ّ
ّ
ّ
ققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعي
درادةّوصػقةّمَِقةّعؾىّالشيابّاملوهوبّمبراكزّالًؿقزّواملوهيةّواإلبداع ّ
يفّجامعةّاملؾكّعيدّالعزوز ّ
ّ

خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

ّ
ّ
املًُِؾصّ :

ممممماػؿؿت ماظدرادةماياظقةمباظؿعرفمسؾكمرؾقعةماظؼقؿماظيتمؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقب،موعلاػؿؿف مسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسلم
باإلضاصةمإديمأبعادماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبمورأسماٌالماالجؿؿاسل.موتـؿؿلمػذهماظدرادةمإديماظدراداتماظقصػقة،موضدم
ادؿكدعتمعـفجماٌلحماالجؿؿاسل.م م
مممممادؿكدعتماظدرادةماألدؿؾاغةمطأداةمرئقلةمىؿعماظؾقاغات،مإذماذؿؿؾتمسؾكمعؿغرياتمأوظقة،مإضاصةمإديمثالثةمرباورمظؿقؼقؼم
أػدافماظدرادةمواإلجابةمسـمتلاؤالتفا،مومتمتطؾقؼفامسؾكم( م 107م)معـماظشؾابماٌقػقب ممبراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمواإلبداعمسيم
جاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز .م
مممممموضدممتمادؿقػاءماإلجابةمسؾكمذيقعماظؿلاؤالتموطانمعـمأبرزماظـؿائجمتقاصرمضقؿةماظعؼالغقةمظدىماظشؾابماٌقػقب;محقثم
تؿقاصرماظؼدرةمسؾكماالخؿقارماظعؼالغلموترتقبماظؾدائؾماٌؿاحةمحبلبمعامػقمأصضؾ،موتؼؾؾماظشؾابماٌقػقبمظؾـؼدمصضالًمسـمتقاصرم
اظـظرة ماظـؼدؼة مظدؼفؿ .مأن ماظشؾاب ماٌقػقب مؼدرك مأػؿقة مادؿغالل موضت ماظػراغ معـ مخالل ممماردة مأغشطة معػقدة موعـؿرة مظفم
وظؾؿفؿؿع.موإدراكماظشؾابماٌقػقبمعـمعػرداتماظدرادةمظؾطرقماٌـادؾةمظؿـظقؿماظقضتموتقزؼعفمتقزؼعاًمؼراسقنمصقفمأنمحيضمطؾم
غشاطممبامؼلؿقؼفمعـموضت.م م
مممممارتػاعمعلؿقىماظطؿقحماظؿعؾقؿل مظدىماظشؾابماٌقػقب ماظلعقديمعـ معػرداتماظدرادة.مإنمأػؿ ماظعقاعؾماظيت مدؿؤثر مسؾكم
ادباذػؿمظؼرارماظعؿؾممبفـةمعا مػلمعؼدارماظدخؾ،مثؿماظؿكصصماظعؾؿل.مأنمػـاكمغلؾةمطؾريةمعـمعػرداتماظدرادةممتـحمضقؿةم
ساظقةمظؾعؿؾمايؽقعل.موجقدمتـقعمسيّاظقحداتمواٌؤدلاتماظيتمؼشاركمبعضقؼؿفاماظشؾابماٌقػقبمعـمعػرداتماظدرادة.محرصم
اظشؾابماٌقػقبمسؾكمأنمؼؤديمدوراًمصاسالًمداخؾماجملؿؿع;محقثمؼؿضحموجقدمتـقعمسيماألغشطةماظيتمؼؾادرمبفاماظشؾابماٌقػقبم
عـمعػرداتماظدرادة.مأنماظشؾابماٌقػقبمؼؿؿقزمبلؿاتمتدسؿماظؼدرةمسؾكماظؿعاؼشمععماآلخر،مواظصربمسؾقف،مواظؿقاورمععف،ماألعرم
اظذيمؼـدرجمضؿـمرعزؼةمضؾقلماألخر،موأبرزمػذهماظلؿاتمػلمتؼؾؾماألصؽارماىدؼدة،مواٌقضقسقة،مباإلضاصةمإديماالسؿدال .م
م
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

ممممممؼؿؾني مجقد متـقع مسي ماٌقاضع ماظعؾؿقة ماظيت مؼؿصػقفا ماظشؾاب ماٌقػقب معـ معػردات ماظدرادة .مأن مأبرز ماٌؿاردات ماظـؼاصقةم
االدؿفالطقة ماظيت ممتقز معػردات ماظدرادة مسـ مشريػؿ مػل ماظؼراءة موتـاول ماألرعؿة ماظصققة .مأن مػـاك متؾاؼـ مسي محرص معػرداتم
اظدرادةمسؾكمعؿابعةمريالتماظؿقسقةماظصققة.مأنماظشؾابماٌقػقبمعـمعػرداتماظدرادةمؼدرطقنمأػؿقةماظؿكطقطمظؾققاةممبامؼؿقحم
اإلنازمواظـفاح.مإنمعػرداتماظدرادةمتؿؿقزمبـؼاصةمتغقريؼفمتصيؿـؾماظؿقازنماٌطؾقبماظذيمحيؼؼماظؿغقريمواظؿؿادؽمواظؿفددم م
واالدؿؿرار;محقثمؼؿؾنيمأنمشاظؾقةماظشؾابماٌقػقبمؼؿفـؾقنماالغغالق،ممبامؼؿقحماالغػؿاحمسؾكمايقاةمواظـاسمواظعامل.موجقدم
تؾاؼـمسيمإدراكمعػرداتماظدرادةمظؾؼقؿماظدؼـقةماظيتمتدسؿمثؼاصةماإلبداعمواالبؿؽار.م م
مممممأنماٌؾادرة مسيمعؼدعةماٌفارات مواظؼدراتماظيتمتصيؿقزماظشؾابماٌؾدعمسـمأضراغف محلبمأراءمعػرداتماظدرادة،مؼؾقفامهؿؾم
اٌلؤوظقة،مثؿماظؼقادة،موسيماٌرتؾةماألخريةماٌفارةماٌؿعؾؼةمباظؼدرةمسؾكماظعؿؾمضؿـمصرؼؼ.مأنمأبرزماجملاالتماإلبداسقةماٌػضؾمظدىم
اظشؾابماٌقػقبمسيمػذه ماظدرادةمػل ماظؾقثماظعؾؿل،مؼؾقفماالخرتاع.مأنمأصرادماألدرةمػؿماىؿاساتماألضربمإدي ماٌقػقبنيمعـم
عػرداتماظدرادة،مؼؾقفامعـمؼـؿؿقنمظـػسماظدؼاغة،مثؿمعـمؼـؿؿقنمظؾقرـ،موسيماٌرتؾةماألخريةماألدققؼقن .م
ممممممؼؿؾني مإدراك ماظشؾاب ماٌقػقب معـ معػردات ماظدرادة مألػؿ مأدوارػؿ موعلؤوظقاتفؿ مواه ماهلل ،موعـ مثؿ مسبق مبراعج متـؿقةم
اجملؿؿع،مباإلضاصةمإديمإدراطفؿمألػؿمحؼقضفؿماظيتمتؿـادبمععمبـائفؿموتؽقؼـفؿ.موخؾصتماظدرادةمإديمتؼدؼؿمرؤؼةمحقلمضقؿم
اظشؾابماٌقػقبموسالضؿفامبرأسماٌالماالجؿؿاسلمسيماجملؿؿعماظعربلماظلعقدي.مععمأػؿقةمإجراءماٌزؼدمعـماظدراداتمحقلمػذام
اٌقضقع .م
مـؼـدمــــةّ :
مممممممسيماظعؼدماألخريمعـماظؼرنماٌاضلمتـاعل ماإلدراكمبؼقؿةماظشؾابماٌقػقبمػدصاًموودقؾةًمسيمعـظقعةماظؿـؿقةماظشاعؾة،موبـاءطيم
سؾكمذظؽمتعددتماظدراداتمواٌؤمتراتماظيتمغؿجمسـفامبؾقرةمعػفقممرأسماٌالماالجؿؿاسلماظذيمؼؿفاوزمضصقرمعػفقمماظؿـؿقةم
اظؾشرؼة مصرأسماٌالماالجؿؿاسلمعػفقممظفمبعدانمأدادقان،مأوهلؿامؼفؿؿممبلؿقىمحاظةممنقماإلغلان ،مأيممنقمضدراتف،موراضاتفم
اظؾدغقة مواظعؼؾقة ،مواالجؿؿاسقة،مواظـػلقة ،مواٌفارؼة ،مواظؼقؿقة م م (Bodovski & Farkas, .2008, P: 10موبفذام
اٌعـكمصإنماظؿـؿقةماظؾشرؼةمػلمبعدمعـمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل،موؼشريمسددمعـماظؿقؾقالتمإديمأنماظشؾابماٌقػقبمػقم
منقذجاً مظؾؿـؿقة ماظؾشرؼة مألي مذبؿؿع( ماظـؼػل ،م2011م ،مص :م ;40م .)Stein, 2000, P: 8-9موؼؿلع م مرأس ماٌالم
االجؿؿاسل مظقشؿؾ ماظػعؾ ماالجؿؿاسل; محقث مؼؿؽقن معـ ماظػاسؾقة ماالجؿؿاسقة ،موضؾقل ماآلخر ،موتؼـقة ماٌعؾقعات ،موثؼاصةم
االدؿفالك،مواظقسلماظصقلم(سؿارم1998ممجـ،مص:مّ .)54-53
ممممممموؼصيالحظمبأنماظدراداتماظيتماخؿصتمباٌقػؾةموطذظؽماظيتماخؿصتمبرأسماٌالماالجؿؿاسل،مملمتصيؼدممإجابةمواضقةمسـمضقؿم
اظشؾاب ماٌقػقب موسالضؿفا مبرأس ماٌال ماالجؿؿاسل; مصؿازاظت ماظدرادات متػؿؼر مإدي ماىاغب ماظذي مؼصيعطل مظؾؿقػؾة مععـك مودالظةم
اجؿؿاسقة.ماألعرماظذيمحالمدونماظػفؿماظؽاعؾمظظاػرةماٌقػؾةمطظاػرةمتؿضؿـمذبؿقسةمعـماظؼقؿماظيتمعـمذأغفامأنمتربطماٌقػقبم
باجملؿؿع،ممبامميؽـفمعـماظؿػققمواإلبداع،موإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتماظؽاعـة،مصقلؿحمبؿطقرمومنقماجملؿؿعمطؽؾ.موػقمعام
ؼـدرجمضؿـمعػفقممرأسماٌالماالجؿؿاسل.موسيمػذاماىاغب،مؼؼقلماالعشاهم"م Alamshahم":م( ماٌقػؾةمالمتؿضؿـمضدراتمأوم
راضاتماٌقػقبمصقلب،موظؽـفامتشؿؾمأؼضاًمغلؼمضقؿماٌقػقبموأػداصفم)م (Alamshah, 2001, .(P: 305موؼرى م
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ققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّدرادةّوصػقةّمَِقةّعؾىّالشيابّاملوهوبّمبراكزّالًؿقزّواملوهيةّواإلبداعّيفّجامعةّاملؾكّعيدّالعزوز ّ

مربقل ماظدؼـ محلني مأن ماظشؾاب ماٌقػقب مبؼدر معا مظدؼف معـ مضدرة مسؾك ماظؿػؽري ماظؿغقريي ،موضدرة مسؾك ماالدؿؼالل ،موعقاجفةم
ظمخرؼـممبامظفمعـمأصؽارمضدمتؾدومشريمعأظقصة،مإمنامؼؼؿضلماصرتاضاًمأنمتؿقاصرمظدؼفمضقؿمدبؿؾػمسـمتؾؽماظؼقؿماظيتمميؿؾؽفامشريم
اٌقػقبني.مصاظؼقؿمواٌعاؼريماظيتمتقجفمدؾقكمشريماٌقػقبنيمؼؾدومبأغفامظقلتمػلمعامؼقجفمدؾقكماٌقػقبني(حلني،م1981م،م
ص:م.)69م م
عـمػـامطانمترطقز ماظدرادةماياظقةمسؾكماظشؾابماٌقػقبمحبؽؿمعامؼؿقصرمظدؼفؿمعـمضقؿمعـمذأغفامأنمتدسؿماظػعؾماٌؽقنمظرأسم
اٌالماالجؿؿاسل.موسيمػذاماظلقاق،مؼؤطدمطرؼشـام"مKrishnaم"موذردؼرم"مShraderم"مبأغفمالمميؽـمهؾقؾماظػعؾماٌؽقنم م
ظرأسماٌالماالجؿؿاسلمبأيمذبؿؿعمعـماجملؿؿعاتمدونماظـظرمظؾؼقؿماالجؿؿاسقةمبداخؾف،مصالمؼصيؿؽـماصرتاضموجقد مرأسمعالم
اجؿؿاسلمبنيمذياساتماىرميةماٌـظؿةمبرشؿموجقدمبعضمعـمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسلمبنيمأسضائفام Krishna, 2002,
.P: 22-24ممم م
ممممم وسؾقفمؼؿضحمبأنمػـاكمسدداًمعـماٌعاؼريمواظشروطماظعاعةماظيتمترتؾطمبرأسماٌالماالجؿؿاسل،موظعؾمأبرزمتؾؽماٌعاؼريموأػؿفام
ػلماظؼقؿمواظيتمؼصيؿؽـماسؿؾارػامضاسدةماظـاظقثماظؿـؿقي،مباإلضاصةمإديماظشؾابماٌقػقبم( ماظػاسؾ م)،مواظػعؾماالجؿؿاسلم( مسؿارم
1987م،مص:م.)109-108معـمػذاماٌـطؾؼ،مصإنماظدرادةماياظقةمتصيعدماغطالضةمعفؿةمواهمدرادةمدؾقكموتصرصاتماظشؾابم
اٌقػقب مداخؾ معراطز ماظؿؿقز مواٌقػؾة مودورػؿ مداخؾ ماجملؿؿع .موتػلري مرؾقعة ماظؼقؿ ماٌؤثرة مسي مػؤالء ماظشؾاب معـ ماٌقػقبنيم
وتقجفاتفؿمسبقماٌلؿؼؾؾ .م
ّ
أو ًالّ-موضوعّالدرادةّّ :Statement of the Study
ّّّّّّّتصيعؿرب ماظؼقؿ مذات مرؾقعة مععقارؼة ممبعـك مأغفا مدبؿؾػ مباخؿالف ماظػؽات ماالجؿؿاسقة مداخؾ ماجملؿؿع مطؿا متؿأثر مخبؾػقاتم
األصرادماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةم(دؼاب،م1980م،مص:م.)55موغظراًمألنمصؽةماظشؾابمسيماجملؿؿعماظلعقديمتصيؿـؾمغلؾةمطؾريةمعـم
إذياظلماظلؽانماظلعقدؼنيموضدرػام()%21مصإنمػذامؼشريمإديمأنماجملؿؿعماظلعقديمذبؿؿعمصيتموباظؿاظلمأدؾقبماظؿعاعؾمععمصؽةم
اظشؾابمعـمحقثماظرساؼةمػقماظذيمحيددمرؾقعةماظؼقؿماظيتمؼؿكذػامػؤالءماظشؾابمأدؾقبمظؾؿػؽريموايقاةم(ماإلدرتاتقفقةماظقرـقةم
ظؾشؾابمسيماٌؿؾؽةماظعربقةماظلعقدؼة،م2010م م) .موؼؿلؼمععماظؿزاؼدمسيمغلبماظشؾابماظلعقديمتقجفمخططماظؿـؿقةمسبقمتـػقذم
عشارؼعموعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمواإلبداعماظيتمعـمذأغفامأنمتعؿؾمسؾكمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتماظؽاعـةمظدىماظشؾاب ماٌقػقب،م
األعر ماظذي مجيعؾ ماظؿـؾؤ مبؿؾين ماظشؾاب ماٌقػقب مظؼقؿ متصيلفؿ مسي مبـاء مرأس ماٌال ماالجؿؿاسل مأعراً مممؽـاً م(خطط ماظؿـؿقة ،م-30
1435ػـ) .م وعـممناذجمعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمػلمتؾؽماظيتمتـؿؿلمىاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،موعـمأبرزػامعرطزماٌقػؾةمواإلبداع،م
وعرطز ماظؿؿقز ماظؾقـل مسي ماظدرادات ماظؾقؽقة ،موعرطز ماظؿؿقز مظؾققث ماىقـقم ماظطؾقة ،موعرطز ماظؿؿقز مألحباث مػشاذة ماظعظام،م
باإلضاصة مإدي معرطز ماظؿؿقز مظؾؿؼـقات معؿـاػقة ماظصغر م(اظـاغق)(جاععة ماٌؾؽ مسؾد ماظعزؼز ،م2012م) .موميـؾ ماظشؾاب ماٌقػقب مبفذهم
اٌراطزمذبؿؿعمظؾدرادةماياظقة .م
مممممموؼشري مجقؿسمطقٌان م" م J. Colemanم"مإديمأنمرأسماٌالماالجؿؿاسلمؼؿأثر مباظؼقؿماظلائدة مبنيماألصرادممبفؿؿعمعام
بؾقظة مزعـقة مععقـة; محقث متؾـك مطقٌان مغظرة مسؼالغقة معـاظقة مظؾؾـاء ماالجؿؿاسل مبقصػف مؼؿؽقن معـ مذبؿقسة معـ ماظقاجؾاتم
واظؿقضعاتموضـقاتماالتصالمواظؼقؿمواٌعاؼري ).(Coleman, 1988, P: 96-121موعـمخاللمهؾقالتمتاظؽقتمباردقغزم م
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"م T. Parsonsم"مميؽـماظؼقلمبأنمرأسماٌالماالجؿؿاسلمؼؿؽقنمعـمثالثمعؽقغاتمرئقلقة،ماألوديماظشؾابماٌقػقبماظػاسؾممم
( مدورماظشؾابماٌقػقبمباسؿؾاره ماظػاسؾ ماظقاسلماظذيمؼؼقممبأداءماظػعؾمسـمررؼؼمادؿكداعفمظؼقؿفموضدراتف; محقثمتؿفلد مػذهم
اظؼقؿمسيمسددمعـماظؿصرصاتمأوماظلؾقكماظعؼالغلم).مأعاماٌؽقنماظـاغلمصفقماٌقضػم(ؼعؿربمغقعمعـماظظروفماظيتمؼؽقنمصقفاماظشؾابم
اٌقػقبمذبرباًمالدباذ مضرارمؼؼقم مباخؿقاره مبـػلف،موؼرتجؿمذظؽمسيمذبؿقسةماألدوارماظقزقػقةماظيتمؼؼقممبفاماظشؾابماٌقػقبمسيم
حقاتفماظققعقة).موؼؿؿـؾماٌؽقنماظـاظثمسيمضقؿماظشؾابماٌقػقبم(سؾداهلل،م2006م،مص:م .)37-36م
مممممموظؼدماسؿربمباردقغزمبأنمأداسمايقاةماالجؿؿاسقةمػقماالظؿؼاءمبنيماظؿشؽؾماظـظاعلمعـماظؼقؿمواٌعاؼريمسيماإلرارماالجؿؿاسل،م
وادؿدعاجمغػسماظؼقؿمواٌعاؼريمداخؾمذاتقةماظػرد،مطؿامأنمػاتنيماظعؿؾقؿنيمالمتػلرمصؼطموجقدماجملؿؿعماظؾشري،موإمنامتصيػلرمأؼضاًم
االدؿؼرارماظـليبمهلذاماجملؿؿع;مظذامجعؾمباردقغزمػذاماىاغبمػلمأداسماظػعؾماالجؿؿاسل،موأنمأيمخروجمأوماسبرصعـماظؼقؿم
ؼعؿربمعرضاًماجؿؿاسقاًم(سؾدماٌعطل،م1995م،مصم.)10م
مممممم وعـمثؿمصإغفمؼؾدومعـمشريماٌؿؽـمهؾقؾمرأسماٌالماالجؿؿاسلممبعزلمسـماظؼقؿماظيتمتعؿؾمسؾكمتؼـنيموتقجقفمدؾقطقاتم
اظشؾابماٌقػقبمداخؾماجملؿؿع.مصؼدمأوضحمباردقغزمبأنمأيمصاسؾنيمبداخؾمأيمغلؼماجؿؿاسلمؼلعقنمإديمهؼقؼمأػداف،موإالم
عامطانمػـاكمغلؼمأصالً،موععمأنماظػاسؾنيمؼشغؾقنمعراطزماجؿؿاسقةمزبؿؾػة،موؼؤدونمأدوارامزبؿؾػة،مإالمأنمػـاكمأػداصاًمذيعقةم
جيبماظلعلمإظقفا،مواظعؿؾمسؾكمهؼقؼفا،موسـمررؼؼمتـظقؿماٌراطزموهدؼدماألدوارمداخؾمطؾمذياسة،موعـمخاللماظقدائؾم
واظغاؼاتمؼؿففماظـلؼماالجؿؿاسلمسبقمهؼقؼمأػداصفماظيتمرمسفامظـػلفم(سؾدماىقاد،م2002م،مص:م.)244م م
ممممموسي مػذا ماظلقاق ،متشري مهؾقالت معصطػك محفازي موخؾقد ماظـؼػل مسي مدراداتفؿا مسـ ماظشؾاب ماٌقػقب مإدي موجقد مسالضةم
إرتؾارقةمعقجؾةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسل;محقثمتؤطدمهؾقالتمحفازيمواظـؼػلمسؾكمأػؿقة م
درادة ماظشؾاب ماٌقػقب موتقجفف ماظػرؼد مدقاء معـ محقث مبـائف ماظؼقؿل مأو معـ محقث محدود متػاسؾف معع ماحملقط ماالجؿؿاسلم
(حفازي،م2009م،مص:م;21-20ماظـؼػل،م2011م،مص:م .)199م
م
م وسؾكمدرجةموثقؼةماظصؾة،مؼقضحمعصطػكماظؼؿشمبأنماظشؾابماٌقػقبمبؼدرمعامؼؿقاصرمظدؼفمعـمضقؿم( ماظعؼالغقة ،مواظؼدرةمسؾكم
إبداءماظـؼدموتؼؾؾف،مواظؼدرةمسؾكمادؿـؿارماظقضت،مباإلضاصةمإديمرؾقعةماظطؿقحماظؿعؾقؿلمواٌفينم)مإمنامؼؼؿضلماصرتاضاًمضدرةماظشؾابم
اٌقػقبمسؾكماٌلاػؿةمسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسلم(ماظؼؿش،م2011م،مص:م119-118م).موضدمأذارمذظؽمإديمتؾؿسمرؾقعةماظؼقؿم
اظيتمؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقب .موتؤطدمهؾقالتمدقؼدانموطرالم"م Kralم"مسؾكمضرورةماظؿعرفمسؾكماظعالضةماالرتؾارقة مبني مضقؿم
اظشؾابماٌقػقبموبنيمضدرتفؿمسؾكمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسلمعـمحقثماظػاسؾقةماالجؿؿاسقة،موضؾقلماآلخر،مورؾقعةمادؿكدامم
تؼـقةماٌعؾقعات،مواٌؿارداتماظـؼاصقةماالدؿفالطقة،موعؿابعةمريالتماظؿقسقةماظصققةم(دقؼدان،م2011م،مص:م;2661م Kral,
.)2011, P: 4-16موضدمداػؿمذظؽمسيمتقجقفماالػؿؿاممسيماظدرادةماياظقةمإديماخؿؾار معدىمعلاػؿةماظشؾابماٌقػقبمسيمبـاءم
رأسماٌالماالجؿؿاسل .م
مممممموادؿـادامإديمعاطسمصقربم"مM. Weberم"مصإنمادؿؿرارماألصعالماٌقجفةمظؿقؼقؼماظؿؿادؽمواظؿؽاعؾماالجؿؿاسلمؼؤدىمإديم
تؽقؼـ مأدؾقب مظؾققاة مؼلاسد مسؾك ماالناز ،مواالسؿؼاد مبػاسؾقة ماظـؼاصة ماحملؾقة مسي متغقري ماجملؿؿع ،مودسؿ ماالغؿؿاء ماالجؿؿاسلم
واٌلؤوظقةماالجؿؿاسقةمداخؾماجملؿؿعم(غعقؿ،م1977م،مص:م.)121موتصيظفرمهؾقالتممبقردؼقمواظؾـؽماظدوظلمبأنماظعالضةمبنيمضقؿ م
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ققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّدرادةّوصػقةّمَِقةّعؾىّالشيابّاملوهوبّمبراكزّالًؿقزّواملوهيةّواإلبداعّيفّجامعةّاملؾكّعيدّالعزوز ّ

ماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسلممبـابةمعصدرمضقةمظشؾؽةماظعالضاتماالجؿؿاسقة;محقثمأنماظػاسؾقةماالجؿؿاسقة،م
وضؾقلماآلخر،مورؾقعةمادؿكدامماظشؾابماٌقػقبمظشؾؽةماٌعؾقعاتماإلغرتغت،مواظقسلماظصقل;مطؾمذظؽمعـمذأغفمأنمؼؼضلمسؾكم
اظـزسةماظػردؼة،موعـمثؿمؼربطماظشؾابماٌقػقبمباجملؿؿع،ممبامميؽـفؿمعـماظؿػققمواإلبداع،موإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتم
اظؽاعـة،مصقلؿحمبؿطقرمومنقماجملؿؿعمطؽؾم(أريد،م1997م،مص:م;172م.)World Bank, 2012موضدمأذارمذظؽمإديم
تؾؿسمرؾقعةماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل .م
ممممم وسؾقفمصإنماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسلمذاتمرابعمذيعل،متلاسدمسيمايػازمسؾكماجملؿؿعم
عـ ماظؿقتراتماظيتمضدمهدثمداخؾف،مصعـدعامتلقدمبنيماظشؾابماٌقػقبمضقؿمطاظعؼالغقة،مواظـؼد،موادؿغالل ماظقضت،مواظطؿقحم
اظؿعؾقؿلمواٌفين;مصؿـماٌؿقضعمأنمؼلقدماظـظامماظعاممواظؿـاشؿمواالدؿؼرارمداخؾماجملؿؿع .م
مممممممظذامصإنماالدؿؼرارمواظؿقازنماالجؿؿاسلمػقماهلدفماظـفائلمظؾؿقؾقؾماالجؿؿاسل مظؾعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسم
اٌالماالجؿؿاسل.موػذامؼؿطؾبماظؿعرفمسيمبادئماألعرمسؾكمضقؿماظشؾابماٌقػقبماٌؤثرةمسيمرأسماٌالماالجؿؿاسل.مأيماظؿعرفمسؾكم
اظؼقؿماظيتمتؤديمإديمسالضاتماجؿؿاسقةمضقؼة موإدي ماغدعاج ماظشؾابماٌقػقبمداخؾماجملؿؿع;محقثمأنمػذهماظعالضةممبـابةمعقردم
ظؾؿفؿؿعممتدهمباالناز،موهؼؼمثؼاصةماظؿغقري،موثؼاصةماإلبداع،مطؿامتدسؿماالغؿؿاء ماالجؿؿاسل،مواٌلؤوظقةماالجؿؿاسقة،موػقماألعرم
اظذي م مؼضػل مسؾك ماظرصقد ماالجؿؿاسل مواظـؼاسي مواالضؿصادي ماظدؼـاعقة موايققؼة م(روذقف ،م1981م ،مص :م ;112م Daniel,
.)2003, P: 57م م
وظعؾفمسيمضقءمعامدؾؼ،مهاولماظدرادةماياظقة،ماخؿؾارمضقؿماظشؾابماٌقػقبموسالضؿفامبرأسماٌالماالجؿؿاسل; محقثمتؿؿمدرادةم
اظشؾاب ماٌقػقب ممبراطز ماظؿؿقز مواٌقػؾة مسي مجاععة ماٌؾؽ مسؾد ماظعزؼز; موذظؽ مظؾؿعرف مسؾك مسالضة مػؤالء ماٌقػقبني مبؿـؿقة ماجملؿؿعم
وضدرتفؿمسؾكماالبؿؽارمواظؿغقري.م
ّ
ثانقاًّ-أهدافّالدرادةّّ :Objectives of the Study
تؿطؾعماظدرادةماظراػـةمظؾؿعرفمسؾكماآلتل :م
 -1رؾقعةماظؼقؿماظيتمؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقب.
 -2علاػؿةماظشؾابماٌقػقبمسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسل.
 -3أبعادماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبمورأسماٌالماالجؿؿاسل.
م
ثالٌاًّ-تِاؤالتّالدرادةّّ:Queries of the Study
تلعكماظدرادةمإديماإلجابةمسؾكماظؿلاؤالتماآلتقة:
 -1ماّريقعةّالؼقمّاليتّوًيـاهاّالشيابّاملوهوب؟ّووـطؾقّمنّهذاّالًِاؤلّ،الًِاؤالتّالػرعقةّاآلتقة:
أ -ػؾماظشؾابماٌقػقبمؼؿكذماظعؼالغقةمعـفجمظؾعؾؿموايقاةم؟ م
ب -ػؾماظشؾابماٌقػقبمعفقأمظؿؼؾؾماظـؼدموإبداءهم؟ م
ج -ػؾماظشؾابماٌقػقبمرذقدمسيمتعاعؾفمععماظقضتم؟م م
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د -عاماظطؿقحماظؿعؾقؿلمواٌفينمظؾشؾابماٌقػقبم؟
 -2هلّوُِفمّالشيابّاملوهوبّيفّبـاءّرأسّاملالّاالجًؿاعي؟ّووـطؾقّمنّهذاّالًِاؤلّ،الًِاؤالتّالػرعقةّاآلتقة:
أ -ػؾماظشؾابماٌقػقبمصاسالًماجؿؿاسقاًم؟
ب -عامعقضػماظشؾابماٌقػقبمعـماآلخرم؟
ج -عامرؾقعةمادؿكدامماظشؾابماٌقػقبمظؿؼـقةماٌعؾقعاتم؟م م
د -عاماٌؿارداتماظـؼاصقةماالدؿفالطقةماظيتممتقزماظشؾابماٌقػقبم؟م
مذ .ػؾمحيرصماظشؾابماٌقػقبمسؾكمعؿابعةمريالتماظؿقسقةماظصققةم؟
ّ -3ماّأبعادّالعالقةّبنيّققمّالشيابّاملوهوبّورأسّاملالّاالجًؿاعي؟ّووـطؾقّمنّهذاّالًِاؤل؛ّالًِاؤالتّالػرعقةّ
اآلتقة:
أ -عامأدؾقبمايقاةماظذيمؼلاسدماظشؾابماٌقػقبمسؾكماالنازم؟
ب -عامرؾقعةمإدراكماظشؾابماٌقػقبمظػاسؾقةماظـؼاصةماظعربقةمواإلدالعقةمسيمتغقريماجملؿؿعمخاصةمسيمزؾماالغػؿاحماظـؼاسي؟م
ج -عامرؾقعةمرأسماٌالماظرعزيماحملددمظـؼاصةماإلبداعمظدىماظشؾابماٌقػقبم؟ م
د -عامرؾقعةمإدراكماظشؾابماٌقػقبمظالغؿؿاءماالجؿؿاسلم؟
ه -عامرؾقعةمإدراكماظشؾابماٌقػقبمألبعادمعلؤوظقؿفماالجؿؿاسقةمداخؾماجملؿؿعماظلعقديم؟م

م

م

م م
رابعاًّ-أهؿقةّالدرادة  :Significance of the Studyم
مممممم تأتلمأػؿقةمدرادةمعـؾمػذاماٌقضقعماغطالضاًمعـماواهماجملؿؿعماظلعقديمسبقمإغشاءماظعدؼدمعـماظؽرادلماظعؾؿقةماًاصةم
بػؽةماظشؾابمعـمذظؽمطردلماألعريمدؾطانمبـمسؾدماظعزؼزمألحباثماظشؾابموضضاؼامايلؾة،موطردلماألعريمغاؼػمبـمسؾدماظعزؼزم
ظؾؼقؿماألخالضقة،موطردلمصـدوقمتـؿقةماٌقاردماظؾشرؼة،مصضالًمسـمتقجفموزارةماظؿعؾقؿماظعاظلمسبقمإغشاءمسددمعـموحداتماظؿؿقزم
واٌقػؾةمجباععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز;مبغرضمتـؿقةماظؼدرةمسؾكماظؿأثريمواظؿغقريماإلجيابمظدىماظشؾابماٌقػقبموتقصريماظؾقؽةماٌـادؾةم
واإلعؽاغاتماٌالئؿةمظدسؿمأصؽارػؿموعشارؼعفؿماظؾقـقة;موظعؾمعـمأبرزمػذهماظقحداتمػلمعرطزماٌقػؾةمواإلبداع،موعرطزماظؿؿقزم
اظؾقـلمسيماظدراداتماظؾقؽقة،موعرطزماظؿؿقزمظؾققثماىقـقمماظطؾقة،موعرطزماظؿؿقزمألحباثمػشاذةماظعظام،مباإلضاصةمإديمعرطزم
اظؿؿقزمظؾؿؼـقاتمعؿـاػقةماظصغرم(اظـاغق).
م
ممممموعـمػذاماٌـطؾؼ،مصإنمأػؿقةماظدرادةماظراػـةموعربراتماخؿقارػامتربزمسيماظـؼاطماآلتقة :م
 -1ميؽـمعـمخاللماظدرادةمصفؿمضقؿماظشؾابماٌقػقبموسالضؿفامباظقاضعماالجؿؿاسلموباظؿاظلمهدؼدمعدىمإدفاعفؿمسيمبـاءم
رأسماٌالماالجؿؿاسل.م
 -2ؼصيعدمعػفقممرأسماٌالماالجؿؿاسلمعـماٌػاػقؿمايدؼـةمغلؾقاًماظيتمملمتـؾماالػؿؿامماظؽاسيمعـمضِؾؾماظؾاحـنيمسؾكماظرشؿم
عـمأػؿقؿفمسيمهؼقؼماظؿـؿقةماٌلؿداعة.مصرأسماٌالماالجؿؿاسلمؼؿضؿـمبعدؼـمػؿاماظشؾابماٌقػقب،مواظػعؾماالجؿؿاسل.
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ققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّدرادةّوصػقةّمَِقةّعؾىّالشيابّاملوهوبّمبراكزّالًؿقزّواملوهيةّواإلبداعّيفّجامعةّاملؾكّعيدّالعزوز ّ

 -3تلؿكدمماظدرادةماياظقةمذبؿقسةمعـماٌعطقاتماظـظرؼةمظؿقدؼدمأػؿماٌؿغرياتماٌرتؾطةمباظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبم
وبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل،موتؿقحماخؿؾارمسددمعـماالصرتاضاتماٌؿعؾؼةمبدرادةمػذهماظظاػرةمعـمخاللمعـاضشةمغؿائجماظدرادة.
 -4درادةماظقاضعماياظلمٌلاػؿةماظشؾابماٌقػقبمسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسلمسيماجملؿؿعماظعربلماظلعقدي.
 -5تلفؿمدرادةماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسلمسيمصفؿمسقاعؾمضقةماظشؾؽاتماالجؿؿاسقةموادؿـؿاجم
األبعادماظيتمتعززماالغلفاممواظؿعاونمبنيماظشؾابماٌقػقبموبنيماىؿاسات،ماألعرماظذيمؼعقدمباظػائدةمسؾكماٌقػقبمواجملؿؿعم
سيمآنمواحد.
 -6دؿلاسدماالدؿـؿاجاتماظيتممتماظؿقصؾمإظقفامعؤدلاتمرساؼةماٌقػؾةمواإلبداعمسؾكمإسادةمتقجقفمبراذبفامعـمحقثماالػؿؿامم
بؿدسقؿمضقؿماظشؾابماٌقػقبماظيتمعـمذأغفامأنمتـؿلمثؼاصةماٌشارطةمباظؿـؿقة.ممممممم م
 -7دؿلاسدماالدؿـؿاجاتماظيتممتماظؿقصؾمإظقفا،مسؾكمتقجقفمأغظارماٌلؽقظنيموأصقابماظؼرارمإديمأػؿقةمإضاعةمذراطةمبنيمعراطزم
اٌقػؾةمواإلبداعمواجملؿؿعماحملؾلممبؤدلاتفموػقؽاتفمالدؿؼطابماظشؾابماٌقػقبمظؾؿلاػؿةماظػاسؾةمسيمتـػقذماظرباعجماظؿطقسقةم
وتػعقؾمدورماظشؾابماٌقػقبمطأداةمظؾـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسل.
 -8ميؽـمأنمتصيلفؿمادؿـؿاجات ماظدرادةمسيمردؿمدقاداتمتـؿقؼة ،متأخذمبعنيماالسؿؾارمضقؿماظشؾاب ماٌقػقب;مذظؽمأنمسؿؾقةم
اظؿـؿقة متؼؿضل مشرس مضقؿ مجدؼدة ،مأو متأطقد مضقؿ مضائؿة مٌقاجفة مضقؿ مأخرى مععقؼة مظؾؿـؿقة; موذظؽ مباظرتطقز مسؾك ماظشؾابم
اٌقػقب;محقثمؼصيػرتضمأغفؿمأولمعـمؼلؿفقبمظؾؿعدؼؾمحبؽؿمادؿعدادػؿمظؾؿفدؼد.
 -9دؿلاسدماالدؿـؿاجاتماظيتمتقصؾتمهلامػذهماظدرادةمسؾك متقجقفمأغظارماٌفؿؿنيممبفالماظشؾابماٌقػقبمإديمأػؿمحؼققم
اظشؾابماٌقػقب،مصضالًمسـمأػؿمواجؾاتفؿمواهماجملؿؿعماظلعقدي;موسيمذظؽمعامؼقصرمضاسدةمسؾؿقةمتؿقحماظؿعاعؾمععماظشؾابم
اٌقػقبمبطرقمأطـرمصاسؾقةمميؽـمأنمتلفؿمسيمارتػاعمضدرتفؿمسؾكماالبؿؽارمواظؿغقري.م
ّ
خامِاًّ-مػاهقمّالدرادة ّ :Terms of the Study
ّ-1الؼقمّ:The Values
مممممؼأتلمعػفقمماظؼقؿممبعـكماالدؿؼاعة،موذظؽمسيمضقظفمتعادي ﴿ّ :مضُؾضيمإِغَّـِلمػشيدشياغِلمرشيبِّلمإِظَكمصِرشياطٍمعصيلشيضيؿؼِقؿٍمدِؼـطيامضِقشيؿطيامعِؾَّةَمإِبضيرشياػِقؿشيم
حشيـِقػًاموشيعشيامطَانشيمعِـشيماظْؿصيشضيرِطِنيشيّ﴾م(دقرةماألغعام،ماآلؼة:م.)161م م
ممممممموؼظفرمبأنمعػفقمماظؼقؿمضدمغػذمإديماظدراداتماالجؿؿاسقةمهتمأمساءمزبؿؾػة،مصإذامغظرغامإديمصؽرةم"ماظؿابقمأوماحملرعاتم"م
ندمأغفامجذبتماػؿؿاممطـريمعـماظعؾؿاءمعـذماظؼرنماٌاضلمحنيمأدركمأوجلتمطقغتمأنمغظامم"ماظؿابق م"مؼؤديمدوراًمػاعاًمسيم
تقجقفماظلؾقكماظؾشريمألغفمؼصيؿـؾمبعضماظـقاحلماظيتمجيبمسؾكمأصرادماظؼؾقؾةمأوماظعشريةمأالمؼأتقػاموإالمسرضقامأغػلفؿمظؾفزاءم
أوماظعؼاب،موأنمػذاماإلدراكمؼقضحمأػؿقةماظؼقؿمألغفامبدورػامتؼقممبؿقجقفماظلؾقك;مصفلمتصيقددمعامجيبمأنمؼػعؾفمأومالمؼػعؾفم
أسضاءماىؿاسة،ممبعـكمأغفامتصيقددماألواعرماظيتموضعؿفاماىؿاسةموارتضاػاماجملؿؿعم(اىقػري،م1983م،مص:م .)65م
وسيمأواخرمسامم(1912م)مبدأمساملماالجؿؿاعمطقظلم"مCooleyم"مدؾلؾةمعـماٌؼاالت،موأػؿؿمصقفامبإبرازمأػؿقةماظؼقؿمسيم م
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

عقدانمدرادةماظظقاػرماالجؿؿاسقة،موؼعؿربمدورمطاؼؿم"م Durkheimم"مػقماٌؤدسمايؼقؼلمظقجفةماظـظرماظلقدققظقجقةمسيم
درادةماظؼقؿموأحؽاعفا;مصؼدماسؿربػامدورمطاؼؿمزاػرةماجؿؿاسقةمذأغفامذأنماظظقاػرماالجؿؿاسقةماألخرى،موػذامؼعينمأغفامتؿصػم
بصػاتمػذهماظظقاػرمعـمسؿقعقة،موتؾؼائقة،موإظزام،موغلؾقةم(إمساسقؾ،م1978م،مص:م .)163-162م
ممممممم وظؼد مردمدور مطاؼؿ مسؾك مغظرؼاتماالضؿصادؼنيمسيماظؼقؿة; محقثماظـظرؼةماالضؿصادؼةماظؼدميةمطاغتمترىمأنماظؼقؿمأذقاءم
عقضقسقةموطاعـةموعلؿؼؾةمسـماظعؼؾ،موؼؤطدمدورطاؼؿمأنماظؼقؿةمظقلتمضائؿةمسيماٌقضقع;مصؾقلتماألذقاءمضقؿةمسيمذاتفا;مصاظؼقؿةم
غلؿؿدموجقدػامعـمأصقلمظقلتمضائؿةمسيماألذقاء;مصؾقلتمظألذقاءمأيمضقؿةمإالمسيمصؾؿفامحباالتموأصقلماجؿؿاسقة;موظذظؽم
تؿغريماظؼقؿمعـمحنيمإديمآخرمرِؾؼاًمظؿغريماواػاتماظرأيماظعامم(اٌرجعماظلابؼ،مص:م .)193م
مممممم وؼردمدورطاؼؿمأؼضاً مسؾكمأصقابماظـزسةماٌـاظقةمعـؾمطاغت مودائرماظػالدػةماظعؼالغقني ،ماظذؼـمؼػرتضقن مأنمسؼؾماظػردم
اجمل رد مػق معصدر مظؾؼقؿة ،موػل مطاعـة مصقف مواظػرد مظف ماظؼدرة مسؾك مخؾؼ ماظُؿـؾ موصـع ماظؼقؿ ،مصفق ماظذي محيؿؾ مذروط موجقدػام
وخؾؼفا،موظؼدمحاولمدورمطاؼؿمأنمؼصػماظؼقؿمباالدؿـادمإديماظؾـاءماالجؿؿاسلموعامؼـطقيمسؾقفمعـمغظؿموذياساتماجؿؿاسقة،م
بإذارتفمإديمأنماظظقاػرماالجؿؿاسقةماظرئقلقة،مطظقاػرماظدؼـ،مواألخالق،مواظؼاغقن;مسؾارةمسـمغصيظؿمظؾؼقؿمأؼضاً.مظذامؼرىمطاؼؿمبأنم
اظؼقؿ متعؾري مسـ ماظعؼؾ ماىؿعل; محقث مؼعرف ماظؼقؿ مبأغفا متراث ماجملؿؿع ،مصفل مععاغل ماجؿؿاسقة مؼعؿز مبفا موؼصيػضؾفا مأصرادم
اجملؿؿع،موألجؾفمطاغتمعظاػرمحقاتفؿماالجؿؿاسقةمتعؾرياًمهلامألنمهلاموزقػةماجؿؿاسقةمسيماجملؿؿع .م
ممممممموؼعرفمباردقغزم"م Parsonsم"ماظؼقؿمبأغفامععقارمظالخؿقارمبنيماظؾدائؾ.موؼـظرمباردقغزمإديماظغاؼةمسؾكمأغفامساعؾمعؤثرم
سيماظػعؾ;مصاظغاؼةمباظـلؾةمظفمػلمتقضعمياظةمعرشقبة.موظؿقؼقؼفامصإنمصعؾماظػردمؼصيؿؽـمأنمؼصيـظرمإظقفمسؾكمأغفمعقجف.موظذظؽمحددم
باردقغزمثالثمعقجفاتمظؾؼقؿة،موػل :م
مم-ماظػاسؾم"مActorم" .م
مم-ماهلدفم"مGoalم" .م
مم-ماٌقضػم"مSituationم"م(بققعل،م1990م،مص:م .)130م
م
ممممممموؼؿلؼمػذاماظؿعرؼػمععمعػفقممعقرؼزم"م Morrisم"محقثمؼرىمبأنماظؼقؿمتشريمإديماٌػضؾم"م Perfectم"مأومعامػقم
عدركم"م Conceivedم"مػقماٌػضؾمصعالًم(بققعل،ماٌرجعماظلابؼ،مص:م.)155-154موالمخيؿؾػمتعرؼػمباردقغزموعقرؼزم
طـرياًمسـمتعرؼػ معارطقجلمظؾؼقؿ،محقثمؼشريمإديمأغفا مسؾارةمسـ مرشؾاتموأػدافماجؿؿاسقةمعؿػؼمسؾقفا ،مؼؿؿماطؿلابفا مأثـاءم
سؿؾقةماظؿؽقػمواظؿعؾقؿ،موػذهماظرشؾاتمواألػدافمتـالمتػضقالًمعقضقسقاً،موؼصيؿؽـمظؾػردمهؼقؼمػذهماظرشؾاتمواألػدافماٌُؿػؼم
سؾقفاماجؿؿاسقاًمسـمررؼؼماٌـابرة،موؼصيؿؽـمأنمؼصيلؿدلمسؾكمضقؿماألصرادمعـمخاللماظطرؼؼةماظيتمؼؼضقنمبفاموضؿفؿ،مودخؾفؿ،م
وراضاتفؿ،موطؾماظعالضاتماالجؿؿاسقة،مواألمناطماظلؾقطقةماظؾشرؼةمػلمسيمرؾقعؿفامضقؿ،مواجملؿؿعمسؾارةمسـمبـاءمعـماظؼقؿ.مصاظؼقؿم
تصيعؿربمزاػرةمربقرؼةمتـفذبمإظقفاماظظقاػرماالجؿؿاسقةماألخرى،موتأتلمربقرؼؿفامسيمأغفامساعةموعـؿشرةمسيمطؾمضطاساتماظؾـاءم
االجؿؿاسلمسيماجملؿؿعماظقاحدموسيماجملؿؿعاتماإلغلاغقةمساعةمألغفامزاػرةمساٌقةم(سؾدماٌعطل،م1970م،مص:م .)103م
ممممممموؼؿػؼمتعرؼػمعارطقجلمظؾؼقؿمععمراظػمبرييم"مR. Perryم"معـمحقثمأنماظؼقؿمسؾارةمسـمععؿؼداتمتػاضؾمبنيمدؾقكم م
وآخرموػلماظيتمهددمظؾػردماظغاؼاتماٌُـؾكماظيتمؼلعكمإظقفا،موؼرىمبرييمبأنمأيماػؿؿاممبأيممذلءمجيعؾمػذاماظشلءمذامضقؿة;م م
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صاالػؿ ؿاممسيمرأؼفمؼصيعدماألداسمواظلؿةماٌؿقزةمواًاصقةماظدائؿةمسيمذيقعماظؼقؿ.موؼقضحمبأنمأيمذلءمؼؽقنمعقضقعماػؿؿاممصإغفم
حؿؿاًمعصيقؿؾمباظؼقؿة،موؼصيعؿربماظشلءمذامضقؿةمإذاماتصػمبػعؾمصقفماػؿؿام،موػذامؼعينمأنمأيمذلءمؼؽؿلبمضقؿةمعاداممػـاكم
اػؿؿاممبف،موؼدسؿمػذاماظرأيمضقلمادؾقـقزام"مSpinozaم"مبأغفمالمحيدثمسيمأيمحالمعـماألحقالمأنمغلعكمإديمذلءمأومغؿؿـاهم
ألغـامغعؿؼدمأغفمخري،مبؾمايؼقؼةمأغـامغعؿؼدمأنماظشلءمخريمألغـامغلعكمإظقفموغؿؿـاه.موؼرىمبرييمبأنمأيمتغريمسيماالػؿؿاممؼـؿجم
سـفمتغريمسيماظؼقؿة،مصقؿؽـامتؽقؼـمضقؿمجدؼدةمسيماألصرادمإذامأدخؾـامسيمحقاتفؿمعقضقساتمجدؼدةمؼفؿؿقنمبفامأومإذامطقغامسـدػؿم
اػؿؿاعاتمجدؼدةم(اٌرجعماظلابؼ،مص:م .)27م
ممممممموؼصيعؿربمػقاردبقؽرموزغاغقؽل م عـمروادماٌدردةماظؿقؾقؾقةماألعرؼؽقةماظيتمأضرتمدورماظؼقؿمسيماظلؾقكماإلغلاغلمبصػةمساعة،م
ومبؽاغةماظؼقؿمسيماظـشاطماظعؾؿلمبصػةمخاصة،مواسؿربمزغاغقؽلمسؾؿماالجؿؿاعمأحدماظعؾقمماظـؼاصقةماظيتمتؽقنمصقفاماظؼقؿممبـابةم
األداسماظذيمؼؼقممسؾقفماظػعؾ،موتصيظفرمهؾقالتمربؿدمحفازيمإديمأغفمإذامطانمسؾكمسؾؿماالجؿؿاعماظؿطؾعمإديمػداؼةماألصرادم
الخؿقارمشاؼاتفؿموأػداصفؿموودائؾفؿ،مصعؾقفمأنمؼصيقضحمدورماظؼقؿمسيماظلؾقكماإلغلاغل(حفازي،م1988م،مص:م .)36-26م
ممممممموؼقضحمارغلتمباؼؾزم"مE. Baylesم"مبأنماظؼقؿمتصيؿـؾمأعاغلموأػدافمظألصراد،موأغفامتـؾعمعـمسؼقهلؿموظقلتمعـمأصؾم
غابعمعـماظؽقن،مصفلمدبؿؾػ موتؿػاوت مبنيماألصرادمسيمععاعؾؿفؿ،موأنمصػةماظؾشرؼةمػلماظيت متصيقددماظؼقؿ.مودبؿؾػمأػدافم
اإلغلانمصؿـفامعامؼصيرؼدمأنمؼصيقؼؼفمسؾكموجفماظلرسة،موعـفامعامميؿدمإديمعاموراءمضدرتفمواحؿؿاالتفموػذامؼؤديمإديماخؿالفمغظرةم
األصرادمإديماظؼقؿم(مغػسماٌرجعم).م م
ممممممموؼشريمسؾدماظؾادطمسؾدماٌعطلمبأنماظؾاحـنيمحاوظقا متقضقحماظؼقؿمعـمخاللمعامؼؼقممبفمأسضاءماىؿاساتمعـمأصعالمؼصيؼرػام
اجملؿؿعموالمدبرجمسـماإلرارماظعاممظؾؾـاءماالجؿؿاسلمواظـؼاسيمظؾؿفؿؿعمطؽؾم(سؾدماٌعطل،ماٌرجعماظلابؼ،مص:م .)180م
ممممممم وسؾقفمؼظفرمبأنماظؼقؿمذاتمرؾقعةماجؿؿاسقةمسيمتؽقؼـفاموسيمغقسقؿفاموسيمتغريػا;مصاألصرادمالمؼصـعقنماظؼقؿموإمنامؼؿعؾؿقغفام
عـ ماىؿاسات مخالل مسؿؾقات ماظؿـشؽة ماالجؿؿاسقة ماٌُلؿؿدة معـ مرؾقعة ماظؾـاء ماالجؿؿاسل ،مواظؼقؿ ماالجؿؿاسقة متصيصؾح معصيقجفاتم
دؾقطقةمظألصرادمسيمحقاتفؿماظققعقة .موباظؿاظلمصإنماظؿعرفمسؾكماظؼقؿمسيمذبؿؿعمععنيمػقممبـابةمععرصةمضؾبماظؾـاءماالجؿؿاسلم
واظـؼاسيمسيمػذاماجملؿؿع.م م
مممممم وتصيعرفماظدرادةماياظقةماظؼقؿمإجرائقاً مبأغفامعقجفاتمدؾقطقةموأحؽاممضقؿقف مؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقبموؼؿكذػامأدؾقبم
ظؾؿػؽريموايقاة.م م
م
م
م
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

ّ-2الشيابّاملوهوبّّ :Talented Youth
ممممممم ؼصيؿـؾماظشؾابماٌقػقبمبعدمعـمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل;موذظؽمغؿقفةماعؿالطفؿمٌؼقعاتماظؿـؿقةماظؾشرؼة،معـمحقثم
اظؼدراتمواإلعؽاغاتمواظؼدرةمسؾكمتطقؼرماظذاتماألعرماظذيمؼؿقحمإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتماظؽاعـة،مصقلؿحمبؿطقرمومنقم
اجملؿؿعمطؽؾم(برغاعجماألعؿماٌؿقدةماإلمنائل،م2003م،مص:م.)18م م
مممممم طؿامؼصيعرفماظشؾابماٌقػقبمبأغفؿمأوظؽؽماظذؼـمميؿؾؽقنماظؼدرةمسؾكمتـؿقةمإعؽاغقاتفؿماىلؿقة،مواظعؼؾقة،مواظلؾقطقة;مطؿام
ميؿؾؽقنماظؼدرةمسؾكماٌشارطةماظػاسؾةمسيمذباالتمايقاةماٌكؿؾػةم(اظزؼـ،م2002م،مص:م.)316م م
مممممموعـمثؿمصإنماظرؤؼةماظلقدققظقجقةمتؿفاوزماظـظرمإديماظشؾابماٌقػقبمسؾكمأغفؿمميؿؾؽقنمضدراتمصردؼة،مبؼدرماظـظرمإظقفؿم
سؾكمأغفؿمزاػرةماجؿؿاسقةمعـمخاللمعامؼصيػرتضمأنمؼؿقاصرمظدؼفؿمعـماظؼقؿماظيتمهلامدورمسيمتغقريموتطقؼرماجملؿؿعم(ربؿد،م
2004م،مص:م.)100مم م
مممممموادؿـادامإديمهؾقالتمحاعدمسؿار;مصإنمعػفقمماظشؾابماٌقػقبمؼؿقددمعـمخاللمبعدؼـ;ماألولمؼؿعؾؼمباظعقاعؾماالجؿؿاسقةم
االضؿصادؼةماظيتمداػؿتمسيمزفقرماٌقػؾة.مأماّاليعدّالٌانيمصقؿؿـؾمبؼقؿماظشؾابماٌقػقبم(سؿار،م1992ممأ،مص:م .)65م
مممممم وودرماإلذارة،مإديمأنماًؾػقةماالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةمظؾشؾابماٌقػقبمالمتصيشؽؾمربقرماػؿؿامماظدرادةماياظقة،مخاصةم
وأغفامعـماٌلؾؿاتمطاظؿعؾقؿمواظصقةمورؾقعةماظرساؼةموعدىمإذؾاعماالحؿقاجاتماٌادؼةمواٌعـقؼة.مػذهماظعقاعؾمضدمتؤثرمسيماظشؾابم
اٌقػقبموتعؿؾمسؾكمزفقرماٌقػؾةموصؼؾفا،موظؽـفامسيمحدمذاتفامالمتشؽؾمرأسماٌالماالجؿؿاسل.مصاظشؾابماٌقػقبمرشؿمذظؽ،مضدم
ؼؽقنمحيؿؾمضقؿمتؼؾقدؼةمتعقؼمتؽقؼـمرأسماٌالماالجؿؿاسل;مظذامصإنماظعاعؾمايلؿمسيمزؼادةمرصقدمرأسماٌالماالجؿؿاسلمػقمعدىم
تؾينماظشؾابماٌقػقبمظؼقؿمحدؼـةموأداظقبمجدؼدةمظؾؿػؽريمظؽلمغعؿربهمضادراًمسؾكمتطقؼرمذاتفموذبؿؿعف.م م
ممممموسيمػذاماظلقاق،متشريمهؾقالتمغاػدمسزماظدؼـ،مإديمأنماظشؾابماٌقػقبمػؿ مغؿاجمخرباتماجؿؿاسقة;مصؽؾماظؼقؿماظيتم
ؼؿؾؼاػاماظشؾابماٌقػقبمسيماٌراحؾماظعؿرؼةماظلابؼة،متصيؿؿقـمسيمصرتةماظشؾابمبقصػفامظقلت مبؿـشؽة معصيعطاةمعـماًارج،موإمنام
بقصػفامضراراتمذكصقةمؼرتؾطمبفامأدؾقبمحقاةماظشؾابماٌقػقبموعلؿؼؾؾفؿم(سز ماظدؼـ،م،2002مص:م .)18موؼلؿدلمعـمذظؽم
أنماظشؾابماٌقػقبمعـؿجماجؿؿاسل،موتؿؾـكماظدرادةماياظقةمػذاماظؿعرؼػمسيمغظرتفامظؾشؾابماٌقػقب;محقثمتصيعرفماظشؾابم
اٌقػقبمإجرائقاًمبأغفؿمذبؿقسةمعـماٌقػقبنيمؼؿؿقزونمخبصائصماجؿؿاسقةموثؼاصقةموغػلقة،موظدؼفؿمرؿقحمسيماظعؾؿمواالبؿؽار،مطؿام
أغفؿمذيقعماٌقػقبنيمذطقراًموإغاثاًمباٌرحؾةماىاععقةم(بؽاظقرؼقسمودراداتمسؾقا)ماظذؼـمتؼدعقامٌراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمجباععةماٌؾؽم
سؾدماظعزؼز،مدقاءطيمظدسؿمعشارؼعفؿماظؾقـقةمعـمحقثمتقصريماٌعاعؾمواٌكؿرباتمأومظصؼؾمضدراتفؿموإعؽاغقاتفؿ .م
ّ
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ّ-3ققمّالشيابّاملوهوبّّ :The Values of Talented Youth
مممممممؼؤطدمػـريمتاصقؾم"مH.Tajfelم"م-مطؿاموردمسـفم-مبأنمعقضقعماظؼقؿمبنيماظشؾاب;مإمنامميـؾمإذؽاظقةمعـماإلذؽاظقاتم
اظيتمؼـؾغلمعقاجفؿفامباظدرادةمواظؾقثمسيماظقضتماياضر،محؿكمؼؿؿمهدؼدمخصائصمػذهماظؼقؿمومساتفامبشؽؾمجقد(اظغرؼب،م
2012ممبـ) .م م
ممممممموؼظفرمبأنمضقؿماظشؾابماٌقػقبمهلامسالضةمبرأسماٌالماالجؿؿاسل،مطـؼاصةماظؾقثماظعؾؿل،موادؿغاللماظقضت،ماألعرماظذيم
عـ مذأغف مأن مؼربط ماظشؾاب ماٌقػقب مباجملؿؿع ،ممبا مميؽـفؿ معـ متـؿقة مضدراتفؿ موراضاتفؿ ،مصقلؿح مبؿطقر مومنق ماجملؿؿع مطؽؾم
(اىقػري ،معرجع مدابؼ ،مص :م .)65مبؽؾؿات مأخرى ،مارتؾاط ماظشؾاب ماٌقػقب مباظعؼؾ ماىؿعل مظؾؿفؿؿع ،مجيعؾ ماظػعؾم
االجؿؿاس ل مهلؤالء ماظشؾاب معـ ماٌقػقبني مربؼؼاً مظقزائػ ماجملؿؿع ماٌؿعؾؼة مبؿـؿقة موتطقؼر ماجملؿؿع .موبذظؽ متؽقن مضقؿ ماظشؾابم
اٌقػقبمسيمخدعةماظقسلماىؿعلمظؾؿفؿؿعمبؿقؼقؼمضدرمعـماٌؿاثؾةمبنيماألسضاء،مإضاصةمإديمدسؿماٌؿقزاتماظشكصقةمظؾشؾابم
اٌقػقب،موػلمعـماألعقرماظيتمؼؼقممسؾقفامرأسماٌالماالجؿؿاسلمسيماجملؿؿعمايدؼث.موعـمثؿمتؽقنماظؼقؿمجزءاًمعـمثؼاصةماظقسلم
اىؿعل;موظذظؽمصفلمدبؿؾػمعـمذبؿؿعمآلخر،موعـمسصرمآلخر،موذظؽمألنماجملؿؿعمحيددمرؾقعةماظؼقؿماظيتمؼرشؾفاموؼردؿم
ععاٌفام(اىقالغل،م1997م،مص:م.)204موعـمثؿمصإنماظؼقؿمتعؿربمخقاراتماغؿؼائقةممبامتؿضؿـفمعـمععـك،محقثمهددمػذهم
اًقاراتمادؿفاباتماظػردمىقاغبمععقـةمعـماًربةمؼرىمجدارةمتقزقػمإعؽاغقاتفمعـمخالهلا.موعـمػـامؼػرتضمتؾينماظشؾابم
اٌقػقبمظؼقؿمخاصةمتؿـادبمععمإعؽاغقاتفؿموضدراتفؿ .م
ممممممموسيمػذاماظلقاق،متشريمهؾقالتممسقةمدؾقؿانمإديمأغفمعـمخاللماظؿػاسؾمبنيماظشؾابماٌقػقبموبنيمبقؽؿفمؼؽؿلبمضقؿفم
اظيتممتقزهمسـمشريه;مظذامصإنماظػعؾماالجؿؿاسلمخيؿؾػمباخؿالفماظؼقؿ.موبذظؽمؼؿؽقنمرأسماٌالماالجؿؿاسلماظذيمؼؾـكمعـم
اظػعؾماالجؿؿاسلماظذيمهددهمضقؿمعؿؿقزةمؼؾدو مبأغفامتؿقاصرمبصػة مخاصةمظدىماظشؾابماٌقػقب مسؾكماصرتاضمأغفمغؿاج مبقؽةم
اجؿؿاسقةمتؿقاصرمبفامسـاصرموزروفمداػؿتمسيمتؽقؼـماظؾـاءماظؼقؿلمظدىمػؤالءماٌقػقبنيم(دؾقؿان،م2006م،مص:م.)118م م
ممممممموسؾكمدرجةموثقؼةماظصؾة،مؼقضحمعارطقجلمبأنماظؼقؿمعقجفاتمذاتمصاسؾقةمسيمتؽقػماظشؾابماٌقػقب،موهؼقؼماظؿؿادؽم
االجؿؿاسلمظؾؾـاء،موعامحيؿق يمسؾقفمعـمغصيظؿموذياساتموعامبقـفؿامعـمسالضاتمضرورؼةمسيمحػظماظؿقازنماالجؿؿاسلم(سؾدماٌعطل،م
عرجعمدابؼ،مص:م.)180مم م
ممممممموتصيعرفمدؾقىمإبراػقؿ مضقؿماٌقػقبنيمبأغفامتؾؽماظؼقؿماظيتمؼصيؿقضعمأنمتغؾبمطغاؼاتمسيمغلؼماظؼقؿمظدىماٌقػقبني،ماظذؼـم
ؼؿؿقزونمخبصائصماجؿؿاسقة،موثؼاصقة ،مواضؿصادؼة،موغػلقة;معامجيعؾمباإلعؽانماالصرتاضمأنمؼؿصدرمغلؼفؿماظؼقؿلمسددمعـم
اظؼقؿماظيتمتعؿربمباظـلؾةمهلؤالءماٌقػقبنيممبـابةمشاؼاتمتػرضمسؾقفؿمتقزقػمزبؿؾػمإعؽاغقاتفؿمظؿقؼقؼفام(إبراػقؿ،م2006م،م
ص:م .)333م
ممممممموادؿـاداً مإدي متعرؼػ مباردقغز ،موعارطقجل ،موراظػ مبريي ،مودؾقى مإبراػقؿ; مصإغف مؼصيؼصد مبؼقؿ ماظشؾاب ماٌقػقب مسي مػذهم
اظدرادة،ماظغاؼاتماٌُقجفةمظؾػعؾماالجؿؿاسلمظؾشؾابماٌقػقبمسيماجملؿؿعماظلعقدي،موميؽـمعـمخاللمػذهماظغاؼاتمأنمؼؿفاوزم
اظشؾابماٌقػقبماظـظرمإديمايقاةمسؾكمأغفامعؾؽقةمصردؼةمبؼدرمعامػلمعؾؽقةمذياسقة،موعـمثؿمصإنماظؼقؿمتصيؿـؾمعصدرمرئقللمظرأسم
اٌالماالجؿؿاسل.م م
م
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وسيمػذاماظلقاق،متشريماألدبقاتمإديمأنمرؾقعةماظؼقؿماظيتمؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقبمعـماظعقاعؾماٌؤثرةمسيمزؼادةمحفؿمرأسماٌالم
االجؿؿاسل;مصؿـمخاللمضدرةماظشؾابماٌقػقبمسؾكماظـؼد،موضؾقلماآلخر،مواظعؼالغقة،موثؼاصةماالدؿفالك،مواالدؿعدادمظؾؿغقري،م
واظطؿقح ماظؿعؾقؿل مواٌفين ،موايراك ماالجؿؿاسل ،موادؿغالل ماظقضت ،مواالغؿؿاء ماالجؿؿاسل ،مواٌلؤوظقة ماالجؿؿاسقة; مميؽـ معـم
خالل مػذه ماظؼقؿ متػعقؾ معشارطة ماظشؾاب ماٌقػقب ،موإحداث متغقريات مسي ماظـقاحل ماٌفـقة ،مواظصققة ،مواٌعرصقة م(دؾقؿان،م
2002م،مص:م;155مسؾدماظداؼؿ،م2000م،مص:م.)75م م
ممممممموودرماإلذارة،مإديم أغفمعـماظصعب ماظقصقلمإديمسددمربددمعـماظؼقؿماظيت مؼؿػؼ مسؾقفا مذيقعماظؾاحـنيمباسؿؾارػامضقؿم
اظشؾابماٌقػقب،مخاصةمأنمطـرياًمعـماظؼقؿماظيتمحددػامػؤالءماظؾاحـنيمجاءتمردمصعؾمظدراداتفؿمظـؿطماجملؿؿعماظغربلمايدؼثم
واإلغلانماظغربلمايدؼث .م
ممممممم وغظراًمظؿعددمضقؿماظشؾابماٌقػقبموعـمشريماٌؿؽـمحصرػامذيقعاًمسيمدرادةمواحدة،مصإنماظدرادةماظراػـةمهددمتعرؼػفام
اإلجرائلمهلذاماٌػفقممعـمخاللمأغفامذبؿقسةمعـ ماظؼقؿماظيتمضدمؼؽقنمهلامتأثريمواضحمسؾكمتقجقفماظػعؾماالجؿؿاسلمظؾشؾابم
اٌقػقب،موتؿؿـؾمهدؼداًمسيمضقؿمتؿعؾؼمباظعؼالغقة،مواظـؼد،مصضالًمسـمادؿغاللماظقضت،مباإلضاصةمإديماظطؿقحماظؿعؾقؿلمواٌفين.م م
م
 -4رأسّاملالّاالجًؿاعيّّ:Social Capitalممم ّ
مممممممم ؼصيعرف مرأس ماٌال ماالجؿؿاسل مبأغف مسؿؾقة مهدث مغؿقفة مظؿػاسؾ مذبؿقسة معـ ماظؼقؿ ماٌؿـقسة مبغقة ماظقصقل مإدي مهؼقؼم
تأثرياتمععقـةمسيمحاظةماظشؾابماٌقػقب،موسيمدقاضفماجملؿؿعل(سؿار،م1999ممأ،مص:م.)30موؼؿضحمعـمػذاماظؿعرؼػمأنماظؼقؿم
عصدرمػاممسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسل .م
ممممممم وسؾكماظرشؿمعـمسدمماتػاقماألدبقاتمسؾكمهدؼدمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مإالمأنمػـاكماتػاقمساممسؾكمأنمعػفقممرأسم
اٌالماالجؿؿاسل،مؼصيلؿكدممظقصػماألصعالماظيتمتؿؿقزمباظؽػاءة،موادؿكداممأطـرماظقدائؾمضدرةمسؾكمهؼقؼمأػدافمربددة.مصؼدم
أطدمبقردؼقم"م Bourdieuم"موبراؼسم"م Priceم"موبارطرم"م Barkerم"موعانم"م Mannم"مسؾكمأنمرأسماٌالماالجؿؿاسلم
ؼؿضؿـ مسـاصر معؽؿلؾة ،مطاظقسل ماظصقل ،موتؼـقة ماٌعؾقعات ،مواظػاسؾقة ماالجؿؿاسقة .مطؿا مأغف متؼع مسؾك ماظشؾاب ماٌقػقبم
واٌؤدلاتمعلؤوظقةمبـاءمتؾؽماظعـاصرموإغشائفامسيمبادئماألعرمحؿكمميؽـمبعدمذظؽمتلكريػا مظؿقؼقؼمأػدافماظشؾابماٌقػقبم
واجملؿؿعم (Price, 1996, P: 13; Barker, 1991, P: .(71; Mann, 2002, P: 55م
ممممممم وتقضحمهؾقالتممسقةمدؾقؿانمبأنمرأسماٌالماالجؿؿاسلمػقمسؿؾقةماظلؾقكماالجؿؿاسلماظذيمؼؿأثرمباظؼقؿموؼؤثرمصقفامممام
ؼؤديمإديمسؿؾقةماظؿؿادؽماالجؿؿاسلم(دؾقؿان،م2006م،مص:م.)150موتشريمجقبقتام"مGuptaم"مإديمأنمرأسماٌالماالجؿؿاسلم م
مبـابةمتؾؽماألصقلماٌعـقؼةمطاظؽػاءةمواٌفاراتماظيتمتربطماظشؾابماٌقػقبمباجملؿؿعم) .(Gupta, 2005, P: 74موؼرىم
صراغلقس مصقطقؼاعا م" م F. Fukuyamaم" مبأن متؼـقة ماٌعؾقعات مواظقسل ماظصقل مظدى ماظشؾاب ماٌقػقب مساعؾ مػام مسي مبـاءم
اظشؾؽاتموعـظؿاتماجملؿؿعماٌدغلم) .(Fukuyama, 1995, P: 8م
ممممممموسؾكمدرجةموثقؼةماظصؾة،مؼقضحمروبرتمبقتـامم"م R. Putnamم"مبأنمايقاةمسيماجملؿؿعاتمتؽقنمأدفؾمععمتقاصرم
اظػاسؾقةماالجؿؿاسقةمظدىماظشؾابماٌقػقب،مواظيتمميؽـماخؿؾارػامعـمخاللماٌشارطةماالجؿؿاسقةمواظعضقؼاتمسيمعؤدلاتم م
م
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اجملؿؿعماٌدغل.موبذظؽمؼربطمم بقتـاممبنيماظشؾابماٌقػقبموبنيماجملؿؿعماٌدغل،موؼصػمبقتـاممرأسماٌالماالجؿؿاسلمبأغفمصعالًم
عغاؼراًمظؾؿأظقف،مورباوظةمصقاشةمأررمجدؼدةمتلفؾماظؿـلقؼمواظؿعاونمعـمأجؾماٌـػعةماٌؿؾادظةم .(Putnam, 1993, P:
) 57مطؿامؼعرفماؼراصاغلمرؼزام"م I. Rezaم"مرأسماٌالماالجؿؿاسلمبأغفمذبؿقسةماألصعالماظيتمتلفؿمسي مزؼادةماظـؼةمواظؿضاعـم
االجؿؿاسل م (Reza, .(2010, P: 967موباظؿاظل مؼصيـظر مظرأس ماٌال ماالجؿؿاسل مطؼقؿة موطقصػ مظؾػعؾ ماالجؿؿاسل ماٌؿؿقزم
ظؾشؾابماٌقػقبمبؿأثريمعـماظؼقؿماالجؿؿاسقة;مصرأسماٌالماالجؿؿاسلمػقماىاغبماظؿعؾرييمظؾؼقؿ.مم م
ممممممموسؾقفمصإنمرأسّاملالّاالجًؿاعيّيفّهذهّالدرادة،مػقمسؾارةمسـموصػمظؼراراتموأصعالمتؿؿقزمباىدةمواظؽػاءة،موعـمذأنم
تؾؽماظؼراراتمواألصعالمأنمتربطماظشؾابماٌقػقبمباجملؿؿع،ممبامميؽـفؿمعـماظؿػققمواإلبداع،موإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتم
اظؽاعـة،مصقلؿحمبؿطقرمومنقماجملؿؿعمطؽؾ.موذظؽمسيمإرارمذبؿقسةمعـماظؼقؿماظيتمهددموتؼــمدؾقطقاتمػؤالءماٌقػقبني.مأيمأنم
رأسماٌالماالجؿؿاسلمؼؿؽقنمعـماظػعؾماالجؿؿاسلماظذيمتدصعفموتقجففماٌعاغلماظيتمؼؽقغفاماظشؾابماٌقػقبمظـػلف،موعادامم
اظشؾابماٌقػقبم(اظػاسؾماالجؿؿاسل)مؼدركمردودمأصعاظف;مصإنماظدرادةماياظقةمتعؿؿدمسؾكمإدراكماظشؾابماٌقػقبمسيمتػلريم
أصعاظف;مظذظؽمصإنماظػعؾماالجؿؿاسلمظؾشؾابماٌقػقبمػقمإغعؽاسمظؾؼقؿماظيتماطؿلؾفامعـمخاللمسؿؾقةماظرساؼةماالجؿؿاسقة.م م
ممممممم وسيمزؾمسدمماالتػاقمسؾكمربدداتمرأسماٌالماالجؿؿاسل;مصإنماظدرادةماياظقةمتعؿؿدمسيمتعرؼػفاماإلجرائلمعامحيؼؼم
أػداصفامعـماألصعالماالجؿؿاسقةماظيتمؼؤدؼفاماظشؾابماٌقػقبممبامضدمؼلفؿمسيمتطقؼرػؿموتـؿقةمذبؿؿعفؿ،موتؿؿـؾمسؾكموجفم
اظؿقدؼدمسيماظػاسؾقةماالجؿؿاسقة،موضؾقلماآلخر،موتؼـقةماٌعؾقعات،موثؼاصةماالدؿفالك،مباإلضاصةمإديماظقسلماظصقل .م
م
ّّ-5أبعادّالعالقةّبنيّققمّالشيابّاملوهوبّورأسّاملالّاالجًؿاعي:
ممممممم ؼؾدومبأنماظؼقؿماظيتمؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقبمعـماظعقاعؾماٌؤثرةمسيمزؼادةمحفؿمرأسماٌالماالجؿؿاسل;مصؿـمخاللماظؿػاسؾم
اٌلؿؿرمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مؼصيؿقضعمأنمتـؿجمسـمػذهماظعالضةمتـؿقةمومتادؽماجملؿؿع.موسيمػذام
اىاغب،متشريمهؾقالتممسقةمدؾقؿانمإديمأنماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسلمعـمذأغفامأنمهؼؼم
اظؿؿادؽماالجؿؿاسل،مبعؾاراتمأخرى،متؿفلدمػذهماظعالضةمباظعـاصرماظيتمتربطماظشؾابماٌقػقبمباجملؿؿع،موذظؽمعـمخاللمغشرم
األصؽارماإلبداسقةموإسادةمإغؿاجفامداخؾماجملؿؿع،موإدراكمايؼققمواظقاجؾات،مواحملاصظةمسؾكماظؼقؿماجملؿؿعقةماظيتمتؤدسم
اجملؿؿعموتـؿقف(دؾقؿان،م2006م،مص:م.)116م م
ممممممم وسؾكمدرجةموثقؼةماظصؾة،مؼصيعرفمعرادموػؾةماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مباظؿؿادؽم
االجؿؿاسل،موايػازمسؾكماألصاظة،مواظرتاث،مواظؾغة،موحػازماظشؾابماٌقػقبمسؾكمخصقصقؿفموػقؼؿفم(وػؾة،م1998م،مص:م
 .)223م
ممممممومتـظرماظدرادةماظراػـةمألبعادماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبمورأسماٌالماالجؿؿاسل معـمخاللمععطقاتمغظرؼةماظػعؾم
االجؿؿاسل،مواظيتمتؤطدمسؾكمدورماظؼقؿمواظػعؾمسيمهؼقؼممتادؽماجملؿؿعم(اظغرؼب،م2011م،معرجعمدابؼ،مص:م.)12موعـمثؿم
صإنمأبعادمتؾؽماظعالضةمتشريمإديممارتؾاطماٌعـكماظذاتلماظذيمؼعطقفماظشؾابماٌقػقب مظؾػعؾمبلؾقكماألصرادماآلخرؼـ ،مبعؾاراتم
أخرى،مترطزماظدرادةماظراػـة مسؾكماألدؾقبماظذيمؼؿػاسؾمبفماظشؾابماٌقػقب معع ماجملؿؿعموسؾكماظدورماظذيمميؽـمأنمؼؤدؼفم
اظشؾابماٌقػقب مسيمتؽقؼـماظؾـكماالجؿؿاسقة .موذظؽمعـمخاللمسدةمأبعادمتؿؿـؾمسيماالناز،موثؼاصةماظؿغقري،موثؼاصةماإلبداع،م
واالغؿؿاءماالجؿؿاسل،مباإلضاصةمإديماٌلؤوظقةماالجؿؿاسقة.م
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م
دادداًّ-الـظرواتّاالجًؿاعقةّاملًعؾؼةّبالدرادةّ :
اغطالضاًمعـمرؾقعةمأػدافماظدرادة;مصإغفممتمتؾينمغظرؼةماظػعؾماالجؿؿاسل،مورؤؼةمعاطسمصقربم"مM. Weberم"مظؾؼقؿماظدؼـقةم
مطإرارمساممظؾداردةم-مباإلضاصةمإديمسددمعـماظرؤىماظـظرؼة;موذلكّعؾىّالـَوّاآلتي :مم
 .1نظروةّالػعلّاالجًؿاعيّ ّّّّّّّّّّ:
مممممؼرىمصقربمبأنمعقضقعماظدرادةمسيمسؾؿماالجؿؿاعمػقماظػعؾماالجؿؿاسلم(غعقؿ،معرجعمدابؼ،مص:مّ.)122-121وعامؼفؿـامػـام
أنمعػفقمماظػعؾماالجؿؿاسلمسـدمصقربمؼعينمأيمدؾقكمإغلاغلمؼضػلمسؾقفماظػاسؾمععـكمذاتقاً.موعـمثؿمؼؾدومبأنمصقربمأزفرماػؿؿاعاًم
واضقاًمباظؼقؿمأومغلؼماٌعـكم"مMeaning Systemم"ماظذيمؼشؽؾماظػعؾماالجؿؿاسلم(بققعل،معرجعمدابؼ،مص:م-104
.) 105موضدمحاولمصقربمتػلريماظؼقؿمعـمخاللمعامؼؼقممبفماألصرادمعـمأصعالمؼصيؼرػاماجملؿؿع،موالمدبرجمسـماإلرارماظعاممظؾـائفم
االجؿؿاسل،موعـمثؿمؼعؿربماظؾـاءماالجؿؿاسلمواظـؼاسيمظؾؿفؿؿعمطؽؾمعصدراًمعؾاذراًمظؾؼقؿ.موظعؾفمعـمػـامتؿضحماظعالضةماٌؿؾادظةمبنيم
ضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل;مصؿػفقممرأسماٌالماالجؿؿاسلمعػفقممظفمبعدانمأدادقانمػؿاماظؿـؿقةماظؾشرؼةم
واظػعؾماالجؿؿاسل;موؼصيؿـؾماظشؾابماٌقػقبمأمنقذجاًمظؾؿـؿقةماظؾشرؼة;موذظؽمسـمررؼؼماظقصاءمباالحؿقاجاتماإلغلاغقة،ماألعرماظذيم
عـمذأغفمأنمؼؽقنمظدىماظشؾابماٌقػقبمضقؿمػاعةمظدسؿماظػعؾماالجؿؿاسلماٌؽقنمظرأسماٌالماالجؿؿاسل;مصؼدمأذارمسؾدماظؾادطم
سؾدماٌعطلمإديمأنماالحؿقاجاتمػلماظيتمتؾينماظؼقؿ،موأطدمسؾدماٌعطلمبأنماظؼقؿمالمتقجدمإالمإذامطانمػـاكماحؿقاجاتمععقـةم
ؼلعكماظػردمإديمهؼقؼفا;محقثمأوضحمبأنماظؼقؿممبـابةمأػدافمهددمظؾػردمغلؼماخؿقاراتفم"مSystem Choicesم"م(سؾدم
اٌعطل،معرجعمدابؼ،مص:م .)190م
ممممم وؼؾدو موجقد متشابف مبني معاطس مصقرب موتاظؽقت مباردقغز معـ مغاحقة مترطقزػؿا مسؾك مأن ماإلناز مواالغؿؿاء ماالجؿؿاسل موثؼاصةم
ا إلبداع;متعقدمأداداًمإديمتقجفاتمضقؿقةمتصيؿقزمأصرادماجملؿؿع;مصؼدمأطدمباردقغزمسؾكمأنماظػعؾماالجؿؿاسلمظؾػردماظػاسؾمالمؼصدرم
عـمصراغمبؾمعـمخاللمعـظقعةمعـماظؼقؿمتعؿؾمسؾكمتؼـنيمدؾقطقاتماظػردمععماآلخرؼـمظقكرجم(اظلؾقك)مسؾكمصقرةمتصرفمعـؿظؿم
وعؾؿزمموعقجف،مأيماظػردمؼصيشؽؾ معـمخاللماحملدداتمواظضقابطمواظؼقؿمظقؽقنماظلؾقكمعؿقاصؼاًمععماجملؿؿع،مسؾكممنطممنقذجم
ؼصيلؿكم"مغلؼماظػعؾماالجؿؿاسلم"مظذامعـمأػؿمعامميقزمباردقغزمسيمػذاماجملالمأغفمحاولمربطمدؾقكماظػردماالجؿؿاسلمباظؾـاءم
االجؿؿاسل;محقثمتؾدأمغظرؼةمباردقغزمباظػردماظػاسؾماظذيمؼؼررمسيمزروفمععنيماالخؿقارمعـماظؾدائؾماٌؿاحة،مثؿمتـطؾؼماظـظرؼةم
عـمػذهماظـؼطةمظؿقؾقؾماألغلاقماالجؿؿاسقةم(اؼان،م1999م،مص:م;109مغعقؿ،م1985م،مص .)197-193:م
مممممموضدممباردقغزمزيسمعؿغرياتممنطقةم" Pattern Variablesم"موػلممبـابةمأداةمهؾقؾقةمؼؿؿمعـمخالهلامعؼارغةمأمناطم
زبؿ ؾػةمعـماألصعالمواجملؿؿعات،موذظؽمتؾعاًمياظةماظؿطقر.موادؿـاداًمظذظؽمحياولمباردقغزمتـؿقطماألصعالمإديمزيسمأمناطمبقصػفام
جزءطيامعـمغظرؼةماظػعؾماالجؿؿاسل،موػلمسؾارةمسـمبدائؾممنطقةمظؾؼقؿماٌقجفةمظألدوارماٌؿقضعةمظؾػاسؾنيمسيمأيمغظامماجؿؿاسل .م
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مأومػلمتؾؽماٌؤذراتماظيتمتصيػلرماًصائصماظؾـائقةمظؾـظامماالجؿؿاسلمعـمعـظقرماظدورماٌؿقضعمظؾػردماظػاسؾ.موبفذهماظؽقػقةمتصؾحم
اٌؿغريات ماظـؿطقة مػل مسؾارة مسـ متؾؽ ماحملددات مظؾلؾقك ماالجؿؿاسل .مبعؾارات مأخرى ،مأمناط ماظػعؾ مػل ماغعؽاس مظؾكصائصم
اظؾـائقةمظؾؿفؿؿع .م
م
 .2ماكسّفقربّوالؼقمّالدوـقةّ ّ:
ممممممم تصيعد ماظؼقؿ ماظدؼـقة معـ مأػؿ ماٌقضقسات ماظيت مدردفا مصقرب مبعؿؼ مبقصػفا مسقاعؾ متؤثر مسي متـؿقةماجملؿؿع موظقلت ماظعقاعؾم
االضؿصادؼةمطؿامؼرىمطارلمعارطس;مصؼد ّاػؿؿمصقربمبدرادةماظعالضةمبنيماظؼقؿماظدؼـقةمواظؿـؿقةمعـمعـظقرمبـائل -متارخيل،موربطم
بنيماظؿـؿقة م وبنيمروحماظدؼـ;مذظؽمأنمصقربمملمؼعاجلماظدؼـمباسؿؾارهمزاػرةماجؿؿاسقةمذاتمجقاغبمزبؿؾػة ،موإمنامأػؿؿمصؼطم
بدرادةمأخالضقاتماظدؼـ،موأثرػامسؾكماظؿـظقؿماالجؿؿاسلموايقاةماالجؿؿاسقة،موذظؽمعـمخاللمدرادؿفمظلتمدؼاغات،موػلم
اظؽقغػقذقة،ماهلـدوطقة،ماظؾقذؼة،ماظقفقدؼة،ماٌلقققة،مواإلدالمم(ايلقين،م1982م،مص:م;42متقؿاذقػ،م1982م ،مص:م
.)253موطانمػدفمصقربمعـمدرادؿفمألخالضقاتماظدؼـمأنمؼؤطدمصقةماظػروضماآلتقة :م
 أنمدؾقكماألصرادمسيمزبؿؾػماجملؿؿعاتمؼػفؿمسيمإرارمتصقرػؿماظعاممظؾقجقدموتعؿربماٌعؿؼداتماظدؼـقةموتػلريػامإحدىم
ػذهماظؿصقراتمظؾعاملماظيتمتؤثرمسيمدؾقكماألصرادمواىؿاساتممبامسيمذظؽماظلؾقكماالضؿصادي.
 أنماظؿصقراتماظدؼـقةمػلمباظػعؾمإحدىمربدداتماظلؾقكماالضؿصاديموعـمثؿمصفلمتعدمعـمأدؾابمتغريمػذاماظلؾقكم
(اظغرؼب،معرجعمدابؼ،مص:م .)149م
م
ممممممموؼرىمصقربمبأنماظلؾقكماظذيمتػرضفماظؼقؿمػقمدؾقكمؼصدرمظؿقؼقؼمضقؿةماجؿؿاسقةمععقـةمباظذات;مذظؽمأغفمحقـؿامؼلؾؽم
اظػاسؾماالجؿؿاسلمدؾقطاًموصؼاًمظؼقؿةمعامأومرِؾؼاًمٌُـؾمأسؾك،مإمنامتػرضمسؾقفمػذهماظؼقؿةمأنمؼقجفممنطمدؾقطفموصؼاًمهلا،ممبعـكمأنم
اظؼقؿمػلمسؾارةمسـماٌقجفاتماظيتمتػرضممنطماظلؾقك،موتؿضؿـمػذهماظؼقؿمبعضماظؿقجقفاتماظيتمهؽؿمدؾقكماإلغلانمبطرؼؼةم
ضاشطةمأومضدمتصيؽقنمػذهماظؼقؿمبعضماٌطاظبماظيتمضدمؼضطرماإلغلانمإديماظلعلمظؿقؼقؼفا(اٌرجعماظلابؼ،مص:م.)148م م
ممممممم وعـمثؿمؼصيالحظمأنمصقربمرطزمسيمدرادؿفمسؾكماألدؾابماظيتمتؤديمإديمهؼقؼماظؿـؿقة;محقثماسؿربمبأنماظدؼـمؼؿضؿـمسدؼدم
عـماظؼ قؿماظيتمعـمذأغفامأنمتربطماألصرادمباجملؿؿع،ممبامميؽـفؿمعـماظؿػققمواإلبداع،موإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتماظؽاعـة،م
صقلؿحمبؿطقرمومنقماجملؿؿعمطؽؾ .موػق معا مؼـدرجمضؿـمعػفقم مرأسماٌالماالجؿؿاسل.موعـماظؼقؿماظدؼـقةماظيتمأطدمصقرب مسؾكم
أػؿقؿفامػلمإسطاءمأػؿقةمطؾريةمظؾعؿؾ،موعلؤوظقةماإلغلانماألدادقةمػلمأنمؼؾذلمأضصكمجفدهمسيمايقاة،مبدالًمعـماالغلقابمعـم
اجملؿؿعمواظزػدمواظؿػرغمظؾعؾادةماظذيمتدسقمظفماظؽاثقظقؽقة،مباإلضاصةمإديماألعاغة،مواظصدق،موضرورةماطؿلابماًربة (ايلقين،م
عرجعمدابؼ،مص:م;42معان،م1999م،مص:م .)567م
ممممممموؼرىمصقربمأنمعـماظؼقؿماٌؤثرةمسيمهؼقؼماظؿـؿقةمػلمضقؿةماظعؼالغقةمواظيتمتصيعؿربمعـمأػؿماٌػاػقؿماظعؾؿقةماظيتمأثرىمبفامصقربم
سؾؿماالجؿؿاعموتعؿربمجزءاًمعفؿاًمعـفموعرجعاًمظؾؿفؿؿنيمبؿػلريمرأسماٌالماالجؿؿاسلم(وبلرت،م1989م،مص:م.)113-111موعـ م
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

م ػـا مصإن معـ ماظقدائؾ ماظعؼالغقة ماظيت متلاسد ماظػرد مسؾك مهؼقؼ مأػداصف مداخؾ ماجملؿؿعات مايدؼـة،مػل ماالجؿفاد ،مواظـظام،م
واالسؿدال ،مواظـفاح،مواظروحماٌعـقؼةماظعاظقة،مواظؽػاءة،مواإلبداع،مواالظؿزاممبأخالضقاتماٌفـقة،مواظؿػققمسيمذبالماظعؿؾ.موسيمػذام
اىاغب،مؼؤطدمصقربمبأنماظؿـؿقةمتؿطؾبموجقدمأصرادمؼؿصػقنمخبصائصمعؿؿقزة;مصاظؿـؿقةمالمتظفرمسيمذبؿؿعمؼلقدمبنيمأصراده م
ماظؽلؾمواظالعؾاالة;م حقثمؼشريمصقربمإديمضقةماظعالضةمبنيمعؿطؾؾاتماظـفاحمواياصزماظؼقؿل;مصؼدموجدمأنماألخالضقاتماالضؿصادؼةم
تـؿجمسـمضقؿمدؼـقةمربػزة،موتؿؿـؾمػذهماظؼقؿمباألعاغة،ماإلتؼان،ماىدؼة،ماٌـابرة،ماالظؿزام،ماظؿعاون،ماحرتامماألغظؿة،مواظعطاءم
دونماغؿظارماٌؼابؾ،مواالدؿـؿارمواالدخار،موتؼدؼرماظعؿؾموتأدؼؿفمبأعاغة،موايؿاس،مواىدؼة;مصفذهماظؼقؿمؼؾدومبأغفامتؿقصرمبصػةم
طؾريةمظدىماظشؾابماٌقػقبماٌلؾؿ،موعـماحملؿؿؾمأنمؼصيلاػؿمتؾينماظشؾابماٌقػقبمهلذهماظؼقؿمسيمزؼادةمصاسؾقؿفموعشارطؿفمداخؾم
اجملؿؿع;محقثم -محلبمصقربم -مصإنماظؼقؿمتؿققلمسيمايقاةماظققعقةمإديمممارداتمتـعؽسمسؾكماظػردمواجملؿؿع،موعـمخاللم
ػذهماظؼقؿمميؽـمأنمؼؿقؼؼماظؿؿادؽمواظؿؽاعؾماالجؿؿاسلم(أبقمراحقن،مد.ت،مص:م.)132-130م م
ممممممموسؾق فمتػقدمرؤؼةمصقربمظؾؼقؿماظدؼـقةمسيمإظؼاءماظضقءمسؾكماظدورماظذيمتؤدؼفماظؼقؿمسيمتؽقنمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مواظؿأطقدم
سؾكمأنماظؼقؿمتصيؿـؾمعطؾؾاًمأدادقاًمعـمعؿطؾؾاتمتـؿقةمرأسماٌالماالجؿؿاسل،موسيمذظؽمعامؼشريمإديمأػؿقةمصقصمرؾقعةماظعالضةمبنيم
ضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل .م
م
دابعاًّ-الدراداتّالِابؼةّ :
ّّّّّمم تؿؾاؼـماظدراداتمسيمععاىؿفامٌقضقعماظؼقؿمورأسماٌالماالجؿؿاسل،مإالمأنمػذهماظدراداتماظيتمتؿـاولماظؼقؿمورأسماٌالم
االجؿؿاسلممل متؿـاولمأيمعـفامضقؿماظشؾابماٌقػقب موسالضؿفامبرأسماٌالماالجؿؿاسل;محقثمطاغتمشاظؾقةماظدراداتم -موإنم
تـاوظتمضقؿماٌقػقبنيم -مإعامأنمترطزمسؾكمتصـقػفا،مأومسؾكممنطمععنيمعـماظؼقؿمظدىماظشؾابمبصػةمساعة،مأوماظؼقؿموسالضؿفام
باٌؿغرياتماظدميغراصقة،موصقؿامؼؿعؾؼمباظدراداتماظيتمتؿـاولمرأسماٌالماالجؿؿاسلمصغاظؾقؿفامتؿـاولمذؾؽةماظعالضاتماالجؿؿاسقة،م
بقـؿامتـظرماظدرادةماياظقةمظرأسماٌالماالجؿؿاسلمسؾكمأغفمبـاءمؼؿؽقنمعـماظػعؾماالجؿؿاسل،مسيمحنيمذؾؽةماظعالضاتماالجؿؿاسقةم
ػلماغعؽاسمياظةماظؿقازنمواالغلفامماظيتمتؿقؼؼمعـمخاللماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل;محقثم
ميؽـمصفؿمضقةمذؾؽةماظعالضاتماالجؿؿاسقةمعـمخاللمسدةمأبعادمتؿؿـؾمسيمثؼاصةماالناز،مثؼاصةماظؿغقري،مثؼاصةماإلبداع،ماالغؿؿاءم
االجؿؿاسل،مواٌلؤوظقةماالجؿؿاسقة .م
ممممم ودقؿؿمسرضمبعضمعامتقاصرمعـماظدراداتماظيتمتؿعؾؼممبقضقعماظدرادةماياظقة;محقثمدقؼؿصرمسرضفامسؾكماٌؿغرياتمذاتم
اظصؾةمبأػدافمػذهماظدرادة،موذظؽمحلبماظؿلؾلؾماظؿارخيلمبدءاًمباظدراداتمايدؼـةمواغؿفاء مباظؼدمية،مسؾؿاًمبأغف ممتمترتقبم
اظدراداتمسيمطؾمربقرمحبقثمتؾدأمباظدراداتماظعربقةمثؿماظدراداتماألجـؾقةّ،وذلكّعؾىّالـَوّاآلتي :م
م
م
م
م
م
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ققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّدرادةّوصػقةّمَِقةّعؾىّالشيابّاملوهوبّمبراكزّالًؿقزّواملوهيةّواإلبداعّيفّجامعةّاملؾكّعيدّالعزوز ّ

ّدراداتّعنّققمّالشيابّاملوهوب:م ّّ-1الدراداتّالعربقةّ :
ّ -1/1درادةّالشؼريّ(ّ2011مّ) مبعـوانّ(موقفّالشيابّاجلامعيّمنّققمّالًَدوث)ّ.ػدصتمػذهماظدرادةمإديماظؿعرفمسؾكم
مساتماظشكصقةمايدؼـة،مواظؿؼؾقدؼة،مواالغؿؼاظقة.مواظؼقؿماإلدالعقةمبقصػفامعصدراًمظؾؿقدؼث،موعدىمإعؽاغقةمهدؼثماجملؿؿعم
ععماالحؿػازمباظؼقؿماإلدالعقة.مواظؿعرفمسؾكمعصػقصةماظؼقؿماٌدرودةمعـمحقثماٌػفقمماالجؿؿاسلمظؽؾمضقؿة،مواظـظرةمإظقفامسيم
اجملؿؿعات ماظؿؼؾقدؼة موايدؼـة ،موطذظؽ مغظرة ماجملؿؿع ماظلعقدي مإظقفا مسي معرحؾؿقف ماظؿؼؾقدؼة موايدؼـة ،مثؿ معقضػ ماظشؾابم
اىاععلمعـمطؾمضقؿة،مباإلضاصةمإديماإلذارةماظؿػلريماظـظريمظؽؾمضقؿة .م
وتؽقغت مسقـة ماظدرادة معـ م( م 321م) معـ مرالب موراظؾات مجاععة ماٌؾؽ مدعقد مباظرؼاض .موادؿكدعت ماظدرادة معـفج ماٌلحم
االجؿؿاسل.مأعاّأداةماظدرادةمصؽاغتماالدؿؾاغة.موضدمتؾنيمعـماظـؿائجمعامؼؾل:م م
 أنماظشؾابماىاععلماظلعقديمحداثلمسيمتعاعؾفمععمضقؿمايػازمسؾكماظؾقؽةمواحرتامماٌرأة .م أنماظشؾابماىاععلماظلعقديمتؼؾقديمسيمتعاعؾفمععمضقؿماظصقةمواٌرض،مورؤؼةماظعامل،مواالدخار .م أن ماظشؾاب ماىاععل ماظلعقدي ماغؿؼاظل مسي متعاعؾف معع مضقؿ مضؾقل ماآلخر ،مواظؿكطقط ،موادؿغالل ماظقضت ،مواالخؿقار ماٌفين،مواظؿعرضمظؾؿؼـقةموودائؾماالتصال،مواالغؿؿاء،مواالظؿزاممباألغظؿةمواظؼقاغني .م
وخؾصتماظدرادةمإديماظؿأطقدمسؾكمأنماظشؾابماىاععلماظلعقديمػقماآلنمسيماٌرحؾةماالغؿؼاظقةمعـماظؿؼؾقدؼةمإديمايداثة .م
ّ-2الدراداتّاألجـيقةّ :
ّ -1/2درادةّجوكّوكارولّ(ّ  )ّ & Carol, 2011Jockمبعـوانّ(ّاالنًؿاء ّوالطؿوحّلدىّذيابّأدرتالقاّ)ّ.ػدصتم
ػذهماظدرادةمإديماظؿعرفمسؾكماظؼقؿماٌـظؿةمظالغؿؿاءمواظطؿقحمظدىماظشؾابماألدرتاظلّ .
تؽقغتمسقـةماظدرادةمعـم(م 339م)معـماظشؾابماألدرتاظلمذطقراًموإغاثاً ،ممتماخؿقارػؿمبطرؼؼةمسشقائقةمعـمجـقبمشربمعدؼـةم
ددغل.موادؿكدعتماظدرادةمعـفجماٌلحماالجؿؿاسل.مأعاّأداةماظدرادةمصؽاغتماالدؿؾاغة.موضدمتؾنيمعـماظـؿائجمعامؼؾل:م م
ؼرىمشاظؾقةمعػرداتماظدرادةمبأنماظؿكصصماظعؾؿلمعـمأػؿماظعقاعؾماظيتمتؤثرمسؾكمادباذماظشؾابماألدرتاظلمظؼرارماظعؿؾممبفـةم
عا.ؼصيشريمسددمعـمعػرداتماظدرادةمإديمأنماظعؾؿماألدرتاظلمميـؾمهلؿمرعزمأدرتاظقا،مبقـؿامؼرىمآخرونمبأنماظعؾؿمؼعينمهلؿماظقرـقة .م
وصقؿامؼؿعؾؼممبقضػمعػرداتماظدرادةمعـماآلخر،مؼشريمغلؾةمطؾريةمعـفؿمإديمأغفؿمالمؼؿؼؾؾقنماآلخرماٌكؿؾػ .م
مممممإنمأػؿماٌفـماظيتم تطؿحمإظقفامعػرداتماظدرادةمػلماظطب،مثؿماظؿدرؼس،مثؿماحملاعاة،مؼؾلمذظؽماحملادؾة،مبقـؿامتشريم
غلؾةمضؾقؾةمإديمأغفؿمؼطؿققنمباظعؿؾمسيماٌفـماظػـقة .م
ممممم ؼرىماظشؾابماألدرتاظلمعـمعػرداتماظدرادةمبأنماظؼقؿماظيتمتدسؿمهؼقؼماظطؿقحمػلماظصداضة،مواألعاغة،ماحرتامماألغظؿة،م
االغؿؿاءماالجؿؿاسل،ماًصائصماظشكصقة،موحلـماظؿعاعؾمععماآلخرؼـ .م
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّالدراداتّاملرتيطةّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّ ّ:ّ-1الدراداتّالعربقةّ :
ّ-1/1درادةّاخلطابقةّ(ّ2011مّ)م بعـوانّ(ّاجتاهاتّرؾيةّاجلامعةّاألردنقةّحنوّاملشاركةّيفّمؤدِاتّاجملًؿعّاملدنيّ).م
ػدصتمػذهماظدرادةمإديماظؿعرفمسؾكمتأثريماٌؿغرياتماالجؿؿاسقةمواالضؿصادؼةمسؾكماواػاتماظشؾابمسبقماٌشارطةمسيمعؤدلاتم
اجملؿؿعماٌدغل .م
ممممموتؽقغتمسقـةماظدرادةمعـم(م360م)معـماظشؾابمذطقراًموإغاثاً،موضدممتماخؿقارػؿمبطرؼؼةمسشقائقةمعـمرؾؾةماىاععةماألردغقة.م
وادؿكدعتماظدرادةمعـفجماٌلحماالجؿؿاسل.مأعاّأداةماظدرادةمصؽاغتماالدؿؾاغة.موضدمتؾنيمعـماظـؿائجمعامؼؾل:م م
أنمشاظؾقةمعػرداتماظعقـةمؼرونمأػؿقةمتعزؼزماظعدؼدمعـماٌؼقعاتماظؼقؿقةماٌرتؾطةممبػفقمماجملؿؿعماٌدغلمعـؾماٌقارـة،مواظؿعددؼة،م
واظعؿؾماىؿاسل،مواظؿلاعح.م م
أنمشاظؾقةماظشؾابمظدؼفؿمعققلمظؾقصقلمسؾكمسضقؼةماظـؼاباتمواظروابطماٌفـقة،مععمتػضقؾفؿمأنمؼؽقنماالغضؿام مإظقفاماخؿقارؼام
وظقسمإجؾارؼاً.م م
ممممم سؾك ماظرشؿ معـ ماسؿؼاد ماظشؾاب مجبدوى ماٌشارطة ،مإال مأغفؿ مؼرون مبأن مػـاك مضصقر مسي ماٌـاػج ماظؿعؾقؿقة مظؾؿعرؼػ ممبػاػقؿم
اجملؿؿعماٌدغلموعؤدلاتف.م م
ممممم سدم موجقد مصروق مذات مدالظة مإحصائقة مسي مإواػات ماظشؾاب مسبق ماٌشارطة مسي معؤدلات ماجملؿؿع ماٌدغل متعقد مٌؿغرياتم
اىـس،موعؽانماإل ضاعة،مسيمحنيمتؾنيموجقدمسالضةمبنيماظقضعماالضؿصاديموبنيمتشفقعماألدرةمظألبـاءمظؾؼقاممبأسؿالمتطقسقةم
وبنيماواػاتفؿمسبقماٌشارطة.ممم م
م
ّ-2الدراداتّاألجـيقةّ :
ّ-1/2درادةّكرالّ(ّّ)ّKral, 2011بعـوانّ(متؼـقةّاملعؾوماتّوالؼقمّالٌؼافقةّلؾشيابّ:حروةّإبداءّالرأيّلدىّالشيابّ
من ّدؽان ّاملـارق ّالـائقة ّبأدرتالقا ّ)ّ .ػدصت مػذه ماظدرادة مإدي ماظؿعرف مسؾك مادؿكداعات ماظشؾاب معـ مدؽان ماٌـارؼ ماظـائقةم
بأدرتاظقامظؿؼـقةماٌعؾقعات .م
وادؿكدعتمعـفجمهؾقؾماٌضؿقن.مأعا ّأداةماظدرادةمصؽاغتماظؽؿبمواظدراداتمواٌؼاالتماٌؿكصصةممبقضقعماظدرادة.موضدمتؾنيم
عـماظـؿائجمعامؼؾل:م م
داسدتماظؿطقراتماظلرؼعة مظؿؼـقةماٌعؾقعاتمواغؿشارمودائؾفامطاإلغرتغتمواهلقاتػماحملؿقظة،مبأدعارمسيمعؿـاولماظشؾاب;مسيم
إتاحةماظػرصةمهلؤالءماظشؾابمظؾؿعؾريمسـمآرائفؿ،مطؿامأدتمتؼـقةماٌعؾقعاتمإديمتؽقؼـمضقؿمجدؼدةمظدىماظشؾاب .م
مممممتلاسدمتؼـقةماٌعؾقعاتماظشؾابمسؾكمغشرمأحباثفؿموإبداساتفؿموأصؽارػؿموعشارطؿفامععماآلخرؼـ،مطؿامتلاسدماظشؾابمسؾكم
اطؿلابمخرباتمعؿـقسة،موإعؽاغقةماظؾقثمسـماٌعؾقعاتمبلفقظة .م
م
م
م
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ّدراداتّعنّأبعادّالعالقةّبنيّققمّالشيابّاملوهوبّوبنيّأبعادّرأسّاملالّاالجًؿاعيّ :ّ-1الدراداتّالعربقةّ :
ّ -1/1درادةّاألمسريّ(ّ2010مّ) مبعـوانّ(مدىّاكًِابّالطالبّاجلامعيّملػاهقمّالعوملة) .مػدصتمػذهماظدرادةمإديماظؿعرفم
سؾك معدى مإدراك ماظطؾؾة ماىاععقني معـ ماىـلني مظؾعض معػاػقؿ ماظعقٌة معـ مخالل ماظلقاق ماالجؿؿاسل مواظـؼاسي ماظذي متعقشفم
اجملؿؿعاتماإلغلاغقةماظققم.م م
وتؽقغتمسقـةماظدرادةمعـم(م 529م)معػردةمعـمرالبموراظؾاتمجاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مممـؾةمسيمطؾقات:ماظعؾقم،مواآلداب،م
واإلدارة،موعـمزبؿؾػماٌلؿقؼاتماظدرادقة.موادؿكدعتماظدرادةمعـفجماٌلحماالجؿؿاسل.مأعاّأداةماظدرادةمصؽاغتماالدؿؾاغة.موضدم
تؾنيمعـماظـؿائجمعاؼؾل :م
أنماٌػاػقؿماظـؼاصقةمواالجؿؿاسقةمطاغؿاماألطـرماطؿلاباًمظدىماظطؾؾة،مسيمحنيمجاءتماٌػاػقؿماالضؿصادؼةمواظؿؽـقظقجقةمبدرجةمأضؾ.م م
أنمعؿغرييماىـسموغقعماظـشاطماىاععلمملمؼؽـمظفمأثرمذومدالظةمسؾكماطؿلابماظطؾؾةمٌػاػقؿماظعقٌة،مسيمحنيمطانمظؽؾمعـم
عؿغرييمدرجةماٌشارطةمباظـشاطمودبصصماظطاظب،مسالضةمعؤثرةمسيماطؿلابمعػاػقؿماظعقٌةمبنيماظطالبمواظطاظؾاتماٌؾققثني .م
م
ّ-2الدراداتّاألجـيقةّ :
ّ -1/2درادةّالردونّ(ّ )ّ Larson, 2002مبعـوانّ(الًغرياتّالِروعةّاليتّأثرتّيفّذُصقةّالشياب)ّ.ػدصتمػذهم
اظدرادةمإديماظؿعرفمسؾكماظؿغرياتماظلرؼعةماظيتمأثرتمسيمإحداثمتغقرياتمسيمذكصقةماظشؾاب.م م
وادؿكدعتمعـفجمهؾقؾماٌضؿقن.مأعا ّأداةماظدرادةمصؽاغتماظؽؿبمواظدراداتمواٌؼاالتماٌؿكصصةممبقضقعماظدرادة.موضدمتؾنيم
عـماظـؿائجمعامؼؾل:م م
عـماظعقاعؾماهلاعةماظيتمأحدثتماظؿققالتمدقاءطيماظلؾؾقةمعـفا،مأوماإلجيابقة،مػلمسقٌةماالضؿصادمواظـؼاصة،مواالواػاتماٌعارضةم
اظيتمزفرتمضدػا.مإضاصةمإديمعامحدثمعـمتغرياتمدقادقة،مودميؼرارقةمعـمجاغب،موصاسؾقةماظلؾطةماياطؿةموعامأحدثؿفمعـم
صؼدانماظـؼةمواظؿؿزقمعـمجاغبمآخر.م م
ممممم أعامباظـلؾةمظؾؿغرياتماإلجيابقةمؼؿؾنيمأغفامتؿؿـؾمسيماٌؤدلاتمشريماظرحبقةماظيتمتصيقظلماػؿؿاعاًمحبؼققماظشؾابمواحؿقاجاتفؿم
اإلمنائقة.م م
ممممموضدمخرجتماظدرادةمبؾعضماظؿصقراتماٌلؿؼؾؾقةماظـاوةمسـمثقرةمتؼـقةماٌعؾقعات،مواظؿقدؼاتماظيتمأصرزتفا،مواٌؿؿـؾةمبعؾؿم
األجـة ،مواظعؼاضري ماظطؾقة مطؿقدؼات مؼقاجففا ماظشؾاب مسي ماجملؿؿع ،مإضاصة مإديمتطؾعات ماظشؾاب ماٌلؿؼؾؾقة مواٌؿؿـؾة مباظؿعؾقؿ،م
وتؽقؼـماظعالضاتماالجؿؿاسقة،موضضاءمأوضاتماظػراغ،مودورماجملؿؿعمسيمعلاسدتفؿمسؾكماطؿشافمضدراتفؿمواػؿؿاعاتفؿ،مإضاصةمإديم
علاسدتفؿ مسي ماخؿقار ماٌفـة ماٌـادؾة ،مواظذي مؼصيعد معـ مإصرازات مدرسة ماظؿغريات ماظيت مررأت مسؾك مدقق ماظعؿؾ ،مواظيت مجعؾتم
اظشؾابمسيمأعسماياجةمٌعرصةمطقػقةماخؿقارماٌفـةماٌـادؾةمعـمبنيماظؾدائؾماٌؿاحةمسيماجملؿؿعمطؽؾ .م
م
م
م
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 الًعؾققّعؾىّالدراداتّالِابؼة:
مممممظعؾفمعـمخاللمادؿعراضماظدراداتماظلابؼةماظيتمأجرؼتمسيمذبؿؿعاتمسربقة،مواظيتممتتمسيمذبؿؿعاتمأجـؾقة،مميؽـم
اًروجمبعددمعـماٌالحظاتماظيتمداػؿتمسيمصقاشةمأػدافموتلاؤالتماظدرادةماياظقة،مطؿامأوضقتماجملاالتماظيتمهؿاجمإديم
اٌزؼدمعـماظؾقثمعـمخاللماالدؿػادةمعـمواربماظؾاحـنيماظلابؼةمسيمػذاماجملال،موميؽنّتؾُقصّهذهّاملالحظاتّبالـؼاطّ
اآلتقة :م
 ادؿكدعتمشاظؾقةماظدراداتمعـفجماٌلحماالجؿؿاسل،مطؿاماسؿؿدتمسؾكمأداةماالدؿؾاغةمخاصةموأغفاممتمتطؾقؼفامسؾكماظشؾابماىاععل،موضدمؼؽقنمذظؽمألنمػذهماألداةمتؿطؾبمعلؿقىمعـماظؿعؾقؿمواظـؼاصةمواظقسلمتلؿحمظؾؿؾقـنيمأنمؼؼرؤوامأدؽؾؿفامثؿم
جيقؾقامسؾقفاموؼعقدوػامظؾؾاحث.موتؿػؼماظدرادةماياظقةمععماظدراداتماظلابؼةمسيمادؿكداممعـفجماٌلحماالجؿؿاسلمٌـادؾؿفمععم
رؾقعة ماظدرادة ،مباإلضاصة مإدي مادؿكدام ماالدؿؾاغة ماظيت مميؽـ معـ مخالهلا ماظؿقصؾ مظؼقؿ ماظشؾاب ماٌقػقب موسالضؿفا مبرأس ماٌالم
االجؿؿاسل .مسي محني مدبؿؾػ مػذه ماظدرادة مسـ ماظدرادات ماظلابؼة معـ محقث مررؼؼة مهدؼد معػردات مذبؿؿع ماظدرادة; محقثم
ادؿكدعت ماظدرادة مسدة مررق موػل مررؼؼة ماٌلح ماظشاعؾ مباإلضاصة مإدي مررق ماظعقـة مشري ماالحؿؿاظقة ،مبقـؿا مؼصيالحظ مأن مشاظؾقةم
اظدراداتماظلابؼةمادؿكدعتمررؼؼةمواحدةموػلماظعقـةماظعشقائقة.
 دبؿؾػمػذهماظدرادةمسـماظدراداتماظلابؼة،معـمحقثماٌقضقع;مصؼقؿماظشؾابماٌقػقبموسالضؿفامبرأسماٌالماالجؿؿاسلمػقمعقضقعماظدرادةماظراػـة،مأعامشاظؾقةماظدراداتماظلابؼة;مصؼدماػؿؿتمبؼقؿماظشؾابمبصػةمساعة،موضدممتتماالدؿعاغةمبفذهم
اظدراداتمغ ظراًمظغقابماظدراداتماظيتمتؿـاولماٌقضقعمبطرؼؼةمعؾاذرة،موسؾكماظرشؿمممامؼؾدومبأنماظشؾابمضدمؼؿشابفقنمبؾعضم
اظؼقؿماظيتمتقجفمدؾقطقاتفؿمداخؾمدقاقماجملؿؿع،مإالمأنمرؾقعؿفامضدمدبؿؾػمعـمصؽةمظػؽةمأخرىمحلبمزروفماظرساؼةم
االجؿؿاسقة،موعـمػـامتأتلمأػؿقةمدرادة;محقثمترطزمسؾك مصؽةماظشؾابماٌقػقبم -مبصػةمخاصةم -م(ذطقرموإغاث)موذظؽم
باظؿطؾقؼمسؾكمعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمواإلبداعمسيمجاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،موػذاماخؿالفمآخرمعؼارغةمععماظدراداتماظلابؼة.
 طؿامتؿؾاؼـماظدراداتماظلابؼةمصقؿامبقـفامعـمحقثمعقضقساتفامواػؿؿاعاتفا;محقثمرطزتمذبؿقسةمعـماظدراداتمسؾكمتـاولمعدىمتؾينماظشؾابمظؼقؿمايداثة،مطدرادةماظشؼريم(2011م)مودرادةمايازعلم(2006م)مودرادةماًقاظدةموشراؼؾةم(2000م)ّ
وطذظؽمدراسةّاظغرؼيبم(م 1997مم).مسيمحنيمتـاوظتمدراداتمأخرىمضقؿةمربددةمظدىماظشؾابموعـفامدرادةمجقكموطارولممم
(م & Carol, 2011Jockم)مودرادةمداعلقغقصامواؼػقؿقصام( & Efimova, 2008Samsonovaم)مودرادةم
ضقداردم(م Goddard, 1992م).مبقـؿامرطزتمدراداتمأخرىمسؾكمضقؿماٌقػقبنيمبصػةمخاصةمعـفامدرادةمأبقمسقفم
(2004م)مودرادةمحلنيم(1981م) ّباإلضاصةمإىلّدرادةمخؾقؾم(1989م).مسيمحنيمتفدفماظدرادةماياظقةمإديماظؿعرفمسؾكم
اظؼقؿماظيتمؼؿؾـاػاماظشؾابماٌقػقبمسيماجملؿؿعماظلعقدي.
 تشريمغؿائجمدرادةمأبقمسقفم(م2004مم)مودرادةمعؽروم م(م2003مم)مودرادةمايؾقبم(م2002مم)مودرادةمزاؼدموآخرونمممممم(م 1995مم)مإديمأنمضقؿماظشؾابمودؾقطقاتفؿمتؿأثرمبعددمعـماٌؿغرياتماالجؿؿاسقةماالضؿصادؼةمواٌؿؿـؾةمسيم(اظـقع،ماظعؿر،معؼدارم
اظدخؾ،معؽانماظؿـشؽةماألودي،ماظقضعماظدرادلماياظل،ماظؿكصص،معلؿقىماٌعدلماظرتاطؿل،معلؿقىمتعؾقؿماظقاظدمواظقاظدة،م
ذبالمسؿؾماظقاظدمواظقاظدة،مواظقضعماألدري).موتػقدماظدرادةماياظقةمعـمػذهماٌؿغرياتمسيمدرادةماظػروقمبنيمإجاباتماظشؾابم
اٌقػقبمواهمرباورماظدرادةماظـالث .م
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ققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّدرادةّوصػقةّمَِقةّعؾىّالشيابّاملوهوبّمبراكزّالًؿقزّواملوهيةّواإلبداعّيفّجامعةّاملؾكّعيدّالعزوز ّ

 ؼقجدمبعضماالخؿالفمسيمغؿائجماظدراداتماٌؿعؾؼةمبؼقؿماظشؾاب،مسؾكمدؾقؾماٌـالمتشريمغؿائجمدرادةماظشؼريم(م2011مم)مإديمأنماظشؾابماىاععلماظلعقديمؼؿكذماظعؼالغقةمعـفجمظؾعؾؿموايقاة.مبقـؿامؼؿؾنيمعـمغؿائجمدرادةّسؾدماظرحقؿم(م2003مم)مسدمم
إدؿغاللماظقضتمطؿامجيبموطؿامػقمعؿقضعمعـماظطاظؾةماىاععقة.مسيماٌؼابؾ،متقصؾتمدرادةمجقكموطارولم(م & Jock
Carol, 2011م)م إديمارتػاعمضقؿةماظعؾؿمواظؿعؾقؿمظدىماظشؾابماظرودل.موظؽـمػذاماالخؿالفمسيماظـؿائجمضدمؼرجعمإديمتؾاؼـم
األزعـةماظيتمأجرؼتمصقفاماظدرادات،مأوماخؿالف ماظعقـات،مأوماٌـاػجماٌلؿكدعة،مأومأداظقبماٌعاىةماإلحصائقة.موميؽـم
اإلصادةمعـمػذهماظـؿائجمسيمععرصةمأػؿمضقؿماظشؾابموعؼارغؿفاممبامتقصؾتمإظقفماظدرادةماياظقةمعـمغؿائج.
 ؼصيالحظمسدمماتػاقماظدراداتماظلابؼةمسؾكمهدؼدمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل،موميؽـمإرجاعمذظؽمإديمدؾؾنيماألولمرؾقعةماجملؿؿع،مواآلخرماًؾػقةماظـظرؼةماظيتمؼؿؾـاػاماظؾاحث.موميؽـماإلصادةمعـمدرادةماًطابقةم(م2011مم)مودرادةماظرسقديممممم
(م2010مم)مودرادةماظعاغلم(م2008مم)مودرادةمايربلم(م2001مم)مسيمهدؼدمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مإالمأنمبعضمػذهم
اظدراداتماظلابؼةمتـاوظتمبعدمعـمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مسيمحنيمتؿـاولماظدرادةماياظقةمذبؿقسةمعـماألبعادماظيتم
ميؽـمأنمتصيلفؿمسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسل.موعـمػـامؼؾدومأنمرؾقعةمدبصصماظؾاحـةمظفمتأثريمواضحمسؾكمرؾقعةماٌؿغرياتم
عقضعماالخؿؾارموطذظؽمعدىمتـقسفا،مألنماظؾاحـةماٌؿكصصةمسيمسؾؿماالجؿؿاع;متلعكمإديموصػموتػلريماظظاػرةمعـمأبعادم
زبؿؾػةموبادؿكداممعػاػقؿمأطـرمهدؼداًمودضةموضابؾقةمظالخؿؾارمصقؿامؼؿعؾؼمبأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل.
 وعـماظدراداتماظؿطؾقؼقةماظيتمتؼرتبمإديمعقضقعماظدرادةماياظقة،مػلمدرادةماألمسريموآلمعظػم(م2005مم)موسؾكماظرشؿمعـمأػؿقةمغؿائجمتؾؽماظدرادةمسيماإلذارةمإديمأبعادمرأسماٌالماالجؿؿاسل،مإالمأغفامتؿـاولمرأسماٌالماالجؿؿاسلمسؾكماسؿؾارمأغفم
عقردمميؿؾؽفماظطاظبموؼؤثرمصقؿامحيؼؼفمعـمناحمسيماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقة،مسيمحنيمتؿـاولماظدرادةماياظقةمرأسماٌالماالجؿؿاسلم
طؿؿغريمتابعمسؾكماسؿؾارهموصػمظؼراراتموأصعالمتؿؿقزمباىدةمواظؽػاءة،موعـمذأنمتؾؽماظؼراراتمواألصعالمأنمتربطماظشؾابم
اٌقػقبمباجملؿؿع،ممبامميؽـفؿمعـماظؿػققمواإلبداع،موإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػبمواظؼدراتماظؽاعـة،مصقلؿحمبؿطقرمومنقماجملؿؿعم
طؽؾ.موػقماألعرماظذيمتظفرهمهؾقالتمصقطقؼاعام" م Fukuyamaم"مواظيتمأطدتمسؾكمأنمرأسماٌالماالجؿؿاسلمعقردم
ظؾؿفؿؿعمؼؿأثرمباظػعؾماالجؿؿاسلماظذيمتقجففماٌعاغلم).(Social Capital, 2006موتشريمدرادةماألمسريموآلمعظػم
إدي مأن مرأس ماٌال ماالجؿؿاسل مبـاء مؼؿؽقن معـ ماٌشارطة مسي ماجملؿؿع ماحملؾل ،مواظػاسؾقة ماالجؿؿاسقة ،موتؼؾؾ ماآلخر .موتؿػؼم
اظدرادةماياظقةمععمتؾؽماظدرادةماظلابؼةمسيماخؿؾارمػذهماٌؿغرياتمباإلضاصةمإديمعؿغرياتمأخرىمملمتعاىفاماظدرادةماظلابؼة.م
 ظؼدمأذارتمغؿائجماظدراداتمإديمأػؿقةما خؿؾارمسقاعؾمهؼقؼماظؿؿادؽمواالغلفاممداخؾماجملؿؿعمواظيتمتؿفلدمسيماظعالضةمبنيمضقؿ ماظشؾاب ماٌقػقب موبني مرأس ماٌال ماالجؿؿاسل ،معـ مخالل معؿغريات مثؼاصة ماالناز ،موثؼاصة ماظؿغقري ،موثؼاصة ماإلبداع،م
واالغؿؿاء ماالجؿؿاسل ،مباإلضاصة مإدي ماٌلؤوظقة ماالجؿؿاسقة .موعـ ماظدرادات ماظيت متـاوظت مػذه ماحملددات مدرادة ماألمسريمممممممم
(م2010مم)مودرادةمإبراػقؿم(م2006مم)موطذظؽمدرادةمالردقنم(م Larson, 2002م)،موميؽـمأنمتلؿؽؿؾمبدرادةمأسؿؼم
ظؿؾؽماحملدداتمباإلضاصةمإديمعؿغرياتمأخرىمملمتعاىفاماظدراداتماظلابؼة.م
 تصيظفرمغؿائجمدرادةمسزماظدؼـم(م2002مم)مودرادة مصفؿل م(م1999مم) مودرادةمػقػـرم(م Hefner, 1998م)متزاؼدمزاػرةماالشرتاب،مواظشعقرمباالمععـك،مواظعفزماالجؿؿاسل،مواالغعزاظقة،مواظـػعقة،موصؼدانماٌعاؼري،موضعػماٌشارطةماالجؿؿاسقة،م
واظؿؾاسد ماظـؼاسي .ممما مؼصيعطل مػذه ماظـؿائج مأػؿقة مأطـر ،مبغقة ماظؿـؾت معـ مرؾقعة ماالغؿؿاء ماالجؿؿاسل مظؾشؾاب ماٌقػقب مطأحدم
األبعادماهلاعةمالخؿؾارماظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل.
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

 اسؿؿدت ماظدرادةماياظقةمعـؾمسددمطؾريمعـماظدراداتماظيتممتمادؿعراضفامسؾكمرؾقعةمإدراكمعػرداتماظدرادة مظؾؿؿغرياتمعقضعماظدرادةماظراػـة،موؼؾدومذظؽمػاعاًمباسؿؾارمأنمعامؼدرطفماظشؾابماٌقػقبمحيددمرؾقعةماالدؿفابةمظف.م م
ممممم م
أو ًالّ-نوعّومـفجّالدرادة ّ :Kind and Method of the Study
ّّّّّّّ تـؿؿلمػذهماظدرادةمإديماظدراداتماظقصػقة;محقثمتلعكمإديماظقصػماظؽؿلمًصائصمذبؿؿعماظدرادة،مطؿامتصػ مأبعادم
اظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابم اٌقػقبمورأسماٌالماالجؿؿاسل;موذظؽمعـمخاللماخؿؾارمسدداًمعـماظؿلاؤالتماٌلؿؿدةمعـماظدراداتم
اظلابؼة;مبفدفماظقصقلمإديمذبؿقسةمعـماظـؿائجماظيتمتصػماظظاػرةمعقضقعماظدرادة.موسؾقفمصإنماظؾاحـةمضاعتممبامؼؾل :م
م
مأ) وصػماًصائصماٌؿقزةمٌػرداتماظدرادة .م
مب) درادةمدؾقكموتصرصاتماظشؾابماٌقػقبمداخؾمعراطزماظؿؿقز مواٌقػؾة مودورػؿمداخؾماجملؿؿع.موتػلري مرؾقعةماظؼقؿم
اٌؤثرةمسيمػؤالءماظشؾابمعـماٌقػقبنيموتقجفاتفؿمسبقماٌلؿؼؾؾ.
مج) درادةماظعالضاتماالرتؾارقةمبنيمبعضماٌؿغرياتمعقضعماػؿؿامماظدرادةماياظقة.م م
م
ممممممموظعؾمأطـرمعـاػجماظؾقثمادؿكداعاًمسي ماظدراداتماظقصػقةمػقمعـفجماٌلحماالجؿؿاسلمواظذيماسؿؿدتفماظدرادةماياظقة;م
حقثمؼفؿؿمػذاماٌـفجمباظقصػماظؽؿلمظؾؿقاضػمواظقضائع،موؼشريمسؾلماظطراحمإديمأنماٌلحماالجؿؿاسلمؼؽشػمسـمعشؽالتممل م
متصيقؾ،موأنماظؾاحثماالجؿؿاسلمؼؼقممباخؿؾارماظؿلاؤالتمعـمخاللمسؿؾقةماٌلح،موؼؤطدماظطراحمسؾكمأنماٌلحماالجؿؿاسلمظقسم
ذبردمحصرمأومجردمٌامػقمضائؿمباظػعؾ،مإمنامػقمسؿؾقةمهؾقؾقةموصػقةمتقضقققةمتصيعـكمباظقضقفمسؾكماظظروفماٌكؿؾػةمظؾؿشؽؾةم
سـمررؼؼمهؾقؾفا،مواظقضقفمسؾكماظظروفماحملقطةمبفا،مأوماألدؾابماظداصعةمإديمزفقرػا،مطؿامؼلاسدماٌلحماالجؿؿاسلمسؾكم
ذيعمضدرمطؾريمعـماظؾقاغاتم(اظطراح،م2009م،مص:م .)56م
ممممممم وؼؿػؼمإبراػقؿمرجبموغؾقؾمصادقمععمػذاماٌعـك;مإذمؼشريانمإديمأنماظلؿةماظرئقلقةمظؾؿلحمػلمذيعماظؾقاغاتمعـمذبؿؿعم
ربددمسـمررؼؼماالدؿؾاغة،مأوماٌؼابؾة،مأوماٌلحماهلاتػل،مأوماٌلحمسربماظربؼدماإلظؽرتوغل،موأوضقامبأنمعـفجماٌلحماالجؿؿاسلم
ؼصيلؿكدممىؿعماظؾقاغاتمعـمسددمطؾريمعـماٌؾققثنيماٌؿػرضني،مبطرؼؼةماضؿصادؼةمغلؾقاً،موعقحدة،موعـظؿة،موضابؾةمظؾؿعاعؾمععفام
بطرؼؼةمطؿقة،مطؿامؼرىمرجبموصادقمأنماٌـفجماٌلقلمأصضؾمعـفجمىؿعمبقاغاتمجدؼدةموأصقؾةمظقصػمذبؿؿعمعـماألصرادم
أطربمعـمأنمؼلؿطقعماظؾاحثماظؼقامممبالحظؿفمعؾاذرة،موؼؤطدانمسؾكمأػؿقةماٌلقحمبادؿكدامماظعقـةمبقصػفامأػؿماخرتاعمىؿعم
اظؾقاغاتمسيماظدراداتماالجؿؿاسقةم(رجبموصادق،م1999م،مص:م.)267-266م م
ممممممم عـمػذاماٌـطؾؼ،مصإنماظدرادةماظراػـةمادؿكدعتمعـفجماٌلحماالجؿؿاسلمظؾؿعرفمسؾكمخصائصماٌؾققثني،مواظؼقؿماظيتم
ؼؿؾـقغفا،مواػؿؿاعاتفؿ،مورؾقع ةموسقفؿ،موعقاضػفؿ،موآرائفؿمحقلمأصعاهلؿماالجؿؿاسقة.موالمتؼؿصرماظدرادةماظراػـةمسؾكماظقصػ،م
وإمنامحاوظتمتػلريماظظاػرةماٌدرودةمبادؿكداممأدواتماظؿقؾقؾماإلحصائقةمالخؿؾارماظعالضةمبنيماٌؿغريات.موضدماتؾعتماظدرادةم
اظراػـةمسددمعـماإلجراءاتمظؿقجقفماىاغبماظؿطؾقؼلموذظؽمسؾكماظـققماآلتل.م م
ّ
ّ
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ثانقاًّ-إجراءاتّالدرادةّاملَِقةّ:Procedures of the Survey Study

ممممممتمإتؾاعمسددمعـماإلجراءاتماآلتقةمظؿطؾقؼماظدرادةماياظقة،موميؽـمتقضققفامطؿامؼؾل ّ:م
 -1جمًؿعّالدرادةّّ :Publication of the Study
مممممممؼصيؿـؾماظشؾابماٌقػقب م(اظذطقرمواإلغاث)ماظذؼـمتؿقاصرمبقاغاتفؿممبراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمسيمجاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز;مذبؿؿعاًم
ظؾدرادةماظراػـة;محقثممتمهدؼدمػذهماٌػرداتمظطؾقعةمعقضقعماظدرادة،موطذظؽمظؿقاصؼفامععمإعؽاغاتماظؾاحـة،مباإلضاصةمإديم
رؾقعةمإجراءاتمتـػقذماظدرادة .م
ممممممموضدمبؾغمحفؿماجملؿؿعماًاصمباظداردةمحلبماٌعؾقعاتماظيتممتمايصقلمسؾقفامعـمعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمسيماظػصؾم
اظدرادلماألولمظؾعامماىاععلم(م1433ػـ1434/ػـم)،م(ّ)404عـماظشؾابماٌقػقب م(اظذطقرمواإلغاث)ممبراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمسيم
جاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼزّ.بقـؿاماظعددماظذيمادؿفابمألداةماظدرادةمعـماجملؿقعماظؽؾلمؼصيؼدرمبـققم()104معقػقبمصؼطمعـمذبؿؿعم
اظدرادةّ .
ّّّّّّّ وودرماإلذارة،مإديمأغفممتمتطؾقؼمررؼؼةمايصرماظشاعؾمسؾكماٌقػقبنيممبرطزماٌقػؾةمواإلبداعمبشطرماظطالب;محقثمبؾغم
سددماٌقػقبنيمحلبماٌرطزم()12معقػقبمصؼط،موضدممشؾؿفؿماظدرادةمذيقعفؿ .م م
ممممممسيماٌؼابؾ،متعذرمتطؾقؼمررؼؼةمايصرماظشاعؾمسؾكماٌقػقباتممبرطزماٌقػؾةمواإلبداعمبشطرماظطاظؾات;ماألعرماظذيمادؿؾزم م
متطؾقؼمأطـرمعـمررؼؼةمىؿعماظؾقاغات،مودقًضحّذلكّعؾىّالـَوّاآلتيّ :
 تؼدعتماظؾاحـةمٌرطزماٌقػؾةمبشطرماظطاظؾاتمباىاععةمظؾقصقلمسؾكمحصرمألسدادماٌقػقباتماٌؾؿقؼاتمباٌرطز;موذظؽمسيم
اظػصؾماظدرادلماألولمظؾعامماىاععلم(م1433ػـ1434/ػـم)،موضدمأذارماٌرطزمإديمأنمسددماٌقػقباتماٌؾؿقؼاتمباٌرطزمؼؾؾغم
()19معقػقبةمصؼط،موملمؼلؿحماٌرطزمبؿزوؼدماظؾاحـةمسيمبادئماألعرمإالمبأمساءماٌقػقباتمودبصصاتفـمصؼط;ممما مجيعؾمعـم
اظصعقبةممبؽانمتطؾقؼمأداةماظدرادة.
 حصؾتماظؾاحـةمسؾكمخطابمرمسلiموتؼدعتمظؾشؤونماظؿعؾقؿقةماًاصةمباظؽؾقاتماظيتمتـؿؿلمإظقفاماٌقػقباتماظيتمحصؾتم
سؾكمدبصصاتفـمعـمعرطزماٌقػؾة،محقثمؼؿقزسـمسؾكمثالثمطؾقات،مػلماظعؾقم،مواإلدارةمواالضؿصاد،موايادؾات.موضدم
وجدتماظؾاحـةمطؾماظؿلفقالتمعـماظشؤونماظؿعؾقؿقةمظؽؾقاتماٌؾققثات;محقثممتمتزوؼدػامجبؿقعماظؾقاغاتماظالزعةم(أرضامم
اهلقاتػ ماحملؿقظة ،مواظربؼد ماإلظؽرتوغل ،مباإلضاصة مإدي ماىداول ماظدرادقة) موضد مبؾغ مسدد ماٌؾققثات ماظالتل مادؿفنب مألداةم
اظدرادةمسبقم()14معقػقبةمعـمأصؾم()19معقػقبة.م
 غظراًمحملدودؼةمسددماٌؾققثات;مصؼدمضاعتماظؾاحـةممبراجعةمإدارةمعرطزماٌقػؾةم–مبعدمأدابقعمعـماظزؼارةماظلابؼةم–موتؼدؼؿم
اًطابماظرمسل;محقثماتضحمبأنمسددماٌقػقباتماظالتلمتؿقاصرمبقاغاتفـمؼزؼدمسـم()19معقػقبةمظقصؾمإديمسبقم()333م
عقػقبة،موضدمرؾؾتماظؾاحـةمبـاءطيمسؾكماًطابماظرمسل،متزوؼدػامباظؾقاغاتماظيتمتلاسدػامسيمتطؾقؼمأداةماظدرادةمعـمحقثم
(اهلقاتػماحملؿقظة،مواظربؼدماالظؽرتوغل)موأذارتمإدارةماٌرطزمإديمأغفمدقؿؿمإسدادماظؾقاغاتماٌطؾقبة،موعـمثؿمتزوؼدماظؾاحـةم
بفا،مإالمأغفمبعدمأؼاممععدودةمأبؾغماٌرطزماظؾاحـةمبأغفمدقؿؿمتزوؼدػامباظربؼدماالظؽرتوغلمصؼط.م
 غظراًمألغفممتمإردالماالدؿؾقاغاتمظؾؿؾققثاتمسربماظربؼدماإلظؽرتوغل;مصفذامطانمدؾبمسيموجقدمغلؾةمطؾريةمعـماظػاضد;محقثم
ملمؼصؾمعـمذبؿقعماالدؿؾقاغاتمإالم()5مادؿؾاغاتمصؼط،معـمأصؾم()333مادؿؾاغة.م
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

 غظراًمظقجقدمغلؾةمطؾريةمعـماظػاضدمسيمسددماالدؿؾقاغات;مصؼدماتؾعتماظؾاحـةمسددمعـمايؾقلمظؿقدقعمحفؿماظعقـة;موذلكّ
ّ
عؾىّالـَوّاآلتي:
()1غؿقفة ّسدم ّتقاصر مبقاغات ماظؿقاصؾ ماٌؾاذرة معع ماٌؾققثني; مصؼد مادؿعاغت ماظؾاحـة مباٌقػقبني مواٌقػقبات م -ماظذؼـ مأبدوام
ادؿعدادػؿ مظؾؿعاونمسيمذيعماظؾقاغاتم -م(سقـةماظرتاطؿماظؿدرجيل)محقثمبعدمأنمضاعقامبؿعؾؽةماالدؿؾقاغاتماًاصةمبفؿ،م
رؾؾتماظؾاحـةمعـفؿم علاسدتفامسيماظقصقلمظؾؿقػقبنيمواٌقػقباتمأضراغفؿمعـمعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمواإلبداع;موبعدمايصقلم
سؾك ماظؾقاغات ماظالزعة مرؾؼت ماظؾاحـة مسؾقفؿ مأداة ماظدرادة ،مثؿ مرؾؾت معـفؿ متزوؼدػا مبؾقاغات مأضراغفؿ مممـ متـطؾؼ مسؾقفؿم
ربدداتماظدرادة،موػؽذامحؿكممت ّتطؾقؼمأداةماظدرادةمسؾكم()34معقػقبموعقػقبة;مبـاءطيمسؾكمعامتقصؾتمإظقفماظؾاحـةمبدءاًم
عـماظؾقاغاتماظشكصقةمظعددمضؾقؾمعـمعػرداتماظدرادةماظذؼـمزودوػامباظؾقاغاتماظشكصقةمألضراغفؿ.م
()2م طؿامادؿكدعتماظؾاحـةمررؼؼةم(اظؿفؿعماظؿصادسي)مصؿـمخاللموؿعمسددمعـماٌقػقباتميضقرمدورةمؼؼقؿفامعرطزماٌقػؾةم
واإلبداعمجباععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مادؿطاستماظؾاحـةمتطؾقؼمأداةماظدرادةمسؾكم()28معقػقبةمممـمحضرنمتؾؽماظدورة.
()3مبعدمأنمطانمعـماٌؼررمأنمذبؿؿعماظدرادةمػقماظشؾابماٌقػقب م(اظذطقرمواإلغاث)ممبرطزماٌقػؾةمواإلبداعمسيمجاععةماٌؾؽمسؾدم
اظعزؼز; مصؼد مدعت ماظؾاحـة مظؿقدقع مغطاق مذبؿؿع ماظدرادة مظقشؿؾ ماٌقػقبني iiممبراطز ماظؿؿقز مجباععة ماٌؾؽ مسؾد ماظعزؼز،م
وتًؿٌلّهذهّاملراكزّباآلتيّ :
ّأ) مركزّالًؿقزّاليٌَيّيفّالدراداتّاليقىقة:
مممممؼؿؾنيمأنمإذياظلمسددماظشؾابماٌقػقبمحلبمضقائؿماألمساءم()3معقػقبنيمصؼطمعـماظذؼـمتؼدعقاممبشارؼعمحبـقةمعؿؿقزة،م
وضدما تضحمحلبماٌعؾقعاتماظيتمهصؾتمسؾقفاماظؾاحـةمأنمربدودؼةماظعددمبلؾبمأنماظػؽةماظيتمؼلعكماٌرطزمظدسؿفامػلم
عـمأسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموسددمضؾقؾمصؼطمعـماظشؾابماٌقػقبمباٌرحؾةماىاععقة .م
ّب) ّمركزّالًؿقزّليَوثّاجلقـومّالطيقةّ ّ:
مممممؼالحظمأنمإذياظلمسددماظشؾابماٌقػقبماظذؼـمحصؾتماظؾاحـةمسؾكمضقائؿمبأمسائفؿموبرؼدػؿماالظؽرتوغلم()44معقػقب،م
واظعددماظذيمادؿفابمألداةماظدرادةمعـماجملؿقعماظؽؾلمؼؼدرمبـققم()2معقػقبمصؼط .م
ّج) مركزّالًؿقزّألحباثّهشاذةّالعظام:
ّّّّّؼؿؾني مأن مإذياظل مسدد ماظشؾاب ماٌقػقب ماظذؼـ محصؾت ماظؾاحـة مسؾك مضقائؿ مبأمسائفؿ موبرؼدػؿ ماالظؽرتوغل م( )13معقػقب،م
واظعددماظذيمادؿفابمألداةماظدرادةمعـماجملؿقعماظؽؾلمؼؼدرمبـققم()7معقػقبنيمصؼط .م
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ّد) مركزّالًؿقزّلؾًؼـقاتّمًـاهقةّالصغرّ(الـانو)ّ :
مممممممؼؿؾنيمأنمإذياظلمسددماظشؾابماٌقػقبمحلبمضقائؿماألمساءم()2معقػقبنيمصؼطمعـماظذؼـمتؼدعقاممبشارؼعمحبـقةمعؿؿقزة،م
وضدماتضحمحلبماٌعؾقعاتماظيتمهصؾتمسؾقفاماظؾاحـةمأنمربدودؼةماظعددمبلؾبمأنماظػؽةماظيتمؼلعكماٌرطزمظدسؿفامػلمعـم
أسضاءمػقؽةماظؿدرؼسموسددمضؾقؾمصؼطمعـماظشؾابماٌقػقبمباٌرحؾةماىاععقة .م
ممممممم وسؾقف مصؼدمحاوظت ماظدرادة مادؿكدام مسدد معـ ماظطرق مظؿقدؼد معػردات ماظدرادة ،محبقث متصيؿـؾمذبؿؿع ماظشؾاب ماٌقػقبم
مبراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةممتـقالًمصقققاً;موذظؽمظؾقصقلمإديماظـؿائجمسيموضتمعـادبموسيمحدودمعامػقمعؿاحمعـمإعؽاغاتمظؾؾاحـة.مصؼدم
ادؿكدعتماظدرادةمررؼؼةماٌلحماظشاعؾمععماٌقػقبنيممبرطزماٌقػؾةمواإلبداعمبشطرماظطالب.مطؿامادؿكدعتمررقماظعقـةمشريم
االحؿؿاظقة; محقث ممل مؼؿقلر مظؾؾاحـة ماظقصقل مإدي مطؾ ماٌؾققثني مبـػس ماظلفقظة; مغؿقفة مسدم متقاصر ماظؾقاغات ماظالزعة مطأرضامم
اهلقاتػمٌؿابعةماٌؾققثنيماظذؼـممتمإردالماظؾقاغاتمهلؿمسربماظربؼدماإلظؽرتوغل;مصؼدمتقصؾتماظؾاحـةمإديمأنموجقدمغلؾةمطؾريةمعـم
اظػاضدمسيمسددماالدؿؾقاغاتماظيتممتمإرداهلامسربماظربؼدماإلظؽرتوغلمطانمبلؾبم-مطؿامأذارتماٌؾققثاتم-مأنماالدؿؾقاغاتمتصؾم
ظؾؿؾققثنيمسيم( مشريماهلام م)موظقسم( مصـدوقماظقارد م)موذظؽمألنمإميقؾماظؾاحـةمشريمعؿقصرمظدىماٌؾققثني،موػقماألعرماظذيمطانم
ميؽـماظقصقلمإديمحؾقلمظفمسيمحالمتقاصرمأرضاممػقاتػماٌؾققثني;موػقماألعرماظذيمملمؼلؿحمعرطزماٌقػؾةمبؿزوؼدماظؾاحـةمبف .م
ممممممموعـمثؿمملمؼؽـمأعامماظؾاحـةمحؾمأصضؾمعـماخؿقارمسقـةمشريماحؿؿاظقة،موتؿؿـؾمهدؼداًمبطرؼؼةمسقـةماظرتاطؿماظؿدرجيلم"م
 Snowball Sampleم"موسقـةماظؿفؿعماظؿصادسيم"م Haphazard Collection Sampleم"موذظؽمظرتطقزماظعؿؾم
واىفدمبعدمأنمتعذرمتطؾقؼمأداةماظدرادةمسؾكمطؾماٌػردات،موسيمػذاماىاغب،مؼشريمإبراػقؿمرجبموغؾقؾمصادقمإديمأنمادؿكدامم
اظعقـاتممي ؽـمأنمؼؤديمإديمايصقل مسؾكمغؿائجمالمتؼؾمسيمدرجة مدضؿفا مسؿامؼصيؿؽـماظقصقلمإظقفمسـمررؼؼمايصرماظشاعؾ،م
وؼشريانمإديمأنمايصرماظشاعؾمؼؼؿضلمتقاصرمإعؽاغاتمشريمربدودةمدقاءطيمعـمحقثماظزعـمأوماٌقاردماظؾشرؼة.موػقماألعرماظذيمالم
ؼؿقاصرمظؾدرادةماياظقةمسؾكماسؿؾارػامجفدمصرديموؼؿطؾبمإسدادػامصرتةمزعـقةمربددة .م
ممممممم طؿامؼؤطدمرجبموصادقمسؾكمأنمررؼؼةماٌلحماظشاعؾمعؾزعةمحلبمرؾقعةماظدرادةمسؾكمدؾقؾماٌـالمتعدادماظلؽان،مسيم
حنيمأوضقامبأغفمسـدعامؼؽقنمذبؿؿعماظدرادةمعؿفاغلاًمإديمحدمطؾريمسيمخصائصف;مصإغفمؼؽقنمعـماظعؾثماظذيمالمرائؾموراءهم
ا الدؿؿرارمسيمدرادةمطؾمعػرداتماجملؿؿع;مألنمػذامظـمؼزؼدمسيمدضةماظؾقاغاتماظيتمغصؾمإظقفامذقؽاًم(رجبموصادق،معرجعم
دابؼ،مص:م -297م.)299موػقماألعرماظذيمؼـطؾؼمسؾكمذبؿؿعماظدرادةماياظقة;محقثمأغفمإديمجاغبماظصعقباتماظيتمحاظتم
دونمتطؾقؼمأداةماظدرادةمسؾكمذيقعماٌػردات،مصإن مواغسمذبؿؿعماظدرادةمطقغفؿمعـماظشؾابماٌقػقبممبراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةم
جباععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مجيعؾماالضؿصارمسؾكمدرادةمأجزاءمعـماجملؿؿعماظؽؾلمربؼؼاًمظؾفدفمعـماظدرادةموػقماظؿعرفمسؾكمضقؿم
ػؤالءماظشؾابمعـماٌقػقبنيموسالضؿفامبرأسماٌالماالجؿؿاسل.م م
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مممممموسؾقفمصإن ماظـؿائجماظيتمتقصؾتمإظقفاماظدرادةماياظقةمعـمخاللمتطؾقؼمأداتفامسؾكم( )104معقػقبمعـمأصؾم(ّ)404عـم
اظشؾاب ماٌقػقب م(اظذطقر مواإلغاث) ّميؽـ متعؿقؿفا مسؾك مذبؿؿع ماظدرادة موػق ماظشؾاب ماٌقػقب ممبراطز ماظؿؿقز مواٌقػؾة مواإلبداعم
جباععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼزّ ّ.
م
 -2جماالتّالدرادةّّ :Areas of Study
 اجملالّاملؽاني:معدؼـةمجدة،موباظؿقدؼدمعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمسيمجاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز.
 اجملالّاليشري:ماظشؾابماٌقػقبمممـمتـطؾؼمسؾقفمربدداتماظدرادةموػلّ :
مأ) أنمؼؽقنماٌقػقبمضدمتؼدممٌراطزماظؿؿقزمواٌقػؾةمجباععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز،مدقاءطيمظدسؿمعشارؼعمحبـقةمعؿؿقزةمعـمحقثمتقصريم
اٌعاعؾ مواٌكؿربات مطؿا مػق مايال مسي معراطز م(اظؿؿقز) مأو مضد متؼدم مٌرطز ماٌقػؾة مواإلبداع مظصؼؾ مضدراتف موإعؽاغقاتف مواجؿازم
االخؿؾاراتماٌُؼــةمعـماٌرطزمظؿصـقػفمطؿقػقب .م
مب) طانمعـماٌؼررمأنمؼؿؿمتطؾقؼمأداةماظدرادةمسؾكماٌقػقبنيممبرحؾةماظؾؽاظقرؼقسموظؽـمغظراًمظصعقبةمهصقؾمسددمطافمعـم
اٌػردات;مظذامصإنماظدرادةممشؾتماٌقػقبنيممبرحؾةماظدراداتماظعؾقامممـمتؿقاصرمبقاغاتفؿمظدىمعراطزماظؿؿقزمواٌقػؾة مجباععةم
اٌؾؽمسؾدماظعزؼز.
 اجملال ّالزماني :مػق مصرتة متطؾقؼ ماالدؿؾاغة موذيع ماظؾقاغات معـ ماٌقدان مسي ماظػصؾ ماظدرادل ماألول مظؾعام ماىاععل م(م
1433ػـ1434/ػـم)،ماٌقاصؼم(م2013/2012مم) .م
 -3أدواتّمجعّاليقاناتّّ ّ:Tools of the Data Collection
ّّّّّمتمادؿكدممثالثةمأدواتمظطؾقعةماظدرادةموزروفمتشؽقؾمعػرداتفا،موػذهماألدواتمػلماالدؿؾاغةمطأداةمرئقلقةمباإلضاصةمإديم
اٌالحظةماظؾلقطة،مواٌؼابؾة،موذظؽمسؾكماظـققماآلتل :م
ّ
 )1االدًيانةّّ :Questionnaire
ّاسؿؿدت ماظدرادةماياظقةمسؾكماالدؿؾاغةمسيمذيعماظؾقاغاتماظؽؿقةماظيتمتلاسدمسؾكماظقصقلمإديمغؿائجمأطـرمدضةموعصداضقةم
ومشقظقة; محقث ممت متصؿقؿ ماالدؿؾاغة معـ مخالل معالحظة مذبؿؿع ماظدرادة موعـ مخالل ماألدبقات ماظيت متؿـاول ماألبعاد معقضعم
االػؿؿام ،م طؿا ممت مهدؼد مبـقد ماالدؿؾاغة مبـاءطي مسؾك ماٌػفقم ماإلجرائل مٌؿغريات ماظدرادة .موتؿؽقن ماالدؿؾاغة معـ مأدؽؾة معؼػقظة م"م
 Closed-ended Questionsم" موأدؽؾة معؼػقظة مجزئقاً م" م Partially Close-ended Questionsم" ّأيم
بإسطاءماٌؾققثمصرصةمإضاصةمعامؼرؼدمبعدمغفاؼةماإلجاباتماحملؿؿؾة،موبعدماالغؿفاءمعـمذيعماظؾقاغاتممتماظؿدضقؼمسيمإجاباتم
اٌؾققثنيموإضاصةمأػؿماإلجاباتماحملؿؿؾةماظيتماتػؼتمسؾقفامععظؿمعػرداتمذبؿؿعماظدرادة.م م
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وودرماإلذارة،مإديمأنمشاظؾقة ماالدؿؾقاغاتممتمإرداهلامٌػرداتمذبؿؿعماظدرادةمسربماظربؼدماإلظؽرتوغل،مواظؼؾقؾمعـفاممتمتؼدميفم
ورضقاًمظؾؿؾقـنيم-ماظذؼـممتمايصقلمسؾكمبقاغاتفؿماظشكصقةمعـمأضراغفؿم-موذظؽمغظراًمألنمعرطزماٌقػؾةمواإلبداعمملمؼزودماظؾاحـةم
باظؾقاغاتماظالزعةمظؾؿقاصؾمععماٌؾقـني.موقدّاتيعتّالياحٌةّعدداًّمنّاإلجراءاتّاملـفٍقةّلًصؿقمّاالدًيانةّكؿاّوؾي :م
ّأ .هدؼدمعقضقعماظدرادة.
ّب .هدؼدمأػدافماظدرادة.
ّج .ترذيةمػذهماألػدافمسؾكمػقؽةمتلاؤالت.
ّد .بـاءمأداةماظدرادة،موذظؽمعـمخاللمعقضقعماظدرادةموخربةماظؾاحـة،موعـمخاللمادؿؾقاغاتمأخرىمصصيؿؿتمواُدؿكدعتمعـم
ضِؾؾم باحـنيمآخرؼـمسيمػذاماجملال.موضدماذؿؿؾتماالدؿؾاغةمسؾكمعؿغرياتمأوظقة،مباإلضاصةمإديمثالثمرباور،موذظؽمسؾكم
اظـققماآلتل :م
 املًغرياتّاألولقةّ :
ممممممشؾتماظؾقاغاتماألوظقةم(اظشكصقة)موتًؿٌلّيف:ماظـقع،ماظعؿر،معؼدارماظدخؾماظشفريمظألدرة،معؽانماظؿـشؽةماألودي،ماظقضعم
اظدراد لماياظل،ماٌعدلماظرتاطؿل،ماظؿكصص،مأػؿماظعقاعؾماظيتمأدفؿتمسيماخؿقارماظؿكصص،معامإذامطاغتمعػرداتماظدرادةم
دؾؼمهلاماظلػرمخارجماٌؿؾؽة،معامإذامطاغتموقدمظغاتمأجـؾقة،معامإذامطاغتمتعؿربمأنمػـاكمذكصمضدوةمهلا،معامإذامطاغتم
حصؾتمسؾكمجقائزممتقزمربؾقة،مأومدوظقة،مباإلضاصةمإديماظقضعماالجؿؿاسل.م م
 حماورّالدرادةّاألدادقةّ :
ممممممشؾتمثالثةمرباورمطاآلتل :م
احملقرماألول:مؼؿؽقنمعـمأدؽؾةمتؿعؾؼمبؼقؿماظشؾابماٌقػقب .م
احملقرماظـاغل:مؼؿؽقنمعـمأدؽؾةمتؿعؾؼممبلاػؿةماظشؾابماٌقػقبمسيمبـاءمرأسماٌالماالجؿؿاسل .م
احملقرماظـاظث:مؼؿضؿـمأدؽؾةمتؿعؾؼمباظعالضةمبنيمضقؿماظشؾابماٌقػقبموبنيمرأسماٌالماالجؿؿاسل .م
ّالصدقّالظاهريّ(ّصدقّاحملؽؿنيّ)ّلالدًيانةّ :ممممممممتمسرضمأداةماظدرادةمسيمصقرتفاماألوظقةمسؾكمذبؿقسةمعـماحملؽؿنيiiiماٌكؿصنيمسيمسؾؿماالجؿؿاع;محقثمرُؾبمعـفؿم
إبداءماظرأيمحقلمعدىموضقحمأدؽؾةمأداةماظدرادةموعدىماغؿؿائفامظؾؿققرماظذيمتـؿؿلمإظقفموعدىمعالئؿؿفامظؼقاسمعاموضعتم
ألجؾف،موعدىمطػاؼةماألدؽؾةمظؿغطقةمطؾمربقرمعـمرباورمعؿغرياتماظدرادةماألدادقة،موطذظؽمحذفمأومإضاصةمأومتعدؼؾمأيم
دؤالمعـماألدؽؾة.موسيمضقءماظؿقجقفاتماظيتمأبداػاماحملؽؿقن،ممتمإجراءماظؿعدؼالتماظيتماتػؼمسؾقفامشاظؾقةماحملؽؿنيمحقلمأداةم
اظدرادةم(ماالدؿؾاغةم)مدقاء مباخؿصارمبعضماألدؽؾةماٌطقظة،مأومحذفمبعضماظعؾاراتمبعدمهدؼدمعقاضعماالظؿؾاسمواظضعػم
صقفا،مأومإضاصةمسؾاراتمجدؼدة،مباإلضاصةمإديمتعدؼؾمبعضماألدؽؾة،موهدؼدماحؿؿاالتماإلجابةمسؾقفا .م
م
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 )2املؼابؾةّّ :Interviewing
مممممأجرتماظؾاحـةمعؼابالتمذؾفمعؼــةم-معامأعؽـم-مععمسددمعـمعػردات ماظدرادةمدقاءطيموجفاًمظقجف،مأومسربماهلاتػ،موذلكّ
عؾىّمرحؾًنيّ :
م
املرحؾة ّاألوىل م بعدمإسدادماالدؿؾاغةمسيمصقرتفاماألوظقة; محقثمتـاضشتماظؾاحـة مععمسددمعـماٌؾققثنيمحقلمربؿقى موتـظقؿم
ووضقحماالدؿؾاغةمواضرتاحاتفؿمحقلمأػؿماإلجاباتماحملؿؿؾة،موعـمثؿممتمسؿؾماظؿعدؼالتماظضرورؼةمبـاءمسؾكماٌالحظاتماظيتم
تقصؾتمهلاماظؾاحـةمعـمخاللمػذهماًطقة .م
أعاماملرحؾةّالٌانقة ،مصفلمبعدمإسدادماالدؿؾاغةمسيمصقرتفاماظـفائقة;محقثمتـاضشتماظؾاحـةمععمسددمعـمعػرداتماظدرادةمبعدم
إجابؿفؿ مسؾك ماالدؿؾقاغات ماًاصة مبفؿ; موذظؽ مظؾقصقل مسؾك مبقاغات متػصقؾقة متقضح موتػلر مإجاباتفؿ مسؾك ماالدؿؾاغة ،موضدم
ادؿػادتماظؾاحـةمعـمػذهماًطقةمسيمهؾقؾمعامتقصؾتمإظقفماظدرادةمعـمغؿائج .م
 )3املالحظةّّ :Observation
مممممادؿكدعت ماظدرادة ماياظقة ماٌالحظة ماظؾلقطة; مظؿدسقؿ ماىاغب ماظؿطؾقؼل; محقث متؿضؿـ مغؿائج ماظدرادة مبعض مأػؿم
اٌالحظاتماظيتمرصدتفاماظؾاحـةمعـمخاللمإجراءماٌؼابالتمذؾفماٌؼــةمععمسددمعـمعػردات ماظدرادةمدقاءطيموجفاًمظقجف،مأومسربم
اهلاتػّ .
ّ -4أدالقبّحتؾقلّاليقاناتّ:اسؿؿدتماظؾاحـةمسؾكمأدؾقبنيمظؿقؾقؾماظؾقاغاتّ :
ّأ -الًَؾقلّالؽؿيّ:عـمأجؾمادؿكالصمغؿائجماظدرادةمادؿكدعتماظؾاحـةمأدؾقبماٌعاىةماإلحصائقةموذظؽمبادؿكدامم
اظربغاعجماإلحصائلم()SPSSموبعدمإدخالمبقاغاتماالدؿؾاغةمسيمايادقب،مادؿكدعتماظؾاحـة ّاظؿؽراراتمواظـلبم
اٌؽقؼةماظيتممتمسرضفامعـمخاللماىداولماظؾلقطة .م
ب -الًَؾقلّالؽقػي :مادؿكدعتماظؾاحـةماظؿقؾقؾماظؽقػلمظؾؼقاممبؿقؾقؾماظؾقاغاتمسيمصقرتفاماظرضؿقةمواًروجمباظـؿائجم
ّ
وتػلريموادؿـؾاطمدالالتفاموعؤذراتفممبامحيؼؼمأػدافماظدرادةمواإلجابةمسؾكمتلاؤالتفا .م
ّأهمّادًـًاجاتّالدرادةّ : ؼؿؾنيمأنمغلؾةمعػرداتماظدرادةماظذؼـمأذاروامإديمأنماظؾقثمسيماٌراجعماظعؾؿقة معـمأػؿماظقدائؾماظيتمتلاسدمسؾكمتػلريم
اظظقاػرمضدرػام(.)%36.4مأنمػـاكمغلؾةمطؾريةمعـمعػرداتماظدرادةمؼشريونمإديمأغفؿمؼقصؼقنمبنيمعصؾقؿفؿموعصؾقةماظغري;م
وذظؽمسـدمتعارضماٌصاحل موضدمبؾغتم( .)%89.7مأنماظعؼؾ مطانمسيمعؼدعةمأػؿماظقدائؾماظيتمتلاسدمعػرداتماظدرادةمسؾكم
هؼقؼمأػداصفؿمسيماجملؿؿعماظلعقديمبـلؾةمضدرػام(.)%32.7م
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 ؼؿضحمأنم ػـاكمغلؾةمطؾريةمعـمعػرداتماظدرادةمؼشريونمإديمأغفمسيمحالماغؿؼدمذكصمعامعشروعمأومصؽرةمجدؼدةمهلؿ;مصإغفؿم
ؼـاضشقغفموؼؿقاورونمععفموضدمبؾغتم(.)%80.4م
 أنمغلؾةمعػرداتماظدرادةماظذؼـمأذاروامإدي مأنمهؼقؼماظذاتمسيمعؼدعةمأػؿمأدؾابممماردةمبعضماظشؾابمٌفـمحرصقةمسيم
أوضاتماظػراغمضدرػام(.)%36.4
 أنمغلؾةمعػرداتماظدرادةماظيتمأذارتمإديمأنماظطرؼؼةماٌـادؾةمظؾؿػققمواظؿؿقزمػلمإسدادمجدولمؼقعل مضدرػام(.)%41.1مأنم
غلؾةمعػرداتماظدرادةماظيتمتػؽرمسيمإطؿالمدرادؿفاماظعؾقامبعدماظؿكرجمضدرػام(.)%35.5
 أنمغلؾةمعػرداتماظدرادةماظذؼـمهظكماظؿكصصاتماظطؾقةمبؼقؿةمساظقةمظدؼفؿ مضدرػام(ّ ،)%40.2أنمغلؾةمعػرداتماظدرادةم
اظذؼـمأذاروامإديمأنمعؼدارماظدخؾمسيمعؼدعةمأػؿماظعقاعؾماظيتمتؤثرمسؾكمادباذماظشؾابماظلعقديمظؼرارماظعؿؾممبفـةمعا،م
ضدرػام(،)%32.7مثؿماظؿكصصماظعؾؿلمبـلؾةمضؾقؾةمضدرػام(،)%15موسيماٌرتؾةماألخريةماظعاعؾماٌؿعؾؼمباٌلؿقىماظؿعؾقؿلم
وطذظؽماألعـماظقزقػلمبـلؾةمضؽقؾةمعؿؿاثؾةموضدرػام(.)%1.9م ّ
 أنمغلؾةمعػرداتماظدرادةماظذؼـمظدؼفؿمسضقؼةممبرطزماٌقػؾةمواإلبداعمجباععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼز مضدرػام(.)%79.4مطؿامأنم
غلؾةمعػرداتماظدرادةماظذؼـمدؾؼمأنمضاعقاممبؾادراتمتػقدماجملؿؿعمضدرػام(.)%73.8موؼؿضحمأنمػذهماٌؾادراتمتؿفلدمسيم
سددمعـماألغشطة،موأبرزػامحلبمآراءمغلؾةمعـمعػرداتماظدرادةمضدرػام()%43مػلمتؼدؼؿماًدعاتمظؾػؼراءمواٌلاطني،متؾقفام
غلؾةمعـمأذارمعـمعػرداتماظدرادةمبأغفؿمبادروامبؿـظقؿمريالتمبـلؾةمضدرػام(.)%28م
 ؼؿضحمأنمغلؾةمعػرداتماظدرادةماظذؼـمؼلؿػقدونمعـماًرباتماٌؿـقسةمسيمزؾماخؿالفموتـقعماًؾػقاتماظـؼاصقةم(اظؼؾائؾ،م
اظقاصدؼـمظؾعؿؾ)مسيماجملؿؿعماظلعقدي،مضدرػام(.)%72
 أنماظشؾابماٌقػقبمعـمعػرداتماظدرادةمظدؼفؿمسضقؼةمسيمذبؿقساتماصرتاضقة مسربماظؾالكمبرييمواظقاتسمأبمبـلؾةمطؾريةم
ضدرػا م( ،)%77.5موأبرز مػذه ماجملؿقسات مػل ماألصدضاء مبـلؾة مضدرػا م( ،)%74.8مبقـؿا مؼؿضح مأن ماظشؾاب ماٌقػقب معـم
عػرداتماظدرادةمظقسمظدؼفؿمأحباثمسؾؿقةمعـشقرةمسيمذبالتماظؽرتوغقةمبـلؾةمطؾريةمضدرػام(.)%96.3
 أنمأبرزماٌؿارداتماظـؼاصقةماالدؿفالطقةماظيتممتقزمعػرداتماظدرادةمسـمشريػؿمػلماظؼراءةمبـلؾةمضدرػام(.)%50.9
 أنمعػرداتماظدرادةماغؼلؿقامتؼرؼؾاًمإديمغصػني،مغصػمحيرصقنمسؾكمعؿابعةمريالتماظؿقسقةماظصققةماظيتمتـضؿفاموزارةم
اظصقةمبـلؾةمضدرػام(،)%56.1موغصػمالمحيرصمسؾكمعؿابعةمريالتماظؿقسقةماظصققةمبـلؾةمضدرػام(.)%43.9
 أنمشاظؾقةمعػرداتماظدرادةمؼشريونمإديمأنماظـؼاصةماظعربقةمتلؿطقعماظؿػاسؾمععماظعقٌةموتلؿػقدمعـفا مبـلؾةمضدرػام(.)%85م
طؿامؼؿضحمأنمأبرزماظطرقماظيتمميؽـمعـمخالهلامهؼقؼمتغقريمالمميسماٌقروثماظـؼاسيمحلبمآراءماظشؾابماٌقػقبمسيمػذهم
اظدرادةمػلماالسؿؼادمبأنماظدؼـمػقمأداسماالغطالقمظؾؿغقريمبـلؾةمضدرػام(.)%76.6
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دّ.خؾودّبـتّعطقةّالٌؼػي ّ

 أنمأبرزماظؼقؿماظدؼـقةماظيتمتدسؿمثؼاصةماإلبداعمواالبؿؽارمحلبمآراءماظشؾابماٌقػقبمسيمػذهماظدرادةمػلماإلتؼانمبـلؾةمضدرػام
(،)%74.8مطؿامأنمأبرزماجملاالتماإلبداسقةماٌػضؾمظدى ماظشؾابماٌقػقبمسيمػذه ماظدرادةمػل ماظؾقثماظعؾؿل مبـلؾةمضدرػام
(.)%49.5
 أنمتقزقػمايصقؾةماظعؾؿقةمسيمعشارؼعمحبـقةموأسؿالمإبداسقة،مطاغتمسيمعؼدعةمأػؿمواجؾاتماٌقػقبمسيماجملؿؿعماظلعقديم
حلبمآراءمغلؾةمعـمعػرداتماظدرادةمضدرػام(،)%29مثؿمغلؾةمعـمأذارمإديمغشرمثؼاصةماإلبداعموضدرػام(.)%20.6
 أنمتأدقسمعشروع مورينمؼؿؾـك ماٌؾادرات،مطانمسيمعؼدعةمأػؿمحؼققماٌقػقبمسيماجملؿؿعماظلعقديمحلبمآراءمغلؾةمعـم
عػردات ماظدرادة مضدرػا م( ،)% 33.6مثؿ مغلؾة معـ مأذار مإدي مإضاعة ماٌؤمترات مودسؿ موتشفقع ماٌقػقبني مظؾؿشارطة موضدرػام
(ّ .)%18.7
ّّّرؤوةّحولّققمّالشيابّاملوهوبّوعالقًفاّبرأسّاملالّاالجًؿاعيّيفّاجملًؿعّالعربيّالِعودي ّ م اظعؿؾمسؾكمرصعمعلؿقىمعشارطةماظشؾابماٌقػقبمسيماجملؿؿعماحملؾل;محقثمؼظفرمبأنماظشؾابماٌقػقبم(اظذطقر)ماظذؼـم
ؼشارطقنمبعضقؼةمعرطزماٌقػؾةمواإلبداع مسيمجاععةماٌؾؽمسؾدماظعزؼزمسبقم()12معقػقبمصؼط،مبقـؿام(اإلغاث)مسبقم()359م
عقػقبة.محقثمميؽـمعـمخاللمعامؼؿؿقزمبفماظشؾابماٌقػقبمعـمتؾـقفمظؼقؿةماظـؼد،ماظؿعرفمسؾكمأبرزماىقاغبماالجيابقةم
ظقحداتماظؿؿقزمواٌقػؾة،موطذظؽمآظقاتمتػعقؾمدورموحداتماظؿؿقزمواٌقػؾة،معـموجفةمغظرماظشؾابماٌقػقب;ماألعرماظذيمعـم
ذأغفمأنمؼربطماظشؾاب ماٌقػقبمباجملؿؿع ،ممبامميؽـفؿمعـماظؿػقق مواإلبداع،موإعؽاغاتمصؼؾماٌقاػب مواظؼدراتماظؽاعـة،م
صقلؿحمبؿطقرمومنقماجملؿؿعمطؽؾ.موػقمعامؼـدرجمضؿـمعػفقممرأسماٌالماالجؿؿاسل.م
 اظعؿؾمسؾكماالدؿػادةمعـمضقؿماظشؾابماٌقػقبمسيمضضاؼامرأسماٌالماالجؿؿاسلماٌؿؿـؾةمسيماظػاسؾقةماالجؿؿاسقة،موضؾقلماآلخر .م
 اظؼقاممبدراداتمعؿعؿؼةمحقلمضقؿماظشؾابماٌقػقبموسالضؿفامبرأسماٌالماالجؿؿاسل.
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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