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ادلؾخص :ذ
مممممػدصتماظدرادةماياظقةمإظبماظؿقؼؼمعـمعدىمصاسؾقة ادؿكدام اظؼصص اظؼرآغل ؼب تـؿقةمعفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾمعام
ضؾؾ اٌدردة.مادؿكدعتماظدرادةماٌـفجمذؾفماظؿفرؼيبمسؾكمسقـةمعؽقغةمعـم()23مرػالمورػؾةم(م61مصردمطؿفؿقسةمضابطة،م61م
صردمطؿفؿقسةمورؼؾقة م)موتراوحتمأسؿارػؿمبنيم( م 1-5م) مدـقات،معـمروضة مأرػالمؼبمعـطؼةمصاصقطمباظؼربمسؿان .موضدممتم
تصؿقؿ م وتطؾقؼموحدتنيمتعؾقؿقؿنيمظؼصصمعؼؿؾلةمعـماظؼرآنماظؽرؼؿ،متضؿـؿامضصةمدقدغامإبراػقؿموؼقدػمسؾقفؿاماظلالم .مطؿاممتم
إسدادمعؼقاسمظؿؼققؿمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلمظدىمرػؾمعامضؾؾماٌدردة ،موضدمبقـت مغؿائجماظدرادةموجقدمصروقمبنيماجملؿقسؿنيم
اظؿفرؼؾقةمواظضابطةمؼبمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلم( ماألصاظةمواظطالضةمواٌروغة م)متعزىمظؾؿعؾقؿمعـمخاللماظؼصصماظؼرآغل .موطاغتم
اظػروقمظصاحلماظعقـةماظؿفرؼؾقة،مأيمأنمادؿكدامماظؼصصماظؼرآغلمؼلفؿمؼبمتـؿقة معفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلمظدىمأرػالمعامضؾؾم
اٌدردة .م
م
كؾؿاتذمػتاحقة:ذضصصمضرآغل،متػؽرلمإبداسل،مرالضة،مأصاظة،معروغة،مرػؾمعامضؾؾماٌدردة .ذ
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ذ
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 Abstractذ

This study aimed to examine the effectiveness of Quranic stories in enriching
pre-school children creative thinking skills. The study sample was thirty two
pre-school children (boys and girls) aged five to six years selected randomly
from kindergarten in Safoot area near Amman. They were divided into two
groups (experimentalم group and systematic group) each has sixteen children.
The method implemented a design of two story study units excerpted from
Quran Suras of Yousef and Ibrahim peace be upon both. The researchers
designed a measure for evaluating creative thinking of pre-school children.
Results showed there were statistical differences in post application between
the two groups compared with the pre application evaluation. The results were
to the benefit of enhancing the experimental group creative thinking skills on
each axis of originality, fluency and flexibility. Thus it implies the usage of
Quranic story in teaching pre-school children will improve their creative
thinking abilities.
(Keywords: Quranic Stories, Creative Thinking, Fluently, Originality, Flexibility,
Preschool, Child).
ذ
ذ

مؼدمة :م
ممممم أصؾحماظعبءماٌؾؼكمسؾكمطاػؾمسؼؾماظػردمطؾرلامجدامبدخقلماظعإمإظبماألظػقةماظـاظـة،موذظؽمألنمإسؿالماظعؼؾمواظؿػؽرلمبؽاصةم
أذؽاظفمعـمعؿطؾؾاتماظؿؼدمماظؿؼينمواٌعرؼبمشلذاماظعصر،مظذامصؼدمدعتماظععقبماٌؿؼدعةمباهاػؿؿاممبطرقمتػؽرلمأبـائفا،مبؾمواظعؿؾم
سؾكمتـؿقةمتػؽرلػؿمعـذماٌراحؾماألوظبمعـمحقاتفؿ،مألنمػذاماهاػؿؿاممدقـعؽسمؼبماٌلؿؼؾؾمسؾكمتؼدممػذهماظععقبمعـمخاللمعام
ؼؼدعفمػؤهاءماألبـاءمعـمإغؿاجقات مإبداسقةمضدمتـفضمبععقبفؿمسؾكمطاصةماٌلؿقؼاتماهاضؿصادؼةمواهاجؿؿاسقة...موشرلمذظؽ،مورمبام
تغرل مػذه ماإلغؿاجقات ماإلبداسقة موجف ماظعإ ،مطؿا محصؾ مؼب متطقؼر ماتصاهات ماهاغذلغت موبرذبقاتف .موسؾك ماظصعقدؼـ ماظعربلم
واإلدالعلمصإغفؿامؼؤعـانمبأنماظؼرآنماظؽرؼؿمصاحلمظؽؾمزعانموعؽان،موباظؿاظلمصإنمػذاماظؼرآنمضبؿؾمؼب منـاؼاهماظؽـرلمعـماألدسم
واألداظقبماظذلبقؼةماظيتمهثمسؾكمإسؿالماظعؼؾمواظؿػؽرلممبكؿؾػمأذؽاظفموعـمضؿـفماظؿػؽرلماإلبداسل،مطؿامأنمأدؾقبفمؼعدم
اظؼارئممممممممموماٌلؿؿعم.ممم م
مممممؼعد اظؼرآن اظؽرؼؿ اٌصدر األول عـ عصادر اظؼصة اظذلبقؼة اإلدالعقة ،صفق ضبؿقيمسؾك اظعدؼد عـ اظؼصص اظيت متؿؾؽمسـاصرم
ضقؼةمعؿعددةمعـمحقثمضقة اظؾقانمواألدؾقبماظؾغقي ا ىزل،مودضةممتـقؾماظؽؾؿاتمظؾؿعاغل،مباإلضاصةمإظبمضقةماظؿأنرلمؼبماٌلؿؿعمأوم
اظؼارئ،مطؿامأنمػذهماظؼصصمتعرح ظؾـاس ررؼؼ اًرل ،وهذرػؿ عـمررؼؼ اظعر ،مبعانمواضقة ،تـػذ إظب اظؼؾقبموػـاكماظؽـرلم
عـمخصائصموعزاؼاماظؼصصماظؼرآغقة،ماألعرماظذيمؼؼقدمؼبماظـفاؼةمإظبمتػاسؾماظؼارئمواٌلؿؿعمععمػذهماظؼصص موتؽبؿـنبؾمعامصقفامعـم
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فاعؾقة ادتخدام الؼصص الؼرآني يف تـؿقة مفاراتذالتػؽري اإلبداعي لدى طػلذما قبل ادلدردة ذ

ععانمبلفقظةمممزوجامباٌعاسرمواهاواػاتمواهمطؾمحدثمعـمأحداثمػذهماظؼصص،موضبصؾ اهاسؿؾار واظعظة ألوظل األظؾابم
ؽبدؼؿبفكبموؽبتؽبػْصكبقؾؽبم ُطؾِقبمذؽب ؿبلءلبم
ـبامؼػْؿؽبرؽبىموؽبظَ كبؽـؿبمتؽبصؿبدكبؼؼؽبماظَقبذكبيمبؽبقؿبـؽبمؼ ؽب
حقثمضال تعاظب (م َظؼَدؿبمطَانؽبمصكبلمضَصؽبصكبفِؿؿبمسكبؾ ؽبؿبرةٌمكبظأُوظكبلما ْظأَظْؾؽبابكبمعؽبامطَانؽبمحؽبدكبؼـ ؾب
وؽبػؾبدـبىموؽبرؽبحؿبؿؽبةًمكبظؼَقؿبمٍمؼؾبؤؿبعكبـؾبقنؽبم)م(ؼقدػم.)666
مممممتأتلمأػؿقةماظؼصةمعـمطقغفامودقؾةمظالدؿؿؿاعمواظذلوؼحمسـماظـػس،مطؿاموتلاسد مسؾكمتـؾقتماظعدؼدمعـماٌػاػقؿماظعؾؿقةمم
واظدؼـقة،ماظرؼاضقة،مواظؾغقؼة،مواهاجؿؿاسقة،موتـؿلمظدىماظطػؾماظؼدرةمسؾكماظؿعؾرل،مواظـروةماظؾغقؼة،مطؿامتلاسدماظطػؾمسؾكم
اهادذلخاءموإضػاءمجقماجؿؿاسلمصعال.موتعززماألظػةمواظـؼةمبني اٌعؾؿةمواظطػؾ،موػلمساعؾمجقػريمميؽـمأنمترتؽزمسؾقفماظعؿؾقةم
اظذلبقؼةموخصقصامظدىمأرػالمعامضؾؾماٌدردة،مصقؿؽـمعـمخالشلاماظؿدرؼبمسؾكماظؿؿققز اظلؿعل،موذظؽمبؿعقؼدماظطػؾمسؾكمحلـم
اهادؿؿاع مواإلغصات ،مباإلضاصة مإظب ماظؿدرؼب مسؾك ماظؿؿققز ماظؾصري مبدعج ماظصقر ،طؿا متـؿل ماٌقؾ مإظب ماظؼراءة مواظؽؿابة مواإلبداعم
واهابؿؽارمسـدماألرػال م(اظضؾع ،م )32023336موتعد اظؼصةماظؼرآغقةمأصضؾمودقؾة تربقؼة؛مصفلمتعؿؾمسؾكمإسداد اظطػؾمظقصؾحم
اإلغلان اٌلؾؿ اٌؿؽاعؾ ؼبمجقاغب منقه اٌكؿؾػة،موؼدقبظؾ سؾك ذظؽمادؿكدامماظردقل اٌصطػكمظؾؼصةماظؼرآغقةمؼب ترضقؼ اظؼؾقب
وتـقؼر اظعؼقل ،وأخذ اٌقسظة واظعدلة عـ ضصص األضقام اظلابؼةمظؾغاؼة اظيت خؾؼ عـ أجؾفا  -مأن ؼؽقن خؾقػة آ ؼب أرضفم
ؼعؿرػا ،وؼعؾده صقفا طقػؿا ؼرتضقف دؾقاغف وتعاظب.موتلفؿ اظدلاعج اظؼصصقةماٌلؿقحاةمعـمضصصماظؼرآنماظؽرؼؿمبعؽؾ عؾاذر ؼب
تـؿقة اظؼقؿ اًؾؼقةمظدى رػؾ اظروضة.مصؼدمأذارمبرلدقـػام( Berseneva 2010م)مإظبمأنماظؿػؽرلماإلبداسلماٌـؿجمؼؾدأم
باظزؼادةمعـمسؿرمعامضؾؾماٌدردةمإظبماٌراحؾماظالحؼةمعـمحقاةماظػرد.م م
ممممم واغطالضامعـمأنمتـؿقةماظؿػؽرلماإلبداسلمػلمإحدىمأػؿماألػدافماظذلبقؼةماظيتمتلعكماجملؿؿعاتماإلغلاغقةمإظبمهؼقؼفا،موانم
عرحؾةماظطػقظةمعـماٌراحؾماًصؾةمظدرادةماإلبداعمواطؿعافماٌؾدسني،موانماإلبداعمإذامٕمؼعفعمؼبمعرحؾةماظطػقظةمصانمتعفقعفم
بعدمذظؽمؼؽقنمضدمواػؾمعرحؾةمعفؿةمعـمحقاةماظطػؾ،موخصقصامأنماظؽـرلمعـمسؾؿاءماظـػسمضدمسقظقامسؾكمػذهماٌرحؾةمظؾـاءم
علؿؼؾؾمأصضؾمظؾطػؾ ؛مظذامجاءماهاػؿؿاممبفذهماظدرادةمعـماجؾماظؿعرفمسؾكمعدىمصاسؾقةمػذهماظؼصصمؼبمتـؿقةماظؿػؽرلمظدىم
أرػالمعامضؾؾماٌدردة،موخصقصاماظؿػؽرلماإلبداسل .م
ممممم ؼؿضحمممامدؾؼمأػؿقةماظؼصصمبعؽؾمساممواظؼصصماظؼرآغلمبعؽؾمخاصمؼبمتـؿقةماٌفاراتماظعؼؾقةموخصقصامعفاراتماظؿػؽرلم
اإلبداسل،معـمجفةمأخرىمصإنمإنمتـؿقةمػذاماظـقعمعـماظؿػؽرلمأصؾحمضرورةمعؾقةمظألرػالمؼبمعبقعمعراحؾفؿماظعؿرؼة،مإذمهام
صبقزماهاغؿظارم ظؿـؿقةمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلمينيمدخقلماظطػؾماٌرحؾةماٌدردقةمألنمػذامؼؤنرمدؾؾامسؾكماظطػؾمؼبمعرحؾةمعام
ضؾؾماٌدردةماظذيمتظفرمظدؼفمعؤذراتمإبداسقةمضقؼةمعـمخاللممنقماًقالموحبماهادؿطالعمواظؿلاؤل،مظذامصإنماهاػؿؿاممبؿػؽرلم
اظطػؾماإلبداسلمؼبمعرحؾةمعاماٌدردة،مواظعؿؾمسؾكمتـؿقؿفمدققؼؼمظؾطػؾمتؼدعامؼبمعفاراتفمؼبماٌلؿؼؾؾماألعرماظذيمدقعقدمباظػائدةم
سؾكماظطػؾمغػلفمواجملؿؿعمسؾكمحدمدقاء .م
ذ
ذ
ذ
ذ
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مشؽؾةذالدرادة:ذ

م

وميؽـ هدؼد ععؽؾة اظدرادةمؼب اظؿلاؤل اظؿاظل:معا صاسؾقة ادؿكدامماظؼصصماظؼرآغلمؼب تـؿقة عفاراتماظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ
عا ضؾؾ اٌدردةم؟ م
فروض الدرادة:
تعؿؾماظدرادةماياظقةم اظػروض اظصػرؼة اظؿاظقة:
.6

ها تقجد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال اجملؿقسؿنيماظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼب اظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط

اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿمعفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾماٌدردة سـد ربقرماألصاظة.
.3

ها تقجد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال اجملؿقسؿنيماظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼب اظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط

اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿمعفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ؼب ظدى رػؾ عا ضؾؾماٌدردة سـد ربقرماظطالضة.
.2

ها تقجد صروق ذات دهاظف إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال اجملؿقسؿنيماظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼب اظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط

اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿمعفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾماٌدردة سـد ربقرماٌروغة.

أهداف الدرادة:
مممممػدصت اظدرادة اياظقة إظب اظؿعرف سؾك صاسؾقة ادؿكدام ضصص األرػالمؼبمتـؿقة عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ
اٌدردة؛مو ذظؽ عـ خالل2م م
 تصؿقؿموحدتنيمتعؾقؿقؿنيمعؼذلحؿني ظؿـؿقة عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمتلؿـدانمإظبمضصصماظؼرآنماظؽرؼؿم(األوظبمحقلمضصةم
اظـيبماظؽرؼؿمإبراػقؿمسؾقفماظلالم،مواظـاغقةمحقلمضصةماظـيبماظؽرؼؿمؼقدػمسؾقفماظلالم) م
 بـاءمعؼقاس عقضقسل ظؿؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة.
 اظؿقؼؼمعـ صاسؾقة اظقحدتنيماظؿعؾقؿقؿنيماٌؼذلحؿني ؼب تـؿقة عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة.

أهؿقة الدرادة:
وّؾت أػؿقة اظدرادة ؼب اظـؼاط اظؿاظقة:
 تعرؼػفا ظؾؼائؿني سؾك أعر اظذلبقة واظؿعؾقؿ بأػؿقة اظؼصصماظؼرآغل طأدؾقب تربقي ميؽـ ظؾذلبقؼني اهادؿعاغة بف؛مظققؼؼقا عـ
خالظف األػداف اظذلبقؼة ،اظيت ؼلعقن ظؾؾقشفا واظقصقل إظقفاموهؼقؼ أػداف تربقؿف ؼب عرحؾة رؼاض األرػال .م
 تؼدؼؿ أدؾقب تعؾقؿل ؼعؿؿد سؾك اظؼصة اظؼرآغقةموميؿاز سـ األداظقب اٌؿؾعة ؼبمرؼاض األرػالمباظؿعقؼؼمواظػائدةمممامدقـعؽسم
إصبابامسؾكماظؿػؽرلماإلبداسلمشلؤهاءماألرػال.
 ضدمدبدم ػذه اظدرادة اٌربني وععؾؿات رؼاض األرػال ؼب هلني أداظقبماظؿعؾقؿ بإسداد مناذجمعـ ػذه اظؼصص.
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 ضدمتػقد ػذه اظدرادة ؼب تقصرل منقذج ٌؼقاس عقضقسل ؼؼقسمعفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾماٌدردة .م
 وؾقة عػفقم اإلبداعموبقانمأػؿقةمتـؿقةماظؿػؽرلماإلبداسلمعـذماظطػقظةماٌؾؽرة.م
حدود الدرادة :ذ
 اضؿصر احملؿقى اظؿعؾقؿل سؾك دروسموحدتني صؼطمألرػالمروضةمصاصقطم(ظؼاءات)مواظذؼـمتذلاوح أسؿارػؿ بنيمػبس إظب دت
دـقات .م
 اضؿصرت اظدرادة سؾك ادؿكدام ضصؿنيمظؾـؾقنيماظؽرمينيمإبراػقؿموؼقدػمسؾقفؿاماظلالمم
 ايدود اظزعـقة:
 مت تطؾقؼ وربة اظدرادة خالل اظػصؾ اظدرادل اظـاغل عـ اظعام اظدرادل.3366 /3363
 ايدود اٌؽاغقة:
 اضؿصر تطؾقؼ اظدرادة سؾك روضة واحدةمؼبمعدؼـة صاصقط.

مصطؾحات الدرادة :ذ
ذذذذذالؼصة2مذطرمحلنيم أنمعصطؾح اظؼصة ػق اذؿؼاق عـ صعؾماظؼص ،واظؼص ؼعين ؼب ععاجؿ اظؾغة (مضص األنرم) أي تؿؾعف ،صػل
زبؿار اظصقاحمند أن (ضص أنره) تؿؾعف،مأعا اظؼصة صفل األعر وايدث،مواضؿص ايدؼث 2رواهمسؾك وجفف،مواظؼصص باظؽلر2
عبع ضصة وػل اظيت تؽؿب ،أي أن اظؼصة 2ػلمايدؼثماٌؽؿقبم(محلني2 260012م).
ممممموؼب اظؾغة اإلنؾقزؼةمأذار حلني إظب أن " األدب اظؼصصل"مؼعرفممبصطؾحم Fictionماٌعؿؼ عـ اظؽؾؿة اظالتقـقةم
Fictioمممبعـكمؼعؽؾمأو ؼطابؼ ،صاظؼصة ػل تعؽقؾ ظقاضع ،وعطابؼة يؼقؼة ؼعؿؾ ؼب تعؽقؾفا وعطابؼؿفاماًقال إظب حد عا"م
(حلني26001،م .)1م
ممممموتعرفمالؼصة بأغفا2مصـ عـ صـقن األدب ،ظف خصائصف ،وسـاصر بـائف اظيت عـمخالشلا ؼؿعؾؿ اظطػؾ صـ ايقاةم(ضـاوي،م
.)60323332م م
ذذذذذفاعؾقةذادتخدامذالؼصصذالؼرآني 2ادؿكدام ضصيتمدقدغامإبراػقؿموؼقدػمسؾقفؿاماظلالمماظقاردتنيمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿم طأدؾقب
تربقيم ؼلاػؿ ؼبمتربقة األرػال تربقة إدالعقة ؼب جقاغب منقػؿ اٌكؿؾػةمعـمخاللمأغعطةمتربقؼةمتؿـادبموسؿرماألرػالم()1-5م
دـقاتمتعؿؿدمسؾكماظلردمواهادؿؿاعموإسادةماظلردمواًقال،مبادؿكداممادذلاتقفقاتماظعصػماظذػين،مواٌـاضعة ...م
رواض األطػال :عؤدلات ترسك األرػالمعـمدـ نالث أو أربع دـقات حؿك دت دـقات ،موبداؼة اهاظؿقاق باٌدردة األدادقةم
(اًـقؾة23333 ،م .)62م
الطػولة 2اٌرحؾة عـ اٌقالد إظب اظؾؾقغم(ذبؿع اظؾغة اظعربقة،مج )5٥ 23م
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ذ
الطػولة ادلبؽرة 2عرحؾة عـ عراحؾ اظطػقظة تؾدأ بـفاؼة اظلـة اظـاغقة،مومتؿد إظبماًاعلةم(صاحل،م )661260٥٥أو اظلاددةم
م
(سؼؾ،م2600٥م)612مأو اظلابعة (ساعر،م260٥2م )60م
مسات الطػولة ادلبؽرة:ذؼؼلؿ سؾؿاء اظـػس عرحؾة اظطػقظة عـ حقث اظـؿق إظب سدة أضلام صرسقة حلب اًصائص واظلؿات اظؾارزةم
ظؽؾ عـفا ععؿؿدؼـ سؾك أدس زبؿؾػة ،وعـ اظؿؼلقؿات اٌؿداوظة اهاسؿؿاد سؾك اًصائص اىلؿقة ظؾـؿق؛ وؼؿؿـؾمػذا اظؿؼلقؿ ؼب
اٌراحؾ اظؿاظقة:
 عرحؾة عا ضؾؾ اٌقالد أو اٌرحؾة اىـقـقة وتؾدأ بؾداؼة ايؿؾ وتـؿفل باظقهادة.
 عرحؾة اٌفد وتؾدأ عـ اظقهادة حؿك غفاؼة اظعام اظـاغل.
 عرحؾة اظطػقظة اٌؾؽرة وتؾدأ عـ اظعام اظـاظث حؿك غفاؼة اظعام اًاعس.
 عرحؾة اظطػقظة اظقدطك وتؾدأ عـ اظعام اظلادس حؿكمغفاؼة اظؿادع.
 عرحؾة اظطػقظة اٌؿأخرة وتؾدأ عـ اظعام اظعاذر حؿك بداؼة عرحؾة اٌراػؼةم(زلاره،م260٥0م)65
اإلبداع2ماإلبداع ععؿؼ عـ طؾؿة بدع ،و"بدؽبع اظعلءؽب ؼؽبؾدؽبسف بدسـبا وابؿدسف :أغعؽبأه وبدؽبأه ...واظؾدؼع واظؾكبدع 2اظعلء اظذي ؼؽقنم
ؽبامؼػْعؽبؾؾبمبكبلموؽبهامبكبؽُؿؿبم ِإنؿبمأَتمبؾكبعؾبمإِهامعؽبامؼؾبقحؽبكمإِظَلمبموؽبعؽبامأَغؽبامإِهام
نبدؾِموؽبعؽبامأَدؿبرِيمع ؾب
أوها.م وؼب اظؿـزؼؾ ضالمتعاظب"2م ُضؾؿبمعؽبامطُـؿبتؾبمبكبدؿبسـبامعكبـؽبماظر ؾب
غؽبذكبؼرفبمعؾبؾكبنيفبمم"م(األحؼاف )0مأيمعا طـتمأول عـمأردؾ،مضدمأردؾمضؾؾلمردؾ طـرل.م وأبدع و ابؿدع وتؾدمبع2مأتكمبؾدسة ،ضال آم
تعاظبم(و ؽبؽبرػؿبؾؽباغكبقؽبقبةًمابؿبؿؽبدؽبسؾبقػؽبا)(مايدؼد)31م(بـمعـظقر،مج )1 2٥م م
واإلبداع 2إصباد ذلء شرل علؾقق مبادة وهامزعان ،وػق إصباد اظعلء عـ ها ذلءم(اىرجاغل.)6٥ ،م
ذذذذذادلعـى االصطالحي لإلبداع 2سرف اإلبداع بأغف "سؿؾقة تلاسد اٌؿعؾؿ سؾك أن ؼؽقن أطـرمحلا ظؾؿعؽالت وجقاغب اظـؼص
واظؿغرلات ؼب ذبال اٌعرصة واٌعؾقعات واخؿاللماهاغلفام وهدؼد عقارـ اظصعقبة واظؾقث سـ حؾقل واظؿـؾؤ وصقاشة صرضقات
واخؿؾارػاموإسادة صقاشؿفا أو تعدؼؾفا عـ أجؾ اظؿقصؾ إظب غقاتج جدؼدة ؼلؿطقع اٌؿعؾؿ غؼؾفامظمخرؼـ(اظعزة23333،م .)350م
واظؿعرؼػ اظذي تؿؾـاه اظدرادةماياظقةمػق تعرؼػ اٌقدقسة اظػؾلػقة اظعربقة واظيت تعرف اإلبداعمبأغف" :إغؿاج ذلء جدؼد أو
صقاشة سـاصر عقجقدة بصقرة جدؼدة ؼب أحد اجملاهاتم(طاظعؾقم واظػـقن واآلداب)"م(جروان3333،م  .(332م
مممممطؿا ميؽـ تعرؼػ الرتبقة اإلبداعقة بأغفا ":طػاءة وراضة وادؿعداد ؼؽلؾف األرػال عـمخالل ترطقز عـظؿ ظؼدراتفؿ اظعؼؾقة
وإرادتفؿ وواربفؿ وععؾقعاتفؿ"م(معصطػك،م.)52 23331
تعروف الدرادةذاحلالقةذلؾرتبقة اإلبداعقة 2متربقة األرػال ؼبماظروضة سؾك اظؿػؽرل بأداظقبمجدؼدة وشرل عأظقصة وعػقدة ؼب ذات
اظقضت .م
ذذذذذالطالقة:مسرف جروان اظطالضةم"بأغفا تعين اظؼدرة سؾك تقظقد سدد طؾرل عـماظؾدائؾ أو اٌذلادصات أو األصؽار أو اٌعؽالت أو
اهادؿعؿاهات سـد اهادؿفابة ٌـرلمععني،مواظلرسة واظلفقظة ؼب تقظقدػا،موػل ؼب جقػرػا؛مسؿؾقة تذطر وادؿدساءماخؿقارؼة
ٌعؾقعات أو عػاػقؿ دؾؼ تعؾؿفا"م(جروان،م)٥3 23333م م
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ادلرونة :مسرف اظؼطاعل اٌروغة بأغفام"اإلذارة إظب اظؼدرة سؾك تغقرل اياظةماظذػـقة بؿغرل اٌقضػ،موػل سؽس سؿؾقة اىؿقد
اظذػين اظذي ميقؾ صقف اظػرد إظبمتؾين أمناط ذػـقة ربددة ؼقاجف بفا عقاضػف اظذػـقة اٌؿـقسةمسرف (اظؼطاعل )1 26003،م
األصالة:مسرف سؾلماألصاظة بأغفا "تعين اظؼدرة سؾك إغؿاج ادؿفابات أصقؾةمأي ضؾقؾة اظؿؽرار باٌعـك اإلحصائل داخؾ اىؿاسة
اظيت ؼـؿؿل إظقفا اظػرد ،صؽؾؿا ضؾتمدرجة ذققع اظػؽرة زادت درجة أصاظؿفا"م(سؾل23333 ،م )31م
م

مراحل التػؽري اإلبداعي:
مممممؼرى سدسمأن اظؿػؽرل اإلبداسل ؼلرل سبق ػدصف بأدؾقب شرلمعـظؿ،مها ميؽـ اظؿـؾؤ بف صفق ها ؼلرل وصؼ خطقات عردقعةم
سؾك اظرشؿ عـ ذظؽ صفق ممير بأربع عراحؾ مػل عرحؾة اإلسداد واظؿقضرل" م ،"Preparationموعرحؾة اظؽؿقن
" "Incubationموعرحؾة اإلذراق أو اظقعقض"  ، Illuminationموعرحؾة اظؿقؼؼ أو اظؿؼقؼؿ ""Verification
(سدس23336،م .)20م
م

اإلطارذالـظريذوالدراداتذالدابؼة :ذ
ممممم تؾنيماظؾققثمواظدراداتماظعؾؿقةمأػؿقةمعرحؾةماظطػقظة؛مإذمإغفاممتفدمظؾؿراحؾماظؿاظقةمعـمسؿرماظطػؾ،موميؿدمتأنرلػامسدلم
حقاتفمطؾفا،موعامضبدثمؼبمحقاةماظطػؾمؼبمتؾؽماٌرحؾةمظفمأنرمباظغمسؾقفموسؾكمعامصبـقفمعـمٔارمؼبمعدارمحقاتف،مواظيتمتعؿدلمؼبم
غػسماظقضتمهازعةمظؿؽقؼـمذكصقةمدقؼةمؼلفؾماغدعاجفامؼبماجملؿؿع؛معـمخاللمتفقؽةمبقؽةمتربقؼةمومماردةمواضعقةمظؾكدلاتم
ؼبمرؼاضماألرػال،موؼؤديمإػؿالمتـؿقةموتطقؼرماظطػؾمؼبمتؾؽماٌرحؾةممإظبمبداؼاتمعؿأخرةمؼبمحقاتفمهاطؿلابموتعؾؿماظعدؼدمعـم
ودؾؿ،مصؼدمروىمعلؾؿمسـؿبمأَغؽبسٍم،مأَنمبماظـمبؾكبلِّمصؽبؾَّكماظؾَّفؾبم
ؽب
اٌفارات.مومما ؼدسق إظب اظؿػاؤلماظذي حث اٌصطػك سؾقفمصؾك آ سؾقف
سؽب َؾقؿبفكبموؽبدؽبؾَّؿؽبمضَالؽبذ:ذ"ظَامسؽبدؿبوؽبىموؽبظَامركبق ؽبؽبرةَم،مو ؾبؽبؼعؿبفكبؾؾبـكبلما ْظ َػأْلؾبماظصمباظكبحؾبم2ماظْؽَؾكبؿؽبةُماظْقؽبلؽبـؽبةُم" .م
مممممصاإلبداع ميؽـ تـؿقؿف ظدى أرػاظـا إذا سرصـاماظطرؼؼمإظب ذظؽ صؿا عـ رػؾ إها وظدؼف ضدرة إبداسقة أوجدػا آ تعاظب صقف وتـؿقم
ػذه اظؼدرة ،أو طبؾق برؼؼفا وٌعاغفا بلؾب اظذلبقة اظػؽرؼةمواظؿـعؽة األدرؼة .وػذا عا أنؾؿؿفماظدرادات اظعؾؿقة ؼب ذبال اإلبداع
حقث إن" طؾ ذكص ميؿؾؽ ضدرة اإلبداع بدرجةمعا،مواظؾقؽة تؤنر تأنرلا ػاعا سؾك منق ػذه اظؼدرة وصؼؾفا"م(مسقؼس،م،3332م
33م).م م
مممممواإلبداعمطؿا "أطدتمسدة أحباث ػق صػة ععذلطة بني عبقع األرػال ،بؾ إغف اواه طاعـ ؼب اىـس اظؾعري...إهامأغف إذا
ٕ ؼعفع ؼب عرحؾة اظطػقظة ،صإن تعفقعف بعد ذظؽ ؼؽقن ضعقػ اىدوى ،وؼؿؾعمذظؽ خلارة ػائؾة ؼب عصادر اظـروة اإلغلاغقة
وذظؽ بؼؾة سدد اٌؾدسني ؼب اجملؿؿع"م(أبق اظـصر )662 3330،موإذامٕمتؿؿمتـؿقةماظطػؾمخاللمتؾؽماٌرحؾةمصإنمتعقؼضمذظؽم
اظـؼصمدقفمؼؽقنمدقؽقنمعؽؾػاًمظؾغاؼة؛مظذامؼـؾغلمتقصرلماٌزؼدمعـماهاػؿؿاممبؿؾؽماٌرحؾة.موأنؾؿتماظدراداتماظطقؼؾةماٌؿؿؾعةم
ظؼقاسماٌزاؼاماهاضؿصادؼةمظدلاعجماظطػقظةماٌؾؽرة؛مبأنمشلامصقائدمطـرلةموأنمسقائدػامسؾكماجملؿؿعمطؽؾمتقازيمنالنةمأضعافمعام م
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ذ
صرفمسؾقفا؛موأنماظؿأخرمؼبمتؼدؼؿماظرساؼةمظؾطػؾمؼبمتؾؽماٌرحؾةممؼؼؾؾمعـماظعقائدماهادؿـؿارؼةماٌلؿؼؾؾقةممإظبمحدمطؾرلمصقؿامبعدم
م
وػذامؼعينمأنماجملؿؿعمدقلذلدمعامدصعفمبؾموضبصؾمسؾكمصقائدمعـماهادؿـؿاراتماظيتمأغػؼفامسؾكمبراعجماظطػقظةماٌؾؽرة؛مظذامسؾكم
اظدوظةماهاػؿؿاممػـاك ذعقبـبا زبؿؾػة ؼب اظعإ )  . ( Norton, 1983: 2-35مم م
طؿامأذارماظؽـرلمعـ سؾؿاء اإلبداع إظب" أن ضدرة اإلبداع ظقلت عقػؾة ربصقرة ؼب شبؾة عـ اظـاس ،بؾمػل عقجقدة بصقرة
طاعـة سـد طؾ األصراد ،ظذا مبؼدورغا اظؿأنرل ؼب أرػاظـا ضدر عامؼلؿطقعقنم(ماظزػراغل،م231 23332م)،موتؽعػ بعض اظدرادات
اظيت أجرؼت ؼب ذبال اإلبداع سـ أن طؾ ذكصم ميؿؾؽ ضدرـبا عا عـ اإلبداع ،وأغف ميؽـ تعفد ػذه اظؼدرة وتـؿقؿفا باظؿدرؼب
واٌران (ماظؽـاغل31 2 3335،م) وػذا ؼعين أن عبقع األصراد بادؿــاء اياهات اٌرضقة ميؽـ أن تظفر عـفؿ صقراًمإبداسقةموظؽـ
بػروق ؼب طؿقة اإلبداع وضقتف وعدى تؽراره ظدى اظػرد اظقاحد .م
ممممم واإلبداعمأدؾقبمعـمأداظقبماظؿػؽرلماٌقجفمواشلادف،مؼلعكماظػردمعـمخالظفمهاطؿعافمسالضاتمجدؼدةمٌعؽالتف،مصاظعلءم
اٌؾدعمؼؽقنمدائؿامجدؼدامزبؿؾػامسـماٌأظقفموعـػردام(اٌعرؼب،م .)3335م
ممممموميؽـمأنمؼـظرمإظبماظؿػؽرلماإلبداسلمطؼدرةمسؾكمتقظقدماألصؽارمأوماإلغؿاجاتماىدؼدةمسـمررؼؼماظؿقظقػمأوماظؿقظقدمأومإسادةم
اظذلطقبمأوماظصقاشةمظألصؽارمممامؼؤديمإظبمزفقرمرمأصؽارمجدؼدةموعدػعةمٕمؼلؾؼمظؾػردماٌرورمبفام.وػـاكمعـمؼـظرمظإلبداعم
طاواهماصبابلمظدىماظػردمسبقمتؼؾؾماىدؼدمواألذقاءمشرلماٌأظقصةمواهادؿؿؿاعمبفمواظؿعاؼشمععفمواهاغػؿاحمسؾكماًدلاتماىدؼدةم
وهؿؾماظغؿقض (اظزؼات،م .)3336م
ممممم وؼعدماظؿػؽرلماإلبداسلماحدمأغقاعماظؿػؽرلماٌفؿةماظذيمؼعرفمبأغفماهادؿعدادمواظؼدرةمسؾكمإغؿاجمذلءمجدؼد،مأوماغفمسؿؾقةم
ؼؿقؼؼماظـؿاجمعـمخالشلامأوماغفمحؾمجدؼدمٌعؽؾةمعا،مأوماغفمهؼقؼمإغؿاجمجدؼدموذيمضقؿةمعـماجؾماجملؿؿعم(مروذؽا،م.)60٥0م
وعـمأبرزماهاواػاتماظـظرؼةمظدلاعجماظؿػؽرلماٌلؿكدعةمؼبماظعإ 2م
 اواهمبراعجماظعؿؾقاتماٌعرصقة2مؼرطزمػذاماهاواهمسؾكماظعؿؾقاتماألدادقةمؼبماطؿلابماٌعرصةمواٌفاراتماٌعرصقةمؼبمععاىةم
اٌعؾقعاتموتفدفمبراذبفمإظبمتطقؼرماظعؿؾقاتماٌعرصقةموتدسقؿفامططرؼؼةمميؽـمعـمخالشلامتطقؼرماظؼدرةمسؾكماظؿػؽرل موعـمأعـؾةم
ػذهماظدلاعجمبرغاعجماظؾـاءماظعؼؾلمىقؾػقردم(  .) Fueurestein,1980م
 اواهمبراعجماظعؿؾقاتمصققماٌعرصقة2موؼرطزمسؾكماظعؿؾقاتماظيتمتلقطرمسؾكماظعؿؾقاتماٌعرصقةموتدؼرػا،موعـمأػؿفاماظؿكطقطم
واٌراضؾةمواظؿؼققؿمبفدفمتعفقعماألرػالمسؾكماظؿػؽرلمحقلمتػؽرلػؿ،موزؼادةماظقسلمبعؿؾقاتماظؿػؽرلماظذاتقة،موعـمأبرزماظدلاعجم"م
برغاعجماٌفاراتمصققماٌعرصقةموبرغاعجم"ماظػؾلػةمظألرػالم"م(Lipman,1991م) .م
 اواهمبراعجمتعؾقؿماظؿػؽرلماٌـففل2موتلؿـدمػذاماهاواهمسؾكمغظرؼةمبقاجقفمؼبمتطقرماظطػؾماظعؼؾلمواٌعرؼبمضؿـمأربعمعراحؾم
إمنائقة  ،موتفدف مػذه ماظدلاعج مإظب متزوؼد ماظطؾؾة مباًدلات مواظؿدرؼؾات ماظيت متلاسدػؿ مسؾك مادؿغالل مإعؽاغاتفؿ مؼب مطؾ معرحؾةم
إمنائقة،موعـمأعـؾةمبراعجمػذاماهاواهمبراعجمجاععةمغدلادؽامؼبموهاؼةماظقـقىمؼبماظقهاؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةم(جروان،م .)333٥م
 اواهمبراعجماظؿعؾؿمباهاطؿعاف2متفدفمػذهماظدلاعجمإظبمتزوؼدماظطؾؾةمبعدةمادذلاتقفقاتميؾماٌعؽالتمؼبماجملاهاتماٌعرصقةم
اٌكؿؾػة،مواظيتمميؽـمتطؾقؼفامبعدمتقسقةماظطؾؾةمباظعروطماًاصةماٌـادؾةمظؽؾمذبال،موتضؿمػذهماهادذلاتقفقات2ماظؿكطقطمم
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فاعؾقة ادتخدام الؼصص الؼرآني يف تـؿقة مفاراتذالتػؽري اإلبداعي لدى طػلذما قبل ادلدردة ذ

وإسادةمبـاءماٌعؽؾة،موهؾقؾماٌعؽؾةمباظرعقزمأوماظصقرمأوماظردؿ ،مواظدلػانمسؾكمصقةمايؾموعـماظدلاعجماٌؿـؾةمشلذاماهاواهم
برغاعجم"اظؽقرتم"مظدؼؾقغق،موبرغاعجماإلبداعماىادم(مأبقجادو،موغقصؾ،مم،3331م)313م
وضدمأذارتمدرورم()3363مإظبمأنماظؿػؽرلماإلبداسلمؼؽقنمنابؿامغلؾقامظدىماألرػالمؼبمسؿرم-0م1مدـقاتموػقمعرتػعمغلؾقامؼبماظعؿرم
 2مد ـقات،موأنمحبماهادؿطالعمواظؿلاؤلمظدىمأرػالمعامضؾؾماٌدردةمأصضؾمعـفمظدىمأرػالماٌدردة،موضدمؼعزىمذظؽمإظبمرؾقعةم
تقجفمرػؾمعامضؾؾماٌدردةمسبقمادؿؽعافماظعإماًارجلمعـمخاللمغػلف،مأعامرػؾماٌدردةمصقؽقنمربؽقعامباظؿـظقؿماٌعرؼبم
اٌردقممظفموصببمسؾقفماظؿؼقدمبف .م
ممممموتعد عرحؾة عا ضؾؾ اٌدردة عـ اٌراحؾماظيت بدأ صقفا اهاػؿؿام بؿعفقع اظؿػؽرل اإلبداسل سـد األرػال؛مظذظؽ ضاعت اظعدؼد
عـماظدرادات باهاػؿؿاممبفذا اىاغب،موعـفا درادة إدواردم()Edwardماظيت أوضقت أغف شاظؾـبا عا ؼـدػش اظؽؾار عـ تصقرات
األرػال شرل اٌؿقضعة سـماظعإ وررضفؿ اظػرؼدة ؼب اظؿعؾرل سـ خقاشلؿ ،وأن ػذا ضبؿاج إظب اظدسؿ عـ اظؽؾار،مصاألرػال حباجة إظب
دسؿ اظؽؾار وعـقفؿ اظـؼة ؼب اظؿعؾرل سـ أرائفؿ وسرضفا ؼقعـبامبعد ؼقم سؾك أصدضائفؿ،موآبائفؿ،موعدردقفؿم(حؾقب،م،3333م
 .)61م
مممممومبامأنماظؿػؽرلماإلبداسلمميؽـمتـؿقؿفموؼؾدأمعـذماٌراحؾماظعؿرؼةماٌؾؽرة،مصإنماظدرادةماياظقةمادؿكدعتمأدؾقبماظؼصصم
اظؼرآغلمظؿـؿقةمػذاماظـقعمعـماظؿػؽرلمغظرامٌامظؾؼصةمعـموضعمخاصمسؾكماظـػسموخاصةمظدىمأرػالمعرحؾةمعامضؾؾماٌدردة،موغظرام
ٌامصقفامعـمربػزاتمسؾكماظؿػؽرلماإلبداسلمواًقال .م
ممممموتعدماظؼصةمعـ أنح أداظقب اظذلبقة اظيت ميؽـ اهادؿعاغة بفا؛ ظؿلفؿ ؼبمتربقة اظطػؾ اظذلبقة اإلدالعقة ؼب عراحؾ رػقظؿف
األوظبم(اظضؾع،م23336م ،)320وتـؿقة جقاغب منقهماٌكؿؾػةمغظراً ٌا متؿاز بف عـ ضدرة ممقزة سؾك جذب اغؿؾاهماظطػؾ سبقػا
وضؿان بؼاءمأنرػا صقف إظب عا بعد اهادؿؿاع أو اظؼراءة ،باإلضاصة إظب أنماظؼصصماظدؼـقةماإلدالعقة تؿضؿـماظؽـرل عـ األػدافم
اظذلبقؼة اظلاعقة ،وإظب تـقعمطؾرلمؼب ررق سرضفاموتطؾقؼفا اظذلبقيمؼب عراحؾ اظذلبقة واظؿعؾقؿ ساعة ،وعرحؾة رؼاض األرػال
خاصةم(اظعقخ. )6226001،
ممممم وتؿضح مأػؿقة ماظؼصة مؼب متدسقؿ مبداؼات ماظؿػؽرل ،مصفل متعؿؾ مسؾك مترتقب مأصؽار ماظطػؾ موخدلاتف ،موتدصعف مإظب مإسؿال مسؼؾفم
وتػؽرلهمبؽؾمأغقاسف،مصػلماظؼصةمعغزىموصؽرةموخقالموشلذامطؾفمأنرهمؼبمتؽقؼـماظطػؾموتقجقفف،محقثمؼؽقنماظؾطؾمػقماظذيم
ؼقصؾمصقرامععقـةمظعؼؾماظطػؾ،مطؿامأنماظؼصةمصـمصبذبماظطػؾموؼعدماغؿؾاػفمصقفعؾفمؼؿػاسؾمععمأحدانفا،مصؿؿقركمععاسرهم
وتؿعؽؾماواػاتف،مواألدؾقبماظؼصصلمػقمأصضؾمودقؾةمؼؿؿمعـمخالشلامتؼدؼؿمطؾمعامغرؼدمظؾطػؾ،موذظؽمٌامؼؿؿؿعمبفمعـمسـاصرم
اظؿعقؼؼموربطماألحداثمواًقالم(تقصقؼ،موصؿقل،م.)333٥موإن ادؿكدام اظؼصة ؼب عرحؾة عا ضؾؾ اٌدردة ظف اظعدؼد عـ األػدافم
(ايرؼري،مسؾد اظعزؼز )60032613،وعـ أػؿفا2
 إصلاح اجملال ظؾكقال واظؿؼؿص واظؿؿـقؾ عـ خالل اظؼصة.
 بـاء اظـطؼ اظصققحمواظؾغة اظلؾقؿةموايقارموتصققحماظعاداتماظؾغقؼةماًارؽة.
 إضاصة عصطؾقات جدؼدة ،وتـؿقة اظـروة اظؾغقؼة ظؾطػؾ.
 اظؿعؾرل سـ أصؽار اظطػؾ بصقرة دؾقؿة.
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ذ
 اإلسداد ظؾؼراءة واظؽؿابة.
م
 علاسدة اظطػؾ سؾك صفؿ وتػلرل اظلؾقك اإلغلاغل،موتعدؼؾمدؾقطف.
 إعداد اظطػؾ باظعدؼد عـ األصؽار واٌعؾقعات،مواهاواػاتماإلصبابقة.
 تـؿقة اظؼقؿ اظروحقة و اظقسل اظدؼين سـد اظطػؾ .م
 إنراء خقال اظطػؾ و ضدرتف سؾك اإلبداعموتربقةماظذوقمظدىماظطػؾ.
 تؽقؼـ سالضات اجؿؿاسقة غاجقة.
مممممموظؾؼصة دور جقػري ؼب تعؽقؾ ػقؼة اظطػؾ اظعؼائدؼة واظؼقعقة واظـؼاصقة؛مصؿـ خالشلا ؼؿعرب اظطػؾمعامؼؼقيمصؾؿفمخباظؼفم
(اظؽقالغل،م260٥1م)01؛ مما ؼدسؿ إحلادف باهاغؿؿاء شلذه األعة وشلذا اظذلاث ،وؼصؾف مباضقف؛ صؿؿعؽؾ اظروابط بني األجقالم
اٌؿؿاظقة.موؼب غػس اظقضت ،صإن اظؼصص اظيت تؽؿب سـ اظععقب األخرى وتؾؽ اظيت تذلجؿ سـ نؼاصات زبؿؾػة شلامدورػا ؼبم
تقدقع عدارك اظطػؾ وإنراء خدلاتف ،إذ ؼلاصر سدل أحداث اظؼصة وبرصؼة ذكصقاتفا إظب بؾدان بعقدةموضارات عؿؾاؼـة ،ظقؿعرف
سؾك مسادات ونؼاصات دبؿؾػ سـ نؼاصؿف مما ؼردؿ ؼب وجداغف ػقؼؿف اٌؿؿقزة سـ شرلػا،مؼؼقلمصقعرم()Fisherمإغفم"مسؾكم
األرػالمأنمؼؿقضعقامإذؽاظقةماظؿغرل،مدقاءمسؾكماٌلؿقىماظػرديمأوماهاجؿؿاسل،موأنمؼؿغؾؾقامسؾقفاموؼؿعؾؿقا معقاجفؿفا،مصإغفؿم
باإلضاصةمإظبمحاجؿفؿمإظبمتع ؾؿمطقػقةماظؿأضؾؿمععماٌلؿؼؾؾ،مصإنمسؾقفؿمأنمؼؿعؾؿقامطقػمؼعؽؾقغفمأؼضاً.مموإذامطانمإسدادماألرػالم
ٌقاجفةماظؿغرلاتماظلرؼعةمؼبماظعإمػقمأحدمهدؼاتماظذلبقة،مصإنمتعؾقؿفؿماظؿػؽرلمبإبداعمؼصؾحمحاجةمعؾقة"م( Fisher,
 .)2001: 30م
مممممإنماهاػؿؿاممبـؼاصةماألرػالمػقماػؿؿامممبلؿؼؾؾماألعةمبؽاعؾفامألنمعامؼؿؾؼاهماظطػؾماظققم،مدقـؿرموؼؤتلمأطؾفمسـدعامؼعقدمسقدهم
وؼصؾحمذاباًمورجالًمظفمعؽاغةمؼبمبـاءمايضارة،مصـؼاصؿفمتـؾعمعـمصؾبماظعؿؾقةماظذلبقؼة،ماظيتمتفدفمإظبمتـؿقةمععارفماألرػالم
وتؼقؼةمرباطؿاتفؿماظعؼؾقة،موإشـاءمحلفؿماىؿاظل،مطؿامتعؿؿدمسؾكماظؾغةماًاصةمباألرػال،مدقاءمأطاغتمطالعاًمأممطؿابةمأممصقرةم
أممعقدقؼكمأمممتـقالً،موتعؿؾمعبقعماىقاغبماٌؿعؾؼةمباألرػالمعـماألذقاءماٌؾؿقدةمواحمللقدة،مإظبماظؼقؿمواٌػاػقؿماجملردةمصإن
اخؿقار اظؼصة اٌـادؾة ظؾطػؾ طبضع ٌؼاؼقس عؿعددة عـ حقث اظعؽؾ واٌضؿقن ،حؿك تعؿؾ اظؼصة سؾكمهؼقؼ األشراض اٌرجقة
عـفا .وميؽـ تقضقح ػذه اٌؼاؼقس سـ ررؼؼ سرض عقجز ألذؽال اظؼصة وسـاصر بـائفا.موميؽـ اظؾدء بؿؼدؼؿ عـؾ ػذه اظؼصص
ظؾطػؾ طؿا أن وربة اظؼراءةماظعفقر األوظب عـ سؿره ظقأظػ ذؽؾ اظؽؿاب وؼعؿاد سؾك رؤؼؿف  ( Russell, 1997:22 ) .وػذه
األداظقب عـ ذأغفا أن تعطل اظطػؾمإحلادـبا باظؾعب واظػؽاػة طؿا أغفا وذب اغؿؾاػف ظؾؽؾؿة اٌؽؿقبة واٌؼروءةممما ؼلفؾ تعؾؿف
شلام) . ( Lands berg, 1989:43م
مممممإنمعقضقسات اظؼصة اظؼرآغقة عؿـقسة ،وذكصقاتفا وأحدانفا عؿعددة،موعـماظؼصصماظؼرآغقةمعامؼـادب عرحؾة اظطػقظة،موػل
عـمأػؿماٌراحؾماظيتمميرمبفاماإلغلان،موضد" أنؾؿت اظدرادات أػؿقة عرحؾة اظطػقظة اٌؾؽرة ؼب تؽقؼـ ذكصقة اظػرد؛ صػل ػذه
اٌرحؾة ؼؾدأ اظطػؾ ؼبمتعؾؿ اظعادات واهاواػات واٌفارات"مم(ماشلقيت6011 ،م332م)،مطؿام"تؤطد اظدرادات اظـػلقة واظذلبقؼة
أن عا ؼؿعؾؿفماظطػؾ خالل اظلـقات اًؿس األوظب ؼذلك رابعف سؾك ذكصقؿف رقال حقاتف"م(زلاره،م60٥0م .)132م
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مممممإنماظطػقظةمتؾدأمعـماظقهادةمحؿكمدـماظؾؾقغموشلامحاجات،مصببمأنمغؤعـفامظؾطػؾمظؿقازغفماظـػللمواظعؼؾلمواىلؿل،موتأتلم
عـمأوظقؼاتمػذهماياجاتماياجةمإظبماٌعرصةمواياجةمإظبماطؿلابماظؼقؿماظدؼـقةمواًؾؼقة.م م
ممممموعـماظدراداتماظيتماػؿؿتمبػاسؾقةماظؼصصمسؾكماظؿػؽرلماإلبداسلمدرادةمأبقماظعاعاتم()3331ماظيتمػدصتمإظبماظؽعػمسـم
صاسؾقة مضصص مأرػال مؼب متـؿقة ماظؿػؽرل ماإلبداسل ،موسلؾت ماظعقـة م( )23مرػال مورػؾة مؼب مرؼاض ماألرػال ممبـطؼة معؽة ماٌؽرعةممممممممم
متمتؼلقؿفؿمإظبمذبؿقسؿنيمورؼؾقةموضابطة،موتقصؾتماظدرادةمإظبمأنماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةماظيتمخضعتمظؾدلغاعجماظؿعؾؿلمعـم
خالل ماظؼصص متػقضت مسؾك ماجملؿقسة ماظضابطة مؼب معفارات ماظؿػؽرل ماإلبداسل م( ماألصاظة ،مواظطالضة ،مواٌروغة ،موايلادقةم
ظؾؿعؽالت،مواإلصاضةم) .م
ممممموػدصت مدرادة مأظؽلـدر موباترؼعقا م)  ( Alexander & Patricia, 1994مإظب مععرصة متأنرل ماظؼصص ماًقاظقةم
واظقاضعقةمسؾكمايؾقلماإلبداسقةمسؾكمسقـةمعـم()633مرػؾمعـمأرػالماظروضةموحؿكماظصػماظـاغلماهابؿدائل.متضؿـتمايؾقلم
اإلبداسقة ماظطالضة ،ماظؿػاصقؾ ،ماٌروغة ،ماألصاظة ،ماظقاضعقة ،ماظػعاظقة .موأذارت ماظـؿائج مأن معفارات ماألرػال ماٌؿعؾؼة مبايؾقلم
اإلبداسقة مؼب ماألصاظة مواظطالضة مواٌروغة مضد مزادت مبعد ماظؿدرؼب معـ مخالل ماظؼصص ماًقاظقة مواظقاضعقة ،مطؿا مأذارت ماظـؿائج مأنم
إنازاتماألرػالماٌؿعؾؼةمبايؾقلماإلبداسقةمضدمهلـتمععمازدؼادماظعؿرمواًدلة .م
ممممموعـماظدراداتماألخرىمدرادةمايؿقيم()6001ماظيتمػدصتمإظبمععرصةمأنرمبرغاعجمتعؾقؿلمألرػالماظروضةمؼبمتـؿقةماظؿػؽرلم
اإلبداسلمظدىمأرػالماظروضة.مأذارتماظـؿائجمإظبمتػققمإغاثماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمؼبماظؼدرةمسؾكماظؿػؽرلماإلبداسل،موتػققمإغاثم
اجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمؼبمبعديماظطالضةمواألصاظةمصؼط،موتػققماإلغاثمسؾكماظذطقرمباظؼدرةمسؾكماظطالضةمصؼط،مطؿامتقصؾتمغؿائجم
اظدرادةمإظبمسدمموجقدمصروقمذاتمدهاظةمؼبماظؼدرةمسؾكماظؿػؽرلماإلبداسلمتعزىمٌؿغرلماىـس .م
ممممموأجرىمتقفاغقم) ( Tegano, 1989مدرادةمبعـقانماظػروقمبنيماظذطقرمواإلغاثمؼبماظطالضةمؼبماظؿػؽرلمظدىمطؾمعـمأرػالم
عامضؾؾماٌدردةموأرػالماٌدردةماهابؿدائقة.محقثماغطؾؼتمػذهماظدرادةمعـمصرضقةمعػادػامإنماظـؿقمؼبماإلبداعمظدىمأرػالمعامضؾؾم
اٌدردة موحؿك ماظصػ ماظـاظث ماهابؿدائل معؿلاو مظدى مطؾ معـ ماظذطقر مواإلغاث ،موضد مادؿدل مسؾك ماإلبداع ممبؤذر ماظطالضة ماظػؽرؼةم
أذارتماظـؿائجمإظبمصاسؾقةماظدلغاعجماٌؼدممؼبمتـؿقةماظؼدرةمسؾكماظؿػؽرلماإلبداسلموأنمػذهماظؼدرةمضابؾةمظؾؿقلـموماظـؿق .م
ممممموضد مػدصت درادة عـلل م( )60٥3إظب ماظؽعػ مسـ ماظلؿات اإلبداسقة ظدى أرػال ايضاغة موسالضؿفا مباظذطاء واٌلؿقى
اهاجؿؿاسل واهاضؿصادي،موتقصؾت اظدرادة إظبموجقد سالضة داظة إحصائقـبا بني طؾ عـ اٌلؿقىماهاضؿصاديمواهاجؿؿاسل،ماظذطاء
وبني اظلؿات اإلبداسقة ظدى مأرػالمايضاغة.
مممممأعامدرادة راذدم()3336مصؼدمػدصت اظدرادة إظبماظؽعػمسـمصاسؾقةمبرغاعجمتدرؼيبمؼبمتـؿقة اٌفارات اإلبداسقةم( مرالضة،م
أصاظة،معروغةم) ظدى األرػال ؼب عرحؾة عا ضؾؾماٌدردة عـ نالث إظب دت دـقات .وعـ اظـؿائج اظيت تقصؾت إظقفا اظدرادةمأن
اظدلغاعج أدىمإظب تـؿقة ضدراتماظؿػؽرل اإلبداسل ظدى األرػال اظذؼـ رؾؼ سؾقفؿ اظدلغاعج ػذا إظب جاغب دورهمؼب تـؿقة جقاغب
سدؼدة ظؾطػؾ عـفا اىقاغب اظؾدغقة و اظـػلقة و اظعؼؾقة واهاجؿؿاسقة .م
ممممموصقؿا مؼؿعؾؼمبؼصصماظؼرآنماظؽرؼؿمصؼدمػدصتمدرادةمرفطاويم()60٥5مإظبماظؿعرفمسؾكماظؼقؿ ؼب ضصص اظؼرآن اظؽرؼؿ"م
وتقصؾتماظدرادةمإظبموجقدمأػؿقة تربقؼةمسظقؿة ظؾؼصة اظؼرآغقةمؼبمتـؿقةماظؼقؿماألخالضقةماظلاعقةمظدىماظػرد .م
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د.ذأمحدذحمؿدذعؾيذالزعيبمذذذذد.ذوفاءذدؾقؿانذحمؿودذعوجان ذ

ذ
ممممموػدصتمدرادةمأغبدم()60٥3مإظبماظؿعرفمسؾكمدورماألػداف اظذلبقؼة ؼب اظؼصص اظؼرآغل،موبقان رؾقعة اظؼصص اظؼرآغل
م
وخصائصفموأغقاسف ودوره ؼب اظذلبقة اإلدالعقة ،وعدى هؼؼ األػداف اظذلبقؼة عـ خالل اظؼصصماظؼرآغل.موضد اسؿؿدت اظدرادة
اٌـفج اهادؿـؾارل واهادؿدهاظل وأدؾقب هؾقؾ احملؿقى.موطانمعـمأبرز اهادؿـؿاجاتماظيتمتقصؾتمشلامػذهماظدرادةمأنم درادة
األػداف اظذلبقؼة ؼب ضقء اظؼصص اظؼرآغل تعؿؾ سؾك حؾ طـرل عـماظصعقبات اظيت تعذلض اظؿالعقذ،مطؿامأن اظؼصة اظؼرآغقة ػل
األدؾقب اظػاسؾ ؼب تربقة اإلغلان وربط حاضره مباضقف،موأوصتماظدرادةمبعدمماظـظرمإظب اظدؼـ ؼب براعج اظؿعؾقؿ سؾك أغف ذبرد
عادة درادقة ،وإمنا ؼـؾغل أنمؼعؿدل تقجقفـبا ظؾققاة .م
ممممموأذارتمغؿائجمدرادةمجرصبقريم( ) Gregoryمإظبمأنمادؿكدامماظؼصةمؼبمأغعطةمذاتقةمعـؾممتـقؾماألحداثموذكصقاتم
اظؼصةمؼؤديمإظبممنقماظؼدراتماإلبداسقةمظدىمأرػالمعامضؾؾماٌدردة،موؼلاسدمسؾكمتؼؾقؾمايدؼثماٌؿؿرطزمحقلماظذات،مباإلضاصةم
إظبمتـؿقةماٌفاراتماهاجؿؿاسقةمظدؼفؿ،موعفاراتماهادؿؿاع،موادؿكدامماألدؽؾةم(سؾدمايؽقؿ،م.)3336م م
مممممػدصتمدرادة حرؼري ( )60٥3إظب إبراز اظؼقؿ اٌؿضؿـة ؼب نالث عـ اظؼصص اظؼرآغل وػل :ضصةمإبراػقؿ ،وؼقدػ ،وعقدك
سؾقفؿ اظلالم.م واسؿؿدت اظدرادة سؾك أدؾقب هؾقؾ احملؿقى ظؾؼصص اظؼرآن.موتضؿـ دت صؽات حاطؿة ػل 2اظؼقؿ اظػردؼة
واظؼقؿ األدرؼة ،واظؼقؿ اهاجؿؿاسقة ،واظؼقؿماهاضؿصادؼة ،واظؼقؿ اظذلبقؼة ،واظؼقؿ اظلقادقة.موضد جعؾ اظؾاحث وحدة اظؿقؾقؾ ػل2م
اٌقضػ ،اظذي ترزلف آؼة أو أطـر.موطعػتمغؿائجماظدرادة سـمأنمهؾقؾ ضصص إبراػقؿ وؼقدػموعقدك سؾقفؿ اظلالم أدػر سـ
ادؿـؾاط ( ) 363مضقؿةمتؿقزع بدرجات عؿػاوتة بني صؽات اظؿقؾقؾ اظلت اٌلؿكدعة ؼب اظدرادة.مطؿا أزفرت اظدرادة اغػراد طؾ
ضصة عـ اظؼصص اظـالث مبفؿقسة عـ اظؼقؿ مما ؼؤطد أػؿقةماهاػؿؿام بؿقؾقؾ اظؼصص اظؼرآن طؾف هادؿفالء ذخائره اظؼقؿة.موعقزتم
اظدرادة مبني ماظؼقؿ ماٌلؿـؾطة ماإلصبابقة مواظلؾؾقة ،موأخرلا مأوصت ماظدرادة مبضرورة ماظؼقام مبدرادات مظؿقؾقؾ مضصص ماظؼرآن مطؾفم
هادؿـؾاط عا ؼؿضؿـف عـ ضقؿ وعـؾ سؾقا" .م
ممممم وعـماظدراداتماظيتماػؿؿتمبدرادةمصاسؾقةماظؼصةمععمعؿغرلاتمسؼؾقةماظدرادةماظيتمأجرتفامطؾمعـمتقصقؼموخؾػم()333٥م
اظيتمػدصتماظؽعػمسـمصاسؾقةماظؼصةمؼبمتـؿقةماظذطاءماظعارػلمظطػؾماظروضة،موسلؾتمسقـةماظدرادةم()13مرػالم(ذطقرموإغاث)معـم
أرػالماظروضةمؼبماظؼاػرةممبصر،ممتمتؼلقؿفؿمجملؿقسؿنيمورؼؾقةموضابطة،موأذارتماظـؿائجمإظبمأنمادؿكدامماظؼصةمضدمسؿؾمسؾكم
تـؿقةماظذطاءماظعارػلمظدىماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمأطـرمعـماجملؿقسة ماظضابطةماظيتمٕمتؿدربمسؾكماظؼصة،مؼبمحنيمٕمتظفرمصروقم
داظةمإحصائقامبنيماظذطقرمواإلغاثمؼبماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةماظذؼـمادؿكدعقاماظؼصةمؼبماظذطاءماظعارػل .م
مممممؼؿضحمعـمسرضماظدراداتماظلابؼةمتقصرمدراداتمسربقةموأجـؾقةمحبـتمؼبمذبالمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلمعـمخاللم
أدؾقبماظؼصةمبعؽؾمسام،مطؿامؼبمدرادةمأبقماظعاعاتم(،)3331مومدرادةمأظؽلـدرموباترؼعقام (Alexander & Patricia,
)، 1994مظؽـمهامتقجدمدراداتمدابؼةمدردتمصاسؾقةماظؼصةماظؼرآغقةمباظؿقدؼدمؼبمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلمظدىمأرػالمعام
ضؾؾماٌدردةموػذامعامميقزماظدرادةماياظقةمسـماظدراداتماظلابؼة.مم م
ممممموضد ادؿػادتماظدرادةماياظقة عـ اظدرادات اظلابؼةمصقؿا ادؿـؾطؿف عـ ضقؿ تربقؼة ععدلة سـ اظـظرؼة اظذلبقؼة اإلدالعقة وعـ
تعرضفا ظقصػماظعالضة بني اظؼقؿ واظذلبقةمواإلبداع ،وبقان ودائؾ اظذلبقة اإلدالعقة وأداظقؾفا ؼب شرس اظؼقؿ اظذلبقؼةموايثمسؾكم
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اظؿػؽرلمعـ خالل اظؼصص اظؼرآغل ،وعـ ععؾقعاتفا حقل اظؼصة اظؼرآغقة ودورػا اظذلبقي ،وعؽاغةماظؼصة بني األداظقب اظذلبقؼة
اٌكؿؾػة .م

مـفجقةذالدرادة :ذ
ممممماسؿؿدتماظدرادةماٌـفجمذؾفماظؿفرؼيبمظؿقؼقؼمأػدافماظدرادة،محقثممتمادؿكداممسقـةمضصدؼةمضلؿتمجملؿقسؿنيمورؼؾقةم
وضابطة ،ماجملؿقسة ماظؿفرؼؾقة مخضعت مظؾؿعؾقؿ معـ مخالل معقاضػ متدرؼؾقة متعؿؿؾ مسؾك مضصصمعـ ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ،مؼب محنيمٕم
دبضعماجملؿقسةماظضابطةمٌـؾمػذهماٌقاضػ،مومتمتطؾقؼمعؼقاسماظؿػؽرلماإلبداسلمضؾؾماظؿدرؼبموبعدهمسؾكماجملؿقسؿني .م
ذ

عقـةذالدرادة :م
ممممممتماخؿقارمسقـةمعؽقغةمعـم()23مرػالمورػؾةمعـمرؼاضماألرػالمؼبمعـطؼةمصاصقطمبعؿان،موتراوحتمأسؿارػؿمبنيم()1-0م
دـقات،موضدممتمتؼلقؿفؿمإظبمذبؿقسؿنيمورؼؾقةموضابطةمبطرؼؼةمضصدؼة،محقثمطانم(م61م)مرػالمذبؿقسةمضابطةم(1مذطقر،موم
0مإغاث)،مو()61مرػالمذبؿقسةمورؼؾقةم(٥مذطقر،مو٥مإغاث) .م
ذ

أدواتذالدرادة :ذ
سلؾتمأدواتماظدرادةمعؼقاسماظؿػؽرلماإلبداسل،مواظقحداتماظؿعؾقؿقةماٌؾـقةمسؾكماظؼصصماظؼرآغل .م

أوال-ممؼقاسذالتػؽريذاإلبداعي :م
ممممممتمتطقؼرموادؿكداممعؼقاسمظؾؿػؽرلماإلبداسلمعـمإسدادماظؾاحـني،موذظؽمباهادؿـادمإظبماألدبماظـظريمواٌؼاؼقسماظلابؼةمعـؾم
عؼقاس مأبق ماظعاعات م( م )3331ماظذي مادؿكدعؿف مظؾؿرحؾة ماظعؿرؼة مغػلفا ،مإذ مؼؿؽقن ماٌؼقاس مبصقرتف معـ م( )63مصؼرات معصقرةممممممم
(معـفامانـؿانمظؾؿدرؼبم)،مهؿقيمطؾمصؼرةمسؾكمذؽؾمصقفمذلءمعـماظغؿقضمحبقثمميؽـمأنمؼعؾفمأطـرمعـمذلء؛معـؾم(مذؽؾم
دائريمعظؾؾموظقسمعؿـادؼماظدائرؼة،موػقمميؽـمأنمؼعؾفماظؽعؽةموؼبماظقضتمغػلفمؼعؾفمإرارماظلقارة،مذؽؾمرػؾمؼـظرمألسؾكم
وؼطؾبمعـماظطػؾماٌكؿدلمهدؼدمإهاممؼـظرماظطػؾ...اخل ،موؼؿؾعمطؾمذؽؾمنالنةمأدؽؾة،محبقثمؼؿعؾؼمطؾمدؤالممبفارةمعـم
عفارات ماظؿػؽرل ماإلبداسل ،موصؿؿت ماظػؼرات مظؼقاس معفارات ماظؿػؽرل ماإلبداسل م(األصاظة ،مواظطالضة ،مواٌروغة) ،موؼؿؿ متصققحم
ادؿفابات ماظطػؾ مسؾك مطؾ مصؼرة ،موصؼا مٌعقار مرالضة مادؿفاباتف م( مأي مسدد ماهادؿفابات م) ،موععقار ماٌروغة م( معـ مخالل متـقعم
ادؿفاباتف)،موععقارماألصاظةم(أيماهادؿفاباتماىدؼدةموظقلتماظروتقـقةمأوماٌأظقصة) .م
ممممموظؾؿقؼؼمعـمصدقماٌؼقاسممتمسرضفمسؾكم(م1م)مربؽؿنيمعـماٌكؿصنيمباظطػقظةموسؾؿماظـػسمواظؼقاسمؼبماىاععاتماألردغقةمم
باإلضاصةمإظبمنالثمععؾؿاتمرؼاضمأرػالمٌعرصةمعدىمعـادؾةمضقاسماظػؼراتمظؾؿػؽرلماإلبداسل،موعدىمعالءعةماألذؽالمألرػالم
اظروضة،مواٌعاؼرلماٌلؿكدعةمظؾؿؼقاس،موضدمأعبعماحملؽؿقنمسؾكمعـادؾةماظػؼرات،مبادؿــاءماظعؽؾمؼبماظػؼرةم( م 5م)ماظذيمطانم
شاعضامجداموضبؿاجمإظبمعؼاربةمزواؼاهمظقصؾحمأضربمظعؽؾماٌعني.موضدممتمإجراءماظؿعدؼالتماٌـادؾة.مم م
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ذ
ومتمحلابمنؾاتماٌؼقاسمبطرؼؼةماإلسادةمبػارقمنالنةمأدابقعمبنيماظؿطؾقؼماألولمواظـاغل،محقثممتمتطؾقؼفمسؾكمسقـةمادؿطالسقةم
م
سلؾتم( )6٥م رػالمورػؾة،مؼبمروضةمأرػالماظعـقدممبـطؼةمجؾؾمايلنيمبعؿان،موبؾغمععاعؾمنؾاتمبنيماظؿطؾقؼنيم()3.11موػقم
ععاعؾمنؾاتمعؼؾقلمألشراضماظدرادةماياظقة .م
م

ثانقا-ذالوحداتذالتعؾقؿقةذادلبـقةذعؾىذالؼصصذالؼرآني :ذ
ممممم مت مبـاء موحدتني متعؾقؿؿني م مباهادؿـاد مإظب مضصص ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ،محقث ممت ماخؿقار مضصيت مدقدغا مإبراػقؿ ،موؼقدػ مسؾقفؿام
اظلالم،محقثمؼؿؿمادؿكداممررؼؼةماظلردماٌؾلطمظؾؼصة،منؿمؼذلكموضتمظؿأعؾماألحداث،منؿمؼؿؿمتعفقعماألرػالمسؾكماهادؿػلارم
وررحماألدؽؾة،منؿمؼؿؿمررحم أدؽؾةممعـؾم"عاذامظق..؟موطقػ..؟م..موشرلػا،منؿمؼطؾبمعـماألرػالمإسادةماظلردمبؾغؿفؿماًاصة،منؿم
ؼؿؿمررحمععؽالتمعؿعؾؼةمباظؼصصمهؿاجمإظبماظؿكقؾ،موإظبمحؾقلمإبداسقة..موضدممتمتقزقػمادذلاتقفقاتماظعصػماظذػينمأنـاءم
تؾؼلمإجاباتماألرػال.موظؾؿأطدمعـماظصدقماظظاػريمظؾقحدتني ماظؿعؾقؿقؿنيممتمسرضفؿامسؾكم()5مزبؿصنيمباظطػقظةموسؾؿماظـػسم
واظؼقاسمواٌـاػجمؼبماىاععاتماألردغقة،مباإلضاصةمإظبمعدرديتمرؼاضمأرػالمؼبمسؿان،مومتماألخذممبالحظاتفؿ .م
ذ
خطوات تطبقق جتربة الدرادة :ذ
مت تطؾقؼ وربة اظدرادة وصؼا ظؾكطقات اظؿاظقة :م
 رقرماظؾاحـانمعؼقاسماظؿػؽرلماإلبداسلمظؼقاسمعفاراتماألصاظةمواٌروغةمواظطالضةمومتماظؿأطدمعـمصدقماٌؼقاسمونؾاتف.
 متمبـاءموحدتنيمتعؾقؿقؿنيمعلؿـدةمإظبماظؼصصماظؼرآغلموضدماخؿرلت مضصص مؼقدػموإبراػقؿمسؾقفؿاماظلالم،مومتماظؿأطدمعـم
اظصدقماًارجلمشلؿامعـمخاللمصدقماحملؽؿني.
 متماخؿقارمعلؿقىممتفقديمإلجراءماظدرادة،موضدماخؿرلتمإحدىماظععؾؿنيمباظطرؼؼةماظععقائقةمظؿؽقنماجملؿقسةماظؿفرؼؾقة.
 متمتدرؼبمععؾؿةمرؼاضماألرػالماظيتمضاعتمبؿدرؼسماظقحدتنيماظؿعؾقؿقؿنيمسؾكمطقػقةماظؿطؾقؼم،موادؿكدامماهادذلاتقفقاتم
عـؾمادذلاتقفقةماظؿلاؤل،مواظعصػماظذػين،موضدممتمتطؾقؼماٌعؾؿةمبإذرافماظؾاحـني،مإذمطاغامؼزودانماٌعؾؿةمباظؿغذؼةماظراجعةم
أوهامبأول،موؼبمبداؼةماظػصؾماظـاغلمظؾعامماظدرادلم3366-3363ممتماظؾدءمبؿطؾقؼماظدرادة.
 متمتطؾقؼ عؼقاس اظؿػؽرل اإلبداسلماظؼؾؾل،منؿمتطؾقؼماظدرادةماظيتمادؿغرضتمذفراًمبقاضعمنالثمعراتمؼبماألدؾقع،موٌدةمداسةم
واحدةمؼقعقاً،منؿممتماظؿطؾقؼماظؾعديمظؾؿؼقاسمنؿمحؾؾتماظـؿائج .م
ادلعاجلات اإلحصائقة:
ادؿكدعت اظدرادةماياظقة ٌعاىةمبقاغات اظدرادةم(ماظؼؾؾلمواظؾعدي) األداظقب اإلحصائقة اظؿاظقة:م
 اٌؿقدطات ايلابقةم)، (Meansمواهاسبراصات اٌعقاريم)( Standard Deviations
 اخؿؾارات ظؾعقـات اٌلؿؼؾةم) .( T-Test for Independent-Samples
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 اخؿؾار واغس اظؿؾاؼـم).(Levene’s testمممممم م
 هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم) .(ANCOVAم
ذ

عرض وحتؾقل نتائج الدرادة:
ذذذذذاختبار الػرض األول:ذها تقجد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجاتمأرػال اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼب
اظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط اظؿطؾقؼماظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدىمرػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر اظطالضة.
اظؿقؾقؾ اظقصػل ظؾػرض األول:هاخؿؾار اظػرض األول ادؿكدعتماظدرادةماياظقةمهؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحب اٌقضح ؼب اىداول
اظؿاظقة سؾك اظؿقاظل( ،)3-2-1مواخؿؾار(ت) ظؾعقـات اٌلؿؼؾةم( )T-Test for Independent Samplesواخؿؾار
) (Levene’sمظؿفاغس اظؿؾاؼـ .
م
جدول رقم ( )1ذ
ذؼقضح غؿائج اخؿؾار(ت)مٌعرصة اظػروق ؼب عؿقدط درجات اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرلماإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ
اٌدردة جملؿقسيت اظدرادة سـد ربقرم(ماألصاظةم) ذ
اخؿؾارم Levene'sم
اجملؿقسة م اٌؿقدط م

ظؿفاغس اظؿؾاؼـ م

اهاسبرافم
اٌعقاري م

ضقؿةم(ف) م

علؿقىم

ضقؿة

درجة

علؿقى

(ت) م ايرؼة م اظدهاظة م

عؿقدط
اهاخؿالف م

اظدهاظة م

ورؼؾقة
)ن=

 2.7110م

 0.3321م

 )61م

 0.003م

ضابطة م
)ن=

2.5236

 23م

غم.مد م 1.594

غم.مد م

0.1874

 0.3330م

 )61م
وباظرجقع إظب جدولم( )1ند أن ضقؿة اخؿؾارم(ت) بؾغت (م) 1.594موػل ضقؿة شرل داظة إحصائقـبا،مطؿا ند أن ضقؿة (ف)
هاخؿؾارم)  ( Levene’sمظؿفاغسماظؿؾاؼـ بؾغت(  0.003م) وػل ضقؿة شرل داظة إحصائقـبا ،ممما ؼؤطد واغس اجملؿقسؿنيم
اظضابطة واظؿفرؼؾقة ؼب اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلمسـد ربقر األصاظة .م
ممممموضؾؾ اظؾدء بادؿكدام هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم) ( ANCOVAمؼب اظؿطؾقؼم( ( ANCOVAماظؾعديمٌؼقاس تؼققؿ
عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدىمرػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر اظطالضة ،ضاعتماظدرادةماياظقة باظؿقؼؼ عـ ذروط ادؿكداممهؾقؾ
اظؿؾاؼـ اٌصاحبم) ( ANCOVAمبادؿكدام اخؿؾار واغس اٌقؾ ظؾؿطؾقؼماظؾعدي ظؾؿؼقاس .م
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ذ
جدول رقم ( ) 2ذ
م
ؼقضح عؿقدط درجات اٌؼقاس اظؼؾؾل واظؾعدي ظؿؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة وغؿائج اخؿؾار
واغس اٌقؾ ظؾؿػاسؾ بني اٌؿغرل اٌصاحب واظعاعؾ جملؿقسيتماظدرادة سـد ربقر(األصاظة) م
اجملؿقسة م اظؼقاس م اٌؿقدط م

اهاسبراف
اٌعقاري م

اظؿؾاؼـ م

اخؿؾار واغسماٌقؾ م

أضؾ

أسؾك

درجة م

درجة م

ضقؿةم

علؿقىم

(ف) م

اظدهاظة ذ

اظؼؾؾل م 0.110 0.332 2.711
اظؿفرؼؾقة م
 3م
 1م
0
اظؾعدي م 0.018 0.134 4.059
(ن= )61ذ
 3.85م  4.31م
 1م
 5م
 7م
 0.037ذ غم.مد م
اظؼؾؾل م 0.110 0.333 2.523
 2.04م  3.19م
اظضابطة م
 9م
 0م
 6م
اظؾعدي م 0.018 0.135 2.497
(ن= )61ذ
 2.31م  2.77م
 5م
 9م
 1م
وباظرجقع إظب اىدولم()2مند أن ضقؿة ( ف) ؼب اخؿؾار واغس اٌقؾ م()0.037موػل ضقؿة شرل داظةمإحصائقـبا سـد عبقع علؿقؼات
 2.23م  3.38م

اظدهاظة مما ؼعرل إظبمإعؽاغقة عقاصؾة اظؿقؾقؾ اهادؿدهاظل ظؾـؿائج بادؿكدام هؾقؾ اظؿؾاؼـماٌصاحب م
اظؿقؾقؾ اهادؿدهاظل ظؾػرض األول 2م
جدول رقمذ( )3ذ
ؼقضح غؿائج اخؿؾار هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم) ( ANCOVAمٌعرصة اظدهاظة ظؾػرق بني اٌؿقدطات اظؾعدؼةمظدرجات طؾ
عـ اجملؿقسة اظؿفرؼؾقة واظضابطة ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقرم(ماألصاظةم) م
ذبؿقع

درجة

عؿقدط

اٌربعات م

ايرؼة م

اٌربعات م

اٌقدؼؾماٌصقح ذ

19.677

interceptذ
اظؿؼارع ذ

 2م

 9.838م  706.891م  0.001م  0.980م

 3.560م

 1م

 3.560م  255.813م  0.001م  0.898م

 0.145م

 1م

 0.145م

 0.264م

 17.116م

 1م

 17.116م  1229.805م  0.001م  0.977م

 0.404م

 29م

 364.011م

 32م

 20.080م

 31م

عصدر اظؿؾاؼـ م

اظؿغاؼر (اهاخؿؾارذ
اظؼؾؾل) ذ
األنر اظؿفرؼيبذ
(اجملؿقسة) ذ
اًطأ ذ
اجملؿقع ذ
اجملؿقع اٌصقح ذ

ضقؿة ( ف) م

 10.399م

 0.014م
م
م

علؿقىم
اظدهاظة م

 0.01م

عربعمإؼؿا م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
111

اجملؾةذالعربقةذلؾدراداتذالرتبووةذوذاالجتؿاعقة ذ
العددذالثانيذ:ذوـاورذ3102

ذ

ذ ذ

ذ

ذ

ذ

ذ ذ

فاعؾقة ادتخدام الؼصص الؼرآني يف تـؿقة مفاراتذالتػؽري اإلبداعي لدى طػلذما قبل ادلدردة ذ

باظرجقع إظب اىدول م()3مند أن ضقؿة ( ف) ظألنر اظؿفرؼيب بنيماجملؿقسؿني بؾغتم()1229.805موػل ضقؿة داظة
إحصائقـبا سـد علؿقى اظدهاظةم( ،)0.001طؿا غالحظ أن حفؿ األنر اظؿفرؼيب بؾغ ()0.977موػق ضبدد ظـا عؼدارمعا مت
تغقرله عـ درجات ؼب اظعاعؾ اظؿابع بؿأنرل عـ اظعاعؾ اظؿفرؼيب اٌلؿؼؾ؛مممامؼدل سؾك وجقد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني
عؿقدطات درجات أرػالماجملؿقسؿني اظضابطة واظؿفرؼؾقة ؼب اظؿطؾقؼ اظؾعدي ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرلماإلبداسل ظدى
رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقرماألصاظة .م
ممممموباظرجقع إظب اىدول م(  ) 2مند أن اظػرق بني اٌؿقدطات اظؾعدؼةمظؾؿفؿقسؿني اظضابطة و اظؿفرؼؾقة طان ظصاحل
اجملؿقسة اظؿفرؼؾقة ذات اٌؿقدطم األطدل (  ) 4.0597عؼابؾ اجملؿقسة اظضابطة ذات اٌؿقدط األصغر( م 2.4971م)م
باظؿاظل سؾقـا رصض م
م
اظػرض اظصػري وضؾقل اظػرض اظؾدؼؾ  :م
مممممتقجد صروق ذاتمدهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼبماظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد
ضؾط اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمؼب ذبال اظؿعؾرل اظػين باظردؿ ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة؛مظصاحل
أرػال اجملؿقسةماظؿفرؼؾقة سـد ربقر األصاظة.
اخؿؾار اظػرض اظـاغل2مها تقجد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجاتمأرػال اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼب
اظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط اظؿطؾقؼماظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدىمرػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر اظطالضة.
اظؿقؾقؾ اظقصػل ظؾػرض اظـاغل:هاخؿؾار اظػرض اظـاغل ضاعت اظدرادةماياظقة بادؿكداممهؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحب اٌقضح ؼب
اىداول اظؿاظقة سؾك ماظؿقاظل م( )6-5-4واخؿؾار (ت) مظؾعقـات اٌلؿؼؾة م(T-Test for Independent-
)Samplesمواخؿؾارم)(Levene’sمظؿفاغس اظؿؾاؼـ.
ذ
جدول رقم ( )4ذ
ؼقضحمغؿائج اخؿؾارم(ت)مٌعرصة اظػروق ؼب عؿقدط درجات اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرلماإلبداسل ظدى رػؾ عا
ضؾؾ اٌدردة جملؿقسيت اظدرادة سـد ربقرم(ماظطالضةم) م
اخؿؾارLevene's
اجملؿقسة ذ

اٌؿقدط ذ

ظؿفاغس اظؿؾاؼـ ذ

اهاسبرافم

اٌعقاري م (ف)مضقؿةم علؿقىمم

ضقؿة

درجة

علؿقى

عؿقدط

(ت) م ايرؼة م اظدهاظة م اهاخؿالف م

اهاخؿالف م دهاظة ذ
ورؼؾقة م
(ن= )61م
ضابطة م
(ن= )61ذ

.1652م 3م  0.3244م
 0.009م غم.مد م  2.015م  30م غم.مد م  0.2253م
 2.4899م 0.3079م
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ذ

ذ

ذ
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د.ذأمحدذحمؿدذعؾيذالزعيبمذذذذد.ذوفاءذدؾقؿانذحمؿودذعوجان ذ

ذ
وباظرجقع إظب جدول ()4م ند أن ضقؿة اخؿؾارم( تم) بؾغتم(  ( 2.015وػل ضقؿة شرل داظةمإحصائقـبا،مطؿا ند أن ضقؿة
م
(ف) هاخؿؾارم) ( Levene’sمظؿفاغسماظؿؾاؼـ بؾغت ) ( 0.009موػل ضقؿة شرل داظة إحصائقـبا،ممما ؼؤطد واغس
اجملؿقسؿنيماظضابطة واظؿفرؼؾقة ؼب اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل سـد ربقر اظطالضة.
ممممموضؾؾ اظؾدء بادؿكدام هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم ) (ANCOVAؼب اظؿطؾقؼ اظؾعدي ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل
اإلبداسل ظدىمرػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر اٌروغة ،ضاعت اظدرادةماياظقة باظؿقؼؼ عـ ذروط ادؿكداممهؾقؾ اظؿؾاؼـ
اٌصاحبم)(ANCOVAمبادؿكدام اخؿؾار واغس اٌقؾ ظؾؿطؾقؼماظؾعدي ظؾؿؼقاس.
ذ
جدول رقم ()5
ؼقضح عؿقدط درجات اٌؼقاس اظؼؾؾل و اظؾعدي ظؿؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة،وغؿائج اخؿؾار
واغس اٌقؾ ظؾؿػاسؾ بني اٌؿغرل اٌصاحب واظعاعؾ جملؿقسيتماظدرادة سـد ربقر (ماظطالضةم)م م
اجملؿقسة م اظؼقاس م اٌؿقدط م

اهاسبراف

اظؿؾاؼـ م

اٌعقاري م

أسؾك

أضؾ

اخؿؾار واغسماٌقؾ م

درجة م درجة م ضقؿةم(ف) م

اظؿفرؼؾقة م اظؼؾؾل م  0.3244 2.7153م

 0.1053م

 2.23م

 3.46م

(ن= )61م اظؾعدي م 4.1252م 0.1583م

 0.0251م

 3.85م

 4.38م

اظضابطة م اظؼؾؾل م  2.4899م 0.3079م
(ن= )61م اظؾعدي م 2.4514م 0.1798م

 0.0948م

 2.04م

 3.08م

 0.0323م
م

 2.15م

 2.92م

علؿقىم
اظدهاظة م
غذ

 0.038م

.ذ
د ذ

وباظرجقع إظب اىدولم()5مند أن ضقؿة( ف) ؼب اخؿؾار واغس اٌقؾم0.038ذذوػل ضقؿة شرل داظةمإحصائقـبا سـد عبقع
علؿقؼات اظدهاظة مما ؼعرل إظب إعؽاغقة عقاصؾة اظؿقؾقؾ اهادؿدهاظل ظؾـؿائج بادؿكدام هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم
( )ANCOVAم
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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ذ

ذ

ذ
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اظؿقؾقؾ اهادؿدهاظل ظؾػرض اظـاغل :م
جدول رقم ( )6ذ
ؼقضح غؿائج اخؿؾار هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم) )ANCOVAمٌعرصة اظدهاظة ظؾػرق بني اٌؿقدطات اظؾعدؼة ظدرجات طؾ
عـ اجملؿقسة اظؿفرؼؾقة واظضابطة ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر اظطالضة :م
عصدر اظؿؾاؼـ م

درجة

ذبؿقع

عؿقدط

اٌربعات م ايرؼة م اٌربعات م
11.
 328م

ضقؿة (ف) م

علؿقىم
اظدهاظة م

عربعمإؼؿا م

اٌقدؼؾماٌصقح م

22.656

 2م

interceptم
اظؿؼارع م

 2.832م

 1م

 2.832م  133.210م  0.001م  0.821م

 0.244م

 1م

 0.244م  11.484م  0.01م  0.284م

 18.253م

 1م  18.253م 858.579م  0.001م  0.967م

اظؿغاؼر
(اهاخؿؾاراظؼؾؾل) م
األنر اظؿفرؼيبم
(اجملؿقسة ) م
اًطأ م
اجملؿقع م
اجملؿقع اٌصقح م

 532.864م  0.001م  0.974م

 0.617م  29م  0.021م
م
 369.279م  32م
ذ

 23.273م  31م

م

م

م

م

م

م

ذ

ذ

ذ

م
باظرجقع إظب اىدولم(م6م)مند أن ضقؿة ( ف) ظألنر اظؿفرؼيب بنيماجملؿقسؿني بؾغتم(م 858.579ذ)ذوػل ضقؿةمداظة
إحصائقـبا سـد علؿقى اظدهاظةم( ،)0.001ذ طؿا غالحظ أن حفؿ األنر اظؿفرؼيب بؾغم(،)0.967موػق ضبدد ظـا عؼدارمعا مت
تغقرله عـ درجات ؼب اظعاعؾ اظؿابع بؿأنرل عـ اظعاعؾ اظؿفرؼيب اٌلؿؼؾ؛مممامؼدل سؾك وجقد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني
عؿقدطات درجات أرػالماجملؿقسؿني اظضابطة واظؿفرؼؾقة ؼب اظؿطؾقؼماظؾعدي ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرلماإلبداسل ظدى
رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقرماظطالضة .م
ممممموباظرجقع إظب اىدولم( )5ند أن اظػرق بني اٌؿقدطات اظؾعدؼةمظؾؿفؿقسؿني اظضابطة و اظؿفرؼؾقة طان ظصاحل اجملؿقسة
اظؿفرؼؾقة ذات اٌؿقدطم األطدل ( )4.1252عؼابؾ اجملؿقسة اظضابطة ذات اٌؿقدطماألصغرم()2.4514ذباظؿاظل سؾقـا رصض
اظػرض اظصػريموضؾقل اظػرض اظؾدؼؾ :تقجد صروق ذاتمدهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة
واظضابطة ؼبماظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردةمظصاحل
أرػال اجملؿقسةماظؿفرؼؾقة سـد ربقر ااظطالضة .م
م
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ذ
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د.ذأمحدذحمؿدذعؾيذالزعيبمذذذذد.ذوفاءذدؾقؿانذحمؿودذعوجان ذ

ذ
 8اختبار الػرض الثالث:مها تقجد صروق ذات دهاظف إحصائقة بني عؿقدطل درجاتمأرػال اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة و اظضابطة ؼب
م
اظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط اظؿطؾقؼماظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدىمرػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقرماٌروغة.
أ  .اظؿقؾقؾ اظقصػل ظؾػرض اظـاظث:هاخؿؾار اظػرض اظـاظث ضاعت اظدرادةماياظقة بادؿكداممهؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحب اٌقضح ؼب
اىداول اظؿاظقة سؾك ماظؿقاظل م( ،)9-8-7واخؿؾار( ت) ظؾعقـات اٌلؿؼؾة م)(Independent-Samples T Testم
واخؿؾارم)(Levene’sمظؿفاغس اظؿؾاؼـ.
ذ
جدول رقم ( )7ذ
ؼقضح غؿائج اخؿؾارم(ت) ٌعرصة اظػروق ؼب عؿقدط درجات اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرلماإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ
اٌدردة جملؿقسيت اظدرادة سـد ربقرمم(ماٌروغةم) م
اخؿؾارم
اجملؿقسة م اٌؿقدط م

اهاسبرافم

Levene'sظؿفاغس

اٌعقاري م

علؿقىممم

ضقؿةم(ف) م
ورؼؾقة
)ن=  )61م
ضابطة م
)ن=  )61م

ضقؿةم

اظؿؾاؼـ م

درجةم علؿقى

(ت) م ايرؼة م اظدهاظة م

عؿقدط
اهاخؿالف م

اظدهاظة م

 2.6464م 0.2204م
غم.مد م 1.160

 1.640م

 30م غم.مد م

0.1106

 0.3111 2.5356ذ

م
وباظرجقع إظب جدول ()7مند أن ضقؿة اخؿؾار( ت) بؾغتم( (1.160موػل ضقؿة شرل داظة إحصائقـبا،مطؿا ند أن ضقؿةم(ف)
هاخؿؾار م)  ( Levene’sمظؿفاغسماظؿؾاؼـ بؾغتم( )1.640وػل ضقؿة شرل داظة إحصائقـبا،مما ؼؤطدمواغس اجملؿقسؿنيم
اظضابطة واظؿفرؼؾقة ؼب اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل سـد ربقر اٌروغة .م
ممممموضؾؾ اظؾدء بادؿكدام هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبمم)(ANCOVAمؼب اظؿطؾقؼماظؾعدي ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل
ظدىمرػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر األصاظة ،ضاعت اظدرادةماياظقة باظؿقؼؼ عـ ذروط ادؿكداممهؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم
)(ANCOVAمبادؿكدام اخؿؾار واغس اٌقؾ ظؾؿطؾقؼ اظؾعدي ظؾؿؼقاس .
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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جدول رقم()8
ؼقضح عؿقدط درجات اٌؼقاس اظؼؾؾل واظؾعدي ظؿؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة ،وغؿائج اخؿؾار واغس
اٌقؾ ظؾؿػاسؾ بنيماٌؿغرل اٌصاحب واظعاعؾ جملؿقسيتماظدرادة سـد ربقر (اٌروغة) م
اجملؿقسة م اظؼقاس م

اٌؿقدط م

اهاسبراف
اٌعقاري م

اظؿؾاؼـ م

اخؿؾار واغسماٌقؾ م

أضؾ

أسؾك

درجة م

درجة م ضقؿةم(ف) م

علؿقىم
اظدهاظة م

0.22
اظؿفرؼؾقة م اظؼؾؾل م 2.6462
 04م
0.11
(ن= )61م
 4.31م
 0.0130م  3.88م
اظؾعدي م  4.0524م
 39م
 0.239م غم.مد م
0.31
 3.27م
 0.0962م  2.15م
اظضابطة م اظؼؾؾل م  2.5356م
 11م
0.14
(ن= )61م
 2.58م
 0.0219م  2.04م
اظؾعدي م  2.3408م
 79م
وباظرجقع إظب اىدول ) (8ند أن ضقؿة ) ف( ؼب اخؿؾار واغس اٌقؾ (،)0.239موػل ضقؿة شرل داظة إحصائقـبا سـد عبقع
 0.0486م  2.27م

 3.08م

علؿقؼات اظدهاظة مما ؼعرل إظبم(إعؽاغقة عقاصؾة اظؿقؾقؾ اهادؿدهاظل ظؾـؿائج بادؿكدام هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم (.
)  ANCOVAم
ب.اظؿقؾقؾ اهادؿدهاظل ظؾػرض اظـاظث:م م
جدول رقم ( ) 9ذ
ؼقضح غؿائج اخؿؾار هؾقؾ اظؿؾاؼـ اٌصاحبم) ( ANCOVAمٌعرصة اظدهاظة ظؾػرق بني اٌؿقدطات اظؾعدؼةمظدرجات طؾ عـ
اجملؿقسة اظؿفرؼؾقة واظضابطة ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة سـد ربقر اٌروغة :م
مصدر التباون ذ
ادلودولذادلصحح ذ

جمؿوعذ

درجةذ

متودطذ

ادلربعات ذ

احلروة ذ

ادلربعات ذ

ققؿة ( ف) ذ

مدتوىذ

مربعذ

الداللة ذ

إوتا ذ

23.547

 2ذ

 11. 773ذ  824.312ذ  0.001ذ  0.983ذ

interceptذالتؼاطع ذ

 2.204ذ

 1ذ

 2.204ذ

 154.334ذ  0.001ذ  0.842ذ

التغاور (االختبارذالؼبؾي) ذ

 0.109ذ

 1ذ

 0.109ذ

 0.01ذ  0.208ذ

 21.790ذ

 1ذ

 21.790ذ  1525.616ذ  0.001ذ  0.981ذ

األثر التجرويبذ(اجملؿوعة
) ذ

 7.604ذ

اخلطأ ذ

 0.414ذ

 29ذ

 0.014ذ

ذ

ذ

ذ

اجملؿوع ذ

 350. 941ذ

 32ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

اجملؿوع ادلصحح ذ

 23.961ذ

 31ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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د.ذأمحدذحمؿدذعؾيذالزعيبمذذذذد.ذوفاءذدؾقؿانذحمؿودذعوجان ذ

ذ
باظرجقع إظب اىدولم))9مند أن ضقؿة ( ف) ظألنر اظؿفرؼيب بني اجملؿقسؿنيمبؾغتم()1525.616موػل ضقؿة داظة إحصائقـبا
م
سـد علؿقى اظدهاظةم( ،)0.001طؿامغالحظ أن حفؿ األنر اظؿفرؼيب بؾغ م(،)0.981موػق ضبدد ظـا عؼدار عا مت تغقرله عـم
درجات ؼب اظعاعؾ اظؿابع بؿأنرل عـ اظعاعؾ اظؿفرؼيب اٌلؿؼؾ؛ممما ؼدل سؾك وجقدمصروق ذات دهاظة إحصائقة بني عؿقدطات
درجات أرػال اجملؿقسؿني اظضابطةمواظؿفرؼؾقة ؼب اظؿطؾقؼ اظؾعدي ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا ضؾؾ
اٌدردة سـد ربقر اٌروغة .م
ممممموباظرجقع إظب اىدولم( )8ند أن اظػرق بني اٌؿقدطات اظؾعدؼة ظؾؿفؿقسؿنيماظضابطة واظؿفرؼؾقة طان ظصاحل اجملؿقسة
اظؿفرؼؾقة ذات اٌؿقدط األطدلم()4.0524م عؼابؾ اجملؿقسة اظضابطة ذات اٌؿقدط األصغر )  ( 2.3408باظؿاظل سؾقـا رصض
اظػرض اظصػري ،وضؾقل اظػرض اظؾدؼؾ:تقجد صروق ذات دهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة
واظضابطة ؼبماظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلم ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة؛مظصاحل
أرػال اجملؿقسةماظؿفرؼؾقة سـد ربقر اٌروغة .م
مممممباظؿاظل سؾقـا رصض اظػرض اظصػري وضؾقل اظػرض اظؾدؼؾ2متقجد صروق ذاتمدهاظة إحصائقة بني عؿقدطل درجات أرػال
اجملؿقسؿني اظؿفرؼؾقة واظضابطة ؼبماظؿطؾقؼ اظؾعدي بعد ضؾط اظؿطؾقؼ اظؼؾؾل ٌؼقاس تؼققؿ عفارات اظؿػؽرل اإلبداسلمظدى رػؾ عا
ضؾؾ اٌدردة؛ مظصاحل أرػال اجملؿقسةماظؿفرؼؾقة سـد احملاور م( ماألصاظةموماظطالضةمواٌروغةم)،ممما ؼعرل إظب صاسؾقة ادؿكدام
اظؼصص اظؼرآغل طؿصدر ؼب تـؿقةمعفارات اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رػؾ عا ضؾؾ اٌدردة .م
ذ
مـاقشة نتائج الدرادةذوتوصقاتفا:
أوها-م تعرلمغؿائجماظدرادةماٌؿعؾؼةمباظػرضماألولمإظبمأنماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمطاغتمأصضؾمعـماجملؿقسةماظضابطةمؼبمعفارةماألصاظةم
ؼبماهاخؿؾارماظؾعديمٌفارات ماظؿػؽرلماإلبداسل .موػذهماظـؿقفةمتعينمأنمأرػال معامضؾؾماٌدردةماظذؼـمؼؿعؾؿقنمبقادطةماظؼصصم
اظؼرآغلمدؿزدادمظدؼفؿمعفارةماألصاظةمأطـرمعـماألرػالماظذؼـمضبرعقنمعـمػذاماظؿعؾؿ.موضدمتعزىمػذهماظـؿقفة ظؽقنماظؼصصماظؼرآغقةم
متـؾمغعارا ممؿعا ظألرػال ؼـري خقاشلؿ و ؼـؿل صقفؿ دواصع اظؿعؾرلمسـ أغػلفؿ،مػذامإظبمجاغبماظعدلمواظعظاتمواظدروسماإلشلقةم
اظيتمغلؿؿدػامعـماظؼصص.مورمبامتعزىمػذهماظـؿقفةمإظبمعامتؿؿقزمبفماظؼصصماظؼرآغلمعـمجدةموتػردمدقاءمؼبماألدؾقب،مأممؼبم
احملؿقى ،مأممؼب مايؾؽة ،مأممؼبمتصقؼر ماظعكصقات مواألحداث ،منؿ ماظقصقل مإظب مايؾ ،موذظؽ مبطرؼؼة معـلفؿةمعع ماٌؿطؾؾاتم
اظعؼؾقةمواهاغػعاظقةمظدىماظطػؾماٌلؿؿعمأوماٌؿؾؼل،موإنمػذهماىدةمواظؿػردمتـعؽسمسؾكمعفارةماألصاظةمؼبماظؿػؽرلماإلبداسلمظدىم
رػؾمعامضؾؾماٌدردةمبعؿرم -5م 1مدـقاتماظذيمؼؿؿقزمبلعةمؼبماًقالمواظػضقظقةماٌعرصقةمواظؿلاؤلماظذيمؼؿفاوزمحدودماظقاضعم
أحقاغا .م
ممممموتؿػؼ مػذه ماظـؿقفة معع مدرادات مطؾ معـ مأبق ماظعاعات م( )3331ماظيت متقصؾت مإظب مأن ماجملؿقسة ماظؿفرؼؾقة ماظيت مخضعتم
ظؾدلغاعج ماظؿعؾؿل معـ مخالل ماظؼصص متػقضت مسؾك ماجملؿقسة ماظضابطة مؼب معفارة ماألصاظة ،مودرادة مأظؽلـدر موباترؼعقام
) (Alexander & Patricia, 1994م ماظيت مأذارت مغؿائففا مإظب مأن معفارات ماألرػال ماٌؿعؾؼة مبايؾقل ماإلبداسقة مؼبم
األصاظةمضدمزادت مبعدماظؿدرؼبمعـمخاللماظؼصصماًقاظقةمواظقاضعقة.مودرادةمايؿقيم()6001ماظيتمأذارتمإظبمتػقق مإغاثم
اجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمؼبمعفارةماألصاظة.م م
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فاعؾقة ادتخدام الؼصص الؼرآني يف تـؿقة مفاراتذالتػؽري اإلبداعي لدى طػلذما قبل ادلدردة ذ

ناغقا -متعرل مغؿائجماظدرادةماٌؿعؾؼة مباظػرضماظـاغلمإظبمأنماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمطاغتمأصضؾمعـماجملؿقسةماظضابطةمؼبمعفارةم
اظطالضة مؼب ماهاخؿؾار ماظؾعدي مٌفارات ماظؿػؽرل ماإلبداسل .موػذه ماظـؿقفة متعين مأن مأرػال معا مضؾؾ ماٌدردة ماظذؼـ مؼؿعؾؿقن مبقادطةم
اظؼصصماظؼرآغلمدؿزدادمظدؼفؿمعفارةماظطالضةمأطـرمعـماألرػالماظذؼـمضبرعقنمعـمػذاماظؿعؾؿ.مورمبامتعزىمػذهماظـؿقفةمإظبماطؿلابم
األرػالمشزارةمظػظقةموععـقؼةمعـمخاللماظؼصصماظؼرآغقةماظغـقةمباٌعاغلموتـقعماألظػازمممامؼلفؿمؼبمزؼادةمحصقؾةماظطػؾمعـماظـروةم
اظؾغقؼةموػذامميؽـفمعـماظؿعؾرلمسـماألصؽارمواٌعاغلمبعددمأطدلمعـماألظػاز.موضدمظقحظمأنـاءماظؿطؾقؼمهلـمعلؿقىماظؾػظمواظؿعؾرلم
اظؾػظلمظدىماألرػال،موتؿػؼمغؿقفةماظدرادةماياظقةمععمغؿائجمدراداتمطؾمعـمأبقماظعاعاتم()3331مودرادةمأظؽلـدرموباترؼعقام
)(Alexander & Patricia, 1994مماظيتمتقصؾتمإظبمأنماظطالضةمتزدادمعـمخاللماظؿدربمسؾكماظؼصةمودرادةمايؿقيم
()6001ماظيتمأذارتمإظبمتػققمإغاثماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمؼبمعفارةماظطالضة.م م
مممممناظـا-م تعرلمغؿائجماظدرادةماٌؿعؾؼةمباظػرضماظـاظثمإظبمأنماجملؿقسةماظؿفرؼؾقةمطاغتمأصضؾمعـماجملؿقسةماظضابطةمؼبمعفارةم
اٌروغةمؼبماهاخؿؾارماظؾعديمٌفاراتماظؿػؽرلماإلبداسل.موػذهماظـؿقفةمتعينمأنمأرػالمعامضؾؾماٌدردةماظذؼـمؼؿعؾؿقنمبقادطةماظؼصصم
اظؼرآغلمدؿزدادمظدؼفؿمعفارةماٌروغةمأطـرمعـماألرػالماظذؼـمضبرعقنمعـمػذاماظؿعؾؿ.مورمبامتعزىمػذهماظـؿقفةمإظبمعامهؿؾفماظؼصصم
اظؼرآغل معـ مععان معؿـقسة متعؿؾ مسؾك مزؼادةمخدلات ماظطػؾ ،مووعؾف مؼؿصقر معقضػ ماألغؾقاء ماظذؼـ مطاغقا مسؾكمحؼ مباإلضاصة مإظبم
اظؽاصرؼـمأوماظعاصنيماظذؼـمطاغقامسؾكمبارؾ،موػذهماًدلاتماٌؽؿلؾةمتلاسدماظطػؾماظؿعرفمسؾكمايفةماظلؾقؿةمومتققزػامسـم
ايفةماظؾارؾةممبـطؼماظطػؾمغػلفمممامؼؤديمبفمإظبماهاغػؿاحمسؾكماًدلاتمأطـرموؼػلحمظفماجملالماهاغؿؼالمإظبمتػفؿماظقضعمبأطـرم
عـمزاوؼة،موإذا معامرجعـامظـظرؼةمبقاجقف مؼبماظـؿقماٌعرؼبمؼعرلمضطاعلمإظبمأنمرػؾمعامضؾؾماٌدردةمبعؿرم-5م 1مدـقاتمؼؽقنمعرغام
أطـرمعـماظطػؾمبعؿرم 0-3مدـقاتموذظؽمظـفاحفمؼبماظؿكؾصمعـماظؿؿرطزمحقلماظذاتمبعؽؾمأصضؾمعـماألسؿارماظلابؼة،موإنم
األغعطةماىؿاسقةمواظعؼؾقةمطاظؼصصمؼبمػذاماظعؿرمطبػػمعـمورأةماظؿؿرطز.مم م
ممممموتؿػؼ مغؿقفة ماظدرادة ماياظقة معع مغؿائج م مدرادات مطؾ معـ مأبق ماظعاعات م( )3331مودرادة مأظؽلـدر موباترؼعقام
)(Alexander & Patricia, 1994مماظيتمتقصؾتمإظبمأنماٌروغةمتزدادمعـمخاللماظؿدربمسؾكماظؼصة.مودبؿؾػماظدرادةم
اياظقةمععمدرادةمايؿقيم()6001ماظيتمٕمتؿقصؾمإظبمإظبمزؼادةمؼبمعفارةماٌروغةمألرػالمعامضؾؾماٌدردةمبعدمخضقسفؿمظؾؿدرؼبم
سؾكماظؿػؽرلماإلبداسل .م
م
التوصقات م
تقصلماظدرادةماياظقةمباآلتل 2م
 اػؿؿامماٌربنيمؼبمرؼاضماألرػالمبؿـؿقةمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسل،موسدممتأخرلماظؿدرؼبمسؾكمػذهماٌفاراتمٌراحؾمهاحؼة.


تدرؼبماٌعؾؿاتمؼبمرؼاضماألرػالمسؾكمادؿكدامماظؼصصماظؼرآغلمظؿـؿقةمعفاراتماظؿػؽرلماإلبداسلم(اظطالضة،مواألصاظة،م

واٌروغة).
 اظذلطقز ؼب ععاىة اظؼصة اظؼرآغقة سؾك اظـؿاذج اظؾعرؼة اظعاعة اظيت تلاسد اظؿؾؿقذ ؼبماظؿقجقف واٌعارطة.
 تضؿنيماظؼصصماظؼرآغلمؼبمعـاػجمرؼاضماألرػال.م
 إجراءماٌزؼدمعـماظدراداتمحقلمصاسؾقةماظؼصصماظؼرآغلمؼبمتـؿقةمعفاراتماظؿػؽرلماألخرىماظـاضدموحؾماٌعؽالتم...موشرلهم
وذظؽمٌراحؾمسؿرؼةمعؿـقسة.
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ذ

ادلراجع 2م

م

اظؼرآنماظؽرؼؿ .م

 .6صققح علؾؿ بعرح اظـقوي،معرجع دابؼ،مج ،60مطؿاب اظلالم،مباب اظطرلة واظػأل ،وعا ؼؽقن صقف عـ اظعؤم،مص 333م
 .3أبقمجادو،مربؿد،مغقصؾ،مربؿدم()3331متعؾقؿماظؿػؽرلماظـظرؼةمواظؿطؾقؼ،مسؿان،مدارماٌلرلة.م م
 .2أبقماظعاعات،ماظعـقدم() 3331مصاسؾقةمادؿكداممضصصماألرػالمطؿصدرمظؾؿعؾرلماظػينمؼبمتـؿقةماظؿػؽرلماإلبداسلمظدىمرػؾمعام
ضؾؾماٌدردة،مرداظةمعاجلؿرلمشرلمعـعقرة،مجاععةمأمماظؼرى،معؽةماٌؽرعة،ماظلعقدؼة .م
 .0أبقمذـب،مسادلم(60٥3م)محبثم(نؼاصةماظطػؾماظعربل)2م،مذبؾةم(اظػردان)،ماظعدد()60متعرؼـماظـاغلم .23-30م
 .5أبق اظـصر ،عدحتم()3330مرساؼة أصقاب اظؼدرات اًاصة ،اظؼاػرة2مذبؿقسة اظـقؾ اظعربقة .م
 .1أغبد،معدػش سؾل ( )60٥3األػداف اظذلبقؼة ؼب اظؼصص اظؼرآغل  .رداظةمعاجلؿرلمشرلمعـعقرةم ؼبماظذلبقةماإلدالعقةم
واٌؼارغةمطؾقةماظذلبقةممبؽةماٌؽرعة2مجاععةمأمماظؼرى .م
 .1باظعؾقد،مذقكةمبـتمسؾدمآم()3335ماظؼقؿ اظذلبقؼة اٌؿضؿـة ؼب اظؼصصمضؿـماظـعاطمشرلماٌـففل -مباٌرحؾةماهابؿدائقةم
باٌؿؾؽة اظعربقة اظلعقدؼة،مرداظةمعاجلؿرلمشرلمعـعقرة،مجاععةمأمماظؼرىم2طؾقةماظذلبقة.
 .٥بـمعـظقر،معبال اظدؼـ ربؿد بـ عؽرم  ،ظلان اظعرب ،ج ،٥ص 1م
 .0تقصقؼ،مأزلاء،موخؾػ،مأعؾم()333٥مصاسؾقةماظؼصةمطؿدخؾمإلمناءماظذطاءماظعارػلمظطػؾماظروضة،مذبؾةماظطػقظةماظعربقة،م
عجم63م(2)21م-21م.13م م
 .63اىرجاغل،مسؾلماظؿعرؼػات،ماظؼاػرة2مدار اظرذاد .م
 .66جروان،مصؿقلمسؾدماظرغبـم()333٥ماٌقػؾةمواظؿػققمواإلبداع،مط،2مسؿان،مدارماظػؽر.
 .63جروان،مصؿقل سؾدماظرغبـ()3333ماإلبداع ،سؿان2مدار اظػؽر .م
 .62حؾقب،مذبدي سؾد اظؽرؼؿم()3333محبقث ودرادات ؼب اظطػؾماٌؾدع.اظؼاػرة.عؽؿؾة األنؾقماٌصرؼة.
 .60حرؼري،مسؾد آ ربؿدم( )60٥0اظؼقؿ ؼبماظؼصصماظؼرآغلماظؽرؼؿ،مرداظةمدطؿقراهمشرلمعـعقرة،مطؾقةماظذلبقة2متربقةم
إدالعقة،معصر2مجاععةمرـطا .م
 .65حلني ،طؿال اظدؼـم.)6000(.م صـ رواؼة اظؼصة وضراءتفا ظألرػال ٌعؾؿات وأعـاء اٌؽؿؾات برؼاض األرػال واٌدارس
اهابؿدائقة ،اظؼاػرة :اظدار اٌصرؼة اظؾؾـاغقة .م
 .61ايؿقي ،مغفك م( .)6001مأنر مبرغاعج متعؾقؿل مؼب متـؿقة ماظؿػؽرل ماإلبداسل مظدى مأرػال ماظلـة ماظـاغقة مؼب ماظروضة ،مرداظةم
عاجلؿرلمشرلمعـعقرة،ماىاععةماألردغقة،مسؿان،ماألردن .م
 .61اًـقؾة ،ػـد ( .)3333إدارة رؼاض األرػال ،ط  ،6اظعني 2دار اظؽؿاب اىاععل .م
 .6٥راذد،مسؾلم( )3336مبرغاعج د.مراذد:متـؿقة ضدرات اهابؿؽار ظدىماألرػال،ماظؽقؼت2مدار اظؽؿاب ايدؼث .م
 .60روذؽا،ماظؽلـدروم(م60٥0م).ماإلبداعماظعاممواًاص،مترعبةمد.شلانمسؾدمايلمأبقمصكر،مسإماٌعرصة،ماظؽقؼت.م م
 .33اظزػراغل،معلػر دعقدم( )3332ادذلاتقفقات اظؽعػ سـ اٌقػقبني واٌؾدسني ورساؼؿفؿ بني األصاظة واٌعاصرة ،عؽةم
اٌؽرعة2مدار رقؾة اًضراء .م
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 .36اظزؼات،مصؿقلم(.)3336ماٌؿػقضقنمسؼؾقامذوومصعقباتماظؿعؾؿ،ماظطؾعةماألوظب،ماظؼاػرة،معصر.
 .33اظلرور،مغادؼامػاؼؾم()3363معدخؾمإظبمتربقةماٌؿؿقزؼـمواٌقػقبني،مسؿان،مدارماظػؽر .م
 .32دعقد ،ربؿقد ذاطرم) )1993أدادقات ؼب أدب األرػال .اظرؼاض2م دار اٌعراج اظدوظقة ظؾـعر .م
 .30زلارة ،سزؼز ،وآخرونم(م )6011دقؽقظقجقة اظطػقظة ،سؿان2م دار اظػؽر .م
 .35اظعاروغل،مؼعؼقب،م ( )60٥٥اآلنار اظلؾؾقة ظؽؿب األرػال اٌذلعبة سؾكماظؼقؿماظذلبقؼة،منؼاصةماظطػؾمدؾلؾة حبقثم
ودراداتماظعددم()3ماٌرطزماظؼقعلم ظـؼاصةماظطػؾ.
 .31اظعـؼقطل،مربؿد حؾقب آم(3335م)  ،تصقر عؼذلح ظؿـؿقة اظؿػؽرل اإلبداسل ظدى رالب اٌرحؾة اظـاغقؼة عـ عـظقر
اظذلبقة اإلدالعقة ،رداظةمعاجلؿرل شرل عـعقرة ،جاععة أم اظؼرى2طؾقة اظذلبقة،مضلؿ تربقة إدالعقة وعؼارغة.
 .72اظعقخ ،ربؿد سؾد اظرؤوفم( ،)6001أدب األرػال وبـاء اظعكصقةم(عـظقر تربقي إدالعل) ،ط  ، 3دبل 2دارماظعؾؿ ذ
 .3٥ساعر ،أغبد ربؿد ( )60٥2سؾؿ غػس اظطػقظة ؼب ضقء اإلدالم ،ط  ،6جدة 2دار اظعروق .م
 .30سؾدمايؾقؿ،مربلماظدؼـم()3363ماظرؤؼةماإلدالعقةمإلسالمماظطػؾ ،اٌـظؿةماإلدالعقةمظؾذلبقةمواظعؾقممواظـؼاصة م
مhttp://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Attifl/attifl.htm.م
 .23اظعذلي،مغاؼر حفاجم()3332مأػؿ اظلؿات اهابؿؽارؼة ٌعؾؿلم(ماظصػقف اظعؾقام) عـ اٌرحؾة اهابؿدائقة وسالضؿفا بؼدرات
اظؿػؽرل اهابؿؽاريمظؾؿالعقذ مبدؼـة سرسر ،رداظة عاجلؿرل شرل عـعقرة ،جاععة أم اظؼرى2طؾقة اظذلبقة،مضلؿ سؾؿ اظـػس .م
 .26اظعزة ،دعقد حلينم() 3333متربقة اٌقػقبني واٌؿػقضني ،سؿان2مدار اظـؼاصةممم،ص  350م
 .23اظعلاف،مصاحل غبدم( )3333اٌدخؾ إظب اظؾقث ؼب اظعؾقم اظلؾقطقة،مط،3اظرؼاض2معؽؿؾة اظعؾقؽان .م
 .22سؼؾ ،ربؿقد سطا ( )600٥اظـؿق اإلغلاغل اظطػقظة واٌراػؼة ،ط  ،5اظرؼاض2م دار اًرصبل
 .20اظلعدغل،مسؾدمايؿقدم()60٥3ماظؼقؿ اظذلبقؼة ؼب اظؼصص اظؼرآغل ضصة دقدغا ؼقدػ ،رداظة عاجلؿرل شرل عـعقرة،
طؾقة اظؾـات 2ضلؿ أصقل اظذلبقة ،اظؼاػرة2مجاععة سني سلس .م
 .25صاحل ،أغبد زطلم( )60٥٥سؾؿ اظـػس اظذلبقي ،ط  ،60دار اٌعارف.
 .21اظضؾع ،نـاء ؼقدػم( ،)3336تعؾؿ اٌػاػقؿ اظؾغقؼة واظدؼـقة ظدى األرػال ،ط  ،6اظؼاػرة ،دار اظػؽر اظعربل  .م
 .21رفطاوي،مدقد أغبد ()60٥5م"اظؼقؿ اظذلبقؼة ؼب اظؼصص اظؼرآغل" ،رداظة عاجلؿرل عـعقرة ،آظقة اظذلبقة بأدقان،
جاععة أدققط،مدارماظػؽرماظعربل .م
 .2٥سقؼس،مسػاف أغبدم()2003مدقؽقظقجقة اإلبداع سـد األرػال ،سؿان2مدار اظػؽر .م
 .20سقلقي ،صؾاح سؾد اظؽرؼؿ ")3330(.واضع اظذلبقة اظؾقؽقة ؼب أدب اظطػؾ باٌؿؾؽة :درادة ظـؿاذج عـ ضصص األرػال".م
دؾلؾة حبقث اظـدوات واٌؤمترات .جاععة اٌؾؽ خاظد بأبفا ( : 0ج .) 3م
 .03اظغاعدي،مصاحل ضبلم( )3336اظؿػؽرل اهابؿؽاري ظدى تالعقذ اٌرحؾة اٌؿقدطة مبـطؼة جازان ،درادة عؼارغة ،رداظة
عاجلؿرل شرل عـعقرة،مجاععة أم اظؼرى2طؾقة اظذلبقة،مضلؿ سؾؿ اظـػس .م
 .06اظؼطاعل ،غاؼػةم( )3336متعؾقؿ اظؿػؽرل ظؾؿرحؾة األدادقة،مسؿان2مدارماظػؽر ظؾطؾاسة و اظـعر.
 .03اظؼطاعل ،ؼقدػم( ) 6003متػؽرل األرػال تطقره وررقمتعؾقؿف،مسؿان2ماألػؾقة ظؾـعر واظؿقزؼع.
م
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ذ
 .02ضـاوي ،ػدى ربؿد ()3332أدب اظطػؾ وحاجاتف وخصائصف ووزائػف ؼب اظعؿؾقة اظؿعؾقؿقة ،اظؽقؼت عؽؿؾة اظػالح ،ط  .6م
م
 .00طروبؾل،مآرنرجلم()3331ماهابؿؽار ؼب اظؿعؾقؿ واظؿعؾؿ ،ترعبة سؾد ايؽؿ اًزاعل ،اظؼاػرة2مدار اظػفر .م
 .05اظؽـاغل،مممدوح سؾد اٌـعؿ( )3335دقؽقظقجقة اإلبداع وأداظقب تـؿقؿف ،دار اٌلرلة ،سؿان
 .01طـعان ،أغبد سؾل )6005(.أدب اظطػؾ واظؼقؿ اظذلبقؼة،م دععؼ2م دار اظػؽر .م
 .01اظؽقالغل ،نقب )60٥1(.أدب األرػال ؼب ضقء اإلدالم،مبرلوت :عؤدلة اظرداظة .م
 .0٥سؾد ايؽقؿ،منالء اظلقدم(.)3336مأنرمذكصقات اظؼصة ؼب تـؿقة بعض اظؼقؿ األخالضقة ظدى رػؾ اظروضة عـ خالل
برغاعج ضصصل عؼذلح .رداظة عاجلؿرل شرلمعـعقرة.جاععة اظؼاػرة .ععفد اظدرادات و اظؾققثماظذلبقؼة .ضلؿ رؼاض
األرػال واظؿعؾقؿ اهابؿدائل.م م
 .00سؾد اظرغبـ ،ػدى عصطػك ربؿد( " )6006ادؿكدام اظؼصص اظدؼين ؼب تدرؼس بعض صروع اظذلبقة اظدؼـقة اإلدالعقة
وأنرػا سؾك هصقؾ تالعقذ اظصػ األول اإلسدادي وسؾك دؾقطفؿ اظدؼين "  ،رداظة عاجلؿرل  -شرل عـعقرة ،، -
دقػاج2مجاععة أدققط ،عـاػج وررق تدرؼس ظغة سربقة .م
 .53ذبؿع اظؾغة اظعربقة ،اٌعفؿ اظقدقط ،ج  ،3ط  ،2د.م ،د.ن ،د.ت ،ص  .5٥م
 .56اٌرصػل،مربؿد سؾل( )3333ضقؿ تربقؼة ؼب اظؼصص اظؼرآغل ،ذبؾة آظقة اظذلبقة ،جاععة أم اظؼرى ،اظعدد اظعاذر .م
 .53ربؿد ،نالء اظلقد سؾد ايؽقؿ( " )3336أنر ذكصقات اظؼصة ؼب تـؿقة بعض اظؼقؿ األخالضقة ظدى رػؾ اظروضة عـم
خالل برغاعج ضصصل عؼذلح"  ،رداظة عاجلؿرل  -شرل عـعقرة ،جاععة اظؼاػرة ،طؾقة اظذلبقة ،ضلؿمرؼاض األرػال.
 .52عصطػك،مصفقؿ()3331اظطػؾ واظذلبقة اإلبداسقة ،دار اظػؽر اظعربل ،اظؼاػرة .م
 .50اٌعرؼب،ماغعراحم(م3335م).متعؾقؿماظؿػؽرلماإلبداسلمظطػؾماظروضة،ماظدارماٌصرؼةماظؾؾـاغقة،ماظؼاػرة.مم م
 .55نقب ،أغبد()60٥5م صـ اظؽؿابة ظألرػال ،دؾلؾة درادات ؼب أدب األرػال ،ط . 5اظؼاػرة 2دار اظؽؿاب اظعربل ...م
 .51اظـكاظل،مأغبد سؾد آ(  )3330تـؿقة اظؼدرات اإلبداسقة ظدى سقـة عـ تالعقذ اٌرحؾة اهابؿدائقة مبقاصظة اظطائػ
اظؿعؾقؿقةم(درادة ذؾف ورؼؾقة)مرداظة عاجلؿرل شرل عـعقرة ،جاععة أم اظؼرى2مطؾقة اظذلبقة،مضلؿ سؾؿ اظـػس .م
 .51اشلقيت ،ػادي غعؿانم( )6011أدب األرػال :صؾلػؿف صـقغف ،ودائطف .دؾلؾة األظػ طؿاب( )23اظؼاػرة :اشلقؽة اٌصرؼةم
اظعاعة ظؾؽؿاب ،بغداد :دار اظعؤون اظـؼاصقة اظعاعة.
 .5٥ؼقدػ،مسؾدماظؿقابم( )3336دور أدب اظطػؾ ؼب اظؿـعؽة اظـؼاصقة ظألرػال وإسدادػؿ ظعإ اظغد ،ذبؾة اظػقصؾ ،اظعدد
 ،233اظرؼاض.
م
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