدضئى،ببببببببو  نىبمنوضزبأاكضضباطيسلبغري

و كددفوبمسددضبرتاددىبسػددوفمبحثفددطزبنفػدده،بأوبرتاددىبسػددوفمبحدتمضرتددةبحثوددىبينومددىبمثةهددضبب
 & Hennesseyحثفددطزبأوبرتاددىبسػددوفمبح ومددنبححملاددى،بأوبحإلقاةمددى،بأوبحث ددضملى)بببب

Amabile, 2010, 570اةدة،بب .بكمدضب ؿدريبحألقدضثةبمدبحملطوندةبحثكةفةدةبثامدضزلبحثافبببببب
اشةجمضبيفدسب  ريباىبحمل ضنىب فدسبحألقضثة،بمشب  سوبحألاكضضبهنض،برتاىبأنهضبدسيسلب
أوبسددضهطلبأوبغددريبس وددضزل،بوهددصحبحث ضسددلبي ومددسبرتاددىبرتضسددلبآخددطبوهددفبرتضسددلبمرتددضزلبببببببببببب

ب .154،ب2003حثوناة بأوبمرتضزلبحثوذسيس)ضيضو،

نوددضزببويوهدد بسددنبحثو ددطيفنيبحثػددضبقنيبأوبحألقددضثةب  دد بقددسضلبحثطضثددلبرتاددىبمبببببببب
سافلبأوبأاكضضبدسيسلبغريبؾضئ ةبوغدريبسيثفادةبثدسمبأقطحنده،بو قدضؽبحألقدضثةبمبدسمبببببببب
قسضلبحثطضثلبرتاىبشكطبمدضبضتبغريبؾضئ ةباىبحدتمضرتةبحثوىبينومىبمثةهدض،بوكامدضببب
قددلبحثوكددطحضبحإلسكددضئىبألمباكددطل،بظحزتبزضدددةبأقددضثوهض،بوحث كددؼبقددشة ،بو ؿددملبببببببب

ب-ي ةدسب ط ةدلببب-كةل،بي ةسب ناة ي ةسب طب-حألقضثةبحألا ضلبحثوضثةةب)يكم 
بي سل .

  احلساسية للنشكالتProblem Sensitivity  : 
ويقكسببهضبحإلزضحاببفددفزبخادلبأوبنقدلبأوبند فبادىبحثػدةضدبحمل ودضزبملفقدفبأوببببببببب
سفنف بسض،بلضبيوطالبحث شحبرتدنبحمل افسدضتبحثكضاةدةبوادططبحثفدطوطبذتدلب ادكبببببببب

بتبق لبسسوثهضبوضاههضبمشحبسدسثتبحملؿكاة،بكمضب  طلببضثقسضلبرتاىبحثون  ببضملؿكال
وبنضًربرتادىبسدضبغد  ،بيدطمبحث ضسدحبأوبسهدضضحتبحثدوفكريبحالبوكدضضيبببببببببب .41،ب2008)أغضسه،

 وهمنبقسضلبحثطضثلبرتاىب فثةسبرتسزبك ريبسنبحألاكدضضبوحث دسحئلبوحألاكدضضبحملونفرتدةببببب
ذتددلبسؿددكاةبسددض،بوقسض ددهبرتاددىب  دددةريبحالجتضهددضتبحثفكطيددةبثددهبإلنوددضزبأاكددضضب وػددد ببببببببببب

ف بوحدتسيددة،بورتددسلبحثوكدطحض،بوحإل ةددضوببياكددضضبدسيدسلبيفبظسددضوبوسكددضوبستددسزين،ببببدضثونب
وحثددفرتحببفدددفزبحملؿددكالتبوحثون دد ببنقددضجبحثهدد فبوحثج ددطحتبوستضوثددةبطددطحبساددفلببببب

ببسياةبهلض.
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 إجزاءات البحح وخطواته 
بو ؿملبمدطحرحتبحث شحبسضبيي ح:

 :ميهج البحح 
وهددفبحملددنهربحثددصيبيػددوطةنبببحرتومددسبحث شددحبحذتددضثحبرتاددىبحملددنهربؾدد ةبحثوذددطي بببب

حث ضسحببفحغطوهبأوبي طلبأثدطبحملدو ريبحملػدوقلب)حغد ح ةذةةبدةذػدف بيفبحثنوةذدةببببببب
أوبحملو ريبحثوضبنب)سهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضي ،بوسنبأدلبشثكباقسبحغودسلبحث ضسدحبب
حثوكددمة بحثوذددطي بحثقددضئ برتاددىبزتمددفرتونيبسوكددضاةوني،بمسددسحهمضبجتطي ةددةبحثدديتببب

بةةببضغ ح ةذةةبحثوسضيؼبحثو ضزثح،بوحألخطمبنضبطةب سضؽبنفؼب سضؽبحثا ةبحث ط
ؾددوملبحثوكددمة بحثوذددطي بثا شددحبرتاددىبببح،بوبددصثكبححملوددفمببضثططيقددةبحثوقاةسيددةب

بحملو ريحتبحثوضثةة:

 (ب .حغ ح ةذةةبدةذػفحملو ريبحملػوقلب
 (سهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبثسمبحثطالببو ؿمل:بحثطالقدة،بحملطوندة،بببحملو ريبحثوضبنب

  .حألقضثة،بوحذتػضغةةبثامؿكالت

   :فزوض البحح 
بسضولبحث شحبحذتضثحبحثوشق بسنبقشةبحثفطوطبح  ةة:

 (ببددنيبسوفغددطضتبزضدددضتب0.05الب فدددسباددطودبشحتبزالثددةبمسكددضئةةبرتنددسبسػددوفمب 
طدددالببح مفرتدددةبحثوذطي ةدددةبوحثهدددضبطةبيفبحثوط ةددد بحث  دددسيبالخو دددضضبسهدددضضحتبب

ب مفرتةبحثوذطي ةة.حثوفكريبحالبوكضضيبككلبثكضحلبطالببح
 (ببددنيبسوفغددطضتبزضدددضتب0.05الب فدددسباددطودبشحتبزالثددةبمسكددضئةةبرتنددسبسػددوفمب 

طددددالببح مفرتددددةبحثوذطي ةددددةبيفبحثوط ةدددد بحث  ددددسيبوحثق اددددحبالخو ددددضضبسهددددضضحتبب
بحثوفكريبحالبوكضضيبوشثكبثكضحلبحثوط ة بحث  سي.

 البحح: اةأد 
يفبحثفسددسلبحثجضثجددةببحرتومددسبحث شددحبحذتددضثحبرتاددىبمرتددسحزبحخوةددضضبحتكددةلبحبوكددضضيب

ناددددضلبب- سهددددضضحتبحثددددوفكري بسددددنبسقددددطضب)حملهددددضضحتبحذتةض ةددددةبوحث بةددددةبحألغددددطية ببببب
حملقدطضلبرتادىبطدالببحثكدفبحثجضثدحبحثجدضنفي،بويقدةؼبببببببب حثيندضسربحملؿد اببب-حملقدطضحتب

حذتػضغددةةبب-حألقددضثةب-حملطونددةب-)حثطالقددةب دد بسهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضيبببب
ب. ثامؿكالت

 :جمتنع البحح 
نادضلببب–طدالببحثكدفبحثجضثدحبحثجدضنفيبمبسضغدةبحملنودعلببببببب حثسضحغدةب مدنبزتو  كدفوب

حملقطضحتبحثوضب دةبثدازحضلبحث ضسدةبثاو ادة بمبسيندةبسضئدل،بوشثدكبيفبحثفكدلبحثسضحغدحبببببببببب
بهد.ب1441ت،/ب1440حثجضنحبسنبحث ضلبحثسضحغحب

 :عيية البحح 
طدالببحثكدفبحثجضثدحبحثجدضنفيببببببسدنب قكدسيةب بططيقدةب حثسضحغدةب رتةندةب حخوةدضضب مت

ناددضلبحملقددطضحتبحثوضب ددةبثددازحضلبحث ضسددةبثاو اددة بمبسينددةببببب–مبسضغددةبحملنوددعلبببمبسضغددة
مدنبحث ضسددح،ببضإلنددضاةببوحمل امةن حإلزحضلوبثو دضوبسضئدل،بوقددسبمتبحخوةدضضبهددصتبحملسضغددةببب

نيبحثاددصينبقضسدضببوط ةدد بأزحلبحث شدحبحذتددضثح،ببب امدبحمل بهددض يومودنب حثدديت حرتديلبمدب
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 وحإلسكضندضتب حألزوحتبو دفحاطبدودضضل،ببوكصثكب ط ةد بحثوذطبدةبرتادىبرتةندةبحث شدحبحملببببب

 رتاددى سفظرتددة ب امةددصًحب55حث شددحبسددنب)ببرتةنددة  كفنددت وقددس ثاوط ةدد ، حثالظسددة

 بطضث دًض،بوأخدطمبزتمفرتدةبببب27)بسن و كفنت جتطي ةة زتمفرتةأسسهمضب زتمفرتوني،
ب بطضث ًض.28نضبطةب)

 :حتديد قائنة مهارات التحصيل االبتكاري 
سهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبثدسمبحثطدالببببملضبكضوبحث شحبحذتضثحبيػوهسلب نمةةب

سهدضضحتبب;بكضوبسنبحثهطوضيبحث سرببوشسيسب ف ةفبحغ ح ةذةةبدةذػفسنبخاللب
،بومرتدسحزبقضئمدةببهدصتبحملهدضضحتبثوهدمةنهضبيفبحألنؿدطةبحملػدودسسةببببببببحثوفكريبحالبوكضضي
حثسضحغدددضتببمتبحالطدددال برتادددىببب،بوإلرتدددسحزبهدددصتبحثقضئمدددةببلبحثسضحغدددةةبثودددسضيؼبحثفسدددسب

سهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبوقسضح هبحملدوافة،بوحتاةلببوحث شفخبحثػضبقةبحثيتب نضوثت
سهدددضضحتبحغدددودالمبأهدددسحلب  ادددة بسقدددطضب)حملهدددضضحتبحذتةض ةدددةبوحث بةدددةبحألغدددطية ،بوب

ملندددضهربوطدددطدببحرتطندددهضبرتادددىبرتددددسزبسدددنبحملودككدددنيبيفبببببحثدددوفكريبحالبوكدددضضي،بومتبب
نتبرتاىبب  بحملفدهنيبوحمل امنيبسنبشويبحثكفدضرلبوحرتديلبيفبببحثوسضيؼ،بكمضبرتط

ث ةنةبحث شدح،ببوسضيؼ،بوشثكبإلبسحربحثطأيبيفبحملهضضحتبسنبسةح:بسنضغ وهضبحثزتضلب
ب- بسهددددطحتبهددددحب)حثطالقددددةبب4وقددددسب فقددددلبحث ضسددددحبمدبأهمةددددةبحث كةددددعبرتاددددىب)بببب

بحذتػضغةةبثامؿكالت .ب-حملطونةب-حألقضثة

  طالبال دليلإعداد: 
طضثددلبقددضلبحث ضسددحببكددة ةبسفنددفرتضتبحثفسددسلبحثجضثجددةب سهددضضحتبببثةددلبحثإلرتددسحزبز

ب-نادددضلبحملقدددطضحتبب-حثدددوفكري بسدددنبسقدددطضب)حملهدددضضحتبحذتةض ةدددةبوحث بةدددةبحألغدددطية بببب
حغدد ح ةذةةبحثوددسضيؼبدةذػددفبوخطفح هددضببنددفرببرتاددىوشثددكببحثينددضسربحملؿدد اب،

ثدد برتددططب،بطددالب،بسددنب قددسي بب دد بحثو اةمددضتبوحإلضؾددضزحتبحمل ػددطةبثاببحثوسضيػددةة
بوطددطدبحثوددسضيؼببحملنددضهرحثددسثةلبرتاددىبزتمفرتددةبححملكمددنيبحملودككددنيبيفبزتددضلببببب

متبمدددطحرببوسالساددض ه بضحربححملكمددنيآثاويكددسبسددنبسالرسوددهبوسنضغدد وه،بويفبنددفرببب
ددضهعًح.بوقدسبمتبمرتدسحزبزضوؽببببحثو سيالتبحثالظسة،بوأق  بحثسثةلبيفبقدفض هبحثنهضئةدةببب

بثادطفحتبحثوضثةة:حثفسسلبحملدوضضلبثوشقة بأهسحاهضبواقضب
 قددطحرلبكددلبزضؽبسددنبزضوؽبحثفسددسلبدةددسح،بومدددطحربرتماةددةبحتاةددلبستوددفمبثدده،ببببببببب

 ثاو طلبرتاىبسضبيؿوملبرتاةهبسنبس ضضلبوسقضئ بوسهضضحتبودفحنلبودسحنةة.
 حتسيددسبأهددسحلبكددلبزضؽبيفبنددفربأهددسحلبحغدد ح ةذةةبدةذػددف،بويقػددمهضبمدبببب

بحملهضضية،بحألهسحلبحثفدسحنةة.ثالخبأقػضلبهح:بحألهسحلبحمل طاةة،بحألهسحلب
 .قػة بحثطالببمدبزتمفرتضتبوا بحملهضلبحملنفطةببكلبزتمفرتة  
 :برتططبحثسضؽبرتاىبحثنشفبحثوضثح

 سقسسددةب فندد بثاطددالببأهمةددةبحملفنددف بحملقددسل،بوسددضبيوهددمنهبسددنبسهددضضحتبببببب
بحبوكضضيةباوضزبمثةهضبحثطضثلبيفبسةض هبحرتضقةبوحث ضسة.

 .رتططبألهسحلبحثسضؽ 
 حملوددددفمببطددددطدبدصحبددددةب)بطضقددددضتبسددددجال بثؿددددطحبحمل ددددضضلببرتددددططبرتنضقددددطبح

وحذتقضئ بوحملهضضحتبوحدتفحنلبحثفدسحنةة،بوسضبحتوضزبمثةهبسنبخطحئطبوقفضب
 وضغفسضت،بوأؾكضلب فنةشةة.
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 كمة بب  بحألنؿطةبحملطافبةبوحثيتب ػضرتسبرتاىبحتق بأهسحلبحثيندضسربب 
 يفبحكوػضببسهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضي.

 ض هضبحدتسيدسلبوحثديتب طكددعبرتادىبسهدضضحتبحثددوفكريبببببرتدططبحملفندفرتضتبيفبقددفبب
 حالبوكضضي.

 إعداد الدليل اإلرشادي للنعله: 
يفبحثفسسلبمتبمرتسحزبزثةلبثام ا بثالغ ؾضزببهبأثنضربرتماةةب سضيؼبسفنفرتضتبب

نادضلببب-حثجضثجةب سهدضضحتبحثدوفكري بسدنبسقدطضب)حملهدضضحتبحذتةض ةدةبوحث بةدةبحألغدطية بببببببب
حغددد ح ةذةةبدةذػدددفبثادددو ا ب،بوشثدددكببضغدددودسحلباحثيندددضسربحملؿددد ب-حملقدددطضحت
حثطؾددددددضزحتبثكةفةددددددةبحثوددددددسضيؼببضغددددددودسحلبب.بويؿددددددوملبحثددددددسثةلبرتاددددددى:حثو ددددددضونح

حالغدددد ح ةذةة،بسقسسددددةب  طيفةددددةبسددددفلبسفهددددفلبحغدددد ح ةذةةبدةذػددددفبوأغػددددهض،بببب
خطدفحتبحثودسضيؼببضغدودسحلببببوسعحيضهض،بوسطحسدلب ط ةقهدضبيفبحث ماةدةبحثوسضيػدةة،بوبببب

سفهددفلبحثددوفكريبحالبوكددضضيبوقسضح وددهبوسهضضح ددهبوغدد لب نمةوهددض،بببهددصتبحالغدد ح ةذةة،بو
طالبدده،بكمددضبحؾددوملبحثددسثةلبرتاددىبب دد ببببببأغددةاةبرتضسددةبثانؿددضجبيقددسسهضبحمل ادد بثببببو

حألزوحضبحثوناةمةةبوحثودطةطةةبوحثوفدةهةةبوحثوقفميةةبثام ا بيفب نفةصبحثسضوؽ،ب
ضيؼبسفندفرتضتببخطةب نفةصبحثسضوؽببضغودسحلبحالغ ح ةذةة،بحثوفظينبحثعس بثودسب

رتددططبحثددسثةلبرتاددىبببحثفسددسلبحملدوددضضل،بسكددضزضبحثددو ا ،بوأغددضثةلبحثوقددفي .بوقددسبمتببببببب
ويفبندفربأضحربب،بزتمفرتةبسنبححملكمنيبحملودككنيبثاويكسبسنبسالرسوهبوسنضغ وه

بحثػضزلبححملكمنيبمتبمدطحربحثو سيالتبحثالظسة،بوأق  بحثسثةلبيفبقفض هبحثنهضئةة.

 ري: إعداد اختبار التفكري االبتكا 
بسةحبسطبمرتسحزبحالخو ضضبمبضبيي ح:

 :هدف االختبار 
يهدددسلبحالخو دددضضبمدبقةدددضؽبسهدددضضتبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثدددسمبطدددالببحملطساددددةبببببببببب

حثجضنفيةببيفبحثفسسلبحثجضثجةب سهضضحتبحثوفكري بسنبسقدطضب)حملهدضضحتبحذتةض ةدةبوحث بةدةببببب
ملفندفرتضتببحثيندضسربحملؿد ا،بو هد بزتمفرتدةبسدنبحبببببب-نادضلبحملقدطضحتببب-حألغطية 

هددى:بسهددضضلبحختددضشبحثقددطحض،بسهددضضلبسددلبحملؿددكالت،بسهددضضلبحتسيددسبحألهددسحلبحثؿدكددةة،بب
بوسهضضلبس ضدتةبحألاكضض.بو وهمنبأهسحلبحالخو ضضبسضبياى:

 قةددضؽبقددسضلبحثطددالببرتاددىبحثطالقددةبحالبوكضضيددةبسددنبخدداللبحإل ةددضوببدديكيبرتددسزببببببببب
قددةبمبفقددفبسددضبأوبببلكددنبسددنبحألاكددضضبأوبحذتاددفلبحث سياددة،بأوبحملق سددضتبشحتبحث البببب

 سضثةبسضبيفبظسنبستسز.ب
 قةددضؽبقددسضلبحثوامةددصبرتاددىبحملطونددةبحالبوكضضيددةبسددنبخدداللبطددطحبساددفلبوحغددوذضبضتببب

سو سزلبيفبسفحقفبأوبسدضالتبسونفرتدة،بأيبأوبحثطضثدلبيػداكبأكجدطبسدنبسػداكبببببببب
 ثافقفلبمدبحألاكضضبكضاة،بأوبحذتافلبححملوماةبملفقفبسض.

 بوكضضيددةبسددنبخدداللبحإل ةددضوببفكددطلبأوبسددلببببقةددضؽبقددسضلبحثوامةددصبرتاددىبحألقددضثةبحالبب
دسيدددسبوغدددريب قاةدددسي،بويوػددد ببضألقدددضثةبوحدتسيدددة،بمب ددد بأوبحألاكدددضضبالب وكدددطض،بب

 وقاةاةبحثؿةف .
 .قةضؽبقسضلبحثطالببرتاىبرتاىبحثون  ببضملؿكالتبق لبسسوثهضبوضاههضبمشحبسسثت 
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 :خطوات إعداد االختبار 
سفندفرتضتبحثفسدسلبحثجضثجدةب سهدضضحتبببببمتبمرتسحزبحالخو ضضبيفبندفربحتاةدلبستودفمبببب

ب-نادددضلبحملقدددطضحتبب-حثدددوفكري بسدددنبسقدددطضب)حملهدددضضحتبحذتةض ةدددةبوحث بةدددةبحألغدددطية بببب
حثينضسربحملؿ ا،بسةدحب كدفوبحالخو دضضبسدنبرتؿدطووبغد حل،بوقدسبضورتدحبرتندسبمرتدسحزتببببببببببب
رتددسلبدفحنددلبسنهددض:بستوددفمبحملفنددف ،بوقددسضحتبحثطددالببحملدوافددةبخضقددةبيفبحدتضنددلبببب

ةمددح،بوقددسب هددمنبب دد بحألغددةاةبحثدديتب  ددفزببكددفةبس ضؾددطلبمدببببببببحألكددضزميحبحثو ا
ستوفمبحملفنفرتضتبحملفدفزلبيفبحثكوضببحملسضغح،بوب  بحألغةاةبحثيتب وطالبقسضحتب
رتضثةةبسنبحثطدالب،بسةدحبحتودضزبمدبقدسضحتبحثدوفكريبحالبوكدضضيبوسهضضح ده.بوقدسبسدطتبببببببببب

بمدطحرحتبمرتسحزبحخو ضضبحثوفكريبحالبوكضضيبب   بحرتطفحتبهح:
 طساددةبحثودطددةط:بواةهددضبمتبحتاةددلبححملوددفمبوحتسيددسبحألهددسحلبحملددطحزبقةضغددهض،بببببس

بوحتسزبسذ بحالخو ضضبأوبطفثه.
 حتسيسبنف بحالخو ضض:بحبةدحبيوهدمنبأغدةاةبسونفرتدةب)أغدةاةبسقضثةدةبشحتبنهضيدضتبببببببب

سفوفسة،بسفحقف،بحخوةضضبسنبسو سز بوشثكبألوبحثطضثدلب  دططبهلدصحبحثندف بسدنبببببب
حثقةضؽبيفب لبسضبيو ططبثهبيفبحملةسحوبحثفحق ح،بوثدةؼببحالخو ضضحت،بوسوىبيكفوب

،بكمددضبأوبحالخو ددضضبسونددف بحألغددةاةبي طددىببلزتددطزبقةددضؽبواقددضبثاددطولبحثوذطيددب
حثفطقدةبثقةدضؽبرتدسزبسدنبحدتفحندلبحمل طاةدةبثدسمبحثطضثدل،بوقدسبقدة تبحملفددطزحتببببببببببب
حبةدددحب كدددفوبستدددسزلبووحندددشة،بوغددددهاةبحثوكدددشة ،بوسفندددفرتةةب)ب ةدددسلبرتددددنبببببببب

ماةةبحثوكشة ،بوميكنبحتاةلبحثنوضئربحثيتبيو بحذتكفلبرتاةهدضببحثصح ةة بأثنضربرت
 بسقة.ب

 بندددضربحملفدددطزحت:بومتدددتبيفبندددفربحألهدددسحلبحثػدددضبقةبومرتدددسحزبحثكدددفضلبحألوثةدددة،بومتببب
حتسيسبقسقه،بومدطحربحثوذطبةبحالغدوطالرتةةبوقدفاًلبمدبحثكدفضلبحثنهضئةدة،بوقدسبببببب

سزل،بكمددضبضورتددحبأوببضورتددحبيفبقددةضغةبأغددةاةبحالخو ددضضبأنهددضبحتقدد بحملهددضضحتبححملددببببببب
يطكددعبب هددهضبرتاددىب ن دد بحألغدد ضب،بو ن دد بحثنوددضئر،بوحالدضبددضتبحملو ددسزلبثاػدد حلببببببب

بوحث سحئلبحملططوسة.ب

   :صدم االختبار 
مل طاددةب حملدوكددنيبرتاددىبزتمفرتددةبسددنبححملكمددنيببخو ددضضرتددططببنددفزبحالبسةددحبمت

وسدسمبقدشةبحمل افسدضتبحثدفحضزلببده،بوسدسمببببببب سدنبأداده،بببقةضؽبسضبوننبيفبقسقهسسمب
كددلبغدد حلبوبػددضطةبحثو دد ري،بوسددسمبسنضغدد ةبستددضوضبببببببيفنضغدد ةبقددةضغةبحث  ددضضحتبببس

سهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضيبثددسمبطددالببحملطساددةبببحثو ددطلبرتاددىببيفبخو ددضضورت ددضضحتبحال
ندفربحملق سدضت،ببببيف،بوقسبمتب  سيلبب د بحث ندفزبوحث  دضضحتببببحثجضنفيةبمبسضغةبحملنوعل

حثنهضئةدة،بوسدنبثد برتطندهبسدطلبأخدطمبببببببقدفض هبببيفبخو دضضبورتاىبأثدطبشثدكبمتبمرتدسحزبحالببب
،بب سبمدطحربكضادةبحثو دسيالتبرتادىبب د بححملكمدنيبثاويكدسبسدنبقدشةبحثو دسيالتببببببببب

بومتبمقطحضتبوأق  بدضهعًحبثاوط ة .

 :ثبات االختبار 
متب ط ة بحالخو ضضبحغوطالرتةًضبرتاىبرتةندةبسدنبطدالببسسضغدةبحملنودعلبحبضئدلبباد بببببببب

بضغدودسحلبس ضزثدةببريغدفو،بكمدضبمتببببب بطضث ًض،بذتػضببس ضسدلبحالض  دضجببب24رتسزه ب)
 ط ةقهبرتاىبنفؼبحث ةنةبسنبحثطالببب سبأغ فرتني،بوحبػضببس ضسلبحالض  ضجببدنيبب
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 ،بوبهددصتبحثنوةذددةباددإوبحالخو ددضضبيوموددنببببب0.87.2حالخو ددضضينببادد بس ضسددلبحالض  ددضجب)ببب
ببسضدةبرتضثةةبسنبحثج ضت.

   :التجزبة االستطالعية 
بطضث ًضبلنبيسضغفوبحملقطض بب21ضبرتاىب)متب ط ة بحثوذطبةبحالغوطالرتةةبثالخو ض

ددبحثويكدسبسدنبوندفحبببببب،بوشثدكببهدسلبببدنفؼبحملسضغدةببسنبغدريبرتةندةبحث شدحبحألقداةةببببب
خو ضضبو  اةمض ه،بسةحبأغفطتبنودضئربحثسضحغدةبحالغدوطالرتةةبرتدنبوندفحببببببحالسفطزحتب

ب،خو دضضبحالحتدسيسبحثعسنبحملنضغدلبثادضبدةبرتدنبأغدةاةببببب،بو  اةمضتبحالخو ضضبوسفطزح ه
،بوقددسبودددسبأوبسوفغددطببطضثددلوشثددكبحبػددضببحملوفغددطببددنيبظسددنبمددددضبةبأولبوآخدددطببب

بزقةقة .ب50هفب)حثعسدنبحملنضغدلبثادضبةبرتنبأغةاةبكلبحخو ضضب

 :معامل السهولة والصعوبة 
متبسػضببقة بحثػهفثةبوحثك فبةبملفطزحتبحالخو ضضبكمضبهفبسفن بيفبحدتسولبب

 ،ب0.89-0.52ةاةبحالخو ددضضبسددضببددنيب)ب طحوسددتبس ددضسالتبحثػددهفثةبألغددببسةددحببح  ددح،
نيبأوبقددة بحثػددهفثةبب ،بلددضبيدد ب0.53ب-0.22و طحوسددتبس ددضسالتبحثكدد فبةبسددضببددنيب)بببب

بوحثك فبةبثالخو ضضببؿكلبرتضلبيفبسسوزبحملق فلب طبفيًضبومسكضئةًض

   :تطبيل االختبار 
ب: ط ة بحالخو ضضوقسبمتبسطحرتضلبحرتطفحتبحثوضثةةبرتنسب

 ملسضغددددحبثكوددددضبب)حملهددددضضحتبحذتةض ةددددةبوحث بةددددةبحالطددددال برتاددددىبستوددددفمبحثكوددددضببح
حثيندددضسربب-نادددضلبحملقدددطضحتبب-حألغدددطية بحملقدددطضبرتادددىبطدددالببحملطسادددةبحثجضنفيدددةب

ل/ب1440حملؿد ابمبسضغدةبحملنودعلبمبسيندةبسضئددلبيفبحثفكدلبحثسضحغدحبحثجدضنحبث ددضلبببببببب
 هد.1441

 حبدددحبستودددفمبحثكودددضببثوشسيدددسبحملفندددفرتضتبحثددديتبغدددةو بمددددطحربحث شدددحبرتاةهدددضببب
يفبسفنفرتضتبحثفسسلبحثجضثجةببضثكوضببو ه ب)سهضضلبحختضشبحثقدطحض،بسهدضضلببببومتجات

 سلبحملؿكالت،بسهضضلبحتسيسبحألهسحلبحثؿدكةة،بوسهضضلبس ضدتةبحألاكضض .
 حتاةددددلبستوددددفمبحملفنددددفرتضتبحثدددديتبمتبحخوةضضهددددضبوسددددضب وهددددمنهبسددددنبسفددددضهة بببببب

بوسكدددطاشضتبوغريهدددض،بوحالطدددال برتادددىبب ددد بحمل افسدددضتبحإلندددضاةةبسدددنبحملكدددضزضبب
حرتضضدةددددةبثةكدددد  بحملفنددددف بسوكددددضساًلبسددددنب ةددددنبدفحن ددددهبحمل طاةددددةبوحملهضضيددددةبببب

 وحثفدسحنةة.

 :التكديز الكني لتطبيل االختبار 
سضولبحث ضسحب قسيطبحثسضدضتبوحتسيسبسػوفمبحثطالببثامهضضحتبحألضبنبححملسزلب
بكددفضلبسفنددفرتةة،بسةددحبونددنبثوط ةدد بكددلبسهددضضلبزضدددة،بسةددحبمتبسػددضببزضدددةبببببب

حلبب ددسزبحالغددوذضبضتبحثدديتبشكطهددضبحثطددالببيفبسهددضضحتبوأنؿددطةبببببحثطالقددةبثكددلبغدد ب
حثطالقةبحثفطرتةة،بوحتػدلبزضددةبحملطوندةبب دسزبحالغدوذضبضتبحملونفرتدةبحثديتبيدصكطهضببببببببب
حثطضثدددل،بكمدددضبحتػدددلبزضددددةبحألقدددضثةبب دددسزبحالغدددوذضبضتبغدددريبحثوقاةسيدددةبوغدددريبببببب

ثطضثدلببحملوكطضل،ببةنمدضبحتػدلبزضددةبحذتػضغدةةبثامؿدكالتبمبدسمبحض  دضجبمدضبدضتبحبببببببب
ببضثون  ببيغ ضببحملؿكاةبونوضئذهض.ب
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 :تكافؤ اجملنوعتني التجزيبية والضابطة 
ثاويكسب كضا بح مفرتونيبحثوذطي ةةبوحثهضبطةباةمضبيو ا ببيزحئه بيفبحخو ضضبب

سهددضضحتبحثددوفكريبحالبوكددضضي،بمتبحثقةددضلببوط ةدد بحالخو ددضضبرتاددىب السةددصبح مددفرتونيببببب
 حبيفن بنوضئربحثوط ة بحثق اح:وحدتدسولبحثوضثق لبحثوسضيؼبهلمض،ب

 (5 دالي١ ايفسٚم يف ايتشصٌٝ بني طالب اجملُٛعتني ايتذسٜب١ٝ ٚايطابط1١ددٍٚ )
 ايدالي١ ت د.ح االحنساف املعٝازٟ املتٛضط عدد ايتالَٝر اجملُٛع١

 3.4.1 11.13 72 ايتذسٜب١ٝ

 غري داي١ 4.147 04

 1.341 11.14 73 ايطابط١

ادطودبشحتبزالثدةبمسكدضئةةببدنيبسوفغدطحببببببرتسلبوددفزببيوه بسنبحدتسولبحثػضب ب
سهدددضضحتببزضددددضتبح مدددفرتونيبحثوذطي ةدددةبوحثهدددضبطةبيفبحثوط ةددد بحثق ادددحبالخو دددضضبب

ي كددسب كددضا بيددسلبرتاددىب قددضضببأزحربحثطددالببيفبحالخو ضضدددبوب،بلددضبحثددوفكريبحالبوكددضضي
ب.سهضضحتبحثوفكريبحالبوكضضيح مفرتونيبيفب

 :حيح مت: التطبيل 
 بضثكدفضرلب)بوشثدكبسدنبوحقدنبببب بحملؿهفزبهلبب  بحمل امني ط ة بحث شحبمدببمغنضز

ب متب عويدسهبو،بحملقدطضبثدهبخديلبيفب دسضيؼببببسدنببوب،  قةة بحألزحربثام امنيبحثوقضضيط
 بسثةلبحمل ا بوحإلضؾضزحتبحثؿففيةبحثالظسة.

 وب ددسببمدددطحربحثوذطبددةبرتاددىبح مفرتددةبحثوذطي ةددةبوادد بحملدطددطبحثددعس بثددصثك،بب
 حث شحبب سيًضبثاشكفلبرتاىبحثنوضئر.بحلحالنوهضربسنبحثوذطبةبط قتبأز

 .بس ضدتةبنوضئربحث شحبمسكضئةًضببضغودسحلبب  بحألغضثةلبحإلسكضئةةبحملنضغ ة

 ـا:ىتائج البحـح وتفسريه 
بوميكنبحغو طحطبنوضئربحث شحبرتاىبحثنشفبح  ح:

 التحكل مً صحة الفزض األول: وييص على: -1
 ببدنيبسوفغدطضتبزضددضتبببب0.05طودبشحتبزالثةبمسكضئةةبرتندسبسػدوفمب)بب الب فدسبا

طالببح مفرتةبحثوذطي ةةبوحثهضبطةبيفبحثوط ة بحث  سيبالخو ضضبسهضضحتبحثوفكريب
حالبوكددضضيبككددلبثكددضحلبطددالببح مفرتددةبحثوذطي ةددة ،بوثاوشقدد بسددنبقددشةبهددصحبببببببب

ةدضضيبوزالثدةبببحثفططبحغودسلبحث ضسحبحخو ضضب ت ،بوسػدضببحملوفغدطبوحالضتدطحلبحمل ببب
 بثقةددضؽبا ضثةددةبحالغدد ح ةذةةببBlakeحثفددطود،بكمددضبمتبحغددودسحلبس ضزثددةب باةددكببب

ب: 2)حملػودسسة،بودضرتبحثنوضئربكمضبيفنشهضبحدتسولب

وهددىبزحثددةبمسكددضئةًض،بلددضببب،4.297)ت ب ػددضومبأوبقةمددةبب 2)يوهدد بسددنبحدتددسولببو
زضدضتببسوفغطحبنيب ب0.05)اطودبشحتبزالثةبمسكضئةةبرتنسبسػوفمببيسلبرتاىبودفز

سهدددضضحتبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبببيفح مفرتدددةبحثوذطي ةدددةبوح مفرتدددةبحثهدددضبطةبببطدددالب
شحتبحملوفغدددطبحألكددديبوهدددفببببح مفرتدددةبحثوذطي ةدددةببطدددالبثكدددضحلبزضددددضتبببككدددل

 ،بلدضبيد زمبمدبضاد بببب15.496 ،بسقضبلبسوفغطبح مفرتدةبحثهدضبطةبوهدفب)ببب17.259)
ادددطودبشحتبزالثدددةببنكدددهب وددددفزحثفدددططبحثكدددفطي،بوق دددفلبحثفدددططبحث دددسيل،بوحثدددصمبب

بدنيبسوفغدطحبزضددضتب السةدصبح مفرتدةبحثهدضبطةبوح مفرتدةبحثوذطي ةدةبببببببببمسكضئةةب
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يفبحثوط ةددد بحث  دددسيبالخو دددضضبحثدددوفكريبحالبوكدددضضيبثكدددضحلبح مفرتدددةبحثوذطي ةدددة.بببببب
ويطدددنبحث ضسددحبشثددكبمدبأوبحغدد ح ةذةةبدةذػددفب  ومددسبرتاددىبحتفةددعبحمل امددنيببببببببب

كةبحثف ضثددةبوحذتددفحضبوحملنضقؿددة،بومقضسددةبرتالقددةبدةددسلبببثاطددالببرتاددىبحثو ددضووبوحملؿددضضب
س هدد ،بلددضبيعيددسبسددنبزحا ةددوه بثاوشكددةلبحثسضحغددح،بوهددفبسددضبيددن كؼبرتاددىب نمةددةبببببب

بقسضح ه بحالبوكضضية.
بني َتٛضطٞ دزدات اجملُٛع١ ايتذسٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايطابط١ يف ايتطبٝل ( دالي١ ايفسٚم بني 7ددٍٚ )

 زٟ ايتفهري االبتهاايبعدٟ الختباز 

َعاٌَ بًٝو 

 يًفاع١ًٝ

MG 
 ايدالي١

 ق١ُٝ 

 )ت(
 اجملُٛع١ ٕ ّ ع

َٗازات ايتفهري 

 االبتهازٟ

1.37 4.444 4.417 
 ايطابط١ 73 17.301 1.303

 املس١ْٚ

 ايتذسٜب١ٝ 72 .12.10 1.047

1.21 4.414 2.431 
 ايطابط١ 73 37..10 11..7

 ايطالق١

 ايتذسٜب١ٝ 72 101..1 1.724

1.30 4.41. 3.431 
 ايطابط١ 73 13.142 417..

 األصاي١

 ايتذسٜب١ٝ 72 30.437 3.224

1.03 4.43 ..417 
احلطاض١ٝ  ايطابط١ 73 14.131 3.100

 يًُػهالت

 ايتذسٜب١ٝ 72 74.2.7 2.2.7

1..0 4.43 0.742 
 االختباز ايهًٞ ايطابط١ 73 .13.04 11..7

 ايتذسٜب١ٝ 72 12.734 1.333

ملهددددضضحتبحثددددوفكريببMGكمددددضبح هدددد بأوبقددددة بس ضسددددلب باةددددك بثاكػددددلبحمل ددددسلبب
 ،بلددضبيددسلبرتاددىبا ضثةددةبحغدد ح ةذةةبدةذػددفبيفب نمةددةببببب1.2حالبوكددضضيب عيددسبرتددنب)ب

سهددضضحتبحثطالقددةبوحملطونددةبوحألقددضثةبوحذتػضغددةةبثامؿددكالتبثددسمبطددالببحدتمفرتددةبببببب
بباةمدضبيقدسلبهلد ببببحثوذطي ةة،بوضمبضبي فزبشثدكبثعيدضزلبسػدوفمبحثوفضرتدلببدنيبحثطدالبببببب

سنبس ضضلبوسفضهة ،بلضبنوربرتنهبحالنطالدبسنهضبثوفثةسبسعيدسبسدنبحألاكدضضبسفهلدض،ببببب
لضبظحزبسنبقسضح ه بحالبوكضضيةبثدسمبحثطدالب،بوم ضسدةبحثفطقدةبهلد بملمضضغدةبحثوكدفضبببببببب
حثدددصه بوحثون ددد بوطدددطحبحألاكدددضضبلددددضبيػدددهلبحثفقدددفلبمدبأاكدددضضب وػددد ببضدتسيددددةببببببببب

وبحملؿدددددضضكةبحثف ضثدددددةبسدددددنبق دددددلبحثطدددددالببيفبحث ماةدددددةبوحألقدددددضثة،ببضإلندددددضاةبمدبأ
بحثو اةمةةبيػه بيفب نمةةبسهضضح ه .

و وفددد بهدددصتبحثنوةذدددةبسدددنبسدددضب فقددداتبمثةدددهبزضحغدددةب)حثعهطحندددحبورتدددالل بوزضحغدددةبببب
)حث سل ،بوزضحغةب)حث طحبدح بحثديتبأكدستبيفبزتمادهضباضرتاةدةبب د بحالغد ح ةذةضتبببببببب

سػددوفمبحثددوفكريبحالبوكددضضيببيفبحتػددنيبب-وسنهددضبحغدد ح ةذةةبدةذػددفب–حذتسيجددةب
طدنبحث ضسحبهصتبحثنوةذةبمدبحالغ ح ةذةةبحملق سةبوسضبحؾوماتبيوثسمبحثطالب،ب

 ػدضرتسبببسط  طةببضثسضؽ،بوحثودسضي ضتبحثديتببمثطحئةةبرتاةهبسنبططحئ ب سضيؼبوأنؿطةب
بوكدضضيبوقسضح ده،بسدنبخداللبحالرتومدضزبرتادىبحألنؿدطةببببببببحالبحثدوفكريبرتاىب نمةدةبسهدضضحتببب

بقسي بحملضزلبحث امةةببططيقةبغاػةبويػهلبحغو ضبهض.حثو ضونةة،بو 

كمضب وف بهصتبحثنوضئربسنبسضب فقاتبمثةهبزضحغةب)حثعهطحنح بوحثيتب فقاتبمدب
ا ضثةةبحغ ح ةذةةبدةذػفبيفب نمةةبسهضضحتبحثوفكريبحالبوكدضضيب)حثطالقدة،بحملطوندة،بببب
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حثكداةن ببحألقضثةبوحذتػضغةةبثامؿكالت بثسمبحثطدالب،بوكدصثكبزضحغدةب)حث ؿدطبوبببب
ودسضيؼ;بكفنهدضبسدنببببحثيفبب2نطوضلبحغودسحلبحغ ح ةذةةبدةذػدفبحثيتبأكستبرتاىب

وددسضيؼ،بوحث مددلبحثحألغددضثةلبحثف ضثددةبحثدديتب  مددلبرتاددىبحتقةدد بحث سيددسبسددنبأهددسحلببب
يفبحغددودسحلبحالغدد ح ةذةة،بوشثددكبسددنبببحمل امددنيرتاددىب ددصثةلبحث ق ددضتبحثدديتب فحدددهبب

حذتسيجدةبيفببغدضثةلببحألرتادىببه ب،بو سضي تحقطضحملخاللب هةةةبحث ةةةبحملنضغ ةبثوسضيؼب
ب.،بوسلبحملؿكالتبوغريهمض2وسضيؼبوسنهضبدةذػفحث

 التحكل مً صحة الفزض الجاىي: وييص على: -2
 ببدنيبسوفغدطضتبزضددضتبببب0.05 الب فدسباطودبشحتبزالثةبمسكضئةةبرتندسبسػدوفمب)بب

طالببح مفرتدةبحثوذطي ةدةبيفبحثوط ةد بحث  دسيبوحثق ادحبالخو دضضبسهدضضحتبحثدوفكريببببببببب
حالبوكددضضيبوشثددكبثكددضحلبحثوط ةدد بحث  دددسي ،بوثاوشقدد بسددنبقددشةبهددصحبحثفدددططببببببببب

 ةدضضيبوزالثدةبحثفدطود،ببببحغودسلبحث ضسحبحخو ضضب ت ،بوسػضببحملوفغطبوحالضتدطحلبحملب
ب: 3)ودضرتبحثنوضئربكمضبيفنشهضبحدتسولب

ايكبًٞ ايتطبٝل  يف (ايطابط١ٚايتذسٜب١ٝ ) تنيَتٛضطٞ دزدات اجملُٛع(5 دالي١ ايفسٚم بني 1ددٍٚ )

 ٚايبعدٟ الختباز َٗازات ايتفهري االبتهازٟ

 َعاٌَ بًٝو يًفاع١ًٝ

MG 
 ايتطبٝل ٕ ّ ع )ت(  ق١ُٝ ايدالي١

ايتشصٌٝ َٗازات 

 االبتهازٟ

1.44 4..42 ..472 
 قبًٞ 73 74.417 4.310

 ايطالق١

 بعدٟ 72 .01.41 0.334

1.33 4.014 3.110 
 قبًٞ 73 11.313 3.703

 املس١ْٚ

 بعدٟ 72 10.212 7.713

1.37 

4.70. 

 

0.233 
 قبًٞ 73 .17.43 3...3

 األصاي١

 بعدٟ 72 14.201 14..1

1.01 4.114 1.412 
احلطاض١ٝ  قبًٞ 73 34..4 1.207

 بعدٟ 72 .3.40 .7.03 يًُػهالت

1..1 4.133 17.0.7 
 قبًٞ 74 10.147 7.314

 االختباز ايه٢ً

 بعدٟ 74 12.310 1.112

ودفزباطودبشحتبزالثةبمسكضئةةببدنيبسوفغدطضتبزضددضتببببب 3)يوه بسنبحدتدسولبو
وحثق اددددحبالخو ددددضضبحثددددوفكريببب السةددددصبح مفرتددددةبحثوذطي ةددددةبيفبحثوط ةدددد بحث  ددددسيبببب

لددضبيددسلبرتاددىبا ضثةددةبحغددد ح ةذةةببببب،بحالبوكددضضيبوشثددكبثكددضحلبحثوط ةدد بحث  دددسيبببب
،بدةذػفبيفبحتػنيبسهضضحتبوقسضحتبحثوفكريبحالبوكضضيبثسمبطدالببحملطسادةبحثجضنفيدةببب

كفطي،بوق فلبحثفططبحث سيل.بويطددنبحث ضسدحبشثدكببببحثفططبحثبضا وبصثكبيو ب
فبرتاددىبحثددو ا بحثو ددضونحبوسددضبيددنذ برتنددهبسددنب دديثريببببمدبحرتومددضزبحغدد ح ةذةةبدةذػددب

ممدددضبحبرتادددىبحملهدددضضحتبوحثقدددسضحتبحالبوكضضيدددةبثدددسمبحثطدددالب،بومتكةدددنه بسدددنب  دددضزلببببببب
حرتددديحتباةمدددضببةدددنه ،بو ف ةدددفبب ددد بحألنؿدددطةبوحثودددسضي ضتبحثددديتب نمدددحبسهدددضضحتب
حثوفكريبحث اةضبثدسمبحثطدالب،بوحثوقةدة بحثفدطزيبوحدتمدضرتحبثاطضثدل،بو فدةدهبحمل اد ببببببببب

حسوددفحرباطا ددةببؿددكلبسػددومطبثهددمضوبم قددضنه بثام افسددضتبوحملهددضضحتبحالبوكضضيددة،بوببببث
بوبضثودضثحبحالغ ح ةذةةبرتاىبأنؿطةبيو ا بحثطضثلبسدنبخالهلدضبوبوفدةدهبسدنبحمل اد بببببب

،بكمددضبحوبحثوددسضيؼببددضثو ا بحثو ددضونحبي ومددسبرتاددىبحتفةددعبببببببجت ددلبحملددو ا بممضبةددضًبب
ضسدةبرتالقدةبدةدسلبس هد ،بلدضبيعيدسبسدنببببببببحمل امنيبثاطالببرتادىبحذتدفحضبوحملنضقؿدة،بومقببب

بزحا ةوه بثاوشكةلبحثسضحغح،بوهفبسضبين كؼبرتاىب نمةةبقسضح ه بحالبوكضضية.
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سػدضوبب)وزضحغدةببب Maden,2011)و وف بهصتبحثنوةذةبسنبسضب فقاتبمثةدهبزضحغدةببب
يفبب-حثاددونيبأكددس ضبيفبزتماددهضباضرتاةددةبحغدد ح ةذةةبدةذػددفبببل 2016حثك ةػددح،بو

بطددنبحث ضسدحبهدصتبحثنوةذددةبمدبببيووسطونودهبثدسمبحثطدالب،بببببحتػدنيبسػدوفمبحثدوفكريببب
 كفينبحجتضهضتبممضبةةبثسمبحثطالببضتفبحثدو ا بوظيدضزلبزحا ةدوه بثاو دضووبو  دضزلبببببب

بحرتيحتبسنبظسالئه ،بوحثوقسيطبحملضزيبوحمل نفيبسنبحمل ا .

 ح:توصيات البح 
ببد:يفبنفربحثنوضئربحثيتب فقلبمثةهضبحث شحبحذتضثح،باإوبحث ضسحبيفقحب

 قدددسي ببدددطحسرب سضي ةدددةبووضفبرتمدددلبوساقدددضتبنقدددضفب  طيفةدددةبثونمةدددةبس دددضضلببببببب 
وسهددضضحتبس امددحبحملطساددةبحثجضنفيددةببفدددهبرتددضل،بوس امددحبسقددطضب حملهددضضحتبحذتةض ةددةبببب
وحث بةددةبحألغددطية برتاددىبحغددودسحلبو ف ةددفبحغدد ح ةذةةبدةذػددفبيفبحثوددسضيؼبببببب

 و نمةةبسهضضحتبحثوفكريبحملدوافةبثسمبحثطالب.
 ىبحغد ح ةذةةبدةذػدفبيفب دسضيؼبحملقدطضحتبببببادبضشزب سضيػدةةب ػدونسبرتببحغودسحلبمن

حثك  ةبحث ضسةبوسنهضبسقدطضبحملهدضضحتبحذتةض ةدةبوحث بةدةبحألغدطية،بسدنبندطوضلبببببببببشحت
ب نف بحألنؿطةبحثيتب قفلبرتاةهضبهصتبحثنمضشز.

 مرتددضزلبحثناددطبيفبططيقددةب ناددة بستوددفمبحملقددطضحتبحثسضحغددةةبمبددضبيػددم ببونمةددةبببببببب
البوكددضضيبثددسمبحثطددالب،بوحكػددضبه بحثقددسضلبرتاددىبطددطحبساددفلبببببسهددضضحتبحثددوفكريبحب

بسيادددةبسو دددسزلبوسونفرتدددةبوغدددريب قاةسيةدددد،ببضإلنؿدددضاةبمدبقدددسض ه برتادددىبحثون ددد ببب
ببضملؿكالتبوحث ملبرتاىبساهض.

 حالهومدددضلببوف ةدددفبحغددد ح ةذةضتبوطدددطدبحثودددسضيؼبحثددديتب ط كدددعبرتادددىبحثطضثدددل،ببب
 بيفبحتقةدد بحملؿددضضكةببو ومشددفضبسددفلبحثو ددضووببددنيبحثطضثددلبوحمل ادد ،بلددضبيػددهبببببب

حثف ضثددةبثاطضثددلبيفبحث ماةددةبحثو اةمةددة،بوم ضسددةبحثفطقددةبثددهبثاون دد ببضملؿددكالت،ببببب
 ومتكةنهبسنبططحبسافلبسونفرتةبوحبوكضضيةبهلض.

 مرتدددسحزبزثةدددلبمضؾدددضزيبثكةفةدددةب ف ةدددفبحغددد ح ةذةةبدةذػدددفبوخطفح هدددضبحبةدددحب
 امددنيبيػددهلبرتاددىبحمل امددنيب ط ةقهددضبوادد بسنهذةددةبرتامةددةبسومةددعل،بو فرتةددةبحملبببببب

 بيهمةوهضبيفبزرت بو  عيعبحث ملبحثو ضونحببضملسضغة.
 نمةةبقة بحث ملبحدتمضرتحبوحث ملببطوحبحثفطي بثسمبحثطالببمبضبيػدهلب ط ةد ببب 

حغدد ح ةذةةبدةذػددفبيفبحثوددسضيؼ،بو هةةددةبحث ةةددةبحثو اةمةددةبحملنضغدد ةبهلددضبسددنببببببببب
ةددددةبسةدددحبسذدددد بحث طادددةبحثكددددفةة،بو ددددفاريبحثفغدددضئلبوحألزوحتبوحملكددددضزضبحثو اةمببب

 حملنضغ ة.
 حث ملبرتاىب نمةةبحثقسضحتبحالبوكضضيةبثسمبحثطالببملضبهلضبسدنبزوضبهدضلبيفبحتػدنيبببب

 حثنؿدطب حثدو ا بطدطدبوأغدضثةلببب بضغدودسحلب وشثدكبسػدوفمبحتكدةاه بحثسضحغدح،بببب

بوحثو ا بحثو ضونح.

 مزاجع البحح 
 :أواًل: املزاجع العزبية 

ايتدزٜظ يف ت١ُٝٓ َٗازات اإلبداع  ّ(5 فاع١ًٝ بعض اضرتاتٝذٝات7441أبٛ اخلري، عصاّ ذلُد  ) 

ايًػٟٛ يد٣ تًُٝرات َدازع ايفصٌ ايٛاسد، زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠، داَع١ اأألشٖس، 

 .غص٠
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فعاي١ٝ ايتدزٜظ باضرتاتٝذ١ٝ املػابٗات ع٢ً ايتشصٌٝ ٚايتفهري  ّ(74435أضاَ٘، ذلُد ) 

ايجا١ْٜٛ ايصٓاع١ٝ، زضاي١ َكسز تهٓٛيٛدٝا ايهٗسبا٤ يد٣ طالب املسس١ً  االبتهاز٣ ف٢

 .َٓػٛزٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ املٓصٛز٠ َادطتري غري

ّ(5 فعاي١ٝ اضتدداّ اضرتاتٝذ١ٝ )دٝذطٛ( يف تدزٜظ ايسٜاضٝات 7410ايربناتٞ، ْٝفني محص٠ ) 

، دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝع٢ً حتصٌٝ تًُٝرات ايصف اخلاَظ االبتدا٥ٞ مبد١ٜٓ َه١ املهس١َ، 

 .211-30.(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ عني مشظ، َصس، ص ص7(، اجلص٤ )13ايعدد )

ع٢ً ايتشصٌٝ  7ّ(5 أثس اضرتاتٝذ١ٝ دٝذطٛ 7413ايبػس، ذلُد فٗد ٚايصًٝع، أَاْٞ، عًٞ ) 

، ايط١ٓ دل١ً ايجكاف١ ٚايت١ُٝٓايدزاضٞ يف َكسز ايفك٘ يد٣ طايبات ايصف ايجايح املتٛضط، 

 .1.1-١ُٝٓ43، َصس، ضبتُرب، ص ص(، مجع١ٝ ايجكاف١ َٔ أدٌ ايت117(، ايعدد )14)

، داز ايفهس ْاغسٕٚ تعًِٝ ايتفهري5 َفاِٖٝ ٚتطبٝكاتّ(5 7444دسٚإ، فتشٞ عبدايسمحٔ ) 

 َٚٛشعٕٛ، األزدٕ.

ّ(5 أثس بسْاَر تعًُٝٞ قا٥ِ ع٢ً احلٌ 7410دسٚإ، فتشٞ عبدايسمحٔ ٚايعبادٟ، شٜٔ سطٔ ) 

عٞ يد٣ ايطًب١ املٖٛٛبني ذٟٚ صعٛبات اإلبداعٞ يًُػهالت يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري اإلبدا

(، إحتاد 1(، ايعدد )17، اجملًد )دل١ً إحتاد اجلاَعات ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظايتعًِ، 

 .14-11اجلاَعات ايعسب١ٝ، ص ص

 طًب١ يد٣ ايٓاقد بايتفهري االبتهازٟ ايتفهري ّ(5 عالق7474١دًذٌ، ْصس٠ ذلُد ٚآخسٕٚ ) 
(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ نفس ايػٝخ، 1(، ايعدد )74، اجملًد )١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝدلاجلاَع١، 

 َصس.

يف  7ّ(5 فاع١ًٝ إضرتاتٝذ١ٝ اجلٝذطٛ .741سطإ، َسإٚ ساَد ٚايهبٝطٞ، عبدايٛاسد محٝد ) 

دل١ً داَع١ ايتشصٌٝ ٚت١ُٝٓ َس١ْٚ ايتفهري يد٣ طًب١ املسس١ً املتٛضط١ يف ايسٜاضٝات، 

(، داَع١ ايػازق١، اإلَازات 1(، ايعدد )11، اجملًد )ايػازق١ يًعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 .141 -7.2ايعسب١ٝ املتشد٠، ْٜٛٝٛ، ص ص

يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري  SCAMPER ّ(5 أثس بسْاَر ضهاَرب.741احلطٝين، أمحد تٛفٝل ) 

(، 74، ايعدد )دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝاالبتهازٟ يد٣ تالَٝر املسس١ً االبتدا١ٝ٥ يف َاد٠ ايعًّٛ، 

 ..4-21ٛزضعٝد، َصس، ْٜٛٝٛ، ص صن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ب

 ، داز صفا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع، األزدٕ.ت١ُٝٓ قدزات ايتفهري يد٣ األطفاٍّ(5 7443اخلًًٝٞ، أٌَ ) 

ّ(5 فاع١ًٝ منٛذز َكرتح قا٥ِ ع٢ً اضتدداّ اضرتاتٝذ١ٝ 7474ايدٚضسٟ، اجلٖٛس٠ ذلُد ) 

حنٛ ايعٌُ ايتعاْٚٞ يد٣  دٝذطٛ يف ايتشصٌٝ املعسيف ٚت١ُٝٓ اإلْتاد١ٝ اإلبداع١ٝ ٚاالجتاٙ

(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، 20، ايعدد )اجمل١ً ايرتب١ٜٛطايبات ن١ًٝ االقتصاد املٓصيٞ ظاَع١ بٝػ١، 

 .1173-1722داَع١ ضٖٛاز، ْٜٛٝٛ، ص ص

 ٠یتِٓ يف املعسف١ ٚزا٤ َا اتیزیباضرتات عیايتدز ٠یّ(5 فاع7414ٌزاٚٙ، ٚداد مجاٍ ) 

 أّ ظاَع١ ٠یاإلضالّ ٠یايرتب طايبات يد٣ ايدزاضٞ ٍیٚايتشص االبتهازٟ زیايتفو

(، ن١ًٝ ايبٓات يآلداب ٚايعًّٛ 2(، اجلص٤ )74، ايعدد )دل١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝ ايكس٣،

 .141-723عني مشظ، ص ص ٚايرتب١ٝ، داَع١

، َهتب١ ايفالح َٗازات ايتفهري ٚضسع١ ايبد١ٜٗ ٚسكا٥ب تدزٜب١ٝ(5 7441زٜإ، ذلُد ٖاغِ ) 

 يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايهٜٛت.

(5 أثس اضرتاتٝذٝيت تفسٜد ايتعًِٝ )خط١ نًري( ٚايتعًِ .741ايصبٕٛ، ذلُد ضًِٝ ٚآخسٕٚ ) 

( يف حتصٌٝ طًب١ َاد٠ َبادئ عًِ ايرتب١ٝ يف داَع١ ايصزقا٤ األزد١ْٝ، 7ايتعاْٚٞ )دٝهطٛ

 (، ايُٝٔ.71(، ايعدد )4، اجملًد )اجمل١ً ايعسب١ٝ يطُإ اجلٛد٠ يف ايتعًِٝ اجلاَعٞ
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ّ(5 أثس ب١٦ٝ احلٛضب١ ايطشاب١ٝ يف ت١ُٝٓ ايتفهري االبتهازٟ يد٣ 7414ايصٖساْٞ، بػس٣ ذلُد ) 

(، ن١ًٝ .(، ايعدد )13ًد )، اجمل١دل١ً ن١ًٝ ايرتبٝطايبات ايصف ايجايح ثاْٟٛ بايطا٥ف، 

 .3.-04ايرتب١ٝ، داَع١ أضٝٛط، ْٜٛٝٛ، 

(5 تصُِٝ بسْاَر ٚضا٥ط َتعدد٠ ٚقٝاع أثسٙ 7413ايصٖساْٞ، عًٞ إبساِٖٝ ٚعالّ، إضالّ دابس ) 

اجمل١ً ايدٚي١ٝ يًعًّٛ يت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ٚايتفهري اإلبتهازٟ يد٣ طالب املسس١ً املتٛضط١، 

(، املؤضط١ ايعسب١ٝ يًبشح ايعًُٞ ٚايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ، َصس، أبسٌٜ، 11، ايعدد )ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ

 .770-134ص ص

فٔ ايسضِ خلفض ّ(5 فاع١ًٝ بسْاَر َكرتح باضتدداّ 7410ايطعٝدٟ، سٓإ ذلُد ٚآخسٕٚ ) 

دزاضات عسب١ٝ يف اآلثاز ايطًب١ٝ يًعٓف األضسٟ ع٢ً األطفاٍ ٚفل إضرتاتٝذ١ٝ اجلٝذطٛ، 

 1.3-111(، زابط١ ايرتبٜٛني ايعسب، َصس، َاٜٛ، ص ص1(، اجلص٤ )04، ايعدد )ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفظ

داع٢ يد٣ (5 فاع١ًٝ بسْاَر تدزٜب٢ يت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري اإلب7442ايطُري، ذلُد ٚآخسٕٚ) 

دل١ً داَع١ أّ ايكس٣ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ ع١ٓٝ َٔ طًب١ ايصف ايعاغس، 

 (، ٜٓاٜس.1(، ايعدد )14، اجملًد )ٚاإلْطا١ْٝ

ّ(5 أثس إضرتاتٝذ١ٝ اجلٝذطٛ يف حتصٌٝ َاد٠ 7412ضٜٛدإ، ضعاد٠ محدٟ ٚضًُإ، إْعاّ محد ) 

، ١ً ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝدلداد١ٜ، اجلػسافٝا ٚعًُٝات ايعًِ يد٣ طايبات املسس١ً اإلع

 .713-742(، َسنص ايبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ، داَع١ بػداد، ايعسام، ص ص31ايعدد )
، ايداز املصس١ٜ َعذِ املصطًشات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط5١ٝ ّ(7441)غشات١، سطٔ، ٚايٓذاز، شٜٓب.  

 ايًبٓا١ْٝ، ايكاٖس٠

ّ(5 فعاي١ٝ اضرتاتٝذ١ٝ "تٓبأ، فطس، السظ، فطس" يف حتصٌٝ ايعًّٛ .741صادم، َٓري َٛض٢ ) 

اجمل١ً ٚت١ُٝٓ ايتفهري االبتهازٟ ٚعًُٝات ايعًِ ايتها١ًَٝ يتالَٝر ايصف ايجأَ األضاضٞ، 

(، اجلُع١ٝ املصس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، َصس، 3(، ايعدد )14، اجملًد )يًرتب١ٝ ايع١ًُٝاملصس١ٜ 

 ضبتُرب.

 يطالب اإلبتهازٟ ايتفهري يف Polya بامنٛذز ايتدزٜظ ّ(5 فاع7474١ًٝضاٜع، َٓري ذلُد ) 
، ٚاالدتُاع اإلْطاْٝات ٚعًّٛ ٚاألدب ايفٕٓٛ دل١ًاالسٝا٥ٞ مباد٠ ايفٝصٜا٤،  اخلاَظ ايصف

 ايرتب١ٜٛ، اإلَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، أغططظ. يًعًّٛ اإلَازات (، ن32١ًٝد )ايعد

ّ(5 فعاي١ٝ إضرتاتٝذ١ٝ ضهاَرب إلثسا٤ ايتفهري اإلبتهازٟ يف ت١ُٝٓ 7474عبدايػايف، غُٝا٤ مجاٍ ) 

 ، ايعدداجمل١ً ايعسب١ٝ يعًّٛ اإلعاق١ ٚاملٖٛب١َفّٗٛ ايرات يًُٖٛٛبني فًٓٝا يف املسس١ً اإلعداد١ٜ، 

 ..4-21(، املؤضط١ ايعسب١ٝ يًرتب١ٝ ٚايعًّٛ ٚاآلداب، َصس، ٜٛيٝٛ، ص ص17)

، داز 7، طع١ًُٝ َٗازات ايتفهري5 مناذز ْظس١ٜ ٚتطبٝكاتّ(5 7411ايعتّٛ، عدْإ ٚآخسٕٚ ) 

 املطري٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع، األزدٕ.

ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا  (5 فاع١ًٝ املدٌ املٓظ٢َٛ ف٢ بٓا٤ ٚسد٠ تربش ايتهاٌَ بني7441عجُإ، إميإ ) 

ٚاجملتُع ع٢ً ت١ُٝٓ ايتفهري االبتهاز٣ ٚايتشصٌٝ ايدزاض٢ يتالَٝر املسس١ً اإلعداد١ٜ، زضاي١ 

 َادطتري غري َٓػٛزٙ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ سًٛإ، َصس.

، دل١ً عًِ ايٓفظ، ايعدد زؤ١ٜ ْكد١ٜ -اإلبداع َٔ املٓظٛز ايػاٌَ(5 7444عجُإ، فازٚم ضٝد) 

(3..) 

ّ(5 فعاي١ٝ منٛذز َازشاْٛ ألبعاد ايتعًِ ف٢ ت١ُٝٓ ايتفهري االبتهاز٣ 7414ايعدٍ، عادٍ ذلُد ) 

(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ 147، ايعدد )١دزاضات تسب١ٜٛ ْٚفطٝٚاحلٌ اإلبدع٢ يًُػهالت، 

 .07-1ايصقاشٜل، َصس، ص ص

ّ(5 فعاي١ٝ اضتدداّ إضرتاتٝذ١ٝ املعًَٛات اجملصأ٠ )دٝذطٛ( يف 7413ايعسابٞ، عبري عبدايكادز ) 

تدزٜظ َكسز طسم تدزٜظ ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ يف حتصٌٝ طايبات ايػسٜع١ بربْاَر اإلعداد 

(، اجملُٛع١ 7(، ايعدد )2اجملًد )، ١اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ايدٚي١ٝ املتدصصايرتبٟٛ ظاَع١ أّ ايكس٣، 

  ايدٚي١ٝ يالضتػازات ٚايتدزٜب، األزدٕ.
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يف حتصٌٝ طالب  Jigsaw(5 أثس اضتدداّ ايتعًِ ايتعاْٚٞ اضرتاتٝذ١ٝ 7414عصٜص، أمحد غٗاب ) 

، دل١ً أعاخ ن١ًٝ ايرتب١ٝ األضاض١ٝايصف األٍٚ َعاٖد إعداد املعًُني يف َاد٠ ايسٜاضٝات، 

 (.11(، ايعدد )1اجملًد )

ّ(5 فاع١ًٝ اضرتاتٝذ١ٝ ايتعًِ املطتٓد إىل ايدَاغ يف ت١ُٝٓ َٗازات .741ايعصُٝٞ، خايد محٛد ) 

( ذٚات أمناط ايطٝطس٠ 7ت ايعًّٛ َطام )ايتفهري االبتهازٟ ٚايجكاف١ ايع١ًُٝ يد٣ طايبا

(، 1(، ايعدد )3، اجملًد )١اجمل١ً ايرتب١ٜٛ ايدٚي١ٝ املتدصصايدَاغ١ٝ املدتًف١ ظاَع١ ايطا٥ف، 

 .43.-334ضات ٚاألعاخ، األزدٕ، ص صداز مسات يًدزا

، داز صفا٤ يًٓػس االضرتاتٝذٝات احلدٜج١ يف ايتدزٜظ ايفعاٍّ(5 7443عط١ٝ، ذلطٔ عًٞ ) 

 ٚايتٛشٜع، األزدٕ.

، داز ايجكاف١ يًٓػس ايتدزٜظ ٚايتعًِ بايدَاغ ذٚ اجلاْبنيّ(5 7444عفا١ْ، عصٚ ٚاجلٝؼ، ٜٛضف ) 

 ٚايتٛشٜع، األزدٕ.

، داز املطري٠ اجتاٖات ٚتطبٝكات سدٜج١ يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظّ(5 7411ع٢ً، ذلُد ايطٝد ) 

 يًٓػس ٚايتٛشٜع، األزدٕ.

ّ(5 فاع١ًٝ منٛذز اخلطٛات ايطبع يف ت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري 7412ايعٓصٟ، َٓري٠ عبدايسمحٔ ) 

دل١ً ايعًّٛ االبتهازٟ يد٣ طايبات ايصف األٍٚ ايجاْٟٛ يف َاد٠ األسٝا٤ مبٓطك١ تبٛى، 

(، املسنص ايكَٛٞ يًبشٛخ،غص٠، فًططني، ْٛفُرب، ص 14(، ايعدد )1، اجملًد )ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ

 .112-43ص

 َٗازات ٠یيتِٓ یايتفاعٌ ايتعًِ ع٢ً قا١ُ٥ ٠یزیاضرتات (7412ّ5) ٚآخسٕٚ دیشا َٗا ،یايعٓص 

اجمل١ً  ت،یٚکاٍ بدٚي١ ٠یايجاْٛ املسس١ً يطايبات اتیاضیايس یف یازکاإلبت زیکايتف

-722ص ص َصس، ٠،یٚايبػس ٠یْٛيٛزکايت ٠یايتِٓ ٠ی، مجعايدٚي١ٝ يًتعًِٝ باإلْرتْت
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ّ(5 أثس اضرتاتٝذ١ٝ ايعصف ايرٖين اإليهرتْٚٞ يف تدزٜظ ايفك٘ ع٢ً 7414ايػاَدٟ، سٛز عا٥ض ) 

اجملًد  ،دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري االبتهازٟ يد٣ تًُٝرات املسس١ً االبتدا١ٝ٥، 

 .777-141(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أضٝٛط، ٜٛيٝٛ، ص ص2(، ايعدد )23)

ّ(5 فاع١ًٝ ٚسد٠ تع١ًُٝٝ باضتدداّ 7414ايػاَدٟ، فاط١ُ ذلُد ٚايجكفٞ، َٗد١ٜ صاحل ) 

١ً ن١ًٝ دلاضرتاتٝذ١ٝ دٝذطٛ يف ت١ُٝٓ املفاِٖٝ ايفك١ٝٗ يد٣ طايبات املسس١ً املتٛضط١، 

 .174-112(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أضٝٛط، َصس، َاٜٛ، ص ص3(، ايعدد )13، اجملًد )ايرتب١ٝ

َعذِ َصطًشات ايرتب5١ٝ يفظًا ّ(5 7442ف١ًٝ، فازٚم عبدٙ ٚايصنٞ، أمحد عبدايفتاح ) 

 ، داز ايٛفا٤ يدْٝا ايطباع١ ٚايٓػس، اإلضهٓدز١ٜ.ٚاصطالسًا

ّ(5 ايتعًِ املٓظِ ذاتٝا ٚعالقت٘ بايتفهري اإلبتهازٟ 7414) سٝا٠ بٛمجًني،ٚ فٝصٌ، َطسْٚٞ 

١ً دلٚايتشصٌٝ ايدزاض5ٞ دزاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ تالَٝر ايتعًِٝ ايجاْٟٛ باجلصا٥س، 

(، َؤضط١ نٓٛش احله١ُ يًٓػس ٚايتٛشٜع، 12ايعدد ) ،احله١ُ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ

 .714-144اجلصا٥س، َازع، ص ص 

َعذِ املصطًشات ايرتب١ٜٛ املعسف١ يف املٓاٖر ٚطسم ّ(5 1444ايًكاْٞ، أمحد ٚاجلٌُ، عًٞ ) 

 ، عامل ايهتب، ايكاٖس٠.ايتدزٜظ

ّ(5 تأثري ايتدزٜظ باالنتػاف املٛد٘ ع٢ً ت١ُٝٓ ايتشصٌٝ ٚقدزات 7413املايهٞ، ضعٝد محٝدٟ ) 

ايتفهري االبتهازٟ يف ايرتب١ٝ اإلضال١َٝ يد٣ تالَٝر فصٍٛ املٖٛٛبني مبدازع ايتعًِٝ ايعاّ 

(، ن١ًٝ .1(، اجلص٤ )14، ايعدد )دل١ً ايبشح ايعًُٞ يف ايرتب١ٝباملًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، 

 .17.-342ايبٓات يآلداب ٚايعًّٛ ٚايرتب١ٝ، داَع١ عني مشظ، ص ص

 ٖس٠.اجلص٤ ايجاْٞ، دلُع ايًػ١ ايعسب١ٝ، ايكا ،املعذِ ايٛضٝط(5 1433إبساِٖٝ أْٝظ ٚآخسٕٚ ) 

ّ(5 اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ٚأثسٖا ع٢ً ايتفهري االبتهازٟ ٚايتشصٌٝ ايدزاضٞ 7412ذلُد، أٚبادٞ ) 

(، َؤضط١ 14، ايعدد )١ُ يًدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝهدل١ً احليد٣ تالَٝر ايتعًِٝ ايجاْٟٛ، 

 نٓٛش احله١ُ يًٓػس ٚايتٛشٜع، اجلصا٥س، ٜٓاٜس.

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1764&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1745&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1745&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1745&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%8C+%D9%85%D9%87%D8%A7+%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82+%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2024&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2024&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2024&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0081&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1459&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1459&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
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يف ت١ُٝٓ ايتفهري ايٓاقد jigsaw) دداّ اضرتاتٝذ١ٝ دٝذطٛ ّ(5 أثس اضت7417املطٛم، ٖاْٞ فاٜص ) 

ٚااالجتاٙ حنٛ ايعًُـ يد٣ طالب ايصف ايجأَ بػص٠، زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠، ن١ًٝ 

 ايرتب١ٝ، اجلاَع١ اإلضال١َٝ، غص٠، فًططني

ّ( ايتفهري االبتهازٟ يف ض٤ٛ بعض اضرتاتٝذٝات ايتعًِ ايٓػط، 7412َٗس١ٜ، خًٝد٠ ٚايػاٜب ) 

ٚزق١ً، اجلصا٥س،  –(، داَع١ قاصدٟ َسباح 11، ايعدد )دل١ً ايعًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ

 دٜطُرب.

 َٔ االبتهازٟ ايتفهري بأبعاد (5 ايتٓبؤ7474ذلُد ) ْٛاٍ عبداهلل ٚ املٛض٢، مس١ٝ ايٓذاغ٢، 
اجلاَع١،  طايبات يد٣ ٚايعفٟٛ ايرٖين املتعُد ٚايػسٚد اير١ٖٝٓ ايٝكظ١ َتػريات خالٍ

ٚايٓفط١ٝ،  ايرتب١ٜٛ يًعًّٛ ايطعٛد١ٜ (، اجلُع3١ٝ.، ايعدد )ايٓفط١ٝ يًعًّٛ ايطعٛد١ٜ اجمل١ً

 ضعٛد، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ، أبسٌٜ. املًو داَع١
ّ(5 ايعالق١ بني ايتشصٌٝ ايدزاضٞ ٚ ت١ُٝٓ ايكدزات االبتهاز١ٜ يد٣ .741ايٓذٛيٞ، ٢َٓ ايطٝد ) 

(، 1(، اجلص٤ ).3، ايعدد )دل١ً اخلد١َ االدتُاع١ٝتالَٝر احلًك١ ايجا١ْٝ َٔ ايتعًِٝ األضاضٞ، 

 اجلُع١ٝ املصس١ٜ يألخصا٥ٝني اإلدتُاعٝني، َصس، ْٜٛٝٛ.

5 فاع١ًٝ اضرتاتٝذ١ٝ ٖٛنٓص َٔ خالٍ بسْاَر إثسا٥ٞ يف تدزٜظ ّ(7412اهلاغِ، عبداهلل عك١ً ) 

ايعًّٛ ع٢ً ت١ُٝٓ َٗازات ايتفهري االبتهازٟ ٚايتشصٌٝ يد٣ تالَٝر ايصف ايجايح بدٚي١ 

 (، ٜٓاٜس.1(، ايعدد )3.، اجملًد )دل١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝايهٜٛت، 

 ايهتاب اجلاَع٢، ايعني، اإلَازات.،  داز َاٖٝت٘، انتػاف٘، ٚتُٓٝت٘ -اإلبداع(5 7440اهلٜٛد٣، شٜد ) 

( jigsaw(5 فاع١ًٝ بسْاَر تعًُٝٞ َكرتح باضتدداّ طسٜك١ )7411ْٚٛع، ٜامسني ذلُٛد ) 

يًتعًِ ايتعاْٚٞ يتشطني َٗازات ايهتاب١ بايًػ١ االجنًٝص١ٜ يد٣ طًب١ ايصف األٍٚ ايجاْٟٛ 

ػسٜٔ يًبشٛخ دل١ً داَع١ ت"دزاض١ جتسٜب١ٝ يف َدازع َد١ٜٓ ايالذق١ٝ ايسمس١ٝ"، 

 (، داَع١ تػسٜٔ، ضٛزٜا.0(، ايعدد )11، اجملًد )ٚايدزاضات ايع١ًُٝ

( يف jigsaw(5 فاع١ًٝ اضتدداّ اضرتاتٝذ١ٝ اجلٝذطٛ )7444ْٜٛظ، إدزٜظ ضًطإ صاحل ) 

تدزٜظ ايدزاضات االدتُاع١ٝ يف انتطاب املفاِٖٝ اجلػساف١ٝ ٚاالجتاٙ حنٛ ايعٌُ اجلُاعٞ 

املؤمتس ايعًُٞ احلادٟ ٚايعػسٕٚ "تطٜٛس املٓاٖر االبتدا٥ٞ،  يد٣ تالَٝر ايصف اخلاَظ

، اجلُع١ٝ املصس١ٜ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ ايدزاض١ٝ بني األصاي١ ٚاملعاصس٠"

 عني مشظ.
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