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فاعلية برنامج تدريبي قائم علي التفكري 
مهارات التفكري اإلبداعي  التصميمي يف تنمية

 لدى الطالب املوهوبني مبدينة تبوك
 **بن غازي راض ي العمري عبدالعسيس                            *سالم بن مسلوو العنزي 

 

 

 

بي كاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت مهاساث الخـىير ؤلابذاعي لذي  امللخص_ هذؿذ هزه الذساظت ئلى كُاط ؿاعلُت بشهامج جذٍس

اإلاىهىبين الؼالب اإلاىهىبين في مذًىت جبىن. خُث جيىن مجخمع الذساظت مً حمُع الؼالب اإلاىهىبين )اإلاعخىي الثاوي( في بشهامج سعاًت 

 بمذاسط حعلُم جبىن. ومً زم جم اخخُاس ؿصلين مً جلً 88بمذاسط الخعلُم العام بمىؼلت جبىن باإلاشخلت الابخذاةُت, بعذد )
ً

( ؿصال

لت عشىاةُت بعُؼت, وكذ اظخخذم الباخث88الـصٌى ) بي. وجدلُلا ألهذاؾ  ان( بؼٍش بي بالخصمُم شبت الخجٍش في الذساظت اإلاىهج الخجٍش

بي كاةم على الخـىير الخصمُمي. وهشـذ  الذساظت جم اظخخذام اخخباس جىسوغ للخـىير ؤلابذاعي )الجضء الشىلي الصىسة ب(. وبشهامج جذٍس

بُت والظابؼت لصالح اإلاجمىعت  = α) 5...الذساظت عً وحىد ؿشوق راث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي الذاللت ) بين اإلاجمىعخين الخجٍش

بي اللاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت مهاساث الخـىير ؤلابذاعي )الؼالكت, واإلا بُت؛ وهزا ٌشير ئلى ؿاعلُت البرهامج الخذٍس شوهت, الخجٍش

بي  وألاصالت, والخـاصُل( لذي الؼالب اإلاىهىبين في مىؼلت جبىن. وفي طىء جلً الىدُجت أوصذ الذساظت باعخماد البرهامج الخذٍس

 .اإلاعخخذم في هزه الذساظت, هأخذ الخُاساث لخىمُت مهاساث الخـىير ؤلابذاعي لذي الؼالب اإلاىهىبين

 
 

 

 أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس في جامعت إلامام محمد بن سعود إلاسالميت. *

 .السعودًت العربيت باململكت التعليم وزارة في املوىوبين مشرف** 



 

69 

 مهاراث جنميت في التصميمي التفكير على قائم جدريبي برهامج فاعليت

 جبوك بمدًنت املوىوبين الطالب لدى إلابداعي التفكير
 املقدمت. 1

 للىػً, لزا ؿمً       
ً
 أظاظُت

ً
اإلاهم جىمُت اللذسة حعذ اإلاىهبت زشوة

الخالكت, واإلابذعت, وهي مً أظمى ألاهذاؾ, ئرا ما أسدها للمجخمع أن 

, ولزلً ؿان 
ً
 واكخصادًا

ً
, وزلاؿُا

ً
نهع, وكصذها هماًء احخماعُا ًشقى ٍو

 مً عىامل نهظت مجخمعه في 
ً
 ألمخه, وعامال

ً
الؼالب اإلاىهىب ٌعذ هىـضا

مً زم ؿان اظدثماس كذساجه مجاالث الخُاة العلمُت واإلاهىُت والـىُت, و 

ا, ٌعذ طشوسة خخمُت, ؿاإلاىهىبىن في أػلب اإلاجخمعاث هم  ا, وجشبىًٍ ؿىشًٍ

الزًً جلىم على وىاهلهم نهظتها, ؿهم علىلها اإلاذبشة, وكلىبها الىاعُت, 

وواطعى ألاهذاؾ, وساظمىا خؼؽ جدلُم جلً ألاهذاؾ, ومنهم ًظهش 

 .اللادة في شتى مجاالث الخُاة اإلاخخلـت

ت عالُت جإهلهم لللُام       وللمىهىبين كذساث عللُت, ومهاساث جـىيًر

بالعذًذ مً اإلاهماث الخعلُمُت, والخُاجُت, ولزا ؿلذ اهخمذ العذًذ مً 

 أمذ بعُذ بخعلُم مهاساث الخـىير, وفي هزا الصذد ًزهش 
ُ
الذٌو مىز

ان, "خالق", في هخابه )الاظدثماس في اإلاعخلبل(: أن الخعلُم خم ليل ئوع

 أؿظل 
ً
ألهه ًإدي ئلى ئػالق ػاكاث الخـىير ؤلابذاعي مما ًدُذ له ؿشصا

للمشاسهت في الخُاة الاكخصادًت والاحخماعُت والثلاؿُت, ؿالهذؾ 

 ].8ألاظمى مً الخعلُم هى الخـىير ]

[ ئلى أن اإلاجخمعاث كذ هللذ الخعلُم مً عملُت 2] وحشير ظمِعتر      

ألاسكام, ئلى بِئاث صىاعت اإلاعشؿت وجىمُت خشى علٌى أبىاةىا بالخلاةم و

الخـىير واإلاهاساث الاحخماعُت والعاػـُت, التي جخؼلبها عملُت الخعلم, 

 .إلاىاحهت العالم اإلاعاصش الىبير وئخظاعه لعلؼتهم

 مً الاهخمام        
ً
 هبيرا

ً
ولهزا ؿلذ بزٌ علماء الىـغ والتربُت كذسا

باعخباس أن هزا الىىع مً الخـىير  لذساظت الخـىير ؤلابذاعي واإلاىهىبين؛

خت لذي اإلاجخمعاث مً أحل 
َّ
ًمثل خاحت مً الخاحاث اإلاهمت, واإلال

جىمُت, واصدهاس واظخؼالٌ زشواتها وػاكاث أبىائها اليامىت في شتى 

 ].3اإلاجاالث ]

مىً اللٌى أن الؼالب اإلاىهىبين ًخخلـىن بشيل ئًجابي, عً        ٍو

خـىكىن  اتهم العللُت؛  ألاشخاص العادًين ٍو على ظىاهم في معخٍى

ؿاإلاىهبت جخظمً مجاالث مخعذدة مً الاظخعذاداث العللُت 

وألاوادًمُت, وؤلابذاع, والاظخعذاد الاهـعالي, والاحخماعي, والخغ 

 ].4] الخشوي وػيرها

لزلً ؿان ؿاإلاىهىب في حعلمه ًدخاج إلاىاهج حعخخذم اظتراجُجُاث       

الت جدىاظب مع ػبُعت اإلاىطىعاث, والخصاةص اإلاعشؿُت لهإالء  ؿعَّ

الؼالب, مثل اظتراجُجُاث الاهدشاؾ والاظخلصاء والبدث واإلاىاكشت 

 ].5] واإلاجمىعاث الصؼيرة والعصف الزهني وخل اإلاشىالث

اث أػلب الجهاث العلُا اإلاخخصصت في سعاًت وهزا ًخىاؿم مع جىحه      

ىُت,  اإلاىهىبين هجمعُت الؼـل اإلاخـىق في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

التي جشهض على  (NRC/GT) واإلاشهض اللىمي ألبدار اإلاىهىبين واإلاخـىكين

جلذًش ػاكاث اإلاىهىبين وئشباع سػباتهم وخاحاتهم مً خالٌ البرامج 

 ].6] هجوالىخذاث ؤلازشاةُت في اإلاى

خُث حعمل هزه البرامج, على ئهعاب الؼالب اإلاىهىبين مهاساث       

الخـىير ؤلابذاعي, والتي مً خاللها ًمىً للؼالب اإلاىهىبين مشاكبت هُف 

ًخعلم أكشانهم, وهُف ًىظـىن معشؿتهم, وهُف ًؼبلىن مهاساتهم في 

الث الخُاة مً خالٌ ئعادة وحشىُل الخـىير لذيهم بما ًدىاظب واإلاشى

 ].7] التي جىاحههم

 ؤلابذاعي الخـىير حعلُم في ظهشث التي الخذًثت الاججاهاث ومً       

 مـُذة مىهجُت ٌعذ ئر الخصمُمي الخـىير, وعملي جؼبُلي بشيل

, وحعمُم الخلٌى اإلابخىشة, والزي ٌعخمذ اإلاعلذة اإلاشىالث الظخىشاؾ

وؿهم هُـُت  على معشؿت العملُاث, والؼشق التي ٌعخخذمها اإلاصممىن,

حعامل اإلاصممين مع اإلاشىالث عىذ خلها, والترهيز على اإلاعخـُذًً مً 

خالٌ جدلُم الخىاصن بين ما هى مشػىب ؿُه مً وحهت هظشهم, وما هى 

شه  ].8] ممىً جىـُزه وجؼٍى

 لخل      
ً
 مبخىشا

ً
 ومىهجا

ً
لا عذ دمج الخـىير الخصمُمي مع الخعلُم ػٍش َو

 ئبذاعُت, وكذسجه على ججمُع اإلاشىالث التي جدخاج ئلى ئ
ً
ًجاد خلىال

اإلاعشؿت مً مجمىعت مخىىعت مً اإلاصادس؛ واظخخذام الىمارج ألاولُت 

واإلاداواة, وعمل اإلاخؼؼاث أو الشظىماث, واإلاداواة, باإلطاؿت ئلى أن 

بي, وػالبا ما جيىن  هزه ألادواث جىؿش معاساث بذًلت للخعلُم الخجٍش

لت ًمىً أن ٌعاعذ بمثابت أظاط لتراهم اإلاعشؿت ا لظمىُت, وبهزه الؼٍش

 ].9] في ئخذار اهدشاؾ معشؿت حذًذة أو همؽ جـىير

ؿجىهش عملُت الخـىير الخصمُمي, جىمً في الخدٌى مً ؿىشة       

لت جلىم على الخجشبت, واإلاالخظت,  الخصمُم, وعملُت ؤلاهخاج ئلى ػٍش

 ]..8] خلهاوالاظخماع والخؼبُم العملي للخعشؾ على اإلاشيلت ومً زم 

 ومً الىمارج اإلاعخخذمت في الخـىير الخصمُمي, هى همىرج      

d.school,  ,الزي ًشهض على الخؼىاث اليشؼت )الـهم, واإلاالخظت

ووحهاث الىظش, والخصىس, والىمزحت, والاخخباس( هما ًخم اظخخذامه 

لت حعلُمُت هما في الشيل )  (.8هؼٍش
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خصف       : "بأهه الخصمُمي الخـىير ٍو
ً
  مىهجا

ً
ا  خبرة ًىظع", لالبخياس كٍى

 والىعي اإلاشن  والخـىير, ؤلابذاع حشجُع خالٌ مً الخعلُمُت الؼالب

 الخصمُمي الخـىير مىهج ًلىم وباخخصاس, الاحخماعي وؤلادسان, الزاحي

ض  الخادي اللشن  هىـاءاث واإلادذدة اإلاشػىبت العماث مً العذًذ بخعٍض

ً  .والعشٍش

 الدراست مشكلت. 2

ٌ  اإلاىهىبىن  ًخمخع       وان وظىاءً , ألاولى عمشهم ظىىاث في ؿاةلت بعلى

 ؿظىلهم أو, حذًذة ساتعت بعىالم الىاظع خُالهم هى الـاةم الص يء

 على اللذسة امخالههم أو خىلهم ش يء ول الظخىشاؾ, ًـتر ال الزي

  أنهم ئال, كبل مً أخذ ؿيها ًـىش لم ألؿياس الخىصل
ً
 مً ٌعاهىن  ما هثيرا

 وجضودهم, لذيهم الذاؿعُت وجثير كذساتهم جخدذي, ؿعالت بشامج وحىد كلت

 وجبصشهم, الخـىير بعملُاث الىعي على حعخمذ واظتراجُجُاث بأدواث

 .والابخياس باإلبذاع الىعي وخاصت عام بشيل اإلاخخلـت الخـىير بمهاساث

 ئعذادهم أن ئال باإلاملىت اإلاىهىبين سعاًت في اإلابزولت الجهىد ومع     

 والاسجلاء, وئمياهاتهم كذساتهم مع ًدىاظب جشبىي  بذًل جىؿير ًخؼلب

 خالٌ مً ئال ًخأحى ال وهزا, العصش هزا جدذًاث ًىاحهىا وي, بخـىيرهم

 خذود ًخجاوص , وشؽ بذوس  الؼالب بلُام حعهم جـىير حعلُم بشامج

 مماسظت ئلى وششوخاجه اإلاعلم لخىحيهاث العلبي والاظخماع الجلىط

 عً والبدث والخـعير واإلالاسهت العاػـي والخلمص اإلاالخظت عملُاث

 اخخُاحاث جلبي خلُلُت مشىالث خل في والاوشؼاٌ الاؿتراطاث

 .اإلاجخمع

شير       مالمذ جىضح التي الىلاغ أهم ئلى دساظخه في[ 82] أبىشاكىس  َو

 ؤلابذاعي الخـىير مهاساث جىمُت: ومنها, ؤلابذاعي الخـىير ًىمي الزي اإلاىهج

 وجدلُم للخـىير, العلُا اإلاشاجب جىمُت ًدلم بما العلمي والخـىير

 الاهخمام وػشط بُنها, ؿُما اإلاخيامل اإلاعخلبل لعلىم الشامل اإلاـهىم

 والخىىىلىحُت العلمُت للظىاهش وجـعير مالخظت مً العلم بعملُاث

 واإلاشىالث, اللظاًا جـعير في الخشاؿاث عً والبعذ واإلاذسهت الخعُت

ب ومماسظت العلمُت بالثلاؿت اإلاخعلمين وجضوٍذ  باجلان, الؼالبي الخذٍس

اث والعملي الخؼبُلي الجاهب على الترهيز ئلى باإلطاؿت  اإلاخخلـت للىظٍش

 .اإلاخخلـت الخُاجُت اإلاىاكف في جؼبُلها بهذؾ

 الخـىير اإلاىهىبين الؼالب حعلُم ئلى اإلااظت الخاحت جبرص هزا ومً     

 بشيل ؤلابذاعي الخـىير مهاساث مماسظت لهم ًىؿش خُث, الخصمُمي

لتي, وواسوٌ, حىلذمان دساظت جإهذ خُث, وعملي جؼبُلي  أن[ 83] وسٍو

, الخصمُمي الخـىير مماسظت عىذ الؼالب اهدعبها التي اإلاهاساث أهم مً

 الثلت وػىس , وكُىد خذود أي بذون  الخخُل كابلُت لذيهم عضص  أهه هي

  الؼالب حعل في لذوسها, ألاهم الشم هي حعخبر التي ؤلابذاعُت
ً
 سوادا

  لذيهم الثلت صسع خالٌ مً معخلبلُين كادة
ً
ش الخؼُير في أمال  .والخؼٍى

 أ. أسئلت الدراست

ٌ  الذساظت هزه ؿان هىا ومً  ما: الخالي الشةِغ العإاٌ عً ؤلاحابت جداو

بي بشهامج ؿاعلُت  الخـىير جىمُت في الخصمُمي الخـىير على كاةم جذٍس

خـشع اإلاىهىبين؟ الؼالب لذي ؤلابذاعي  :الخالُت ألاظئلت مىه ٍو

بي بشهامج ؿاعلُت ما -8  مهاسة جىمُت في الخصمُمي الخـىير على كاةم جذٍس

 اإلاىهىبين؟ الؼالب لذي الؼالكت

بي امجـــبشه تـــؿاعلُ ما -2   مهاسة جىمُت في الخصمُمي الخـىير على كاةم جذٍس

 اإلاىهىبين؟ الؼالب لذي اإلاشوهت

بي بشهامج ؿاعلُت ما -3  مهاسة جىمُت في الخصمُمي الخـىير على كاةم جذٍس

 اإلاىهىبين؟ الؼالب لذي ألاصالت

بي بشهامج ؿاعلُت ما -4  مهاسة جىمُت في الخصمُمي الخـىير على كاةم جذٍس

 اإلاىهىبين؟ الؼالب لذي الخـاصُل

 الدراست ب. أىداف

 :ما ًلي ئلى الذساظت هذؿذ     

 الخـىير مهاساث جىمُت في اإلالترح البرهامج ؿاعلُت على الخعشؾ -1

 .جبىن مذًىت في اإلاىهىبين الؼالب لذي, ؤلابذاعي

بي بشهامج جصمُم -2  اللذساث جىمُت أحل مً, اإلاىهىبين للؼالب جذٍس

 .لذيهم ؤلابذاعُت

 الدراست ج. أىميت

  الذساظت هزه جلذم -1
ً
  ئػاسا

ً
ا  ٌشيل والزي, الخصمُمي للخـىير هظٍش

 .العشبُت الذساظاث في هذسه وحىد

  ؤلابذاعي الخـىير جىمُت ٌعخبر -2
ً
  هذؿا

ً
 التربُت أهذاؾ مً أظاظُا

ً عىذ الخذًثت ين اإلاـىٍش   الذساظت هزه جلذم خُث, التربٍى
ً
 بشهامجا

 
ً
ل في للمعاهمت الخصمُمي الخـىير حعلُم في خاصا  ئلى الىظشة جدٍى

 مهاسة ئهعاب ًصبذ أن ئلى, معشؿت ئهعاب مجشد أهه مً, الخعلُم

 .اإلاعلىماث زىسة صمً في وئهخاحها, اإلاعشؿت هزه مع الخعاون 

 ئظهاس على الؼالب بمعاعذة الخصمُمي الخـىير ًلىم أن ًمىً -3

 باعخباس, لذيهم الخُاٌ اظدثماس خالٌ مً, وجدعُنها ؤلابذاعُت كذساتهم

ً عملُت هى الخُاٌ أن  ألاؿياس ئهخاج ًخم بدُث, رهىُت صىس  جيٍى

 ٌ م عً معالجتها بعذ ؤلابذاعُت والخلى  أو, الشظم أو, الىخابت ػٍش

ض ًخم زم ومً, الخمثُل  .النهاتي اإلاىخج حعٍض

 الدراست د. متغيراث

 :والخالي وهي والخابعت اإلاعخللت اإلاخؼيراث مً الذساظت مخؼيراث جيىهذ    

بي البرهامج: اإلاعخلل اإلاخؼير -أ  .الخصمُمي الخـىير على اللاةم الخذٍس

 واإلاشوهت الؼالكت ؤلابذاعي الخـىير مهاساث همى: الخابع اإلاخؼير -ب

 .والخـاصُل وألاصالت

 الدراست ه. حدود

بي بشهامج ؿاعلُت على الذساظت اكخصشث -  الخـىير على كاةم جذٍس

, اإلاشوهت, الؼالكت) ؤلابذاعي الخـىير مهاساث جىمُت في, الخصمُمي

 (.الخـاصُل, ألاصالت

 في(, الثاوي اإلاعخىي ) اإلاىهىبين الؼالب على الذساظت هزه اكخصشث -

 باإلاشخلت( ؿصل 88) العام الخعلُم بمذاسط اإلاىهىبين سعاًت بشهامج

 .الابخذاةُت

 العشبُت اإلاملىت في الخعلُمُت جبىن مذًىت على الذساظت هزه اكخصشث -

 .الععىدًت

 هـ8437-8436 الذساس ي للعام الثاوي الـصل في الذساظت هزه ئحشاء جم -

 .م2.86-2.85 اإلاىاؿم

 الدراست و. مصطلحاث

لت هى: الخصمُمي الخـىير   اإلاصمم خعاظُت حعخخذم جـىير ػٍش

ٌ  وئًجاد, اإلاشىالث لخدلُل وأظالُبه  خالٌ مً لها اإلاىاظبت الخلى

  كُمت وراث ذـــاإلاعخـُ اثــــاخخُاح مع جدىاظب ملمىظت ئبذاعُت مىخجاث
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  ].84] للمجخمع

  أما      
ً
لت بأهه: الخصمُمي الخـىير ؿُعشؾ: ئحشاةُا  حعضص  جـىير  ػٍش

, مشيلت ظُاق مع الخعاػف بين الجمع على اإلاىهىبين الؼالب كذسة

ٌ  ألاؿياس جىلُذ في وؤلابذاع ٌ  هزه ججعُذ في واإلاهاسة, والخلى  مً الخلى

ت همارج خالٌ  .جىشاٍس

 : ؤلابذاعي الخـىير

 مشهب عللي وشاغ بأهه: ؤلابذاعي الخـىير[ 85] حشوان ٌعشؾ       

ت سػبت جىحهه وهادؾ ٌ  عً البدث في كٍى  هىاجج ئلى الخىصل أو خلى

  معشوؿه جىً لم أصُلت
ً
 .ظابلا

 : اإلاىهىبىن  الؼالب

, مإهلين أشخاص كبل مً عليهم الخعشؾ ًخم الزًً أولئً هم      

دخاحىن , الشؿُع ألاداء على كذسة لذيهم والزًً ت بشامج ئلى ٍو  مميزة جشبٍى

 بهذؾ, العادي اإلاذسس ي البرهامج ًلذمه ما ؿىق  ئطاؿُت وخذماث

  وللمجخمع لهم ؿاةذة جدلُم مً جمىُنهم
ً
 ].5] معا

 النظري  إلاطار. 3

 اللشن  مً العخِىاث أواخش ئلى, الخصمُم أظالُب بذاًاث حعىد       

 بىاظؼت العبعُىاث في ألامام ئلى مخلذمت خؼىة واجخزث اإلااض ي,

شه وهُـُت الخصمُم, حعٍشف ئًجاد ئلى هذؿىا باخثين  هعملُت جؼٍى

  ووشاغ,
ً
 في وحشيل بذأ كذ الخصمُمي الخـىير ؿان لزلً وجبعا

 ظهش ...2 عام ؿـي  وسو شىن, لىظىن,: العلماء بىاظؼت الثماهُيُاث

 جىم: مً ول ميشىساث جأزير جدذ الخصمُمي الخـىير في مىاص خؼاب

عخبر الخصمُمي الخـىير ؿان الىكذ, رلً ومىز. هشوط وهاًجل هُلي, ٌُ 

 للذساظت, حزابت به اإلاخعللت الىخب أصبدذ بدُث داسج حعلُمي مـهىم

 الخصمُم بمذسظت ظخاهـىسد حامعت في الخصمُم معهذ وُظمي

ذيها أهم أخذ IDEO الخصمُم ششهت وأصبدذ  ].86] مٍإ

زهش         اإلاصؼلح ئلى ٌعىد" جصمُم" ولمت أصل أن[ 87] لُىؽ ٍو

 أن خين في, الالصمت ؤلاحشاءاث اجخار: ٌعني الزي" Designare" الالجُني

 (2) الشيل. والىظش الخـىير حعني والتي"  Cogito" مً ًأحي" ؿىش"

 
 2شكل 

 Ling, D.[17] design thinking workshops, talks or consultations, creative Group LLP and Daniel Ling All nights :املصدر مفهوم التفكير التصميمي

reserved. Printed in Singapore 

وبالخالي ؿان الخـىير الخصمُمي: هى مىكف رهني ظلُم ئلى حاهب       

 .ظلعلت صخُدت مً ؤلاحشاءاث ألحل خل مشيلت مً خالٌ خؼت عمل

بمعنى أن خؼت عمل الخصمُم: هي عباسة عً ظلعلت مً مشاخل العمل 

 .عملُت الخـىير التي جىـز

العملُاث العللُت: عباسة عً مجمىعت مً الصـاث, أو العلىهُاث التي 

 .جذًش عملُت الخـىير باظخمشاس وبشيل ؿعاٌ

عخبر الخـىير الخصمُمي وظُلت لؼشط الترهيز على اإلاعخـُذ,        َو

ض  والخعاػف مً أحل خل اإلاشىالث اإلاعلذة, وئًجاد مىهجُت لخعٍض

 ].88ٍب ]الاظخىشاؾ والخجش 

الخـىير الخصمُمي: هى عملُت  هما عَشؾ ول مً بُىمان وباسي     

جىظُف ألادواث واإلاماسظاث مً أحل ابخياس مىخجاث, وخلٌى عملُت, 

شه  وئبذاعُت لخل اإلاشىالث, وجلبُت خاحاث, وسػباث اإلاجخمع, وجؼٍى

 ].89] لُصبذ لذًىا اللذسة على الخصمُم

ش –في هزا الشأي  – لزا؛ ؿان الخـىير الخصمُمي      ٌعني عملُت جؼٍى

 مً العىاصش الخدلُلُت )ؤلاًجاد 
ً
اإلاعشؿت والتي حشمل على خذ ظىاء هال

والاظخىشاؾ(, والعىاصش الاصؼىاعُت )الاختراع والصىع( والتي حعمل 

 .في هال اإلاجالين: الىظشي والعملي

ىير [ اإلاداوس الشةِعُت الخالُت لدشىُل الخـ.2وكذ اكترح ًىوؽ ]     

ا ًُ  :الخصمُمي عمل

ت  • الخصمُم اإلاشجىض على ؤلاوعان, والخصمُم اللاةم على البدىر, وسٍؤ

العُاق بشيل مىظع, والخصمُم الخعاووي ومخعذد الخخصصاث, 

 .والدعلُم الخىشاسي والىمزحت

 أهمُت الخـىير الخصمُمي

 :[ أن الخـىير الخصمُمي له أهمُت هبيرة جخمثل ؿُما ًلي88ًزهش مىجُه ]

ض أظلىب الخعلم باإلاماسظت. 8  .وظُلت لخعٍض

ت للخـىير الخصمُمي جدذًا راجُا . 2 جدعبب الؼبُعت الاظدثاٍس

لالؿتراطاث اللاةمت مما ًجعلها مثالُت للخعامل مع اللظاًا الؼامظت, 

 .واإلاشىالث اإلاعلذة

لت ئًجابُت )مثال: . 3 ٌعاعذ في جىلُذ معشؿت طمىُت حذًذة مـُذة بؼٍش

 (., اإلاماسظاث, ظُاكاث الاظخخذاماإلاعخـُذون 

ًشهض بشيل هبير على اخخُاحاث اإلاعخـُذًً النهاةُت, لىشف الـشص . 4

 .مً أحل خلم كُمت لبعع الاخخُاحاث التي لم جخم جلبُتها بعذ

 .ٌعخبر بمثابت الخاؿض مً أحل الخصٌى على سطاء اإلاعخـُذًً. 5

دلُم الخبصش ٌعاعذ ػابع الخـىير الخصمُمي الاظخىشافي في ج. 6

 .الىاكعي, والخُاٌ الاظدباقي في عملُاث الخخؼُؽ الاظتراجُجي

ٌعخخذم هعملُت حعلم معخمشة, لذعم الخعلم اإلاخعذد الخخصصاث, . 7

وبىاء ألاخيام مً أحل خل اإلاشىالث اإلاعلذة وبالخالي جلعب هزه 

 .الخجاسب دوًسا في ئعذاد الؼالب إلاىاكع العمل

 :الخـىير الخصمُمي مً مىظىس حعلُمي اإلايىهاث الشةِعت لعملُت

حعذ عملُت الخـىير الخصمُمي عملُت ػير خؼُت وجـاعلُت. خُث          

أهه ًىحذ في ول ؿشاغ ظلعلت مً ألاوشؼت ًمىً للـشد أن ًإديها. 

ؼلم على أٌو ؿشاغ أظم ؤلالهام في همىرج ( 4-2هما في شيل ) IDEO ٍو

ًمىً أن جثري اإلاهمت التي ًجب ويهخم في العثىس على اإلاعلىماث التي 

اهجاصها. أما الـشاغ الثاوي ؿُؼلم علُه اظم الخصىس والترهيز على 

ؼلم على الـشاغ الثالث  . ٍو ش والاخخباس ألاؿياس والخلٌى الخىلُذ والخؼٍى

شهض على سظم اإلاخؼؽ لعملُت ؤلاػالق  .الخىـُز ٍو
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, ٌعذ أؿظل وصف للخصمُم الخـىيري هى "مجمىعت مً
ً
 ومجاصا

 مً الخؼىاث 
ً
 عً وىهه ظلعلت مدذدة معبلا

ً
الـشاػاث الخشة عىطا

مشابه بشيل  d.schoolهما أن الىمىرج اإلاعخخذم في   ]84اإلاىظمت" ]

مع الترهيز على الخؼىاث اليشؼت )الخعاػف, IDEOهبير مع همىرج 

والخدذًذ واإلاالخظت, والخصىس وجىلُذ ألاؿياس, والىمزحت, والاخخباس( 

 خذامه هأداة حعلُمُت هما في الشيل الخالي:هما ًخم اظخ

 
 3 شكل

 Dschool Stanford [21] The bootcamp bootleg. California: Stanford University Institute of Design املصدر :التصميمي للتفكير d.school هموذج

صف      خؼىاث ظخاهـىسد حامعت في d.school الخصمُم معهذ ٍو

 (:5-2) الشيل الخصمُمي الخـىير

 أ
ً
ت حجش الخعاػف ٌعذ: الخعاػف: وال  الخـىير عملُت في الضاٍو

ٌ  اإلاخمدىسة الخصمُمي  به هلىم ما هى الخعاػف ؿأظلىب ؤلاوعان, خى

 هلىم الزي الجهذ وهى بىا, الخاص اإلاشيلت هؼاق في ألاشخاص لـهم

لت لـهم به  الجعذًت واخخُاحاتهم لألشُاء, ؿعلهم وظبب ػٍش

 لهم؟ باليعبت اإلاـُذ وما بالعالم, ًـىشون وهُف والعاػـُت,

 
ً
 الخصمُمي الخـىير عملُت في الخدذًذ أظلىب ًخعلم: الخدذًذ: زاهُا

ز ئلى والترهيز الىطىح باطاؿت  الخدذي جدذًذ ئن خُث اإلاشيلت, خّيِ

 وعً معخـُذه عً عشؿه ما على بىاءً  الخصمُمي اإلاـىش ًخبىاه الزي

  لهى العُاق
 
 اإلاىطىع في خبيًرا أصبذ أن ؿبعذ معإولُخه, بل له ؿشصت

ا وهعب ـً  ئلى اإلاشخلت هزه تهذؾ له؛ جصمم الزي الشخص ججاه حعاػ

لت أو جىطُذ
َ
 .حمعتها التي اإلامخذة اإلاعلىماث َمْىؼ

 
ً
 جىلُذ على الخصمُمي الخـىير عملُت جشهض(: ألاؿياس جىلُذ) الخصىس : زالثا

ع" عملُت جمثل ؿهي عللُت هاخُت   مً ألاؿياس,  اإلاـاهُم خُث مً" الخىظُّ

س  عملُت جىؿش خُث والىخاةج,  الالصمين الخام اإلاىاد وأًًظا الىكىد الخصىُّ

ٌ  الىمارج لبىاء  .للمعخـُذ ئبذاعُت أؿياس على وللخصى

 
ً
 اإلاعىُت لألؿياس اإلاخىشس  بالخىلُذ ألاظلىب هزا اهخم: الىمزحت: سابعا

 ألاولُت اإلاشاخل هزه وفي النهاتي, الخل مً جلّشِبىا التي ألاظئلت باحابت

 بعشعت صىعها ًمىً لىً, مىخـظت دكتها همارج ئوشاء علُىا ًيبغي

 بازاسة هـُلت لىنها( بعُؼت وجيلـت دكاةم حعخؼشق  أي) صهُذ وبععش  

مىً والضمالء, اإلاعخـُذًً مً مـُذة ؿعل سدود  والعإاٌ للىمىرج ٍو

 .الالخلت اإلاشاخل في دكت أهثر ًيىن  أن به اإلاخعلم

 
ً
 أؿعاٌ سدود اظخؼالع على الاخخباس أظلىب ًشهض: الاخخباس: خامعا

ٌ  اإلاعخـُذ  لىعب أخشي  بـشصت   لخدظى باوشائها كمىا التي الىمارج خى

ل الاخخباس ئن خُث لهم, ًصمم الزًً ججاه الخعاػف ِ
ّ
 أخشي  ؿشصت ًمث

ذ لخـهم اإلاصمم للمـىش ا معخـُذًه, عً اإلاٍض
ً
 الخعاػف ألظلىب وخالؿ

 همارج وأوشأها اإلاشيلت خذدها كذ ًيىن  ألاظلىب هزا في ؿان ألاولي

 ال لىنها اإلاعخـُذًً مع الخـاعل جشهيز ئلى ألاؿعاٌ هزه جمُل الخخباسها,

ٌ  واهذ ما ئرا العإاٌ دسحت ئلى به هلىم الزي" الاخخباس" مً جللل  الخلى

  ال, أم للىاط جشوق
ً

 وهشهض" إلاارا؟" العإاٌ ػشح في وعخمش رلً مً بذال

  اإلاشاهالث وعً الشخص عً معشؿخه ًمىً ما على
ً
 خلىلىا ئلى ئطاؿت

 ].28] اإلادَخَملت

 :والخعلُم الخصمُمي الخـىير

لت على الخصمُمي الخـىير ًلىم        ألاؿياس, وجىلُذ اإلاعشؿت بىاء ػٍش

علؽ  التي والابخياس للمعشؿت ألاخالكُت واإلاعاًير الجىاهب على الظىء َو

ؼىس . الخعلُم بشوح خاص بشيل جشجبؽ  للخىم اإلاىحىدة اإلاعاخت ٍو

ش ئلى ظعُه خالٌ مً الزاحي والخأمل  بشيل ؤلاوعاهُت البِئت جؼٍى

م عً شامل  هزه ظاهمذ خُث. اإلاخخلـت الىظش وحهاث دمج ػٍش

لت ش في الؼٍش   الشخص وىن  جؼٍى
ً
ذعم[ 22] عملي بشيل   خىُما  ٍو

اث مً عذد الخصمُمي الخـىير  اإلاجاالث في اظخخذامه عىذ الىظٍش

 :الخعلُمُت

 
ً
ت: أوال ً تهخم التي الخصمُمُت اإلاعشؿُت الىظٍش  مـُذة أؿياس بخيٍى

 الخصمُم ظُاق وفي. اللاةمت الخلُلي العالم مشىالث لخل وعملُت

لذمها ألاؿياس جبنى ت اإلاخعلمىن  ٍو خم بدٍش  .جلُُمها ٍو

 خالٌ مً البصيرة اهدعاب على اللذسة لذًه الخصمُمي ؿالخـىير       

 ػامظت, صعبت, مىاكف ئلى البصيرة هزه وئطـاء والخأمل, الخبرة

ت ؿادساج. مخىاكظت  وجثري  جىظع اإلاصممت اإلاعشؿت ػشق  أو اإلاعشؿت هظٍش

ت[. 23] الجذي الخعلُمي واإلاشهذ الخعلم أؿم  الخصمُمُت اإلاعشؿت ؿىظٍش

ت حعدبعذ ال  ؿالخعلُم. بالعلىم اإلاشجبؼت جللُذًت ألاهثر اإلاعشؿُت الىظٍش

  ولىنها اإلابذأ في اإلابخىشة واإلاداولت ؤلابذاع ٌعاهغ ال الخللُذي
ً
 خزسة

 
ً
 أظغ وبىاء واؿُت معشؿت الؼالب اهدعاب وحىب على الترهيز في هثيرا

ت ع في الخىض كبل كٍى  . اإلاعشؿت خلم مشاَس

 ػير مً" الخلا اصىع زم أوال حعلم"  مبذأ ؿان العُاق هزا وفي      

لت هى ًيىن  أن اإلادخمل  ؿان وهزلً. ئهخاحُت ألاهثر أو الىخُذة الؼٍش

 .ؤلابذاع جؼىس  ٌعُم كذ الخعلم على به اإلابالؽ الترهيز

 
ً
 عملي بشيل  Popperلبىبش الثالزت العىالم في الؼالب ًذمج: زاهُا

ش  في ًضدهشوا ليي باظخمشاس العىالم هزه اظخعشاض على كذستهم بخؼٍى

عت اإلاخؼيرة اإلاعشؿت عصش  الخـىير مىهج اإلاثاٌ ظبُل ؿعلى[. 24]العَش

, الـهم: الخالُت العملُاث ًخظمً بشاون  ًـترض هما الخصمُمي

 . والاخخباس, والخصىس , والخخُل, والاظخجابت, واإلاالخظت

 ػبُعت على الشخص اػالع جخؼلب العملُت مً ألاولى ؿالخؼىة      

ترهض. بدث بعمل واللُام اإلاشيلت  أهذاؾ على العملُت مً هبير حضء ٍو

 بأن الىاضح ومً. الثالث العالم مدخىي  ؿىشة خاصُت أو الثالث العالم

ٌ  العالم أخذار أو, أهذاؾ جدذ جىطع اإلاالخظت مشخلت  وجشجبؽ. ألاو

. الثاوي للعالم اإلايىهت الشخصُت الخبرة لعالم بالبُيُت الاظخجابت مشخلت
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 للخـىير عملُت وهىاحي وؤلابذاع الاهخلاد عملُت في ألاحضاء باقي وجذخل

 ].25] ؤلابذاعي

 
ً
لــػ ىــعل ضــًشه: زالثا ت خالٌ مً الؼالب ذيــل يـــشؿــمعــال اءــالبى تــٍش   الىظٍش

ً اللشن  مً العبعُىاث ؿـي. البىاةُت ت[ 26] بابيرث كذم العشٍش  الىظٍش

ت وجذعى. لىػى لؼت بشمجت عبر البىاةُت  الخصمُم البىاةُت الىظٍش

 الؼالب حعلم وحعمُم دمج ئلى البىاةُت وحععى. سةِس ي جشبىي  هيشاغ

بي  وفي. وألادواث الىمارج وبىاء جصمُم على حشجُعه خالٌ مً الخجٍش

ٌ  ؿىشجه خعاب بابيرث أعاد الخعلُمُت الخاالث ئخذي  الخعلُم خى

. الصابىن  لىدذ خصص ؿً ؿصل في الخظه بما ملهم بيىهه البىاتي

 ًخخُلىن, ًخدذزىن, أظابُع, لعذة بيشاغ مىذمجين الؼالب وان

ؼيرون ت ظاعذث وبالخالي. للصابىن  هدتهم جصامُم َو  في البىاةُت الىظٍش

لت في الؼالب اهذمج خُث اإلاعشؿت بىاء  وحزبذ الخصمُمي الخـىير ػٍش

 .ألاؿياس جدعين في الخعاوهُت حهىدهم

 :اإلاىهىبين للؼالب الخصمُمي الخـىير ًلذم مارا

ش عملُت جخؼلب        ومثيرة ئًجابُت بِئت لخصبذ اإلاذسظُت البِئت جؼٍى

 والذًملشاػُت والعذالت اإلاشاسهت مبادب جشظُخ, وؤلابذاع للخـىير

 جذوس  التي واليشاػاث العملُاث وجدذًذ, اإلاذسظت داخل ومماسظتها

 لشعاًت مىاظبت بِئت جصبذ بدُث هبيرة بذسحت الصـىؾ داخل

 ].3] اإلاىهىبين

 مماسظت أزىاء اإلاىهىبىن  الؼالب ظُىدعبها التي الخصاةص ومً      

 واظخخذام, اإلاعىُت الاػشاؾ بين واإلاشاسهت الخعاون : الخصمُمي الخـىيري 

ً مع الخىاصل على واللذسة, البصشي  الخـىير  بمشوهت والخعامل آلاخٍش

, الخصىس  على واللذسة البِئت, في والاهخمام اإلاعخجذاث, مع  والخـاٌؤ

 ].27] اإلاشيلت ألبعاد الشاملت والشؤٍت الخىُف, على واللابلُت

 اإلاذسظُت البِئت بجعل هبير بشيل حعاهم الخـىير مً ألاهماغ هزه     

 الخاسحُت والخجذًذاث, الخبراث على ومىـخدت باإلاثيراث ػىُت بِئت

ش في وحعاهم, بالخجذد جشخب  ػالبها وأداء الخـىير مهاساث جؼٍى

م عً, اإلاىهىبين  مهاساث وجىمُت, العلمي البدث مىهجُت جشظُخ ػٍش

م عً الخـىيري  اإلاصمم أظلىب وئهعابهم, ؤلابذاعي الخـىير  :ػٍش

 مىؼم) الاخخمالي اإلاىؼم باظخخذام اإلاعلذة اإلاشىالث خل في الخـىير. 8

 ( ًيىن  أن ًمىً كذ ما
ً
( ًيىن  أن ًيبغي ما) الاظخيباػي اإلاىؼم مً بذال

 (.هى ما) الاظخلشاتي اإلاىؼم أو

ً, ئلى الاظخماع وهى الخعاوهُت, اإلاهاساث حعلم. 2  وحهاث وؿهم آلاخٍش

 .هظشهم

ــاإلاعخـُ مــــلـه مـــالخعل. 3 م عً شاتهمـوخب ًــذًـ ٌ  ػٍش  ,الىاكع على الخصى

 .اللظُت خلُلُت في اإلاعخـُذًً خلُلت عً ش يء ول إلاعشؿت

 مع اإلاعخـُذ مع والاخخباس والىمارج, الخصىس, مثل أدواث مماسظت. 4

ت  .الخدعً اظخمشاٍس

 هيل, ألامىس  ئلى الىظش" خالٌ مً الخياملي الخـىير على الخعشؾ. 5

 ].28" ] معا وطعذ هأحضاء ولِغ

 :الخصمُمي الخـىير في ؤلابذاعي الخـىير مهاساث

 على اإلاصمم اإلاـىش كذسة هىا الؼالكت وحعني: اإلاصمم اإلاـىش ػالكت

 على اللذسة هي أي واخذ, وكذ في ألاؿياس مً ممىً عذد أهبر ئهخاج

 كظُت ججاه اإلاالةمت وؤلاًداءاث ألاؿياس مً ممىً كذس أهبر اظخدظاس

 ].29] مشيلت أو

ع الخؼير ئمياهُت على اللذسة وهي: اإلاصمم اإلاـىش مشوهت  إلاعاس العَش

لخه الخـىير  العىاصش جشبؽ التي العالكاث ػبُعت في الىظش وئعادة, وػٍش

 واألؿياس ولِعذ مخىىعت أؿياس ئًجاد على اإلاصمم كذسة في اإلاشوهت وجأحي

 اإلاشوهت وجأحي, الخصمُم مىطىع في الخـىير معاس وجىحُه الخللُذًت,

 ]..3] الزهني الجمىد بعىغ

 الشذًذة بالشػبت اإلاصمم اإلاـىش ًخصف: اإلاصمم اإلاـىش عىذ ألاصالت

ٌ  وعذم, للخجذًذ ٌ  كبى , ما لخصمُم الاهجاص جلذم التي الاعخُادًت الخلى

 اإلاشجبؼت الخصاةص وهي صىسة, أؿظل في الىاكع اظخجاباث وجدلم

 لِعذ ألاصالت وأن, والخـشد الجّذًت: وحعني ؤلابذاعي والخـىير باإلبذاع

 ًخعلم وؿُما, للـشد الزاجُت الخبرة ئػاس في مدذدة ولىنها مؼللت صـت

 ئهماٌ عذم مع حذًذة أؿياس ئًجاد على اللذسة: حعني ؿهي بالخصمُم

  جيىن  سبما ألنها ئليها؛ الخىصل ظبم التي اإلاألىؿت ألاؿياس
ً
 أو أظاظا

ٌ  له وئلهام ئًداء مصذس  ].29] جلذما أهثر أؿياس ئلى للىصى

 جلذًم ؤلابذاعُت اللذسة هزه جخظمً: اإلاصمم اإلاـىش عىذ الخـاصُل

 جـصُل أو ملخصت ؿىشة هخىظُع, مدذدة ألشُاء مخعذدة جـصُالث

 مً اإلابذع الشخص ًلذمه بما جلذس هىا والخـاصُل ػامع, مىطىع

 .ئليها جىصل التي ألاظاظُت الـىشة على وئطاؿاث, جدعِىاث

شي         مً ظلعلت على كاةمت الخصمُمي الخـىير عملُت أن الباخثان ٍو

 اإلالترح الشيل ؤلابذاعي الخـىير مهاساث مع وجخذاخل جخـاعل الخؼىاث

, ؤلابذاعي الخـىير هدُجت ئلى بىِخه جلىد والتي(, 4) الباخثان جصمُم مً

 الخؼىاث وهزا دساظتها, اإلاشاد الخصمُمُت اإلاشيلت لخل والخىصل

 أؿياسا بنهاًتها لخيخج ئبذاعُت عملُت ئال هي ما بُنها ؿُما اإلاخذاخلت

 أهثر وظاةل ئلى الخىصل أحل مً العملُت هزا طشوسة وجأحي حذًذة,

  وأظهل ؿاعلُت
ً
 الخصمُمي الخـىير عملُت حىهش ًخؼلبه ما وهى جىـُزا

 .الخُاة في

 
 4 شكل

 إلابداعي التفكير ومهاراث التصميمي التفكير خطواث
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 السابقت . الدراساث4

ٌ  اإلادىس   :الخصمُمي الخـىير جىاولذ التي الّذساظاث: ألاو

ىبغ كام      
ُ
 في الخصمُمي الخـىير على الخعشؾ هذؿها بذساظت[ 32] و

 للؼالب ًظُـه أن ًمىً وما مماسظخه, ودسحت الخعلُمي, الىظام

 
ً
 أهم على والخعشؾ. لذيهم الخعلُم عملُت مً مبىش وكذ في خاصت

ت وباألمىس , باإلانهاج اإلاخعللت اإلاعُلاث  على مباششة جإزش والتي التربٍى

غ  الباخث اجبع الذساظت أهذاؾ ولخدلُم, الخصمُمي الخـىير جذَس

 والًت حامعت مً ػالب( 7) مً الذساظت عُىت وجيىهذ الىصـي, اإلاىهج

 .الذساظت بُاهاث لجمع اإلاخعذد اإلالابالث أظلىب اظخخذام وجم, آًىا

 بذاةُت ئحشاءاث ًدبعىن  الخصمُم ػالب أن ئلى الذساظت جىصلذ     

 ًجب لزلً اإلاشىالث؛ خل وأظالُب الخصمُمي الخـىير لعملُت

عهم  .والىلذ والخىشاس اإلاماسظت خالٌ مً همصممين الخـىير هُـُت جذَس

 وججمُع جلخُص ئلى هذؿذ بذساظت[ 33] وشىث سصوق  وكامذ     

ٌ  التي البدىر  خصاةصها أؿظل وؿهم الخصمُمي الخـىير مىطىع جدىاو

 مجاٌ في والخبراء اإلابخذةين بين الاخخالؿاث عً ؿظال وعملُاتها,

ض في أهمُتها ومىاكشت, الخصمُمي الخـىير  في اإلاشىالث خل مهاساث حعٍض

ً الخادي اللشن   اإلاىهج" الباخثت اظخخذمذ. الؼالب لذي والعشٍش

بُت الذساظاث هخاةج بخدلُل كامذ خُث" يالىصـ  وػير, الخجٍش

بُت  .85 شملذ والتي, الخصمُمي الخـىير بمىطىع الصلت راث الخجٍش

 والخبراء, اإلابخذةين جميز خصاةص هىان أن هخاةجها أظهشث دساظت,

 اإلاشىالث خل في حعاعذ, الخصمُمي الخـىير اظخخذام عىذ اإلاصممين

, الخصمُمي الخـىير لعملُت حُذة مهاساث وحىد ئلى باإلطاؿت اإلاعلذة

ٌ  الىلذي والخـىير اإلادخىي, مع الخـاعل جبذًل على وحعاعذ  خى

 .حذًذة معلىماث إلوشاء واظخخذامه اإلاىطىع,

 هُـُت اظخىشاؾ ئلى هذؿذ دساظت[ 34] وىان أحشي  هما     

  ًمثل باعخباسه الخصمُمي الخـىير أظلىب اظخخذام
ً
  همىرحا

ً
 حذًذا

ش, اإلاذاسط في للخعلُم  ئلى اإلاعلمين جذؿع التي للذواؿع أشمل ؿهم وجؼٍى

, اإلاذسظت مذًش مً الذساظت عُىت جيىهذ. اإلابخىش الىهج هزا اعخماد

 ظان خلُج مىؼلت في العامت اإلاخىظؼت اإلاذاسط مً واإلاعلمين

 الخبرة روي  مً ومعلمخين اإلاذًش العُىت طمذ وكذ ؿشاوعِعيى,

غ في العالُت والىـاءة  اإلاالخظت أظلىب الباخث اظخخذم. الخذَس

 لذيهم ًىً لم اإلاعلمين أن الىخاةج وأظهشث اإلاعلىماث, لجمع واإلالابالث

 أًظا الىخاةج وأظهشث, الخصمُمي الخـىير أظلىب الظخخذام ظلبي دوس 

 ئلى اإلاعلم ًذؿع ًضاٌ ال ألاوادًمي ألاظاس ي اإلاظمىن  مً الخمىً أن

 على الذساظت هزه وجإهذ. اإلاذاسط في الخصمُمي الخـىير اظخخذام

ض ئلى الخاحت ً الخادي اللشن  مهاساث حعٍض  اإلادخىي  ومعشؿت, والعشٍش

 .الخعلُم في الخصمُمي الخـىير أظلىب جؼبُم خالٌ مً ألاوادًمي

 :ؤلابذاعي الخـىير جىمُت جىاولذ التي الّذساظاث: الثاوي اإلادىس 

 امخالن مذي جدذًذ ئلى هذؿذ بذساظت[ 35] شعبان كامذ      

 ؤلابذاعي للخـىير والخـىق  اإلاىهبت إلاعاس الععىدًت الجامعاث ػالباث

ت خعب ( .8) مً الذساظت عُىت وجيىهذ ,(Mednick) مُذهًُ هظٍش

ض عبذ اإلالً حامعت في التربُت ولُت مً ػالبت  هىسة وحامعت, العٍض

اض  الثامً اإلاعخىي  على بالدعاوي  مىصعين والخـىق  اإلاىهبت إلاعاس بالٍش

 كامذ خُث ,"الخدلُلي الىصـي" اإلاىهج الذساظت وػبلذ والخاظع,

 ؤلابذاعي للخـىير اإلاخباعذة الترابؼاث اخخباس باظخخذام الباخثت

 وأظهشث, الجامعُت للمشخلت ؿلشة( 34) مً الاخخباس جيىن  وكذ إلاُذهًُ,

 اإلاعخىي  ألزش حعضي  ئخصاةُت داللت راث ؿشوق وحىد الذساظت هخاةج

 وحىد ئلى باإلطاؿت الثامً, اإلاعخىي  لصالح الـشوق وحاءث. س يالذسا

  دالت ؿشوق
ً
 ؿشوق وحىد وعذم, التراهمي اإلاعذٌ ألزش حعضي  ئخصاةُا

 واإلاعذٌ الذساس ي اإلاعخىي  بين الخـاعل ألزش حعضي  ئخصاةُت داللت راث

ت ئلى الالخـاث أن هما ألاوادًمي,  مىاهج في وجىظُـها الترابؼُت الىظٍش

 .ؤلابذاعي الخـىير مهاساث جىمُت في بالؽ أزش لها, الجامعُت اإلاشخلت ػالب

 أزش على الخعشؾ ئلى هذؿذ دساظت[ .3] والعبادي حشوان وأحشي        

 جىمُت في للمشىالث ؤلابذاعي الخل اظتراجُجُت على كاةم حعلُمي بشهامج

 الخعلم, صعىباث روي  اإلاىهىبين الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير مهاساث

 ( 28) مً الذساظت عُىت جيىهذ خُث
ً
 عمان, مذًىت مً وػالبت ػالبا

بي, اإلاىهج الذساظت وػبلذ  ئلى معدىذ حعلُمي بشهامج جؼبُم وجم الخجٍش

 حلعت( 88) مً جيىن  والزي للمشىالث, ؤلابذاعي الخل اظتراجُجُت

بُت,  الخـىير معخىي  للُاط( جىساوغ) اخخباس اظخخذام جم هما جذٍس

 هخاةج خلصذ البرهامج, جؼبُم وبعذ كبل الؼالب لذي ؤلابذاعي

 =  α) داللت معخىي  عىذ ئخصاةُت داللت راث ؿشوق وحىد ئلى: الذساظت

, الؼالكت) مهاساث على اإلاجمىعخين دسحاث مخىظؼاث بين (0.05

بُت, اإلاجمىعت لصالح( والاخخباس, وألاصالت, واإلاشوهت  جىصلذ هما الخجٍش

 بين للخـاعل ئخصاةُت داللت راث ؿشوق وحىد عذم ئلى الذساظت هخاةج

بي البرهامج  للبرهامج أزش وحىد ئلى الىخاةج وحشير الزواء, ووعبت الخذٍس

 جىمُت في للمشىالث ؤلابذاعي الخل اظتراجُجُت على اللاةم الخعلُمي

 .الخعلم صعىباث روي  اإلاىهىبين الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير مهاساث

 في الخعلُمُت اإلاىاهج دوس  جدذًذ ئلى[ 82] شاكىس  أبى دساظت وهذؿذ      

 اإلاىهج الذساظت وػبلذ اإلاىهىبين, الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير جىمُت

 التي الخعلُمُت اإلاىاهج مدخىي  بخدلُل الباخثت كامذ خُث ,"الىصـي"

ش في أزشها على الخعشؾ بهذؾ ورلً اإلاىهىبين, للؼالب جذسط  جؼٍى

 هخاةج وخلصذ اإلاىهىبين, الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير وجىمُت

 ًىمي الزي اإلاىهج مالمذ جىضح التي الىلاغ مً العذًذ ئلى الذساظت

 العلمي والخـىير ؤلابذاعي الخـىير مهاساث جىمُت: ومنها ؤلابذاعي الخـىير

 لعلىم الشامل اإلاـهىم جدلُم, للخـىير العلُا اإلاشاجب جىمُت ًدلم بما

 مً العلم بعملُاث الاهخمام ػشط, بُنها ؿُما اإلاخيامل اإلاعخلبل

 واإلاذسهت الخعُت والخىىىلىحُت العلمُت للظىاهش وجـعير مالخظت

 اإلاخعلمين جضوٍذ, واإلاشىالث اللظاًا جـعير في الخشاؿاث عً والبعذ

ب ومماسظت العلمُت بالثلاؿت  ئلى باإلطاؿت باجلان, الؼالبي الخذٍس

اث والعملي الخؼبُلي الجاهب على الترهيز  بهذؾ اإلاخخلـت للىظٍش

 .اإلاخخلـت الخُاجُت اإلاىاكف في جؼبُلها

 :السابقت الدراساث على التعقيب

 جىاولذ: ًلي ما لىا ًخضح العابلت للذساظاث العابم العشض مً     

بي بشهامج ؿاعلُت مىطىع الخالُت الذساظت  الخـىير على كاةم جذٍس

 وهزا اإلاىهىبين, الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير جىمُت في, الخصمُمي

     طشوسة لىحىد باإلطاؿت, العابلت الذساظاث جدىاوله لم اإلاىطىع

         كُمت ئطاؿت في ألهمُخه ورلً, الخصمُمي الخـىير لذساظت ملخت

  وهعش, اإلاخخلـت الخـىير أهىاع ولخىمُت الخعلُم ولىىعُت للخعلُم واضخت
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له ئلى وئسشاده ؤلابذاع على ولخثه, الشوجين  .ػٍش

 وإلاجراءاث الطريقت. 5

 الدراست أ. منهج

بي اإلاىهج الباخثان اعخمذ      ب شبه الخصمُم را, الخجٍش   الزي, يــــــالخجٍش

بُت اإلاجمىعت: مجمىعخين جصمُم على ٌعدىذ  واإلاجمىعت الخجٍش

بُت للمجمىعخين اللبلي اللُاط ئحشاء ًخم خُث, الظابؼت  الخجٍش

 .والظابؼت

 الدراست ب. مجتمع

 اإلاعخىي ) اإلاىهىبين الؼالب حمُع مً الذساظت مجخمع جيىن       

 الخعلُم بمذاسط اإلاىهىبين سعاًت بشهامج في, العادط بالصف( الثاوي

 ( 382) وعذدهم, الابخذاةُت باإلاشخلت, جبىن بمىؼلت العام
ً
 ػالبا

(ً " .82" دسحت ؿىق  روائهم ووعبت العللُت اللذساث إلالُاط اإلاجخاٍص

 .جبىن حعلُم بمذاسط بشهامج( 88) على مىصعين(, اإلالُاط خعب

 الدراست ج. أدواث

 :آلاجُت ألادواث اظخعماٌ جم الذساظت أهذاؾ لخدلُم    

 (:ب الصىسة الشىلي الجضء) ؤلابذاعي للخـىير جىسوغ ملُاط. أ

بي البرهامج. ب  :الخذٍس

 designهخاب مً الاظخـادة خالٌ مً البرهامج ببىاء الباخثان كام     

thinking workshops, talks or consultations في اليامل الذلُل 

باث بعع مً ؤلاؿادة جم ئر[, 87] الخصمُمي الخـىير  وألاوشؼت الخذٍس

 جدلم ليي لها أخشي  أوشؼت واظخدذار, الىخاب هزا اخخىاها التي

 ( 87) مً النهاةُت صىسجه في البرهامج جيىن  وكذ, الذساظت أػشاض

بُت حلعت  زالزت خالٌ جىـز, دكُلت(45)دساظُت خصت منها ول مذة, جذٍس

 .أظابُع

 :البرهامج مدخىي  صذق

 على بعشطه انالباخث كام, البرهامج مدخىي  صذق مً للخأهذ     

 خملت مً ظخت) منهم: مدىمين عششة مً جخيىن  اإلادىمين مً مجمىعت

غ وػشق  اإلاىاهج في الذهخىساه  في الذهخىساه خملت مً ازىان)و(, الخذَس

ت ؤلاداسة (, الاحخماع علم في الذهخىساه خملت مً عظى)و(, التربٍى

 (.الىـغ علم في الذهخىساه خملت مً عظى)و

 ومناقشتها . النتائج6

  انالباخث ئليها جىصل التي للىخاةج عشض ًلي ؿُما
ً
 وؿشطُاث ألظئلت وؿلا

 :الذساظت

بي بشهامج ؿاعلُت ما: الشةِغ العإاٌ عً لإلحابت  الخـىير على كاةم جذٍس

 اإلاىهىبين؟ الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير جىمُت في الخصمُمي

 لظبؽ ورلً ,(ANCOVA) اإلاشترن الخباًً جدلُل ئحشاء جم     

 ؤلابذاعي الخـىير الخخباس اللبلي الاخخباس على ألاداء في اإلابذةُت الـشوق

بُت اإلاجمىعخين في  اإلاخىظؼاث واظخخشاج ,[36] والظابؼت الخجٍش

 الخـىير اخخباس على لللُاط اإلاعُاسي  الاهدشاؾ وكُم اإلاعذلت, الخعابُت

  ؤلابذاعي
ً
بُت,) اإلاجمىعاث دساظت إلاخؼير جبعا   ,(طابؼت ججٍش

ً
 وأًظا

ىضح اإلاجمىعاث, هزه بين الخـاعل ٌ  ٍو  الخباًً جدلُل هخاةج( 8) الجذو

  ؤلابذاعي لخـىيرا اخخباس على لألداء اإلاشترن
ً
 .البرهامج لؼبُعت جبعا

 1 جدول 

  إلابداعي التفكير اختبار على لألداء املشترك التباًن جحليل هتائج
 
 البرهامج لطبيعت جبعا

 مستوى  قيمت اختبار درجاث متوسط مجموع املربعاث مصادر

 الداللت ف الحريت التباًن

 2.... 88.452 8 428.24 اإلاجمىعت

 . 86.234 8 597.82 الخـاعل

     26 36.748 الخـؼأ

ت والتي جىص على       ال جىحذ ؿشوق  :وجم ؿدص الـشطُت الصـٍش

بين اإلاجمىعخين   = α) 5...) راث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي الذاللت

بُت, والظابؼت في ؿاعلُت  بي؛ اللاةم على الخـىير الخجٍش البرهامج الخذٍس

 ."الؼالب اإلاىهىبين ش ؤلابذاعي لذيــي جىمُت الخـىُــالخصمُمي ؿ

خُث جم اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت, وكُم الاهدشاؾ       

بُت والظابؼت, والجذٌو ) ( ًىضح 2اإلاعُاسي ليلخا اإلاجمىعخين الخجٍش

 .رلً

 2جدول 

 ملتغير املجموعاث
 
 املتوسطاث الحسابيت املعدلت وقيم الاهحراف املعياري جبعا

 الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعاث

بُت  8.95 8.4 الخجٍش

 9.82 8.2.7 الظابؼت

ٌ  في الىخاةج مً ًدبين   هىان أن(: 2) الجذو
ً
 اإلاخىظؼاث في ؿشوكا

بُت اإلاجمىعخين ليلخا البعذي اللُاط على اإلاعذلت الخعابُت  الخجٍش

بُت للمجمىعت اإلاعذٌ الخعابي اإلاخىظؽ بلؽ خُث والظابؼت؛  الخجٍش

 الظابؼت للمجمىعت اإلاعذٌ الخعابي اإلاخىظؽ بلؽ خين في(, 8.4)

 اإلاعذلت الخعابُت اإلاخىظؼاث بين الـشوق ولـدص ,(8.2.73)

ٌ  في مبين هى هما( ؾ) كُمت اظخخشاج جم ؿلذ للمجمىعاث,  الجذو

 (.8)العابم سكم 

ٌ  ئلى وبالىظش         إلاخؼير( ؾ) اخخباس كُمت أن هجذ( 8) الجذو

 عىذ ئخصاةُت داللت راث كُمت وهي ,(88.452) بلؼذ كذ, اإلاجمىعت

 الـشطُت سؿع على ًذلل الزي ألامش = α) 5...) الذاللت معخىي 

ت , العإاٌ عً اإلاىبثلت الصـٍش  ؿشوق جىحذ ال: "على جىص والتي ألاٌو

 اإلاجمىعخين بين = α) 5...) الذاللت معخىي  عىذ ئخصاةُت داللت راث

بُت بي البرهامج ؿاعلُت في والظابؼت الخجٍش  الخـىير على اللاةم الخذٍس

 ".اإلاىهىبين الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير جىمُت في الخصمُمي
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  هىان أن ٌعني وهزا     
ً
بي للبرهامج أزشا  ؤلابذاعي الخـىير جىمُت على الخذٍس

بُت اإلاجمىعت ولصالح اإلاىهىبين الؼالب لذي   جللذ التي الخجٍش
ً
با  جذٍس

بُت اإلاجمىعت ألؿشاد ألاداء مخىظؽ وان ؿلذ البرهامج؛ على  على الخجٍش

 ألاداء مخىظؽ مً أعلى ؤلابذاعي الخـىير اخخباس على البعذي اللُاط

 الخـىير اخخباس على البعذي اللُاط على الظابؼت اإلاجمىعت ألؿشاد

 .ؤلابذاعي

ٌ  العإاٌ على ولإلحابت       بشهامج ؿاعلُت ما: "على ًىص والزي ألاو

بي  لذي الؼالكت مهاسة جىمُت في الخصمُمي الخـىير على كاةم جذٍس

 ورلً ,(ANCOVA) اإلاشترن الخباًً جدلُل ئحشاء جم اإلاىهىبين؟ الؼالب

 مهاسة لبعذ اللبلي الاخخباس على ألاداء في اإلابذةُت الـشوق لظبؽ

بُت اإلاجمىعخين في ؤلابذاعي الخـىير اخخباس مً الؼالكت  الخجٍش

 وكُم, اإلاعذلت الخعابُت اإلاخىظؼاث اظخخشاج جم هما والظابؼت,

 الخـىير اخخباس مً الؼالكت مهاسة بعذ على لللُاط اإلاعُاسي  الاهدشاؾ

  ؤلابذاعي؛
ً
بُت,) اإلاجمىعاث دساظت إلاخؼير جبعا   ,(طابؼت ججٍش

ً
 وأًظا

ىضح اإلاجمىعاث, هزه بين الخـاعل ٌ  ٍو  الخباًً جدلُل هخاةج( 3) الجذو

  الؼالكت مهاسة بعذ على لألداء اإلاشترن
ً
 .البرهامج لؼبُعت جبعا

 3 جدول 

  الطالقت مهارة بعد على لألداء املشترك التباًن جحليل هتائج
 
 البرهامج لطبيعت جبعا

 مستوى  قيمت اختبار درجاث متوسط مجموع املربعاث مصادر

 الداللت ف الحريت التباًن

 . 34.48 8 282.23 اإلاجمىعت

 . 38.678 8 894.88 الخـاعل

   26 6.852 الخـؼأ

ت والتي جىص على      ال جىحذ ؿشوق " :وجم ؿدص الـشطُت الصـٍش

بين اإلاجمىعخين  = α) 5...راث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي الذاللت )

بي اللاةم على الخـىير  بُت والظابؼت في ؿاعلُت البرهامج الخذٍس الخجٍش

 ."الؼالب اإلاىهىبينالخصمُمي في جىمُت مهاسة الؼالكت لذي 

خُث جم اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت, وكُم الاهدشاؾ      

 ٌ بُت والظابؼت, والجذو  الخالي سكم اإلاعُاسي ليلخا اإلاجمىعخين الخجٍش

 :( ًىضح رل4ً)

 4جدول .

 ملتغير املجموعاثاملتوسطاث الحسابيت املعدلت وقيم الاهحراف املعياري 
 
 جبعا

 الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعاث

بُت  2.88 93..8 الخجٍش

 4.2 76.53 الظابؼت

 في اإلاخىظؼاث 4ًدبين مً الىخاةج في الجذٌو )     
ً
(, أن هىان ؿشوكا

بُت الخعابُت اإلاعذلت على اللُاط البعذي ليلخا  اإلاجمىعخين الخجٍش

بُت  والظابؼت؛ خُث بلؽ اإلاخىظؽ الخعابي اإلاعذٌ للمجمىعت الخجٍش

(؛ في خين بلؽ اإلاخىظؽ الخعابي اإلاعذٌ للمجمىعت الظابؼت 93..8)

(, ولـدص الـشوق بين اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت 76.53)

للمجمىعاث, ؿلذ جم اظخخشاج كُمت )ؾ(, هما هى مبين في الجذٌو 

(4-3.) 

(, هجذ أن كُمت اخخباس )ؾ( إلاخؼير 3وبالىظش ئلى الجذٌو )       

(, وهي كُمت راث داللت ئخصاةُت عىذ 34.48اإلاجمىعت كذ بلؼذ )

, ألامش الزي ًذلل على سؿع الـشطُت  = α)5...) الذاللتمعخىي 

ت, والتي جىص على: "ال جىحذ ؿشوق راث داللت ئخصـاةُت عىذ  الصـٍش

بُت والظابؼت في   = α) 5...) الذاللتمعخىي  بين اإلاجمىعخين الخجٍش

بي اللاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت مهاسة  ؿاعلُت البرهامج الخذٍس

 ".الؼالكت لذي الؼالب اإلاىهىبين

بي على جىمُت مهاسة الؼالكت ـــان أزـــي أن هىــزا ٌعىـــوه        للبرهامج الخذٍس
ً
 شا

 لذي الؼالب اإلاـىهىبين, 
ً
با بُت التي جللذ جذٍس ولصالح اإلاجمىعت الخجٍش

بُت على  على البرهامج, ؿلذ وان مخىظؽ ألاداء ألؿـشاد اإلاجمىعت الخجٍش

اللُاط البعذي لبعذ مهاسة الؼالكت مً اخخباس الخـىير ؤلابذاعي, أعلى 

 .مً مخىظؽ ألاداء ألؿشاد اإلاجمىعت الظابؼت على اللُاط البعذي

بي ولإلحابت على العإاٌ ا لثاوي والزي ًىص على: "ما ؿاعلُت بشهامج جذٍس

كاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت مهاسة اإلاشوهت لذي الؼالب 

 .اإلاىهىبين؟

, ورلً لظبؽ (ANCOVA) جم ئحشاء جدلُل الخباًً اإلاشترن       

الـشوق اإلابذةُت في ألاداء على الاخخباس اللبلي لبعذ مهاسة اإلاشوهت مً 

بُت والظابؼت, هما جم اخخباس الخـى ير ؤلابذاعي في اإلاجمىعخين الخجٍش

اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت, وكُم الاهدشاؾ اإلاعُاسي 

 إلاخؼير 
ً
لللُاط على بعذ مهاسة اإلاشوهت مً اخخباس الخـىير ؤلابذاعي جبعا

 الخـاعل بين هزه 
ً
بُت, طابؼت(, وأًظا دساظت اإلاجمىعاث )ججٍش

ىضح ا ( هخاةج جدلُل الخباًً اإلاشترن لألداء 5لجذٌو )اإلاجمىعاث, ٍو

 لؼبُعت البرهامج
ً
 .على بعذ مهاسة اإلاشوهت جبعا

 لطبيعت البرهامج. 5جدول 
 
 هتائج جحليل التباًن املشترك لألداء على بعد مهارة املروهت جبعا

 الداللت مستوى  ف قيمت اختبار  الحريت درجاث متوسط مجموع املربعاث التباًن مصادر 

 8.... 82.96 8 85.433 اإلاجمىعت    

 . 2..83 8 85.876 الخـاعل

   26 6.593 الخـؼأ
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ت والتي جىص على      ال جىحذ ؿشوق " :وجم ؿدص الـشطُت الصـٍش

بين اإلاجمىعخين  = α) 5...) الذاللتراث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي 

بي اللاةم على الخـىير  بُت والظابؼت في ؿاعلُت البرهامج الخذٍس الخجٍش

الخصمُمي في جىمُت مهاسة اإلاشوهت لذي الؼالب اإلاىهىبين". خُث جم 

اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت وكُم الاهدشاؾ اإلاعُاسي ليلخا 

بُت والظابؼت والجذٌو )  .ىضح رلً( 6ًاإلاجمىعخين الخجٍش

 6جدول 

 ملتغير املجموعاث
 
 املتوسطاث الحسابيت املعدلت وقيم الاهحراف املعياري جبعا

 الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعاث

بُت  4.94 87.46 الخجٍش

 2.89 82.23 الظابؼت

 في اإلاخىظؼاث 6ًدبين مً الىخاةج في الجذٌو )      
ً
(, أن هىان ؿشوكا

بُت  الخعابُت اإلاعذلت على اللُاط البعذي ليلخا اإلاجمىعخين الخجٍش

بُت  والظابؼت؛ خُث بلؽ اإلاخىظؽ الخعابي اإلاعذٌ للمجمىعت الخجٍش

(, في خين بلؽ اإلاخىظؽ الخعابي اإلاعذٌ للمجمىعت الظابؼت 87.46)

الـشوق بين اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت  (, ولـدص82.23)

للمجمىعاث, ؿلذ جم اظخخشاج كُمت )ؾ(, هما هى مبين في الجذٌو 

(5.) 

(, هجذ أن كُمت اخخباس )ؾ( إلاخؼير اإلاجمىعت 5وبالىظش ئلى الجذٌو )      

 الذاللت(, وهي كُمت راث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي 82.96كذ بلؼذ )

(...5 (α =   ت, والتي جىص ألامش الزي ًذلل على سؿع الـشطُت الصـٍش

 5...) الذاللتعلى: "ال جىحذ ؿشوق راث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي 

(α =   بي بُت والظابؼت في ؿاعلُت البرهامج الخذٍس بين اإلاجمىعخين الخجٍش

اللاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت مهاسة اإلاشوهت لذي الؼالب 

 ."اإلاىهىبين

 للبـــان أزــي أن هىــٌعىزا ــوه     
ً
بي على جىمُت مهاسة اإلاشوهت ـــشهامــشا  ج الخذٍس

 
ً
با بُت التي جللذ جذٍس لذي الؼالب اإلاىهىبين, ولصالح اإلاجمىعت الخجٍش

بُت على  على البرهامج, ؿلذ وان مخىظؽ ألاداء ألؿشاد اإلاجمىعت الخجٍش

ؤلابذاعي أعلى مً اللُاط البعذي لبعذ مهاسة اإلاشوهت مً اخخباس الخـىير 

 .مخىظؽ ألاداء ألؿشاد اإلاجمىعت الظابؼت على اللُاط البعذي

ولإلحابت على العإاٌ الثالث والزي ًىص على: "ما ؿاعلُت بشهامج      

بي كاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت مهاسة ألاصالت لذي الؼالب  جذٍس

 اإلاىهىبين؟

, ورلً لظبؽ (ANCOVA) جم ئحشاء جدلُل الخباًً اإلاشترن      

الـشوق اإلابذةُت في ألاداء على الاخخباس اللبلي لبعذ مهاسة ألاصالت مً 

بُت والظابؼت, هما جم  اخخباس الخـىير ؤلابذاعي في اإلاجمىعخين الخجٍش

اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت وكُم الاهدشاؾ اإلاعُاسي 

 إلاخؼير لللُاط على بعذ مهاسة ألاصالت مً اخخباس الخـىير ؤلا 
ً
بذاعي جبعا

 الخـاعل بين هزه 
ً
بُت, طابؼت(, وأًظا دساظت اإلاجمىعاث )ججٍش

ىضح الجذٌو ) (, هخاةج جدلُل الخباًً اإلاشترن لألداء 7اإلاجمىعاث, ٍو

 لؼبُعت البرهامج
ً
 .على بعذ مهاسة ألاصالت جبعا

 7جدول 

 لطبيعت البرهامجهتائج جحليل التباًن املشترك 
 
 لألداء على بعد مهارة ألاصالت جبعا

 مستوى  قيمت اختبار درجاث متوسط مجموع املربعاث مصادر

 الداللت ف الحريت التباًن

 . 2..3 8 8..484 اإلاجمىعت

 . 37.78 8 288.86 الخـاعل

   26 83.7.9 الخـؼأ

ت, ال جىحذ ؿشوق راث " :والتي جىص على وجم ؿدص الـشطُت الصـٍش

بين اإلاجمىعخين  = α) 5...) الذاللتداللت ئخصاةُت عىذ معخىي 

بي اللاةم على الخـىير  بُت والظابؼت في ؿاعلُت البرهامج الخذٍس الخجٍش

خُث جم  ."الخصمُمي في جىمُت مهاسة ألاصالت لذي الؼالب اإلاىهىبين

وكُم الاهدشاؾ اإلاعُاسي ليلخا اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت, 

بُت والظابؼت, والجذٌو )  .( ًىضح رل8ًاإلاجمىعخين الخجٍش

 8جدول 

 ملتغير املجموعاث
 
 املتوسطاث الحسابيت املعدلت وقيم الاهحراف املعياري جبعا

 الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعاث

بُت  82.49 8.8.26 الخجٍش

 5.99 88.53 الظابؼت

 في اإلاخىظؼاث 8ًدبين مً الىخاةج في الجذٌو )     
ً
(, أن هىان ؿشوكا

بُت  الخعابُت اإلاعذلت على اللُاط البعذي ليلخا اإلاجمىعخين الخجٍش

بُت  والظابؼت؛ خُث بلؽ اإلاخىظؽ الخعابي اإلاعذٌ للمجمىعت الخجٍش

(؛ في خين بلؽ اإلاخىظؽ الخعابي اإلاعذٌ للمجمىعت الظابؼت 8.8.26)

ص الـشوق بين اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت (, ولـد88.53)

 للمجمىعاث, ؿلذ جم اظخخشاج كُمت )ؾ(؛ هما هى مبين في الجذٌو 

 (.7)العابم سكم 

(, هجذ أن كُمت اخخباس )ؾ( إلاخؼير اإلاجمىعت 7وبالىظش ئلى الجذٌو )      

 الذاللت(, وهي كُمت راث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي .2..3كذ بلؼذ )

(...5 (α =  ًت اإلاىبثلت ع ألامش الزي ًذلل على سؿع الـشطُت الصـٍش

, والتي جىص على: "ال جىحذ ؿشوق راث داللت ئخصاةُت  العإاٌ ألاٌو

بُت والظابؼت  = α) 5...) الذاللتعىذ معخىي  بين اإلاجمىعخين الخجٍش
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بي اللاةم على الخـىير الخصمُمي في جىمُت  في ؿاعلُت البرهامج الخذٍس

 ."لذي الؼالب اإلاىهىبينمهاسة ألاصالت 

بي على جىمُت مهاسة ألاصالت        للبرهامج الخذٍس
ً
وهزا ٌعني أن هىان أزشا

 
ً
با بُت التي جللذ جذٍس لذي الؼالب اإلاىهىبين, ولصالح اإلاجمىعت الخجٍش

بُت على  على البرهامج, ؿلذ وان مخىظؽ ألاداء ألؿشاد اإلاجمىعت الخجٍش

ت مً اخخباس الخـىير ؤلابذاعي أعلى اللُاط البعذي لبعذ مهاسة ألاصال

 .مً مخىظؽ ألاداء ألؿشاد اإلاجمىعت الظابؼت على اللُاط البعذي

ب ي ـولإلحابت على العإاٌ الشابع والزي ًىص على: "ما ؿاعلُت بشهامج جذٍس

 ل لذي الؼالبــاصُــاسة الخـــــت مهــي جىمُــي ؿــــش الخصمُمـــىُـى الخــــم علــكاة

 اإلاىهىبين؟ 

, ورلً لظبؽ (ANCOVA) جم ئحشاء جدلُل الخباًً اإلاشترن       

الـشوق اإلابذةُت في ألاداء على الاخخباس اللبلي لبعذ مهاسة الخـاصُل مً 

بُت والظابؼت, هما جم  اخخباس الخـىير ؤلابذاعي في اإلاجمىعخين الخجٍش

عُاسي اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت, وكُم الاهدشاؾ اإلا

 إلاخؼير 
ً
لللُاط على بعذ مهاسة الخـاصُل مً اخخباس الخـىير ؤلابذاعي جبعا

 الخـاعل بين هزه 
ً
بُت, طابؼت(, وأًظا دساظت اإلاجمىعاث )ججٍش

ىضح الجذٌو ) (, هخاةج جدلُل الخباًً اإلاشترن لألداء 9اإلاجمىعاث, ٍو

 لؼبُعت البرهامج
ً
 .على بعذ مهاسة الخـاصُل جبعا

 9جدول 

 لطبيعت البرهامج
 
 هتائج جحليل التباًن املشترك لألداء على بعد مهارة التفاصيل جبعا

 مستوى  قيمت اختبار درجاث متوسط مجموع املربعاث مصادر

 الداللت ف الحريت التباًن

 2.... 88.78 8 5678.4 اإلاجمىعت

 . 88.84 8 9.65.4 الخـاعل

     26 488.24 الخـؼأ

ت والتي جىص على: "ال جىحذ ؿشوق       وجم ؿدص الـشطُت الصـٍش

بين اإلاجمىعخين  = α) 5...) الذاللتراث داللت ئخصاةُت عىذ معخىي 

بي اللاةم على الخـىير  بُت والظابؼت في ؿاعلُت البرهامج الخذٍس الخجٍش

الخصمُمي في جىمُت مهاسة الخـاصُل لذي الؼالب اإلاىهىبين"؛ خُث جم 

اظخخشاج اإلاخىظؼاث الخعابُت اإلاعذلت, وكُم الاهدشاؾ اإلاعُاسي ليلخا 

بُت والظابؼت, والجذٌو ) .ح رلً( ًىض.8اإلاجمىعخين الخجٍش

 11جدول 

 ملتغير املجموعاث
 
 املتوسطاث الحسابيت املعدلت وقيم الاهحراف املعياري جبعا

 الاهحراف املعياري  املتوسط الحسابي املعدل املجموعاث

بُت  38.48 832.8 الخجٍش

 38.68 6..838 الظابؼت

ٌ  في الىخاةج مً ًدبين        هىان أن(, .8) الجذو
ً
 اإلاخىظؼاث في ؿشوكا

بُت اإلاجمىعخين ليلخا البعذي اللُاط على اإلاعذلت الخعابُت  الخجٍش

بُت للمجمىعت اإلاعذٌ الخعابي اإلاخىظؽ بلؽ خُث والظابؼت؛  الخجٍش

 الظابؼت للمجمىعت اإلاعذٌ الخعابي اإلاخىظؽ بلؽ خين في(, 6..838)

 عذلتاإلا الخعابُت اإلاخىظؼاث بين الـشوق ولـدص ,(6..838)

ٌ  في مبين هى هما(, ؾ) كُمت اظخخشاج جم ؿلذ للمجمىعاث,  الجذو

(4-9.) 

ٌ  ئلى وبالىظش         إلاخؼير( ؾ) اخخبـاس كُمت أن هجذ(, 9) الجذو

 عىذ ئخصاةُت داللت راث كُمت وهي ,(88.78) بلؼذ كذ اإلاجمىعت

 الـشطُت سؿع على ًذلل الزي ألامش , = α)5...) الذاللت معخىي 

ت , العإاٌ عً اإلاىبثلت الصـٍش  ؿشوق جىحذ ال: "على جىص والتي ألاٌو

 اإلاجمىعخين بين  = α) 5...) الذاللت معخىي  عىذ ئخصاةُت داللت راث

بُت بي البرهامج ؿاعلُت في والظابؼت الخجٍش  الخـىير على اللاةم الخذٍس

 ."اإلاىهىبين الؼالب لذي الخـاصُل مهاسة جىمُت في الخصمُمي

  هىان أن ٌعني وهزا     
ً
بي للبرهامج أزشا  مهاسة جىمُت على الخذٍس

بُت اإلاجمىعت ولصالح اإلاىهىبين الؼالب لذي الخـاصُل  التي الخجٍش

  جللذ
ً
با  اإلاجمىعت ألؿشاد ألاداء مخىظؽ وان ؿلذ البرهامج, على جذٍس

بُت  اخخباس مً الخـاصُل مهاسة لبعذ البعذي اللُاط على الخجٍش

  الظابؼت اإلاجمىعت شادــألؿ ألاداء ؽــىظــمخ ًــم ىـــأعل يـــؤلابذاع شـــالخـىُ

 .البعذي اللُاط على

 . التوصياث7

 مً مجمىعت ئلى انالباخث جىصل, الخالُت الذساظت هخاةج طىء في     

ش في حعهم التي الخىصُاث  اإلاىهىبين للؼالب ؤلازشاةُت البرامج جؼٍى

 :وهي والخالي, ؤلابذاعي الخـىير حعلُم وبشامج

بي بالبرهامج ألاخز. 1  الخُاساث هأخذ, الذساظت هزه في اإلاعخخذم الخذٍس

 .اإلاىهىبين الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير مهاساث لخىمُت

بُت هذوساث البرهامج جبني. 2  إلعؼائهم اإلاىهىبين وميعلي إلاعلمي جذٍس

 مهاساث لخىمُت الخصمُمي الخـىير جىظُف هُـُت في الياؿُت الخبراث

 .اإلاىهىبين الؼالب لذي ؤلابذاعي الخـىير

 الخعلم حعضص  بالعضلت؛ الشعىس  مً خالُت جـاعلُت حعلم بِئاث خلم. 3

 .ألاؿياس جدعين في الخعاوهُت الجهىد وحزب, والخأمل, الخبرة خالٌ مً

ادة على العمل. 4  مً ألاًمً الجاهب بىظاةف, اإلاذاسط اهخمام ٍص

 .ؤلابذاعي والخـىير, الخصمُمي الخـىير في واإلاخمثل الذماغ

 املراجع

 العربيت أ. املراجع

 اإلاىهج خالٌ مً الخـىير جىمُت(. م.2.8. )الىىسي سشُذ, البىش [1]

اض, 6غ.الذساس ي  .الششذ مىخبت:  الٍش

ش( 2.82ظمِعتر, س ي, حُه. ) [2] م(. أؿياس المعت,)جشحمت مىخبت حٍش

ش)العمل الاصلي وشش  في عام  اإلاملىت العشبُت الععىدًت: مىخبت حٍش

 م(.9..2
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, 5,أ(. اإلاىهبت والخـىق.غ2.84شوان, ؿخخي بً عبذ الشخمً. )ح [3]

 عمان: داس الـىش لليشش والخىصَع.

, 7(. اإلاىهبت والخـىق.غ, ب2.86شوان, ؿخخي بً عبذ الشخمً. )ح [5] 

 عمان: داس الـىش لليشش والخىصَع.

في  م(. جىمُت مهاساث الخـىير 5..2ظالم, خىان آٌ عامش.) [6]

اطُاث. غ   دًبىهى للؼباعت واليشش. ,عمان:1الٍش

م(, دوس 2.83هىؿمبر, 87-85أبى شاكىس, وعُمت بيذ اإلاهذي, ) [12]

اإلاىاهج في جىمُت الخـىير ؤلابذاعي والاهخمام باإلاىهىبين, وسكت 

عمل ملذمت ئلى اإلاإجمش العلمي العشبي العاشش لشعاًت اإلاىهىبين 

الخميز: ؤلاصالح التربىي وسعاًت  معاًير ومإششاث -واإلاخـىكين 

, عمان: اإلاجلغ العشبي للمىهىبين 2اإلاىهىبين واإلاخـىكين, ج 

 .598 – 585واإلاخـىكين, 

م,ب(. حعلُم الخـىير 2.84حشوان, ؿخخي بً عبذ الشخمً. ) [15]

 , عمان: داس الـىش لليشش والخىصَع.6مـاهُم وجؼبُلاث.غ

, 3ذساث الخـىير ؤلابذاعي.غم(. جىمُت ك7..2الؼُؼي, مدمذ. ) [29]

 .عمان: داس اإلاِعشة

ً خعً. ) [30] م(. أزش 2.84حشوان, ؿخخي عبذ الشخمً؛ والعبادي, ٍص

للمشىالث في  بشهامج حعلُمي كاةم على اظتراجُجُت الخل ؤلابذاعي

جىمُت مهاساث الخـىير ؤلابذاعي لذي الؼلبت اإلاىهىبين روي 

العشبُت للتربُت وعلم صعىباث الخعلم, مجلت اجداد الجامعاث 

, ص ص  ., ظىسٍا43-88الىـغ, العذد ألاٌو

 ػالباث امخالن مذي(. م2.85. )مدمذ بيذ مىاٌ شعبان, [35]

 للخـىير ؤلابذاعي والخـىق  اإلاىهبت إلاعاس الععىدًت الجامعاث

ت خعب ت اإلاجلت ,(Mednick) هظٍش  اإلاخخصصت, الذولُت التربٍى
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ABSTRACT_ to measure the effectiveness of a training program based on design thinking in the 

development of creative thinking skills in talented students in Tabuk city. The researcher used in 

the study quasi-experimental approach. The study population consisted of all gifted students 

(second level) in the gifted care program at public schools in Tabuk primary school, with a 

number (18) program in the teaching schools of Tabouk. Then two of those classes were chosen 

(18), by a simple random manner, and the choice fell on Prince Fahd bin Sultan compound 

Elementary School and Abbad ibn Bishr elementary school in the northern side of Tabuk city. to 

achieve the objectives of the study the following tools will be used Torrance Test of Creative 

Thinking (formal Part photo). And Training program based on Design Thinking. The researcher 

applied (Torrance) Test on the experimental and control groups previously; then applied the 

training program on the experimental group, while did not apply it to the control group. After the 

end of training period, Torrance test was applied on the experimental and control groups 

dimensionally, it has been analyzing the results of the study statistically using the software (SPSS); 

by employing the combined variance analysis test (ANCOVA), and calculate averages, and the 

values of the standard deviation, and the interaction between these groups. The study reveals on 

the presence of statistically significant differences at the significance level (α = 0.05) between the 

experimental and control groups for the experimental group; this indicates the effectiveness of the 

training program based on design thinking in the development of creative thinking skills (fluency, 

flexibility, originality, detail) among students gifted in Tabuk. The study recommended Adoption of 

a training program used in this study, as one option for the development of creative thinking skills 

among talented students. 

KEY WORDS: design thinking, talented, training program, and creative thinking. 

 

 

 


