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   الثبلثالوجلذ  -األول هقذهة الؼذد

ٚوبْ فًٚ هللا ػ١ٍه ػظ١ّب ،، ٔؼجو اٌٝ إٌَخ اٌضبٌضخ ثٙلٚء، ٚصجبد، ٚاٍزمواه...ٚوبْ فًٚ هللا ػ١ٍه ػظ١ّب،،، 

ػظ١ّب،،، ريكاك اٌضمخ َٔزّو فٟ رمل٠ُ فلِخ عبكح ٌٍجبؽض١ٓ، ٍِزي١ِٓ ثّؼب١٠و ٕبهَ.. ٚوبْ فًٚ هللا ػ١ٍه 

 اٌّزجبكٌخ ث١ٕٕب ٚث١ٓ ّووبئٕب اٌجبؽض١ٓ فٟ وبفخ اٌزقٖٖبد ٚفٟ ثالك ّزٝ.

 ٚاٌٖالح ٚاٌَالَ ػٍٝ ١ٍلٔب دمحم ٚػٍٝ آٌٗ ٕٚؾجٗ ٍٍُٚ،،، 

 Global institute for study and -عَو –فٟ ٘نا اٌؼلك ِٓ ِغٍخ اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍلهاٍخ ٚاٌجؾش 

research journal(GISR-J)   "ٓ٠ٛعل كهاٍزبْ ، االٌٚٝ: " َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌلٜ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١

َّّبهح ٚلل  ٘لفذ ٘نٖ اٌلّهاٍخ ئٌٝ اٌىْف ػٓ َِزٜٛ اٌزّفى١و ٌٍجبؽض١ٓ ك. ٛبهق ٠ٍٛف ٍِؾُ ٚ أ. ػج١و ٔج١ً اٌ

اللزٗ ثبٌٕٛع االعزّبػٟ. االفزواػٟ ِٚغبالرٗ ٌلٜ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ِلاهً اٌٍّه ػجلهللا اٌضّبٟٔ ٌٍز١ّي، ٚػ

ٌٚزؾم١ك اغواٗ اٌلهاٍخ ٚظف إٌّٙظ إٌٛفٟ ، ؽ١ش رُ ثٕبء ِم١بً اٌزفى١و االفزواػٟ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ 

ّٖلق  ١َّىِٛزو٠ّخ ألكاح اٌلّهاٍخ ِٓ فالي اٌ ُّ اٌزّؾمك ِٓ اٌقٖبئٔ اٌ االهكْ وأكاح ٌغّغ ث١بٔبد اٌلهاٍخ ، ٚلل ر

ل ِٓ صجبد أكاح اٌلّهاٍخ اٍزقلَ اٌجبؽض١ٓ ِؼبًِ االرَبق اٌلّافٍٟ أٌفب ووٚٔجبؿ اٌّظب٘وٞ ٕٚلق اٌجٕبء. ٌٍٚزأو

ٔذ ِٓ ) Test- Retestٚٛو٠مخ اإلػبكح ) ّٛ ( 333( . أُفز١ود ػ١ّٕخ اٌلّهاٍخ ثبٌّطو٠مخ اٌؼْٛائ١ّخ اٌج١َطخ ٚرى

ّٖف اٌضّبِٓ فٟ ِلاهً ا134( ٛبٌجب، ٚ )199ٛبٌجب ٚٛبٌجخ ث١ُٕٙ ) ٌٍّه ػجل هللا اٌضّبٟٔ ٌٍز١ّي ( ٛبٌجخ ِٓ ٍٛجخ اٌ

( فٟ ِلاهً: ػغٍْٛ، اهثل، اٌّفوق، 2016/ 2015ٚاٌَّغ١ٍٓ ٌٍفًٖ اٌلّهاٍٟ اٌضّبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌلّهاٍٟ )

ّْ َِزٜٛ اٌزّفى١و االفزواػٟ وبْ ِورفؼب ثلهعخ وج١وح ٌلٜ ػ١ّٕخ  ٍَّٜ، ِأكثب. وْفذ ٔزبئظ اٌلّهاٍخ أ اٌّيهلبء، اٌ

ّْ " ِغبي اٌزّٛع١ٗ اٌنّارٟ" لل اؽزً اٌلّهاٍخ، ػٍٝ اٌّم١بً وىً ، ٚػٍٝ اٌّغبالد اٌَزخ، ٚرج١ّٓ ِٓ فالي إٌّزبئظ أ

١ٍَُّ" فٟ اٌّورجخ األف١وح.  ثبإلٙبفخ ئٌٝ  اٌّورجخ األٌٚٝ، فٟ ؽ١ٓ عبء " ِغبي ِٙبهاد اٌزّفى١و اٌؼ١ٍب ٚإٌّطك اٌ

ّْ َِزٜٛ اٌزّفى١و االفزواػٟ ِٚغبالرٗ ر جؼب ٌّزغ١ّو اٌغٌٕ وبْ غ١و كاي اؽٖبئ١ب ػٕل مٌه، وْفذ ٔزبئظ اٌلّهاٍخ أ

َّبثمخ ٠ٕٟٛ اٌجبؽض١ٓ ثٚوٚهح ا٘زّبَ اٌزّوث١٠ٛٓ ٚاٌّوث١ٓ  α = 0.05َِزٜٛ اٌلالٌخ )  (. ٚفٟ ٙٛء إٌّزبئظ اٌ

ثز١ّٕخ ِٙبهاد اٌزّفى١و االفزواػٟ، وّب ٠ٕٟٛ ثاعواء ػلك ِٓ اٌلّهاٍبد ماد اٌؼاللخ فٟ اٌَّزمجً أثوى٘ب 

 َّزٜٛ اٌزّفى١و االفزواػٟ ث١ٓ اٌّطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌؼبك١٠ٓ فٟ ٙٛء ػلك ِٓ اٌّزغ١ّواد.  كهاٍخ ِمبهٔخ ٌ

ؽ١ّل ثٓ ٍبٌُ " ٌٍجبؽض١ٓ .أفالل١بد اٌزله٠ت ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌطّٛػ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ"  ٚاٌلهاٍخ اٌضب١ٔخ ثؼٕٛاْ: 

ِْٚىالد اٌزله٠ت ٚافالل١برٗ فٟ رٕبلِ ٘نٖ اٌجؾش َّ٘ٛ  .ف١ٌّ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٍؼ١ل اٌّْوفٟٚ ثٓ ؽّل إٌٙبئٟ

اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ. ٠ٚٙلف ٘نا اٌجؾش ٠ٙلف ٘نا اٌجؾش ئٌٝ رؾل٠ل أفالل١بد اٌزله٠ت فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚرْق١ٔ 

ٚالؼٙب، وّب أٔٗ ٠َؼٝ ونٌه ئٌٝ اٌزؼو٠ف ثأ١ّ٘خ األفالل١بد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠ؾممٙب اٌزله٠ت فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

بد اٌزله٠ت ٚاٌّجبكب األٍب١ٍخ اٌّؼيىح ٌنٌه، وّب ٘لف اٌجؾش ئٌٝ ر١ٙٛؼ .وّب ٠ٕبلِ اٌجؾش أ١ّ٘خ أفالل١

٠ؼبٌظ ل١ٚخ  ٚاعجبد اٌّإٍَبد اٌزله٠ج١خ اٌؼوث١خ ٔؾٛ اٌم١بَ ثبٌّٙبَ األفالل١خ ٌٍزله٠ت، ئٙبفخ ئٌٝ ٘نا اٌجؾش

ل١بد اٌزله٠ت ٌزياِٗ ثبألفالل١بد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزله٠ت،  وّب رّذ ِٕبلْخ لٛاػل ٚأفالاٌّلهة اٌؼوثٟ ِٚلٜ ا

ٚاالٍزفبكح ِٓ اٌزغبهة اٌؼب١ٌّخ فٟ ٘نا اٌْأْ، ٚفٟ فزبَ ٘نا اٌجؾش رُ ٌقٔ اٌجبؽضبْ أُ٘ اٌز١ٕٛبد اٌزٟ لل 

رَبُ٘ فٟ ِؼبٌغخ ثؼ٘ اٌمٚب٠ب فٟ أفالل١بد اٌزله٠ت ػٍٝ َِزٜٛ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚلل عبءد أُ٘ اٌز١ٕٛبد 

 ِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ. له٠ت رزجٕبٖ عبثٚوٚهح ئ٠غبك ١ِضبق أفاللٟ ٌّٕٙخ اٌز

 اٌزؾو٠و

Gisr-j@hotmail.com 

info@gisr.org.uk 
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١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌجبؽض١ٓ ٚاٌّزق١ٖٖٓ  ألػٚبءرْٕو اٌّغٍخ اٌجؾٛس 

 ٚاالٔغ١ٍي٠خ. اٌؼوث١خ ثبٌٍغز١ٓ

٠ِٛب ِٓ اٍزالِٗ  21ٚإٌْو رزٓ ثَوػخ ؽ١ش ٠زُ رؾى١ُ اٌجؾش فالي  اٌزؾى١ُ ٚاٌّغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ اعواءاد

 ٠ِٛب ِٓ لجٌٛٗ ثؼل اعواءاد اٌزؼل٠الد. ٠ٚ30ْٕو فالي 

 رؤيتنب

  رسبلتنب

 هذاف الوجلةأ
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 تحرير في الوجلةهيئة ال

 ثو٠طب١ٔب –اٌزؾو٠و ك. ؽبفع اٌىوِٟ  ١٘ئخ هئ١ٌ

 ثو٠طب١ٔب – اٌّؾوه اٌزٕف١نٞ : ك اثوا١ُ٘ ؽّبك

 عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك  اٌَؼٛك٠خ  –ك. رٛف١ك اٌولت 

 عبِؼخ اٌْوق االٍٜٚ  االهكْ - ثٕٟ ِفوط دمحم .ك

 فٍَط١ٓ -ثٛػم١ً أك. اثوا١ُ٘ 

 ك. ٍبِٟ ؽو٠ي

    اٌّؾوه اٌزٕف١نٞ االهكْ - ِؾّٛك دمحم ك. 

 ٍٍطٕخ ػّبْ –ل اٌفزبػ أثٛ ى٠ل ك. ػج

 اٌَؼٛك٠خ - ػٛكح دمحم . اٌلػُ اٌفٕٟ

  ٍىور١وح اٌزؾو٠و : ػج١و ف١ًٍ
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 اإلستشبريةهيئة 

 ك. ِؾّٛك ١ٍل ػٍٟ أثٛ ١ٍف

  ك. ػجل اٍّبػ١ً

 اٌغؼبفوح اٌَالَ  لك. ػج

  ك. ٔج١ً اٌّمبثٍخ

 أؽّل ٕبكق ػجل اٌّغ١لك. 

 ك. ٍبِٟ ؽو٠ي

 ٍٍطٕخ ػّبْ –ك. ػجل اٌفزبػ أثٛ ى٠ل 

 ك. اثوا١ُ٘ اثٛ ػم١ً 

 ك. اووَ فزؾٟ 

 أ.ك/ أؽّل ٕبكق ػجل اٌّغ١ل

 اٌؼواق ك ِضٕٝ اٌّيهٚػٟ ـ عبِؼخ اٌَّزٕٖو٠خ

 اٌَؼٛك٠خك . ٔٛهح اٌؼ١ل ـ عبِؼخ اال١ِوح ٔٛهح 

  اٌَؼٛك٠خعبِؼخ اال١ِو ٍطبَ ، ك. ِؾّٛك ١ٍّو ػج١ل

 اٌؼواق عبِؼخ ثغلاك ، أ.ك. ػجبً فبًٙ اٌَؼلٞ

 ػٕبق،  عبِؼخ رجَخ اٌغيائو عّبيك.

 ، عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛكػجل اٌوؽّٓ ٔلا  .ك

 اٍّبػ١ً اٌجوٕبْ عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك  .ك

 دمحم اثٛ اٌوة عبِؼخ علح  .ك
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 ِغٍخ اٌّؼٙل اٌلٌٟٚ ٌٍلهاٍخ ٚاٌجؾش

Global Institute for Study and Research( Gisr-J) 

 الوجلة  هؼبيير التحكين
ِزٍٜٛ كهعخ  اٌلهعخ اٌّؼ١به 

 اٌزؾى١ُ

 ِالؽظبد

 وٍّخ20ال ٠زغبٚى  5 ١ٕبغخ ػٕٛاْ ِٕبٍت ٌٍجؾش 

 وٍّخ 300ال ٠ي٠ل ػٓ   5 ٍِقٔ ِؾىُ خوٕبث 

ّٙٛه ِٚذ  ٠6فمل اٌجؾش كهعخ ػٓ وً   5 اٌغلح ) ٠ىْٛ ثؾش عل٠لا ( 

 ِٓ ربه٠ـ اػلاك اٌجؾش

 ِلٜ اػزّبك اٌجؾش ػٍٝ اٌّٖبكه اال١ٍٕخ  5 االٕبٌخ 

ِملِخ ِقزٖوح رٛٙؼ ِبما ١ٍفؼً   5 ٛو٠مخ ػوٗ اٌّْىٍخ اٌجؾض١خ فٟ اٌّملِخ 

 اٌجبؽش فٟ ٘نٖ اٌجؾش

   5 ِٕٚطمٟ ِزًٍََرور١ت ػٕبٕو اٌجؾش ثْىً  

   10 ١ٕبغخ ِْىٍخ اٌجؾش ثطو٠مخ ػ١ٍّخ 

   5 ٚرطج١مبرٗ ِٚجوهارٗا١ّ٘خ اٌجؾش  

ِواعؼخ االكة إٌظوٞ ِٚلٜ رغط١زٗ  

 ٌّٛٙٛع اٌلهاٍخ

 ٠غت ِواػبح اٌزًٍََ ٚاٌزواثٜ  10

ػٍٝ االلً رٛص١ك ِوعغ ٚاؽل ِْٕٛه  فٟ   5 ؽلاصخ اٌّواعغ 

 إٌَخ اٌزٟ ١ٍْٕو ف١ٙب اٌجؾش

ِٕبٍجخ ِٕٙغ١خ اٌجؾش ٌٍّٛٙٛع ٚكلخ  

 اعواءاد اٌجؾش

10   

   10 االؽٖبئ١خ اٌَّزقلِخ األٍب١ٌتكلخ االٍب١ٌت  

 االِالء ٚإٌؾٛ ٚا١ٌٖبغخ  5 ٍالِخ اٌٍغخ اٌَّزقلِخ 

 ثبألكةِٕبلْخ إٌزبئظ ثطو٠مخ ػ١ٍّخ ٚهثطٙب  

 إٌظوٞ

10   

ٍالِخ اٌزٛص١ك كافً اٌجؾش ٚوزبثخ اٌّواعغ  

 االٕلاه  APAفٟ ٔٙب٠خ اٌجؾش ٚفك ٔظبَ 

 اٌَبكً

5   

   100 اٌّغّٛع 

  j@hotmail.com-gisrٌّٚي٠ل ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٠وعٝ االرٖبي ػٍٝ هئ١ٌ ١٘ئخ اٌزؾو٠و ػٍٝ اال١ّ٠ً:
info@gisr.org.uk 

 اٌّؾوه اٌزٕف١نٞ

 

 

 

 

 

 

 الفهرس
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 الرفحات  السؤلفؽن  \السؤلف  العشؽان  

 َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌلٜ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ  .1
 

ك. ٛبهق ٠ٍٛف ٍِؾُ                        

َّّبهح  أ. ػج١و ٔج١ً اٌ

1-16 

 .أفالل١بد اٌزله٠ت ث١ٓ اٌٛالغ ٚاٌطّٛػ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  .2

 

    ؽ١ّل ثٓ ٍبٌُ ثٓ ؽّل إٌٙبئٟ

 ف١ٌّ ثٓ ػٍٟ ثٓ ٍؼ١ل اٌّْوفٟ 

17-27 
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 هستىي التفكير االختراػي لذي الطلجة الوىهىثين
َّّبهح  ك. ٛبهق ٠ٍٛف ٍِؾُ                        أ. ػج١و ٔج١ً اٌ

tariqaql78@gmail.com 

 ِْوفخ اٌّٛ٘جخ ٚاالثلاع     أٍزبم َِبػل فٟ اٌزوث١خ اٌقبٕخ                

 عبِؼخ اٌٍّه ف١ًٖ                           ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ/ االهكْ           
ٍِقٔ: ٘لفذ ٘نٖ اٌلّهاٍخ ئٌٝ اٌىْف ػٓ َِزٜٛ اٌزّفى١و االفزواػٟ ِٚغبالرٗ ٌلٜ اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ 

 إٌّٙظ إٌٛفٟ العزّبػٟ. ٌٚزؾم١ك اغواٗ اٌلهاٍخ ٚظفِلاهً اٌٍّه ػجلهللا اٌضّبٟٔ ٌٍز١ّي، ٚػاللزٗ ثبٌٕٛع ا

ُّ اٌزّؾمك  ، ؽ١ش رُ ثٕبء ِم١بً اٌزفى١و االفزواػٟ ٌٍطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ االهكْ وأكاح ٌغّغ ث١بٔبد اٌلهاٍخ ، ٚلل ر

لق اٌّظب٘وٞ ٕٚلق اٌجٕبء. ٌٍٚزأول ِٓ صجبد أكاح ّٖ ١َّىِٛزو٠ّخ ألكاح اٌلّهاٍخ ِٓ فالي اٌ  ِٓ اٌقٖبئٔ اٌ

( . أُفز١ود ػ١ّٕخ  Test- Retestاٌلّهاٍخ اٍزقلَ اٌجبؽض١ٓ ِؼبًِ االرَبق اٌلّافٍٟ أٌفب ووٚٔجبؿ ٚٛو٠مخ اإلػبكح )

ٔذ ِٓ ) ّٛ ( ٛبٌجخ ِٓ 134( ٛبٌجب، ٚ )199( ٛبٌجب ٚٛبٌجخ ث١ُٕٙ )333اٌلّهاٍخ ثبٌّطو٠مخ اٌؼْٛائ١ّخ اٌج١َطخ ٚرى

ّٖف اٌضّبِٓ فٟ ِلاهً اٌٍّه ػجل هللا  اٌضّبٟٔ ٌٍز١ّي ٚاٌَّغ١ٍٓ ٌٍفًٖ اٌلّهاٍٟ اٌضّبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌلّهاٍٟ ٍٛجخ اٌ

ّْ َِزٜٛ 2016/ 2015) ٍَّٜ، ِأكثب. وْفذ ٔزبئظ اٌلّهاٍخ أ ( فٟ ِلاهً: ػغٍْٛ، اهثل، اٌّفوق، اٌّيهلبء، اٌ

د اٌَزخ، ٚرج١ّٓ اٌزّفى١و االفزواػٟ وبْ ِورفؼب ثلهعخ وج١وح ٌلٜ ػ١ّٕخ اٌلّهاٍخ، ػٍٝ اٌّم١بً وىً، ٚػٍٝ اٌّغبال

ّْ " ِغبي اٌزّٛع١ٗ اٌنّارٟ" لل اؽزً اٌّورجخ األٌٚٝ، فٟ ؽ١ٓ عبء " ِغبي ِٙبهاد اٌزّفى١و اٌؼ١ٍب  ِٓ فالي إٌّزبئظ أ

ّْ َِزٜٛ اٌزّفى١و االفزواػٟ  ١ٍَُّ" فٟ اٌّورجخ األف١وح.  ثبإلٙبفخ ئٌٝ مٌه، وْفذ ٔزبئظ اٌلّهاٍخ أ ٚإٌّطك اٌ

َّبثمخ (.  α = 0.05غٌٕ وبْ غ١و كاي اؽٖبئ١ب ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ ) ِٚغبالرٗ رجؼب ٌّزغ١ّو اٌ ٚفٟ ٙٛء إٌّزبئظ اٌ

٠ٕٟٛ اٌجبؽض١ٓ ثٚوٚهح ا٘زّبَ اٌزّوث١٠ٛٓ ٚاٌّوث١ٓ ثز١ّٕخ ِٙبهاد اٌزّفى١و االفزواػٟ، وّب ٠ٕٟٛ ثاعواء ػلك 

االفزواػٟ ث١ٓ اٌّطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ  ِٓ اٌلّهاٍبد ماد اٌؼاللخ فٟ اٌَّزمجً أثوى٘ب كهاٍخ ِمبهٔخ ٌَّزٜٛ اٌزّفى١و

 ٚاٌؼبك١٠ٓ فٟ ٙٛء ػلك ِٓ اٌّزغ١ّواد.  
 اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١ّخ: اٌزّفى١و االفزواػٟ، اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ٍٛجخ ِلاهً اٌٍّه ػجل هللا اٌضّبٟٔ ٌٍز١ّي.

The Level Of Inventive Thinking Among Gifted Students 
Dr. Tareq Yousef Melhem                                       Abeer Nabial Alsamara 

tariqaql78@gmail.com   

Assistant professor of Special Education            Supervisor of giftedness and creativity     

 King Faisal University                                            Ministry of education/ Jordan 

Abstract: This study aimed to identify the level of inventive thinking and its domains 

among a sample of students King Abdullah II for Excellence, and its relationship to 

gender. To achieve the objectives of the study, the researchers developed a 

questionnaire to measure inventive thinking among gifted students in Jordan as a 

instrument to collect the data of this study. Psychometric properties of the study 

instrument has been verified through face validity and construct validity. To be sure, 

of the reliability of study instrument the researcher used the internal consistency 

coefficient Cronbach's alpha, and Retest method. 

The study sample consisted of (333) students, (199) male, and (134) female, which 

were selected randomly from the eighth grade in the King Abdullah II schools for 

Excellence who enrolled the second semester of the academic year (2015/2016) from 

the schools of: Ajloun, Irbid, Mafraq, Zarqa, Balqa, Madaba. The study results reveal 

that the level of inventive thinking was high significantly among individuals of the 

study sample on the scale as a whole, and on six domains.  Additionally, results of the 

study reveal that the domain "Self-direction” has occupied the first place, while the 

domain “Higher order thinking and sound reasoning” came in last place. Results of 

the study also revealed that the level of inventive thinking according to the variable 

gender was not statistically significant at the significance level ( α = 0.05 ).  In light of 

the previous results, the researchers recommends the scholars and educators to 

increased attention in development of inventive thinking skills. Moreover, 

recommends a number of relevant studies in the future, most notably a comparative 

study of the level of inventive thinking between gifted and ordinary students in light 

of a number of variables . Keywords: Inventive Thinking, Gifted students, Schools of 

King Abdullah II for Excellence. 
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 الوقّذهة و االطبر النظري

بد اٌزّوث٠ٛخ اٌزّؼ١ّ١ٍّخ اٌّزٟ رىّوً ٌٙب ِٛاك اٌزّؼٍُ ٚاٌزّؼ١ٍُ  ّّ ّْ كهاٍخ اٌزّفى١و االفزواػٟ ٚر١ّٕزٗ ٠ؼل ِٓ اٌّٙ ئ

ّٚوٚه٠ّبد اٌؾز١ّّخ ٌزملَّ اٌّغزّؼ بد اٌّزملِّخ؛ ؽ١ش إٔجؼ اال٘زّبَ ثبٌّطبلخ اٌجْو٠ّخ ٚرٛع١ٙٙب ٚاٍزضّبه٘ب ِٓ اٌ

اٌؼٖو٠ّخ ٚهل١ّٙب، ٠ٚجوى ِٓ ث١ٓ ػٕبٕو اٌّغزّغ أفواك ِز١ّيْٚ ثقٖبئٔ افزواػ١خ رظٙو ع١ٍّخ فٟ َِز٠ٛبد 

أكائُٙ اٌؼبٌٟ اٌزٟ رفٛق ِب ٠إك٠ٗ ألوأُٙ اٌؼبك٠ْٛ. ٚألْ اٌٙلف األػٍٝ ٌٍزّوث١خ فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو٠ٓ ٘ٛ 

اٌّإٍَبد اٌزّوث٠ّٛخ فٟ ئػلاك أفواك لبكه٠ٓ ػٍٝ ؽً  رؼ١ٍُ اٌزّفى١و ثغ١ّغ أّىبٌٗ ٌلٜ وً فوك، ٠زؼبظُ كٚه

ػخ ٌٍّٛالف اٌّزغلكح ّٛ ٠ٚزٚؼ ٘نا  [1]. اٌّْىالد غ١و اٌّزٛلؼخ ٌٚل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ اٌزّفى١و فٟ ثلائً ِزؼلكح ِزٕ

ّْ ٘لف اٌزّؼ١ٍُ إٌّٙبئٟ ٘ٛ ر١ّٕخ اٌزّفى١و. Dewy  [2 ك٠ٛٞ ع١ٍّب ف١ّب ٚعٗ ئ١ٌٗ  [ أ

٘نٖ اٌؾم١مخ رجلٚ ٚاٙؾخ فٟ وزبثبد اٌّن٠ٓ رٕبٌٚٛا ل١ٚخ اٌزّؼ١ٍُ ثلءا ِٓ ك٠ٛٞ ئٌٝ ث١بع١ٗ، اه٠ىَْٛ. 

ً فٟ ا٢هاء ث١ٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاٌّقز١ٖٓ اٌّن٠ٓ رٕبٌٚٛا ِٛٙٛع اٌزّفى١و فٟ [3].ٚآفو٠ٓ ً ػبِب ّْ ٕ٘بن رٛافمب . وّب أ

ّْ اٌزّفى١و ٚا٠غبك اٌفوٓ اٌّض١وح ٌٍزّفى١و أِواْ فٟ غب٠خ األ١ّّ٘خ، ٌنٌه ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌزّفى١و ٘لفبً  وزبثبرُٙ ػٍٝ أ

ي ٌٍّطبٌت، ؽ١ش رٛفّو ٌُٙ األكٚاد اٌّزٟ ٠ؾزبعٛٔٙب  ّٚ ً ٌٍّإٍَبد اٌزّؼ١ّ١ٍّخ اٌّزٟ رّْىً اٌّٛهك اٌؼٍّٟ األ أٍب١ٍّب

اٌَّزمجً.  ١ٌىٛٔٛا لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌزّفبػً ثْىً فؼّبي ِغ ِقزٍف اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّزغ١واد اٌّزٟ ٍٛف رٛاعُٙٙ فٟ

خ أٍب١ٍّخ ٌزطٛه اٌفوك ٚاٌّغزّغ ّّ  .[4]ِٚٓ صُ رؾم١ك أ٘لاف اٌزّؼ١ٍُ ِٓ أعً اٌزّفى١و ٚرؼ١ٍُ اٌزّفى١و اٌّنٞ ٠ؼل ِٙ

ّْ ل١ّٚخ رؼ١ٍُ اٌزّفى١و ٌٍّطٍجخ فٟ اٌّلاهً ثغبٔت Berryman  [5ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق ١ْ٠و ث١وٞ ِبْ  [ ئٌٝ أ

 ٚاٌزّملَ ٚرؾل٠بد اٌَّزمجً فٟ ػبٌُ اٌفىو هائلٖ.رؼ١ٍُّٙ، ٟ٘ ل١ّٚخ رزؼٍّك ثَّأٌخ إٌّّٛ 

ٌنا إٔجؼ اٌزٛعٗ ٌلهاٍخ االفزواع ٚرله٠َٗ رٛعٙبً ػب١ٌّبً ٌّب ٌٗ ِٓ ٔزبئظ ٚرأص١واد ئ٠غبث١خ فٟ رملَّ اٌّغزّؼبد، 

ّْ رؾل٠بد اٌؼٖو رلػٛا ئٌٝ ارقبم ِٛالف افزواػ١خ ئثلاػ١خ , ئم ٠وٜ رب٠ٍٛه  خ أ ّٕ ّْ االفزواع ل Taylorٚثقب ح أ ّٛ
ح ر١١ْل ٚثٕبء , ؽ١ش ٠مَٛ ثلٚه فّؼبي فٟ ئعٙبٗ إٌّظُ اٌمل٠ّخ ٌفَؼ اٌّغبي أِبَ  ّٛ ِٙلكح ٌٍّٕظُ اٌوٚر١ٕ١ّخ ألّٔٗ ل

خ فٟ اٌّغزّغ , ٚ٘نا إٌّْبٛ ٙوٚهٞ ٕٚؾٟ ألٔٗ ٠ؾبفع  ّّ ٔظُ عل٠لح ر١ْغ إٌّْبٛ ٚاٌؾ٠ّٛ١خ فٟ اٌّٛالف اٌّٙ

ّْ ِٓ ٛج١ؼخ اٌج ْو اٌزّؾون اٌلؤٚة ٔؾٛ اٌزّطٛه ٚاٌزّؾٚو ، ٚاالفزواع ٘ٛ اٌّنٞ ػٍٝ و١بْ اٌّغزّغ ٚال ١ٍّب أ

َّىْٛ   ّٖؾ١ؼ ٔؾٛ اٌجٕبء ثلالً ِٓ اٌٙلَ ٚٔؾٛ اٌؾووخ ثلالً ِٓ اٌ  .[6]٠ؼطٟ ٌٙنٖ اٌؾووخ اٌفوٓ ٌٍزٛعٗ اٌ

فواك ئٌٝ ٠ٚؼل االفزواع ُِٙ فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ألّٔٗ اٌغَو اٌؾم١مٟ اٌّنٞ رؼجو ػ١ٍٗ األفىبه إٌّظو٠خ ٌٍْؼٛة ٚاأل

 .[7]ثو األػّبي اٌؼ١ٍّخ اٌقاللخ 

اْ اٌزفى١و االفزواػٟ إٔجؼ ِفزبػ اٌزوث١خ فٟ  [6]اٌّْبه ا١ٌٗ فٟ   (Guilford)فٟ ٘نا االٛبه، ٠وٜ ع١ٍفٛهك  

اوًّ ِؼب١ٔٙب ِٚفزبػ اٌؾً ٌّؼظُ اٌّْىالد اٌَّزؼ١ٖخ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب اٌجْو٠خ , ٌنٌه ػ١ٍٕب أْ ٔفزؼ األثٛاة 

٠ٚزفك ػٍّبء  ١ٙب ٌٕلفً االفزواع فٟ وبفخ ا١ٌّبك٠ٓ ٚفبٕخ ١ِلاْ اٌزّؼ١ٍُ ػٍٝ ِقزٍف ِواؽٍٗ .ػٍٝ ِٖواػ

ّْ عيءاً  ّٖؾ١ؼ , ٠ٚزفك وض١و ُِٕٙ أ ّْ ِٓ أُ٘ أ٘لاف اٌزّوث١خ ٚاٌزّؼ١ٍُ رْٕئخ أفواك  لبكه٠ٓ ػٍٝ اٌزّفى١و اٌ اٌزّوث١خ أ

ئٌٝ ػلَ ئٌّبَ وض١و ِٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌزّوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌمٛاػل  وج١واً ِٓ ئّ٘بٌٕب اٍزضّبه اٌّطبلبد اٌجْو٠ّخ ئّّٔب ٠ؼٛك

ّْ األٔظّخ اٌزّؼ١ّ١ٍّخ اٌّزغٙخ فٟ ٛو٠ك ٠زؼبهٗ ِغ رؼ١ٍُ اٌزّفى١و االفزواػٟ , رزجٍٛه  األٍب١ٍّخ ٌالفزواع , ٚأ

ٝ ثبٌزّوث١خ ّّ  .[6]اٌزٍّم١ٕ١ّخ  ِزطٍجبرٙب اٌغبكّح ٌٍّٕغبػ فٟ اٌملهح ػٍٝ االٍز١ؼبة ٚاٌزّنوو ٚاٌؾفع أٞ ِب ٠َ

ّْ ِغوك ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبٌّؼٍِٛبد ١ٍغؼً رٍه اٌّؼٍِٛبد ه١ٕلاً عبِلاً، األِو Barry   [8 ٚلل أولّ ث١وٞ  [ أ

اٌنٞ ٠غؼً اٌطٍجٗ عبِل٠ٓ فٟ رفى١وُ٘ ٚ٘ٛ ِب ٠ٕزمً ِؼُٙ اٌٝ ٍٍُ رغوكُ٘ اٌلهاٍٟ كْٚ رغ١١و فٟ اٌزفى١و، 

بكه٠ٓ ػٍٝ ِٛاعٙخ اٌّْىالد. ٌنٌه إٔجؼ رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠فىو ٠ٚغؼٍُٙ ِزٍم١ٓ ٌألٚاِو ٚاٌزؼ١ٍّبد غ١و ل

أِوا ِّٙب ِٚطٍجب ٍِؾب ِٓ اٌّطبٌت اٌزٟ ٠فوٙٙب اٌؼٖو اٌؾبٙو ػٍٝ إٌظُ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ألْ اٌطبٌت مٚ اٌزفى١و 

 االفزواػٟ ٠ُؼل مف١وح وبِٕخ ٌّغزّؼٗ ٚػبِال ِٓ ػٛاًِ ٔٙٚزٗ ٚرملِٗ.

ى١و ػجبهح ػٓ ِٙبهح ٠ّىٓ رط٠ٛو٘ب، ٚوٍّب رُ مٌه فٟ ٚلذ ِجىو وبٔذ ئٌٝ أْ اٌزف Raviv [9] ٚم٘ت هف١ف

إٌزبئظ أفًٚ. ٚ٘نٖ اٌؾم١مخ رلػٛ ع١ّغ اٌزوث١٠ٛٓ ٚاألفٖبئ١١ٓ ئٌٝ ئػلاك اٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ اٌقبٕخ فٟ ر١ّٕخ 

 اٌزفى١و االفزواػٟ ٚاالثزىبهٞ ٚرطج١مٙب فٟ ِقزٍف ا١ٌّبك٠ٓ. 

بْ ٍججب إلعواء ٘نٖ اٌلهاٍخ_ ٘ٛ لٍخ اٌلهاٍبد اٌزٟ أعو٠ذ ػٍٝ اٌزفى١و ِٚٓ اٌّض١و ٌال٘زّبَ ٕ٘ب _ ٚاٌنٞ و

االفزواػٟ ثبٌّمبهٔخ ثبٌلهاٍبد اٌزٟ أعو٠ذ ػٍٝ اٌزفى١و إٌبلل ٚاالثلاػٟ ٚاٌؼٍّٟ ٚ٘نا ِب ٠لػٛ ئٌٝ ٙوٚهح 

٘نا ا١ٌَبق ٠ؼزمل . فٟ [10]اال٘زّبَ ثبٌزفى١و االفزواػٟ اٌنٞ ٠ز١ّي ثبؽزٛائٗ ػٍٝ ع١ّغ ِٙبهاد اٌزفى١و األفوٜ 

اال٘زّبَ ثبٌزفى١و االفزواػٟ ٚر١ُّٖ اٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ اٌزٟ أْ  Stevens and Weale   [11] اٍز١فٕي ٚ ٠ٍٟٚ

رّىٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٙبهارٗ ٍٛف ري٠ل ِٓ َِبؽخ االفزواع , ٚرز١ؼ ٌٍّإٍَبد اٌزوث٠ٛخ اٌّْبهوخ فٟ رط٠ٛو 

ٚاالعزّبػٟ , فغٕٝ رٍه اٌّإٍَبد ثبٌزؼ١ٍُ اٌّض١و ٌٍزفى١و اٌّٛاٛٓ ٚ اٌّغزّغ وىً ػٍٝ اٌٖؼ١ل٠ٓ االلزٖبكٞ 

ٚاألْٔطخ اٌفبػٍخ ٠إكٞ ئٌٝ اوزَبة ٍٛجزٙب ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ , اٌنٞ ٠ٕؼىٌ ا٠غبثب ػٍٝ رج١ُٕٙ فطٛاد 

 رفى١و ١ٍٍُ , لل رإكٞ ئٌٝ رط٠ٛو ِٕزظ ِؼ١ٓ.

ثَجت االٔفغبه اٌٙبئً فٟ اٌّؼوفخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚفٟ ظً اٌزغ١واد اٌَو٠ؼخ اٌّطوكح فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو٠ٓ 

٠ٕجغٟ ػٍٝ األٔظّخ اٌزوث٠ٛخ فٟ اٌّغزّؼبد اٌّؼبٕوح أْ رغ١و أ٘لافٙب ِٕٚب٘غٙب ٚأٍب١ٌجٙب 

ٚٛوق رله٠َٙب، ِٓ أعً أزبط ع١ً ِٓ اٌطٍجخ لبكه ػٍٝ رؾم١ك إٌزبئظ اٌّوعٛح ِٓ أعً 
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.   اْ اٌج١ئخ االلزٖبك٠خ اٌغل٠لح رزطٍت أْ [12]ً ٚاٌّٛإٛخ ؽ١بح هائؼخ، اٍزٕبكا ػٍٝ اٌّْبهوخ ثفؼب١ٌخ فٟ اٌؼّ

 .  [11]٠ٍؼت اٌزؼ١ٍُ كٚهاً ٘بِبً فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ االىك٘به إٌٟٛٛ ٚاٌزؼي٠ي االلزٖبكٞ

ِّٚب ال ّه ف١ٗ أْ االلزٖبك ا١ٌَٛ ٠مَٛ ػٍٝ أٍبً اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاالفزواع، ٚ٘نا ِب ١ْ٠و ئ١ٌٗ ١ٍبَٟٔ ٚفبْ 

أْ االفزواع لل إٔجؼ ا١ٌَٛ مٚ أ١ّ٘خ وج١وح الوزَبة اٌّبي ٚاٌضوٚح.   Sianesi and Van Reenen [13]ه١ٕ٠ٓ

أْ ِٕظّخ اٌزؼبْٚ االلزٖبك٠خ ٚاٌز١ّٕخ   Abdullah & Osman   [12] ٚفٟ ا١ٌَبق مارٗ أّبه ػجل هللا ٚػضّبْ

ٝ رغ١و ًٍِّٛ فٟ رووي ػٍٝ رطج١ك رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ وً ػ١ٍّبرٙب اٌزغبه٠خ األٍب١ٍخ، ِّب أكٜ ئٌ

االٍزوار١غ١بد ٚاٌىفبءاد اٌّطٍٛثخ ٌٍؼًّ فٟ االلزٖبك اٌغل٠ل، فبألٍٛاق فٟ االلزٖبك اٌغل٠ل رمله ِٓ ٠ّزٍىْٛ 

َِز٠ٛبد رؼ١ٍّخ ِٚٙبهاد ف١ٕخ ػب١ٌخ. ٚثبٌزبٌٟ، فاْ ِزطٍجبد اٌؼًّ فٟ اٌموْ اٌؾبكٞ ٚاٌؼْو٠ٓ رزطٍت ِٙبهاد 

 ١ٕبد اٌّؼٍِٛبد ٚاالرٖبي ٚاٌملهح ػٍٝ ؽً اٌّْىالد اٌّؼملح.ػ١ٍّخ ٚه٠ب١ٙخ ٚئثلاػ١خ ِٚٙبهاد فٟ رم

َ اٌنٞ ث١ٓ ف١ٗ أْ ٕ٘بن هاثطب ل٠ٛب ث١ٓ World Bank  1994 ٚ٘نا ٠جلٚ ٚاٙؾب ِٓ فالي رمو٠و اٌجٕه اٌلٌٟٚ

فٟ كهاٍزٗ اٌٝ أْ اٌؼاللخ ث١ٓ ِإٍَبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌز١ّٕخ  [15]. ٚفٍٔ اٌنووٞ [14]اٌز١ّٕخ ِٚإٍَبد اٌزؼ١ٍُ 

لخ ّو١ٛخ، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أٔٗ ثٛعٛك رؼ١ٍُ ٔٛػٟ ِزملَ رؾلس اٌز١ّٕخ، ثؼجبهح أفوٜ الثل ٌٍّٕب٘ظ اٌؾل٠ضخ ٌزٍه ػال

 ٚاٍزضّبه٘ب. اٌّإٍَبد أْ رْغغ ػٍٝ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و إٌّزظ االفزواػٟ

ٝ اٌَّز٠ٛبد ٚػٍٝ اٌٖؼ١ل االل١ٍّٟ ٚاٌّؾٍٟ ٔغل أْ ِقوعبد اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌج١ئخ اٌؼوث١خ ثْىً ػبَ رووي ػٍ

. ٚ٘نا [16]اٌّؼوف١خ اٌل١ٔب ٚاٌم١ًٍ ِٕٙب رٕبٚي اٌَّز٠ٛبد اٌّؼوف١خ اٌؼ١ٍب، اٌزٟ رؾفي ػٍٝ االثلاع ٚاالفزواع 

ثلٚهٖ ٠فَو ٍجت اٌزم١ٍل ٚػلَ االٔزبع١خ فٟ اٌج١ئبد اٌؼوث١خ ، ٚ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٚعٛك اٌؼل٠ل ِٓ ثواِظ اٌزفى١و ئال 

اٌّلاهً ٚاٌم١ًٍ ِٕٙب ِٛعٗ ٔؾٛ اٌطٍجخ اٌؼبك١٠ٓ ِّب أكٜ ئٌٝ ؽوِبْ فئخ أٔٙب ِٛعٙخ ٔؾٛ فئخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ 

 .[17]وج١وح ِٓ اٌطٍجخ ِٓ فوٓ ٠ّىٓ أْ رٌٛل ف١ٙب أفىبه اثلاػ١خ افزواػ١خ اثزىبه٠خ 

 هفهىم االختراع 

ب١ُ٘ ماد ٠ؼلّ ِفَٙٛ االفزواع ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌزّٟ ػبٔٝ وض١وا ِٓ اٌجبؽض١ٓ فٟ رؾل٠ل٘ب ٚر١١ّي٘ب ػٓ ثبلٟ اٌّف

ّٞ   Kaiserfled [18]اٌؼاللخ ِضً االثزىبه ٚاإلثلاع. ؽ١ش ٠وٜ و١َوف١ٍل ّٞ فىوح أٚ ٍٍٛن أٚ أ ّْ االفزواع ٘ٛ أ أ

ّٞ فىوح أٚ ِغّٛػخ ِٓ األفىبه ٠مَٛ اٌفوك ثز١ٌٛل٘ب ِٓ أ١ّبء ِٛعٛكح  ب ٘ٛ ِٛعٛك، أٚ أ ّّ ّٟء عل٠ل ٠قزٍف ػ

 إٔال. 

ّْ ٕ٘بن ػالِخ فبهلخ ث١ٓ وال ِٓ ِفِٟٙٛ االفزواع ٚاالثزىبه، ؽ١ش أْ ِفَٙٛ االفزواع ١ْ٠و فمٜ ئٌٝ  ٚوّب أ

ّْ االثزىبه ػبكح ِب ٠َزقلَ ٌإلّبهح  اٌؼ١ٍّّخ اٌزٟ رؾلس ػٕل ظٙٛه األفىبه ٚاٌؾٍٛي اٌغل٠لح فٟ ؽل مارٙب. فٟ ؽ١ٓ أ

َّٛق ئٌٝ اٌؼ١ٍّّبد اٌزّٟ رؾلس ػٕل رط٠ٛو ِٕزظ أٚ ػ١ٍّخ   [19].  ١ٚ٠ٚف فغوث١وط[19]عل٠لح ِٓ اٌفىوح ئٌٝ اٌ

Fagerberg   ٓي ٠ٛعل اٌفىوح ٌّٕزظ عل٠ل. فٟ ؽ١ ّٚ ّْ األ أّٔٗ ػبكح ِب ٠زُ اٌز١١ّّي ث١ٓ اإلفزواع ٚاالثزىبه ، ؽ١ش أ

ي ٌزٍه اٌفىوح ػٍٝ أهٗ اٌٛالغ. ّٚ ّٟء أْ االفزواع أٞ  Tidd [20] ف١ّب ٠وٜ ر١ل أْ االثزىبه ٘ٛ اٌز٠َٛك األ

 ِٓ ٕٕغ االَٔبْ ٠قزٍف ػٓ اٌْٟء اٌّٛعٛك ثبٌفؼً.

أّٔٗ فىوح ػ١ٍّخ ٔظو٠خ اٚ ِفَٙٛ ٚاٌزٟ لل رإكٞ اٌٝ االثزىبه ػٕل رطج١مٙب اٌٝ ِٕزظ.   Yong  [21] ٠ٚؼّوفٗ ٠ٛٔظ

اٌٝ رؼو٠ف االفزواع ثأٔٗ: ػ١ٍّخ إٌٛٛي ئٌٝ فىوح عل٠لح ِٚف١لح  Icaza [23]ٚ ئوبىا   [22]٠ٚن٘ت أثٛ ك٠ّخ  

 Theأ٠ٚب ٕ٘بن ارفبق ث١ٓ رؼو٠ف وال ِٓ ٌغٕخ كهاٍخ االفزواع     ٚلبثٍخ ٌٍزطج١ك رؾً ِْىٍخ ف١ٕخ. 

Committee for the Study of Invention [24]   و١وثٛف  ٚKerpoof [25]  ْؽ١ش أّبهٚا ئٌٝ أ

فالي األْٔطخ اٌؼم١ٍخ االفزواع ٘ٛ ئٔزبط أكاح أٚ ِٕزظ أٚ ػ١ٍّخ ٌُ ٠ىٓ ِٛعٛكا أٚ ِؼوٚفب ِٓ لجً، ٠ٚزُ ِٓ 

 ٠ٚىْٛ مٌه ثؼل ئعواء اٌفؾٕٛبد ٚاٌزغبهة ماد اٌؼاللخ.

 التفكير االختراػي

٠ٛاعٗ اٌجبؽش اٌزوثٛٞ ٕؼٛثخ فٟ رؾل٠ل رؼو٠ف ِٛؽل ِٚزفك ػ١ٍٗ ٌٍزفى١و االفزواػٟ ٚمٌه ٌزؼلك االرغب٘بد 

ٚرؼلك فٟ ِفَٙٛ اٌزفى١و  ٚاٌّلاهً اٌزٟ ا٘زّذ ثبٌزفى١و االفزواػٟ، ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق رج١ٓ ٚعٛك رٕٛع

 االفزواػٟ، وبالرٟ:

ؽ١ش رُ رؼو٠ف اٌزفى١و االفزواػٟ ثأٔٗ اٌملهح اٌفبػٍخ ػٍٝ ؽً ِْىالد غ١و ِؼزبكح )غ١و ّٔط١خ( ثبرغب٘بد  

اٌزفى١و االفزواػٟ ثأٔٗ  Ali [28].  ٠ٚؼوف ػٍٟ [27]ٚ   [26]اثلاػ١خ ِقزٍفخ ِغ رغٕت وضوح اٌّؾبٌٚخ ٚاٌقطأ

 ٟ فٟ إٌظو ئٌٝ اٌزؾل٠بد ثطو٠مخ ئ٠غبث١خ. االرغبٖ اٌؼمالٔ

اٌٝ رؼو٠ف اٌزفى١و االفزواػٟ ثأٔٗ: ٔٛع ِٓ اٌزفى١و ٠ؼزّل ػٍٝ رط٠ٛو أٍب١ٌت Barak  [29]ف١ّب ٠ن٘ت ثبهان 

ثأّٔٗ اٌزطج١ك إٌّٙغٟ  Ross [30]ِٕٙغ١خ عل٠لح ثٙلف ؽً اٌّْىالد ٚرط٠ٛو ِٕزغبد عل٠لح. ف١ّب ٠ؼّوفٗ هًٚ 

 أوضو ِٓ أعً إٌٛٛي ئٌٝ اٌؾٍٛي اٌّؾزٍّخ اٌزٟ ٠ّىٓ ثٙب ِؼبٌغخ اٌّْىٍخ.١ٌ٢خ )ٛو٠مخ( أٚ 

ثزؼو٠ف ٕٚٚف اٌزفى١و االفزواػٟ ثبٔٗ ػجبهح ػٓ أٔظّخ اٌزفى١و ٚاٌزفى١و Petrov  [31]ٚلبَ ث١زوٚف 

ثزخ اٌزطٛهٞ ٚاٌزفى١و ٚفمب ٌٍمٛا١ٔٓ ٌّؼوفخ ٚاٍزقلاَ لٛا١ٔٓ رط٠ٛو إٌظُ، ٚونٌه اٌزؼوف ػٍٝ األّٔبٛ اٌضب

ٚر١ٍٛغ ٔطبلٙب، ٚاٌزفى١و ِٓ فالي رؾل٠ل ٚؽً اٌزٕبلٚبد، ٚاٍزقلاَ إٌّنعخ ٚاٌق١بي اإلثلاػٟ فٟ اٌزفى١و، 

 ٚثٕبء ٚاٍزقلاَ إٌّبمط ِٓ أعً ؽً اٌّْبوً االفزواػ١خ.



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

 4 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2017/ JANUARY           ISSN: 2397-0308  

    VO: 3. NO: 1. 

اٌزفى١و االفزواػٟ ٠ٚWongkraso, Sitti, and Piyakun  [32]ؼوف وال ِٓ ٚٔه وواٍٛ ١ٍٚزٟ ٚثب٠بوْٛ  

ٔزبط ٌٍزفى١و اٌزىٌٕٛٛعٟ، فال ٠ّىٓ اٌزًٕٛ ٌزفى١و اٌّقزوع ئال ثبٍزقلاَ األٍٍٛة اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ اٌزفى١و، ثأّٔٗ: 

فٟ اٌّمبثً ٠ؼوفٗ وال  ٚؽً اٌّْىالد ٌٍٕٛٛي ئٌٝ افزواػبد عل٠لح ِٚجزىوح أٚ رط٠ٛو أ١ّبء ِٛعٛكح ثبٌفؼً.

ّْىالد ثطو٠مخ ئثلاػ١خ، ٚ فٟ ٔفٌ ثبٔٗ اٌملهح ػٍٝ ؽً اٌBarak and Zadok  [33]ِٓ ثبهان ٚىاكٚن 

اٌزفى١و االفزواػٟ ثأٔٗ رفى١و غ١و ِأٌٛف ٠ؼزّل ػٍٝ اٌق١بي، ٚاٌؾلً،  Raviv  [34]ا١ٌَبق ٠ؼوف هف١ف 

 ٚاٌزفى١و ا١ٌٍَُ، ٚػٕبٕو االرٖبي ٚػًّ اٌفو٠ك، ٠َٚزقلَ ِٕٙظ رؼ١ٍُ ػٍّٟ لبئُ ػٍٝ ؽً اٌّْىالد. 

زفى١و االفزواػٟ، لبَ ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ٚاالفٖبئ١١ٓ فٟ ِغبي ثبإلٙبفخ ئٌٝ مٌه، ٚ ِٓ أعً فُٙ أفًٚ ٌٍ

اٌزفى١و االفزواػٟ ثزم١َُ اٌزفى١و االفزواػٟ اٌٝ ٍزخ أثؼبك، ٟٚ٘ اٌملهح ػٍٝ اٌزى١ف ٚ ئكاهح اٌزؼم١ل، اٌزٛع١ٗ 

ا١ٌٍَُ، اٌنارٟ، رؾًّ اٌّقبٛو ، ؽت االٍزطالع ٚ اٌفٚٛي، ٚ اإلثلاع، ِٚٙبهاد اٌزفى١و اٌؼ١ٍب ،  ٚإٌّطك 

ٚلَّٛا وً ثؼل اٌٝ ػلك ِي٠ل ِٓ األثؼبك اٌفوػ١خ اٌزٟ رؼبٌظ ثٛٙٛػ اٌٖفبد اٌٍَٛو١خ ٚاٌّؼوف١خ ٚاٌٛعلا١ٔخ 

 .[12]ٚ  [36]،  [35]ٌٍزفى١و االفزواػٟ

ِٓ فالي اٌؼوٗ اٌَبثك ألثوى اٌزؼو٠فبد اٌزٟ رُ رلاٌٚٙب ِٓ لجً اٌّقز١ٖٓ ٚاٌجبؽض١ٓ اٌزوث١٠ٛٓ فٟ ٘نا 

اٌٝ أْ اٌزفى١و االفزواػٟ ٘ٛ ػجبهح ػٓ ٍٍٍَخ ِٓ االعواءاد اٌن١ٕ٘خ اٌزٟ رؼزّل ػٍٝ  ١ٓبؽضاٌّغبي، فٍٔ اٌج

ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبهاد ٚاٍزوار١غ١بد اٌزفى١و اٌؼ١ٍب، وبٌزفى١و إٌبلل ٚاإلثلاػٟ، ٚاٍزوار١غ١بد ؽً اٌّْىالد، 

 ثلءا ِٓ ئصبهح اٌق١بي ٕٚٛال ئٌٝ االفزواع إٌّْٛك.

 الذراسبت السبثقة:  

اٌزٟ ٘لفذ ئٌٝ االٍزىْبف ٚرَغ١ً أٞ رغ١١و فٟ اٌٍَٛوبد ٚللهاد  Omar Ali [35]كهاٍخ ػّو ػٍٟ  

اٌزفى١و االفزواػ١خ ٌٍّْبهو١ٓ ثؼل رؼو٠ُٚٙ ٌٍزلفالد اٌؼالع١خ، ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه ئػطبء هؤ٠خ ٌزم١١ُ فؼب١ٌخ 

لَ اٌجبؽش اٍٍٛة اٌجؾش اٌزغو٠جٟ اٌزلفالد اٌؼالع١خ اٌزٟ وبٔذ لل اكهعذ فٟ ٕفٛف اٌٍغخ اٌّب٠ٌٛخ.  اٍزق

، ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ  Solomon Four-Group Designِٛظفب ر١ُّٖ ٌٍِْٛٛٛ أهثؼخ اٌّغّٛػخ  

ِٓ ٍٛجخ ِب لجً اٌغبِؼخ. اٍزقلَ اٌجبؽش االفزجبه ٚاٍزجبٔخ اٌزفى١و االفزواػٟ فٟ عّغ ث١بٔبد. اظٙود  ٥٢١ِٓ 

بد فٟ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌلٜ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ. ونٌه وْفذ إٌزبئظ ػٓ ٔزبئظ اٌلهاٍخ َِز٠ٛبد اٌملهح ٚاٌٍَٛو

رؾَٓ ٚرملَ َِزٜٛ اٌّْبهو١ٓ فٟ اٌزلفالد اٌؼالع١خ فٟ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ثبٌّمبهٔخ ِغ اٌّغّٛػخ 

ف١ّب ٌُ رٛعل ٕ٘بن فوٚق ماد كالٌخ اؽٖبئ١خ فٟ رؾَٓ َِزٜٛ اٌملهاد االفزواػ١خ رؼيٜ ٌّزغ١و  اٌٚبثطخ،

  اٌغٌٕ.

كهاٍخ ٘لفذ ئٌٝ   Wongkraso, Sitti, and Piyakun  [32]أعوٜ ٚٔه وواٍٛ ٚ ١ٍزٟ ٚ ثب٠بوْٛ   ف١ّب

 ٢٢رؼي٠ي اٌملهاد االفزواػ١خ ٌطالة اٌضب٠ٛٔخ ثبٍزقلاَ ٔٙظ اٌزؼٍُ االفزواػٟ. ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 

اٍزقلَ اٌجبؽضْٛ اٍٍٛة اٌجؾش إٌّلِظ  ( أبس ِٓ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فٟ رب٠ٍٕل.11( موٛه ٚ) 9ٛبٌجب ٚٛبٌجخ )

)اٌىّٟ ٚإٌٛػٟ( ٌٍزؾم١ك ٚرؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌلهاٍخ، ؽ١ش رُ عّغ اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ثبٌلهاٍخ ثٛاٍطخ االفزجبه 

ٚاٌّمبثٍخ اٌْق١ٖخ. أّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ ئٌٝ ى٠بكح ماد ا١ّ٘خ فٟ للهاد اٌطٍجخ االفزواػ١خ. وّب أّبهد 

ػالٚح ػٍٝ مٌه ٌُ رغل اٌلهاٍخ فوٚلبً ماد  ٌطالة اٍزفبكٚا ِٓ اٌزؼٍُ ػٓ ٛو٠ك ٘نا إٌٙظ.اٌج١بٔبد إٌٛػ١خ أْ ا

 كالٌخ اؽٖبئ١خ فٟ َِزٜٛ اٌملهاد االفزواػ١خ رؼيٜ ٌّزغ١و اٌغٌٕ.

٘لفذ ٌٍزؼوف ئٌٝ اٌزؼٍُ االفزواػٟ فٟ اٌّلاهً االثزلائ١خ ٚاالػلاك٠خ، وّؾبٌٚخ Barak  [37]أِب كهاٍخ ثبهان 

غ االّ٘بي إٌَجٟ اٌؾبٌٟ ٌّْىالد اٌطالة االفزواػ١خ فٟ اٌّلاهً اٌزم١ٍل٠خ فٟ االهاٟٙ اٌفٍَط١ٕ١خ ٌٍزؼبًِ ِ

اٌّؾزٍخ. ؽ١ش اػل اٌجبؽش كٚهح ؽً اٌّْىالد االفزواػ١خ وجؤبِظ ػالعٟ ٌٙنٖ اٌغب٠خ، وّب ٚظف أٍٍٛة 

ٚٛبٌجخ فٟ اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ٚ  ( ٛبٌجب112االٍزجبٔخ فٟ عّغ ث١بٔبد اٌلهاٍخ، ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ )

( ٛبٌت ٚٛبٌجخ فٟ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ. اّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ ٛالة اٌّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ ٠غلْٚ ؽٍٛال 100)

ٌٍّْىالد اٌزٟ رٛاعُٙٙ ٠ٚفىوْٚ رفى١وا افزواػ١ب ثلهعخ أوجو ِٓ ٛالة اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ، وّب أْ اٌزفى١و 

ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه ٌُ رٛعل فوٚق ماد  .فزواع ٚاالثزىبه ثلهعخ ٍِؾٛظخ علااالفزواػٟ ٠ؾفي اٌطٍجخ ػٍٝ اال

 كالٌخ اؽٖبئ١خ فٟ َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ رؼيٜ ٌّزغ١و اٌغٌٕ.

كهاٍخ ٘لفذ ئٌٝ ِمبهٔخ ِلٜ  Sahak, Soh , and Osman [38] وّب أعوٜ وً ِٓ ٍب٘بن ّٚٛ ٚػضّبْ 

إٌّٙغ١ٓ اٌزغو٠جٟ  اٌجبؽضْٛ ٟ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ ا١ٌٕٛٛخ. اٍزقلَ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌطالة اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ ف

ٔذ ِٓ ) ّٛ ( ٛبٌجب 660ٚإٌٛفٟ؛ وّب اػزّلٚا فٟ عّغ اٌج١بٔبد ػٍٝ االفزجبه ٚاالٍزجبٔخ؛ أِب ػ١ٕخ اٌلهاٍخ فزى

اٌؼبٌٟ اٌَّزٜٛ، ِٓ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فٟ ِٕطمخ ِبّبٔظ فٟ وبالٔزب. ٚلل اّبهد إٌزبئظ ئٌٝ أْ اٌّوٚٔخ، ٚاٌزفى١و 

ٚاٌزٕظ١ُ اٌنارٟ، ٚاٌفٚٛي ٚاالفزواع ٚاٌّؼب١٠و ٚاٌم١ُ اٌوٚؽ١خ ٟ٘ أٍبً ٔغبػ ٛالة اٌؼٍَٛ ٚاٌفْٕٛ فٟ ٘نٖ 

اٌلهاٍخ. ٚأْ ِىبْ كهاٍخ اٌطٍجخ ٍٛاء فٟ اٌّل٠ٕخ أٚ اٌو٠ف، ال ٠إصو ػٍٝ أٞ ِٓ اٌّفب١ُ٘ اٌّورجطخ ثبٌزفى١و 

ٌّٕبٛك اٌو٠ف١خ ٌل٠ُٙ اٌملهح ػٍٝ اٌزٕبفٌ ِغ ٛالة ِلاهً إٌّبٛك االفزواػٟ، ؽ١ش أصجزذ اٌلهاٍخ أْ ٛالة ا

ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه اّبهد إٌزبئظ اْ ِزغ١و اٌغٌٕ وبْ ٌٗ  .اٌؾٚو٠خ، ِٓ ؽ١ش ثٕبء اٌزفى١و االفزواػٟ ٌل٠ُٙ

 رأص١و ػٍٝ رؾل٠ل َِزٜٛ ِؼظُ اٌجٕٝ اٌفوػ١خ ٌٍزفى١و االفزواػٟ اٌزٟ رُ كهاٍزٙب.
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اٌزٟ ٘لفذ اٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ و١ف١خ Arsada , Osman , and Soh   [39]ضّبْ ّٚٛ ونٌه كهاٍخ ئهّبك ٚػ

رط٠ٛو ٚرم١١ُ ِٙبهاد اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ ػٕل ٛالة اٌؼٍَٛ فٟ ِب١ٌي٠ب ٚاٌزٟ رْزًّ ػٍٝ فٌّ ِٙبهاد 

اٌوٚؽ١خ. ؽ١ش اػزّل ٟ٘: ِؾٛ األ١ِخ اٌول١ّخ، ٚاٌزفى١و االفزواػٟ، ٚاالرٖبي اٌفؼبي، ٚاهرفبع االٔزبع١خ، ٚاٌم١ُ 

اٌجبؽضْٛ فٟ كهاٍزُٙ ػٍٝ إٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ، وّب ٚاّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ ئٌٝ ٙوٚهح رٛافو اٌؼل٠ل ِٓ اٌّٙبهاد 

ػٕل ٍٛجخ اٌؼٍَٛ فٟ اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ ٚاٌزٟ ِٓ ث١ٕٙب ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ، ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه ٠ٕجغٟ 

لح ٌٍزؼ١ٍُ ػٍٝ أٍبً اٌجؾٛس إٌبّئخ ؽٛي و١ف١خ رؼٍُ اٌطٍجخ ِؼبٌغخ ػٍٝ اٌّلاهً أْ رزجٕٝ رٖب١ُِ عل٠

 .اٌّؼٍِٛبد ٚاالٍزقلاَ اٌفؼبي ٌٍزىٌٕٛٛع١ب

ثؼٕٛاْ " ِب ٠ؾلس ػٕل اٌؾً االفزواػٟ ٌٍّْىالد  Hamzah and Cheng [40] ٚفٟ كهاٍخ ٌؾّيح ٚر١ْٕغ 

فٟ ٚال٠خ عٛ٘ٛه، ِب١ٌي٠ب" ، ؽ١ش ٘لفذ ئٌٝ ل١بَ  ثبٍزقلاَ اٌزؾ١ًٍ اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اٌّجزلئ١ٓ فٟ إٌٙلٍخ اٌىٙوثبئ١خ

وً ِْبهن ثّّٙخ ر١ُّٖ افزواػ١خ ٌزفؼ١ً رفى١وُ٘، ٠ٚطٍت ُِٕٙ الؽمب موو ِب وبٔٛا ٠فىوْٚ ثٗ اصٕبء ر١ُّٖ 

اٌّّٙخ، ٚاٍزقلِذ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثوٚرٛوٛي اٌزؾ١ًٍ ، اٌنٞ ٠ُؼل ٚاؽلاً ِٓ ٛوق اٌجؾش األوضو ّؼج١خ ثبٌَٕجخ 

وف١خ فٟ ر١ُّٖ ٚؽً اٌّْىالد فٟ و١ٍبد إٌٙلٍخ ، ٚرُ رم١َُ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٌّغّٛػز١ٓ ِٓ ٌٍؼ١ٍّبد اٌّؼ

َٚ اٌٚبثطخ ( ، ِغ رلفً اٌزؾ١ًٍ اٌٛظ١فٟ ٌٍّغّٛػخ اٌزغو٠ج١خ اٌن٠ٓ ٠زؼٍّْٛ و١ف١خ ئعواء  اٌّْبهو١ٓ ) اٌزغو٠ج١خ 

بن فؼب١ٌخ ٌزلفً ِٛاك اٌزؾ١ًٍ ؽً اٌّّٙبد ثطو٠مخ افزواػ١خ  ،  ٚلل رٍٕٛذ ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ ئٌٝ اْ ٕ٘

 .اٌٛظ١فٟ ػٕل ئعواء اٌلهاٍخ اٌزغو٠ج١خ

كهاٍخ ٘لفذ ئٌٝ اٌزؼوف ػٍٝ اٌفوٚق فٟ  Abdullah and Osman [12] وّب أعوٜ ػجل هللا ٚػضّبْ

ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ فٟ اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ ِب١ٌي٠ب ٚثوٚٔبٞ ؽَت إٌٛع. ؽ١ش 

اػزّلد اٌجبؽضزبْ ػٍٝ إٌّٙظ إٌٛفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ، ؽ١ش ٚظفذ  ( ٛبٌجب ٚٛبٌجخ.1307اٌلهاٍخ ِٓ ) رىٛٔذ ػ١ٕخ

ِٙبهاد اٌزفى١و  . أّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌٝ ٚعٛك فوٚق فٟفٟ عّغ اٌج١بٔبد اٍزجبٔخ اٌزفى١و االفزواػٟ

فٟ ثوٚٔبٞ. ٚونٌه وْفذ ٔزبئظ  ٌٖبٌؼ اٌطٍجخ  االفزواػٟ ثْىً ػبَ ث١ٓ اٌطٍجخ اٌّب١ٌي١٠ٓ ٚٔظوائُٙ فٟ ثوٚٔبٞ

اٌزؾ١ًٍ ػٓ ٚعٛك فوق ِؼٕٛٞ اؽٖبئٟ فٟ اٌزى١ف ٚئكاهح اٌزؼم١ل ٚرؾًّ اٌّقبٛوح ٚاٌفٚٛي ث١ٓ اٌنوٛه 

ٚاإلٔبس فٟ اٌجٍل٠ٓ؛ ؽ١ش وبْ َِزٜٛ االٔبس أػٍٝ فٟ رؾًّ اٌّقبٛوح ٚاٌفٚٛي ِمبهٔخ ثبٌنوٛه. ِٚغ مٌه وبْ 

 ٌزؼم١ل ِمبهٔخ ثبإلٔبس. َِزٜٛ اٌنوٛه أػٍٝ فٟ اٌزى١ف ٚاكاهح ا

كهاٍخ ٘لفذ ئٌٝ ٚٙغ أكاح    Osman, Soh, and Arsad [41] اٙبفخ اٌٝ مٌه، أعوٜ ئهّبك ٚػضّبْ ٚ ّٛ

١ٍٍّخ ِٚٛصٛلخ ٌم١بً ِٙبهاد اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ اٌّزّضٍخ فٟ )ِؾٛ األ١ِخ ٚاٌؼٖو اٌولّٟ، ٚاٌزفى١و 

١خ ٚاٌم١ُ اٌوٚؽ١خ( ٚمٌه فٟ ِبكح األؽ١بء ٌلٜ ٛالة اٌّلاهً االفزواػٟ، ٚاٌزٛإً اٌفؼبي، ٚاالٔزبع١خ اٌؼبٌ

اٌضب٠ٛٔخ اٌّب١ٌي٠خ ِٓ فالي رطج١ك ّٔٛمط هاُ. اٍزقلَ اٌجبؽضْٛ إٌّٙظ إٌٛفٟ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ، ٚاػزّلٚا 

 ِلاهً صب٠ٛٔخ فٟ ِٕبٛك ِقزٍفخ ِٓ 8( ٛبٌجب ِٓ 433ػٍٝ االٍزجبٔخ وأكاح ٌغّغ اٌج١بٔبد، ٚرىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ِٓ )

ِل٠ٕخ ١ٍالٔغٛه فٟ ِب١ٌي٠ب. أّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ األكاح رزّزغ ثلالالد ٕلق ٚصجبد ػب١١ٌٓ، ٚوْفذ 

ٔزبئظ اٌلهاٍخ ا٠ٚب ػٓ َِز٠ٛبد ِقزٍفخ ٌّٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ. وّب أْ ٘نٖ األكاح ِف١لح ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌن٠ٓ 

ُ فٟ رؾ١َٓ اٍزؼلاك اٌطبٌت فٟ ِٛاعٙخ ػبٌُ ٠وغجْٛ فٟ رم١١ُ ِٙبهاد اٌموْ اٌٛاؽل ٚاٌؼْو٠ٓ، ِّب ٠َٙ

 .اٌؼٌّٛخ

كهاٍخ ٘لفذ اٌٝ  Abdullah and Osman [42] ٚفٟ ثوٚٔبٞ اٌمو٠جخ ِٓ ِب١ٌي٠ب أعوٜ ػجلهللا ٚػضّبْ

اٌزؼوف ػٍٝ ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ اٌؼٍّٟ ٌلٜ ٍٛجخ اٌّلاهً األٍب١ٍخ فٟ ثوٚٔبٞ ، وّب ٘لفذ ئٌٝ ِمبهٔخ 

الفزواػٟ اٍزٕبكا ٌٍٕٛع االعزّبػٟ ِٚٛلغ اٌّلهٍخ ، ؽ١ش اػزّلد اٌجبؽضزبْ ػٍٝ إٌّٙظ ِٙبهاد اٌزفى١و ا

إٌٛفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ، ِٚٓ أعً رؾم١ك اغواٗ اٌلهاٍخ رُ اٍزقلَ اٍزجبٔخ ٌنٌه، ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ 

بهُ٘ ثطوق ( ئٔبس  ِٓ ٍٓ فٌّ ٍٕٛاد ، رُ افز285١( موٛه ، ٚ )215( ٛبٌت أٍبٍٟ ِٓ ثوٚٔبٚٞ )500)

َِؾ١خ ٛجم١خ. أّبهد إٌزبئظ اٌٝ أْ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ األٍب١ٍخ فٟ ثوٚٔبٞ ؽٍٖٛا ػٍٝ ِزٍٜٛ ِٕقف٘ فٟ 

اإلثلاع ِٚٙبهاد اٌزفى١و اٌؼ١ٍب ٚاٌزجو٠و ٚإٌّطك، ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه أظٙود اٌلهاٍخ أْ ٕ٘بن فوٚلب كاٌخ 

إٌٛع االعزّبػٟ ِٚٛلغ اٌّلهٍخ؛ ؽ١ش رفٛلذ ئؽٖبئ١ب ث١ٓ اٌطٍجخ فٟ ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ ٠ؼيٜ اٌٝ 

اٌطبٌجبد فٟ ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ فٟ اٌؼٍَٛ ػٍٝ اٌطالة. ٚونٌه رفٛق اٌطالة فٟ إٌّبٛك اٌؾٚو٠خ 

 .ػٍٝ ٛالة إٌّبٛك اٌو٠ف١خ

خ ٘لفذ اٌٝ رط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ ِٓ فالي رؼ١ٍُ اٌٍغ  Sokol [43]ٚفٟ كهاٍخ لبَ ثٙب ٍٛوٛي

االٔغ١ٍي٠خ فٟ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ ثبٍزقلاَ إٌّٙظ اٌّؼزّل ػٍٝ اٌزفى١و. وّب ٘لفذ اٌلهاٍخ ا٠ٚب ئٌٝ ئ٠غبك ِب ئما 

وبْ اٌطالة اٌن٠ٓ ٠زؼٍّْٛ ثبٍزقلاَ ثؤبِظ ِؼزّل ػٍٝ اٌزفى١و ٠زّزؼْٛ ثَّزٜٛ أػٍٝ فٟ ِٙبهاد رفى١وُ٘ 

صب٠ٛٔز١ٓ ِقزٍفز١ٓ فٟ ِٕطمخ الرف١ب، وّب اٍزقلَ االفزواػٟ. ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٛالة ِلهٍز١ٓ 

اٌجبؽش إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ إٌٛفٟ، ؽ١ش وبٔذ اكٚاد اٌلهاٍخ اٌَّزقلِخ فٟ عّغ اٌج١بٔبد: ٟ٘ االفزجبه 

ٚاالٍزجبٔخ. أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ اٌطالة اٌن٠ٓ ٠زؼٍّْٛ ثبٍزقلاَ إٌّٙظ اٌّؼزّل ػٍٝ اٌزفى١و ٠زّزؼْٛ 
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بهاد رفى١وُ٘ االفزواػٟ ثبٌّمبهٔخ ِغ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ. ثبإلٙبفخ اٌٝ مٌه فٍٖذ ثَّزٜٛ أػٍٝ فٟ ِٙ

اٌلهاٍخ ِٓ إٌبؽ١خ إٌظو٠خ اٌٝ ٙوٚهح اال٘زّبَ ثبٌؼًّ ػٍٝ رط٠ٛو ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ ٌّٛاك اٌٍغخ فٟ 

 .اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ ئٌٝ ألٖٝ ؽل ِّىٓ

كهاٍخ ٘لفذ ئٌٝ رم١١ُ أصو رؼ١ٍُ اٌطٍجخ ِجبكب ؽً اٌّْىٍخ  Barak, and Mesika  [44] ٚأػل ثبهان ١َ١ِٚىب

االفزواػ١خ، ثبالػزّبك ػٍٝ اٌزفى١و ثلال ِٓ ٔٙظ ر١ٌٛل اٌفىوح ِٓ فالي اٌجؾش اٌؼْٛائٟ أٚ اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. 

اٍزقلَ اٌجبؽش االفزجبهاد اٌمج١ٍخ ٚاٌجؼل٠خ ٚاٌّمبثالد ٚاٌّالؽظبد ٚاألْٔطخ اٌٖف١خ فٟ عّغ اٌج١بٔبد، وّب 

اٍزقلَ إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ٚإٌٛفٟ فٟ رؾم١ك اغواٗ ٘نٖ اٌلهاٍخ؛ فٟ ؽ١ٓ رىٛٔذ اٌؼ١ٕخ ِٓ ِغّٛػز١ٓ ِٓ 

ٛالة ٚٛبٌجبد اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فٟ االهاٟٙ اٌفٍَط١ٕ١خ اٌّؾزٍخ. أّبهد ٔزبئظ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ اٌّْبهو١ٓ 

د؛ ثبٌّمبهٔخ ِغ اٌّغّٛػخ اٌٚبثطخ، وّب ؽَٕٛا ِٓ ئٔغبىارُٙ األوبك١ّ٠خ فٟ اٌؾٍٛي األ١ٍٕخ اٌّمزوؽخ ٌٍّْىال

ٌُ رْو إٌزبئظ اٌٝ ٚعٛك اٞ أصو ٌّزغ١و اٌغٌٕ. ػالٚح ػٍٝ مٌه أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ ٕ٘بن فبئلح فٟ رؼ١ٍُ 

 .اٌطٍجخ ٍٚبئً ٌٍزفى١و اٌّووي فٟ ؽً اٌّْىالد أ٠ٚب

الفزواػ١خ فٟ إٌٙلٍخ فٟ عبِؼخ رؾذ ػٕٛاْ: "ِملِخ فٟ ؽً اٌّْىالد ا  ثلهاٍخRaviv   [9] ونٌه لبَ هف١ف

فٍٛه٠لا فٟ ٚال٠خ فٍٛه٠لا" ٘لفذ ئٌٝ رْغ١غ االفزواع ِٚٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ ٌٍطٍجخ ِٓ فالي اٌّٙبهاد 

اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رَزقلَ فٟ رؼٍُ اٌؼٍَٛ ٚاٌو٠ب١ٙبد، ٚإٌٙلٍخ، ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌزٟ رَّؼ ثا٠غبك ؽٍٛي ػل٠لح 

ل١ٖوح. ؽ١ش رىٛٔذ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ِٓ ٛالة اٌغبِؼخ ٚرُ اٍزقلاَ إٌّٙظ  فبهط اٌٖٕلٚق فالي ِلح ى١ِٕخ

اٌَّؾٟ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ. أظٙود ٔزبئظ اٌلهاٍخ رطٛه ث١ئخ االفزواع ٚاالثزىبه فٟ اٌفٖٛي اٌلها١ٍخ ثبإلٙبفخ اٌٝ 

ٍٝ ر١ُّٖ ى٠بكح للهح اٌطالة ػٍٝ ئ٠غبك أوضو ِٓ ؽً ٚاؽل ٌٍّْىٍخ. رغله االّبهح ئٌٝ اْ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍّذ ػ

ِٕٙظ ِٛؽل ٌطٍجخ اٌغبِؼخ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ األْٔطخ اٌزٟ رزٕبٚي رؾف١ي اٌن٘ٓ، ٚرؼ١ٍُ ِفب١ُ٘ عل٠لح فٟ 

 .اٌزفى١و

اٌلهاٍخ اٌؾب١ٌخ لل ر١ّيد ػٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ثىٛٔٙب رزٕبٚي اٌطٍجخ اٌّٛ٘ٛث١ٓ اٌن٠ٓ ٠زٍمْٛ أْ عل٠و ثبٌنوو 

ٌٙنٖ اٌغب٠خ )ِلاهً اٌٍّه ػجل هللا اٌضبٟٔ ٌٍز١ّي(، ؽ١ش رٕجغ أ١ّ٘خ  ثواِظ أوبك١ّ٠خ فبٕخ فٟ ِلاهً أْٔئذ

اٌلهاٍخ ِٓ أ١ّ٘خ اٌؼ١ٕخ ٔفَٙب فمل إٔجؾذ ٘لفب رَؼٝ اٌلٌٚخ ٚاٌّلهٍخ ٚاألٍوح ئٌٝ رؾم١مٗ. وّب أٔٙب رؼل 

  اٌلهاٍخ األٌٚٝ اٌزٟ رزٕبٚي اٌزفى١و االفزواػٟ فٟ اٌج١ئخ األهك١ٔخ ثْىً فبٓ ٚاٌؼوث١خ ثْىً ػبَ.

 هشكلة الذراسة وأسئلتهب 

رزؾلك ِْىٍخ اٌلهاٍخ فٟ اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌلٜ ٍٛجخ اٌٖف اٌضبِٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ِلاهً 

 اٌٍّه ػجل هللا اٌضبٟٔ ٌٍز١ّي ٚػاللزٗ ثبٌٕٛع االعزّبػٟ.

 أسئلة الذراسة   

 رزؾلك ِْىٍخ اٌلهاٍخ فٟ اإلعبثخ ػٍٝ األٍئٍخ االر١خ:

 ٍٛجخ اٌٖف اٌضبِٓ ػٍٝ ِم١بً اٌزفى١و االفزواػٟ؟  أكاءِب َِزٜٛ  - أ

ً ػٕل َِزٜٛ اٌلالٌخ ) - ة ( فٟ َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ ث١ٓ اٌطٍجخ α≤ 0.05ً٘ رٛعل فوٚق كاٌخ ئؽٖبئ١ب

 رؼيٜ ٌّزغ١و اٌغٌٕ؟ 

 أهوية الذراسة 

 األهوية النظرية   

ٌلٜ ٍٛجخ اٌّوؽٍخ األٍب١ٍخ )اٌٖف اٌضبِٓ ٠ّىٓ اْ ٠وك اال٘زّبَ ثلهاٍخ ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ  .1

 األٍبٍٟ( ٚل١بٍٗ ثبػزجبهٖ ِإّوا ٌٍملهح ػٍٝ ارقبم اٌمواه ٚؽً اٌّْىالد ٚر١ٌٛل أفىبه ِٕزغخ.

ثوٚى كػٛاد ػل٠لح رؾش ػٍٝ اعواء اٌّي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد فٟ ٘نا اٌّغبي فٟ ظً لٍخ اٌلهاٍبد ماد   .2

 ٌؼبٌُ اٌؼوثٟ اٌّؾٍٟ رؾل٠لا. اٌؼاللخ ثبٌزفى١و االفزواػٟ ػٍٝ َِزٜٛ ا

اصواء اٌغبٔت إٌظوٞ اٌّؼوفٟ ؽٛي اٌزفى١و االفزواػٟ ِٓ فالي اإلٛبه إٌظوٞ ٌٙنٖ اٌلهاٍخ ٚرٛف١و  .3

 االكة اٌّزٛافو ف١ٙب.

رؼزجو ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٓ اٌلهاٍبد اٌم١ٍٍخ فٟ اٌج١ئخ اٌؼوث١خ ػِّٛب ٚئل١ّ١ٍب ثْىً فبٓ، فٟ ؽلٚك ػٍُ  .4

زٕبٚي اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌلٜ ٍٛجخ اٌٖف اٌضبِٓ ِٓ فالي ثٕبء ِم١بً اٌجبؽض١ٓ اٌزٟ ر

 اٌزفى١و االفزواػٟ ٚاٍزقواط كالالرٗ ا١ٌَىِٛزو٠خ.

 األهوية التطجيقية  

٠ّىٓ أْ رَُٙ ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ ئػطبء ِإّواد ػٍٝ ِلٜ ٔغبػخ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبهاد اٌزفى١و  .1

 ٟ.االفزواػ

٠ّىٓ ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌؾمً اٌزوثٛٞ، ٚاٌجبؽض١ٓ االٍزفبكح ِٓ ِم١بً ِٙبهاد اٌزفى١و االفزواػٟ ٌطٍجخ اٌٖف  .2

 اٌضبِٓ األٍبٍٟ.

لل ٠ّٙل ٘نا اٌجؾش إلعواء ثؾٛس أفوٜ ٌٍزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٓ ِواؽً  .3

 رؼ١ّ١ٍخ ِقزٍفخ.
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االفزواػٟ ٌلٜ ٍٛجخ اٌٖف اٌضبِٓ األٍبٍٟ فٟ اٌج١ئخ األهك١ٔخ رزٛافو ف١ٙب كالالد رٛف١و أكاح ٌم١بً اٌزفى١و  .4

 ١ٍىٛ ِزو٠خ ِٛصٛلخ.

 حذود الذراسة وهحذداتهب 

اٌقٖبئٔ ا١ٌَىِٛزو٠خ ٌّم١بً اٌزفى١و االفزواػٟ، ٚئِىب١ٔخ رؼ١ُّ ٔزبئظ ٘نا اٌّم١بً ػٍٝ  هحذدات الذراسة:

 ػ١ٕبد ِْبثٙخ.  

 رمزٖو ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ اٌزؼوف ػٍٝ َِزٜٛ اٌزفى١و االفزواػٟ.: الحذود الوىضىػية

 : رُ رطج١ك ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍٝ ِلاهً اٌٍّه ػجل هللا اٌضبٟٔ ٌٍز١ّي.الحذ الوكبني

 2015/2016َ: رُ اعواء ٘نٖ اٌلهاٍخ فٟ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼبَ اٌلهاٍٟ الحذ الزهبني

ٝ االٛفبي اٌّٛ٘ٛث١ٓ اٌٍّزؾم١ٓ ثّلاهً اٌٍّه ػجل هللا اٌضبٟٔ ٌٍز١ّي، : رُ رطج١ك ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍالحذ الجشري

 ٚاٌن٠ٓ رُ افز١بهُ٘ ثبٌطو٠مخ اٌؼْٛائ١خ اٌج١َطخ.

 هصطلحبت الذراسة هفبهيويبً وإجرائيبً 

  التفكير االختراػيInventive Thinking:    ْٛ٠ؼوف ٚٔه وواٍٛ ٚ ١ٍزٟ ٚ ثب٠بوWongkraso, 

Sitti, & Piyakun  [32] اٌزفى١و االفزواػٟ ثأّٔٗ: ٔزبط ٌٍزفى١و اٌزىٌٕٛٛعٟ، فال ٠ّىٓ اٌزًٕٛ ٌزفى١و

اٌّقزوع ئال ثبٍزقلاَ األٍٍٛة اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ اٌزفى١و، ٚؽً اٌّْىالد ٌٍٕٛٛي ئٌٝ افزواػبد عل٠لح ِٚجزىوح 

   أٚ رط٠ٛو أ١ّبء ِٛعٛكح ثبٌفؼً.

 لجًبً اٌزفى١و االفزواػٟ اٌنٞ رُ رط٠ٛوٖ ِٓ ٠ٚؼوف ئعوائ١ب: ثبٌلهعخ اٌزٟ ٠ؾًٖ ػ١ٍٙب اٌطفً ػٍٝ ِم١

 اٌجبؽض١ٓ.

 إجراءات الذراسة

 أوال : تحذيذ هجبالت هقيبس التفكير االختراػي 

لبَ اٌجبؽض١ٓ ثبالٛالع ػٍٝ األكة إٌظوٞ اٌَبثك فٟ ِغبي اٌزفى١و االفزواػٟ، صُ اٍزقٍٖب ِغبالد اٌّم١بً ِٓ 

، ٚ كهاٍخ ػضّبْ ّٚٛ ٚاهّبك  Abdullah and Osman [12]اٌلهاٍبد ا٢ر١خ: ِضً كهاٍخ ػجلهللا ٚػضّبْ 

Osman, Soh, and Arsad [41]    ٍٟكهاٍخ ػّو ػ ٚOmar Ali [35] . 

 ثبنيب: تطىير فقرات الوقيبس 

( فموح ثْىً أٌٟٚ، ؽ١ش رُ اٍزقلاَ ِم١بً ١ٌىود اٌقّبٍٟ ٌىً فموح ِٓ فمواد اٌّم١بً ، ؽَت 50ُٛٛهد )

اٌزله٠ظ ا٢رٟ: )ِٛافك ثْلح، ِٛافك، غ١و ِزأول، غ١و ِٛافك، ٚغ١و ِٛافك ثْلح(، ؽ١ش هٚػٟ فٟ ٚٙؼٙب 

 زٟ ٠ْزًّ ػ١ٍٙب اٌّم١بً. رغط١زٙب ٌغ١ّغ ِغبالد اٌزفى١و االفزواػٟ اٌ

 ثبلثب: تحكين الوقيبس

( ِؾى١ّٓ ِٓ مٚٞ االفزٖبٓ ٚاٌقجوح ِٓ 10ٌٍزؾمك ِٓ ٕلق ِؾزٜٛ ِم١بً اٌلهاٍخ رُ ػوٙٗ ػٍٝ )

أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ ألَبَ و١ٍبد اٌزوث١خ فٟ اٌغبِؼخ االهك١ٔخ، ٚعبِؼخ اٌجٍمبء اٌزطج١م١خ، ٚعبِؼبد ال١ّ١ٍخ 

زٛع١ٙبد ِٚمزوؽبد أػٚبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ، ؽ١ش ُػلٌّذ ا١ٌٖبغخ اٌٍغ٠ٛخ ٌؼلٍك ِٓ اٌفمواد أفوٜ، ٚلل رُ األفن ث

( ِٓ ً ( فموح رٛىػذ ػٍٝ ٍزخ 50ٚؽنف ثؼٚٙب ٚأ١ٙف أفوٜ، ؽ١ش إٔجؼ اٌّم١بً ثٖٛهرٗ إٌٙبئ١خ ِىٛٔب

 (.1ِغبالد وّب فٟ اٌغلٚي )

 االختخاعي برؽرتو الشيائية التفكيخ مجاالت مقياس( 1) ججول
مجاالت 
التفكير 
 االختراعي

 عدد الفقرات العنرر

 عمى القجرة
 التكيف
 التعقيج وإدارة

 بزيق وااللتدام الفيػ مع الستعجدة، والسجخالت والسيام، األىجاف، مع التعامل عمى القجرة إلى يذيخ
 وتسكشيػ ثابت، شيء ىؽ التغييخ أن وفيػ معخفة مؼ الطمبة تسكؼ القجرة ىحه. والشعػ والسؽارد الؽقت
 الستيعاب سمؽكيػ أو واتجاىاتيػ تفكيخىػ، تعجيل خالل مؼ إيجابي بذكل التغييخ مع التعامل مؼ

 .الججيجة البيئة مع والتعامل

 فقخات، وىي الفقخات (7)ويتزسؼ
 (.    34 ،17 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1) أرقام

 التؽجيو
 الحاتي

 األىجاف، تمغ تحقيق أجل مؼ والتخطيط بالتعمػ، صمة ذات أىجاف وضع عمى الطمبة قجرة إلى يذيخ
 التعمػ خبخة مؼ تشتج التي السشتجات مؼ وأي التعمػ جؽدة وتقييػ مدتقل، بذكل والجيج الؽقت وإدارة
 .    مدتقل بذكل

 الفقخات وىي فقخات،( 9) ويتزسؼ
 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،5) أرقام
16، 19، 31.) 

 حب
 االستطالع

 الفقخات وىي فقخات،( 5) ويتزسؼ  .الحياة مجى لمتعمػ أساسيا مكؽنا ويعتبخ ما، شيء حؽل السديج معخفة في الطمبة رغبة الى يذيخ
 (.22 ،18،15 ،13 ،8) أرقام

 أو شخريا كان سؽاء الؽجؽد إلى وحقيقي أصيل ججيج شيء إحزار عمى الطمبة قجرة إلى يذيخ اإلبجاع
 أو شخرية اىسية ذا يكؽن  قج اصيل أو ججيج شيء إنتاج عمى قادرون  الطالب أن يعشي ىحا. ثقافيا
 .ثقافية أىسية

 الفقخات وىي فقخات،( 8) ويتزسؼ
 ،33 ،32 ،29 ،28 ،27) أرقام
38، 43، 50.) 
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 تحسل
 السخاطخ

  استعجاد الطالب لمتفكيخ في مذكمة ما أو تحجيا لتبادل ذلغ التفكيخ مع اآلخخيؼ واالستساع يذيخ الى
إلى ما ىؽ أبعج مؼ مشطقة األمان الرتكاب األخطاء  الطالب لمحىاب استعجادوكحلغ إلى ردود الفعل، 
 .والتطؽرابجاعي مؼ أجل تعديد اإلنجاز الذخري  أو السذكالت بأسمؽب لسؽاجية التحجيات

 الفقخات وىي فقخات،( 7) ويتزسؼ
 42 ،40 ،39 ،37 ،36 ،6) أرقام
،44.) 

 ميارات
 العميا التفكيخ
 والسشطق
 الدميػ

 عمى تطبيقيا ثػ والتخكيب التقييػ، التفديخ، االستجالل، السقارنة، كالتحميل، السعخفية العسميات الى يذيخ
 .السذكالت حل وسياقات األكاديسية السجاالت مؼ واسعة مجسؽعة

 الفقخات وىي فقخة،( 14) ويتزسؼ
 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20) أرقام
26، 30، 35، 41 ،45، 46، 47، 
48، 49.) 

( طالبا وطالبة مؼ مجارس السمغ عبجهللا الثاني 32عمى عيشة تكؽنت مؼ )رابعا: طبق المقياس برهرته األولية 
م، مؼ أجل تحجيج الكمسات والفقخات الغامزة  2015/2016لمتسيد خالل الفرل الجراسي الثاني مؼ العام 

الحعات الطمبة، حيث بقية فقخات والسبيسة، حيث أجخيت التعجيالت عمى عجد مؼ فقخات السقياس في ضؽء م
( فقخة اال ان التغييخ جخى عمى الرياغة فقط. باإلضافة الى ذلغ قجر الدمؼ السطمؽب 50السقياس نفذ العجد )

( دقيقة؛ وذلغ بأخح متؽسط الدمؼ الحي يدتغخقو الطالب األول في اإلجابة، 50لإلجابة عمى فقخات السقياس )
 والطالب األخيخ. 

 اج الدالالت الديكه مترية للمقياسخامدا: استخر 
إذ تؽجج  ،يسكؼ تعخيف الخرائص الديكؽمتخية بأنيا دالئل أو مؤشخات إحرائية عؼ مجى جؽدة السقياس وفقخاتو

وتؽجج خرائص سيكؽمتخية لمسقياس  صجقيا،خرائص سيكؽمتخية لمفقخات ىي تسييد الفقخة واتداقيا الجاخمي أي 
   .[45]ىي صجقو وثباتو  

 أوال : صدق المقياس: 
( 10) وعـجدىػ السحكسيؼ مؼ مجسؽعة عمى عخضو تػ محتؽى السقياس صجق مؼ لمتحقق: المحتهى  صدق
 األردنية، الجامعة في التخبية كميات أقدام في التجريذ ىيئة أعزاء مؼ والخبخة االختراص ذوي  مؼ محكسيؼ
 الفقخات محتؽى  جؽدة عمى الحكػ السحكسيؼ مؼ طمب وقج أخخى، إقميسية وجامعات التطبيقية، البمقاء وجامعة
 مالءمة ومجى المغؽية، الشاحية مؼ وسالمتيا الفقخات وضؽح: يمي فيسا الخأي وإبجاء أىجافيا، لقياس ومالءمتيا
 أم التعجيل أم بالححف أكانت سؽاء مشاسبة يخونيا تعجيالت أي وإجخاء ضسشو، وضعت الحي لمسجال الفقخة
 مؼ لعجد   المغؽية الرياغة ُعّجلت حيث التحكيػ، لجشة أعزاء ومقتخحات بتؽجييات األخح تػ وقج. اإلضافة
 مجاالت. ستة عمى تؽزعت فقخة( 50) مؼ مكؽنا   الشيائية برؽرتو السقياس وأصبح الفقخات،

 العاممي، والتحميل التحكيػ بعج االختخاعي التفكيخ لسقياس التكؽيشي البشاء صجق مؼ التأكج لغاياتالبناء:  صدق
 البشاء صجق معامالت استخخاج ثػ ومؼ وطالبة، طالبا( 32) مؼ السكؽنة االستطالعية العيشة عمى تطبيقو تػ

 مجى إلظيار الكمي ، السقياس مع مجال كل بيؼ( Pearson Correlation) بيخسؽن  ارتباط معامل بحداب
 (.2) الججول في كسا االرتباط معامالت قيػ بمغت وقج السقياس الكمي، السجاالت مع  اتداق

 الكمي السقياس مع مجال كل بيؼ االرتباط معامالت قيػ (2)ججول 

 مجاالت المقياس
 المقياس الكلي

 مدتهى الداللة اإلحرائية قيمة معامل االرتباط
 *0.001 8240. القدرة على التكيف وإدارة التعقيد

 *0.001 7050. التهجيه الذاتي

 *0.001 9240. حب االستطالع

 *0.001 8210. اإلبداع

 *0.001 8010. تحمل المخاطر

 *0.001 8840. مهارات التفكير العليا والمنطق الدليم

 .(α≤ 0.01ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )*  
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 ما بيؼوالسقياس الكمي تخاوحت  السجاالت مؼمجال  كل بيؼ( أن قيػ معامالت االرتباط 2يالحع مؼ الججول )
، و ىي تذيخ الى قؽة االرتباط بيؼ مجاالت التفكيخ ((01.عشج مدتؽى وبجاللة إحرائية  ((924.و ((705.

. الطمبة لجى االختخاعي التفكيخ لقياس مشاسبة السقياس مجاالت أن إلى يذيخ مسا االختخاعي السكؽنة لمسقياس،
أدناه يتبيؼ ان قيػ معامل االرتباط بيؼ كل فقخة والسجال التي   )8 ،7، 6،  5، 4، 3 ( الججاولومؼ خالل 

ىحا ، و  ((01.و  ((05.بيؼ  ما وبجاللة إحرائية تتخاوح (0.843) و( 0.375) تشتسي الييا تخاوحت بيؼ بيؼ
 . يعدز صجق  البشاء لمسقياس

 التعقيج وإدارة التكيف  عمى القجرة لسجال الكمية والجرجة الفقخة درجة بيؼ الجاخمي االتداق مجى لقياس االرتباط معامالت قيػ (3ججول )
 مدتهى الداللة معامل االرتباط رقم الفقرة

1 .755 0.001* 

2 .836 0.001* 

3 .798 0.001* 

4 .715 0.001* 

7 .670 0.001* 

17 .728 0.001* 

34 .484 0.018** 

 . (α≤ 0.05ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة ) **  . (α≤ 0.01* ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )
 الحاتي التؽجيو لسجال الكمية والجرجة الفقخة درجة بيؼ الجاخمي االتداق مجى لقياس االرتباط معامالت قيػ (4ججول )

 مدتهى الداللة معامل االرتباط الرقم الفقرة
5 .685 0.001* 

9 .647 0.001* 

10 .789 0.001* 

11 .718 0.001* 

12 .563 0.001* 

14 .695 0.001* 

16 .518 0.001* 

19 .546 0.001* 

31 .481 0.019** 

 . (α≤ 0.05ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة ) **     .(α≤ 0.05* ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )    

 
 االستطالع حب لسجال الكمية والجرجة الفقخة درجة بيؼ الجاخمي االتداق مجى لقياس االرتباط معامالت قيػ (5ججول )
 مدتهى الداللة معامل االرتباط الرقم الفقرة

8 .739 0.001* 

13 .789 0.001* 

15 .742 0.001* 

18 .598 0.001* 

22 .560 0.001* 

 .(α≤ 0.01* ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )    
 

 اإلبجاع لسجال الكمية والجرجة الفقخة درجة بيؼ الجاخمي االتداق مجى لقياس االرتباط معامالت قيػ (6ججول )
 مدتهى الداللة معامل االرتباط الرقم الفقرة 

27 .576 0.001* 

28 .585 0.001* 

29 .525 0.001* 
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32 .554 0.001* 

33 .432 0.032** 

38 .481 0.019** 

43 .429 0.038** 

50 .412 0.043** 

 .(α≤ 0.01داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )* ذات    
 .(α≤ 0.05ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة ) **   

 السخاطخ تحسل لسجال الكمية والجرجة الفقخة درجة بيؼ الجاخمي االتداق مجى لقياس االرتباط معامالت قيػ (7ججول )
 مدتهى الداللة معامل االرتباط الرقم الفقرة 

6 .709 0.001* 

36 .771 0.001* 

37 .506 0.006** 

39 .715 0.001* 

40 .538 0.001* 

42 .843 0.001* 

44 .602 0.001* 

 .(α≤ 0.05ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة ) **    .(α≤ 0.01* ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة ) 

 والسشطق العميا التفكيخ ميارات لسجال الكمية والجرجة الفقخة درجة بيؼ الجاخمي االتداق مجى لقياس االرتباط معامالت قيػ (8)ججول 
 الدميػ

 مدتهى الداللة معامل االرتباط الرقم الفقرة 
20 .546 0.001** 

21 .482 0.018* 

23 .411 0.044* 

24 .497 0.011* 

25 .397 0.045* 

26 .375 0.049* 

30 .397 0.045* 

35 .421 0.041* 

41 .465 0.026* 

45 .462 0.027* 

46 .480 0.019* 

47 .481 0.019* 

48 .437 0.029* 

49 .429 0.043* 

  

 .(α≤ 0.05* ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )      .(α≤ 0.01ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة ) **   
    

 ثانيا: ثبات المقياس 
 ثبات االتداق الداخلي: 

 الـــجاخمي االتدـــاق عمــى لمتعـــخف معادلـــة كخونبـــاخ ألفــا مباســتخجا يؼلمتحقــق مـــؼ ثبــات مقيـــاس الجراســـة، قــام البـــاحث
 قـيػ تخاوحـت ( يبيؼ قـيػ معـامالت االتدـاق الـجاخمي لسيـارات التفكيـخ االختخاعـي، حيـث 9لمفقخات، و الججول رقػ )

الكمي، و ىـؽ يذـيخ الـى وجـؽد تجـانذ قـؽي  لمسقياس( 0.92)و ،(0.90– 0.79) بيؼ لمسجاالت الثبات معامالت
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 لالتدـــاق معـــامالت قـــيػ يؽضـــح( 9) والجـــجول .الجراســـة ىـــحه مثـــل إلجـــخاء مقبؽلـــة قـــيػ وىـــي بـــيؼ فقـــخات السقيـــاس،
 الجاخمي لسقياس التفكيخ االختخاعي.

 معامالت ثبات اإلعادة واالتداق الجاخمي لكل مجال مؼ مجاالت السقياس قيػ (9ججول )
 الفقراتعدد  المجاالت الرقم

 قيم معامالت الثبات 

 ألفا كرونباخ بيرسون

 0.86 0.89 7 القدرة على التكيف وإدارة التعقيد 1

 0.79 0.81 9 الذاتي التوجيه 2

 0.83 0.84 5 االستطالع حب 3

 0.81 0.85 8 اإلبداع 4

 0.88 0.90 7 المخاطرة تحمل 5

 السليم مهارات التفكير العليا والمنطق 6
 
 

14 0.93 0.90 

 0.92 0.94 50 ككلمقياس التفكير االختراعي 

 
 ثبات االستقرار : 

ارتبــاط الثبــات باســتخجام  معــامالت بحدــاب البــاحثيؼ قــام التفكيــخ االختخاعــي، االســتقخار لمسقيــاس ثبــات مــؼ لمتحقــق
 مــؼ اســتطالعية عيشــة عمــى تطبيقــو تــػ حيــث التطبيــق، وإعــادة التطبيــق بيخســؽن ، وذلــغ مــؼ خــالل طخيقــة معادلــة
 بــيؼ أســبؽعان مجتــو زمشــي وبفاصــل مــختيؼ السقيــاس بتطبيــق وذلــغ وطالبــة، طالــب( 32) وعــجدىا الجراســة مجتســع
 ( 9 رقــػ) الجــجول و التطبيقــيؼ، نتــائج بــيؼ بيخســؽن  ارتبــاط معــامالت حدــاب وتــػ. الثــاني والتطبيــق األول التطبيــق
 بــيؼ لمسجــاالت الثبــات معــامالت تخاوحــت حيــث االختخاعــي، التفكيــخ لسيــارات الــجاخمي االتدــاق معــامالت قــيػ يبــيؼ
ويعيــخ مــؼ  ،(9)كســا يعيــخ ذلــغ فــي الجــجول  (0.94) الكمــي االرتبــاط معامــل قيســة وبمغــت ،(0.93 – 0.81)

سكــؼ الشتــائج الدــابقة ان معــامالت ارتبــاط االســتقخار مختفعــة ، وتــجلل عمــى ان السقيــاس يتستــع بثبــات جيــج، وبــحلغ ي
 استخجامو في قياس التفكيخ االختخاعي. 

 نتائج الدراسة و مناقذتها
أفــخاد العيشــة عمــى تــػ حدــاب الستؽســطات الحدــابية واالنحخافــات السعياريــة لتقــجيخات لإلجابــة عــؼ الدــؤال االول ، 

 Error! No text ofمقيــاس التفكيــخ االختخاعــي، حيــث كانــت كســا ىــي مؽضــحة فــي الجــجول رقــػ )مجــاالت 

specified style in document. 10.) 
 تنازليا   مرتبة االختراعي التفكير مقياس مجاالت على العينة أفراد ألداء المعيارية واالنحرافات الحدابية المتهسطات (10 جدول )

 الحدابية المتهسطات حدب
 درجة األداء االنحراف المعياري  المتهسط الحدابي* المجاالت الرقم الرتبة
 كبيخة ججا   0.40 4.42 التهجيه الذاتي 2 1
 كبيخة ججا   0.44 4.26 اإلبداع 4 2
 كبيخة 0.50 4.20 حب االستطالع 3 3
 كبيخة 0.50 4.20 تحمل المخاطر 5 4
 كبيخة 0.45 4.18 القدرة على التكيف وإدارة التعقيد 1 5
 كبيخة 0.46 4.15 مهارات التفكير العليا والمنطق الدليم 6 6

 كبيخة ججا   0.35 4.23 مقياس التفكير االختراعي ككل

 (5ة الععسى مؼ )جرج* ال       
( وانحخاف معياري 4.42)قج احتل السختبة األولى بستؽسط حدابي  الحاتي" "مجال التؽجيو( أن 10 ) يبيؼ الججول

(، وجاء 0.44)( وانحخاف معياري 4.26)في السختبة الثانية بستؽسط حدابي  "مجال اإلبجاع"، وجاء (0.40)
( وانحخاف معياري 4.15)بستؽسط حدابي "مجال ميارات التفكيخ العميا والسشطق الدميػ" في السختبة األخيخة 
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( 4.23مقياس التفكيخ االختخاعي ككل )أفخاد العيشة عمى مجاالت ، وقج بمغ الستؽسط الحدابي لتقجيخات (0.46)
 أداء بجرجة كبيخة ججا .وىؽ يقابل  ،(0.35بانحخاف معياري )

يعيخ الججول أعاله مدتؽى مختفع مؼ التفكيخ االختخاعي لجى عيشة الجراسة عمى مقياس التفكيخ االختخاعي ككل 
، و دراسة  Abdullah & Osman[12]دراسة عبجهللا وعثسان  :وعمى مجاالتو. وقج جاء ىحا متفقا مع كل مؼ

 عبجهللا ، و دراسة Ali [28]، و دراسة عمي  Barak [29]، و دراسة بارك  Omar Ali [35] عسخ عمي 
 & ,Wongkraso, Sittiباياكؽن  و سيتي و كخاسؽ ونغ ، و دراسة Abdullah & Osman [42] وعثسان

Piyakun [32] وشؽ وعثسان إرشاد ، و دراسة Osman, Soh, & Arsad [39]   مع اختالف السخحمة
 العسخية ليحه الجراسة. 

االبجاع،  االستطالع،حب  الحاتي،التؽجيو التعقيج، القجرة عمى التكيف وإدارة أما بالشدبة لسجاالت السقياس الدتة )
نتائج الجراسة مؼ خالل الستؽسطات اظيخت فقج  (والسشطق الدميػ  ميارات التفكيخ العميا السخاطخ،تحسل 

 النحخافات السعيارية أن جسيع السجاالت كان مدتؽاىا مختفعا  وىي مختبة تشازليا كسا يمي:  الحدابية وا
 . التؽجيو الحاتي .1
 اإلبجاع. .2
 االستطالع.حب   .3
 .تحسل السخاطخ  .4
 التعقيج.القجرة عمى التكيف وإدارة   .5
 والسشطق الدميػ. ميارات التفكيخ العميا  .6

حيث تخاوحت متؽسطات الطمبة في السجاالت الدت لمتفكيخ االختخاعي ما بيؼ الكبيخة ججا والكبيخة عمى الشحؽ 
 .(4.15 ،4.18 ،4.20 ،4.20 ،4.26 ،4.42) اآلتي:

 ويعمل الباحثيؼ السدتؽى السختفع مؼ التفكيخ االختخاعي لجى عيشة الجراسة بالعؽامل اآلتية: 
عقمية عالية وتحريل دراسي مختفع بشاءا عمى معاييخ وزارة التخبية والتعميػ الختيار فخاد العيشة بقجرات أتستع  -

أن ىحا السدتؽى السختفع في الحكاء  يؼخى الباحثيالطمبة وقبؽليػ في مجارس السمغ عبجهللا الثاني لمتسيد. و 
 سيػ بذكل رئيدي في ارتفاع مدتؽى التفكيخ االختخاعي لجييػ. أوالتحريل 

إلى ثقة الطمبة بقجراتيػ اإلبجاعية وبقؽة استقالليتيػ ا االرتفاع بسدتؽى التفكيخ االختخاعي عدى ىحي ويسكؼ أن -
يتسيد بو ىؤالء الطمبة عسؽما مؼ تفؽق في الكثيخ مؼ ميارات مدتسجة مسا  والتي قج تكؽن  الحاتي.في التؽجيو 

، باإلضافة إلى نجاحاتيػ [46] الدخور أشارت لولسا  االتفكيخ اإلبجاعية كالطالقة والسخونة واألصالة وفق
  ابتكارية واختخاعية.الدابقة في حل الكثيخ مؼ السذكالت التي تتطمب حمؽال 

يتسيد طمبة مجارس السمغ عبجهللا الثاني لمتسيد باستخجام أنساط تفكيخ تديػ بذكل فعال في العسمية االختخاعية  -
   .[21]، [39]، [37]، [38]، [40] ج، والتفكيخ العمسي واالبتكارية، كالتفكيخ االبجاعي، والتفكيخ الشاق

ارتفاع االختخاعية أدى إلى سخة والسعمسيؼ السشاخ السشاسب لشسؽ تمغ القجرات األ البيئة السحيطة مؼ تؽفيخ -
 .[35] بذكل ممحؽظ مدتؽى التفكيخ االختخاعي

أن مدتؽى التؽجيو كسا يعؽد احتالل مجال التؽجيو الحاتي السختبة األولى، ومجال اإلبجاع السختبة الثانية إلى  -
يختفع بارتفاع كفاءة الطمبة في عسميات الجراسة واإلبجاع، باإلضافة إلى السحيط  والقجرة اإلبجاعيةالحاتي 

حي قج يشعكذ إيجابا في رفع االجتساعي كالسعمسيؼ واألىل واألصجقاء أحيانا، األمخ ال
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ى البخامج السقجمة وطبيعة إلكسا يعدى ذلغ االرتفاع  مدتؽى فاعمية التؽجيو الحاتي والقجرات االبجاعية لجييػ.
 .[47] السقخرات الجراسية

االنفجار السعخفي والتقجم التكشؽلؽجي اليائل الحي حجث مؤخخا أسيػ بذكل رئيدي في تؽسع العمؽم والسعارف  -
بذكل مطخد عمى نحؽ غيخ مدبؽق في البيئة العخبية ال سيسا البيئة االردنية عمى وجو الخرؽص، وحيث ان 

تفؽق والسؽىبة فقج ساعجىػ ىحا افخاد العيشة يعتبخون مؼ نخبة الطمبة في السجتسع األردني مؼ حيث ال
 االنفجار السعخفي والتقجم التكشؽلؽجي في ارتفاع مدتؽى التفكيخ االختخاعي لجييػ.  

طبيعة السشاىج واألنذطة السشيجية وغيخ السشيجية التي يتعخض ليا طمبة مجارس التسيد، والتي تديػ بذكل  -
يد عمى التفكيخ الشاقج واإلبجاعي والعمسي القائػ عمى فعال في تشسية ميارات التفكيخ االختخاعي مؼ خالل التخك

 وحل السذكالت. التجارب 
في مدتؽى  (α≤ 0.05عشج مدتؽى الجاللة ) ا  إحرائيدالة  فخوق تؽجج  ىل"النتائج المتعلقة بالدؤال الثاني : 

 ؟"التفكيخ االختخاعي بيؼ الطمبة تعدى لستغيخ الجشذ
أفــخاد العيشـــة عمـــى لتقـــجيخات  ةالسعياريـــ اتواالنحخافــ ةالحدـــابي اتلستؽســـطا احتدــاب تـــػلإلجابــة عـــؼ ىــحا الدـــؤال، 

حيث كانت كسـا ىـي مؽضـحة فـي تبعا  الختالف متغيخ الجشذ )ذكخ، وأنثى(،  مقياس التفكيخ االختخاعيمجاالت 
 (.(11الججول 

 االختراعي التفكير مقياس مجاالت على العينة أفراد لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحدابية المتهسطات (11 جدول )
 الجنس متغير الختالف تبعا  

 المعياري  االنحراف الحدابي المتهسط العدد الجنس المجال
 432. 4.21 199 ذكخ القدرة على التكيف وإدارة التعقيد

 470. 4.14 134 أنثى
 377. 4.45 199 ذكخ التهجيه الذاتي

 425. 4.38 134 أنثى
 476. 4.21 199 ذكخ حب االستطالع

 535. 4.19 134 أنثى
 453. 4.25 199 ذكخ اإلبداع

 425. 4.28 134 أنثى
 480. 4.19 199 ذكخ تحمل المخاطرة

 535. 4.21 134 أنثى
 471. 4.12 199 ذكخ مهارات التفكير العليا والمنطق الدليم

 433. 4.18 134 أنثى
 349. 4.23 199 ذكخ مقياس التفكير االختراعي ككل

 354. 4.23 134 أنثى
 

 
مقيــاس التفكيــخ  أفــخاد العيشــة عمــى مجــاالت تقــجيخات( أن ىشــاك فخوقــا  ظاىخيــة بــيؼ متؽســطات 11 )يبــيؼ الجــجول 
ولتحجيــج مدــتؽيات الجاللــة اإلحرــائية لتمــغ الفــخوق، تــػ وأنثــى(،  )ذكــخ، ، تبعــا  الخــتالف متغيــخ الجــشذاالختخاعــي

 .(12 )، كسا ىؽ مؽضح في الججول السدتقمة)ت( لمعيشات استخجام اختبار 

 تبعا   االختراعي التفكير مقياس مجاالت على العينة أفراد تقديرات بين للفروق  المدتقلة للعينات( ت) اختبار نتائج (12 جدول )
 الجنس متغير الختالف

الداللة مدتهى  ت قيمة درجات الحرية السعياري  االنحخاف الحدابي الستؽسط الجشذ السجال

 208. 1.263 331 432. 4.21 ذكخ القجرة عمى التكيف وإدارة التعقيج اإلحرائية

 470. 4.14 أنثى
 126. 1.533 331 377. 4.45 ذكخ التؽجيو الحاتي
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 425. 4.38 أنثى
 788. 268. 331 476. 4.21 ذكخ حب االستطالع

 535. 4.19 أنثى
 533. 624. 331 453. 4.25 ذكخ اإلبجاع

 425. 4.28 أنثى
 716. 364. 331 480. 4.19 ذكخ تحسل السخاطخة

 535. 4.21 أنثى
ميارات التفكيخ العميا والسشطق 

 الدميػ
 281. 1.081 331 471. 4.12 ذكخ

 433. 4.18 أنثى
 987. 016. 331 349. 4.23 ذكخ مقياس التفكيخ االختخاعي ككل

 354. 4.23 أنثى

 .(α≤ 0.05* ذات داللة إحرائية عشج مدتؽى الجاللة )
( بـيؼ متؽسـطات α≤ 0.05د فـخوق دالـة إحرـائيا  عشـج مدـتؽى الجاللـة اإلحرـائية )ؽ جـعـجم و ( 12 يبيؼ الجـجول )
وقــج جــاءت   تبعــا  الخــتالف متغيــخ الجــشذ. مقيــاس التفكيــخ االختخاعــي أفــخاد العيشــة عمــى جسيــع مجــاالت تقــجيخات

نتــائج ىــحه الجراســة فيســـا يتعمــق بالجرجــة الكميــة لسقيـــاس التفكيــخ االختخاعــي ومجاالتــو متفقـــة مــع بعــ  الجراســـات 
 سـيتي و كخاسؽ ونغ ، و دراسةBarak [37]، و دراسة بارك  Omar Ali [35] دراسة عسخ عمي الدابقة وىي: 

 . Barak & Mesika [44] وميسايكا باارا  ، و دراسـة Wongkraso, Sitti, & Piyakun [32]بايـاكؽن  و
 والتي اشارت الى عجم وجؽد فخوق في مدتؽى التفكيخ االختخاعي تعدى لستغيخ الجشذ.

و ،  Abdullah & Osman[12]دراسـة عبــجهللا وعثســان واختمفـت نتــائج ىــحه الجراسـة مــع الجراســات االتيــة: :  
 Sahak, Soh , andوعثسـان  وشـؽ سـاىاك دراسـةو ، Abdullah & Osman [42] وعثسـان عبـجهللا دراسـة

Osman   [38]  . .والتي اشارت جسيعيا الى وجؽد فخوق في مدتؽى التفكيخ االختخاعي تعدى لستغيخ الجشذ 
تعدى لستغيخ الجشذ الى  (α≤ 0.05)ويسكؼ تفديخ عجم وجؽد فخوق ذات داللة احرائية عشج مدتؽى الجاللة 

 االمؽر اآلتية: 
يتسيد افخاد الجراسة بسدتؽى متقارب في الحكاء والتحريل الجراسي. حيث تعتسج وزارة التخبية والتعميػ  -

التحريل السختفع كسعيار اساسي لقبؽليػ في مجارس التسيد، عالوة عمى مجسؽعة مؼ االختبارات والسقاييذ 
مجتسع الجراسة ىػ مؼ السؽىؽبيؼ التي يجب عمى الفخد اجتيازىا بشجاح. بعبارة اخخى يسكؼ القؽل ان جسيع 

والستفؽقيؼ مسا أسيػ بذكل كبيخ بزعف مدتؽى التبايؼ في استجابات الطمبة عمى مقياس التفكيخ 
 االختخاعي. 

تداوي الفخص والعخوف السقجمة لكال الجشديؼ في مجارس التسيد فيسا يتعمق بطخق التجريذ واستخاتيجياتو  -
ة، مسا يؤدي الى احتسالية حرؽل الطمبة عمى مخدون معخفي وكحلغ االنذطة السشيجية والالمشيجي

 متقارب، وىحا بطبيعة الحال انعكذ عمى تحدؼ مدتؽى التفكيخ االختخاعي دون وجؽد ارتباط كبيخ بالجشذ. 
 التهصيات 
 االختخاعي. الّتفكيخ ميارات بتشسية والسخبيؼ الّتخبؽييؼ اىتسام ضخورة .1
 تطبيق السقياس عمى الطمبة السؽىؽبيؼ مؼ مخاحل مختمفة.  .2
 تطبيق السقياس عمى عيشات أخخى بغخض استخخاج خرائص سيكؽمتخية إضافية.  .3
 بـيؼ االختخاعـي الّتفكيـخ لسدـتؽى  مقارنـة دراسـة أبخزىا السدتقبل في العالقة ذات الّجراسات مؼ عجد إجخاء .4

 الستغّيخات. مؼ عجد ضؽء في والعادييؼ السؽىؽبيؼ األطفال
 المراجع
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 .أخالقيات التدريب بين الهاقع والطمهح في الهطن العربي

 خسيذ بؼ عمي بؼ سعيج السذخفي                   حسيج بؼ سالػ بؼ حسج اليشائي  
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٠ٙلف ٘نا اٌجؾش ٠ٙلف ٘نا اٌجؾش ئٌٝ رؾل٠ل أفالل١بد اٌزله٠ت فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚرْق١ٔ ٚالؼٙب، وّب أٔٗ ٠َؼٝ ونٌه ئٌٝ   :خص

له٠ت فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ .وّب ٠ٕبلِ اٌجؾش أ١ّ٘خ أفالل١بد اٌزله٠ت ٚاٌّجبكب اٌزؼو٠ف ثأ١ّ٘خ األفالل١بد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠ؾممٙب اٌز

، ئٙبفخ ٌم١بَ ثبٌّٙبَ األفالل١خ ٌٍزله٠تاألٍب١ٍخ اٌّؼيىح ٌنٌه، وّب ٘لف اٌجؾش ئٌٝ ر١ٙٛؼ ٚاعجبد اٌّإٍَبد اٌزله٠ج١خ اٌؼوث١خ ٔؾٛ ا

بد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزله٠ت،  وّب رّذ ِٕبلْخ لٛاػل ٚأفالل١بد اٌزله٠ت ئٌٝ ٘نا اٌجؾش ٠ؼبٌظ ل١ٚخ اٌّلهة اٌؼوثٟ ِٚلٜ ئٌزياِٗ ثبألفالل١

ٚاالٍزفبكح ِٓ اٌزغبهة اٌؼب١ٌّخ فٟ ٘نا اٌْأْ، ٚفٟ فزبَ ٘نا اٌجؾش رُ ٌقٔ اٌجبؽضبْ أُ٘ اٌز١ٕٛبد اٌزٟ لل رَبُ٘ فٟ ِؼبٌغخ ثؼ٘ 

ثٚوٚهح ئ٠غبك ١ِضبق أفاللٟ ٌّٕٙخ اٌزله٠ت رزجٕبٖ  اٌمٚب٠ب فٟ أفالل١بد اٌزله٠ت ػٍٝ َِزٜٛ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٚلل عبءد أُ٘ اٌز١ٕٛبد

 عبِؼخ اٌلٚي اٌؼوث١خ.

 .: اٌزله٠ت، االفالق، إٌّطمخ اٌؼوث١خالكلوبت الوفتبحية

Ethics Training Between Reality and Ambition at Arab World. 
 

Humid Salim Hamed Alhinai    Khamis Ali Said Al-Mashrfi 

 Abstract:The  research aims to determine the Ethics training between reality and ambition among the 

Arab world. It also seeks to raise the awareness of the importance of ethics, which should be achieved 

by training in the Arab world. In addtion, this study discusses the importance of training and the basic 

principles of enhanced the ethics. Therefor, to idenfy the duties of the Arab training institutions about 

doing moral tasks for training. Moreover, the curent study discussed the rules and ethics training and 

how to get benefit from the international experiences. In conclusion, it has been summarised the most 

important recommendations that may contribute to addressing some the ethics training issues in the 

Arab world. 

Key words: Training, ethics, and Arab area.  

       

فٟ ظً اٌزطٛهاد اٌزٟ ٠ْٙل٘ب اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ػبِخ ٚاٌق١ٍغٟ ثْىً أفٔ فٟ ٍجبق وج١و ؽٛي الوقذهة:  

اٌز١ّٕخ اٌجْو٠خ ٚاٌزط٠ٛو ٚاوزَبة اٌّٙبهاد اٌّقزٍفخ ػٓ ٛو٠ك اٌزله٠ت، ؽ١ش إٔجؼ اٌزله٠ت ٠أفن ثؼلا 

ٕٟ ثنٌه اٌّإٍَبد اٌؼبِخ اٍزوار١غ١ب أوضو، ِّب أؼىٌ فٟ ى٠بكح أ١ّ٘زٗ ٍٛاء ػٍٝ َِزٜٛ إٌّظّبد ٚأػ

 ٚاٌقبٕخ، أٚ األفواك ، ٍٚبُ٘ ثْىً ٍِؾٛظ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ. 

ٌحتاجها  العصرٌة التً الحٌاة متطلبات أفرزته بدا طفرة مجتمعٌة وكاد أن ٌكتمل، وذلن مما اآلن ـ ـ التدرٌب    
( التدرٌب) استراتٌجٌات من كثٌر تطوٌر ٌدفعنا بشكل المعلومات من ٌملن مما أكثر المهارة لٌمتلن كل إنسان
 . ومبادبه أخبللٌاته تتجاوز التً السلبٌة االتجاهات من كثٌر وٌكسر

 زاوٌة كل فً نرى فأصبحنا الكثٌرٌن عند مشجعا   وضعا   أخذ التدرٌب بأهمٌة الوعً أن واألمر الملفت لئلنتباه 
 العبللات الولت، إدارة,  األطفال مع التعامل,  الشخصٌة تطوٌر:  فً تدرٌبٌة دورة المجتمع زواٌا من

 .  إلخ...  الحدٌثة اإلدارة طرابك ،واألعمال المال ، التسوٌك فن ،النجاح هندسة ،االجتماعٌة
 التحول هذا والرلابة علٌه بعٌدة عن بالتدرٌب المعنٌة الجهات تبمى أن فهو الذي ٌحتاج إلى ولفة، األمر أما    

و  منظمومة التدرٌب، فً ال توجد لاعدة أو مٌثاق أخبللً حٌن فً األفراد من التدرٌب مفهوم حول اإلٌجابً
 وٌؤثر التنمٌة فرص من فرصة ٌفوت ذلن ألن األخطاء المؤسسٌة أو الفردي، من التدرٌب تصون أن ٌمكن التً
 . التنمٌة البشرٌة مبدأ على سلبا

ٌب فً الوطن العربً، والتً سنتحدث من والذي ٌهمنا فً هذه الورلة أن نلمً الضوء على أخبللٌات التدر
خبللها فً خمسة محاور أساسٌة المحور األول ماهٌة التدرٌب وأهمٌته، والمحور الثانً: أهمٌة أخبللٌات فً 
التدرٌب، والمحور الثالث: مسؤولٌات المؤسسات التدرٌبٌة األخبللٌة، والمحور الرابع:مسؤولٌات المدرب 

واعد وأخبللٌات ممترحة للتدرٌب، باالضافة إلى خاتمة تحوي بعض التوصٌات األخبللٌة والمحور الخامس: ل
 والممترحات.

 الوحىر األول : هبهية التذريت وأهويته:

الموارد غٌر البشرٌة تبمى عدٌمة الجدوى والفاعلٌة فً غٌاب عملٌة التدرٌب ، والعنصر البشري هو 
إلى لدرات تنافسٌة لهذا ال بد من أن ٌتعامل الوالع التنظٌمً مصدر األفكار واألداة الربٌسٌة لتحوٌل التحدٌات 

 الذي ٌنشد تحمٌك أعلى مستوٌات من الفاعلٌة مع العملٌة التدرٌبٌة على النحو التالً:
نشاط هادف ٌنبغً أن ٌتم التعامل بشأنه بالجدٌة المتناسبة مع أهمٌته فً بناء وتعظٌم كفاءة الموارد  -

 البشرٌة.



 

 

                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

 18 

 

Global Institute for Study & Research Journal (GISR-J)       2017/ JANUARY           ISSN: 2397-0308  

    VO: 3. NO: 1. 

باألساس هو استثمار مستمبلً ٌجب أن ٌحاط بكل الضمانات وأن توفر له كل الممومات إن التدرٌب  -
 الصحٌحة لتحمٌك العابد منه.

 إن التدرٌب نشاط علمً ٌستند إلى أسس ومناهج ممننة وٌستخدم تمنٌات متطورة. -
 . [1]إن التدرٌب مهمة إدارٌة إستراتٌجٌة تنطلك فً تكامل مع استراتٌجٌة المنظمة  -
 و التدريب ؟ما ه  -1

التدرٌب نشاط مخطط ٌهدف إلى إحداث تغٌٌرات فً المتدربٌن من ناحٌة معلوماتهم ومعارفهم، ومهاراتهم، 
 .[2] وسلوكٌاتهم بما ٌجعلهم البمٌن ألداء أعمالهم بكفاٌة وإنتاجٌة عالٌة

 مبادئ التدريب :  -2
مبادئ التدرٌب فالتدرٌب له مبادئ  عندما نتحدث عن أخبللٌات مهنة التدرٌب ال بد لنا من ولفة بسٌطة مع

 ضرورٌة وهً كالتالً:
 ٌجب أن ٌكون التدرٌب هادفا   -
 االستمرارٌة  -
 الشمولٌة بحٌث ٌشمل جمٌع المجموعات والمستوٌات الوظٌفٌة  -
 التدرج فً تمدٌم المادة التدرٌبٌة -
 الوالعٌة  -
 التطوٌر المستمر فً المادة واألسلوب. -

 على  الفرق بٌن التعلٌم والتدرٌب كذلن ال بد أن نعرج على التعرف
فالعبللة بٌن التعلٌم والتدرٌب عبللة وثٌمة، وٌعتبر كل منهما مكمبل  لآلخر، فالتعلٌم ٌساعد فً إعداد الفرد 
اإلعداد الفنً المتخصص من خبلل ما ٌزوده به من نظرٌات ومبادئ، والتدرٌب ٌمهد للفرد ما تعلمه من علوم 

 .[3]التغلب على مشاكل التطبٌك ونظرٌات  ، وٌساعده على 

 : التدريب أهمية -3
 لؤلفراد تتاح ذهبٌة فرصة ولكنها المتفتح، الواعً، اإلنسان تخلك أن ٌمكن ال التدرٌب عملٌة إن

 نحصل التً العدٌدة المزاٌا إلى التدرٌب أهمٌة وترجع أفضل، مستوى إلى الحالً مستواهم من بهم لبلنتمال
 المنظمة بٌبة فً لمتغٌرات استجابة المعاصرة، اإلدارة فً بالغة أهمٌة التدرٌب وٌكتسب ورابه من علٌها

 أهمٌة معها تبرز ، جدٌدة تدرٌبٌة واحتٌاجات وظابف ستظهر التكنولوجً التمدم فمع والخارجٌة الداخلٌة
 :  بٌنها من والتً التدرٌب

 تكلفة من وٌملل ، بكفاءة الحكومٌة المنظمة فً المستخدمة والمعدات اآلالت إدارة على التدرٌب ٌعمل -
 . صٌانتها

 .الطموح عنصر ٌمتلكون الذٌن للموظفٌن الوظٌفً المسار وتنمٌة الذات تحمٌك -
 رضا ٌحمك األداء من مستوى على المنظمة تحافظ حتى اإلدارة مجال فً التمنٌة المتغٌرات مع التكٌف -

 .  خدماتها من المستفٌدٌن
 .بفاعلٌة العمل ألداء البلزم الولت واختصار البشرٌة الموى من المنظمة احتٌاجات تحمٌك -
 . والجدارة والترلٌة التحفٌز أسالٌب من كأسلوب التدرٌب استخدام -
 بعٌد زمن منذ اكتسابها تم لد ، الحكومٌة المنظمات فً العاملٌن من لكثٌر المتاحة الخبرات تكون ما عادة -

 . باستمرار تدرٌبهم إعادة من البد وبالتالً
 وصمل لدراتهم وتنمٌة ، الجدٌدة المعرفة وإكسابهم ، واتجاهاتهم سلوكهم فً إٌجابٌة تغٌٌرات إحداث -

 والتفوق للنجاح ٌستخدمونها التً واألسالٌب العادات وتطوٌر ، أفكارهم وتعدٌل اتجاهاتهم فً والتأثٌر مهاراتهم،
 . [4]العمل  فً
 
 األهداف التدريبية  -4

 ٌمكن تمسٌم األهداف التدرٌبٌة إلى المجموعات التالٌة:
هداف عادٌة:وتشمل األهداف التملٌدٌة للتدرٌب مثل تدرٌب العاملٌن الجدد، وتدرٌب األخصابٌن أ -1

والمشرفٌن على تطبٌك أسالٌب عمل جدٌدة، وكذلن البرامج التنشٌطٌة، للعاملٌن على معلوماتهم 
 الوظٌفٌة األساسٌة.

شكبلت:وتتجه هذه األهداف التدرٌبٌة نحو إٌجاد حلول لمشكبلت محددة تعانً منها أهداف حل الم -2
المنشأة من خبلل إعداد وتدرٌب أفراد لادرٌن على التعامل مع تلن المشكبلت وتطبٌك أسالٌب وأداوت 

 علمٌة متطورة فً عبلجها.
وغٌر العادٌة ومجاالت ذات األهداف االبتكارٌة:وتتعلك االهداف االبتكارٌة بأنواع النشاط الجدٌدة  -3

 االسثمار العالً والمخاطر المتصاعدة.
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وٌمكن المول أن  األهداف االبتكارٌة نتجاوز مجرد حل المشكبلت بل أنها تتطلع لمستوٌات أعلى من 
 ]5[اإلنجاز. 

 مجاالت األهداف التدريبية: -4
إلى تحمٌك األهداف التدرٌبٌة وٌمصد بها المجاالت التً تعمل من خبللها االهداف التدرٌبٌة للوصول 

 وتلبٌة االحتٌاجات التدرٌبٌة.
 وهذه المجاالت التً تتمثل فً ثبلثة عناصر ربٌسٌة هً:

المعلومات:وٌعنً بها الحصول من خبلل التدرٌب على معارف وأفكار جدٌدة مع فهمها  -1
واالستفادة  -و كتابةأ-واستٌعابها إلى الحد الذ ٌستطٌع عنده الفرد أن ٌعبر عن هذه المعرفة شفاهة 

 منها علمٌا ، وتعرف اهداف التدرٌب التً تؤدي لتحمٌك ذلن باألهداف المعرفٌة.
المهارات:وتعنً اكستاب المدرة على استخدام وسابل جدٌدة بطرٌمة فعالة او استخدام نفس  -2

 الوسابل بطرٌمة أكثر فعالٌة وكفاءة أعلى وٌلزم الحصول علٌها توافر عاملٌن ربٌسٌٌن هما
المولف التدرٌبً والممارسة، وتعرف األهداف التدرٌبٌة التً تؤدي لتحمٌك اكتساب الكهارة 

 باالهدف المهارٌة.
السلون:ٌمصد بتحسٌن السلون اكتساب نزعات للتصرف نحو األشٌاء أو األشخاص أو الموالف  -3

التدرٌبٌة على بطرٌمة جدٌدة، وهنا ال تكفً المعرفة وحدها بل ٌجب أن تبى العملٌة التعلٌمٌة و
 درجة كبٌرة من مشاركة الدارسٌن اإلٌجابٌة. 

من هذا ٌتضح ان معرفة نوعٌة المخرجات المطلوبة من العملٌة التدرٌبٌة ) االهداف المطلوب 
تحمٌمها( تساعد فً تخطٌط األنشطة التدرٌبٌة وتساعد فً اختٌار نوع النشاط التدرٌبً والوسابل 

 .]6[المستخدمة واألسلوب المستعمل 
 

 الوحىر الثبني: أهوية األخالقيبت في التذريت

 
من الصعوبة بمكان أن تمرأ الٌوم صحٌفة أو تستمع لنشرة أخبار دون أن تصادف موضوع األخبلق، 

 سواء أخبللٌات العمل، أخبللٌات الصحافة، أخبللٌات الطب أو أخبللٌات البٌبة أو غٌرها.
وجمٌع  ؟ٌتم إٌماف التدرٌب مثٌرا  للمارئ فالجمٌع ٌتساءل لماذا فورا( التدرٌب)أولف كتاب  ال شن فً أن عنوان

أن  و السبب فً هذه التسمٌة حتى ٌتضح للجمٌع،، والجمٌع ٌنادي بأهمٌته المؤسسات تنادي بالتدرٌب وتكثٌفه،
، كذلن فورا حتى ال ٌكون هدرا للمال وال هدرا للولت على احتٌاج ٌجب إٌمافه ًالعشوابً أو الغٌر مبن التدرٌب

 التدرٌب الغٌر مبنً على أخبلق فٌنبغً إٌمافه.
ة وكلها تضرب فً صمٌم الوالع األخبللً كما أننً اطلعنا على مماالت من مدربٌن كبار على الساحة العربٌ

، وممال آخر ]7[الزور وشهادات التدرٌب أخبللٌاتمثاله  الذي آلت إلٌه الساحة التدرٌبٌة فً عالمنا العربً.
 . ]8[والحمٌمة الوهم بٌن بعنوان التدرٌب

مؤلف الكتاب الشهٌر: نهاٌة التارٌخ واإلنسان األخٌر فً كتابه   Francis Fukuyamaٌمول فرانسٌس فوكوٌاما 

م أن األخبلق أهم المٌم، وأن الثمة أهم من رأس المال، وأن أي سٌاسة أو منظمة 1995الصادر عام  Trustالثمة 

تزم لن تنجح إذا غابت عنها الثمة وافتمدت مبادئ الشرف واالمانة، وعلى أي إنسان إذا أراد أن ٌنجح ان ٌل
 .   ]9[بمجموعة من األخبللٌات الحمٌدة، حتى تتفك ألواله ولٌمه مع أفعاله وسلوكٌاته وحتى ٌكون لدوة لآلخرٌن

والمتتبع لدور األخبللٌات تشكل مظلة حمٌمٌة لبلنطبلق حٌث تتجلى أهمٌة دراسة موضوع أخبللٌات مهنة 
التدرٌب فً تعزٌز الممارسات األخبللٌة التً ٌنبغً أن تنعكس بشكل أكثر إٌجابٌة فً منهجٌة العمل التدرٌبً 

أخبللٌات التدرٌب والعا ملموسا بشكل فالمدرب والمتدرب والجهة الراعٌة للتدرٌب ٌشتركون جمٌعا فً ترسٌخ 
ٌؤكد أهمٌة أن ٌسٌر عطاؤهم باتجاه رؤٌة أخبللٌة تعلً من لٌمة اإلنسان المسلم فوق أي اعتبارات أخرى مالٌة 

 كانت أو ذاتٌة . 
( فإننا نشٌر إلى المعاٌٌر التً نستخدمها للتمٌٌز بٌن الصحٌح والخاطا، ethicsوعندما نتكلم عن األخبللٌات )

ٌن الجٌد والسٌا بالنسبة للتفكٌر والسلون، واألخبللٌات هً ما تموم به فً حٌن ال ٌران أحد" إن إدراكنا ب
لؤلخبللٌات هو الذي ٌوجهنا التخاذ المرارات فً جمٌع مظاهر حٌاتنا المهنٌة والشخصٌة، وال نندهش إذا علمنا 

نه سٌتعلم الخرٌجون فٌما بعد كٌفٌة التعامل مع بأن الدراسات األكادٌمٌة الغربٌة تتضمن موضوع األخبللٌات، أل
العالم الذي ٌتخذوا فٌه لرارات أخبللٌة بشكل ٌومً، ولد تتفاجأ حٌن تعلم أن هنان كلٌات فً الوالٌات المتحدة 

ونحن كمسلمٌن لدٌنا دستور عظٌم وكل أركان دٌننا تهذب ،  ]10[ مادة عن األخبللٌات 11000تمدم أكثر من 
المٌم وتجعل رلابة هللا فوق كل شًء وهذا ٌنعكس بدوره على رلابة الذات، وٌكفٌنا لول النبً  النفس وتغرس
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وبما أننا متفمون على أهمٌة التواصل فً حٌاتنا، فدعنا   ]11[علٌه السبلم "إنما بعثت ألتمم مكارم األخبلق" 
 ، والتًنتعرف على مبادئ األخبللٌات

 مبدأين: من تتضمن منالشتنا لموضوع األخبللٌات 
المدرب والجهة المنفذة للتدرٌب  تحمل مسؤولٌة أخبللٌة، عملٌة التدرٌبعلى جمٌع أطراف  األول:المبدأ 

كالمعاهد ومراكز التدرٌب الخاصة والمؤسسات العامة والخاصة طالبة التدرٌب. بمعنى أن الكل ٌتحمل المسؤلٌة 
 رسومة والمخطط لها فً تنفٌذ البرامج التدرٌبٌة.األخبللٌة فً أمانة تنفٌذ البرنامج وفك األهداف الم

األخبللٌٌن موالف ومعاٌٌر تطغى على صفاتهم الشخصٌة وتوجه أفعالهم، لبل المدربٌن لدى  أما المبدأ الثاني:
وخبلل وبعد تحدثهم واستماعهم، وبكلمات أخرى: ٌموم المتحدثون والمستمعون األخبللٌون بأشٌاء أكثر من 

ن التصرفات البلأخبللٌة، فاألخبلق هً جزء من العمل وهً شكل من أشكال السلون، مجرد االبتعاد ع
واألخبلق لٌست شٌبا  ٌطبك أثناء إلماء واحد، وإنما هً فلسفة عملٌة تطبمها على حٌاتن الٌومٌة وفً كل حاالت 

 مانة العلمٌة للذي ٌلمى.، أي بمعنى أن ٌطبك المٌم األخبللٌة فً البرامج التدرٌبٌة وفً إلمابه وفً األاإللماء
األخبللٌات هً ما تموم به فً حٌن ال ٌران أحد، وللتحلً بها البد أن ٌتحمل المدرب أو مسّهل التعلم  مسؤولٌته 

 . ]12[ األخبللٌة، والبد أن ٌدرن أن أخبلله ولٌمه ستتطغى على صفاته الشخصٌة وتوجه أفعاله أمام الجمٌع.

تفاؤلنا ولكنه مرٌر ٌحتاج لجهود كبٌرة، كإلامة ندوات علمٌة متخصصة وغٌرها والذي ٌستمرئ الوالع فهو ومع 
 من اللماءات المستمرة إلٌجاد حلول علمٌة وعملٌة وذلن للخروج من المأزق الذي آل إلٌه التدرٌب:

 نسخ لمواد علمٌة ٌدربها أكثر من شخص دون اإلشارة إلى المصدر لهذا المرجع.  -
 ٌب دون أدنً خبرة فً المجال الذي ٌدربون فٌه.لٌام بعض األشخاص بالتدر -
 التدرٌبً الفعلً. االحتٌاج على لابم للتدرٌب تخطٌط وجود عدم -
 غٌاب عنصر الجودة فً التدرٌب. -
 الشهادات المزورة لتدرٌب  -
 ضعف الموازنات المخصصة  للتدرٌب. -

أن الصناعة التً تعمل بها  كما  ساعد على انتشار  ظواهر ال أخبللٌة فً التدرٌب فً السنوات األخٌرة
وهً صناعة )التدرٌب واالستشارات( ال ٌوجد من ٌمننها أو ٌحدد مبلمحها، فهً غٌر معلومة الخصابص 

 ]13[ .أو السمات، فضبل عن غٌاب الجهة المسؤولة عن تنظٌمها

ٌات المهنة والمتولع من المختصٌن فً صناعة التدرٌب أن ٌكونوا حسب األسس والضوابط التً تنم عن أخبلل
 وهً كالتالً:

 أن تكن األخبلق هً  األولوٌة فً صناعة التدرٌب. -
 أن ٌكون المدرب أو المٌسر لدوة حسنة فً السلون األخبللً. -
 احترم ثمافة اآلخرٌن ومعتمداتهم والببٌة التً ٌعٌشون فٌها.  -

األفراد، وعلٌه فإن ممدموا البرامج التدرٌبٌة والمضاٌا األخبللٌة تختلف باختبلف ثمافة المجتمعات وأعراف ولٌم 
بحاجة لتمٌٌم الحاالت الفردٌة لضمان اتباع البروتوكوالت؛ الخاصة بالتدرٌب وأخبللٌاته، حٌث ٌذكر غولدمان 

(، أنه فً الوالع لٌس من السهل، ولكن من المهم. األخبلق هً البناء االجتماعً، ولٌس هنان خط 2008)
اطل، وعلٌه فإن تطوٌر المٌم األخبللٌة األساسٌة، والتً تستخدم لتحدٌد ما إذا كان األفراد حمٌمً بٌن الحك والب

ٌتبعون اإلجراءات بٌن أعضاء المجتمع والبعض اآلخر صحٌحة أو خاطبة )على سبٌل المثال، أخبللٌة أو غٌر 
دٌد شكل المحددات الفردٌة أخبللٌة(. المؤسسات المجتمعٌة، مثل الدٌن، والمدارس، والمنظمات، تساعد على تح

الممارسات األخبللٌة المختلفة والمبادئ التً تستند إلى المٌم  له من للسلون األخبللً. ومع ذلن، كل فرد
 . ]14[. األساسٌة

 
 

 الوحىر الثبلث: هسؤليبت الوؤسسبت التذريجية:

ٌشتركون جمٌعا  فً ترسٌخ أخبللٌات  وعلٌهمشتركة بٌن المدرب والمتدرب وجهة التدرٌب  ٌةالمسؤول
التدرٌب على اعتبار أن المهارة والمعارف واالتجاهات هً أهم الدعابم الفنٌة التً تنبنً علٌها شخصٌة الفرد 

  فً مجال التدرٌب وهً مسؤولٌة مشتركة بٌن الجمٌع على النحو التالً
 .مراعاة حموق المسلم التً ألرتها الشرٌعة اإلسبلمٌة   -
  التركٌز على المتدرب ألنه اللبنة األولى للبناء وزرع لٌم تكون لٌمة مضافة له ولمؤسسته ومجتمعه. -
 .كلفة التدرٌب فً متناول الجمٌع أن تكون -
 . تجهٌز بٌبة التدرٌب بكل مستلزماتها الفنٌة لٌبمى المستفٌد فً مكان ٌلٌك به -
 .أي برنامج تدرٌبً فً دءلبل ب ،ح كافة المعلومات التً ٌحتاجها المتدربونٌتوض -
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أفضل المراجع والكتب والمؤسسات ك ،بمصادر المعرفة وربطه  م الجدٌد فً عالم التدرٌبٌتمد -
 . التدرٌبٌة

 .الرلابة الذاتٌة -
 :فً الوطن العربً  خبللٌات تمع مسؤولٌتها على المتدربونعرج هنا بذكر بعض من األ

أن التدرٌب مسؤولٌة مشتركة وهو عملٌة تكاملٌة ال ٌمكن أن تنجح إال بتضافر الجهود ومن بٌنها  نؤكد
المتدرب الذي هو العنصر األهم فً هذه العملٌة وبالتالً فإن علٌه الشًء الكثٌر تجاه أخبللٌات 

 : التدرٌب ومنها على سبٌل المثال
  ممتطع من العمل. االلتزام بالحضور للبرامج التدرٌبٌة ألنه ولت  -

 المنالشة والتعلم ألن هذا التعلم البد أن ٌنعكس على الجانب الشخصً والعملً.  -

 . ]15[المشاركة فً التطبٌمات وورش العمل المصاحبة للبرنامج ألنها هً من أساسٌات التدرٌب  -
 

 واجبات مؤسسات التدريب العربية:
 شطة التدرٌب وما ٌتصل بها من جهود وثٌمة االرتباط بما ٌلً:ٌنبغً أن تلتزم كافة المؤسسات التً تعمل فً أن

أن ٌكون النشاط األساسً المسجل لدى الهٌبات الوطنٌة والدولٌة هو توفٌر الخدمات التدرٌبٌة الكاملة  -
 للعنصر البشري طبما  ألصول ولواعد وأعراف وأخبللٌات المهنة.

الوطن العربً على إحداث التغٌٌر ولٌس  أن تلتزم مؤسسات التدرٌب بتركٌز أهداف التدرٌب فً -
مجرد التطوٌر المعتاد، مع التركٌز على  األولوٌات فً عملٌة التدرٌب وما ٌتناسب مع االحتٌاج 

 التدرٌب الفعلً.
ٌمكن لمؤسسات التدرٌب العربٌة مزاولة األنشطة المرتبطة بالعملٌة التدرٌبٌة من استشارات ودراسة  -

منصوص علٌه فً النشاط المسجل ضمن االطار الرسمً للبلد وٌكن وفك جدوى وغٌرها على النحو ال
 ضوابط ومعاٌٌر الجودة واألخبللٌات.   

أن تعمل مؤسسات التدرٌب فً الوطن العربً على التنسٌك والتعاون مع مثٌبلتها، وأن تتجنب  -
 التنالض والتعارض أو اإلضرار بمصالح بعضها البعض.

لعربً بالمواعد واألخبللٌات وآداب المهنة التً ٌتم االتفاق علٌها وتوثك تلتزم كافة مؤسسات التدرٌب ا -
 فً منظومة لجنة التدرٌب والتطوٌر فً الجامعة العربٌة.

تنشر جمٌع أسماء المؤسسات العربٌة التدرٌبٌة ووسابل التواصل معها التً تعمل تحت مظلة  -
التدرٌب والتطوٌر بجامعة الدول العربٌة، االتحادات او الجمعٌات العربٌة المعتمدة تحت مظلة لجنة 

 وتوزع للمؤسسات المستفٌدة ألجل اعتمادها ووضعها فً األولوٌة للعروض والمنالصات التدرٌبٌة.
أن تلتزم مؤسسات التدرٌب فً الوطن العربً فً تعامبلتها مع منظمات األعمال بمعاٌٌر االحتراف  -

 والمهنٌة العالٌة والجودة والمصدالٌة.
ون بٌن المؤسسات التدرٌبٌة  وضوح مع المدرب والمتدربٌن وٌفضل أن تكون هنان صٌغة أن ٌك -

 عمود عامة متفك علٌها ٌتم تولٌعها بٌن األطراف والرجوع لها عند اإلختبلف.
عدم التنازل عن معاٌٌر التدرٌب وجودته واختٌار المدربٌن ذوي الجودة األلل واألرخص سعرا  ألجل  -

 .أمور مادٌة أوغٌرها

 

  هسؤليبت الوذرة األخالقيةالوحىر الراثغ:  
الخبراء أو"تظهر األبحاث" من ٌمول العدٌد ؟والتساؤل الذي ٌطرح نفسه هل أصبح التدرٌب مهنة من ال مهنة له

فً ذكر المصادر أو المعلومات  مستمر وذلنواجب أخبللً  دربٌنعندما ٌحاولون دعم موالفهم، هل على الم
وٌنبغً ،  التدرٌبً العملفً التً أخذوا منها؟ ولماذا؟.... تتطلب المحافظة على الموالف والمعاٌٌر األخبللٌة 

أن على المدرب  للمدرب أن ٌركزوٌأخذ فً الحسبان المواضٌع التالٌة حتى ٌكون ضمن المعاٌٌروالجودة، فٌجب
ختار المواضٌع التً تعزز المٌم األخبللٌة اإلٌجابٌة، وأن ٌكون ٌا مهمة، وأن راهٌالمواضٌع التً  عنتكلم ٌ
شٌر ٌ، وأن دلة الممنعةستخدم المواد الداعمة المناسبة واألٌ، وأن تدربٌن والمشاركٌنهدف هو تحمٌك الفابدة للمال

أن ، و ن التدرٌب أو اإللماءٌضع فً الحسبان المتولع من النتابج م، وأن األهداف التً ٌرٌد المدرب تحمٌمهاإلى 
 .اإللماء وأن ٌموم بالتطوٌر المستمر لذاتهعمل دابما  على تحسٌن طرٌمة ٌ

راها مهمة: ٌتخذ المتحدثون األخبللٌون لرارات حاسمة حول التكلم ٌعن المواضٌع التً المدرب تكلم ٌأوال : أن 
لشات، وأحٌانا  ٌكون على األشخاص واجب أو عدم التكلم، وٌكون خٌار الصمت موجودا  فً العدٌد من المنا

سٌكون لدٌن  ،أخبللً فً إٌصال المعلومات لآلخرٌن، خاصة عندما ٌُوجد وجود شعور لوي بأهمٌة الموضوع
ه، وبهذا ٌتحتم علٌن الحدٌث دابما  فرصة لتحسٌن المجتمع الذي تشكل أنت جزءا  من
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وإرشادهم من أجل األداء   بهتوجٌه زمبللمدرب استطٌع كما ٌ، والتدرٌب فً المواضٌع ذات األهمٌة فمط
. ولنضرب مثاال على ذلن معززا، فلو تم اتواصل مع المدرب من جهة األفضل فً حٌاتهم الشخصٌة أو المهنٌة

مسؤلة عن التدرٌب، برغبتهم فً تدرٌب منتسبٌهم فً موضوع من المواضٌع، فهنا ٌجب أن ٌكون المدرب 
 ود تخصصه وإمكانٌاته كمدرب، هل ٌستطٌع العطاء فٌه أم ال. أمٌنا، هل هذا الموضوع فً حد

ٌختارون مواضٌع تعزز المٌم األخبللٌة اإلٌجابٌة، واختٌار الموضوع هو أحد المرارات  المدربونثانٌا : 
األخبللٌة األولى التً ستتخذها كمتكلم، وبالمعنى الحمٌمً ستموم بإعطاء المصدالٌة لموضوعن بمجرد اختٌارن 

وكمتكلم أخبللً، ٌجب أن ٌوحً خٌارن للجمهور بأهمٌة ما تفكر به. فعندما ما توسع إلماءات المدربٌن له، 
الجدد من معارفنا وتدفعنا لتنفٌذ المضاٌا الهامة. وهنان أحٌانا  بعض الخطابات اإلعبلمٌة غٌر األخبللٌة، فمثبل  

من رادار الشرطة" أو " كٌف تغوٌن شابا   بالنسبة لموضوع "كٌف تتجنب دفع فاتورة المطعم" أو"كٌف تهرب
أو سحر البٌع ، سحر الزوجة أو سحر الزوج، سحر فً نصف ساعة" أو " كٌف تحمك النجاح فً ساعة"....

ال بد وأنن لد سمعت بعض المحاضرات حول هذه المواضٌع،  ورغم أنها كانت محاضرة إعبلمٌة  أكثر  العمٌل،
كان ٌوحً بأنه لابٌل للتنفٌذ، ونحن ال نعلَم سبب اختٌار بعض المحاضرٌن  منها إلناعٌة ، إال أن كبل  منها

لمواضٌع كهذه، ولكننا نعتمد بأن جمٌع هؤالء المدربٌن المستخفٌن بمستمعٌهم لد فشلوا فً التعبٌر عن المٌم التً 
 .]16[ حاولوا تعزٌزها، وبدال  من ذلن لدموا محاضرات غٌر أخبللٌة

بإلماء الخطابات من أجل تحمٌك الفابدة لمستمعٌهم، وٌتشارن المتكلمون والمستمعون  المدربونثالثا : ٌموم 
بعبللات تبادلٌة، وعلى الطرفٌن االستفادة من هذه التبادلٌة، حٌث ٌمدم المستمعون ولتهم للمتكلمٌن، وعلى 

حمٌك فابدتن الشخصٌة وهذا لٌس المتكلمٌن بدورهم تمدٌم المعلومات المٌمة والمفٌدة لهم. لد تتكلم من أجل ت
بالضرورة شًء غٌر أخبللً، ولكن المتكلمٌن األخبللٌٌن ال ٌحاولون تحمٌك غاٌاتهم الخاصة من خبلل 
المستمعٌن.... على المتكلمٌن )الذٌن من واجبهم اإللناع( تحمٌك هدف إفادة كل من الجمهور وأنفسهم، وكذلن 

 من واجبهم أخبللٌا  إفادة جمهورهم. بالنسبة للمتكلمٌن اإلعبلمٌٌن حٌث أنه 
األخبللٌٌن استخدام المواد المناسبة الداعمة واألسباب الصحٌحة، وللمستمعٌن الحك فً  دربٌنرابعا : على الم

معرفة أفكار المتكلم والمواد التً تدعم تلن األفكار، كما أن على المتكلمٌن األخبللٌٌن اختبار أفكارهم وصحتها 
معلومات الخاطبة. لذا ... عندما ترٌد التكلم عن موضوع حدٌث، علٌن استخدام المعلومات وعدم استخدام ال

 األكثر حداثة، ولدر اإلمكان علٌن أن تكون على علم كبٌر بالموضوع.
: على المتكلمٌن توضٌح نواٌاهم وضوح األهداف التً ٌهدف لتحمٌمها المدرب من وراء كبلمه وإلمابهخامسا : 

ت أخرى علٌهم عدم التفكٌر بالتبلعب بالجمهور، وٌعّرف أالن كوهن ودٌفٌد برادفورد التبلعب للجمهور وبكلما
أنه: "األشٌاء التً ٌموم بها المتكلم لتحمٌك التأثٌر والذي سٌكون ألل فاعلٌة إذا تعرف الجمهور على نواٌاه 

مع هذا التعرٌف، فمد اعتمدت هذه الحمٌمٌة"... تُوجد إحدى الشركات التً تبلءمت استراتٌجٌتها فً المبٌعات 
الشركة على مندوبً المبٌعات فً تروٌج منتجاتها، وبخاصة على طبلب الجامعات الذٌن ٌنتملون من منزل 
آلخر، كما وجهت الموظفٌن الجدد لوضع لابمة بأصدلابهم الذٌن من الممكن أن ٌستمتعوا بشراء المنتج، 

ة عن عملهم الجدٌد، ولد دفعت الشركة أٌضا  موظفٌها للتحدث مع ووجهتم لبلتصال معهم إلخبارهم بأشٌاء جٌد
أصدلابهم عن العمل والذي ٌتضمن تشكٌل عروض ممٌزة للزبابن، ولسؤالهم حول إمكانٌة تمرنهم على تمدٌم 
عروض ألصدلابهم أٌضا )أصدلاء األصدلاء( من أجل الحصول على التغذٌة االسترجاعٌة منهم، وباإلضافة 

ما أن الشركة كانت ترغب فً تشجٌع العاملٌن بها على النجاح، فمد دفعت الشركة الموظفون لتمدٌم إلى ذلن، وب
هدٌة لكل صدٌك فعال، كما أخبرت الشركة مندوبً المبٌعات بثمة أن هذه العروض كانت عبارة عن اختبار 

. تعتبر هذه االستراتٌجٌة ال لمعرفة إمكانٌة بٌع المنتج، والفوابد التً من الممكن تحمٌمها من هذه المبٌعات
أخبللٌة وتعتبر احتٌاال  واضحا ، فمد استخدمت الشركة صدالات موظفٌها، كما استخدم الموظفون بدورهم 
رغبات أصدلابهم فً المساعدة، وعلى األغلب وفً المرة التالٌة لن ٌشارن هؤالء األصدلاء فً المساعدة إذا 

على المتكلمٌن األخبللٌٌن عدم اللجوء إلى غش المستمعٌن، وإنما اإلفصاح علموا بنواٌا أصدلابهم الحمٌمٌة، لذا 
 ..]17[ عن نواٌاهم والتً البد أن تتضمن فابدة الجمهور

األخبللٌٌن التفكٌر بنتابج كبلمهم، تمول ماري كاننٌغهام: "إن الكلمات هً أشٌاء ممدسة،  دربٌنسادسا : على الم
ر لصد و تنفجر" لذا البد أن ٌمّدر المتكلمون األخبللٌون لوة لغتهم وعملٌة وهً كالمنابل الٌدوٌة، تطلك من غٌ

إٌصالها. فمن الصعب تتبع تأثٌر الرسالة الُمرسلة من أي شخص، فالعبارات التً تمولها سٌتم فهمها من لِبل 
سٌموم بسلون  جمهورن الُمباشر، ولد ٌموم هذا الجمهور بإٌصالها إلى اآلخرٌن، وسٌشكل كل فرد رأٌا  ما )أو

مختلف عن سلون اآلخرٌن( وهذا بسبب ما تموله أو ما تفشل فً لوله، ولد تؤدي المعلومات الخاطبة  إلى نتابج  
مؤذٌة، فإذا لدمت للجمهور معلومات غٌر صحٌحة  فإنن ستفسد نوعٌة لراراتهم البلحمة، وإذا لمت بإلناع 

 .]18[ عن نتابج السلون الجدٌد لهذا الشخصالشخص ما بالتصرف بطرٌمة ما، فإنن ستكون مسؤوال  
 األخبللٌٌن العمل دابمــــــــــــــــا  على تحسٌن إلماءهم.... دربٌنسابعا : على الم

الذٌن ٌستخدمون هذه األفكار السبعة على أنه من  دربون والمشتغلون باإللماءٌوافك الم
منها، على أنه البد أن تكون واجبهم تحمل المسؤولٌة فً مجتمعاتهم التً ٌشكلون جزءا  
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أفكارهم لٌّمة ومنطمٌة ولٌس فٌها خداع للمستمعٌن، ولكن ما زال هذا غٌر كاف، ألنه لٌس على المتكلمٌن 
فهم ٌعملون بحٌوٌة لٌكونوا متصلٌن  ،األخبللٌٌن االهتمام فمط بما ٌمولونه، ولكن بكٌفٌة لوله أٌضا . ونتٌجة لذلن

 .]19[ مؤثرٌن باآلخرٌن
 

الموة البشرٌة العاملة هً الثروة الحمٌمٌة التً تمكن األمم من ادوات ومطبوعات وآالت وحاسبات.. إن 
ٌمف المدرب وحده متمٌزا ومنفردا ، إنه الملب النابض لعملٌة التدرٌب، إنه وحده ٌستطٌع ان ٌنمل المعارف 

 والمهارات لغٌره، أما بدونه فبل ٌمكن لشًء أن ٌتحمك.
الباحثٌن مٌثاق شرف خاص بالمدرب نتنمى األخذ به وإلراره كمٌثاق شرف للمدرب ومن ولذا ٌمترح بعض 

خبلله تصدر له شهادة بهذا الخصوص من وحدة التنمٌة والتطوٌر للموارد البشرٌة التابعة لجامعة الدول 
المدرب العربٌة، والتً تكون الراعٌة والمحضن للمدربٌن العرب، ومن خبللها ٌمكن ألي جهة لبل تسجٌل 

 كمدرب معتمد عندها ٌتطلب إحضار نسخة من هذه الشهادة.
 ويمكن إدارك هذه الشروط وهي كالتالي.

توافر التأهٌل العلمً واألكادٌمً بجانب الممارسة والتطبٌك فً مجاالت التخصص مددا زمنٌة حدها  -1
بالمؤهبلت العلمٌة فمط خمس سنوات من الممارسة المتصلة أو عشر سنوات غٌر المتصلة، وال ٌكتفى 

 أو العمل األكادٌمً البحت فً ظروف تحكم ذلن.
على المدرب تمدٌم االثباتات الدالة على سبك الخبرة بشرط أن تكن موثمة ومدعمة بمستندات أصلٌة  -2

من المؤسسات التدرٌبٌبة التً عمل بها او لصالحها بالوطن العربً او األجنبً، تلحك هذه االثباتات 
 ٌرة الذاتٌة المختصرة أو المطولة على حد سواء.بمستند الس

ٌلتزم المدرب بعدم لبول تكلٌفات ال تدخل ضمن فً دابرة اختصاصه المهنً او الفنً مهما كانت  -3
 أنواع وسابل اإلغراء المعروضة وأال ٌتعرض بإلغاء التعامل معه إذا ثبت علٌه ذلن.

ٌن للمدرب واالهتمام تنفٌذها وتحلٌل نتابجها وتمدٌم على المدرب ان ٌلتزم باستخدام نماذج تمٌٌم المتدرب -4
التمرٌر البلزم بنتابجها إلى مؤسسة التدرٌب التً كلفته بالعمل لصالحها أٌا  كانت تلن النتابج وإال 

 تعرض لئللغاء التعامل معه.
ن ٌلتزم المدرب بمبول التنسٌك والتوجٌه المشترن مع غٌره من المدربٌن فً حالة اشتران أكثر م -5

 مدرب فً تنفٌذ نشاط تدرٌبً ٌتطلب ذلن.
عدم االخبلل بمواعد وأخبللٌات التعامل مع التدرٌب على النحو الذي ٌتفك على آلٌاته المنظرون  -6

 المدربون العرب فً مٌثاق شرف مهنة التدرٌب العربً.
الفابدة منها التزام المدرب العربً بتحدٌث وتطوٌر المادة التدرٌبٌة المكلف بها والعمل على تعظٌم  -7

 بجهده وبحثه الخاص من خبلل ابتكار التمارٌن او الحاالت الدراسٌة او تحدٌث طرق تدرٌبٌة متطورة.
االلتزام بإطار عام إلخراج الحمٌبة التدرٌبٌة وذلن لتدنً وضع الحمابب التدرٌبٌة وعدم االضافة لها  -8

 من المدرب وإنما بعمل نسخ لها من األنترنت وغٌره.
رب بالمشاركة فً عضوٌة اتحاد او جمٌعات حسبما ٌتم االتفاق علٌه بٌن المؤسسات ٌلتزم المد -9

التدرٌبٌة العربٌة للمدربٌن، وتكون عضوٌة هذا االتحاد او الجمعٌة شرطا من شروط لٌامه بتنفٌذ 
 المهام التدرٌبٌة التً توكل إلٌه وال ٌحك له ممارسة المهنة بدون هذه العضوٌة.

تبر رصٌد من النماط تضاف إلى المدرب حتى ٌتم وضعه فً لابمة المدربٌن كل دورة تدرٌبٌة تع -10
 الممٌزٌن عندما ٌصل إلى نماط ٌتفك علٌها أهل االختصاص.

كل مدرب ال ٌموم بتدرٌب لمدة سنتٌن متواصلتٌن ال ٌحك له العضوٌة وٌعتبر الغٌا وٌجب دخوله فً  -11
 ذلن.دورة تدرٌب مدربٌن معتمدة من لبل اللجان المختصة ل

دورات تدرٌب المدربٌن ٌبنغً أن توضع فً إطار علمً منظم لها، وأطر محددة فكل دورة تدرٌب  -12
 مدربٌن ال تلتزم بها تعتبر الغٌة، وغٌر معتمدة.

ٌمدم دورة تدرٌب مدربٌن مدبورن ذوو خبرة ال تمل عن سبع سنوات ولد حضروا على األلل خمس  -13
 ٌدي مدربٌن مختلفٌن أكفٌاء.دورات تدرٌب مدربٌن، معتمدة وتكون على أ

تلتزم كافة المؤسسات باعتماد المدربٌن لدٌها من خبلل االعتماد العام من لبل االتحاد او الجمٌعة  -14
 للمدربٌن والتدرٌب التابعة للبلد الذي هو فٌه.

تكون هنا لجنة مختصة لكل جمعٌات ولجان التدرٌب تابعة لجامعة الدول العربٌة و تكون بمثابة مظلة  -15
 إشراف على سٌر العمل فً الجمٌعات واالتحادات فً كل الدول األعضاء.و
ٌلتزم المدربون بحضور ندوة علمٌة تخص التدرٌب وآلٌاته ومهامه والتحدٌات التً ٌمر بها، كل  -16

 سنتٌن أو ثبلث سنوات فً أحد الدول العربٌة.
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بالخضوع تحت لمهنً وغٌرها ومعاهد التدرٌب االزام كل المدربٌن حتى فً المعاهد اإلدارة العامة  -17
  .]20[ اتحادات وجمعٌات المدربٌن

 

 المحور الخامس: قواعد وأخالقيات مقترحة للتدريب

تلعب المعاٌٌر األخبللٌة والمٌمٌة الدور الفاعل لتحمٌك األهداف التً ٌسعى التدرٌب لتحمٌمها بعٌدا عن 
ذلن ٌتأكد إنخفاض الوعً، ضعف الوازع المطامع المادٌة وذلن بأن ٌجعل هو الهدف الربٌس وفً ضوء 

، إن وللخروج من مأزق الفوضى ]21[الدٌنً، األنانٌة واالنتهازٌة االجتماعٌة واالنصٌاع لمٌم الثمافٌة السلبٌة .
 الحادثة فً مجال التدرٌب ٌمترح الحلول التالٌة:

 ضرورة االلتزام بمٌثاق شرف لمهنة التدرٌب.  -

ة او تنظٌم مهنً ٌجمع العاملٌن بمهنة التدرٌب لتنظٌم هذه وجود جهة مسبولة على شكل جمعٌ -
 المهنة ولمحاسبة كل من ٌخالف معاٌٌر ولٌم أخبللٌات هذا المٌثاق.

وحتى ولت لرٌب جدا لم ٌكن لمهنة التدرٌب فً الوطن العربً أي مٌثاق شرف لها، فكما هو 
المستوى العالً فً المهنٌة معروف ان مٌثاق الشرف هو أحد ممومات اي مهنة  وأن المهن ذات 

 مثل: الطب والمحاماة والهندسة لها مواثٌك شرف منذ فترة طوٌلة.

مٌثاق شرف لمهنة المحاماة، بل إن بعض المهن الحدٌثة  1884فعلى سبٌل المثال صدر فً عام 

نسبٌا  وضعت لنفسها مواثٌك شرف، وسبمت بذلن مهنة التدرٌب، فعلى سبٌل المثال صدر أول 
، وٌعتبر من المهن الحدٌثة نسبٌا  والتً 1960شرف لمهنة الخدمة االجتماعٌة فً عام مٌثاق 

 أظهرت فً أوابل المرن العشرٌن.

 :]22[ومٌثاق الشرف ألي مهنة ٌتضمن مكونٌٌن ربٌسٌٌن هما

اإلٌجابٌة التً ٌجب على المهنة والشخص  Valuesوالمٌم  Ethicsمجموعة من األخبللٌات  -1

 المهنً ضرورة االلتزام بها. 

 التً تنظم وتحدد شكل العبللة بٌن: Normsوالمعاٌٌر  Rulesمجموعة من المواعد  -2

 المهنة والمجتمع -

 الشخص المهنً والعمٌل او المستفٌد من الخدمة او المستهلن للسلعة. -

 الشخص المهنً وزمبلؤه فً المهن األخرى. -

 الشخص المهنً والمؤسسة التً ٌعمل بها. -

هذا ولد تم منالشة مشروع "مٌثاق شرف لمهنة التدرٌب اإلداري فً الوطن العربً" خبلل أعمال 
، وذلن اعتمادا على 1995الملتمى العربً األول للتدرٌب، والذي عمد فً الماهرة إبرٌل عام

من الكفاءة والفعالٌة للعمل  مبادرة فً التراح المٌثاق، كخطوة نحو ضمان مستوى أرلى
التدرٌبً، ولتعظٌم فرص إنجاز اآلثار اإلٌجابٌة المستهدفة فً العملٌة التدرٌبٌة، ولصٌانة المهنة 
من العناصر والعوامل والممارسات التً لد تنحرف بها عن التوجهات والمٌم العربٌة األصٌلة 

 والمٌم المهنٌة الرفٌعة.

مبادرتها  -ممرها مملكة البحرٌن الشمٌمة-ب واالستشارات كذلن طرحت مؤسسة جبرٌل للتدرٌ
الداعٌة إلى وضع معاٌٌر تدرٌبٌة مهنٌة عامة ٌحتكم إلٌها مسؤولوا التدرٌب فً المؤسسات 
العربٌة المختلفة فً أدابهم لمهامهم الوظٌفٌة  من منطلك ان ذلن ٌساعد على إٌجاد لواسم مشتركة 

 .]23[ مٌٌمفً اللغة والممارسة والمٌاس والت

م بالبحرٌن بمبادرة مؤسسة 1998ولد وافك الملتمى العربً الثانً للتدرٌب والمنعمد فً مارس 

جبرٌل للتدرٌب واالستشارات، وتم تشكٌل لجنة من ثمانٌة عشر مسبول تدرٌب عربً من مختلف 
التدرٌب األلطار العربٌة تعمل كلجنة استشارٌة بالتعاون مع المؤسسة التً كلفت بإعداد دلٌل 

، تم منالشة الدلٌل 1999العربً الموحد وفً اللملتمى العربً الثالث للتدرٌب بالبحرٌن فً فبراٌر 

 والتراح بعض التعدٌبلت علٌه.

، وتتضمن 2000ثم نشرت مؤسسة جبرٌل للتدرٌب واالستشارات هذا الدلٌل فً كتاب صدر عام 

ع مٌثاق التدرٌب الدلٌل جوانب عدٌدة لتنظٌم مهنة التدرٌب ومنها موضو
 العربً وفٌما ٌلً عرض لبعض األمور التً أراها مهمة للتنبه علٌها:
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 احترام حموق الملكٌة الفكرٌة والخضوع ألحكام الموانٌن المنظمة لها. -

احترام الخصوصٌة وعدم إفشاء او نمل أسرار التنظٌمات واللوابح اإلجرابٌة والشعارات  -
المؤسسات التدرٌبٌة أو المدربٌن أو العاملٌن فً أنشطة  والتصامٌم وما فً حكمها مما تمتلكه

 مهنة المهنة التدرٌبٌة ملكٌة خاصة إلى غٌرها دون إذن كتابً من صاحب الحك.

تحرٌم وتجرٌم السرلة العلمٌة من تصرفات تخضع مرتكبها دون ذكر المصدر األصلً وما فً  -
ى الفصل من عضوٌة اتحادات حكمه من تصرفات تخضع مرتكبها لعموبات متدرجة لد تصل إل
 التدرٌب والحرمان من مزاولة المهنة سواء للمؤسسات او لؤلفراد.

التعاون  بٌن مؤسسات ومدربً الوطن العربً والتعضٌد التام لبعضها البعض فً المحافل الدولٌة  -
واجهة على النحو الذي ٌدعم المراكز المالٌة وااللتصادٌة لكل منها منفردة ولجمٌعها مجتمعة فً م

 الكٌانات العالمٌة المحتكرة للسوق العالمً.

ٌسود االحترام والتوفٌر ألنشطة ومنتجات ومنجزات المؤسسات التدرٌبٌة العربٌة والمدربٌن  -
 العرب مع تحرٌم وتجرٌم تحمٌر النشاط التدرٌبً العربً لبعضه البعض او تملٌل شأنه او لٌمته.

أو المدربٌن العرب إلى الوالع العربً والمستمدة من تسعى كافة المؤسسات التدرٌبٌة العربٌة  -
الممارسات والتطبٌمات العربٌة الفعلٌة مع توسٌع دابرة التعاون المشترن بٌن دول الوطن العربً 
فً هذا الصدد للوصول إلى مخرجات نهابٌة على أعلى درجات من التنافسٌة التمنٌة تصلح لخدمة 

 والتكنولوجٌة للوطن العربً الكبٌر. أهداف التنمٌة البشرٌة وااللتصادٌة

تتعاون كافة المؤسسات التدرٌبٌة العربٌة والمدربٌن العرب فً استخدام العملٌة التدرٌبٌة والسعً  -
 إلى استحداث التكنولوجٌا التدرٌبٌة وعدم انتظار الغرب إلحراز السبك واستجبلبها منه.

أهمٌة وضرورة عمد المؤتمرات والندوات تتفك جمٌع المؤسسات التدرٌبٌة والمدربٌن العرب على  -
المهنٌة بصورة دورٌة، وال ٌؤثر فً عمدها أٌة خبلفات حكومٌة او سٌاسٌة أو غٌرها من 
المعولات، وتتناوب االتحادات الوطنٌة تنظٌم عمدها والدعوة إلٌها طبما  للحروف األبجدٌة العربٌة 

ف عمدها، وتهدف بالدرجة األولى إلى ألسماء الدول األعضاء، ٌشارن الجمٌع فً تغطٌة تكالٌ
منالشة ممومات تطوٌر المهنة واالرتماء بها على الصعٌدٌن العربً والعالمً، وتتناول هموم 

 .]24[المابمٌن على العمل التدرٌبً وإزالة ما ٌعوق تمدمهم لتحمٌك الرخاء لؤلمة العربٌة

والذٌن أفنوا عمرهم فً العملٌة لٌام صندوق لرعاٌة المسنٌن من المدربٌن احترما وتولٌرا ،  -
 التدرٌبٌة وذلن بتكرٌمهم ووضع البحة منظمة لذلن.

 وضع اختبارات مهنٌة للمدربٌن الجدد الذٌن لم ٌتجاوزوا السنة فً التدرٌب وذلن لتطوٌرهم. -

وضع معاٌٌر مرتفعة الجتٌاز أي مدرب لدورة تدرٌب المدربٌن ومن ثم نزوله السوق، حتى  -
 مدربٌن كثر بدون متدربٌن.الٌكون عدد 

 الخبتوة والتىصيبت:

، أخبللٌات التدرٌب فً الوطن العربً بٌن الوالع والطموح عن فٌه تحدثنا التً البحث ختام هذه فى
التراحات لوضع حلول للتحدٌات التً  مجموعها فى تشكل أن ٌمكن التى التوصٌات من مجموعة نطرح سوف

 عربً:ٌمر بها مجال التدرٌب فً الوطن ال
 لمهنة التدرٌب.معتمد المهنٌة لمنظومة التدرٌب وأن ٌكون هنان مٌثاق شرف  بالمعاٌٌر االهتمام -1
لتدرٌب المدربٌن وفك معاٌٌر عالٌة الجودة وتتضمن نماط ال بد لكل مدرب أن ٌمٌم  برامج وضع -2

العربٌة لبلعتماد من أرلى الجامعات على اسس تلن المعاٌٌر ونمترح لهذا الصدد أن ٌتم اعتمادها 
 المهنً كما ٌتم اعتمادها من جامعة الدول العربٌة.

فً التدرٌب وذلن بالتعاون مع بعض الجامعات أو الكلٌات األكادٌمٌة المتخصصة فً  للبحوث مراكز إنشاء -3
 هذا الشأن.

مافة الوعً فً وسابل اإلعبلم المختلفة منها المربٌة والمسموعة ووسابل التواصل االجتماعً بث نشر -4
 التدرٌب االحترفً والتوعٌة بأهمٌة التدرٌب المبنً على األسس العلمٌة واألخبللٌة.

إجراء دراسات مستفٌضة واالستفادة من تجارب الدول الناجحة فً هذا الصدد بربط التدرٌب بخطط  -5
 واضحة وربطها باالحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للمؤسسات مما ٌساعد على لٌاس العابد من التدرٌب. 

ذلن معاٌٌر عمد مؤتمر دولً كل سنتٌن أو ثبلث سنوات فً أحد الدول العربٌة وبالتناوب وأن ٌوضع ل -6
 وأسس ٌتبناها الجمٌع.
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دعم المؤسسات الشبابٌة التً تعنى بالتدرٌب كالجمعٌات والنوادي التدرٌبٌة ودعمها لوجستٌا لكً تنهض  -7
 وتؤدي دورها بالشكل المطلوب.

بناء مركزٌة للتدرٌب فً كل الدول العربٌة وبناء لاعدة بٌانات موثمة لكل المدربٌن العرب وغٌرهم وٌتم  -8
 ا بٌن المؤسسات حتى ٌعتمد علٌهم فً التدرٌب.تداوله

وضع معاٌٌر محكمة للحمابب التدرٌبٌة وتسجٌلها بأرلام كما ٌمكن أن تكون حمولها محفوظة لمؤلفٌها،  -9
 وتكون كل الحمابب التدرٌبٌة ضمن إطارها العام وأسسها.

 

التدرٌب وأخبللٌته، ولدٌنا اإلمكانٌات وفً الختام نسأل هللا التوفٌك لوطننا العربً أن ٌتطور وٌرتمً بصناعة 
 البشرٌة المؤهلة لذلن، والحمد هلل رب العالمٌن.
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