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ِفعانٕح تروامج قائم عهّ انحم اإلتذاعٓ نهمشكالخ فّ خفض اإلرٌاب انىفسّ نذ
طالب جامعح انطائف
 ىدؼ البحث إلى التحقؽ مف فعالية برنامج قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت:الملخص

 كتـ،طالبا
) ن41(  كتككنت عينة البحث مف،في خفض اإلرىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼ
 كالثانية سبعة طالب، األكلى سبعة طالب بالمجمكعة التجريبية،تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف
 البرنامج، حيث أعد الباحثكف األداتيف التاليتيف (مقياس اإلرىاب النفسي،بالمجمكعة الضابطة

القائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت) كتعرضت المجمكعة التجريبية لمبرنامج القائـ عمى الحؿ

 كبعد انتياء البرنامج تـ تطبيؽ،أسبكعيا
) جمسة بمعدؿ جمستيف45( اإلبداعي لممشكالت بكاقع
ن
 كلمعالجة النتائج، كتـ إعادة التطبيؽ بعد مركر شير مف التطبيؽ األكؿ،مقياس اإلرىاب النفسي
 كيمكككسكف كأىـ ما تكصمت إليو،كالتحقؽ مف صحة الفركض تـ استخداـ اختبارم ماف كيتنى

نتائج البحث ىك خفض اإلرىاب النفسي لدل طالب المجمكعة التجريبية خالؿ القياس البعدم عند

 كاستم اررية األثر اإليجابي لمبرنامج خالؿ القياس التتبعي،مقارنتيـ بطالب المجمكعة الضابطة
 كتـ تفسير النتائج في ضكء اإلطار،لممجمكعة التجريبية بعد مركر شير مف القياس البعدم

.النظرم كنتائج البحكث السابقة

.  الحل اإلتداعٍ للوشكالت – اإلرهاب النفسٍ – طالب جاهعة الطائف: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:
يعد اإلرىاب النفسي مف أخطر التحديات التي تكاجو األفراد كالمجتمعات في الكقت الحاضر،
حيث يمجأ بعض أفراد المجتمع إلى ممارسة العنؼ كالقير كاالضطياد ضد آخريف يقعكف تحت
سيطرتيـ أك يتسمكف ببعض الصفات الشخصية التي تمنعيـ مف المكاجية ،بيدؼ جعميـ يشعركف

بالخكؼ كالرعب كاليمع ،كىذه الظاىرة ال يخمك منيا مجتمع مف المجتمعات ،كيترتب عمييا العديد
مف األمراض النفسية ،كتعرقؿ المعتدل عمييـ عف التكاصؿ مع المجتمع ،كعمي ذلؾ تحتاج ىذه

اعا مختمفة مف الدعـ كالمساندة بإستخداـ البرامج التعكيضية لتخفيؼ التعرض لإلرىاب
الفئة أنك ن
النفسي مثؿ برامج الحؿ اإلبداعي لممشكالت مما يمكنيـ مف التغمب عمى اآلثار النفسية الضارة،
كالتأقمـ مع المجتمع.

كيرل الطريؼ ( )46 ،6003أف اإلرىاب النفسي ىك ممارسة الضغكط النفسية عمى شخص

ما ،كذلؾ مف خالؿ نشر أكاذيب كاتيامات مستمرة حتى تنيار معنكياتو كيفقد تكازنو ،كىك يمارس

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

تـ االعتداء عمييـ بصكرة مباشرة إلى إدخاؿ الخكؼ كالفزع في نفكس الكثير مف الناس .كيشير
عبد الكافي ( )43 ،6004إلى أف اإلرىاب النفسي ىك محاكلة فرض نمط مف الثقافة كالسمكؾ
عمى عقكؿ ككعي األفراد يصؿ إلى حد الرقابة عمى فكرىـ كمعتقداتيـ كتصرفاتيـ.

كيذكر) Schmid (2005, 137أف اإلرىاب النفسي عبارة عف حالة ذىنية تسبب رفع مستكل
الخكؼ لدل األفراد لتركيعيـ كاجبارىـ عمى الطاعة كالخضكع ،كىك يؤثر بشكؿ مباشر عمى الجسـ
كالعقؿ،

كيمنعو

مف

إجراء

تقييـ

مكضكعي

لممخاطر

القادمة.

كيشير

كؿ

مف ) Pidzhakov,Mayo,Balyasnikov,Bayramov, and Zeleneva (2015, 159إلى

أف مف يقكمكف باإلرىاب النفسي يستخدمكف العديد مف الكسائؿ إلشاعة اإلرىاب النفسي  ،كمنيا

استخداـ شبكة اإلنترنت في نشر الذعر كخداع الناس ،فيى مجاؿ خصب لنشر الشائعات
المزعجة .كيذكر ) Cropley (2005,3أنو لمكاجية اإلرىاب النفسي ينبغي تعميـ األفراد البحث
عف حمكؿ إبداعية لمتفكير بشكؿ إبداعي في التخمص مف الضغكط النفسية التي يتعرضكف ليا.

كيذكر جركاف ( )632 ،6006أف الحؿ اإلبداعي لممشكالت يعتمد عمى استخداـ قدرات

التفكير التقاربي كالتباعدم في آف كاحد ،كاتباع خطكات منطقية محددة تعتمد عمى التفكير الناقد

كالتفكير اإلبداعي لمسعي إلى الكصكؿ ألفضؿ الحمكؿ لمشكمة ما .كيضيؼ إبراىيـ (6001
 )214،أنو ينبغي االىتماـ بتنمية القدرات اإلبداعية لدل الطالب حتى تتحسف قدراتيـ العقمية

لمجابية الضغكط النفسية التي يتعرضكف ليا .كيشير ) Van-Gundy (2005 ,12إلى أف الحؿ

اإلبداعي لممشكالت يتطمب التفكير في العديد مف الحمكؿ كاختيار أفضميا كىك ما يسمى بػالتفكير
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التقاربي ،أما محاكلة الشخص تكليد العديد مف األفكار بيدؼ اختيار إحداىا فيسمى التفكير

التباعدم .كيرل كؿ مف ) Stevens and Thadani (2007,327أف التدريب عمى الحؿ
اإلبداعي لممشكالت يفيد في تنمية قدرة الطالب عمى التكيؼ المبدع مع متغيرات الحياة ،لما تكفره
مف حمكؿ تمتاز بالجدة كاألصالة كالكاقعية ،كتزيد مف تفاعميـ الصفي ،كتنمي لدييـ الميارات

المعرفية كاالجتماعية ،التي تعد بدكرىا أساسا في اتخاذ الق اررات .كيشير مجاىد ( )44 ،6042إلى

أف الحؿ اإلبداعي لممشكالت يتمثؿ في التدريب عمى تكليد األفكار الجديدة (التفكير اإلبداعي

التباعدم) ،ككذلؾ التدريب عمى تحميؿ كتقييـ الحمكؿ البديمة المقترحة الختيار أفضميا (التفكير
الناقد التقاربي).

مما سبؽ يتضح أف ضحايا اإلرىاب النفسى يتعرضكف لمضغكط النفسية مف اآلخريف كالتي

يترتب عمييا عكاقب صحية كنفسية خطيرة مثؿ عدـ االستم اررية فى الدراسة أك العمؿ كخفض

التكاصؿ االجتماعي ،كالعديد مف العكاقب التي يظير أثرىا عمى المدل البعيد ،كأف التدريب عمى

الحؿ اإلبداعي لممشكالت ربما يساعدىـ عمى التخمص مف تمؾ الضغكط الناجمة عف اإلرىاب

النفسي ،كىك ما يحاكؿ البحث الحالي التحقؽ منو.
مشكلة البحج:
تعد المرحمة الجامعية مف أىـ مراحؿ الدراسية في حياة الطالب ،نظ انر لمتحكؿ اليائؿ في نظاـ
التعميـ كالغاء العديد مف القيكد األسرية المفركضة عميو ،كقد كجد الباحثكف خالؿ عمميـ بالتدريس
ببعض كميات جامعة الطائؼ أف ىناؾ شككل مف الطالب عف تعرضيـ لمكثير مف المشكالت

النفسية كاإلجتماعية كاألكاديمية بسبب الضغكط النفسية التي يكاجييا مف ناحية ،كالتغيرات البيئية

المحيطة سكاء تغيرات اجتماعية كأسرية أك تعميمية مف ناحية أخرل ،مما يجعميـ يسعكف دائما

إلحداث تكازف نفسي لمتخمص مف الضغكط كالمشكالت ،كأفادكا بأنو يمارس عمييـ إرىاب نفسي
بشكؿ مقصكد أك غير مقصكد مف األسرة أك الزمالء أك أعضاء ىيئة التدريس أك مكظفي

الجامعة ،مثؿ الحرماف مف المزايا التي يتـ منحيا إلخكتيـ أك ألقرانيـ في الجامعة ،كالتجاىؿ
كالتقميؿ مف الشأف كالتكبيخ ،كالتقميؿ مف الشأف ،كأف ىذه الضغكط تستمر عمييـ حتى تنيار

معنكياتيـ كيفقدكف القدرة عمى التفكير ،كأنيـ يفكركف في التسرب مف التعميـ بسبب تمؾ الضغكط،

أك تجنب المكاقؼ االجتماعية خشية تعرضيـ لإلىانة كالتكبيخ مف اآلخريف ،ككذلؾ العديد مف
اآلثار اليدامة عمى الفرد كالمجتمع التي تبمغ في خطكرتيا التعذيب الجسدم.

كبالبحث في األطر النظرية كنتائج البحكث السابقة ،كجد الباحثكف أف ىناؾ العديد مف

البحكث اىتمت بتحديد مستكل اإلرىاب النفسي لدل طالب الجامعة ،مثؿ بحثي النكرم (،)6046

أنتيش ( )6045كتكصمتا إلى أف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف اإلرىاب النفسي ،ككذلؾ

فيناؾ بحكث أخرل اىتمت بخفض مستكل اإلرىاب النفسي ،حيث تكصؿ بحث النكايسة ()6042
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إلى فعالية البرنامج االرشادم االنتقائي في خفض مستكل اإلرىاب النفسي كاالجتماعي لدل
طالبات الجامعة ،كتكصؿ بحث طقش ( )6006إلى فعالية برنامج ارشادم في اكتساب

استراتيجيات التعامؿ مع العنؼ األسرم ،كلكف عمى الرغـ مف أىمية مكاجية الضغكط النفسية التي
يتعرض ليا الطالب في المرحمة الجامعية كتكريس كافة الجيكد لمتخفيؼ منو ،فإف ىذه المرحمة

تتطمب التدخؿ بمساعدتيـ عمى اكتساب الحمكؿ اإلبداعية لممشكالت لمكاجية الضغكط النفسية

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

كالعمؿ عمى حميا بطريقة ابتكارية ،ككذلؾ فمـ يعثر الباحثكف – في حدكد ما قامكا بو مف بحث في

الدكريات العممية كعبر شبكة اإلنترنت  -عف أم بحث استخدـ التدريب عمى الحؿ اإلبداعي

لممشكالت في خفض اإلرىاب النفسي ،كىذا ما حدد مشكمة البحث الحالي في محاكلة اإلجابة عف

السؤاؿ الرئيس اآلتي :ما فعالية برنامج قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت في خفض اإلرىاب
النفسي لدل طالب جامعة الطائؼ ،كيتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيس السؤاليف اآلتييف:

 ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فيالقياس البعدم لمقياس اإلرىاب النفسي؟

 ىؿ تكجد فركؽ بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدمكالتتبعي لمقياس اإلرىاب النفسي؟

هذف البحج:
خفض اإلرىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼ مف خالؿ برنامج قائـ عمى الحؿ اإلبداعي
لممشكالت  ،كاستمرار ىذا األثر خالؿ القياس التتبعي بعد مركر شير مف القياس البعدم.

أهمية البحج:
األىمية النظرية:
 يستمد البحث أىميتو مف الشريحة العمرية التي يتناكليا كىـ طالب الجامعة الذيف يعانكف مفاإلرىاب النفسي.

تأصيال نظرنيا لمعالقة بيف التدريب عمى الحؿ
 تنبع أىمية البحث الحالي مف خالؿ تقديمون
اإلبداعي لممشكالت كخفض اإلرىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼ ،كىي مف المداخؿ
األساسية في مجاؿ عمـ النفس المعرفي المعاصر كالحصكؿ عمى خريجيف متكافقيف نفسيان

لمتكافؽ مع متطمبات سكؽ العمؿ.
األىمية التطبيقية:
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 يقدـ البحث أدكات جديدة كمقياس اإلرىاب النفسي كبرنامج قائـ عمى الحؿ اإلبداعيلممشكالت تـ إعدادىا لتناسب المتعمميف بالمرحمة الجامعية في البيئة العربية متمثمة في
المممكة العربية السعكدية.

 تكجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس كالمعمميف بالمدارس إلى التركيز عمى نتائج البحث الحالي،كغيره مف البحكث مكضع االىتماـ ،عند إعدادىـ لمبرامج التدريبية التي تيدؼ إلى خفض

اإلرىاب النفسي لدل طالبيـ.

 الخركج بمجمكعة مف التكصيات في ضكء نتائج البحث بما يفيد القائميف عمى تطكير التعميـالجامعي إلعداد جيؿ يصؿ لمرحمة التحصيف ضد اإلرىاب النفسي كقادريف عمى اإلبداع أثناء

التعرض لممشكالت كيتحمؿ كؿ منيـ مسؤكلية تعميـ نفسو ليصبحكا مسئكليف في المستقبؿ مف
خالؿ تكلييـ لممناصب كالقيادات في المممكة العربية السعكدية.

المفاهيم االجرائية لمصطلحات البحج:
الحل اإلبداعي لممشكالتCreative Problem Solving:
ائيا في البحث الحالي بأنو نشاط عقمي مركب يعتمد عمى فيـ التحديات ،كتكليد
يعرؼ إجر ن
أفكار تتصؼ بالمركنة كاألصالة كالطالقة كالتكسع في التفكير ،كالتخطيط لمتنفيذ ،كالتنفيذ بكفاءة،
كالتي تـ تدريب طالب المجمكعة التجريبية عمييا في الجمسات التنفيذية لمبرنامج في البحث

الحالي.

اإلرىاب النفسيPsychological Terrorism :

يعرؼ بأنو شكؿ مف أشكاؿ العنؼ الذم يمارس بشكؿ مقصكد أك غير مقصكد مف المحيطيف

لنشر الخكؼ كالقمؽ لدل الطالب ،كيتمثؿ في منع التعبير عف الذات ،كمنع التكاصؿ االجتماعي،
كتشكيو السمعة كنشر الشائعات كالسخرية ،كالتقميؿ مف الشأف ،كاإليذاءالجسدم كالمادم ،كيعرؼ

ائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس اإلرىاب النفسي المعد بالبحث الحالي.
إجر ن

محذدات البحج:

يتحدد البحث الحالي بعينة مف طالب قسـ المعمارم بكمية اليندسة بجامعة الطائؼ بالمستكل
الثاني في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي 4110/4146ىػ ،كما يتحدد بالبرنامج المعد،
كمقياس اإلرىاب النفسي المعد .

اإلطار النظري والبحوث السابقة:
اإلرىاب النفسي:

يرل كؿ مف Martín-Peña, Rodríguez-Carballeira, Solanelles, García

)Winkel (2010,114

 andأف اإلرىاب النفسي ىك شكؿ مف أشكاؿ العنؼ النفسي ،كىك

ييدد بشكؿ خطير الحياة اليكمية لعدد كبير مف الناس ،كيتمثؿ في العديد مف األشكاؿ مثؿ تقييد
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الحريات ،كالضغط عمى األفراد لمنعيـ مف إجراء عمؿ معيف .كفي محاكلة لدراسة مستكل اإلرىاب
النفسي لدل طالب الجامعة ،ىدؼ بحث النكرم ( )6046إلى قياس مستكل اإلرىاب النفسي لدل
طالب الجامعة في ضكء متغيرم الجنس كالتخصص الدراسي لعينة مككنة مف ( )600طالب

كطالبة بالفرقة الرابعة ،كتكصؿ إلى أف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف اإلرىاب النفسي
كأف اإلناث لدييف إرىاب نفسي أعمى مف الذككر كأف طالب القسـ العممي لدييـ إرىاب نفسي

أعمى مف طالب القسـ األدبي .كاستيدؼ بحث أنتيش ( )6045فحص مستكل اإلرىاب النفسي
لدل طالب الجامعة لعينة مككنة مف ( )20طالب كطالبة مف جامعة القادسية ،كتكصمت النتائج
إلى أف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف اإلرىاب النفسي بسبب التيديد بخصـ الدرجات
كسكء التعامؿ مف بعض اإلدارات كسكء التعامؿ بيف الطالب ،كأف الطالبات أكثر معاناة مف

اإلرىاب النفسي مقارنة بالطالب.

كيرل الباحثكف أف اإلرىاب النفسي يتمثؿ في الحفاظ عمى حالة مف الخكؼ لدل الضحية مف

االعتداء المفظي كغير المفظي كاإلجبار عمى اتخاذ قرار ضد اإلرادة كاإلذالؿ كالمضايقة كالتيديد
باإليذاءالجسدم كاإلساءة الشفيية.

أشكال اإلرىاب النفسي.

يرل كؿ مف ( (O’Leary & Maiuro, 2001; Crowell & Burgess, 1996أف أشكاؿ

اإلرىاب النفسي تتمثؿ في:

 -العنؼ الجسدم :مثؿ الكدمات كالخدكش كالحركؽ ككسر العظاـ كاإلصابة بآلة حادة أك

الطمقات النارية.

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

كاإلنذارات كالقيكد مثؿ العزلة االجتماعية كالرقابة المالية ،كالقاء المكـ عمى الفرد في جميع المشاكؿ

التي يتعرض ليا كتدمير الممتمكات اإلذالؿ كالسخرية كتخكيؼ الفرد.

 -العنؼ الديني :كيشمؿ عدـ السماح لمفرد باتباع معتقداتو الدينية ،كفرض اتباع ديانة أخرم،

كاالستخفاؼ كالسخرية مف ديانة الشخص كمعتقداتو.

كيرل الباحثكف أف اإلرىاب النفسي الذم يتعرض لو الفرد لو أشكاؿ متعددة مثؿ اإلرىاب

المكجو مف اآلباء كالشخصيات األخرل في حياتو كالذم يككف ليا تأثير عقمي سمبي عميو ،كيعرقؿ

االتزاف االنفعالي كالشعكر بقيمة الذات لديو ،كيمكف أنو يككف في صكرة أخرل مثؿ التجاىؿ مف
اآلخريف كالذم يؤدم إلى تدني النمك العقمي كالشعكر بالقمؽ االجتماعي عند التعامؿ مع

المحيطيف ،كيمكف أف تدفعو إلى إتباع سمككيات غير سكية.

اآلثار المترتبة عمى اإلرىاب النفسي:
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يرل كؿ مف Kendall-Tackett, K. ,2002;Springer, Sheridan, Kuo, and
Carnes, 2003; Edelson, Mbilinyi, Beeman, and Hagemeister ,2003; Pico) Alfonso,2005أف ىناؾ العديد مف اآلثار النفسية التي تترتب عمى تعرض األفراد لإلرىاب
النفسي منيا الشعكر باالكتئاب كالقمؽ كأعراض اإلجياد الالحؽ لمصدمة كاضطراب تناكؿ الطعاـ
كالتفكير في االنتحار ،كالشعكر المستمر بأف العالـ مكاف خطير كأنو عاجز عف إدارة األمكر
الصعبة ،كقد يؤدم إلى االنفعاالت السمبية في مرحمة المراىقة ،كالعدكاف ضد الزكج  /الزكجة في

المستقبؿ كاالنسحاب االجتماعي كانخفاض الميارات المفظية كتقدير الذات  .كيذكر كؿ مف Khan
) Nasim, and Aziz (2014,275أف خطكرة اإلرىاب النفسي تظير في التأثيرات النفسية التي
تستمر مع األفراد المعتدل عمييـ  ،كتتمثؿ تمؾ التاثيرات النفسية في اضطراب ما بعد الصدمة

كظيكر أعراض صحية .

كقد كجدت بعض البحكث التي سعت إلى التخفيؼ مف حدة اإلرىاب النفسي كاالجتماعي

الذم يتعرض لو الطالب ،مثؿ بحث النكايسة ( )6042الذم سعى إلى التحقؽ مف فعالية برنامج
إرشادم انتقائي كأنمكذج في خفض اإلرىاب االجتماعي لدل الطالبات الالتي يراجعف كحدة
اإلرشاد النفسي بكمية العمكـ كاآلداب بجامعة القصيـ لعينة مككنة مف ( )60طالبة ،كتكصمت

النتائج إلى إنخفاض مستكل اإلرىاب النفسي كاإلجتماعي لدل الطالبات .كسعت دراسة طقش
( )6006إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم في اكتساب استراتيجيات التعامؿ مع العنؼ
األسرم لعينة مككنة مف ( )65طالبة معرضة لمعنؼ األسرم كسكء التكافؽ النفسي ،كتكصمت

الدراسة إلى ارتفاع مستكل التكافؽ النفسي لدل الطالبات .كيرل الباحثكف أف ىناؾ العديد مف
اآلثار التي تترتب عمى اإلرىاب النفسي تتمثؿ في شعكر الفرد باالعتداء النفسي أك البدني كالقمؽ
كالتكتر كاضطرابات ما بعد الصدمة ،كذلؾ بسبب الترىيب كالنقد المستمر كالعزؿ عف العائمة

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

المحيطيف بو كيتمكف مف خدمة الكطف.

الحل اإلبداعي لممشكالت Creative Problem Solving

يرل تكفيؽ ( )4، 6003أف "الحؿ اإلبداعي لممشكالت ىك قدرة الفرد عمى تحديد المشكمة

كمعالجتيا كمحاكلة التكصؿ إلى حمكؿ ممكنة ،ثـ تقييـ ىذه الحمكؿ لمتكصؿ إلى الحؿ المالئـ".
كيذكر كؿ مف ) Cropley, Kaufman and Cropley (2008,105أف الحمكؿ اإلبداعية

لممشكالت يجب أف تيدؼ إلى تكفير حمكؿ مفيدة لممشكالت ،كتتصؼ بالجدة كاألصالة ،كذلؾ

اجتماعيا
حتى يسيـ الشخص اإلبداعي بفاعمية في حؿ المشكمة ،لذا يمكف القكؿ أف اإلبداع مفيد
ن
عندما تعكد مخرجاتو عمى المجتمع باالزدىار كاالستقرار .كيرل كؿ مف (Reiter-Palmon and
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) Illies,2004 ;Carmeli, Gelbard and Reiter-Palmon ,2013أف ىناؾ فرقنا بيف
اإلبداع كالحؿ اإلبداعي لممشكالت ،حيث يشير اإلبداع إلى استمرار عممية التفكير أم :تكليد
أفكار جديدة كمفيدة ،بينما الحؿ اإلبداعي لممشكالت يشير إلى العمميات اإلبداعية األساسية
المرتبطة بمرحمة التكليد التي تتضمف التحديد كالبناء كالبحث عف المعمكمات كالتفكير بيا

كاكتسابيا ،باإلضافة إلى مرحمة التنفيذ ،كالتي تتضمف تقييـ الفكرة كاختيارىا كتخطيط التنفيذ.

كيذكر كؿ مف ) Chauhan and Sood (2018.1414أف ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت
تتمثؿ في الطالقة كىي ذكر المتعمـ لعدد كبير مف األفكار تتفؽ مع المكقؼ ،كالمركنة كىي ذكر
المتعمـ لمجمكعة كبيرة مف األفكار تتعمؽ بالمكضكع ،كاألصالة كىي ذكر المتعمـ ألفكار فريدة

كغير تقميدية تتعمؽ بالمكضكع ،كالتكسع في التفكير كىي قدرة المتعمـ عمى إضافة أفكار كتفاصيؿ

جديدة إلى ما ىك مكجكد بالفعؿ.

كيرل الباحثكف أف الحؿ اإلبداعي لممشكالت ىك عممية عقمية مركبة تستخدـ جميع ميارات

التفكير كالنقد بخطكات محددة لمتكصؿ إلى حؿ جديد يتسـ بالطالقة كالمركنة كاألصالة كالتكسع
الفكرم بيدؼ زيادة كعي المتعمميف بكيفية معالجة المشكالت ،كالتخطيط ليا ،ككذلؾ تكفر ليـ
الطرؽ كاألفكار لمتعامؿ مع المشكالت الحياتية ،كالتكصؿ إلى أفضؿ السبؿ لحميا.

عناصر حل المشكمة بطرق إبداعية:

قدـ التراث النفسي في ىذا المجاؿ العديد مف النماذج لعرض خطكات الحؿ اإلبداعي

لممشكالت ،مثؿ أنمكذج ) Treffinger, Isaksen and Stead-Dorval (2006,18كالذم
عرض ثالث خطكات رئيسة لمحؿ اإلبداعي لممشكالت تتمثؿ في:

 فيـ المشكمة :ىي كضع األىداؼ المرجك تحقيقيا ،كجمع البيانات عف المشكمة ،كصياغةالمشكمة بشكؿ كاضح.

-

تكليد األفكار :ىي الطالقة في إنتاج العديد مف البدائؿ في كقت محدد ،كالمركنة ىي

تغيير طريقة التفكير في مكاجية المشكالت ،كاألصالة في إنتاج بدائؿ غير مألكفة

كجديدة ،كالتكسع في ذكر األفكار.
-

التحضير لمتنفيذ :ىي البدء بالحؿ كالتحقؽ مف صحة الحؿ.

كيرل ) Baumgartner(2018,2أف عناصر حؿ المشكمة بطريقة إبداعية تتمثؿ في:

بناء عمى عناصرىا.
 التفكير الجدم في المشكمة ،كتحميؿ عناصرىا ،ككضع الحمكؿ ن استنتاج العبر مف حمكؿ سابقة ،كتحديد أسباب الفشؿ في حمّيا لعدـ تكرار نفس األخطاء،كالبحث عف بدائؿ أخرل .

 -حسف مخاطبة صاحب المشكمة .
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إيجابية ،كتقكيتيا ،كتنميتيا .
 استثمار ما لدل الفرد مف عناصرّ
ثـ اختيار أفضميا كأنسبيا .
 كضع قائمة بالحمكؿ المتاحة ،كتحميمياّ ، -اعتماد مبدأ الحكار كضركرة سماع كجية نظر صاحب المشكمة.

المككنة لمحؿ ،كبحث ك ّؿ ذلؾ
 كضع خريطة ذىنية ،تصؿ بيف عناصر المشكمة ،كتمؾّ
ذىنيان ،قبؿ تحقيقو عمى أرض الكاقع.

تطكر الح ّؿ ،كفحص مدل االستجابة مف عدميا.
 تسجيؿ المالحظات باستمرار لمراحؿ ّتماما قبؿ استخداـ عناصر حؿ
كيرل الباحثكف أنو مف المفترض أف يفصؿ المتعمـ نفسو ن

المشكمة بطريقة إبداعية ،كذلؾ حتى ال ينظر نظرة محدكدة لممشكمة ،ككذلؾ عدـ التحيز ألفراد

معينيف خالؿ استخداـ عناصر حؿ المشكمة بطريقة إبداعية حتى اليرل المشكمة مف خالؿ كجية
نظرىـ.

فروض البحج:
 تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطي رتػػب درجػػات طػػالب المجمػػكعتيف التجريبيػػةكالضابطة في القياس البعدم لمقياس اإلرىاب النفسي لصالح طالب المجمكعة التجريبية.

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات طػالب المجمكعػة التجريبيػة فػيالقياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس اإلرىاب النفسي.

إجراءات البحج:
المنيج المستخدم في البحث:

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحكث شبو التجريبية التي تيدؼ إلى بحث أثر متغير تجريبي

(المتغير المستقؿ) كىك برنامج قائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت في (المتغير التابع) كيتمثؿ في

اإلرىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼ.

مجتمع البحث:

تككف مجتمع البحث مف جميع طالب قسـ العمارة بكمية اليندسة بجامعة الطائؼ ،كالمسجميف

في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي  4110/4146ق ،كالمرتفعيف في مستكل التعرض

شير.
شير باحراؼ معيارم ( )6.4نا
لإلرىاب النفسي مف المحيطيف ليـ ،كمتكسط أعمارىـ ( )613نا

أوًًل :العينة اًلستطالعية:

طالبا مف طالب قسـ العمارة بكمية
تـ اختيار عينة استطالعية لمبحث بمغ قكاميا ()62
ن
شير تقر نيبا ،بانحراؼ معيارم قدره
اليندسة بجامعة الطائؼ ،كبمغ متكسط أعمارىـ الزمنية ( )614نا

شير.
( )4.4نا

ثانيا :العينة األساسية:
ً

01

طالبا مف طالب قسـ العمارة بكمية اليندسة بجامعة
تـ اختيار عينة أساسية قكاميا ( )41ن
الطائؼ ،كركعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أف يككنكا مف نفس المستكل األكاديمي لمعينة
االستطالعية ،كحصمكا عمى درجات تقع في اإلرباع األعمى في مقياس اإلرىاب النفسي (إعداد

شير
نا
شيرا ،كمتكسط ()644.4
الباحثيف) ،كتراكحت أعمارىـ الزمنية مابيف ()620 -645
ن
شير ،كتـ تقسيـ العينة بالتساكم إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية ()4
كانحراؼ معيارم ( )6.2نا
طالب كالثانية ضابطة ( )4طالب.

ثالثًا :التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة:

حرص الباحثكف عمى التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات التي يمكف

أف تؤثر عمى نتائج البحث ،كالمتمثمة في:

أ -القائـ بالتجربة :اشترؾ الباحثاف الثاني كالخامس في تدريب الطالب عمى استراتيجيات

نظر لتكاجدىما الدائـ بالقرب مف كمية اليندسة.
الحؿ اإلبداعي لممشكالت ،نا

ب -المثيرات المستخدمة :تـ تكحيد محتكل التدريب خالؿ كؿ جمسة مع جميع أفراد العينة

التجريبية.

كما تـ حساب التكافؤ بيف طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في العمر الزمني كمستكل

التعرض لإلرىاب النفسي ،كذلؾ حتى ال يككف الختالؼ ىذه المتغيرات أثر في نتائج البحث،

كالجدكؿ ( )4يكضح ذلؾ.
جذَل ( )1وتائج حساب قٕمح " "Uنمتُسطٓ رتة درجاخ طالب
انمجمُعتٕه انتجرٔثٕح َانضاتطح عهّ متغٕراخ انثحث.
المجموعة الضابطة
المجموعة التجريبية
ن=7
ن=7
متغيرات البحث
U
االنحراف متوسط مجموع
االنحراف متوسط مجموع
المتوسط المعياري الرتب الرتب المتوسط المعياري الرتب الرتب

Z

مستوى
الداللة

اإلرهاب النفسي

العمر الزمني  53212 1.315 1.315 7377 131 1.731 12315 73.7 132 1.732غير
دالة
منع التعبير عن  53555 17315 11315 7315 5377 1131 11315 7315 5370 1131غير
دالة
غير
اًلجتماعي 53752 15355 1735 0327 5302 2.32 7035 7307 5302 2130
العزل الذات
دالة
تشويو السمعة  53257 27355 12315 0315 132 1230 71315 7315 132 1030غير
دالة
ونشر الشائعات
التقميل من  53177 11315 15315 7312 232 2737 17315 7372 231 2731غير
دالة
غير
الشأننفسي 537.7 22355 1035 0312 232 2731 7735 7372 5302 2130
اإليذاءال
دالة
غير
الدرجة الكمية 5371. 12355 1735 0355 23.7 .31 7235 7355 231 7357
دالة
إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات
يتضح مف الجدكؿ ( )4أنو ال تكجد فركؽ دالة
ن
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في متغيرم العمر الزمني كاإلرىاب النفسي كأبعاده قبؿ بدء

مناسبا بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
تكافؤا
التجربة ،مما يعنى أف ىناؾ
ن
ن
00

رابعا :أداتي البحج:

( )1مقياس اإلرىاب النفسي لدى طالب الجامعة (إعداد الباحثين) ممحق ()1
اليدف من المقياس :الكشؼ عف مستكل اإلرىاب النفسي الذم يتعرض لو أفراد العينة مثؿ

منع التعبير عف الذات كالعزؿ االجتماعي كتشػكيو السػمعو كنشػر الشػائعات كالسػخرية ،كالتقميػؿ مػف

الشأف كاإليذاءالنفسي.

األساس النظري لممقياس :إلعداد المقياس تـ االستفادة مف المقاييس المتضمنة في بعض

البحكث السابقة كاألطر النظرية التي تحدد صفات المتعمميف الذيف يتعرضكف لإلرىاب النفسي مثؿ

مقياس كؿ مف (أنتيش6045 ،؛

العبارات المتضمنة في كؿ بعد.

 )Leymann,1990كذلؾ لتحديد أبعاد المقياس ،كصياغة

وصف المقياس :يتككف المقياس فى صكرتو النيائية مف ( )46عبارة تقريرية مكزعة عمى

خمسة أبعاد لإلرىاب النفسي ىى "منع التعبير عف الذات" كيضـ العبارات مف ( ،)6-4ك"العزؿ
االجتماعي" كيضـ العبارات مف ( ،)43 -40ك"تشكيو السمعو كنشر الشائعات كالسخرية" كيضـ

العبارات مف ( ،)63 -44ك"التقميؿ مف الشأف" كيضـ العبارات مف ( ،)46 -64ك"اإليذاءالنفسي"
كيضـ العبارات مف (.)46 -44

أبدا) ،كتقدر بالدرجات
تقدير الدرجات :أماـ كؿ عبارة يكجد ثالث إستجابات
أحيانا  -ن
(دائما -ن
ن
( )4-6-4عمى الترتيب ،حيث جميع العبارات في إتجاه كاحد (السمة السالبة) ،كال تكجد عبارات
عكسية ،كعمى الطالب قراءة كؿ عبارة كاختيار إحدل اإلستجابات الثالث ،كبذلؾ تككف النياية

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

الخصائص السيكومترية لممقياس:

-1الصدق:

أ -صدق المحكمين :تػـ عػرض المقيػاس عمػى تسػعة محكمػيف مػف أسػاتذة عمػـ الػنفس كالشػريعة
كاألنظمة بجامعة الطائؼ ،كطمب مف كؿ منيـ إبداء الرأم حكؿ كضكح ككفاءة العبارات ،كالجػدكؿ

التالي يكضح النسب المئكية التفاؽ السادة المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس:
جذَل ( )2اتفاق انسادج انمحكمٕه عهّ عثاراخ مقٕاس اإلرٌاب انىفسٓ
رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

2
1
.
7
1

%255
%255
%0030
%255
%255

2
25
22
21
2.

%255
%255
%0030
%255
%255

27
20
22
15
12

%255
%255
%255
%255
%0030

11
17
17
10
12

%255
%255
%255
%255
%0030

..
.7
.1
.7
.7

%255
%255
%0030
%255
%255
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رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

رقـ

نسبة

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

العبارة

االتفاؽ

7
7
0

%0030
%255
%255

27
21
27

%0030
%255
%255

11
1.
17

%0030
%255
%255

.5
.2
.1

%0030
%255
%255

.0
.2

%255
%255

يتضح مف الجدكؿ ( )6أف نسب اتفاؽ السػادة المحكمػيف عمػى عبػارات مقيػاس اإلرىػاب النفسػي

تراكحػػت مػػا بػػيف ( ،% )400 –55.5كقػػد تػػـ تحديػػد معػػدؿ قبػػكؿ العبػػارة بنسػػبة إتفػػاؽ ()%55.5
فػػأكثر مػػف المحكمػػيف ،ككانػػت أىػػـ التعػديالت التػػي أشػػاركا إلييػػا ىػػى ضػػركرة إظيػػار أف يكجػػو إليػػو
النقػػد مػػف اآلخ ػريف ،كاظيػػار خػػكؼ الكال ػديف عمػػى االبػػف الػػذم يتحػػكؿ إلػػى إرىػػاب نفسػػي  ،ككيػػؼ
يتحكؿ اإليذاء المادم إلى إرىاب نفسي  ،كتـ عرض المقياس مرة أخرل عمى المحكميف بعد إجػراء

التعديالت المطمكبة كأفاد جميع المحكميف بصدؽ المقياس.

ب– صدق المحكك الخكارجي :تػـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط سػبيرماف بػيف درجػات طػالب العينػة

طالبػا فػى مقيػاس اإلرىػاب النفسػي -إعػداد /البػاحثكف كدرجػاتيـ فػى مقيػاس
االستطالعية (ف= )62ن
اإلرى ػػاب النفس ػػي -إع ػػداد /انت ػػيش ( ،)6045كق ػػد كج ػػد أن ػػو يمث ػػؿ ( )0.46كى ػػك داؿ عن ػػد مس ػػتكل

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

قػػاـ البػػاحثكف بحسػػاب الثبػػات بطريقػػة إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار بفاصػػؿ زمنػػي قػػدره أربعػػة أسػػابيع
طالبػػا كبمغػػت قيمػػة معامػػؿ الثبػػات لبعػػد " منػػع التعبيػػر عػػف
عمػػى العينػػة االسػػتطالعية ( ف =  )62ن
الػػذات " ( ،)0.44كلبعػػد" العػػزؿ االجتمػػاعي " ( ،)0.46كلبع ػػد " تشػػكيو السػػمعو كنشػػر الش ػػائعات
كالسخرية " ( ،)0.46كلبعػد " التقميػؿ مػف الشػأف " ( ،)0.36كلبعػد " اإليذاءالنفسػي " ىػك ()0.42
كلمدرجة الكمية ( )0.44كىى قيـ دالة عند مسػتكل ( ،)0.04ممػا يػدؿ عمػى ثبػات مناسػب لممقيػاس
كيػػدعك إلػػى الثقػػة فػػي النتػػائج التػػي يمكػػف التكصػػؿ إلييػػا ،كمػػا تػػـ حسػػاب ثبػػات المقيػػاس مػػف خػػالؿ

اسػ ػػتخداـ معامػ ػػؿ ألفاكركنبػ ػػاخ ،لألبعػ ػػاد الفرعيػ ػػة كالدرجػ ػػة الكميػ ػػة لممقيػ ػػاس ،فكانػ ػػت قيمػ ػػة معامػ ػػؿ

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

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

تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة الكميػػة
لمقياس اإلرىاب النفسي كدرجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.
جذَل ( )3معامالخ االرتثاط تٕه انذرجح انكهٕح نهمقٕاس َدرجح كم تعذ
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عدد المفردات

أبعاد المقياس

2
7
25
7
7

منع التعبير عن الذات
العزل اًلجتماعي

تشويو السمعة ونشر الشائعات والسخرية
التقميل من الشأن
اإليذاءالنفسي

معامل الثبات
5371
5370
5377
5372
5371

ككػػذلؾ عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس كدرجػػات

عبارتو ،كالجدكؿ التالى يكضح ذلؾ.
جذَل ( )4معامالخ االرتثاط تٕه درجح كم تعذ مه أتعاد انمقٕاس َدرجاخ عثاراتً
منع التعبير عن
الذات

2
1
.
7
1
7
7
0
2

5372
5371
5372
5370
5375
5371
5372
5370
5370

العزل
اًلجتماعي

25
22
21
2.
27
21
27

5372
5371
5372
5371
537.
5372
5371

تشويو السمعة
ونشر الشائعات
والسخرية

5370
5372
5377
5375
5370
5377
5375
5372
5372
5372

27
20
22
15
12
11
1.
17
11
17

التقميل من
الشأن

17
10
12
.5
.2
.1

5372
5371
5372
5370
5377
5372

اإليذاءالنفسي

..
.7
.1
.7
.7
.0
.2

5372
5370
5370
5372
5372
5371
5372

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

دالة عند مستكل ( ،)0.04مما يشير إلى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف االتساؽ الداخمى.

( )2البرنامج القائم عمى الحل اإلبداعي لممشكالت (إعداد الباحثين) ممحق()2
اليدف العام لمبرنامج:

خفػػض مسػػتكل اإلرىػػاب النفسػػي لػػدل طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة عقػػب التػػدريب عمػػى البرنػػامج

القائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت.

جمسات البرنامج:

يتككف البرنامج مف نكعيف مف الجمسات ىما:

( :)1الجمسات اإلعالمية:

ىدفت الجمسات اإلعالمية إلى إمداد طالب المجمكعة التجريبية بمعمكمػات عػف متغيػرم البحػث

أيضػا ليعػرؼ كػؿ مػػنيـ
(الحػؿ اإلبػداعي لممشػكالت – اإلرىػاب النفسػي) ،كذلػؾ لتييئػتيـ لمتػدريب ،ك ن
04

ما ىك مطمكب منو ،كما ىك مستكم األداء المتكقع مػنيـ ،كتتمثػؿ الجمسػات اإلعالميػة فػي جمسػتيف

أسبكعا.
استغرؽ تنفيذىا
ن

( :)2الجمسات التنفيذية:

سعى البحث الحالي مف خالؿ الجمسات التنفيذية إلى التدريب عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت

كاالستفادة مما تـ تعممو خالؿ الجمسات اإلعالمية لمكصكؿ إلى ىدؼ التدريب كىك خفض مستكل

التعرض لإلرىاب النفسي لدل المجمكعة التجريبية ،كاستغرقت الجمسات التنفيذية ( )43جمسة
أسبكعيا مدة ( )3أسابيع تقر نيبا ،كزمف كؿ جمسة (ساعة كاحدة تقريبان) كمف
بكاقع ثالث جمسات
ن
خالؿ الجمسات التنفيذية يتـ تدريب الطالب عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت.

 -الفنيات المتبعة في تنفيذ الجمسات:

 اإللقاء .التعزيز .المناقشة .العصؼ الذىني.

وصف محتوى جمسات البرنامج:

ممخصا لمحتكل جمسات البرنامج القائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت
يكضح الجدكؿ التالي
ن
كعددىا كزمنيا كاليدؼ منيا:
جذَل ( )5محتُِ جهساخ انثروامج انقائم عهّ انحم اإلتذاعٓ نهمشكالخ.

رقم

الجمسة

1

عنوان الجمسة

عدد

زمن

الجمسات الجمسة

الحل اإلبداعي
لممشكالت

66
دقيقة

2

اإلرىاب

66

1
إلى
4

التدريب عمى

النفسي

2

دقيقة

اعالمية

األصالة

4

جمسات

66

دقيقة

الفنيات

المستخدمة
اإللقاء
+
التعزيز
+
المناقشة
+
العصف
الذىني.
اإللقاء
+
التعزيز
+
المناقشة
+
العصف
الذىني.

اليدف اإلجرائي من الجمسات
قادر بنسبة إتقان ًل تقل عن ( )%85عمى أن:
أن يصبح الطالب ًا
 يعرف معنى الحل اإلبداعي لممشكالت. -يذكر عناصر حل المشكمة بطرق إبداعية.

قادر بنسبة إتقان ًل تقل عن ( )%85عمى أن:
أن يصبح الطالب ًا
 يعرف معنى اإلرىاب النفسي -يذكر أشكال اإلرىاب النفسي

 يوضح اآلثار المترتبة عمى اإلرىاب النفسي.قادر بنسبة إتقان ًل تقل عن ( )%85عمى أن:
أن يصبح الطالب ًا

اإللقاء
+
التعزيز
+
المناقشة

 -يستخمص األفكار والمعمومات من المشكمة التي عرضت عميو.

الذىني.

 -يصيغ المشكمة المعروضة عميو بمغتو الخاصة.

+
العصف

 -يذكر معنى األصالة

 -يتنبأ بأفكار تتناسب مع المشكمة التي عرضت عميو.

 يمخص األفكار الرئيسة المنبثقة من المشكمة المعروضة عميو. يوضح العالقة بين الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية لممشكمة التيعرضت عميو.

 -يتنبأ بالنتائج غير المألوفة المترتبة عمى المشكمة المعروضة عميو.
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الفنيات
زمن
عدد
رقم
عنوان الجمسة
الجمسات الجمسة المستخدمة
الجمسة

اليدف اإلجرائي من الجمسات
 يقدم تداعيات محتممة وأفكار غير مباشرة لممشكمة المعروضة عميو. يوضح التفاصيل الخفية لممشكمة المعروضة عميو. -يقدم إضافات نادرة لتوضيح أبعاد المشكمة.

5

التدريب عمى

إلى

الطالقة

4

جمسات

66

دقيقة

8

9
إلى

التدريب عمى
المرونة

4
جمسات

66
دقيقة

12

13
إلى
16

التدريب عمى

4

التوسع الفكري جمسات

66

دقيقة

 يبادر بتقديم حمول نادرة لممشكمة المعروضة عميو.قادر بنسبة إتقان ًل تقل عن ( )%85عمى أن:
اإللقاء أن يصبح الطالب ًا
+
التعزيز  -يذكر معنى الطالقة
+
المناقشة  -ينتج أكبر عدد من العناوين المعبرة عن المشكمة.
 يعيد صياغة المشكمة بأكثر من طريقة.+
العصف  -يحدد أوجو اًلختالف بين عناصر المشكمة بطرق عديدة.
الذىني - .يستنبط أكبر عدد من القرائن التي تبرز المشكمة.
 يقدم أكبر عدد من التنقيحات غير المألوفة إليجاز المشكمة. يقترح أكبر عدد من النيايات المحتممة لممشكمة. ينتج أكبر عدد من اًلحتياطات لتجنب مثل ىذه المشكمة. يستخمص أكبر عدد من الدروس المستفادة من المشكمة.قادر بنسبة إتقان ًل تقل عن ( )%85عمى أن:
اإللقاء أن يصبح الطالب ًا
+
التعزيز  -يذكر معنى المرونة.
+
المناقشة  -يقترح عناوي ًنا إبتكارية تعبر عن الجوانب المتعددة لممشكمة.
 يستخرج شواىد ومؤشرات إبداعية تدل عمى المشكمة.+
العصف  -يبدي برأيو في جوانب متعددة لممشكمة.
الذىني - .يذكر طرقًا لمتوافق مع المشكمة.
 يحول الجوانب السمبية لممشكمة إلى جوانب إيجابية. يستخدم المعطيات والمعمومات المتاحة في حل المشكمة. تحويل المشكمة إلى رسم تخطيطي إبداعي يوضح جوانبيا ومراحمياوأسبابيا.
يبحث عن الدوافع الكامنة التي أدت إلى وقوع المشكمة.قادر بنسبة إتقان ًل تقل عن ( )%85عمى أن:
اإللقاء أن يصبح الطالب ًا
+
التعزيز  -يعرف معنى التوسع الفكري.
+
المناقشة  -يذكر أكبر عدد من الشخصيات أو األحداث أو المؤسسات ذات العالقة
+
بالمشكمة.
العصف
 يذكر أكبر عدد من األسباب المولدة لممشكمة.الذىني.
بناء عن خبراتو السابقة وربطيا بالمشكمة.
 يطرح ًاأفكار جديدة ً
 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.

 -الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج:
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أسبكعا باإلضافة إلى الجمسات "اإلعالمية" ك"التنفيذية" فترة
استغرؽ التطبيؽ القبمي كالبعدم
ن
أسبكعا لعينة مككنة مف سبعة طالب (المجمكعة
زمنية مدتيا تسعة أسابيع بمعدؿ جمستيف
ن
التجريبية) مف قسـ العمارة بكمية اليندسة بجامعة الطائؼ ،كتـ التدريب بإحدل الحجرات الدراسية

بمقر جامعة الطائؼ.

 -التحقق من صالحية البرنامج:

صدق البرنامج :تـ عرض جمسات البرنامج القائـ عمى ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت

عمى تسعة محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس بكمية اآلداب بجامعة الطائؼ ألخذ
آرائيـ كمقترحاتيـ حكؿ الجمسات كىدفيا ،كلمعرفة مدل صالحية البرنامج المعد طمب منيـ إبداء
الرأم حكؿ البرنامج ،كالجدكؿ التالي يكضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى عناصر تحكيـ البرنامج.
جذَل ( )6وسة االتفاق تٕه انمحكمٕه عهّ عىاصر تحكٕم انثروامج انقائم عهّ انحم
اإلتذاعٓ نهمشكالخ
نسة االتفاق
عناصر التحكُن
م
%011
صالحُة الثرناهج للتطثُك علً هجوىعة الثحث.
0
%011
ارتثاط أهداف الجلسات تالوحتىي.
9
%88.8
هالءهة األنشطة والوهام لوستىي الطالب.
3
%011
هناسثة الوحتىي داخل كل جلسة ألهدافه.
4
%88.8
لُاس التمىَن لودي تحمك االهداف.
5

يتضح مف الجدكؿ ( )3أف نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى عناصر التحكيـ تراكحت ما بيف

( ،% )400 ،55.5كتعتبر ىذه النسب مناسبة مما يدعكا إلى الثقة في صالحية البرنامج بأىدافو

كاجراءاتو كطرؽ تقكيمو ،كتـ عمؿ التعديالت التي أشاركا إلييا كعرضت عمييـ مرة أخرل كأفادكا

جميعا بصالحية البرنامج في التدريب عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت.
خامسا :إجراءات البحج:
 .4تـ الحصكؿ عمى مكافقة ككيؿ الجامعة لمدراسات العميا كالبحث العممي لمتطبيؽ فى
المرحمة الجامعية ،ثـ تـ عقد مقابالت مع طالب قسـ العمارة بكمية اليندسة بجامعة

الطائؼ لتكضيح اليدؼ مف البحث.

 .6طبؽ مقياس اإلرىاب النفسي كتحديد الطالب الذيف تقع درجاتيـ في اإلرباع األعمى مف
درجات المقياس.

 .4تـ تقسيـ الطالب إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ،كتـ إجراء التكافؤ بينيما في العمر
الزمني كمستكل التعرض لإلرىاب النفسي.

 .1تـ إعداد جمسات البرنامج القائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت.
 .2القياـ بتطبيؽ جمسات البرنامج القائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت عمى طالب
المجمكعة التجريبية فقط.
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 .3بعد االنتياء مف البرنامج تـ تطبيؽ مقياس اإلرىاب النفسي عمى المجمكعة الضابطة
كالتجريبية (قياس بعدل) ،ثـ تطبيؽ نفس األداة بعد مركر شير عمى طالب المجمكعة

التجريبية فقط (قياس تتبعي).

 .4تـ جمع نتائج مقياس اإلرىاب النفسي ،كادخاؿ البيانات عبر الحاسب اآللي مف خالؿ
برنامج  (SPSS) Statistical package for social Scienceاإلصدار (.)43

 .5تـ تفسير نتائج البحث في ضكء اإلطار النظرم كنتائج البحكث السابقة ،كصياغة

التكصيات الخاصة بالنتائج التي تـ التكصؿ إلييا.
نتائج البحج وتفسيرها:
الفرض األول :ينص ىذا الفرض عمى أنو " :توجد فروق ذات دًللة إحصائية بين
متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس

اإلرىاب النفسي لصالح المجموعة التجريبية " .كالختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار
ماف كيتنى  Mann Whitneyلألزكاج غير المتماثمة لبحث داللة الفركؽ بيف متكسطي رتب

درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لمقياس اإلرىاب النفسي،
كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي:
جذَل ( )7قٕمح ( )Uنمتُسطّ رتة درجاخ طالب انمجمُعتٕه
انتجرٔثٕح َانضاتطح فٓ انقٕاس انثعذْ نمقٕاس اإلرٌاب انىفسٓ َأتعادي.
البعد

معامل
المتو االنحرا متوسط مجموع
مان
المجموعة ن
ف
الرتب الرتب
سط
المعياري
ويتنى U

الضابطة
منع التعبير عن الذات
التجريبية
الضابطة
العزل اًلجتماعي
التجريبية
تشويو السمعة ونشر الشائعات الضابطة
التجريبية
والسخرية
الضابطة
التقميل من الشأن
التجريبية
الضابطة
اإليذاءالنفسي
التجريبية
الضابطة
الدرجة الكلية
التجريبية

6.78 25.5 7
1.1 17.6 7
6.75 13.2 7
6.69 8.14 7
2.3 29.7 7
1.66 17.1 7
1.1 16.5 7
1.66 16.1 7
1.6 16.2 7
6.75 16.2 7
3.1 161.4 7
2.2 62.7 7

11.66
4.66
11.66
4.66
11.66
4.66
11.66
4.66
11.66
4.66
11.66
4.66

77.66
28.66
77.66
28.66
77.66
28.66
77.66
28.66
77.66
28.66
77.66
28.66

حجم
قيمة  Zالدًللة التأثير

.320 53555
.322 53555
.321 53555
.320 53555
.327 53555
3.14

6.666

دالة عند
مستوى
6.61
دالة عند
مستوى
6.61
دالة عند
مستوى
6.61
دالة عند
مستوى
6.61
دالة عند
مستوى
6.61
دالة عند
مستوى
6.61

كيكضح الشكؿ التالي التمثيؿ البياني لقيـ متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

في القياس البعدم لمقياس اإلرىاب النفسي كأبعاده.
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شكل ( )1التمثيل البياني لمتوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس
البعدي لمقياس اإلرىاب النفسي.

ػائيا بػيف متكسػػطي رتػب درجػػات أبعػػاد
يتضػح مػػف الجػدكؿ ( )4كالشػػكؿ ( )4كجػكد فػػركؽ دالػة إحصػ ن
مقي ػػاس اإلرى ػػاب النفس ػػي (من ػػع التعبي ػػر ع ػػف ال ػػذات  ،الع ػػزؿ االجتم ػػاعي ،تش ػػكيو الس ػػمعة كنش ػػر
الشائعات كالسخرية  ،التقميؿ مف الشػأف  ،اإليػذاء النفسػي) كالدرجػة الكميػة لػدل طػالب المجمػكعتيف
التجريبيػػة كالضػػابطة ،كىػػى دالػػة عنػػد مسػػتكل ( )0.04لصػػالح طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة ،كمػػا
تراكح ػػت قيم ػػة حج ػػـ األث ػػر باس ػػتخداـ الق ػػانكف (قس ػػمة قيم ػػة  Zعم ػػى ج ػػذر  )nم ػػا ب ػػيف (،)0.51

( )0.53ممػػا يعنػػي أف مػػف ( )%51إلػػى ( )% 53مػػف تبػػايف درجػػات طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة
في القياس البعدم لالرىاب النفسي يعكد ألثر التدريب عمػى البرنػامج كىػذه القػيـ تشػير لحجػـ تػأثير

كبير.

كتتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما تكصؿ إليو البنا ( )6044كىك أف البرنامج المقترح القائـ

عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت أدم إلى تنمية ميارات الحؿ اإلبداعي لممشكالت الرياضية
كالحياتية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم ،كبحث جركاف كالعبادم ( )6041الذم تكصؿ إلى

فعالية البرنامج التعميمي القائـ عمى استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكالت في تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لدل الطمبة المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ ،كبحث ابف زعمكش ( )6044الذم تكصؿ

إلى فعالية برنامج تريز لمحؿ اإلبداعي لممشكالت في تحسيف التفكير اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة
االبتدائية بمدينة كرقمة.

كيرجع الباحثكف خفض مستكل التعرض لإلرىاب النفسي لدل طالب المجمكعة التجريبية

بالمقارنة بطالب المجمكعة الضابطة إلى التدريب عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت كالذم أسيـ
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بشكؿ فاعؿ في خفض الضغكط النفسية الناجمة عف التعرض لإلرىاب النفسي ،حيث أنو أرشدىـ

إلى تكليد األفكار كالبحث عف بدائميا لمكصكؿ إلى حؿ جديد تتكفر فيو المركنة كاالصالة كالطالقة
كالتكسع الفكرم ،كتكجيو قدراتيـ العقمية إلى االتجاه الصحيح لمتفكير في حمكؿ غير معتادة كمفيدة

باالستعانة بجميع عمميات التككيف العقمي ،مما زاد مف قكة التحمؿ لدييـ عمى فيـ التحديات
كالضغكط كالرقابة عمى تفكيرىـ كمعتقداتيـ مف المحيطيف كتكليد األفكار المعتمدة عمى الطالقة في

انتاج أكبر عدد مف الحمكؿ لمتخمص مف حدة الضغكط النفسية ،كالمركنة في تنكيع األفكار التي
يذكرىا لحؿ المشكالت بطرؽ إبداعية ،كاالصالة في إنتاج أفكار غير مألكفة ،مما خفض مف

إجتماعيا كالتقميؿ مف شأنيـ
شعكرىـ بالضغكط النفسية بسبب تحجيـ التعبير عف ذكاتيـ كعزليـ
ن
نفسيا كنشر أكاذيب كاتيامات باطمة عنيـ ،كاإليذاء النفسي كنشر األكاذيب كاالتيامات
كايذائيـ ن
بصكرة مستمرة كالتي كانت تؤدم إلى إنييار معنكياتيـ كفقداف تكازنيـ ،كىك ما أتضح خالؿ

القياس البعدم لمقياس اإلرىاب النفسي.

الفرض الثاني :ينص ىذا الفرض عمى أنوً " :ل توجد فروق ذات دًللة

إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي
لمقياس اإلرىاب النفسي

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار كيمككسكف  Wilcoxonلألزكاج
المتماثمة ،كالجدكؿ ( )5يكضح النتائج المرتبطة بيذا الفرض.
جدول ( )8نتائج حساب قيمة " "Zلمتوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في
القياسين البعدي والتتبعي لمقياس اإلرىاب النفسي وأبعاده.

متوسط
بعدي

احراف
معياري
بعدي

متوسط
تتبعي

انحراف
معياري
تتبعي

منع التعبير
عن الذات

17.66

1.1

17.66

1.1

العزل
اًلجتماعي

8.14

6.69

8.4

6.97

تشويو السمعة
ونشر
الشائعات

17.1

1.66

17.6

1.6

التقميل من
الشأن

16.1

1.66

9.8

1.2

المتغير

الرتب
الرتب السالبة
الرتب
الموجبة
الرتب
المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب
الموجبة
الرتب
المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب
الموجبة
الرتب
المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب
الموجبة
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متوسط مجموع
العدد
الرتب الرتب
2
2
3
7
1
3
3
7
2
1
4
7
3
1

2.56

5.66

2.56

5.66

2.56

2.56

2.56

7.56

2.66

4.66

2.66

2.66

2.56
2.56

7.56
7.56

Z

6.666

1.66

الدًللة
غير
دالة
غير
دالة

6.577

غير
دالة

1.666

غير

اإليذاءالنفسي

16.2

6.75

16.1

1.66

الدرجة الكمية

62.7

2.2

62.4

2.8

الرتب
المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب
الموجبة
الرتب
المتساوية
المجموع
الرتب السالبة
الرتب
الموجبة
الرتب
المتساوية
المجموع

3
7
3
2
2
7
3
2
2
7

دالة
3.66

9.66

3.66

9.66

3.66

9.66

3.66

6.66

غير
دالة

6.447

غير
دالة

6.412

كيكضح الشكؿ التالي التمثيؿ البياني لقيـ متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في القياسيف

البعدم كالتتبعي لمقياس اإلرىاب النفسي كأبعاده.
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شكل ( )2التمثيل البياني لمتوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي
لمقياس اإلرىاب النفسي وأبعاده.

إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات
يتضح مف جدكؿ ( )5كشكؿ ( )6عدـ كجكد فركؽ دالة
ن
طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس اإلرىاب النفسي كأبعاده المتمثمة
90

درجات همُاس االرهاب النفسٍ الثعدٌ والتتثعٍ

60

في (منع التعبير عف الذات ،منع التكاصؿ االجتماعي ،تشكيو السمعة كنشر الشائعات كالسخرية،

التقميؿ مف الشأف ،اإليذاء النفسي) كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض الثاني.

تتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصؿ إليو بحث أبك صفية ( )6046كىك فاعمية برنامج نفسي

إرشادم لمحد مف سمككيات العنؼ لدل تمميذات المرحمة االساسية في قطاع غزة ،كاستمرار ذلؾ
إلى مرحمة القياس التتبعي.

احصائيا بيف متكسطي رتب درجات طالب المجمكعة
كيرجع الباحثكف عدـ كجكد فركؽ دالة
ن
التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي إلى البرنامج القائـ عمى الحؿ اإلبداعي لممشكالت الذم
أسيـ في تنمية الحساسية لممشكالت كالضغكط النفسية المترتبة عمى اإلرىاب النفسي الذم يعانكف
منو  ،كالقدرة عمى تكليد العديد مف التخمينات الجديدة كالمتنكعة كغير المتكقعة في سيكلة كيسر
لكيفية التخمص مف تمؾ الضغكط ،كالبحث الدائـ عف إختيار أفضميا بأسمكب استفيامي كنقدم
لمكصكؿ إلى النتائج ،كأصبح لدييـ الرغبة الدائمة في طرح العديد مف التساؤالت عف األفكار

كالحمكؿ كالمقترحات لتالفي الكقكع تحت تأثير الضعكط ،كأصبح لدييـ ثقة بالنفس مرتفعة في

استرساؿ حمكؿ كأفكار صحيحة ككاضحة كمتميزة كفريدة كتتصؼ باألصالة كالجدة كالتكسع

الفكرم ،كتختمؼ عما يطرحو المحيطيف ،كمركنة في التفكير في أكثر مف اتجاه في آف كاحد،

كالتغير مف مكقؼ إلى آخر بسيكلة كيسر ،كلعؿ شعكر المتدربيف بذلؾ جعميـ يرددكف ما تـ

التدريب عميو حتى بعد إنتياء التدريب ،مما أدل إلى خفض الشعكر بتحجيـ التعبير عف ذكاتيـ

نفسيا كنشر أكاذيب كاتيامات باطمة عنيـ،
إجتماعيا كالتقميؿ مف شأنيـ كايذائيـ
كعزليـ
ن
ن
كاإليذاءالنفسي كنشر األكاذيب كاالتيامات بصكرة مستمرة ،كاالساءة النفسية الناتجة عف اإلرىاب

النفسي الكاقع عمييـ ،كالمتمثمة في االعتداء عمى األفكار كالمشاعر كالشعكر بالتحكـ كعدـ األمف
كالتقميؿ مف الشأف ،كرفض التكاصؿ أك التعامؿ معيـ ،كمنعيـ مف التكاصؿ مع األقراف كاألقارب

كالجيراف ،كىك ما أتضح خالؿ القياس التتبعي لمقياس اإلرىاب النفسي.
التوصيات:
بناء عمى نتائج البحث الحالي يكصى الباحثكف باآلتي:

ػدال م ػػف طريق ػػة اإللق ػػاء خ ػػالؿ تعم ػػيـ
- 4ض ػػركرة االعتم ػػاد عم ػػى الح ػػؿ اإلب ػػداعي لممش ػػكالت ب ػ ن

طالب الجامعة ،مما ينمي لدييـ قدرات عقمية عميا تسػاعدىـ فػي حػؿ مشػكالتيـ األكاديميػة
كالنفسية كاالجتماعية كالشخصية.

 – 6تعييف أخصائيف نفسييف بالكميات الجامعية كتدريبيـ عمى كيفية خفػض الشػعكر باإلرىػاب
النفسي لدل الطالب كالطالبات.

99

- 4كضػػع خط ػػة منظمػػة كمتكامم ػػة عمػػى المس ػػتكل الق ػػكمي مػػف خ ػػالؿ مشػػاركة أعض ػػاء ىيئ ػػة
التدريس بالمممكة العربية السعكدية كأكلياء األمكر كعمماء عمـ النفس فى الكطف العربي مػف

أجؿ إجراء البحكث حكؿ خفض اإلرىاب النفسي لدل طالب الجامعة.

 – 1تط ػػكير أى ػػداؼ المق ػػررات ف ػػي المرحم ػػة الجامعي ػػة لممس ػػاىمة ف ػػي تنمي ػػة الح ػػؿ اإلب ػػداعي
لممشكالت لدل الطالب كالطالبات.

-2حػػث أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات عمػػى اسػػتخداـ الحػػؿ اإلبػػداعي لممشػػكالت خػػالؿ

الشرح ،مما قد ينعكس بصكرة أك بأخرل عمى تفكير طالبيـ.
البحوث المقترحة:
مػف خػػالؿ نتػائج البحػػث الحػػالي كنتػائج البحػػكث السػابقة كجػػدت مجمكعػػة مػف المشػػكالت التػػي
يمكف أف تككف مكضكعات لبحكث مستقبمية:

-4فعالية برنامج قائـ عمى الذكاء االنفعالي في اإلرىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼ.

 – 6فعالية التدريب عمػى ميػارات الحػؿ اإلبػداعي لممشػكالت فػي اإلرىػاب الفكػرم لػدل طػالب
الجامعة بمدينة الطائؼ.

- 4أثػػر التػػدريب عمػػى ميػػارات مػػاكراء المعرف ػة كالتعزيػػز المشػػركط فػػي اإلرىػػاب النفسػػي لػػدل
طالب جامعة الطائؼ.

 – 1فعاليػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى ميػػارات مػػاكراء المعرف ػة فػػي اإلرىػػاب المعمكمػػاتي لػػدل طػػالب
جامعة الطائؼ.

- 2أثر التدريب عمى ميارات التفكير اإلستراتيجي في اإلرىاب النفسي في المرحمة الجامعية.
قائمة المراجع
( )1المراجع العربية:
إبراىيـ ،مجدم عزيز ( .)6001استراتيجيات التعميـ كأساليب التعمـ.القاىرة :األنجمك المصرية.

ابف زعمكش ،نادية بكضياؼ ( .)6044أثر برنامج تريز -الحؿ اإلبداعي لممشكالت-عمى
التفكير اإلبداعي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بكرقمة :دراسة ميدانية بمدينة كرقمة.

مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية – الجزائر.456-444، 40 ،
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لدل تمميذات المرحمة األساسية في قطاع غزة( رسالة ماجستير)  ،كمية التربية ،جامعة

األزىر بغزة.

أنتيش ،إيناس عمي ( .)6045مستكل اإلرىاب النفسي لدل طمبة الجامعة( رسالة ماجستير)،
كمية التربية ،جامعة القادسية.
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.65
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العنؼ األسرم لدل عينة مف طالبات المرحمة الثانكية( رسالة دكتكراه)  ،كمية التربية،

جامعة عيف شمس.

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

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

مادة التاريخ لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم .دراسات عربية في التربية كعمـ النفس -

السعكدية.40-44 ،26 ،

النكايسة ،فاطمة عبد الرحيـ ( .)6042اإلرشاد االنتقائي كتكجو حديث في اإلرشاد كالتكجيو
النفسي كالتربكم :برنامج إرشادم نفسي انتقائي لمتخفيؼ مف اإلرىاب االجتماعي لدل

نمكذجا .المؤتمر الدكلي األكؿ – التربية
الطالبات المراجعات لكحدة اإلرشاد النفسي
ن
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