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لممشكالت في  اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى  فعاليةىدؼ البحث إلى التحقؽ مف  :امللخص
كتـ  ،ا( طالبن 41)حث مف كتككنت عينة الب ،جامعة الطائؼ لدل طالبالنفسي  اإلرىابخفض 

 طالب سبعةالثانية ك  ،بالمجمكعة التجريبية طالب سبعة ، األكلىتقسيـ العينة إلى مجمكعتيف
، النفسي اإلرىابمقياس )داتيف التاليتيف ألا كفحيث أعد الباحث ،بالمجمكعة الضابطة

مبرنامج القائـ لالمجمكعة التجريبية  كتعرضت (لممشكالت اإلبداعيالحؿ قائـ عمى برنامج الال
كبعد انتياء  ،اأسبكعين جمستيف  بمعدؿ ةجمس (45) بكاقعلممشكالت  اإلبداعيعمى الحؿ 

مف التطبيؽ  شيربعد مركر  كتـ إعادة التطبيؽ، النفسي اإلرىابمقياس تـ تطبيؽ البرنامج 
 ماف كيتنى، مكلمعالجة النتائج كالتحقؽ مف صحة الفركض تـ استخداـ اختبار  ،األكؿ
طالب لدل النفسي  اإلرىابخفض كأىـ ما تكصمت إليو نتائج البحث ىك  كسكفكيمكك 

عند مقارنتيـ بطالب المجمكعة الضابطة،  التجريبية خالؿ القياس البعدم المجمكعة
لممجمكعة التجريبية بعد مركر شير  القياس التتبعييجابي لمبرنامج خالؿ اإل األثراستمرارية ك 

 .السابقةالبحكث طار النظرم كنتائج النتائج في ضكء اإل كتـ تفسير ،القياس البعدممف 
  . عبيعخ انطبئفطالة  –انُفغٙ  اإلسْبة –نهًشكالد  اإلثذاعٙانؾم  :الكممات المفتاحية

Title: The effectiveness of a program based on the 

creative problem solving in reducing psychological terrorism 

among the students of Taif University 
Abstract: The objective of the research was to verify the effectiveness 

of a program based on the creative problem solving in reducing psychological 

terrorism among the students of Taif University. The sample consisted of (14) 

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

experimental group and the second the (7) students in the control group. The 

experimental group of the training program based on creative solution of the 

problems was conducted with (18) sessions at the rate of two sessions per 

week. After the training program, the psychological terrorism scale was applied 

The most important finding of the research results was to reduce the 

psychological terrorism of the experimental group's students during the post-

measurement when compared with the students of the control group. In 

addition, The positive impact of the program was sustained during the 

experimental measurement of the experimental group after one month of 

telemetry. The results were interpreted in light of the theoretical framework 

and the results of previous research. 

Keywords:Creative Problem Solving - Psychological Terrorism - Students 

of Taif University 
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 املكدمة:

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

 ،المكاجيةيقعكف تحت سيطرتيـ أك يتسمكف ببعض الصفات الشخصية التي تمنعيـ مف 
مجتمع مف  ياخمك منيكىذه الظاىرة ال  كاليمع،بالخكؼ كالرعب يـ يشعركف بيدؼ جعم

ييا العديد مف األمراض النفسية، كتعرقؿ المعتدل عمييـ عف التكاصؿ المجتمعات، كيترتب عم
، كعمي ذلؾ تحتاج ىذه الفئة أنكاعنا مختمفة مف الدعـ كالمساندة مع المجتمع

بداعي إلتعكيضية لتخفيؼ التعرض لإلرىاب النفسي مثؿ برامج الحؿ االبرامج ال بإستخداـ
 .التأقمـ مع المجتمعلنفسية الضارة، ك التغمب عمى اآلثار الممشكالت مما يمكنيـ مف 

النفسي ىك ممارسة الضغكط النفسية عمى  اإلرىابأف ( 48، 8003) يرل الطريؼك 
، ومعنكياتو كيفقد تكازنتنيار  كاذيب كاتيامات مستمرة حتىأكذلؾ مف خالؿ نشر  ،شخص ما

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

إلى إدخاؿ الخكؼ كالفزع في بصكرة مباشرة  عمييـ عتداءالبشكؿ يتجاكز الضحايا الذيف تـ ا
النفسي ىك  اإلرىابأف إلى ( 43، 8004شير عبد الكافي )كي .نفكس الكثير مف الناس
عمى يصؿ إلى حد الرقابة  األفرادثقافة كالسمكؾ عمى عقكؿ ككعي محاكلة فرض نمط مف ال

عبارة النفسي  اإلرىابأف  Schmid (2005, 137)كيذكر فكرىـ كمعتقداتيـ كتصرفاتيـ.
جبارىـ عمى الطاعة  األفرادمستكل الخكؼ لدل تسبب رفع  حالة ذىنية عف لتركيعيـ كا 

، كيمنعو مف إجراء تقييـ مكضكعي الجسـ كالعقؿعمى  بشكؿ مباشركىك يؤثر  كالخضكع،
 ,Pidzhakov,Mayo,Balyasnikov,Bayramovكيشير كؿ مف .لممخاطر القادمة

and Zeleneva (2015, 159)   النفسي يستخدمكف العديد  اإلرىابيقكمكف بمف أف إلى
نشر الذعر كخداع في ستخداـ شبكة اإلنترنت االنفسي ، كمنيا  اإلرىابمف الكسائؿ إلشاعة 

أنو  Cropley (2005,3) كيذكر المزعجة. لنشر الشائعاتفيى مجاؿ خصب الناس، 
 بشكؿ إبداعيلمتفكير النفسي ينبغي تعميـ األفراد البحث عف حمكؿ إبداعية  اإلرىابلمكاجية 

  ليا. يتعرضكففي التخمص مف الضغكط النفسية التي 

https://spbu.pure.elsevier.com/ru/persons/%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0


 .فعالية برنامج قائم على الحل اإلبداعي للمشكالت فى خفض اإلرهاب النفسى لدى طالب جامعة الطائف

 - 850 - 

يعتمد عمى استخداـ لممشكالت  اإلبداعي( أف الحؿ 832، 8008كيذكر جركاف )
تباع فقدرات التفكير التقاربي كالتباعدم  تعتمد عمى  خطكات منطقية محددةي آف كاحد، كا 

كيضيؼ  ما.فضؿ الحمكؿ لمشكمة إلى الكصكؿ أللمسعي  اإلبداعيالتفكير الناقد كالتفكير 
بداعية لدل الطالب حتى إلاالىتماـ بتنمية القدرات اأنو ينبغي ( 214، 8001) إبراىيـ

 Van-Gundyكيشير .يتعرضكف ليالمجابية الضغكط النفسية التي  تتحسف قدراتيـ العقمية
يتطمب التفكير في العديد مف الحمكؿ لممشكالت  اإلبداعيالحؿ إلى أف   (12, 2005) 
التفكير التقاربي، أما محاكلة الشخص تكليد العديد مف بػكىك ما يسمى كاختيار أفضميا 

 Stevens andمف كيرل كؿ  .فيسمى التفكير التباعدماألفكار بيدؼ اختيار إحداىا 
Thadani (2007,327)  في تنمية قدرة لممشكالت يفيد  اإلبداعيأف التدريب عمى الحؿ

لما تكفره مف حمكؿ تمتاز بالجدة كاألصالة الطالب عمى التكيؼ المبدع مع متغيرات الحياة، 
كالكاقعية، كتزيد مف تفاعميـ الصفي، كتنمي لدييـ الميارات المعرفية كاالجتماعية، التي تعد 

 اإلبداعيأف الحؿ إلى ( 44، 8042كيشير مجاىد ) أساسا في اتخاذ القرارات. بدكرىا
كذلؾ ك  (،التباعدم اإلبداعي)التفكير  فكار الجديدةألتدريب عمى تكليد ايتمثؿ في اللممشكالت 

 )التفكير الناقد التقاربي(. الختيار أفضميا الحمكؿ البديمة المقترحةتدريب عمى تحميؿ كتقييـ ال
 اآلخريفلمضغكط النفسية مف النفسى يتعرضكف  اإلرىاب ضحاياأف يتضح مما سبؽ 
العمؿ الدراسة أك عدـ االستمرارية فى كنفسية خطيرة مثؿ عكاقب صحية كالتي يترتب عمييا 

كأف  البعيد،جتماعي، كالعديد مف العكاقب التي يظير أثرىا عمى المدل الالتكاصؿ اكخفض 
الضغكط الناجمة تمؾ عمى التخمص مف  ىـساعديكالت ربما لممش اإلبداعيالتدريب عمى الحؿ 

 .كىك ما يحاكؿ البحث الحالي التحقؽ منو النفسي، اإلرىابعف 
 البحث:مظهلة 

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

عمميـ بالتدريس ببعض كميات جامعة الطائؼ أف ىناؾ شككل مف الطالب عف تعرضيـ 
يا الضغكط النفسية التي يكاجيبسبب المشكالت النفسية كاإلجتماعية كاألكاديمية لمكثير مف 
مف ناحية  ميةتعميجتماعية كأسرية أك االتغيرات البيئية المحيطة سكاء تغيرات ك مف ناحية، 

المشكالت، الضغكط ك  مف دائما إلحداث تكازف نفسي لمتخمصكف يسع ـأخرل، مما يجعمي
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بشكؿ مقصكد أك غير مقصكد مف األسرة أك    نفسي إرىابمارس عمييـ و ي  أفادكا بأنك 
مف المزايا التي يتـ الزمالء أك أعضاء ىيئة التدريس أك مكظفي الجامعة، مثؿ الحرماف 

كالتقميؿ مف  ، كالتجاىؿ كالتقميؿ مف الشأف كالتكبيخ،في الجامعة ـقرانيألأك  ـخكتيإلمنحيا 
، القدرة عمى التفكير كيفقدكف ـحتى تنيار معنكياتيعمييـ تستمر ىذه الضغكط الشأف، كأف 

جتماعية اللمكاقؼ اتجنب ا كأ، يفكركف في التسرب مف التعميـ بسبب تمؾ الضغكط ـأنيك 
عمى الفرد العديد مف اآلثار اليدامة كذلؾ ، ك التكبيخ مف اآلخريفك  لإلىانة ـخشية تعرضي

 .الجسدم تيا التعذيبر تبمغ في خطك  التيكالمجتمع 
أف ىناؾ العديد مف كبالبحث في األطر النظرية كنتائج البحكث السابقة، كجد الباحثكف 

نكرم بحثي المثؿ النفسي لدل طالب الجامعة،  اإلرىابحديد مستكل البحكث اىتمت بت
 اإلرىابأف طالب الجامعة لدييـ مستكل مرتفع مف كتكصمتا إلى ( 8045(، أنتيش )8048)

ككذلؾ فيناؾ بحكث أخرل اىتمت بخفض مستكل اإلرىاب النفسي، حيث تكصؿ النفسي، 
( إلى فعالية البرنامج االرشادم االنتقائي في خفض مستكل اإلرىاب 8042بحث النكايسة )

( إلى فعالية برنامج 8008طالبات الجامعة، كتكصؿ بحث طقش ) النفسي كاالجتماعي لدل
عمى الرغـ مف أىمية لكف ك ارشادم في اكتساب استراتيجيات التعامؿ مع العنؼ األسرم، 

مكاجية الضغكط النفسية التي يتعرض ليا الطالب في المرحمة الجامعية كتكريس كافة 
عمى اكتساب الحمكؿ تيـ خؿ بمساعد، فإف ىذه المرحمة تتطمب التدالجيكد لمتخفيؼ منو

عف اإلرىاب النفسي الذم يمكف أف  ةاإلبداعية لممشكالت لمكاجية الضغكط النفسية الناجم
يتعرضكا لو بتبني ثقافة التفكير لمبحث عف البدائؿ كالحمكؿ البديمة كاختيار أفضميا، كالبدء 

، مى حميا بطريقة ابتكاريةفي الحؿ بطالقة كمركنة كأصالة كمراجعة كتقييـ الحؿ كالعمؿ ع
بو مف بحث في الدكريات العممية كعبر شبكة  في حدكد ما قامكا – مـ يعثر الباحثكففككذلؾ 

 اإلرىاب خفضلممشكالت في  اإلبداعيالحؿ استخدـ التدريب عمى  عف أم بحث -اإلنترنت 
ما  :اآلتيئيس الر  السؤاؿ عففي محاكلة اإلجابة  يالحال البحثمشكمة  حددكىذا ما  ،النفسي
 لدل طالبالنفسي  اإلرىابخفض لممشكالت في  اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى  فعالية

 : يفيالسؤاليف اآلت عف ىذا السؤاؿ الرئيسكيتفرع  جامعة الطائؼ،
طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في درجات  رتببيف متكسطي ىؿ تكجد فركؽ  -

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

 البحث:ٍدف 

الحؿ برنامج قائـ عمى مف خالؿ  ىاب النفسي لدل طالب جامعة الطائؼر إل خفض ا
عد مركر شير مف القياس ستمرار ىذا األثر خالؿ القياس التتبعي با  ، ك اإلبداعي لممشكالت 

 البعدم.
 البحث:أٍنية 

 األٍنية اليظزية:

الذيف يستمد البحث أىميتو مف الشريحة العمرية التي يتناكليا كىـ طالب الجامعة 
 . يعانكف مف اإلرىاب النفسي
الحؿ تأصيالن نظرينا لمعالقة بيف التدريب عمى  ومف خالؿ تقديم الحاليتنبع أىمية البحث 

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

 سكؽ العمؿ.متطمبات مع  لمتكافؽ
 األٍنية التطبيكية:

 اإلبداعيحؿ البرنامج قائـ عمى ك النفسي  اإلرىابكمقياس يقدـ البحث أدكات جديدة  -
ـ إعدادىا لتناسب المتعمميف بالمرحمة الجامعية في البيئة العربية متمثمة في لممشكالت ت

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

تيدؼ  التي ةالتدريبي، كغيره مف البحكث مكضع االىتماـ، عند إعدادىـ لمبرامج الحالي
 .لدل طالبيـالنفسي  اإلرىابخفض إلى 

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

ليصبحكا  تعميـ نفسو ةمسؤكليكيتحمؿ كؿ منيـ  أثناء التعرض لممشكالتاإلبداع 
في المممكة العربية مسئكليف في المستقبؿ مف خالؿ تكلييـ لممناصب كالقيادات 

 .السعكدية
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 طصطلحا  البحث:املفاٍيه االجزائية مل

 Creative Problem Solving :للنظهال  اإلبداعياحلل 
تكليد ك ، ياتفيـ التحدنشاط عقمي مركب يعتمد عمى بأنو ا في البحث الحالي عرؼ إجرائين ي

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

 .البحث الحالي
 Psychological Terrorism اليفشي: اإلرٍاب

الذم يمارس بشكؿ مقصكد أك غير مقصكد مف  كاؿ العنؼشكؿ مف أش بأنوعرؼ ي
كمنع  الذات، منع التعبير عفالطالب، كيتمثؿ في لدل الخكؼ كالقمؽ لنشر  المحيطيف

كنشر الشائعات كالسخرية، كالتقميؿ مف الشأف، السمعة التكاصؿ االجتماعي، كتشكيو 
مقياس عمييا الطالب في  الدرجة التي يحصؿكيعرؼ إجرائينا ب كالمادم،الجسدم اإليذاءك 

 المعد بالبحث الحالي.النفسي  اإلرىاب
 البحث:ذلددا  

 بجامعة الطائؼالمعمارم بكمية اليندسة طالب قسـ مف عينة يتحدد البحث الحالي ب
كما يتحدد  ،ىػ4126/4110الجامعي  الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـفي بالمستكل الثاني 

 .النفسي المعد  اباإلرىكمقياس  ،المعد بالبرنامج
 :الشابكة والبحوث اإلطار اليظزي

 اليفشي: اإلرٍاب

 ,Martín-Peña, Rodríguez-Carballeira, Solanelles  كؿ مف يرل
García and   Winkel  (2010,114)    أشكاؿ النفسي ىك شكؿ مف  اإلرىابأف

اس، كيتمثؿ في العديد النيدد بشكؿ خطير الحياة اليكمية لعدد كبير مف ي ، كىكالعنؼ النفسي
كفي كالضغط عمى األفراد لمنعيـ مف إجراء عمؿ معيف.  الحريات، مف األشكاؿ مثؿ تقييد
( إلى 8048النكرم ) ىدؼ بحثالنفسي لدل طالب الجامعة،  اإلرىابمحاكلة لدراسة مستكل 

النفسي لدل طالب الجامعة في ضكء متغيرم الجنس كالتخصص  اإلرىابقياس مستكل 
( طالب كطالبة بالفرقة الرابعة، كتكصؿ إلى أف طالب الجامعة 800ي لعينة مككنة مف )الدراس
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النفسي كأف اإلناث لدييف إرىاب نفسي أعمى مف الذككر  اإلرىابلدييـ مستكل مرتفع مف 
بحث  كاستيدؼ دبي.ألكأف طالب القسـ العممي لدييـ إرىاب نفسي أعمى مف طالب القسـ ا

( 20النفسي لدل طالب الجامعة لعينة مككنة مف ) اإلرىابل ( فحص مستك 8045نتيش )أ
طالب كطالبة مف جامعة القادسية، كتكصمت النتائج إلى أف طالب الجامعة لدييـ مستكل 

النفسي بسبب التيديد بخصـ الدرجات كسكء التعامؿ مف بعض اإلدارات  اإلرىابمرتفع مف 
 النفسي مقارنة بالطالب. اإلرىاباناة مف كسكء التعامؿ بيف الطالب، كأف الطالبات أكثر مع

النفسي يتمثؿ في الحفاظ عمى حالة مف الخكؼ لدل الضحية  اإلرىابكيرل الباحثكف أف 
ذالؿ كالمضايقة إلتخاذ قرار ضد اإلرادة كااجبار عمى إلمف االعتداء المفظي كغير المفظي كا

  .ساءة الشفييةإلالجسدم كااإليذاءكالتيديد ب
    اليفشي. باإلرٍاأطهال 

أف  ;Crowell & Burgess, 1996 (O’Leary & Maiuro, 2001كؿ مف ) يرل
 :النفسي تتمثؿ في اإلرىابأشكاؿ 

صابة بآلة حادة أك إلمثؿ الكدمات كالخدكش كالحركؽ ككسر العظاـ كا الجسدم: العنؼ -
 الطمقات النارية. 

ىجكمية أك ميينة تجاه  السخرية الشديدة كالتصرؼ بطريقةالعنؼ االنفعالي: مثؿ  -
لقاء المـك عمى ا  ، ك نذارات كالقيكد مثؿ العزلة االجتماعية كالرقابة الماليةإل اآلخريف كا

ذالؿ كالسخرية كتخكيؼ إلتدمير الممتمكات اك  يتعرض لياالتي  الفرد في جميع المشاكؿ
 .دالفر 

تباع ديانة افرض ، ك معتقداتو الدينيةالعنؼ الديني: كيشمؿ عدـ السماح لمفرد باتباع  -
 أخرم، كاالستخفاؼ كالسخرية مف ديانة الشخص كمعتقداتو.

 اإلرىابلو أشكاؿ متعددة مثؿ النفسي الذم يتعرض لو الفرد  اإلرىابكيرل الباحثكف أف 
ليا تأثير عقمي سمبي عميو، يككف كالذم في حياتو  األخرلاآلباء كالشخصيات مف المكجو 
 أخرل مثؿ يككف في صكرة ويمكف أن، ك يوشعكر بقيمة الذات لداالنفعالي كال االتزافكيعرقؿ 

القمؽ االجتماعي عند الشعكر بإلى تدني النمك العقمي ك كالذم يؤدم تجاىؿ مف اآلخريف ال
   إتباع سمككيات غير سكية. كيمكف أف تدفعو إلىالتعامؿ مع المحيطيف، 
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 اليفشي: اإلرٍاببة على تاآلثار املرت

Springer, Sheridan, Tackett, K. ,2002-llKenda;  يرل كؿ مف 
Kuo, and Carnes, 2003; Edelson, Mbilinyi, Beeman, and 

Hagemeister ,2003; Pico-Alfonso,2005)   أف ىناؾ العديد مف اآلثار النفسية
االكتئاب كالقمؽ كأعراض بالشعكر رىاب النفسي منيا إل التي تترتب عمى تعرض األفراد ل

شعكر المستمر بأف كال، كاضطراب تناكؿ الطعاـ كالتفكير في االنتحارالحؽ لمصدمة اإلجياد ال
العالـ مكاف خطير كأنو عاجز عف إدارة األمكر الصعبة، كقد يؤدم إلى االنفعاالت السمبية في 

، كالعدكاف ضد الزكج / الزكجة في المستقبؿ كاالنسحاب االجتماعي كانخفاض مرحمة المراىقة
 Khan and Aziz (2014,275)كؿ مف كيذكر  . فظية كتقدير الذاتالميارات الم

Nasim,  النفسي تظير في التأثيرات النفسية التي تستمر مع األفراد  اإلرىابأف خطكرة
المعتدل عمييـ ، كتتمثؿ تمؾ التاثيرات النفسية في اضطراب ما بعد الصدمة كظيكر أعراض 

 صحية .
النفسي كاالجتماعي  اإلرىابالتخفيؼ مف حدة  كقد كجدت بعض البحكث التي سعت إلى

( الذم سعى إلى التحقؽ مف فعالية 8042الذم يتعرض لو الطالب، مثؿ بحث النكايسة )
االجتماعي لدل الطالبات الالتي يراجعف  اإلرىابنمكذج في خفض أبرنامج إرشادم انتقائي ك

( طالبة، 80عينة مككنة مف )كحدة اإلرشاد النفسي بكمية العمـك كاآلداب بجامعة القصيـ ل
كسعت  الطالبات.اإلجتماعي لدل النفسي ك  اإلرىابكتكصمت النتائج إلى إنخفاض مستكل 

 ستراتيجياتااكتساب ( إلى التحقؽ مف فاعمية برنامج إرشادم في 8008دراسة طقش )
فؽ ( طالبة معرضة لمعنؼ األسرم كسكء التكا85مؿ مع العنؼ األسرم لعينة مككنة مف )االتع

كيرل الباحثكف  .الطالباتالتكافؽ النفسي لدل  رتفاع مستكلا النفسي، كتكصمت الدراسة إلى
شعكر الفرد باالعتداء تتمثؿ في النفسي  اإلرىابىناؾ العديد مف اآلثار التي تترتب عمى أف 

الترىيب كالنقد القمؽ كالتكتر كاضطرابات ما بعد الصدمة، كذلؾ بسبب ك النفسي أك البدني 
في النفسي  اإلرىاب، كمف ثـ فإف السعي لخفض حدة صدقاءألستمر كالعزؿ عف العائمة كاالم

األمكر التي ينبغي االىتماـ بيا لمحصكؿ عمى خريج يتمتع بمستكل  مرحمة الجامعة يعد مف
 .كيتمكف مف خدمة الكطفجميع المحيطيف بو مرتفع مف التكافؽ النفسي مع 
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 Creative Problem Solving للنظهال  اإلبداعياحلل 
لممشكالت ىك قدرة الفرد عمى تحديد  اإلبداعيالحؿ "( أف 4، 8003يرل تكفيؽ )

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

، كتتصؼ لممشكالتحمكؿ مفيدة لممشكالت يجب أف تيدؼ إلى تكفير ة اإلبداعيالحمكؿ 
لذا يمكف ، بفاعمية في حؿ المشكمة اإلبداعي الشخص، كذلؾ حتى يسيـ بالجدة كاألصالة

 عمى المجتمع باالزدىار كاالستقرار.مخرجاتو  تعكدعندما اإلبداع مفيد اجتماعينا القكؿ أف 
 Reiter-Palmon and Illies,2004 ;Carmeli, Gelbard and)كيرل كؿ مف 

Reiter-Palmon ,2013)   حيث ممشكالتل اإلبداعيحؿ البيف اإلبداع ك  افرقن أف ىناؾ ،
 اإلبداعيحؿ ، بينما التكليد أفكار جديدة كمفيدة: عممية التفكير أماستمرار يشير اإلبداع إلى 
التكليد التي تتضمف  ة األساسية المرتبطة بمرحمةاإلبداعيإلى العمميات لممشكالت يشير 

، باإلضافة إلى مرحمة التنفيذ، كاكتسابياكالتفكير بيا التحديد كالبناء كالبحث عف المعمكمات 
 Chauhan andيذكر كؿ مف ك  .كتخطيط التنفيذ ىاكالتي تتضمف تقييـ الفكرة كاختيار 

Sood (2018.1414)  ر ذك كىيلممشكالت تتمثؿ في الطالقة  اإلبداعيأف ميارات الحؿ
ذكر المتعمـ لمجمكعة كبيرة  كىيالمتعمـ لعدد كبير مف األفكار تتفؽ مع المكقؼ، كالمركنة 

ذكر المتعمـ ألفكار فريدة كغير تقميدية تتعمؽ  كىيمف األفكار تتعمؽ بالمكضكع، كاألصالة 
قدرة المتعمـ عمى إضافة أفكار كتفاصيؿ جديدة إلى ما  كىيبالمكضكع، كالتكسع في التفكير 

 مكجكد بالفعؿ.ىك 
عممية عقمية مركبة تستخدـ جميع  بداعي لممشكالت ىكإلكيرل الباحثكف أف الحؿ ا

متكصؿ إلى حؿ جديد يتسـ بالطالقة كالمركنة كاألصالة ميارات التفكير كالنقد بخطكات محددة ل
 كالتكسع الفكرم بيدؼ زيادة كعي المتعمميف بكيفية معالجة المشكالت، كالتخطيط ليا، ككذلؾ
 تكفر ليـ الطرؽ كاألفكار لمتعامؿ مع المشكالت الحياتية، كالتكصؿ إلى أفضؿ السبؿ لحميا.
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 : عياصز حل املظهلة بطزم إبداعية

 اإلبداعيقدـ التراث النفسي في ىذا المجاؿ العديد مف النماذج لعرض خطكات الحؿ 
 Treffinger, Isaksen and Stead-Dorval (2006,18)نمكذج ألممشكالت، مثؿ 

 لممشكالت تتمثؿ في: اإلبداعيكالذم عرض ثالث خطكات رئيسة لمحؿ 
كضع األىداؼ المرجك تحقيقيا، كجمع البيانات عف المشكمة، ىي  :مشكمةفيـ ال -

 .كصياغة المشكمة بشكؿ كاضح
ىي كالمركنة  في كقت محدد، نتاج العديد مف البدائؿإفي  الطالقةىي  :األفكارتكليد   -

نتاج بدائؿ غير مألكفة إصالة في أل، كاكير في مكاجية المشكالتتغيير طريقة التف
 .، كالتكسع في ذكر األفكاركجديدة

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

  .األخطاء، كالبحث عف بدائؿ أخرل
  .حسف مخاطبة صاحب المشكمة -
  .عناصر إيجابّية، كتقكيتيا، كتنميتيالدل الفرد مف استثمار ما  -
ـّ اختيار أفضميا كأنسبياكضع قائمة بالحمكؿ المتاحة، كتحمي -   .ميا، ث
 .اعتماد مبدأ الحكار كضركرة سماع كجية نظر صاحب المشكمة -
ذىنية، تصؿ بيف عناصر المشكمة، كتمؾ المكّكنة لمحؿ، كبحث كّؿ ذلؾ  خريطة كضع -

 عمى أرض الكاقع. تحقيقوذىنيان، قبؿ 
بة مف مدل االستجافحص مالحظات باستمرار لمراحؿ تطّكر الحّؿ، ك التسجيؿ  -

 .عدميا
كيرل الباحثكف أنو مف المفترض أف يفصؿ المتعمـ نفسو تمامنا قبؿ استخداـ عناصر حؿ 

عدـ التحيز ألفراد كذلؾ المشكمة بطريقة إبداعية، كذلؾ حتى ال ينظر نظرة محدكدة لممشكمة، ك 
يرل المشكمة مف خالؿ حتى المعينيف خالؿ استخداـ عناصر حؿ المشكمة بطريقة إبداعية 

 جية نظرىـ.ك 
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 البحث:فزوض 
درجػات طػالب المجمػكعتيف التجريبيػة  رتػببيف متكسطي  ةإحصائيذات داللة تكجد فركؽ  -

المجمكعػػػػة طػػػػالب لصػػػػالح النفسػػػػي  اإلرىػػػػابفػػػػي القيػػػػاس البعػػػػدم لمقيػػػػاس كالضػػػػابطة 
 التجريبية.

درجات طػالب المجمكعػة التجريبيػة  رتب يبيف متكسط ةإحصائيذات داللة ال تكجد فركؽ  -
 .النفسي اإلرىابالقياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس في 

 إجزاءا  البحث:

  البحث:امليَخ املشتخدو يف 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحكث شبو التجريبية التي تيدؼ إلى بحث أثر متغير 
المتغير )في لممشكالت  اإلبداعيالحؿ برنامج قائـ عمى تجريبي )المتغير المستقؿ( كىك 

 . جامعة الطائؼ لدل طالبالنفسي  اإلرىابتمثؿ في التابع( كي
 البحث:دلتنع 

، بجامعة الطائؼبكمية اليندسة  العمارةقسـ تككف مجتمع البحث مف جميع طالب 
كالمرتفعيف في ، ق 4126/4110مف العاـ الجامعي  الثانيكالمسجميف في الفصؿ الدراسي 

( شيرنا باحراؼ 813تكسط أعمارىـ )، كمليـ مف المحيطيف إلرىاب النفسيالتعرض لمستكل 
 .( شيرنا8.4معيارم )
 االستطالعية:العيية أوًلا: 

بكمية  العمارةقسـ طالب مف  ا( طالبن 82بمغ قكاميا ) لمبحث استطالعيةعينة  اختيارتـ 
 بانحراؼ معيارم ،اا تقريبن ( شيرن 812)ىـ الزمنية بمغ متكسط أعمار ك  ،بجامعة الطائؼاليندسة 

 .اشيرن ( 2.2) قدره
 العيية األساسية: ثاىًيا:

بكمية اليندسة  العمارةقسـ طالب مف  ا( طالبن 41عينة أساسية قكاميا ) اختيارتـ 
ركعي عند اختيار أفراد العينة األساسية أف يككنكا مف نفس المستكل ك  ،بجامعة الطائؼ

مقياس ي ف األعمىاإلرباع كحصمكا عمى درجات تقع في  ،االستطالعيةعينة ماألكاديمي ل
( شيرنا، 820 -825كتراكحت أعمارىـ الزمنية مابيف ) (،الباحثيف )إعدادالنفسي  اإلرىاب
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، كتـ تقسيـ العينة بالتساكم إلى ( شيرنا8.2( شيرنا كانحراؼ معيارم )824.4كمتكسط )
 .( طالب4( طالب كالثانية ضابطة )4مجمكعتيف األكلى تجريبية )

 :التحزيبية والضابطة التهافؤ بني اجملنوعتني ثالًثا:

عمى التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات التي  الباحثكفحرص 
 في:كالمتمثمة  ،يمكف أف تؤثر عمى نتائج البحث

استراتيجيات الطالب عمى في تدريب  الثاني كالخامس افالباحثاشترؾ القائـ بالتجربة:  -أ
 . كاجدىما الدائـ بالقرب مف كمية اليندسة، نظرنا لتلممشكالت اإلبداعيالحؿ 
 مع جميع أفراد كؿ جمسةخالؿ محتكل التدريب  تكحيدتـ المثيرات المستخدمة:  -ب

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

نتائج  فيأثر ىذه المتغيرات تالؼ كذلؾ حتى ال يككف الخ ،رىاب النفسيإل مستكل التعرض لك 
 .( يكضح ذلؾ4كالجدكؿ ) ،البحث

 سرت دسعبد طالة   نًزٕعطٙ "U( َزبئظ ؽغبة لًٛخ "1عذٔل )

  .انجؾش عهٗ يزغٛشادانًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ 

 
 يزغٛشاد انجؾش

 انًغًٕعخ انزغشٚجٛخ 
 = ٌ7 

 انًغًٕعخ انضبثطخ 
 = ٌ7 

U Z 
يغزٕٖ 
 انذالنخ

 ظانًزٕع
االَؾشاف 

 انًعٛبس٘ 

يزٕعظ 
 انشرت

يغًٕع 
 انشرت

 انًزٕعظ
االَؾشاف 

 انًعٛبس٘ 

يزٕعظ 
 انشرت

يغًٕع 
 انشرت

 5.112 15..1 15..1 7.77 1.1 1.7.1 11.15 7..7 1.2 1.7.1 انعًش انضيُٙ
غٛش 
 دانخ

ة
ْب

إلس
ا

 
ٙ

غ
ُف

ان
 

غٛش  5.555 17.15 11.15 7.15 5.77 11.1 11.15 7.15 5.70 11.1 يُع انزعجٛش عٍ انزاد
 دانخ

غٛش  5.752 15.55 17.5 0.17 5.02 1..1 70.5 7.07 5.02 11.0 انعضل االعزًبعٙ
 دانخ

رشّٕٚ انغًعخ َٔشش 

 انشبئعبد 
10.0 1.1 7.15 71.15 12.0 1.1 0.15 12.15 17.55 5.257 

غٛش 
 دانخ

غٛش  5.177 11.15 15.15 7.11 1.1 17.7 17.15 7.72 1.1 17.1 انزمهٛم يٍ انشأٌ
 دانخ

غٛش  5.7.7 12.55 10.5 0.12 1.1 17.1 77.5 7.71 5.02 11.0 انُفغٙاإلٚزاء
 دانخ

غٛش  .5.71 11.55 17.5 0.55 7..1 1.. 72.5 7.55 1.1 7.57 انذسعخ انكهٛخ
 دانخ

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

 .بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة امناسبن  اتكافؤن مما يعنى أف ىناؾ  ،التجربة
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 البحث: أداتي: ارابًع

 (1ملحل ) الباحثني(إعداد )لدى طالب اجلامعة اليفشي  اإلرٍابمكياض ( 1)

  ً  الػذم يتعػرض لػو أفػراد العينػة النفسػي اإلرىػابمسػتكل  عػفالكشػؼ  :املكيـاض  اهلـدف مـ
 كالسػػخرية،العػػزؿ االجتمػػاعي كتشػػكيو السػػمعو كنشػػر الشػػائعات مثػؿ منػػع التعبيػػر عػػف الػػذات ك 

    .النفسياإليذاءكالتقميؿ مف الشأف ك 
بعض المقياس تـ االستفادة مف المقاييس المتضمنة في إلعداد  للنكياض:األساض اليظزي 

رىاب النفسي إل الذيف يتعرضكف ل المتعمميفالتي تحدد صفات ابقة كاألطر النظرية البحكث الس
 ،المقياس أبعادكذلؾ لتحديد ( Leymann,1990 ؛ 8045نتيش، أ)كؿ مف  مقياس مثؿ

 .كصياغة العبارات المتضمنة في كؿ ب عد
عمى مكزعة  تقريرية عبارة (26)يتككف المقياس فى صكرتو النيائية مف  وصف املكياض:

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

 -84مف )كيضـ العبارات  "التقميؿ مف الشأف"، ك(83 -44)كيضـ العبارات مف  "كالسخرية
 (.26 -22مف )كيضـ العبارات  "النفسياإليذاء"، ك(28

أبدنا(، كتقدر -أحياننا -)دائمنا إستجاباتأماـ كؿ عبارة يكجد ثالث  تكديز الدرجا :
( عمى الترتيب، حيث جميع العبارات في إتجاه كاحد )السمة السالبة(، كال 4-8-2بالدرجات )

ختيار إحدل  الثالث، كبذلؾ  اتاإلستجابتكجد عبارات عكسية، كعمى الطالب قراءة كؿ عبارة كا 
( درجة، كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى كجكد مستكل مرتفع مف 444تككف النياية العظمى ىى )
 كالعكس صحيح.اإلرىاب النفسي لدل الطالب 
 للنكياض:اخلطصائص الشيهومرتية 

 الطصدم:-1

محكمػػيف مػػف أسػػاتذة عمػػـ الػػنفس  تسػػعةعمػػى عػػرض المقيػػاس  تػػـ :احملهنــني صــدم-أ 
كضػػكح ككفػػاءة  كطمػػب مػػف كػػؿ مػػنيـ إبػػداء الػػرأم حػػكؿ ،بجامعػػة الطػػائؼظمػػة كالشػػريعة كاألن

مػف  عبػارةيكضح النسػب المئكيػة التفػاؽ السػادة المحكمػيف عمػى كػؿ  التاليكالجدكؿ  ،العبارات
 :المقياس عبارات
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  انُفغٙ اإلسْبة( ارفبق انغبدح انًؾكًٍٛ عهٗ عجبساد يمٛبط 1عذٔل )

سلى 

 انعجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انعجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انعجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انعجبسح

َغجخ 

 االرفبق

سلى 

 انعجبسح

َغجخ 

 االرفبق

1 155% 2 155% 17 155% 11 155% .. 155% 

1 155% 15 155% 10 155% 17 155% .7 155% 

. 00.0% 11 00.0% 12 155% 17 155% .1 00.0% 

7 155% 11 155% 15 155% 10 155% .7 155% 

1 155% 1. 155% 11 00.0% 12 00.0% .7 155% 

7 00.0% 17 00.0% 11 00.0% .5 00.0% .0 155% 

7 155% 11 155% 1. 155% .1 155% .2 155% 

0 155% 17 155% 17 155% .1 155%   

 اإلرىػػابمقيػػاس  عبػػاراتأف نسػػب اتفػػاؽ السػػادة المحكمػػيف عمػػى  (8)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ 
بنسػبة إتفػاؽ معػدؿ قبػكؿ العبػارة قػد تػـ تحديػد ، ك ( %400 –55.5) تراكحػت مػا بػيف النفسي

ضػركرة إظيػار ىػى  إلييػاالتػي أشػاركا  ديالتككانت أىػـ التعػ، مف المحكميف %( فأكثر55.5)
ظيػار خػكؼ الكالػديف عمػى االمػف اآلخػريفإليو النقػد يكجو  أف رىػاب إبػف الػذم يتحػكؿ إلػى ، كا 

مػرة أخػرل عمػى  عػرض المقيػاستـ ك رىاب نفسي ، إى المادم إل اإليذاءنفسي ، ككيؼ يتحكؿ 
 .بعد إجراء التعديالت المطمكبة كأفاد جميع المحكميف بصدؽ المقياس المحكميف
بػيف درجػات طػالب العينػة  سػبيرمافرتبػاط ال تػـ حسػاب معامػؿ ا صدم احملو اخلارجي: –ب

كدرجػػاتيـ فػػى  فإعػػداد/ البػػاحثك-النفسػػي  اإلرىػػاب( طالبنػػا فػػى مقيػػاس 82االسػػتطالعية )ف 
( كىػك داؿ عنػد 0.48(، كقد كجػد أنػو يمثػؿ )8045)انتيش إعداد/ -النفسي  اإلرىابمقياس 
   .مناسبة(، كىي قيمة تدؿ عمى أف المقياس لو درجة صدؽ 0.04مستكل )

 ثبا :ال -2

 أسػابيع  أربعةاالختبار بفاصؿ زمني قدره  تطبيؽ بحساب الثبات بطريقة إعادة الباحثكفقاـ 
منػع التعبيػر عػف لبعػد "  كبمغت قيمة معامؿ الثبات طالبنا (82 ) ف   االستطالعيةعينة لاعمى 
تشكيو السمعو كنشر الشػائعات كلبعد "  ،(0.48" )العزؿ االجتماعي كلبعد" (، 0.44) "الذات 

" ىػػػك   النفسػػػياإليذاءكلبعػػػد "  ،(0.36" )التقميػػػؿ مػػػف الشػػػأف  كلبعػػػد " ،(0.48" )كالسػػػخرية 
ممػػا يػػدؿ عمػػى ثبػػات (، 0.04كىػػى قػػيـ دالػػة عنػػد مسػػتكل )( 0.44مدرجػػة الكميػػة )كل( 0.42)

، كمػا تػـ حسػاب ثبػات  كيدعك إلى الثقة في النتػائج التػي يمكػف التكصػؿ إلييػا ممقياسل مناسب
الفرعيػػة كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس،  لألبعػػاد ، المقيػػاس مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ معامػػؿ ألفاكركنبػػاخ
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العػػػزؿ كلبعػػػد" (، 0.36) لبعػػػد " منػػػع التعبيػػػر عػػػف الػػػذات "فكانػػػت قيمػػػة معامػػػؿ ألفاكركنبػػػاخ 
(، كلبعػد " 0.40" )تشكيو السػمعو كنشػر الشػائعات كالسػخرية (، كلبعد " 0.44" )االجتماعي 

( 0.42كلمدرجػة الكميػة ) (0.44" ىػك  ) النفسػياإليذاء(، كلبعػد " 0.35" )التقميؿ مف الشأف 
 كيشير ذلؾ إلى ثبات مناسب لممقياس. 

 الداخلي: االتشام-3

تػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لممقيػػاس عػػف طريػػؽ حسػػاب معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الدرجػػة 
، كالجػػدكؿ التػػالي يكضػػح أبعػػاد المقيػػاسكدرجػػة كػػؿ بعػػد مػػف النفسػػي  اإلرىػػابالكميػػة لمقيػػاس 

   ذلؾ.
 ثٍٛ انذسعخ انكهٛخ نهًمٛبط ٔدسعخ كم ثعذ سرجبطاال( يعبيالد .عذٔل )

 يعبيم انضجبد عذد انًفشداد أثعبد انًمٛبط

 5.71 2 يُع انزعجٛش عٍ انزاد

 5.70 7 انعضل االعزًبعٙ

 5.77 15  ٔانغخشٚخ رشّٕٚ انغًعخ َٔشش انشبئعبد

 5.71 7 انزمهٛم يٍ انشأٌ

 5.71 7 انُفغٙاإلٚزاء

ت االرتباط بيف درجػة كػؿ بعػد مػف أبعػاد المقيػاس كدرجػات ككذلؾ عف طريؽ حساب معامال
 ، كالجدكؿ التالى يكضح ذلؾ.عبارتو

 ( يعبيالد االسرجبط ثٍٛ دسعخ كم ثعذ يٍ أثعبد انًمٛبط ٔدسعبد عجبسار7ّعذٔل )

يُع انزعجٛش عٍ 
 انزاد

انغًعخ رشّٕٚ  انعضل االعزًبعٙ
َٔشش انشبئعبد 

 ٔانغخشٚخ 

 انُفغٙءاإلٚزا انزمهٛم يٍ انشأٌ

1 5.71 15 5.71 17 5.70 17 5.72 .. 5.72 

1 5.71 11 5.71 10 5.72 10 5.71 .7 5.70 

. 5.72 11 5.72 12 5.77 12 5.72 .1 5.70 

7 5.70 1. 5.71 15 5.75 .5 5.70 .7 5.72 

1 5.75 17 5.7. 11 5.70 .1 5.77 .7 5.72 

7 5.71 11 5.71 11 5.77 .1 5.71 .0 5.71 

7 5.71 17 5.71 1. 5.75   .2 5.71 

0 5.70   17 5.71     

2 5.70   11 5.71     

     17 5.72     
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( أف جميع قيـ معامالت االرتباط بيف الدرجة الكميػة لممقيػاس كدرجػة 1يتضح مف الجدكؿ )
كػؿ بعػد مػػف أبعػاده، ككػػذلؾ معػامالت االرتبػاط بػػيف درجػة كػػؿ بعػد مػف أبعػػاد المقيػاس كدرجػػات 

(، ممػػا يشػػير إلػػى أف المقيػػاس يتمتػػع بدرجػػة مناسػػبة مػػف 0.04و، دالػػة عنػػد مسػػتكل )عباراتػػ
 االتساؽ الداخمى.

 (2ملحل) (نيالباحثإعداد )للنظهال   اإلبداعياحلل كائه على الربىامخ ( ال2) 

 للربىامخ:العاو  دفاهل

عقػػػب التػػػدريب عمػػػى  لػػػدل طػػػالب المجمكعػػػة التجريبيػػػةالنفسػػػي  اإلرىػػػاب مسػػػتكلخفػػػض 
 .لممشكالت اإلبداعيالحؿ رنامج القائـ عمى الب

 البرنامج:جمسات 
   ىما:يتككف البرنامج مف نكعيف مف الجمسات 

 اإلعالمية:: اجللشا  (1)

 متغيػػرمبمعمكمػػات عػػف طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة إلػػى إمػػداد  اإلعالميػػةالجمسػػات  ىػػدفت
ػاك  ،ئػتيـ لمتػدريبتييلكذلػؾ  ،(النفسػي اإلرىاب –لممشكالت  اإلبداعيالحؿ ) البحث ليعػرؼ  أيضن

الجمسػػػات تتمثػػػؿ كػػػؿ مػػػنيـ مػػػا ىػػػك مطمػػػكب منػػػو، كمػػػا ىػػػك مسػػػتكم األداء المتكقػػػع مػػػنيـ، ك 
 ا.ستغرؽ تنفيذىا أسبكعن ا جمستيففي اإلعالمية 

  التيفيذية:: اجللشا  (2)

 اإلبداعيالحؿ الحالي مف خالؿ الجمسات التنفيذية إلى التدريب عمى  البحثسعى 
ىدؼ التدريب كىك إلى لمكصكؿ  اإلعالميةخالؿ الجمسات مما تـ تعممو  ستفادةلممشكالت كاال
الجمسات  كاستغرقت ،المجمكعة التجريبيةلدل التعرض لإلرىاب النفسي  خفض مستكل

، كزمف كؿ جمسة اتقريبن  ابيعأس( 3) مدة بكاقع ثالث جمسات أسبكعينا( جمسة 43التنفيذية )
 اإلبداعيالحؿ يتـ تدريب الطالب عمى  التنفيذيةالجمسات كمف خالؿ تقريبان( ساعة كاحدة )

 .لممشكالت
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 اجللشا :الفييا  املتبعة يف تيفيذ  -

 .العصؼ الذىني. المناقشة. التعزيز. اإللقاء  
  :جلشا  الربىامخوصف ذلتوى 

 اإلبداعيالحؿ جمسات البرنامج القائـ عمى محتكل ل اممخصن  التالييكضح الجدكؿ 
  منيا: كاليدؼيا ىا كزمنكعددلممشكالت 

 .نهًشكالد اإلثذاعٙانؾم ( يؾزٕٖ عهغبد انجشَبيظ انمبئى عهٗ 1عذٔل )

سلى 

 انغهغخ

عُٕاٌ 

 انغهغخ

 عذد 

 انغهغبد

صيٍ 

 انغهغخ

انفُٛبد 

 انًغزخذيخ
 انغهغبد اإلعشائٙ يٍانٓذف 

انؾم  1

 اإلثذاعٙ

 نهًشكالد

 

 

1 

 اعاليٛخ

 

75 

 دلٛمخ

 اإلنمبء

+   

 انزعضٚض

+ 

 بلشخانًُ 

+ 

انعصف  

 انزُْٙ.

أٌ ٚصجؼ انطبنت لبدًسا ثُغجخ إرمبٌ ال رمم عٍ 

 %( عهٗ أٌ:01)

 ثذاعٙ نهًشكالد.إلٚعشف يعُٗ انؾم ا -

 ٚزكش عُبصش ؽم انًشكهخ ثطشق إثذاعٛخ. -

 اإلسْبة 1

 انُفغٙ

75 

 دلٛمخ

 اإلنمبء

  + 

 انزعضٚض

+ 

 انًُبلشخ 

 

+ 

انعصف  

 انزُْٙ.

إرمبٌ ال رمم عٍ أٌ ٚصجؼ انطبنت لبدًسا ثُغجخ 

 %( عهٗ أٌ:01)

 ٚعشف يعُٗ اإلسْبة انُفغٙ -

 ٚزكش أشكبل اإلسْبة انُفغٙ -

ٕٚضؼ اٜصبس انًزشرجخ عهٗ اإلسْبة  -

 انُفغٙ.

1 

 إنٗ

7 

انزذسٚت 

  عهٗ 

 األصبنخ

7 

 عهغبد

  

75 

 دلٛمخ

 

 اإلنمبء

  + 

 انزعضٚض

+ 

 انًُبلشخ 

 

+ 

انعصف  

 انزُْٙ.

ال رمم عٍ  أٌ ٚصجؼ انطبنت لبدًسا ثُغجخ إرمبٌ

 %( عهٗ أٌ:01)

 ٚزكش يعُٗ األصبنخ     -

ٚغزخهص األفكبس ٔانًعهٕيبد يٍ انًشكهخ  -

 انزٙ عشضذ عهّٛ. 

ٚزُجأ ثأفكبس رزُبعت يع انًشكهخ انزٙ  -

 عشضذ عهّٛ.

ٚصٛغ انًشكهخ انًعشٔضخ عهّٛ ثهغزّ  -

 انخبصخ.

ٚهخص األفكبس انشئٛغخ انًُجضمخ يٍ  -

 انًشكهخ انًعشٔضخ عهّٛ.

خ ثٍٛ انفكشح انشئٛغخ ٕٚضؼ انعالل -

ٔاألفكبس انفشعٛخ نهًشكهخ انزٙ 
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سلى 

 انغهغخ

عُٕاٌ 

 انغهغخ

 عذد 

 انغهغبد

صيٍ 

 انغهغخ

انفُٛبد 

 انًغزخذيخ
 انغهغبد اإلعشائٙ يٍانٓذف 

 عشضذ عهّٛ. 

ٚزُجأ ثبنُزبئظ غٛش انًأنٕفخ انًزشرجخ عهٗ  -

 انًشكهخ انًعشٔضخ عهّٛ.

ٚمذو رذاعٛبد يؾزًهخ ٔأفكبس غٛش يجبششح  -

 نهًشكهخ انًعشٔضخ عهّٛ.

ٕٚضؼ انزفبصٛم انخفٛخ نهًشكهخ  -

 انًعشٔضخ عهّٛ.

أثعبد  ٚمذو إضبفبد َبدسح نزٕضٛؼ -

 انًشكهخ.

ٚجبدس ثزمذٚى ؽهٕل َبدسح نهًشكهخ  -

 انًعشٔضخ عهّٛ.

1 

 إنٗ

0 

انزذسٚت 

 عهٗ

 انطاللخ 

7 

 عهغبد

75 

 دلٛمخ

 

 اإلنمبء

  + 

 انزعضٚض

+ 

 انًُبلشخ 

 

+ 

انعصف  

 انزُْٙ.

أٌ ٚصجؼ انطبنت لبدًسا ثُغجخ إرمبٌ ال رمم عٍ 

 %( عهٗ أٌ:01)

 ٚزكش يعُٗ انطاللخ -

عُبٍٔٚ انًعجشح عٍ ُٚزظ أكجش عذد يٍ ان -

 انًشكهخ.

 ٚعٛذ صٛبغخ انًشكهخ ثأكضش يٍ طشٚمخ. -

ٚؾذد أٔعّ االخزالف ثٍٛ عُبصش انًشكهخ  -

 ثطشق عذٚذح.

ٚغزُجظ أكجش عذد يٍ انمشائٍ انزٙ رجشص  -

 انًشكهخ. 

عذد يٍ انزُمٛؾبد غٛش انًأنٕفخ  ٚمذو أكجش -

 إلٚغبص انًشكهخ.

ٚمزشػ أكجش عذد يٍ انُٓبٚبد انًؾزًهخ  -

 خ.نهًشكه

ُٚزظ أكجش عذد يٍ االؽزٛبطبد نزغُت يضم  -

 ْزِ انًشكهخ.

ٚغزخهص أكجش عذد يٍ انذسٔط  -

 انًغزفبدح يٍ انًشكهخ.

2 

 إنٗ

11 

انزذسٚت 

 عهٗ

 انًشَٔخ 

7 

 عهغبد

75 

 دلٛمخ

 

 اإلنمبء

  + 

 انزعضٚض

+ 

 انًُبلشخ 

 

+ 

انعصف  

 انزُْٙ.

أٌ ٚصجؼ انطبنت لبدًسا ثُغجخ إرمبٌ ال رمم عٍ 

 ٌ:%( عهٗ أ01)

 ٚزكش يعُٗ انًشَٔخ.   -

ٚمزشػ عُبًُٔٚب إثزكبسٚخ رعجش عٍ انغٕاَت  -

 انًزعذدح نهًشكهخ.

ٚغزخشط شٕاْذ ٔيؤششاد إثذاعٛخ رذل  -

 عهٗ انًشكهخ.

 ٚجذ٘ ثشأّٚ فٙ عٕاَت يزعذدح نهًشكهخ. -

 ٚزكش طشلًب نهزٕافك يع انًشكهخ. -

ٚؾٕل انغٕاَت انغهجٛخ نهًشكهخ إنٗ عٕاَت  -
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سلى 

 انغهغخ

عُٕاٌ 

 انغهغخ

 عذد 

 انغهغبد

صيٍ 

 انغهغخ

انفُٛبد 

 انًغزخذيخ
 انغهغبد اإلعشائٙ يٍانٓذف 

 إٚغبثٛخ.

بد ٔانًعهٕيبد انًزبؽخ فٙ ٚغزخذو انًعطٛ -

 ؽم انًشكهخ.

إثذاعٙ رؾٕٚم انًشكهخ إنٗ سعى رخطٛطٙ  -

 عٕاَجٓب ٔيشاؽهٓب ٔأعجبثٓب. ٕٚضؼ

ٚجؾش عٍ انذٔافع انكبيُخ انزٙ أدد إنٗ -

 ٔلٕع انًشكهخ.

 

 

1. 

 إنٗ

17 

انزذسٚت 

 عهٗ 

انزٕعع 

 انفكش٘

7 

 عهغبد

75 

 دلٛمخ

 

 اإلنمبء

  + 

 انزعضٚض

+ 

 انًُبلشخ 

+ 

انعصف  

 انزُْٙ.

أٌ ٚصجؼ انطبنت لبدًسا ثُغجخ إرمبٌ ال رمم عٍ 

 %( عهٗ أٌ:01)

 ٚعشف يعُٗ انزٕعع انفكش٘.   -

ٚزكش أكجش عذد يٍ انشخصٛبد أٔ األؽذاس  -

أٔ انًؤعغبد راد انعاللخ 

 ثبنًشكهخ.

ٚزكش أكجش عذد يٍ األعجبة انًٕنذح  -

 نهًشكهخ.

ٚطشػ أفكبًسا عذٚذح ثُبًء عٍ خجشارّ انغبثمخ  -

 ثبنًشكهخ.ٔسثطٓب 

ٚضٛف يعهٕيبد ٔثٛبَبد عذٚذح نغًٛع أثعبد  -

 انًشكهخ.

ٚشثظ األفكبس انًزُبصشح فٙ انًشكهخ ثطشق  -

 يزُٕعخ.  

 ٚطشػ أعئهخ يزُٕعخ ؽٕل انًشكهخ.   -

ٕٚضؼ انزفبصٛم انخفٛخ نهًشكهخ انًعشٔضخ  -

 عهّٛ.

 ٚمزشػ أضبفخ َبدسح رغٓى فٙ ؽم انًشكهخ. -

 الربىامخ: احلدود الزميية واملهاىية لتطبيل -

" ك"التنفيذية" اإلعالميةالجمسات "ة إلى فباإلضا اأسبكعن  القبمي كالبعدمتطبيؽ الاستغرؽ 
طالب  سبعةلعينة مككنة مف  اأسبكعن جمستيف بمعدؿ  أسابيع تسعةمدتيا زمنية  ةفتر 

بجامعة الطائؼ، كتـ التدريب بإحدل بكمية اليندسة  العمارة)المجمكعة التجريبية( مف قسـ 
 جامعة الطائؼ.بمقر جرات الدراسية الح
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 :الربىامخالتحكل مً صالحية  -

 اإلبداعيالحؿ تـ عرض جمسات البرنامج القائـ عمى ميارات  الربىامخ:صدم 
 اآلداببكمية محكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بقسـ عمـ النفس  تسعةعمى لممشكالت 

لمعرفة مدل صالحية ك ىدفيا، كمقترحاتيـ حكؿ الجمسات ك  آرائيـألخذ بجامعة الطائؼ 
كالجدكؿ التالي يكضح نسب اتفاؽ ، حكؿ البرنامج ب منيـ إبداء الرأمم  البرنامج الم عد ط  

 المحكميف عمى عناصر تحكيـ البرنامج.
 اإلثذاعٙانؾم  انمبئى عهَٗغت االرفبق ثٍٛ انًؾكًٍٛ عهٗ عُبصش رؾكٛى انجشَبيظ  (7عذٔل )

 نهًشكالد

 االرفبق َغت عُبصش انزؾكٛى و

 %155 .صالؽٛخ انجشَبيظ نهزطجٛك عهٗ يغًٕعخ انجؾش 1

 %155 .اسرجبط أْذاف انغهغبد ثبنًؾزٕٖ 1

 %00.0 انطالة.يالءيخ األَشطخ ٔانًٓبو نًغزٕٖ  .

 %155 .يُبعجخ انًؾزٕٖ داخم كم عهغخ ألْذافّ 7

 %00.0 .االْذافنًذٖ رؾمك  انزمٕٚى لٛبط 1

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

جراءاتو كطرؽ تقكيمو ، كتـ عمؿ التعديالت التي أشاركا إلييا كعرضت البرنامج بأىدافو كا 
 . لممشكالت اإلبداعيالتدريب عمى الحؿ عمييـ مرة أخرل كأفادكا جميعا بصالحية البرنامج في 
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  البحث:إجزاءا   خامًشا:

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

 . مف البحثيدؼ ال لتكضيحالطائؼ 

مف  اإلرباع األعمىكتحديد الطالب الذيف تقع درجاتيـ في النفسي  إلرىابامقياس طبؽ  .8
 .المقياس درجات

العمر في  ابينيم إجراء التكافؤكتـ  ،لى مجمكعتيف تجريبية كضابطةإتـ تقسيـ الطالب  .2
 النفسي. إلرىابالتعرض لمستكل الزمني ك 

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

 فقط.المجمكعة التجريبية 
الضابطة  المجمكعةعمى النفسي  اإلرىابمقياس تـ تطبيؽ البرنامج مف  االنتياءبعد  .3

المجمكعة  طالب عمى شيربعد مركر  داةألاثـ تطبيؽ نفس  ،كالتجريبية )قياس بعدل(
 قياس تتبعي(.فقط ) ةالتجريبي

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

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

 وتفشريٍا: ىتائخ البحث

بيف متكسطي  ةإحصائيذات داللة  تكجد فركؽ"  أنو: عمىينص ىذا الفرض  :األولالفزض 
 اإلرىابمقياس في القياس البعدم لطالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة درجات  رتب

اختبار ماف  تـ استخداـ لفرضكالختبار صحة ىذا ا .لصالح المجمكعة التجريبية "النفسي 
 رتبمتكسطي لألزكاج غير المتماثمة لبحث داللة الفركؽ بيف  Mann Whitneyكيتنى 
 ،النفسي اإلرىابفي القياس البعدم لمقياس طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة درجات 

 كيتضح ذلؾ في الجدكؿ التالي:
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 ًٕعزٍٛ طالة انًغدسعبد سرت ( نًزٕعطٗ U( لًٛخ )7ذٔل )ع

 .ٔأثعبدِ انُفغٙ اإلسْبةًمٛبط انزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ فٙ انمٛبط انجعذ٘ ن

 انجعذ

 
 انًغًٕعخ

ٌ 
انًزٕ

 عظ

االَؾشا

ف 

انًعٛبس

 ٘ 

يزٕعظ 
 انشرت

يغًٕع 
 انشرت

 يعبيم
يبٌ 
 Uٔٚزُٗ 

 انذالنخ Zلًٛخ 

ؽغى 
 انزأصٛش

 يُع انزعجٛش عٍ انزاد
عُذ  نخدا 10.. 5.555 77.55 11.55 5.70 11.1 7 انضبثطخ

يغزٕٖ 
5.51 

5.01 
 10.55 7.55 1.1 17.5 7 انزغشٚجٛخ

 انعضل االعزًبعٙ
دانخ عُذ  12.. 5.555 77.55 11.55 5.71 1..1 7 انضبثطخ

يغزٕٖ 
5.51 

5.07 
 10.55 7.55 5.72 0.17 7 انزغشٚجٛخ

رشّٕٚ انغًعخ َٔشش 
 انشبئعبد ٔانغخشٚخ

دانخ عُذ  11.. 5.555 77.55 11.55 ..1 12.7 7 انضبثطخ
يغزٕٖ 
5.51 

5.01 
 10.55 7.55 1.57 17.1 7 انزغشٚجٛخ

 انزمهٛم يٍ انشأٌ
دانخ عُذ  10.. 5.555 77.55 11.55 1.1 17.1 7 انضبثطخ

يغزٕٖ 
5.51 

5.01 
 10.55 7.55 1.57 15.1 7 انزغشٚجٛخ

 اإلٚزاءانُفغٙ
خ عُذ دان 17.. 5.555 77.55 11.55 1.7 17.1 7 انضبثطخ

يغزٕٖ 
5.51 

5.01 
 10.55 7.55 5.71 15.1 7 انزغشٚجٛخ

 انذسعخ انكهٛخ
.151 7 انضبثطخ

7 ..1 11.55 77.55 
5.555 ..17 

دانخ عُذ 
يغزٕٖ 
5.51 5.07 

 10.55 7.55 1.1 71.7 7 انزغشٚجٛخ

ة التجريبي تيفلقيـ متكسطات درجات المجمكع البيانيالتمثيؿ  التالييكضح الشكؿ ك 
 .كأبعاده النفسي اإلرىابفي القياس البعدم لمقياس  كالضابطة
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فٙ انمٛبط انجعذ٘ ( انزًضٛم انجٛبَٙ نًزٕعطبد دسعبد انًغًٕعزٍٛ انزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ 1شكم )

 انُفغٙ. اإلسْبةنًمٛبط 

رتػػب كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا بػػيف متكسػػطي  (4( كالشػػكؿ )4)يتضػػح مػػف الجػػدكؿ 
، تشػػكيو العػػزؿ االجتمػػاعيمنػػع التعبيػػر عػػف الػػذات ، )النفسػػي  اإلرىػػاب مقيػػاس درجػػات أبعػػاد

( كالدرجػة الكميػة لػدل اإليػذاء النفسػيكنشر الشائعات كالسخرية ، التقميؿ مف الشأف ، السمعة 
طػػػالب ( لصػػػالح 0.04المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة، كىػػػى دالػػػة عنػػػد مسػػػتكل )طػػػالب 

عمػى  Zكمػا تراكحػت  قيمػة حجػـ األثػر باسػتخداـ القػانكف )قسػمة قيمػة  ،ةالمجمكعة التجريبي
%( مػػػف تبػػػايف  53%( إلػػػى )51( ممػػػا يعنػػػي أف مػػػف )0.53(، )0.51(  مػػػا بػػػيف )nجػػػذر 

التػػدريب يعػػكد ألثػػر لالرىػػاب النفسػػي فػػي القيػػاس البعػػدم  المجمكعػػة التجريبيػػةدرجػػات طػػالب 
 بير.البرنامج كىذه القيـ تشير لحجـ تأثير كعمى 

مقترح البرنامج الكىك أف ( 8042تكصؿ إليو البنا ) ماىذا الفرض مع كتتفؽ نتيجة 
لممشكالت  اإلبداعينمية ميارات الحؿ أدم إلى تلممشكالت  اإلبداعيقائـ عمى الحؿ ال

الذم ( 8041جركاف كالعبادم ) كبحث، الرياضية كالحياتية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم
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لممشكالت في  اإلبداعيستراتيجية الحؿ ابرنامج التعميمي القائـ عمى الية التكصؿ إلى فع
ابف  كبحث، لدل الطمبة المكىكبيف ذكم صعكبات التعمـ اإلبداعيتنمية ميارات التفكير 

 في تحسيف لممشكالت اإلبداعيمحؿ ل برنامج تريزفعالية الذم تكصؿ إلى ( 8044زعمكش )
 .كرقمةمدينة االبتدائية ب لدل تالميذ المرحمة اإلبداعيالتفكير 

طالب المجمكعة  النفسي لدل إلرىابالتعرض ل خفض مستكل الباحثكفيرجع ك 
 لممشكالت اإلبداعيالتدريب عمى الحؿ  إلىطالب المجمكعة الضابطة بالمقارنة بالتجريبية 

النفسي،  إلرىابالناجمة عف التعرض لالنفسية الضغكط كالذم أسيـ بشكؿ فاعؿ في خفض 
تتكفر فيو لمكصكؿ إلى حؿ جديد  حث عف بدائمياكالب تكليد األفكارو أرشدىـ إلى حيث أن

االتجاه الصحيح  إلىالعقمية  ـقدراتي كتكجيو، المركنة كاالصالة كالطالقة كالتكسع الفكرم
زاد مف مما جميع عمميات التككيف العقمي، االستعانة بتفكير في حمكؿ غير معتادة كمفيدة بمل

ف كالضغكط كالرقابة عمى تفكيرىـ كمعتقداتيـ م عمى فيـ التحدياتييـ لدقكة التحمؿ 
 لمتخمص مف حمكؿال مف عددالطالقة في انتاج أكبر المعتمدة عمى كتكليد األفكار المحيطيف 

 ،بداعيةبطرؽ إ، كالمركنة في تنكيع األفكار التي يذكرىا لحؿ المشكالت النفسية لضغكطا حدة
 بسبب النفسية مف شعكرىـ بالضغكط خفض، مما لكفةأغير مفكار في إنتاج أكاالصالة 

يذائيـ نفسينا كنشر أكاذيب  تحجيـ التعبير عف ذكاتيـ كعزليـ إجتماعينا كالتقميؿ مف شأنيـ كا 
كالتي  كنشر األكاذيب كاالتيامات بصكرة مستمرة  النفسي اإليذاءكاتيامات باطمة عنيـ، ك 

، كىك ما أتضح خالؿ القياس البعدم ف تكازنيـكفقداكانت تؤدم إلى إنييار معنكياتيـ 
 .النفسي اإلرىابلمقياس 
بيف  ةإحصائيذات داللة ينص ىذا الفرض عمى أنو: " ال تكجد فركؽ  الثاىي:الفزض 
في القياسيف البعدم كالتتبعي لمقياس  درجات طالب المجمكعة التجريبية رتب يمتكسط
 النفسي  اإلرىاب

لألزكاج  Wilcoxonتـ استخداـ اختبار كيمككسكف مف صحة ىذا الفرض  كلمتحقؽ
 .النتائج المرتبطة بيذا الفرض ( يكضح5المتماثمة، كالجدكؿ )
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نًزٕعطٙ سرت دسعبد طالة انًغًٕعخ انزغشٚجٛخ فٙ  "Z( َزبئظ ؽغبة لًٛخ "0) عذٔل

 .انُفغٙ ٔأثعبدِ اإلسْبةانمٛبعٍٛ انجعذ٘ ٔانززجعٙ نًمٛبط 

 انًزغٛش

يزٕعظ 
 ثعذ٘

 اؽشاف
يعٛبس٘ 

 ثعذ٘

يزٕعظ 
 رزجعٙ

اَؾشاف 
يعٛبس٘ 

يزٕعظ  انعذد انشرت رزجعٙ
 انشرت

يغًٕع 
 انذالنخ Z انشرت

يُع انزعجٛش 
 1.1 17.55 1.1 17.55 عٍ انزاد

انشرت 
 انغبنجخ

1 1.15 1.55 

غٛش  5.555
 دانخ

انشرت 
 انًٕعجخ

1 

انشرت  1.55 1.15
 انًزغبٔٚخ

. 

 7 انًغًٕع

انعضل 
 5.27 0.7 5.72 0.17 االعزًبعٙ

انشرت 
 انغبنجخ

1 1.15 1.15 

غٛش  1.55
 دانخ

انشرت 
 انًٕعجخ

. 

انشرت  7.15 1.15
 انًزغبٔٚخ

. 

 7 انًغًٕع

رشّٕٚ 
انغًعخ 
َٔشش 

 انشبئعبد

17.1 1.57 17.5 1.5 

انشرت 
 انغبنجخ

1 1.55 7.55 

غٛش  5.177
 دانخ

ت انشر
 انًٕعجخ

1 

انشرت  1.55 1.55
 انًزغبٔٚخ

7 

 7 انًغًٕع

انزمهٛم يٍ 
 1.1 2.0 1.57 15.1 انشأٌ

انشرت 
 انغبنجخ

. 1.15 7.15 

غٛش  1.555
 دانخ

انشرت 
 انًٕعجخ

1 

انشرت  7.15 1.15
 انًزغبٔٚخ

. 

 7 انًغًٕع

 1.57 15.1 5.71 15.1 انُفغٙاإلٚزاء

انشرت 
 انغبنجخ

. ..55 2.55 

غٛش  5.777
 دانخ

انشرت 
 انًٕعجخ

1 

انشرت  2.55 55..
 انًزغبٔٚخ

1 

 7 انًغًٕع

 1.0 71.7 1.1 71.7 انذسعخ انكهٛخ

انشرت 
 انغبنجخ

. ..55 2.55 

غٛش  5.711
 دانخ

انشرت 
 انًٕعجخ

1 

انشرت  7.55 55..
 زغبٔٚخانً

1 

 7 انًغًٕع

فٙ انمٛبعٍٛ انجعذ٘ انزغشٚجٛخ انًغًٕعخ نمٛى يزٕعطبد دسعبد  انجٛبَٙانزًضٛم  انزبنٕٙٚضؼ انشكم ٔ

 ٔأثعبدِ. انُفغٙ اإلسْبةٔانززجعٙ نًمٛبط 
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ٍٛ انجعذ٘ ٔانززجعٙ انزغشٚجٛخ فٙ انمٛبعانًغًٕعخ ( انزًضٛم انجٛبَٙ نًزٕعطبد دسعبد 1شكم )

 .ٔأثعبدِ انُفغٙ اإلسْبةنًمٛبط 

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطي رتب  (8كشكؿ ) (5يتضح مف جدكؿ )
النفسي  اإلرىابمقياس طالب المجمكعة التجريبية في القياسيف البعدم كالتتبعي لدرجات 

كنشر السمعة جتماعي، تشكيو )منع التعبير عف الذات، منع التكاصؿ االكأبعاده المتمثمة في 
 .الثاني كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض( النفسي اإليذاء الشأف،الشائعات كالسخرية، التقميؿ مف 
فاعمية برنامج كىك ( 8048أبك صفية )بحث ما تكصؿ إليو تتفؽ ىذه النتيجة مع 

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

عدـ كجكد فركؽ دالة احصائينا بيف متكسطي رتب درجات طالب  كفكي رجع الباحث
 اإلبداعيإلى البرنامج القائـ عمى الحؿ  في القياسيف البعدم كالتتبعي التجريبية المجمكعة
 اإلرىابعمى  ةلمترتبالنفسية ا كالضغكط الحساسية لممشكالتتنمية أسيـ في الذم  لممشكالت
، كالقدرة عمى تكليد العديد مف التخمينات الجديدة كالمتنكعة كغير الذم يعانكف منوالنفسي 

الضغكط، كالبحث الدائـ عف إختيار  تمؾ المتكقعة في سيكلة كيسر لكيفية التخمص مف
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طرح في  الرغبة الدائمةكأصبح لدييـ  لمكصكؿ إلى النتائج،سمكب استفيامي كنقدم أبأفضميا 
، الكقكع تحت تأثير الضعكط لتالفي كالمقترحات العديد مف التساؤالت عف األفكار كالحمكؿ

متميزة ك صحيحة ككاضحة  كأفكار كأصبح لدييـ ثقة بالنفس مرتفعة في استرساؿ حمكؿ
، كمركنة المحيطيفعما يطرحو ، كتختمؼ كالتكسع الفكرمالجدة باألصالة ك كفريدة كتتصؼ 
، كلعؿ أكثر مف اتجاه في آف كاحد، كالتغير مف مكقؼ إلى آخر بسيكلة كيسر في التفكير في

شعكر المتدربيف بذلؾ جعميـ يرددكف ما تـ التدريب عميو حتى بعد إنتياء التدريب، مما أدل 
يذائيـ بالشعكر خفض إلى  تحجيـ التعبير عف ذكاتيـ كعزليـ إجتماعينا كالتقميؿ مف شأنيـ كا 

كاتيامات باطمة عنيـ، كاإليذاءالنفسي كنشر األكاذيب كاالتيامات بصكرة نفسينا كنشر أكاذيب 
المتمثمة في االعتداء النفسي الكاقع عمييـ، ك  اإلرىابعف  ، كاالساءة النفسية الناتجةمستمرة

التكاصؿ أك  كرفضكالتقميؿ مف الشأف،  عمى األفكار كالمشاعر كالشعكر بالتحكـ كعدـ األمف
كىك ما أتضح خالؿ ، ـ مف التكاصؿ مع األقراف كاألقارب كالجيراف، كمنعيالتعامؿ معيـ

 النفسي.  اإلرىابالقياس التتبعي لمقياس 
 التوصيا :

 باآلتي:كف الباحث ناء عمى نتائج البحث الحالي يكصىب
خالؿ تعميـ طػالب  اإللقاءبدالن مف طريقة لممشكالت  اإلبداعيالحؿ  االعتماد عمى ضركرة- 4

 األكاديميػػةحػػؿ مشػػكالتيـ ينمػػي لػػدييـ قػػدرات عقميػػة عميػػا تسػػاعدىـ فػػي ممػػا  ،الجامعػػة
 .  كالنفسية كاالجتماعية كالشخصية

خفػػػض الشػػػعكر كيفيػػػة تعيػػػيف أخصػػػائيف نفسػػػييف بالكميػػػات الجامعيػػػة كتػػػدريبيـ عمػػػى  – 8
 .الطالب كالطالبات لدلالنفسي  اإلرىابب
ؿ مشػػاركة أعضػػاء ىيئػػة خطػػة منظمػػة كمتكاممػػة عمػػى المسػػتكل القػػكمي مػػف خػػال  كضػػع- 2

الػنفس فػى الػكطف العربػي عمـ كعمماء كأكلياء األمكر التدريس بالمممكة العربية السعكدية 
 .لدل طالب الجامعةالنفسي  اإلرىابخفض حكؿ  البحكثمف أجؿ إجراء 

 اإلبػػداعيتنميػػة الحػػؿ المقػػررات فػػي المرحمػػة الجامعيػػة لممسػػاىمة فػػي تطػػكير أىػػداؼ  – 1
 .الب كالطالباتلدل الطلممشكالت 

خػػالؿ لممشػػكالت  اإلبػػداعيالحػػؿ أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بالجامعػػات عمػػى اسػػتخداـ  حػػث-2
 مما قد ينعكس بصكرة أك بأخرل عمى تفكير طالبيـ. ،الشرح
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 البحوث املكرتحة:
السػابقة كجػدت مجمكعػة مػف المشػكالت البحػكث الحػالي كنتػائج البحػث نتػائج  خػالؿ فم

 مستقبمية: لبحكثت التي يمكف أف تككف مكضكعا
جامعػػة  لػػدل طػػالبالنفسػػي  اإلرىػػابفػػي  االنفعػػاليبرنػػامج قػػائـ عمػػى الػػذكاء  فعاليػػة-4

 الطائؼ.
لػػدل الفكػػرم  اإلرىػػابفػػي لممشػػكالت  اإلبػػداعيالحػػؿ التػػدريب عمػػى ميػػارات فعاليػػة  – 8

 الطائؼ. الجامعة بمدينةطالب 
لػدل النفسػي  اإلرىػابمشركط في كالتعزيز ال ةميارات ماكراء المعرفالتدريب عمى  أثر- 2

 جامعة الطائؼ. طالب
لػدل طػالب المعمكمػاتي  اإلرىػاب فػي ةميارات مػاكراء المعرفػ قائـ عمى فعالية برنامج – 1

 جامعة الطائؼ.
فػػي المرحمػػػة النفسػػي  اإلرىػػاب سػػتراتيجي فػػيإلاالتػػدريب عمػػى ميػػارات التفكيػػر  أثػػر- 2

 .الجامعية
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