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نذِ  انىفسّ اإلرٌاب خفض فّ خنهمشكال اإلتذاعٓقائم عهّ انحم  فعانٕح تروامج

  طالب جامعح انطائف

لممشكالت  اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى  ةفعاليىدؼ البحث إلى التحقؽ مف  الملخص:
كتـ  ،ا( طالبن 41)كتككنت عينة البحث مف  ،جامعة الطائؼ لدل طالبالنفسي  اإلرىابفي خفض 

 طالب سبعةالثانية ك  ،بالمجمكعة التجريبية طالب سبعة ، األكلىتقسيـ العينة إلى مجمكعتيف
برنامج ال، النفسي اإلرىابمقياس )اليتيف داتيف التألا كفحيث أعد الباحث ،بالمجمكعة الضابطة

عمى الحؿ مبرنامج القائـ لالمجمكعة التجريبية  كتعرضت (لممشكالت اإلبداعيالحؿ قائـ عمى ال
تـ تطبيؽ البرنامج كبعد انتياء  ،اأسبكعين جمستيف  بمعدؿ ةجمس (45) بكاقعلممشكالت  اإلبداعي
كلمعالجة النتائج  ،مف التطبيؽ األكؿ شيرمركر بعد  كتـ إعادة التطبيؽ، النفسي اإلرىابمقياس 

كأىـ ما تكصمت إليو  كيمكككسكف ماف كيتنى، مكالتحقؽ مف صحة الفركض تـ استخداـ اختبار 
عند  التجريبية خالؿ القياس البعدم طالب المجمكعةلدل النفسي  اإلرىابخفض نتائج البحث ىك 

 القياس التتبعييجابي لمبرنامج خالؿ اإل ثراألاستمرارية ك مقارنتيـ بطالب المجمكعة الضابطة، 
طار كتـ تفسير النتائج في ضكء اإل ،القياس البعدملممجمكعة التجريبية بعد مركر شير مف 

 .السابقةالبحكث النظرم كنتائج 
 .  جاهعة الطائفطالب  –النفسٍ  اإلرهاب –للوشكالت  اإلتداعٍالحل  :الكممات المفتاحية

Title: The effectiveness of a program based on the creative problem 

solving in reducing psychological terrorism among the students of Taif 

University 
Abstract: The objective of the research was to verify the effectiveness of a 

program based on the creative problem solving in reducing psychological 

terrorism among the students of Taif University. The sample consisted of 

(14) students. The sample was divided into two groups: the first (7) 

students in the experimental group and the second the (7) students in the 

control group. The experimental group of the training program based on 

creative solution of the problems was conducted with (18) sessions at the 

rate of two sessions per week. After the training program, the 

psychological terrorism scale was applied The most important finding of 

the research results was to reduce the psychological terrorism of the 

experimental group's students during the post-measurement when 

compared with the students of the control group. In addition, The positive 

impact of the program was sustained during the experimental measurement 

of the experimental group after one month of telemetry. The results were 

interpreted in light of the theoretical framework and the results of previous 

research. 

Keywords:Creative Problem Solving - Psychological Terrorism - Students 

of Taif University 
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 المقذمة:

 الحاضر،المجتمعات في الكقت األفراد ك مف أخطر التحديات التي تكاجو  النفسي اإلرىابيعد 
كالقير كاالضطياد ضد آخريف يقعكف تحت العنؼ بعض أفراد المجتمع إلى ممارسة حيث يمجأ 

يـ يشعركف بيدؼ جعم ،المكاجيةسيطرتيـ أك يتسمكف ببعض الصفات الشخصية التي تمنعيـ مف 
مجتمع مف المجتمعات، كيترتب عمييا العديد  ياخمك منيكىذه الظاىرة ال  كاليمع،خكؼ كالرعب بال

تحتاج ىذه كعمي ذلؾ ، مف األمراض النفسية، كتعرقؿ المعتدل عمييـ عف التكاصؿ مع المجتمع
 التعرض لإلرىابتعكيضية لتخفيؼ البرامج ال ستخداـبإمختمفة مف الدعـ كالمساندة  انكاعن الفئة أ

التغمب عمى اآلثار النفسية الضارة، بداعي لممشكالت مما يمكنيـ مف إلالنفسي مثؿ برامج الحؿ ا
 .التأقمـ مع المجتمعك 

النفسي ىك ممارسة الضغكط النفسية عمى شخص  اإلرىابأف ( 46، 6003) يرل الطريؼك 
كىك يمارس ، وزنمعنكياتو كيفقد تكاتنيار  كاذيب كاتيامات مستمرة حتىأكذلؾ مف خالؿ نشر  ،ما

النفسي ىك شكؿ مف  اإلرىابأف   Hoffma (2006, 312)كيضيؼ  (.تحت اسـ )غسيؿ الدماغ
أشكاؿ الحرب النفسية، حيث يرمي إلحداث آثار نفسية بعيدة المدل بشكؿ يتجاكز الضحايا الذيف 

شير كي .إلى إدخاؿ الخكؼ كالفزع في نفكس الكثير مف الناسبصكرة مباشرة  عمييـ عتداءالتـ ا
النفسي ىك محاكلة فرض نمط مف الثقافة كالسمكؾ  اإلرىابأف إلى ( 43، 6004عبد الكافي )

 عمى فكرىـ كمعتقداتيـ كتصرفاتيـ.يصؿ إلى حد الرقابة  األفرادعمى عقكؿ ككعي 
 مستكلتسبب رفع  حالة ذىنية عبارة عف النفسي اإلرىابأف  Schmid (2005, 137)كيذكر

جبارىـ عمى الطاعة  األفرادالخكؼ لدل  الجسـ عمى  بشكؿ مباشركىك يؤثر  كالخضكع،لتركيعيـ كا 
كيشير كؿ  .لممخاطر القادمة، كيمنعو مف إجراء تقييـ مكضكعي كالعقؿ
إلى   Pidzhakov,Mayo,Balyasnikov,Bayramov, and Zeleneva (2015, 159)مف
النفسي ، كمنيا  اإلرىابالنفسي يستخدمكف العديد مف الكسائؿ إلشاعة  اإلرىابيقكمكف بمف أف 
 لنشر الشائعاتفيى مجاؿ خصب نشر الذعر كخداع الناس، في نترنت ستخداـ شبكة اإلا

النفسي ينبغي تعميـ األفراد البحث  اإلرىابأنو لمكاجية  Cropley (2005,3)كيذكر  المزعجة.
  ليا. يتعرضكففي التخمص مف الضغكط النفسية التي  بشكؿ إبداعيلمتفكير عف حمكؿ إبداعية 

قدرات يعتمد عمى استخداـ لممشكالت  اإلبداعيلحؿ ( أف ا632، 6006كيذكر جركاف )
تباع التفكير التقاربي كالتباعدم  تعتمد عمى التفكير الناقد  خطكات منطقية محددةفي آف كاحد، كا 

 6001) إبراىيـكيضيؼ  ما.فضؿ الحمكؿ لمشكمة إلى الكصكؿ أللمسعي  اإلبداعيكالتفكير 
 بداعية لدل الطالب حتى تتحسف قدراتيـ العقميةإلاالىتماـ بتنمية القدرات اأنو ينبغي ( 214،

الحؿ إلى أف   Van-Gundy  (2005 ,12)كيشير .لمجابية الضغكط النفسية التي يتعرضكف ليا
التفكير بػكىك ما يسمى يتطمب التفكير في العديد مف الحمكؿ كاختيار أفضميا لممشكالت  اإلبداعي

https://spbu.pure.elsevier.com/ru/persons/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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فيسمى التفكير مف األفكار بيدؼ اختيار إحداىا التقاربي، أما محاكلة الشخص تكليد العديد 
أف التدريب عمى الحؿ  Stevens and Thadani (2007,327)مف كيرل كؿ  .التباعدم
لما تكفره عمى التكيؼ المبدع مع متغيرات الحياة،  الطالبفي تنمية قدرة لممشكالت يفيد  اإلبداعي

الصفي، كتنمي لدييـ الميارات  يـتفاعم كتزيد مفمف حمكؿ تمتاز بالجدة كاألصالة كالكاقعية، 
إلى ( 44، 6042كيشير مجاىد ) .المعرفية كاالجتماعية، التي تعد بدكرىا أساسا في اتخاذ القرارات

 اإلبداعي)التفكير  فكار الجديدةألتدريب عمى تكليد ايتمثؿ في اللممشكالت  اإلبداعيأف الحؿ 
)التفكير  الختيار أفضميا الحمكؿ البديمة المقترحةتدريب عمى تحميؿ كتقييـ كذلؾ الك  (،التباعدم

 الناقد التقاربي(.
كالتي  اآلخريفلمضغكط النفسية مف النفسى يتعرضكف  اإلرىاب ضحاياأف مما سبؽ يتضح 

العمؿ كخفض الدراسة أك عدـ االستمرارية فى مثؿ  خطيرةكنفسية عكاقب صحية يترتب عمييا 
كأف التدريب عمى  البعيد،عكاقب التي يظير أثرىا عمى المدل جتماعي، كالعديد مف الالالتكاصؿ ا

 اإلرىابالضغكط الناجمة عف تمؾ عمى التخمص مف  ىـساعديلممشكالت ربما  اإلبداعيالحؿ 
 .كىك ما يحاكؿ البحث الحالي التحقؽ منو النفسي،

 البحج:مشكلة 

ران لمتحكؿ اليائؿ في نظاـ ، نظالطالب في حياةتعد المرحمة الجامعية مف أىـ مراحؿ الدراسية 
لغاء العديد مف القيكد األسرية المفركضة عميو،  كقد كجد الباحثكف خالؿ عمميـ بالتدريس التعميـ كا 

المشكالت لمكثير مف ببعض كميات جامعة الطائؼ أف ىناؾ شككل مف الطالب عف تعرضيـ 
التغيرات البيئية ك مف ناحية، يا الضغكط النفسية التي يكاجيبسبب النفسية كاإلجتماعية كاألكاديمية 

دائما كف يسع ـمف ناحية أخرل، مما يجعمي تعميميةجتماعية كأسرية أك االمحيطة سكاء تغيرات 
   نفسي إرىابمارس عمييـ و ي  أفادكا بأنك المشكالت، الضغكط ك  مف إلحداث تكازف نفسي لمتخمص

يئة التدريس أك مكظفي بشكؿ مقصكد أك غير مقصكد مف األسرة أك الزمالء أك أعضاء ى
، كالتجاىؿ في الجامعة ـقرانيألأك  ـخكتيإلمف المزايا التي يتـ منحيا الجامعة، مثؿ الحرماف 

حتى تنيار عمييـ تستمر ىذه الضغكط كالتقميؿ مف الشأف، كأف  كالتقميؿ مف الشأف كالتكبيخ،
، التعميـ بسبب تمؾ الضغكط يفكركف في التسرب مف ـأنيك ، القدرة عمى التفكير كيفقدكف ـمعنكياتي

العديد مف كذلؾ ، ك كالتكبيخ مف اآلخريف لإلىانة ـجتماعية خشية تعرضياللمكاقؼ اتجنب ا كأ
 .الجسدم تيا التعذيبر تبمغ في خطك  التيعمى الفرد كالمجتمع اآلثار اليدامة 

مف  أف ىناؾ العديدكبالبحث في األطر النظرية كنتائج البحكث السابقة، كجد الباحثكف 
(، 6046بحثي النكرم )مثؿ النفسي لدل طالب الجامعة،  اإلرىابحديد مستكل البحكث اىتمت بت

ككذلؾ النفسي،  اإلرىابأف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف كتكصمتا إلى ( 6045أنتيش )
( 6042فيناؾ بحكث أخرل اىتمت بخفض مستكل اإلرىاب النفسي، حيث تكصؿ بحث النكايسة )
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لية البرنامج االرشادم االنتقائي في خفض مستكل اإلرىاب النفسي كاالجتماعي لدل إلى فعا
( إلى فعالية برنامج ارشادم في اكتساب 6006طالبات الجامعة، كتكصؿ بحث طقش )

عمى الرغـ مف أىمية مكاجية الضغكط النفسية التي لكف ك استراتيجيات التعامؿ مع العنؼ األسرم، 
، فإف ىذه المرحمة لمرحمة الجامعية كتكريس كافة الجيكد لمتخفيؼ منويتعرض ليا الطالب في ا
عمى اكتساب الحمكؿ اإلبداعية لممشكالت لمكاجية الضغكط النفسية تيـ تتطمب التدخؿ بمساعد

عف اإلرىاب النفسي الذم يمكف أف يتعرضكا لو بتبني ثقافة التفكير لمبحث عف البدائؿ  ةالناجم
ر أفضميا، كالبدء في الحؿ بطالقة كمركنة كأصالة كمراجعة كتقييـ الحؿ كالحمكؿ البديمة كاختيا

بو مف بحث في  في حدكد ما قامكا – مـ يعثر الباحثكفف، ككذلؾ كالعمؿ عمى حميا بطريقة ابتكارية
 اإلبداعيالحؿ استخدـ التدريب عمى  عف أم بحث -الدكريات العممية كعبر شبكة اإلنترنت 

 عففي محاكلة اإلجابة  يالحال البحثمشكمة  حددكىذا ما  ،النفسي ىاباإلر  خفضلممشكالت في 
 اإلرىابخفض لممشكالت في  اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى  فعاليةما  :اآلتيالرئيس  السؤاؿ
 : يفيالسؤاليف اآلت عف ىذا السؤاؿ الرئيسكيتفرع  جامعة الطائؼ، لدل طالبالنفسي 

طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في جات در  رتببيف متكسطي ىؿ تكجد فركؽ  -
 ؟النفسي اإلرىابلمقياس  القياس البعدم

 البعدم يفطالب المجمكعة التجريبية في القياسدرجات  رتب يفركؽ بيف متكسطىؿ تكجد  -
 ؟ النفسي اإلرىابكالتتبعي لمقياس 

 البحج:هذف 

الحؿ اإلبداعي قائـ عمى برنامج مف خالؿ  ىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼر إلخفض ا
 البعدم.ستمرار ىذا األثر خالؿ القياس التتبعي بعد مركر شير مف القياس ا  ، ك لممشكالت 

 البحج:أهمية 

 األىمية النظرية:
الذيف يعانكف مف يستمد البحث أىميتو مف الشريحة العمرية التي يتناكليا كىـ طالب الجامعة  -

 . اإلرىاب النفسي
الحؿ تأصيالن نظرينا لمعالقة بيف التدريب عمى  ومف خالؿ تقديم اليالحتنبع أىمية البحث  -

كىي مف المداخؿ  الطائؼ،النفسي لدل طالب جامعة  اإلرىابلممشكالت كخفض  اإلبداعي
متكافقيف نفسيان عمـ النفس المعرفي المعاصر كالحصكؿ عمى خريجيف مجاؿ  األساسية في

 سكؽ العمؿ.متطمبات مع  لمتكافؽ
 لتطبيقية:األىمية ا
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 اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى ك النفسي  اإلرىابكمقياس يقدـ البحث أدكات جديدة  -
ـ إعدادىا لتناسب المتعمميف بالمرحمة الجامعية في البيئة العربية متمثمة في لممشكالت ت

 .المممكة العربية السعكدية
، الحاليمى نتائج البحث إلى التركيز ع كالمعمميف بالمدارس أعضاء ىيئة التدريس تكجيو نظر -

خفض تيدؼ إلى  التي ةالتدريبيكغيره مف البحكث مكضع االىتماـ، عند إعدادىـ لمبرامج 
 .لدل طالبيـالنفسي  اإلرىاب

تطكير التعميـ الخركج بمجمكعة مف التكصيات في ضكء نتائج البحث بما يفيد القائميف عمى  -
أثناء اإلبداع عمى  يفقادر ك النفسي  ىاباإلر  التحصيف ضدجيؿ يصؿ لمرحمة الجامعي إلعداد 

ليصبحكا مسئكليف في المستقبؿ مف  تعميـ نفسو مسؤكليةكيتحمؿ كؿ منيـ  التعرض لممشكالت
 .في المممكة العربية السعكديةخالؿ تكلييـ لممناصب كالقيادات 

 مصطلحات البحج:المفاهيم االجرائية ل

 Creative Problem Solving لممشكالت: اإلبداعيالحل 
تكليد ك ، فيـ التحدياتنشاط عقمي مركب يعتمد عمى بأنو ا في البحث الحالي عرؼ إجرائين ي

 ،كالتخطيط لمتنفيذ، كالتنفيذ بكفاءة، تتصؼ بالمركنة كاألصالة كالطالقة كالتكسع في التفكير فكارأ
البحث  فيالتنفيذية لمبرنامج المجمكعة التجريبية عمييا في الجمسات طالب تـ تدريب التي ك 

 .الحالي
 Psychological Terrorism النفسي: اإلرىاب

 الذم يمارس بشكؿ مقصكد أك غير مقصكد مف المحيطيف شكؿ مف أشكاؿ العنؼ بأنوعرؼ ي
كمنع التكاصؿ االجتماعي،  الذات، منع التعبير عفالطالب، كيتمثؿ في لدل الخكؼ كالقمؽ لنشر 

كيعرؼ  كالمادم،الجسدم اإليذاءالتقميؿ مف الشأف، ك كنشر الشائعات كالسخرية، ك السمعة كتشكيو 
 المعد بالبحث الحالي.النفسي  اإلرىابمقياس الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في إجرائينا ب

 البحج:محذدات 

بالمستكل  بجامعة الطائؼالمعمارم بكمية اليندسة طالب قسـ مف عينة يتحدد البحث الحالي ب
 ،المعد كما يتحدد بالبرنامج ،ىػ4146/4110الجامعي  ثاني مف العاـالفصؿ الدراسي الفي الثاني 

 .النفسي المعد  اإلرىابكمقياس 
 :السابقة والبحوث اإلطار النظري

 النفسي: اإلرىاب
 Martín-Peña, Rodríguez-Carballeira, Solanelles, García  كؿ مف يرل

and   Winkel  (2010,114)    كىكأشكاؿ العنؼ النفسيمف  النفسي ىك شكؿ اإلرىابأف ، 
 الناس، كيتمثؿ في العديد مف األشكاؿ مثؿ تقييديدد بشكؿ خطير الحياة اليكمية لعدد كبير مف ي
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 اإلرىابكفي محاكلة لدراسة مستكل كالضغط عمى األفراد لمنعيـ مف إجراء عمؿ معيف.  الحريات،
النفسي لدل  اإلرىابس مستكل ( إلى قيا6046النكرم ) ىدؼ بحثالنفسي لدل طالب الجامعة، 

( طالب 600طالب الجامعة في ضكء متغيرم الجنس كالتخصص الدراسي لعينة مككنة مف )
النفسي  اإلرىابكطالبة بالفرقة الرابعة، كتكصؿ إلى أف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف 
يـ إرىاب نفسي كأف اإلناث لدييف إرىاب نفسي أعمى مف الذككر كأف طالب القسـ العممي لدي

النفسي  اإلرىاب( فحص مستكل 6045نتيش )أبحث  كاستيدؼ دبي.ألأعمى مف طالب القسـ ا
( طالب كطالبة مف جامعة القادسية، كتكصمت النتائج 20لدل طالب الجامعة لعينة مككنة مف )

النفسي بسبب التيديد بخصـ الدرجات  اإلرىابإلى أف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف 
كسكء التعامؿ مف بعض اإلدارات كسكء التعامؿ بيف الطالب، كأف الطالبات أكثر معاناة مف 

 النفسي مقارنة بالطالب. اإلرىاب
النفسي يتمثؿ في الحفاظ عمى حالة مف الخكؼ لدل الضحية مف  اإلرىابكيرل الباحثكف أف 

ذالؿ كالمضايقة كالتيديد إلكاتخاذ قرار ضد اإلرادة اجبار عمى إلاالعتداء المفظي كغير المفظي كا
  .ساءة الشفييةإلالجسدم كااإليذاءب

    النفسي. اإلرىابأشكال 
أف أشكاؿ  ;Crowell & Burgess, 1996 (O’Leary & Maiuro, 2001كؿ مف ) يرل
 :النفسي تتمثؿ في اإلرىاب
أك صابة بآلة حادة إلمثؿ الكدمات كالخدكش كالحركؽ ككسر العظاـ كا الجسدم: العنؼ -

 الطمقات النارية. 
السخرية الشديدة كالتصرؼ بطريقة ىجكمية أك ميينة تجاه اآلخريف العنؼ االنفعالي: مثؿ  -

 لقاء المكـ عمى الفرد في جميع المشاكؿا  ، ك نذارات كالقيكد مثؿ العزلة االجتماعية كالرقابة الماليةإلكا
 .دؼ الفر ذالؿ كالسخرية كتخكيإلتدمير الممتمكات اك  يتعرض لياالتي 
تباع ديانة أخرم، ا، كفرض معتقداتو الدينيةالعنؼ الديني: كيشمؿ عدـ السماح لمفرد باتباع  -

 كاالستخفاؼ كالسخرية مف ديانة الشخص كمعتقداتو.
 اإلرىابلو أشكاؿ متعددة مثؿ النفسي الذم يتعرض لو الفرد  اإلرىابكيرل الباحثكف أف 

ليا تأثير عقمي سمبي عميو، كيعرقؿ يككف كالذم في حياتو  األخرلاآلباء كالشخصيات مف المكجو 
تجاىؿ مف ال أخرل مثؿ يككف في صكرة ويمكف أن، ك يواالنفعالي كالشعكر بقيمة الذات لد االتزاف

القمؽ االجتماعي عند التعامؿ مع الشعكر بإلى تدني النمك العقمي ك كالذم يؤدم اآلخريف 
   سمككيات غير سكية.إتباع  كيمكف أف تدفعو إلىالمحيطيف، 
 النفسي: اإلرىاببة عمى تاآلثار المتر 



 8 

and;Springer, Sheridan, Kuo, Tackett, K. ,2002-Kendall   يرل كؿ مف 

Carnes, 2003; Edelson, Mbilinyi, Beeman, and Hagemeister ,2003; Pico-

Alfonso,2005)  رىاب إلعرض األفراد لأف ىناؾ العديد مف اآلثار النفسية التي تترتب عمى ت
كاضطراب تناكؿ الطعاـ االكتئاب كالقمؽ كأعراض اإلجياد الالحؽ لمصدمة بالشعكر النفسي منيا 

شعكر المستمر بأف العالـ مكاف خطير كأنو عاجز عف إدارة األمكر كال، كالتفكير في االنتحار
اف ضد الزكج / الزكجة في ، كالعدك الصعبة، كقد يؤدم إلى االنفعاالت السمبية في مرحمة المراىقة

 Khanكؿ مف كيذكر  . المستقبؿ كاالنسحاب االجتماعي كانخفاض الميارات المفظية كتقدير الذات
and Aziz (2014,275) Nasim,  النفسي تظير في التأثيرات النفسية التي  اإلرىابأف خطكرة

اضطراب ما بعد الصدمة  تستمر مع األفراد المعتدل عمييـ ، كتتمثؿ تمؾ التاثيرات النفسية في
 كظيكر أعراض صحية .

النفسي كاالجتماعي  اإلرىابكقد كجدت بعض البحكث التي سعت إلى التخفيؼ مف حدة 
عالية برنامج ( الذم سعى إلى التحقؽ مف ف6042الذم يتعرض لو الطالب، مثؿ بحث النكايسة )

ات الالتي يراجعف كحدة االجتماعي لدل الطالب اإلرىابنمكذج في خفض أإرشادم انتقائي ك
، كتكصمت ( طالبة60)بجامعة القصيـ لعينة مككنة مف  اإلرشاد النفسي بكمية العمكـ كاآلداب

كسعت دراسة طقش  الطالبات.اإلجتماعي لدل النفسي ك  اإلرىابالنتائج إلى إنخفاض مستكل 
ؿ مع العنؼ ماالتع ستراتيجياتااكتساب ( إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم في 6006)

( طالبة معرضة لمعنؼ األسرم كسكء التكافؽ النفسي، كتكصمت 65األسرم لعينة مككنة مف )
ىناؾ العديد مف كيرل الباحثكف أف  .الطالباتالتكافؽ النفسي لدل  رتفاع مستكلا الدراسة إلى

القمؽ ك بدني شعكر الفرد باالعتداء النفسي أك التتمثؿ في النفسي  اإلرىاباآلثار التي تترتب عمى 
الترىيب كالنقد المستمر كالعزؿ عف العائمة كالتكتر كاضطرابات ما بعد الصدمة، كذلؾ بسبب 

األمكر  في مرحمة الجامعة يعد مفالنفسي  اإلرىاب، كمف ثـ فإف السعي لخفض حدة صدقاءألكا
جميع مع التي ينبغي االىتماـ بيا لمحصكؿ عمى خريج يتمتع بمستكل مرتفع مف التكافؽ النفسي 

 .كيتمكف مف خدمة الكطفالمحيطيف بو 
 Creative Problem Solvingلممشكالت  اإلبداعيالحل 

لممشكالت ىك قدرة الفرد عمى تحديد المشكمة  اإلبداعيالحؿ "( أف 4، 6003يرل تكفيؽ )
 ."كمعالجتيا كمحاكلة التكصؿ إلى حمكؿ ممكنة، ثـ تقييـ ىذه الحمكؿ لمتكصؿ إلى الحؿ المالئـ

ة اإلبداعيالحمكؿ أف  Cropley, Kaufman and Cropley (2008,105)يذكر كؿ مف ك 
، كذلؾ ، كتتصؼ بالجدة كاألصالةلممشكالتحمكؿ مفيدة يجب أف تيدؼ إلى تكفير لممشكالت 
اإلبداع مفيد اجتماعينا لذا يمكف القكؿ أف ، بفاعمية في حؿ المشكمة اإلبداعي الشخصحتى يسيـ 

 Reiter-Palmon and)كيرل كؿ مف  عمى المجتمع باالزدىار كاالستقرار.تو مخرجا تعكدعندما 
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Palmon ,2013)-;Carmeli, Gelbard and Reiter Illies,2004   بيف  افرقن أف ىناؾ
تكليد : عممية التفكير أماستمرار يشير اإلبداع إلى ، حيث ممشكالتل اإلبداعيحؿ الاإلبداع ك 

ة األساسية اإلبداعيإلى العمميات لممشكالت يشير  اإلبداعيؿ ح، بينما الأفكار جديدة كمفيدة
كالتفكير بيا المرتبطة بمرحمة التكليد التي تتضمف التحديد كالبناء كالبحث عف المعمكمات 

 .كتخطيط التنفيذ ىا، باإلضافة إلى مرحمة التنفيذ، كالتي تتضمف تقييـ الفكرة كاختيار كاكتسابيا
لممشكالت  اإلبداعيأف ميارات الحؿ  Chauhan and Sood (2018.1414)يذكر كؿ مف ك 

ذكر  كىيذكر المتعمـ لعدد كبير مف األفكار تتفؽ مع المكقؼ، كالمركنة  كىيتتمثؿ في الطالقة 
ذكر المتعمـ ألفكار فريدة  كىيالمتعمـ لمجمكعة كبيرة مف األفكار تتعمؽ بالمكضكع، كاألصالة 

قدرة المتعمـ عمى إضافة أفكار كتفاصيؿ  كىيكسع في التفكير كغير تقميدية تتعمؽ بالمكضكع، كالت
 جديدة إلى ما ىك مكجكد بالفعؿ.
عممية عقمية مركبة تستخدـ جميع ميارات  بداعي لممشكالت ىكإلكيرل الباحثكف أف الحؿ ا
متكصؿ إلى حؿ جديد يتسـ بالطالقة كالمركنة كاألصالة كالتكسع التفكير كالنقد بخطكات محددة ل

كرم بيدؼ زيادة كعي المتعمميف بكيفية معالجة المشكالت، كالتخطيط ليا، ككذلؾ تكفر ليـ الف
 الطرؽ كاألفكار لمتعامؿ مع المشكالت الحياتية، كالتكصؿ إلى أفضؿ السبؿ لحميا.

 : عناصر حل المشكمة بطرق إبداعية
 إلبداعياقدـ التراث النفسي في ىذا المجاؿ العديد مف النماذج لعرض خطكات الحؿ 

كالذم  Treffinger, Isaksen and Stead-Dorval (2006,18)نمكذج ألممشكالت، مثؿ 
 لممشكالت تتمثؿ في: اإلبداعيعرض ثالث خطكات رئيسة لمحؿ 

كضع األىداؼ المرجك تحقيقيا، كجمع البيانات عف المشكمة، كصياغة ىي  :مشكمةفيـ ال -
 .المشكمة بشكؿ كاضح

ىي كالمركنة  في كقت محدد، نتاج العديد مف البدائؿإفي  قةالطالىي  :األفكارتكليد   -
نتاج بدائؿ غير مألكفة إصالة في أل، كاتغيير طريقة التفكير في مكاجية المشكالت

 .، كالتكسع في ذكر األفكاركجديدة
 البدء بالحؿ كالتحقؽ مف صحة الحؿ. ىي  :التحضير لمتنفيذ -
 :تتمثؿ فيشكمة بطريقة إبداعية أف عناصر حؿ الم Baumgartner(2018,2)يرل ك 
 .، ككضع الحمكؿ بناءن عمى عناصرىاالتفكير الجدم في المشكمة، كتحميؿ عناصرىا  -
األخطاء،  نفسأسباب الفشؿ في حّميا لعدـ تكرار كتحديد استنتاج العبر مف حمكؿ سابقة،  -

  .كالبحث عف بدائؿ أخرل
  .حسف مخاطبة صاحب المشكمة -
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  .عناصر إيجابّية، كتقكيتيا، كتنميتياف لدل الفرد ماستثمار ما  -
ـّ اختيار أفضميا كأنسبيا -   .كضع قائمة بالحمكؿ المتاحة، كتحميميا، ث
 .اعتماد مبدأ الحكار كضركرة سماع كجية نظر صاحب المشكمة -
ذىنية، تصؿ بيف عناصر المشكمة، كتمؾ المكّكنة لمحؿ، كبحث كّؿ ذلؾ  خريطة كضع -

 ض الكاقع.عمى أر  تحقيقوذىنيان، قبؿ 
 .مدل االستجابة مف عدميافحص مالحظات باستمرار لمراحؿ تطّكر الحّؿ، ك التسجيؿ  -

كيرل الباحثكف أنو مف المفترض أف يفصؿ المتعمـ نفسو تمامنا قبؿ استخداـ عناصر حؿ 
عدـ التحيز ألفراد كذلؾ المشكمة بطريقة إبداعية، كذلؾ حتى ال ينظر نظرة محدكدة لممشكمة، ك 

يرل المشكمة مف خالؿ كجية حتى الالؿ استخداـ عناصر حؿ المشكمة بطريقة إبداعية معينيف خ
 نظرىـ.

 البحج:فروض 
درجػػػات طػػػالب المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة  رتػػػببػػػيف متكسػػػطي  ةإحصػػػائيذات داللػػػة تكجػػػد فػػػركؽ  -

 المجمكعة التجريبية.طالب لصالح النفسي  اإلرىابفي القياس البعدم لمقياس كالضابطة 
درجات طػالب المجمكعػة التجريبيػة فػي  رتب يبيف متكسط ةإحصائيذات داللة فركؽ ال تكجد  -

 .النفسي اإلرىابالقياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس 
 إجراءات البحج:

  البحث:المنيج المستخدم في 
ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحكث شبو التجريبية التي تيدؼ إلى بحث أثر متغير تجريبي 

المتغير التابع( كيتمثؿ في )في لممشكالت  اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى ستقؿ( كىك )المتغير الم
 . جامعة الطائؼ لدل طالبالنفسي  اإلرىاب
 البحث:مجتمع 

، كالمسجميف بجامعة الطائؼبكمية اليندسة  العمارةقسـ تككف مجتمع البحث مف جميع طالب 
التعرض كالمرتفعيف في مستكل ، ق 4146/4110مف العاـ الجامعي  الثانيفي الفصؿ الدراسي 

 .( شيرنا6.4( شيرنا باحراؼ معيارم )613، كمتكسط أعمارىـ )ليـ مف المحيطيف إلرىاب النفسيل
 اًلستطالعية:العينة أوًًل: 

بكمية  العمارةقسـ طالب مف  ا( طالبن 62بمغ قكاميا ) لمبحث استطالعيةعينة  اختيارتـ 
 قدره بانحراؼ معيارم ،اا تقريبن ( شيرن 614)ىـ الزمنية غ متكسط أعمار بمك  ،بجامعة الطائؼاليندسة 

 .ا( شيرن 4.4)
 العينة األساسية: ثانًيا:
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بجامعة بكمية اليندسة  العمارةقسـ طالب مف  ا( طالبن 41عينة أساسية قكاميا ) اختيارتـ 
عينة ماألكاديمي ل ركعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أف يككنكا مف نفس المستكلك  ،الطائؼ

 )إعدادالنفسي  اإلرىابمقياس في  األعمىاإلرباع كحصمكا عمى درجات تقع في  ،االستطالعية
( شيرنا 644.4( شيرنا، كمتكسط )620 -645كتراكحت أعمارىـ الزمنية مابيف ) (،الباحثيف

( 4جريبية )، كتـ تقسيـ العينة بالتساكم إلى مجمكعتيف األكلى ت( شيرنا6.2كانحراؼ معيارم )
 .( طالب4طالب كالثانية ضابطة )

 :التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ثالثًا:
عمى التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات التي يمكف  الباحثكفحرص 

 في:كالمتمثمة  ،أف تؤثر عمى نتائج البحث
استراتيجيات الطالب عمى في تدريب  الخامسالثاني ك  افالباحثاشترؾ القائـ بالتجربة:  -أ
 . ، نظرنا لتكاجدىما الدائـ بالقرب مف كمية اليندسةلممشكالت اإلبداعيالحؿ 
العينة  مع جميع أفراد كؿ جمسةخالؿ محتكل التدريب  تكحيدتـ المثيرات المستخدمة:  -ب
 .التجريبية

مستكل ابطة في العمر الزمني ك كما تـ حساب التكافؤ بيف طالب المجمكعتيف التجريبية كالض
 ،نتائج البحث فيأثر ىذه المتغيرات كذلؾ حتى ال يككف الختالؼ  ،رىاب النفسيإلالتعرض ل
 .( يكضح ذلؾ4كالجدكؿ )

   طالبرتة درجاخ  نمتُسطٓ "U( وتائج حساب قٕمح "1جذَل )

  .انثحث عهّ متغٕراخانمجمُعتٕه انتجرٔثٕح َانضاتطح 

 
 متغيرات البحث

 وعة التجريبية المجم
 7ن = 

 المجموعة الضابطة 
 7ن = 

U Z  مستوى
 ةالدالل

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 المتوسط الرتب

االنحراف 
 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

غير  53212 1.315 1.315 7377 131 1.731 12315 73.7 132 1.732 العمر الزمني
 ةدال

ب
ها

إلر
ا

 
ي

س
نف

ال
 

منع التعبير عن 
 الذات

غير  53555 17315 11315 7315 5377 1131 11315 7315 5370 1131
غير  53752 15355 1735 0327 5302 2.32 7035 7307 5302 2130 العزل اًلجتماعي دالة
تشويو السمعة  دالة

 ونشر الشائعات 
غير  53257 27355 12315 0315 132 1230 71315 7315 132 1030

 دالة

التقميل من 
 الشأن

غير  53177 11315 15315 7312 232 2737 17315 7372 231 2731
غير  537.7 22355 1035 0312 232 2731 7735 7372 5302 2130 نفسيالاإليذاء دالة
غير  .5371 12355 1735 0355 23.7 31. 7235 7355 231 7357 الدرجة الكمية دالة
 دالة

بيف متكسطي رتب درجات أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائينا  (4)الجدكؿ يتضح مف 
قبؿ بدء النفسي كأبعاده  اإلرىابفي متغيرم العمر الزمني ك  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 .بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة امناسبن  اتكافؤن مما يعنى أف ىناؾ  ،التجربة
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 البحج: أداتي: ارابع  

 (1ممحق ) الباحثين(إعداد )لدى طالب الجامعة فسي الن اإلرىابمقياس ( 1)
مثؿ  الذم يتعرض لو أفراد العينة النفسي اإلرىابمستكل  الكشؼ عف :المقياس اليدف من

كالتقميػؿ مػف  كالسػخرية،العزؿ االجتماعي كتشػكيو السػمعو كنشػر الشػائعات منع التعبير عف الذات ك 
   .النفسياإليذاءالشأف ك 

بعض المقياس تـ االستفادة مف المقاييس المتضمنة في إلعداد : ياسلممقاألساس النظري 
 مثؿرىاب النفسي إلالذيف يتعرضكف ل المتعمميفتحدد صفات التي البحكث السابقة كاألطر النظرية 

كصياغة  ،المقياس أبعادكذلؾ لتحديد ( Leymann,1990 ؛ 6045نتيش، أ)كؿ مف  مقياس
 .العبارات المتضمنة في كؿ ب عد

مكزعة عمى  تقريرية عبارة (46)يتككف المقياس فى صكرتو النيائية مف  ف المقياس:وص
العزؿ "، ك(6-4مف )كيضـ العبارات  "منع التعبير عف الذات"ىى رىاب النفسي إللأبعاد  خمسة

كيضـ  "تشكيو السمعو كنشر الشائعات كالسخرية"، ك(43 -40)كيضـ العبارات مف  "االجتماعي
 "النفسياإليذاء"، ك(46 -64مف )كيضـ العبارات  "التقميؿ مف الشأف"، ك(63 -44)العبارات مف 

 (.46 -44مف )كيضـ العبارات 
أبدنا(، كتقدر بالدرجات -أحياننا -)دائمنا إستجابات: أماـ كؿ عبارة يكجد ثالث تقدير الدرجات

كال تكجد عبارات ( عمى الترتيب، حيث جميع العبارات في إتجاه كاحد )السمة السالبة(، 4-6-4)
ختيار إحدل  الثالث، كبذلؾ تككف النياية  اإلستجاباتعكسية، كعمى الطالب قراءة كؿ عبارة كا 

اإلرىاب النفسي ( درجة، كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى كجكد مستكل مرتفع مف 444العظمى ىى )
 كالعكس صحيح.لدل الطالب 

 لممقياس:الخصائص السيكومترية 
 الصدق:-1
كالشػريعة محكمػيف مػف أسػاتذة عمػـ الػنفس  تسػعةعمػى تػـ عػرض المقيػاس  :كمينالمح صدق-أ 

كالجػدكؿ  ،العباراتكضكح ككفاءة  كطمب مف كؿ منيـ إبداء الرأم حكؿ ،بجامعة الطائؼكاألنظمة 
 :المقياس عباراتمف  عبارةيكضح النسب المئكية التفاؽ السادة المحكميف عمى كؿ  التالي

  انىفسٓ اإلرٌابنمحكمٕه عهّ عثاراخ مقٕاس ( اتفاق انسادج ا2جذَل )
رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

2 255% 2 255% 27 255% 11 255% .. 255% 
1 255% 25 255% 20 255% 17 255% .7 255% 
. 0030% 22 0030% 22 255% 17 255% .1 0030% 
7 255% 21 255% 15 255% 10 255% .7 255% 
1 255% 2. 255% 12 0030% 12 0030% .7 255% 
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رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

رقـ 
 العبارة

نسبة 
 االتفاؽ

7 0030% 27 0030% 11 0030% .5 0030% .0 255% 
7 255% 21 255% 1. 255% .2 255% .2 255% 
0 255% 27 255% 17 255% .1 255%   

 النفسػي اإلرىػابمقيػاس  عبػاراتسب اتفاؽ السػادة المحكمػيف عمػى أف ن (6)يتضح مف الجدكؿ 
%( 55.5)بنسػػبة إتفػػاؽ معػػدؿ قبػػكؿ العبػػارة قػػد تػػـ تحديػػد ، ك ( %400 –55.5تراكحػػت مػػا بػػيف )

إليػػو يكجػػو  أفضػػركرة إظيػػار ىػػى  إلييػػاالتػػي أشػػاركا  ديالتككانػػت أىػػـ التعػػ، مػػف المحكمػػيف فػػأكثر
ظيػػػار خػػكؼ الكالػػػمػػػف اآلخػػريفالنقػػد  رىػػاب نفسػػػي ، ككيػػػؼ إبػػف الػػػذم يتحػػكؿ إلػػػى ديف عمػػػى اال، كا 
بعد إجػراء  مرة أخرل عمى المحكميف عرض المقياستـ ك رىاب نفسي ، إالمادم إلى  اإليذاءيتحكؿ 

 .التعديالت المطمكبة كأفاد جميع المحكميف بصدؽ المقياس
عينػة بػيف درجػات طػالب ال سػبيرمافرتبػاط التػـ حسػاب معامػؿ ا :صدق المحكك الخكارجي –ب

كدرجػاتيـ فػى مقيػاس  إعػداد/ البػاحثكف-النفسػي  اإلرىػاب( طالبنػا فػى مقيػاس 62االستطالعية )ف=
( كىػػػك داؿ عنػػػد مسػػػتكل 0.46(، كقػػػد كجػػػد أنػػػو يمثػػػؿ )6045) انتػػػيشإعػػػداد/ -النفسػػػي  اإلرىػػػاب

  .مناسبة(، كىي قيمة تدؿ عمى أف المقياس لو درجة صدؽ 0.04)
 ثبات:ال -2

 أسػػابيع  أربعػػةاالختبػػار بفاصػػؿ زمنػػي قػػدره  تطبيػػؽ الثبػػات بطريقػػة إعػػادةبحسػػاب  البػػاحثكفقػػاـ 
منػػع التعبيػػر عػػف لبعػػد "  كبمغػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات طالبنػػا (62 ) ف = االسػػتطالعيةعينػػة العمػػى 
تشػػػكيو السػػػمعو كنشػػػر الشػػػائعات كلبعػػػد "  ،(0.46" )العػػػزؿ االجتمػػػاعي كلبعػػػد" (، 0.44) "الػػػذات 

( 0.42" ىػك  ) النفسػياإليذاءكلبعػد "  ،(0.36" )التقميػؿ مػف الشػأف  بعػد "كل ،(0.46" )كالسخرية 
 ممقيػاسل مناسػبممػا يػدؿ عمػى ثبػات (، 0.04كىى قيـ دالة عند مسػتكل )( 0.44كلمدرجة الكمية )

، كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات  المقيػػاس مػػف خػػالؿ كيػػدعك إلػػى الثقػػة فػػي النتػػائج التػػي يمكػػف التكصػػؿ إلييػػا
الفرعيػػػػة كالدرجػػػػة الكميػػػػة لممقيػػػػاس، فكانػػػػت قيمػػػػة معامػػػػؿ  لألبعػػػػاد ، ركنبػػػػاخاسػػػػتخداـ معامػػػػؿ ألفاك

(، كلبعػد " 0.44" )العزؿ االجتمػاعي كلبعد" (، 0.36) لبعد " منع التعبير عف الذات "ألفاكركنباخ 
(، كلبعػد " 0.35" )التقميؿ مف الشػأف (، كلبعد " 0.40" )تشكيو السمعو كنشر الشائعات كالسخرية 

 كيشير ذلؾ إلى ثبات مناسب لممقياس. ( 0.44( كلمدرجة الكمية )0.44" ىك  ) فسيالناإليذاء
 الداخمي: اًلتساق-3

تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة 
  ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.أبعاد المقياسكدرجة كؿ بعد مف النفسي  اإلرىابلمقياس 

 تٕه انذرجح انكهٕح نهمقٕاس َدرجح كم تعذ االرتثاط( معامالخ 3جذَل )
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 معامل الثبات عدد المفردات أبعاد المقياس
 5371 2 منع التعبير عن الذات

 5370 7 العزل اًلجتماعي

 5377 25  والسخرية تشويو السمعة ونشر الشائعات

 5372 7 التقميل من الشأن

 5371 7 النفسياإليذاء

 ؾ عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس كدرجػػاتككػػذل
 ، كالجدكؿ التالى يكضح ذلؾ.عبارتو

 ( معامالخ االرتثاط تٕه درجح كم تعذ مه أتعاد انمقٕاس َدرجاخ عثارات4ًجذَل )

منع التعبير عن 
 الذات

العزل 
 اًلجتماعي

السمعة تشويو 
ونشر الشائعات 

 والسخرية 

قميل من الت
 الشأن

 النفسياإليذاء

2 5372 25 5372 27 5370 17 5372 .. 5372 
1 5371 22 5371 20 5372 10 5371 .7 5370 
. 5372 21 5372 22 5377 12 5372 .1 5370 
7 5370 2. 5371 15 5375 .5 5370 .7 5372 
1 5375 27 537. 12 5370 .2 5377 .7 5372 
7 5371 21 5372 11 5377 .1 5372 .0 5371 
7 5372 27 5371 1. 5375   .2 5372 
0 5370   17 5372     
2 5370   11 5372     
     17 5372     

( أف جميع قيـ معامالت االرتباط بػيف الدرجػة الكميػة لممقيػاس كدرجػة كػؿ 1يتضح مف الجدكؿ )
لمقيػاس كدرجػات عباراتػو، بعد مف أبعاده، ككذلؾ معػامالت االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد ا

 (، مما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمى.0.04دالة عند مستكل )
 (2ممحق) (نيالباحثإعداد )لممشكالت  اإلبداعيالحل قائم عمى البرنامج ( ال2) 
 لمبرنامج:العام  يدفال

عقػػب التػػدريب عمػػى البرنػػامج  لػػدل طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػةالنفسػػي  اإلرىػػاب مسػػتكلخفػػض 
 .لممشكالت اإلبداعيالحؿ القائـ عمى 

 البرنامج:جمسات 
  ىما:يتككف البرنامج مف نكعيف مف الجمسات 

 اإلعالمية:: الجمسات (1)
 البحػث متغيػرمبمعمكمػات عػف طالب المجمكعة التجريبية إلى إمداد  اإلعالميةالجمسات  ىدفت

ػاك  ،تييئػتيـ لمتػدريبلكذلػؾ  ،(النفسػي باإلرىػا –لممشػكالت  اإلبػداعيالحػؿ ) ليعػرؼ كػؿ مػػنيـ  أيضن
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 جمسػتيففػي الجمسػات اإلعالميػة تتمثػؿ ما ىك مطمكب منو، كما ىك مستكم األداء المتكقع مػنيـ، ك 
 ا.ستغرؽ تنفيذىا أسبكعن ا
  التنفيذية:: الجمسات (2)

لممشكالت  بداعياإلالحؿ الحالي مف خالؿ الجمسات التنفيذية إلى التدريب عمى  البحثسعى 
 خفض مستكلىدؼ التدريب كىك إلى لمكصكؿ  اإلعالميةخالؿ الجمسات مما تـ تعممو  كاالستفادة

( جمسة 43الجمسات التنفيذية ) كاستغرقت ،المجمكعة التجريبيةلدل التعرض لإلرىاب النفسي 
كمف تقريبان( ة ساعة كاحد، كزمف كؿ جمسة )اتقريبن  ابيعأس( 3) مدة بكاقع ثالث جمسات أسبكعينا

 .لممشكالت اإلبداعيالحؿ يتـ تدريب الطالب عمى  التنفيذيةخالؿ الجمسات 
 الجمسات:الفنيات المتبعة في تنفيذ  -

 .العصؼ الذىني. المناقشة. التعزيز. اإللقاء  
  :جمسات البرنامجوصف محتوى 
لممشكالت  بداعياإلالحؿ جمسات البرنامج القائـ عمى محتكل ل اممخصن  التالييكضح الجدكؿ 

  منيا: كاليدؼيا كعددىا كزمن

 .نهمشكالخ اإلتذاعٓانحم محتُِ جهساخ انثروامج انقائم عهّ  (5جذَل )

رقم 
 الجمسة

 عنوان الجمسة
 عدد 

 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 اإلبداعيالحل  1
 لممشكالت

 
 
 
 
 
 
2 

 اعالمية

 

66 
 دقيقة

 التعزيز   + قاءاإلل
العصف   + المناقشة  +

 الذىني.

 %( عمى أن:85أن يصبح الطالب قادًرا بنسبة إتقان ًل تقل عن )
 بداعي لممشكالت.إليعرف معنى الحل ا -

 يذكر عناصر حل المشكمة بطرق إبداعية. -

 اإلرىاب 2
 النفسي

66 
 دقيقة

 +   اإللقاء
 المناقشة  + التعزيز
 + 

 الذىني.العصف  

 %( عمى أن:85بح الطالب قادًرا بنسبة إتقان ًل تقل عن )أن يص
 يعرف معنى اإلرىاب النفسي -

 يذكر أشكال اإلرىاب النفسي -

 يوضح اآلثار المترتبة عمى اإلرىاب النفسي. -

1 
 إلى
4 

  التدريب عمى 
 األصالة

4 
 جمسات

  

66 
 دقيقة

 
 + التعزيز +   اإللقاء

 +  المناقشة 
العصف  

 الذىني.

 %( عمى أن:85طالب قادًرا بنسبة إتقان ًل تقل عن )أن يصبح ال
 يذكر معنى األصالة     -
 يستخمص األفكار والمعمومات من المشكمة التي عرضت عميو.  -
 يتنبأ بأفكار تتناسب مع المشكمة التي عرضت عميو. -
 يصيغ المشكمة المعروضة عميو بمغتو الخاصة. -

 عروضة عميو.يمخص األفكار الرئيسة المنبثقة من المشكمة الم -

يوضح العالقة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية لممشكمة التي  -
 عرضت عميو. 

 يتنبأ بالنتائج غير المألوفة المترتبة عمى المشكمة المعروضة عميو. -
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رقم 
 الجمسة

 عنوان الجمسة
 عدد 

 الجمسات

زمن 
 ةالجمس

الفنيات 
 الجمسات اإلجرائي مناليدف  المستخدمة

 يقدم تداعيات محتممة وأفكار غير مباشرة لممشكمة المعروضة عميو. -

 يوضح التفاصيل الخفية لممشكمة المعروضة عميو. -

 قدم إضافات نادرة لتوضيح أبعاد المشكمة.ي -

 يبادر بتقديم حمول نادرة لممشكمة المعروضة عميو. -
5 
 إلى
8 

 التدريب عمى
 الطالقة 

4 
 جمسات

66 
 دقيقة

 
 التعزيز +   اإللقاء

 المناقشة  +
 + 

العصف  
 الذىني.

 %( عمى أن:85أن يصبح الطالب قادًرا بنسبة إتقان ًل تقل عن )
 قةيذكر معنى الطال -

 ينتج أكبر عدد من العناوين المعبرة عن المشكمة. -

 يعيد صياغة المشكمة بأكثر من طريقة. -

 يحدد أوجو اًلختالف بين عناصر المشكمة بطرق عديدة. -

 يستنبط أكبر عدد من القرائن التي تبرز المشكمة.  -

 عدد من التنقيحات غير المألوفة إليجاز المشكمة. يقدم أكبر -

 لنيايات المحتممة لممشكمة.يقترح أكبر عدد من ا -

 ينتج أكبر عدد من اًلحتياطات لتجنب مثل ىذه المشكمة. -

 يستخمص أكبر عدد من الدروس المستفادة من المشكمة. -
9 
 إلى
12 

 التدريب عمى
 المرونة 

4 
 جمسات

66 
 دقيقة

 +   اإللقاء 
 المناقشة  + التعزيز
 
+ 

العصف  
 الذىني.

 %( عمى أن:85ن ًل تقل عن )أن يصبح الطالب قادًرا بنسبة إتقا
 يذكر معنى المرونة.   -

 يقترح عناويًنا إبتكارية تعبر عن الجوانب المتعددة لممشكمة. -

 يستخرج شواىد ومؤشرات إبداعية تدل عمى المشكمة. -

 يبدي برأيو في جوانب متعددة لممشكمة. -

 يذكر طرًقا لمتوافق مع المشكمة. -

 إيجابية. يحول الجوانب السمبية لممشكمة إلى جوانب -

 يستخدم المعطيات والمعمومات المتاحة في حل المشكمة. -

جوانبيا ومراحميا  إبداعي يوضحتحويل المشكمة إلى رسم تخطيطي  -
 وأسبابيا.

 يبحث عن الدوافع الكامنة التي أدت إلى وقوع المشكمة.-
13 
 إلى
16 

 التدريب عمى 
 الفكريالتوسع 

4 
 جمسات

66 
 دقيقة

 اإللقاء 
 التعزيز +  

 المناقشة  +
+ 

العصف  
 الذىني.

 %( عمى أن:85أن يصبح الطالب قادًرا بنسبة إتقان ًل تقل عن )
 يعرف معنى التوسع الفكري.   -

يذكر أكبر عدد من الشخصيات أو األحداث أو المؤسسات ذات العالقة  -
 بالمشكمة.

 يذكر أكبر عدد من األسباب المولدة لممشكمة. -

 براتو السابقة وربطيا بالمشكمة.يطرح أفكاًرا جديدة بناًء عن خ -
 يضيف معمومات وبيانات عديدة لجميع أبعاد المشكمة. -
 يربط األفكار المتناثرة في المشكمة بطرق متنوعة.   -
 يطرح أسئمة متنوعة حول المشكمة.   -
 يوضح التفاصيل الخفية لممشكمة المعروضة عميو. -

 يقترح أضافة نادرة تسيم في حل المشكمة. -

 منية والمكانية لتطبيق البرنامج:الحدود الز  -
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 ةفتر " ك"التنفيذية" اإلعالميةالجمسات "ة إلى فباإلضا اأسبكعن  القبمي كالبعدمتطبيؽ الاستغرؽ 
طالب )المجمكعة  سبعةلعينة مككنة مف  اأسبكعن جمستيف بمعدؿ  أسابيع تسعةمدتيا زمنية 

كتـ التدريب بإحدل الحجرات الدراسية بجامعة الطائؼ، بكمية اليندسة  العمارةالتجريبية( مف قسـ 
 جامعة الطائؼ.بمقر 

 :البرنامجالتحقق من صالحية  -
لممشكالت  اإلبداعيالحؿ تـ عرض جمسات البرنامج القائـ عمى ميارات  :البرنامجصدق 

ألخذ بجامعة الطائؼ  اآلداببكمية محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس  تسعةعمى 
ب منيـ إبداء م  لمعرفة مدل صالحية البرنامج الم عد ط  ك رحاتيـ حكؿ الجمسات كىدفيا، كمقت آرائيـ
 كالجدكؿ التالي يكضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى عناصر تحكيـ البرنامج.، حكؿ البرنامج الرأم

انحم  انقائم عهّوسة االتفاق تٕه انمحكمٕه عهّ عىاصر تحكٕم انثروامج  (6جذَل )

 نهمشكالخ اإلتذاعٓ

 نسة االتفاق عناصر التحكُن م

 %011 .صالحُة الثرناهج للتطثُك علً هجوىعة الثحث 0

 %011 .ارتثاط أهداف الجلسات تالوحتىي 9

 %88.8 الطالب.هالءهة األنشطة والوهام لوستىي  3

 %011 .هناسثة الوحتىي داخل كل جلسة ألهدافه 4

 %88.8 .االهدافلودي تحمك  التمىَن لُاس 5

 أف نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى عناصر التحكيـ تراكحت ما بيف (3)مف الجدكؿ  يتضح
كتعتبر ىذه النسب مناسبة مما يدعكا إلى الثقة في صالحية البرنامج بأىدافو  %،( 400 ،55.5)

جراءاتو كطرؽ تقكيمو ، كتـ عمؿ التعديالت التي أشاركا إلييا كعرضت عمييـ مرة أخرل كأفادكا كا 
 . لممشكالت اإلبداعيبصالحية البرنامج في التدريب عمى الحؿ جميعا 

  البحج:إجراءات  خامس ا:

تطبيؽ فى لمدراسات العميا كالبحث العممي لمتـ الحصكؿ عمى مكافقة ككيؿ الجامعة  .4
بجامعة بكمية اليندسة  العمارةطالب قسـ مقابالت مع  عقدثـ تـ  ،المرحمة الجامعية

 . البحثمف يدؼ ال لتكضيحالطائؼ 

مف  اإلرباع األعمىكتحديد الطالب الذيف تقع درجاتيـ في النفسي  اإلرىابمقياس طبؽ  .6
 .المقياس درجات

العمر في  ابينيم إجراء التكافؤكتـ  ،لى مجمكعتيف تجريبية كضابطةإتـ تقسيـ الطالب  .4
 النفسي. إلرىابالتعرض لمستكل الزمني ك 

 لممشكالت. اإلبداعي الحؿجمسات البرنامج القائـ عمى تـ إعداد  .1
طالب مى لممشكالت ع اإلبداعيالحؿ عمى  البرنامج القائـالقياـ بتطبيؽ جمسات  .2

 فقط.المجمكعة التجريبية 
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الضابطة  المجمكعةعمى النفسي  اإلرىابمقياس تـ تطبيؽ البرنامج مف  االنتياءبعد  .3
المجمكعة  بطال عمى شيربعد مركر  داةألاثـ تطبيؽ نفس  ،كالتجريبية )قياس بعدل(

 قياس تتبعي(.فقط ) التجريبية

دخاؿ البيانات عبر الحاسب اآللي مف خالؿ ك  النفسي، اإلرىابمقياس تـ جمع نتائج  .4 ا 
 .(43اإلصدار ) Statistical package for social Science (SPSS)برنامج  

كصياغة  ،السابقة البحكثنتائج ك  في ضكء اإلطار النظرم البحثتـ تفسير نتائج  .5
 .التي تـ التكصؿ إلييا لتكصيات الخاصة بالنتائجا

 وتفسيرها: نتائج البحج

بين  ةإحصائيذات دًللة  توجد فروق"  أنو: عمىينص ىذا الفرض  األول:الفرض 
مقياس في القياس البعدي لطالب المجموعتين التجريبية والضابطة درجات  رتبمتوسطي 

اختبار  تـ استخداـ كالختبار صحة ىذا الفرض ." لصالح المجموعة التجريبيةالنفسي  اإلرىاب
 رتبمتكسطي لألزكاج غير المتماثمة لبحث داللة الفركؽ بيف  Mann Whitneyماف كيتنى 

 ،النفسي اإلرىابفي القياس البعدم لمقياس طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة درجات 
 كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي:

 

 طالب انمجمُعتٕه درجاخ رتة متُسطّ ( نUقٕمح ) (7ذَل )ج

 .َأتعادي انىفسٓ اإلرٌابمقٕاس ن انتجرٔثٕح َانضاتطح فٓ انقٕاس انثعذْ

 البعد
 

المتو ن المجموعة
 سط

االنحرا
ف 

 المعياري 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 معامل
مان 
 Uويتنى 

 الدًللة Zقيمة 
حجم 
 التأثير

 6.61مستوى عند  دالة 320. 53555 77.66 11.66 6.78 25.5 7 الضابطة منع التعبير عن الذات
5301 

 28.66 4.66 1.1 17.6 7 التجريبية

دالة عند  322. 53555 77.66 11.66 6.75 13.2 7 الضابطة العزل اًلجتماعي
 6.61مستوى 

5307 
 28.66 4.66 6.69 8.14 7 التجريبية

ونشر الشائعات السمعة تشويو 
 والسخرية

دالة عند  321. 53555 77.66 11.66 2.3 29.7 7 الضابطة
مستوى 
6.61 

5301 
 28.66 4.66 1.66 17.1 7 التجريبية

 6.61مستوى دالة عند  320. 53555 77.66 11.66 1.1 16.5 7 الضابطة التقميل من الشأن
5301 

 28.66 4.66 1.66 16.1 7 التجريبية

دالة عند  327. 53555 77.66 11.66 1.6 16.2 7 الضابطة اإليذاءالنفسي
 6.61مستوى 

5301 
 28.66 4.66 6.75 16.2 7 التجريبية

 الدرجة الكلية
 3.14 6.666 77.66 11.66 3.1 161.4 7 الضابطة

مستوى دالة عند 
 28.66 4.66 2.2 62.7 7 التجريبية 6.84 6.61

 كالضابطةالتجريبية  تيفالمجمكعمتكسطات درجات لقيـ  البيانيالتمثيؿ  التالييكضح الشكؿ ك 
 .كأبعاده النفسي اإلرىابفي القياس البعدم لمقياس 
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في القياس  والضابطةالتجريبية  تين( التمثيل البياني لمتوسطات درجات المجموع1شكل )
 النفسي. اإلرىابالبعدي لمقياس 

 رتػب درجػػات أبعػػادا بػيف متكسػػطي كجػكد فػػركؽ دالػة إحصػػائين  (4( كالشػػكؿ )4)يتضػح مػػف الجػدكؿ 
كنشػػػػر السػػػػمعة ، تشػػػػكيو العػػػػزؿ االجتمػػػػاعيمنػػػػع التعبيػػػػر عػػػػف الػػػػذات ، )النفسػػػػي  اإلرىػػػػاب مقيػػػػاس

المجمػكعتيف ( كالدرجػة الكميػة لػدل طػالب اإليػذاء النفسػيالشائعات كالسخرية ، التقميؿ مف الشػأف ، 
كمػػػا  ،المجمكعػػػة التجريبيػػػةطػػػالب ( لصػػػالح 0.04التجريبيػػػة كالضػػػابطة، كىػػػى دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل )

(، 0.51(  مػػػا بػػػيف )nعمػػػى جػػػذر  Zتراكحػػػت  قيمػػػة حجػػػـ األثػػػر باسػػػتخداـ القػػػانكف )قسػػػمة قيمػػػة 
 المجمكعػػة التجريبيػػة%( مػػف تبػػايف درجػػات طػػالب  53%( إلػػى )51( ممػػا يعنػػي أف مػػف )0.53)

تشػير لحجػـ تػأثير البرنػامج كىػذه القػيـ التدريب عمػى يعكد ألثر لالرىاب النفسي في القياس البعدم 
 كبير.

قائـ المقترح البرنامج الكىك أف ( 6044تكصؿ إليو البنا ) ماىذا الفرض مع كتتفؽ نتيجة 
لممشكالت الرياضية  اإلبداعينمية ميارات الحؿ أدم إلى تلممشكالت  اإلبداعيعمى الحؿ 

كصؿ إلى الذم ت( 6041جركاف كالعبادم ) كبحث، كالحياتية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
لممشكالت في تنمية ميارات التفكير  اإلبداعيستراتيجية الحؿ االية البرنامج التعميمي القائـ عمى فع

الذم تكصؿ ( 6044ابف زعمكش ) كبحث، لدل الطمبة المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ اإلبداعي
دل تالميذ المرحمة ل اإلبداعيالتفكير  في تحسيف لممشكالت اإلبداعيمحؿ ل برنامج تريزفعالية إلى 

 .كرقمةمدينة االبتدائية ب

طالب المجمكعة التجريبية  النفسي لدل إلرىابالتعرض ل خفض مستكل الباحثكفيرجع ك 
كالذم أسيـ  لممشكالت اإلبداعيالتدريب عمى الحؿ  إلىطالب المجمكعة الضابطة بالمقارنة ب
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حيث أنو أرشدىـ النفسي،  ابإلرىالناجمة عف التعرض لالنفسية الضغكط بشكؿ فاعؿ في خفض 
تتكفر فيو المركنة كاالصالة كالطالقة لمكصكؿ إلى حؿ جديد  حث عف بدائمياكالب تكليد األفكارإلى 

تفكير في حمكؿ غير معتادة كمفيدة ملاالتجاه الصحيح  إلىالعقمية  ـقدراتي كتكجيو، كالتكسع الفكرم
 عمى فيـ التحدياتلدييـ قكة التحمؿ مف  زادمما جميع عمميات التككيف العقمي، االستعانة بب

الطالقة في المعتمدة عمى كتكليد األفكار ف المحيطيف كالضغكط كالرقابة عمى تفكيرىـ كمعتقداتيـ م
، كالمركنة في تنكيع األفكار التي النفسية لضغكطا حدة لمتخمص مف حمكؿال مف عددانتاج أكبر 

مف  خفض، مما لكفةأفكار غير مفي إنتاج أة كاالصال ،بداعيةبطرؽ إيذكرىا لحؿ المشكالت 
تحجيـ التعبير عف ذكاتيـ كعزليـ إجتماعينا كالتقميؿ مف شأنيـ  بسبب النفسية شعكرىـ بالضغكط

يذائيـ نفسينا كنشر أكاذيب كاتيامات باطمة عنيـ، ك  كنشر األكاذيب كاالتيامات  النفسي اإليذاءكا 
، كىك ما أتضح خالؿ كفقداف تكازنيـر معنكياتيـ كالتي كانت تؤدم إلى إنييا بصكرة مستمرة 

 .النفسي اإلرىابالقياس البعدم لمقياس 
ذات دًللة ًل توجد فروق : " ينص ىذا الفرض عمى أنو الثاني:الفرض 

في القياسين البعدي والتتبعي  درجات طالب المجموعة التجريبية رتب يبين متوسط ةإحصائي
  النفسي اإلرىابلمقياس 

لألزكاج  Wilcoxonمف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار كيمككسكف  كلمتحقؽ
 .النتائج المرتبطة بيذا الفرض ( يكضح5المتماثمة، كالجدكؿ )

 
رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في  لمتوسطي "Z( نتائج حساب قيمة "8) جدول

 .وأبعادهالنفسي  اإلرىابمقياس لالقياسين البعدي والتتبعي 

 المتغير
متوسط 
 بعدي

احراف 
معياري 
 بعدي

متوسط 
 تتبعي

انحراف 
معياري 
 تتبعي

متوسط  العدد الرتب
 الرتب

مجموع 
 الدًللة Z الرتب

منع التعبير 
 1.1 17.66 1.1 17.66 عن الذات

 5.66 2.56 2 الرتب السالبة
غير  6.666

 دالة
الرتب 
 الموجبة

2 
الرتب  5.66 2.56

 المتساوية
3 

 7 المجموع

العزل 
 6.97 8.4 6.69 8.14 اًلجتماعي

 2.56 2.56 1 الرتب السالبة
غير  1.66

 دالة
الرتب 
 الموجبة

3 
الرتب  7.56 2.56

 المتساوية
3 

 7 المجموع
السمعة تشويو 

ونشر 
 الشائعات

17.1 1.66 17.6 1.6 
 4.66 2.66 2 الرتب السالبة

ر غي 6.577
 دالة

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  2.66 2.66

 المتساوية
4 

 7 المجموع
التقميل من 

غير  1.666 7.56 2.56 3 الرتب السالبة 1.2 9.8 1.66 16.1 الشأن الرتب 
 الموجبة

1 2.56 7.56 
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الرتب 
 المتساوية

 دالة 3
 7 المجموع

 1.66 16.1 6.75 16.2 النفسياإليذاء
 9.66 3.66 3 الرتب السالبة

غير  6.447
 دالة

الرتب 
 الموجبة

2 
الرتب  9.66 3.66

 المتساوية
2 

 7 المجموع

 2.8 62.4 2.2 62.7 الدرجة الكمية
 9.66 3.66 3 الرتب السالبة

غير  6.412
 دالة

الرتب 
 الموجبة

2 
الرتب  6.66 3.66

 المتساوية
2 

 7 المجموع
في القياسيف التجريبية المجمكعة متكسطات درجات لقيـ  البيانيالتمثيؿ  التالييكضح الشكؿ ك 

 كأبعاده. النفسي اإلرىابالبعدم كالتتبعي لمقياس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في القياسين البعدي والتتبعي التجريبية موعة المج( التمثيل البياني لمتوسطات درجات 2شكل )
 .وأبعاده النفسي اإلرىابلمقياس 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي رتب درجات  (6كشكؿ ) (5يتضح مف جدكؿ )
كأبعاده المتمثمة النفسي  اإلرىابمقياس طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي ل
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كنشر الشائعات كالسخرية، السمعة عف الذات، منع التكاصؿ االجتماعي، تشكيو )منع التعبير في 
 .الثاني كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض( النفسي اإليذاء الشأف،التقميؿ مف 

فاعمية برنامج نفسي كىك ( 6046أبك صفية )بحث ما تكصؿ إليو تتفؽ ىذه النتيجة مع 
كاستمرار ذلؾ  غزة،االساسية في قطاع  إرشادم لمحد مف سمككيات العنؼ لدل تمميذات المرحمة

 إلى مرحمة القياس التتبعي.
 عدـ كجكد فركؽ دالة احصائينا بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعة كفكي رجع الباحث

الذم  لممشكالت اإلبداعيإلى البرنامج القائـ عمى الحؿ  في القياسيف البعدم كالتتبعي التجريبية
الذم يعانكف النفسي  اإلرىابعمى  ةالنفسية المترتب كالضغكط مشكالتالحساسية لمتنمية أسيـ في 

، كالقدرة عمى تكليد العديد مف التخمينات الجديدة كالمتنكعة كغير المتكقعة في سيكلة كيسر منو
سمكب استفيامي كنقدم أبالضغكط، كالبحث الدائـ عف إختيار أفضميا  تمؾ لكيفية التخمص مف

طرح العديد مف التساؤالت عف األفكار الرغبة الدائمة في صبح لدييـ كأ لمكصكؿ إلى النتائج،
، كأصبح لدييـ ثقة بالنفس مرتفعة في الكقكع تحت تأثير الضعكط لتالفي كالمقترحات كالحمكؿ

كالتكسع الجدة باألصالة ك متميزة كفريدة كتتصؼ ك صحيحة ككاضحة  كأفكار استرساؿ حمكؿ
، كمركنة في التفكير في أكثر مف اتجاه في آف كاحد، يفالمحيطعما يطرحو ، كتختمؼ الفكرم

، كلعؿ شعكر المتدربيف بذلؾ جعميـ يرددكف ما تـ كالتغير مف مكقؼ إلى آخر بسيكلة كيسر
تحجيـ التعبير عف ذكاتيـ بالشعكر خفض التدريب عميو حتى بعد إنتياء التدريب، مما أدل إلى 

يذ ائيـ نفسينا كنشر أكاذيب كاتيامات باطمة عنيـ، كعزليـ إجتماعينا كالتقميؿ مف شأنيـ كا 
 اإلرىابعف  ، كاالساءة النفسية الناتجةكاإليذاءالنفسي كنشر األكاذيب كاالتيامات بصكرة مستمرة

 المتمثمة في االعتداء عمى األفكار كالمشاعر كالشعكر بالتحكـ كعدـ األمفالنفسي الكاقع عمييـ، ك 
، كمنعيـ مف التكاصؿ مع األقراف كاألقارب ؿ أك التعامؿ معيـالتكاص كرفضكالتقميؿ مف الشأف، 

 النفسي.  اإلرىابكىك ما أتضح خالؿ القياس التتبعي لمقياس ، كالجيراف
 التوصيات:

 باآلتي:كف الباحث ناء عمى نتائج البحث الحالي يكصىب
تعمػػػيـ خػػػالؿ  اإللقػػػاءبػػػدالن مػػػف طريقػػػة لممشػػػكالت  اإلبػػػداعيالحػػػؿ  االعتمػػػاد عمػػػى ضػػػركرة- 4

 األكاديميػةحػؿ مشػكالتيـ ينمي لدييـ قدرات عقمية عميا تسػاعدىـ فػي مما  ،الجامعةطالب 
 . كالنفسية كاالجتماعية كالشخصية

 اإلرىػابخفػض الشػعكر بكيفية تعييف أخصائيف نفسييف بالكميات الجامعية كتدريبيـ عمى  – 6
 .الطالب كالطالبات لدلالنفسي 
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مػػػى المسػػػتكل القػػػكمي مػػػف خػػػالؿ مشػػػاركة أعضػػػاء ىيئػػػة خطػػػة منظمػػػة كمتكاممػػػة ع كضػػػع- 4
النفس فى الكطف العربي مػف عمـ كعمماء كأكلياء األمكر التدريس بالمممكة العربية السعكدية 

 .لدل طالب الجامعةالنفسي  اإلرىابخفض حكؿ  البحكثأجؿ إجراء 
 إلبػػػػداعياتنميػػػػة الحػػػػؿ المقػػػػررات فػػػػي المرحمػػػػة الجامعيػػػػة لممسػػػػاىمة فػػػػي تطػػػػكير أىػػػػداؼ  – 1

 .لدل الطالب كالطالباتلممشكالت 
خػػػالؿ لممشػػػكالت  اإلبػػػداعيالحػػػؿ أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس بالجامعػػػات عمػػػى اسػػػتخداـ  حػػػث-2

 مما قد ينعكس بصكرة أك بأخرل عمى تفكير طالبيـ. ،الشرح
 البحوث المقترحة:

التػػي السػابقة كجػػدت مجمكعػػة مػف المشػػكالت البحػػكث الحػػالي كنتػائج البحػػث نتػائج  خػػالؿ فمػ
 مستقبمية: لبحكثيمكف أف تككف مكضكعات 

 جامعة الطائؼ. لدل طالبالنفسي  اإلرىابفي  االنفعاليبرنامج قائـ عمى الذكاء  فعالية-4
لػدل طػالب الفكػرم  اإلرىػابفػي لممشػكالت  اإلبػداعيالحػؿ التدريب عمػى ميػارات فعالية  – 6

 الطائؼ. الجامعة بمدينة
لػػػدل النفسػػػي  اإلرىػػػابكالتعزيػػز المشػػػركط فػػػي  ةكراء المعرفػػػميػػػارات مػػػاالتػػػدريب عمػػػى  أثػػر- 4

 جامعة الطائؼ. طالب
لػػػدل طػػػالب المعمكمػػػاتي  اإلرىػػػاب فػػػي ةميػػػارات مػػػاكراء المعرفػػػ قػػػائـ عمػػػى فعاليػػػة برنػػػامج – 1

 جامعة الطائؼ.
 .في المرحمة الجامعيةالنفسي  اإلرىاب ستراتيجي فيإلاالتدريب عمى ميارات التفكير  أثر- 2

  المراجعقائمة 

 العربية:المراجع  (1)
 ..القاىرة: األنجمك المصريةالتعميـ كأساليب التعمـ تاستراتيجيا (.6001مجدم عزيز ) إبراىيـ،

عمى -الحؿ اإلبداعي لممشكالت -برنامج تريز ر(. أث6044ابف زعمكش، نادية بكضياؼ )
. ية بمدينة كرقمةالتفكير اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بكرقمة: دراسة ميدان

 .456-444، 40الجزائر،  –مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية 
مدل فاعمية برنامج إرشادم لمحد مف سمككيات العنؼ (. 6046أبك صفية، ميسر محمد فيد)

، كمية التربية، جامعة  (رسالة ماجستير )لدل تمميذات المرحمة األساسية في قطاع غزة
 األزىر بغزة.

، ) رسالة ماجستير(مستكل اإلرىاب النفسي لدل طمبة الجامعة(. 6045س عمي )أنتيش، إينا
 جامعة القادسية. التربية،كمية 
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(. برنامج مقترح قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت في 6044البنا، مكة عبد المنعـ محمد )
 تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت الرياضية كالحياتية لدل طالب الصؼ األكؿ

 .614-450(، 6)43، الرياضياتمجمة تربكيات الثانكم. 
(. فعالية االتجاه نحك العمؿ التعاكني عمى الحؿ اإلبداعي 6003تكفيؽ، نجاة عدلي )

-4(، 44)6عيف شمس،  جامعة-الطفكلةدراسات لممشكالت لدل طالب كمية التربية. 
65. 

. ه، مككناتو، نظرياتو، خصائصواإلبداع: مفيكمو، معايير  (.6006فتحي عبد الرحمف ) جركاف،
 كالتكزيع.عماف: دار الفكر لمطباعة كالنشر 

(. أثر برنامج تعميمي قائـ عمى 6041جركاف، فتحي عبد المنعـ كالعبادم، زيف حسف )
إستراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل الطمبة 

-النفسة اتحاد الجامعات العربية لمتربية كعمـ مجمالمكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ. 
 .14-44(،4)46،دمشؽ

اتجاىات الطالب الجامعييف نحك ظاىرة (. 6003الطريؼ، عبد الرحمف بف سالـ بف فياد )
. جامعة ) رسالة ماجستير(اإلرىاب: دراسة ميدانية عمى طالب الجامعات في الرياض

 جتماعية.نايؼ العربية لمعمـك األمنية/ قسـ العمـك اال
مدل فاعمية برنامج إرشادم إلكتساب استراتيجيات لمتعامؿ مع (. 6006طقش، حناف محمكد )

، كمية التربية،  (دكتكراه) رسالة العنؼ األسرم لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية
 جامعة عيف شمس.

لدار الثقافية ا القاىرة:. مصطمحات عصر العكلمة(. 6004عبد الكافي، إسماعيؿ عبد الفتاح )
 لمنشر.

(. فاعمية إستخداـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية 6042مجاىد، فايزة أحمد الحسيني )
في تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت كمفيكـ الذات األكاديمي في  Trizتريز 

- دراسات عربية في التربية كعمـ النفسمادة التاريخ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم. 
 .40-44، 26، السعكدية

نتقائي كتكجو حديث في اإلرشاد كالتكجيو الإلرشاد ا(. ا6042النكايسة، فاطمة عبد الرحيـ )
النفسي كالتربكم: برنامج إرشادم نفسي انتقائي لمتخفيؼ مف اإلرىاب االجتماعي لدل 

لتربية ا –المؤتمر الدكلي األكؿ . االطالبات المراجعات لكحدة اإلرشاد النفسي نمكذجن 
-164،  ـ42/1/6042-46أفاؽ مستقبمية، بكمية التربية بجامعة الباحة، في الفترة 

166. 



 95 

. المستقبؿ بقمؽ كعالقتو الجامعة طمبة لدل النفسى اإلرىاب(. 6046النكرم، ابتساـ سعدكف )
 .633-644(، 4)46السعكدية،  –دراسات عربية في التربية كعمـ النفس 
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