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Abstract 

The aim of this research is to find out the effect of the proposed creative development program to 

reduce aggressive behavior among adolescents in the first grade secondary school in Riyadh, Saudi 

Arabia. In order to achieve the objectives of the research and hypotheses, the researcher followed the 

two approaches: analytical descriptive approach, semi-experimental approach, and the researcher used 

the research tool of the measure of aggressive behavior (prepared by Abu Hatab, 2002), where the 

number of paragraphs in the initial image of (60) (9) paragraphs of it, after being presented to 

specialized arbitrators; to be adapted to the Saudi environment, and finally became a component of (51) 

four dimensions represented: (aggression towards the self, aggression towards others, aggression 

towards property , And exit on behavioral standards), and then his credibility and stability were 

statistically verified , And the researcher tested the hypotheses of the research using the test "T" to 

indicate the differences between the two groups, and then it was applied to a sample of (120) students, 

where the highest quadrant was used to identify students who suffer from the phenomenon of 

aggressive behavior, (15) students, one experimental and the other an officer from the Yacout Al-

Hamawi Secondary School for Boys, where the proposed program for the development of creativity 

(12) weeks was applied with one session per week , Except for the first week (two sessions) and set the 

time The results of the study showed that there were no statistically significant differences between the 

scores of the experimental group and the control group to reduce the aggressive behavior in the tribal 

test before applying the proposed program for the development of creativity, and the presence of There 

were statistically significant differences between the scores of the experimental group and the control 

group to reduce the aggressive behavior in the post-test after applying the proposed program for the 

development of creativity. There were statistically significant differences between the average scores of 

the experimental group students in the In order to reduce the aggressive behavior after applying the 

proposed program for the development of creativity, and in the light of the results of the research, the 

researcher recommended that all those involved in the curriculum and programs of student activity, 

guidance and guidance, and gifted at the Ministry of Education, Create programs to develop creativity, 

and thus work to reduce aggressive behavior in adolescents. 
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 الممخص
 الثانكم األكؿ بالصؼ المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ خفضل المقترح اإلبداع تنمية برنامج أثر معرفة إلى البحث ىذا ىدؼ

 التحميمي، الكصفي المنيج: المنيجيف الباحث اتبع كفرضياتو، البحث أىداؼ كلتحقيؽ. السعكدية العربية المممكة في الرياض بمدينة
 حيث( 2002 حطب، أبك إعداد) مف لعدكانيا السمكؾ مقياس في المتمثمة البحث أداة باستخداـ الباحث قاـ كما التجريبي، شبو كالمنيج
 االختصاص؛ ذكم مف محكميف عمى عرضو بعد كذلؾ منو، فقرات( 9) حذؼ تـ فقرة،( 60) مف األكلية بالصكرة فقراتو عدد تككنت
 نحك العدكاف) :كىي أبعاد أربعة في متمثمة فقرة( 51) مف مككننا النيائية صكرتو في كأصبح السعكدية، البيئة عمى تكييفو يتـ حتى

 كثباتو صدقو مف التحقؽ كتـٌ  ذلؾ بعد ثـ ،(السمككية المعايير عمى كالخركج الممتمكات، نحك العدكاف اآلخريف، نحك العدكاف الذات،
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 عمى تطبيقو تـ ذلؾ بعد ثـ المجمكعتيف، بيف الفركؽ لداللة" ت" اختبار باستخداـ البحث فرضيات باختبار الباحث قاـ كما إحصائيان،
 بمغ حيث العدكاني، السمكؾ ظاىرة مف يعانكف الذيف الطبلب لتحديد األعمى اإلرباعي استخداـ تـ حيث طالبنا،( 120) قكاميا نةعي

 طالبنا،( 15) مجمكعة لكؿ متكافئتيف مجمكعتيف إلى تكزيعيـ كتـ المراىقيف، الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مف طالبنا( 30) عددىـ
 اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ تـ حيث ،"لمبنيف الحككمية الثانكية الحمكم ياقكت" مدرسة مف ابطةض كاألخرل تجريبية إحداىما
 طبلب عمى دقيقة،( 45) الكاحدة الجمسة كقت كحدد( جمستاف) األكؿ األسبكع عدا أسبكعيِّا، كاحدة جمسة بكاقع أسبكعنا( 12) كمدتو

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عدـ إلى البحث نتائج كتكصمت المراىقيف، لدل العدكاني السمكؾ لخفض كذلؾ التجريبية؛ المجمكعة
 المقترح البرنامج تطبيؽ قبؿ القبمي االختبار في العدكاني السمكؾ لخفض الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف

 العدكاني السمكؾ لخفض الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة بطبل درجات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ككجكد اإلبداع، لتنمية
 طبلب درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ ككجكد اإلبداع، لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ بعد البعدم االختبار في

 نتائج ضكء كفي اإلبداع، لتنمية المقترح نامجالبر  تطبيؽ بعد العدكاني السمكؾ لخفض( البعدم-القبمي) القياسييف في التجريبية المجمكعة
 كالمكىكبيف كاإلرشاد، كالتكجيو الطبلبي، النشاط كبرامج التعميمية المناىج عمى القائميف جميع اىتماـ بضركرة الباحث أكصى البحث،
 اإلبداع، لتنمية برامج خمؽ عمى لمحميا كالمجتمع المدرسية البيئة كتشجيع الطبلب، لدل اإلبداع تنمية ببرامج كالتعميـ، التربية بكزارة

 .المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ خفض عمى العمؿ كبالتالي
 .المراىقيف ،العدكاني السمكؾ ،إبداع ،تنمية ،برنامج: المفتاحية الكممات
 :المقدمة

 كالفسيكلكجية الجسمية تغيراتبال حافمة عاصفة انتقالية مرحمة أنيا إذ اإلنساف، نمك مراحؿ كأبرز أىـ المراىقة مرحمة تعتبر
 كالتخمص االستقبلؿ، عف البحث خبلؿ مف ىكيتو، كتحقيؽ الفرد، شخصية تككيف خبلليا يتـ حيث المتنكعة، كاالنفعالية كاالجتماعية

  (Sharp; Coatsworth; Darling; Cumsille & Ranieri, 2007). بو تحيط التي القيكد مف
 أك المدرسية المخالفات كارتكاب كمتنكعة متعددة أشكاؿ ممارسة في كالمتمثمة الطبلب فبي العدكاني السمكؾ ممارسة كتعد
 االعتداء أك المشكبلت، كاختبلؽ كالمقاطعة الدراسة تعطيؿ أك أكامره، تنفيذ كرفض أك المعمـ، طاعة عف الخركج أك عمييا، التحريض

 المشكبلت أبرز أحد ذلؾ يعد المدارس، في المراىقيف الطبلب عند سٌيما المدرسة، أثاث كتحطيـ كاالىانة، بالضرب اآلخريف، عمى
 (Chamblin, 1973 p15. )مدارسنا منيا تعاني التي المعقدة، التربكية كالقضايا

بداعاتيـ، مياراتيـ كتنمي الطبلب، طاقات تستثمر أنشطة تكفر عدـ ىك المشكبلت ىذه لبركز تميد التي األسباب أحد كلعؿ  كا 
 ينتج قد الذم األمر قصد؛ غير أك بقصد لبلستفزاز المسببة ألقرانيـ السمككية المكاقؼ تفسير عف الطبلب بعض فيـ قصكر ظؿ في
 (2008 حجة،. )المدارس طبلب بيف كبدنية نفسية أضرار حدكث عنو ينجـ قد مما الطبلب؛ بيف العدكاني السمكؾ بعض ممارسة عنو

 كجكلدشتايف Sheerer شيرر مثؿ النفس عمماء يؤكد حيث اإلنساف، بيا يتسـ سمة أرقى باإلبداع يرتبط الذم التفكير كيأتي
Goldstien مف بخبرتو اكتسبو الذم التعميـ نكع الفرد يحدد أف التفكير طريقة عف كيمكف الحدكد كعريض متنكع اإلنساف تفكير أف 

 معرفية عممية كأنو العقمي، النشاط مستكيات أعمى في ترتيبو يأتي كالذم البشرم، السمكؾ أنكاع مف معقدان  نكعان  يمثؿ التفكير كأف العالـ،
 عبلقة ليا التي األساسية اإلنساف حاجات مف يعد التفكير كأف كالحكادث، كاألشخاص األشياء عف لتنكب الرمكز باستخداـ تتميز

 أف يعتقد ىنا كمف فيو، يعيش الذم لمجتمعا مع التعايش مف تمكنو سميمة قرارات كيتخذ يفكر أف اإلنساف عمي يتعيف حيث بالمجتمع،
 قرارات التخاذ كتؤىميـ عمييا، كاالعتماد بالنفس الثقة صفة أبنائيا في تغرس المتقدمة المجتمعات في سياسيان  قراران  يعد التفكير تعميـ قرار

 يحسنكف الذيف المفكريف مف جيؿ إعداد تتطمب المجتمع شؤكف إدارة حسف فإف لذلؾ فييا، لمنظر الكافية الفرصة كتمنحيـ سميمة
 (1998 كتكفيؽ، عدس. )كالفيـ الكعي مف قكية أسس عمي األفراد أمكر تصريؼ
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 طمكحاتيـ المراىقكف يحقؽ كي المناسب المناخ تييئة عمى كالعمؿ اتزاننا، أكثر سمككنا الناشئة تعميـ في المدرسة دكر يبرز كىنا
ا كاإلرشاد، التكجيو مف شيء إلى يحتاج األمر كلكف ،اآلخريف مع االصطداـ دكف حاجاتيـ، كيشبعكا  لما اإلبداعية، البرامج كخصكصن

 ىذه يتخطى كي كاجتماعي؛ نفسي كدعـ كتكجيو نفسية، مساندة إلى حاجة في ىـ الذيف المراىقيف، نفكس في األثر عظيـ مف ليا
. السمككية المشكبلت ىذه مثؿ عبلج في لممساىمة بلجيةع برامج إلعداد النفس عمـ مدارس دعا الذم األمر كىك الحرجة؛ المرحمة

 (.267 ص ،1994 الستار، عبد)
 أىمية يستدعي الذم األمر الظاىرة؛ ىذه لمكاجية التربكية أدكراىا بتحديث مطالبة أصبحت المدرسة أف نستنتج سبؽ كمما

 بما الطبلب ىؤالء طاقات استثمار في التفكير ثـ يا،من شكؿ كؿ كراء الكامنة كمعرفة لمطبلب، العدكاني السمكؾ أشكاؿ عمى التعرؼ
 يعترض قد التي المشكبلت تمؾ حؿ عمى تعمؿ قد التي بالمؤثرات غنٌيا أصبح العالـ أفٌ  االعتبار في آخذيف كالفائدة، بالنفع عمييـ يعكد
 ظؿ في اليدؼ، إلى كالكصكؿ القرار خاذات عمى قادرة مبدعة عقكؿ إلى يحتاج إحداثو في نرغب تغيير أمٌ  كأف مجتمعاتو، أفراد ليا

بداعاتيـ قدراتيـ تنمية سبيؿ في كالمساندة الدعـ إلى ىؤالء حاجة  لمعالجة كىامنا رئيسنا مطمبنا أصبح اإلبداع إفٌ  حيث كاستثمارىا، كا 
 (3 ص ،2002 جركاف،. )الشباب قضايا مف الكثير

 :المشكمة
 لدل العدكاني السمكؾ مف لمحد اإلبداعي التفكير ميارات لتنمية تدريبي برنامج فاعمية لتقصي محاكلة الحالٌية الدراسة تمثؿ

 :التالي الرئيس السؤاؿ عف ليجيب البحث ىذا كيأتي المراىقيف، الطبلب
  السعكدية؟ العربية المممكة في المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ خفض في اإلبداع لتنمية مقترح برنامج فاعمية ما ػػػ
  :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤاؿ فم كينبثؽ 
 المراىقيف؟ لدل العدكاني السمكؾ لخفض اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج صكرة ما
 درجات في العدكاني السمكؾ في التجريبية كالمجمكعة الضابطة المجمكعة طبلب درجات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ىؿ

  ؟ اإلبداع لتنمية المقترح لبرنامجا تطبيؽ قبؿ القبمي االختبار
 درجات في العدكاني السمكؾ في التجريبية كالمجمكعة الضابطة المجمكعة طبلب درجات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ىؿ

  ؟ اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ بعد البعدم االختبار
 العدكاني السمكؾ لخفض( البعدم-القبمي) القياسييف في التجريبية مجمكعةال درجات متكسطي بيف إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ىؿ

  اإلبداع؟ لتنمية المقترح البرنامج إلى يعزل كالذم
 :البحث فرضيات
 كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف( α ≤ 0.01) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال
 .اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ قبؿ عدكانيال السمكؾ لخفض الضابطة
 كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف( α ≤ 0.01) الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال
 . اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ بعد العدكاني السمكؾ لخفض الضابطة
 في التجريبية المجمكعة طبلب درجات متكسطي بيف( α ≤ 0.01) الداللة مستكل عند ةإحصائي داللة ذات فركؽ يكجد ال
 .العدكاني السمكؾ لخفض( البعدم-القبمي) القياسييف

 :البحث أىداف
 :التالية النقاط في البحث أىداؼ تتمثؿ
( لممشكبلت الحساسية األصالة، كنة،المر  الطبلقة،) :كىي األربعة بأبعاده اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج صكرة عمى التعرؼ -

 . المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ لخفض
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 تطبيؽ( كبعد قبؿ) العدكاني السمكؾ لخفض الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف الفركؽ عف الكشؼ -
 .اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج

 يعزل كالذم العدكاني السمكؾ لخفض( البعدم-القبمي) القياسييف في يبيةالتجر  المجمكعة درجات متكسطي بيف الفركؽ عف الكشؼ -
 .اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج إلى

 :البحث أىمية
 :ىما نقطتيف في الحالي البحث أىمية تتمخص

 :النظرية األىمية -أولً 
 لدل العدكاني السمكؾ لخفض اإلبداع ميةلتن المقترحة التدريبية البرامج تناكلت التي-الباحث عمـ حدكد في– الدراسات ندرة
 . السعكدية العربية المممكة في المراىقيف

براز المراىقيف، لدل العدكاني السمكؾ عمى الضكء إلقاء  الذات نحك عنيفة سمككية اضطرابات مف عنو ينجـ لما خطكرتو، مدل كا 
 . السمككية األىداؼ كمعايير كالممتمكات كاآلخريف

 المراىقيف، لدل العدكاني السمكؾ خفض في اإلبداع لتنمية مقترح برنامج عف متخصصة بدراسة السعكدية بكيةالتر  المكتبة تزكيد
 .كمجتمعو كأسرتو نفسو الفرد عمى السمبية كآثاره أسبابو أىـ كمعرفة

 :التطبيقية األىمية :ثانًيا
 بحكث في استخدامو يمكف كالذم العدكاني السمكؾ اسبمقي االستعانة في العميا الدراسات كطبلب الباحثيف الدراسة ىذه تفيد قد
 .أخرل كدراسات
 .ليا المناسبة الحمكؿ كيضع المراىقيف، لدل العدكاني السمكؾ ظاىرة أسباب البحث ىذا يكشؼ قد
 كمعمميف ييفتربك  مف لمميتميف عممينا تربكينا دليبلن  ليككف اإلبداعي التفكير عمى يعتمد برنامج تقديـ في الحالي البحث يسيـ قد
  .كطبلب مناىج كخبراء تربكييف كمشرفييف
 لخفض السعكدية العربية المممكة في الطبلبي اإلرشاد مراكز في التكسع إلى كالتعميـ التربية كزارة في المسؤكليف أنظار يكجو قد
 . لدييـ اإلبداع تنمية خبلؿ مف المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ
 :البحث حدود

 :التالية المحددات ضكء في الحالي حثالب حدكد تتمثؿ 
 لدل العدكاني السمكؾ خفض في اإلبداع لتنمية مقترح برنامج فاعمية مدل دراسة عمى البحث ىذا يقتصر :المكضكعي الحد

 . المراىقيف
 اختيارىـ تـٌ  كقد متكافئتيف، كمجمكعتيف طالبنا( 30) مف تككنت المراىقيف، الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مف عينة :البشرم الحد

 . طالبنا( 15) مف الضابطة كالمجمكعة طالبنا،( 15) مف التجريبية المجمكعة تككنت إذ قصدية، عشكائية بطريقة
 . السعكدية العربية المممكة في الطائؼ بمحافظة" لمبنيف الحككمية الثانكية ىكازف" مدرسة في البحث ىذا أجرمٌ  :المكاني الحد
 .ىػ 1428/  1427 الدراسي العاـ خبلؿ لحاليا البحث طبؽ :الزماني الحد
 :البحث مصطمحات

 بالطبلقة االستجابة ىذه تتميز أف عمى تكاجيو التي كالمشكبلت كالمثيرات لممكاقؼ االستجابة عمى الفرد قدرة ىك :اإلبداع
 المتنكعة الحمكؿ مف قدر أكبر قديـت عمى كالقدرة مشكبلت، مف المكاقؼ ىذه عميو تنطكم ما اكتشاؼ عمى كالقدرة كاألصالة كالمركنة
 (. 140 ص ،2001 كالبربرم، شحاتة". )ليا كاألصيمة
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 عف أك الحي الكائف عضبلت عف الصادرة االستجابات أم كالغددية، الحركية االستجابات ىك( "1988) عيسكم يعرفو :السمكؾ
 (113 :1988 عيسكم،". )الغددية أك العضمية الحركات أك األفعاؿ أك جسمو في المكجكدة الغدد

 اإلثارة تسببو أك اإلحباط يستثيره حافز كىك ،(عدائية كمشاعر أفعاؿ بأنو) النفس عمـ معاجـ في العدكاف يعرؼ :العدكاف
 (15: 1977 عاقؿ،. )الغريزية

 القكة خبلؿ مف السيطرة إلى أك مكركىة أك تخريبية نتائج إحداث إلى ييدؼ سمكؾ ىك :باندكرا ألبرت تعريؼ: العدكاني السمكؾ
  (9: 2006 الفسفكس،. )عدكاني أنو عمى اجتماعيان  يعرؼ السمكؾ كىذا اآلخريف عمى المفظية أك الجسدية

 اإلجابة خبلؿ مف المراىقيف الطبلب مف الثانكم األكؿ الصؼ طالب عمييا يحصؿ التي الدرجة :بأنو اجرائينا الباحث كيعرفو
 الممتمكات، نحك كالعدكاف اآلخريف، نحك كالعدكاف الذات، نحك العدكاف) :كىي أبعاد أربعة في يتحدد حيث العدكاني، السمكؾ مقياس عمى

 (.عمييا المتفؽ السمككية المعايير عمى الخركج
 العممية كاألنشطة التعميمية المكضكعات مف مجمكعة عف عبارة ىك :بأنو إجرائينا الباحث ييعرفو :اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج

 لكي ليا، المناسبة الحمكؿ تضع كالتي المشكبلت ببعض المناطة اإلبداعي التفكير تنمية عمى كالقائمة ليا المخطط المتنكعة براتكالخ
 .لدييـ العدكاني السمكؾ لخفض كذلؾ السعكدية العربية المممكة بمدارس الثانكم األكؿ الصؼ مف المراىقيف الطبلب عمييا يتدرب

 :واجراءاتو البحث منيجية
 : البحث منيج
 :ىما الحالية لمدراسة اثنيف منيجيف الباحث اتبع

 الصمة ذات السابقة كالدراسات لؤلدبيات التحميمية الدراسة خبلؿ مف لمبحث النظرية الخمفية إلعداد كذلؾ: الكصفي المنيج
 .البحث بمتغيرات

 لتنمية مقترح برنامج فاعمية لمعرفة كذلؾ( بعدم-ميقب) اختبار مع كالضابطة التجريبية المجمكعتيف ذم: التجريبي شبو المنيج
 . استبانة خبلؿ مف المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ خفض في اإلبداع
 : البحث مجتمع

 الذيف( الثانكم كالثالث كالثاني األكؿ الصؼ) الثانكية بالمرحمة المراىقيف الطبلب جميع الحالي لمبحث األصمي المجتمع يمثؿ
 الدليؿ إحصائية حسب كذلؾ طالبنا( 59362) عددىـ بمغ حيث السعكدية، العربية بالمممكة كاألىمية الحككمية رسالمدا في يدرسكف

 (.ق1428-1427) الدراسي العاـ في كالتعميـ التربية كزارة عف الصادر االحصائي
 :البحث عينة

 الثانكية الحمكم ياقكت" مدرسة مف مبحثل األصمي المجتمع مف الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مف البحث عينة الباحث اختار
 :كالتالي مكزعة ق،1427/1428 الدراسي العاـ مف األكؿ الدراسي الفصؿ في كذلؾ" بالرياض لمبنيف الحككمي

 : الستطالعية العينة
 كعينة" بنيفلم الحككمية الثانكية الحمكم ياقكت" مدرسة مف الثانكم الثاني الصؼ طبلب مف طالبنا( 40) باختيار الباحث قاـ
 .ليا كالثبات الصدؽ كحساب السعكدية، البيئة عمى كتكييفيا البحث أداة لتقنيف كذلؾ استطبلعية،

 :األساسية العينة
 قكاميا عينة عمى تطبيقو تـ المناسبة اإلحصائية كاألساليب بالطرؽ العدكاني السمكؾ مقياس كثبات صدؽ مف التحقؽ تـ أف بعد

 طالبنا( 30) عددىـ بمغ حيث العدكاني السمكؾ ظاىرة مف يعانكف الذيف الطبلب لتحديد األعمى اإلرباعي ـاستخدا كتـ طالبنا،( 120)
 كاألخرل تجريبية إحداىما طالبنا( 15) مجمكعة لكؿ متكافئتيف مجمكعتيف إلى تكزيعيـ كتـ المراىقيف، الثانكم األكؿ الصؼ طبلب مف
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 البرنامج تطبيؽ تـ حيث السعكدية، العربية المممكة في الرياض مدينة مف" لمبنيف حككميةال الثانكية الحمكم ياقكت" مدرسة مف ضابطة
 .المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ لخفض كذلؾ التجريبية، المجمكعة طبلب عمى أسبكعنا( 12) كمدتو االبداع لتنمية التدريبي

( 60) مف مبدئية بصكرة فقراتو عدد تككف كالذم( 2002 طب،ح أبك إعداد) مف العدكاني السمكؾ مقياس الباحث تبنى: البحث أداة
جراء المحكميف مف مجمكعة عمى عرضو تـ ما كبعد ،(1) ممحؽ انظر فقرة،  تـ ،(4) ممحؽ انظر عميو كالثبات الصدؽ خصائص كا 
 انظر فقرة،( 51) إلى النيائية بصكرتو المقياس انتيى أف إلى السعكدية البيئة مع كلتكييفو البحث طبيعة ليناسب كذلؾ فقرات( 9) حذؼ
 :التالي( 1) الجدكؿ يكضحيا كما كىي أبعاد أربعة تحت تمحكرت( 2) ممحؽ

 .وفقراتو العدواني السموك لمقياس األربعة األبعاد(: 1) جدول

عدد  البعد
 الفقرات

 الفقرات

 53-48-46-44-36-34-24-19-17-16-14-11-5-4 14 العدكاف نحك الذات

 18 آلخريفالعدكاف نحك ا
1-3-6-9-10-12-21-22-26-27-28-30-31-38-

40-41-51-58 
 57-47-43-39-35-39-15-8 8 العدكاف نحك الممتمكات

 56-55-54-52-42-37-33-32-18-13-2 11 عمييا المتفؽ السمككية المعايير عمى الخركج
 :بناء البرنامج

 :الفئة المستيدفة لمبرنامج
 الرياض مدينة في" لمبنيف الحككمية الثانكية الحمكم ياقكت" بمدرسة الثانكم األكؿ صؼال طبلب مف المراىقيف مف عينة

 (. ق1428-1427) الدراسي العاـ خبلؿ كذلؾ السعكدية، العربية بالمممكة
 كعاألسب عدا باألسبكع، كاحدة جمسة بكاقع أسبكعنا( 12) عمى مكزعة جمسة،( 13) البرنامج يستغرؽ: لمبرنامج الزمنية المدة

 أكؿ خيصصت حيث ،(كالبعدم القبمي) العدكاني السمكؾ مقياس تطبيؽ مع دقيقة،( 45) الكاحدة الجمسة كقت كحدد ،(جمستاف) األكؿ
 تـ الذم البرنامج كتقييـ الختتاـ جمسة كآخر منو، االستفادة كمدل كمحتكياتو، البرنامج، تنفيذ آلية كشرح البحث عينة لتييئة جمسة
 . تنفيذه

 مف يتكقع التي المتنكعة كالخبرات األنشطة مف مجمكعة االبداع لتنمية المقترح البرنامج محتكل يتضمف: البرنامج محتكل 
 لجمسات العامة المكضكعات تمثمت حيث لدييـ، العدكاني السمكؾ لخفض كذلؾ يكتسبكىا أف المراىقيف مف الثانكم األكؿ الصؼ طبلب

 (.4) رقـ ممحؽ انظر ،(6) الجدكؿ في كما العدكاني السمكؾ فضخ في االبداع لتنمية المقترح البرنامج
 : البرنامج تدريس وطرق أساليب تحديد

 كالخبرات األنشطة تنكع كمدل األساسية، البحث عينة طبيعة مراعاة مع لمبرنامج، الخاصة كاألىداؼ العامة، األىداؼ لتحقيؽ
 كالحكار الجماعية، كالمناقشة المحاضرة: منيا كالتي المناسبة كالطرؽ ألساليبا يختار أف الباحث عمى تكجب المكاف، كطبيعة التربكية،
 . الذىني العصؼ كاستراتيجية لئلبداع، الداعمة السابرة المكجية كاألسئمة المشكبلت، حؿ كأسمكب كالجماعي، الفردم كالنقاش
 ،(فمكماستر) كأقبلـ ثابتة سبكرة عمؿ، أكراؽ: يمي ما اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ خبلؿ المستخدمة الكسائؿ كمف 
  .إبداعية كألعاب البكركينت، شرائح عمى البرنامج كعرض البيانات، عرض كجياز ،(تكب الب) حاسكب كجياز ذكية، كسبكرة

 اعتمد المقترح، مجالبرنا أىداؼ مف األساسية البحث عينة أحرزتو الذم التقدـ مستكل مف لمتأكد: البرنامج تقكيـ أساليب: رابعنا
 :عمى البرنامج تقكيـ في الباحث
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 لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ قبؿ البحث عينة لدل العدكاني السمكؾ درجة لقياس قبمينا مقياسنا الباحث استخدـ :المبدئي التقكيـ
 . اإلبداع

 البحث، عينة لدل البرنامج تطبيؽ فترة خبلؿ الظاىر العدكاني السمكؾ درجة مبلحظة خبلؿ مف :(التككيني) البنائي التقكيـ
ا جماعية، أك فردية كانت سكاء العمؿ، أكراؽ مناقشة إلى باإلضافة  كالتعديؿ كالسابرة المكجية األسئمة عف اإلجابة خبلؿ مف كأيضن

 . عمييا
 المقترح البرنامج تطبيؽ بعد البحث، عينة لدل العدكاني السمكؾ درجة لقياس بعدينا مقياسنا الباحث استخدـ :الختامي التقكيـ

 . اإلبداع لتنمية
 :البرنامج ضبط

 مف المحكميف مف مجمكعة عمى البرنامج عرض طريؽ عف بضبطيا قاـ األكلية صكرتو في البرنامج بإعداد الباحث قاـ أف بعد
 أك حذؼ أك إضافة مف البرنامج يف آرائيـ إلى لمتعرؼ كذلؾ التدريس، كطرؽ كالمناىج النفس، كعمـ النفسي، القياس في الدكتكراه حممة
 مف كالتأكد النيائية، صكرتو إلى بالبرنامج الكصكؿ في اإلرشادية كتكجيياتيـ آرائيـ مف الباحث استفاد حيث المكضكعات، بعض تعديؿ

  (.3)ممحؽ انظر لمتطبيؽ، صبلحيتو
 :ليةالتا اإلحصائية األساليب الحالي البحث في الباحث استخدـ :اإلحصائية األساليب

 .الداخمي االتساؽ صدؽ إليجاد بيرسكف ارتباط معامؿ -
 .المقياس ثبات لحساب كركنباخ ألفا -
 .المتكافئتيف المجمكعتيف درجات متكسطي بيف الفركؽ داللة لحساب" ت" اختبار -

 :عمى ينص الذم األكؿ السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج مناقشة :وتفسيراتو البحث نتائج
 "المراىقين؟ لدى العدواني السموك لخفض المقترح البداع تنمية جبرنام صورة ما

 .المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ لخفض المقترح اإلبداع تنمية برنامج عف صكرة بتقديـ الباحث قاـ السؤاؿ، ىذا عف كلئلجابة 
 البرنامج المقترح لتنمية اإلبداع في خفض السموك العدواني لدى المراىقين :(3ممحق )

 المدة الزمنية مكضكع الجمسة اإلبداعية ترتيب الجمسات األسبكع
 دقيقة 45 التعريؼ بأىداؼ البرنامج كتكقعاتو. األكلى األكؿ

 الثاني
 دقيقة 45 الطريؽ إلى اإلبداع. الثانية
 دقيقة 45 عبلقة اإلبداع بالسمكؾ العدكاني. الثالثة

 دقيقة 45 ثقتؾ بنفسؾ كسمككؾ العدكاني. الرابعة الثالث
 دقيقة 45 اكتشؼ ذاتؾ بكاسطة سمككؾ العدكاني. الخامسة الرابع
 دقيقة 45 اإلبداع في تخطيط كتنظيـ كقتؾ. السادسة الخامس
 دقيقة 45 كيؼ تككف فردنا مبدعنا بسمككؾ؟ السابعة السادس
 دقيقة 45 اصنع إبداعؾ بنفسؾ كابتعد عف سمككؾ العدكاني. الثامنة السابع
 دقيقة 45 تنمية خيالؾ تجاه سمككؾ اإليجابي. لتاسعةا الثامف
 دقيقة 45 المبدع ذك السمكؾ اإليجابي. العاشرة التاسع
 دقيقة 45 حؿ المشكبلت طريقؾ إلى اإلبداع. الحادية عشرة العاشر

 دقيقة 45 ماذا تقرأ، أقؿ لؾ مف أنت. الثانية عشرة الحادم عشر
نياء البرنامج.الجمسة ال الثالثة عشرة الثاني عشر  دقيقة 45 ختامية كا 

 دقيقة 585 المجمكع
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 :عمى ينص الذم الثاني السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج مناقشة
 درجات في العدواني السموك في الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة طالب درجات بين إحصائية دللة ذات فروق يوجد ىل

 البداع؟ لتنمية المقترح برنامجال تطبيق قبل القبمي الختبار
 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال" :التالي الصفرم الفرض بصياغة الباحث قاـ السؤاؿ، ىذا عف كلئلجابة

(0.01 ≥ α )تطبيؽ قبؿ القبمي االختبار في العدكاني السمكؾ لخفض الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف 
 :ذلؾ( 7) الجدكؿ كيكضح ،"اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج
 والضابطة التجريبية المجموعة طالب درجات بين الفروق لدللة" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(7) جدول

 (00=ن) العدواني السموك لمقياس( القبمي القياس) في

 العدد المجمكعة البعد
المتكسط 

 سابيالح
االنحراؼ 
 المعيارم

الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

 "ت"قيمة 
مستكل 
 الداللة

 العدكاف نحك الذات
 0.50 2.81 15 التجريبية

 غير دالة -10.92 0.01
 0.50 2.80 15 الضابطة

 العدكاف نحك اآلخريف
 0.40 3.28 15 التجريبية

 غير دالة -10.92 0.01
 0.40 3.27 15 الضابطة

حك العدكاف ن
 الممتمكات

 0.42 3.14 15 التجريبية
0.00 

 
1.00 

 غير دالة
 0.42 3.14 15 الضابطة

 عمى بالخرج العدكاف
 السمككية المعايير

 0.32 3.32 15 التجريبية
 غير دالة -10.92 0.01

 0.32 3.31 15 الضابطة

 الدرجة الكمية
 0.30 3.16 15 التجريبية

 غير دالة 1000 0.00
 0.30 3.16 15 الضابطة

 1.684 تساكم 0.05 معنكية كمستكل( 29) حرية درجة عند الجدكلية t قيمة
 2.439 تساكم 0.01 معنكية كمستكل( 29) حرية درجة عند الجدكلية t قيمة

 دكافالع) كىي األربعة العدكاني السمكؾ أبعاد درجات بيف الحسابي المتكسط في فرؽ يكجد ال أنو السابؽ، الجدكؿ مف يتضح
 التجريبية المجمكعة طبلب بيف( السمككية المعايير عمى بالخركج كالعدكاف الممتمكات، نحك كالعدكاف اآلخريف، نحك كالعدكاف الذات، نحك

 المتكسط بمغ حيث اإلبداع، لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ قبؿ كذلؾ العدكاني، السمكؾ لمقياس القبمي القياس في الضابطة كالمجمكعة
 أقؿ المحسكبة المطمقة" ت" قيمة أف كما ،(0.30) معيارم كبانحراؼ( 3.16) الضابطة كالمجمكعة التجريبية لممجمكعة العاـ سابيالح
 التجريبية المجمكعة درجات بيف إحصائينا داؿ أثر كجكد عدـ عمى يدؿ مما( α ≤ 0.01) داللة مستكل عند الجدكلية" ت" قيمة مف

 الفرعية األبعاد عمى درجاتيما في متجانستيف المجمكعتيف فإف كبالتالي العدكاني، السمكؾ لمقياس القبمي اسالقي في الضابطة كالمجمكعة
 .المقياس ليذا الكمية كالدرجة األربعة

 تأثران  القبمي العدكاني السمكؾ مقياس عمى العدكاف مف عاؿو  مستكل لدييـ كالضابطة التجريبية المجمكعتيف أف سبؽ مما كيتضح
 أبك كدراسة ،(1999) يكسؼ كدراسة السابقة الدراسات بعض مع النتيجة ىذه مع كتتفؽ ذكرىا، سبؽ التي كالظركؼ األسباب بكؿ

 (.1998) السيد كدراسة ،(1994) السعيد
 كالضابطة؛ التجريبية المجمكعتيف كبل لدل القبمي العدكاني السمكؾ مقياس عمى العدكاف مف عاؿو  مستكل كجكد الباحث كيعزك

 كبارنا؛ أصبحكا أنيـ كشعكرىـ الثانكم، األكؿ الصؼ طبلب فييا يمر التي العمرية المرحمة ظؿ في كذلؾ المجمكعتيف، لتجانس نظرنا
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 بيئات مف الطبلب مف متنكعة أطياؼ تضـ المدرسة أف إلى إضافة اآلخريف، ضد العدكاني السمكؾ ممارسة إلى يدفعيـ قد الذم األمر
 ممارسة إلى يؤدم قد الذم األمر بينيـ؛ خبلفات نشكب في تساىـ قد نزاعات كجكد في يساىـ قد التنكع كىذا ،مختمفة كقبائؿ كعكائؿ
 ذلؾ ككؿ الطبلب، عدد ناحية مف الرياض مدينة مدارس أكبر إحدل تعد المدرسة ىذه أف إلى إضافة اآلخريف، نحك عدكانية سمككات

 .الطبلب بيف العدكاف نسبة ارتفاع في يسيـ قد
ا النتيجة ىذه تفسير كيمكف  المختمفة، بأشكالو العدكاف ممارسة نحك يتجيكف الذيف المراىقيف الطمبة خصائص ضكء في أيضن

 العدكاف فييا يظير إذ المراىقيف، لدل المضطربة كالفسيكلكجية النفسية بالتغيرات تتصؼ حرجة مرحمة تعتبر المراىقة مرحمة إف حيث
 عمى كالتمرد كالغضب كاليأس، اإلحباط مشاعر كجكد مع اآلخريف، كنحك ذاتو، نحك بالعدكاف المراىؽ سمكؾ يتسـ حيث كاضح، بشكؿ
 سمككو، عمى كالمكافقة المراىؽ تقبؿ عدـ حاؿ في العدكاني السمكؾ ىذا يزداد إذ كالمجتمع، كالمدرسة األسرة مف بو المحيط العالـ

 يحقؽ أف كيريد ذاتو، خبلؿ مف يتصرؼ فالمراىؽ. كالمعمميف اآلباء كنصائح ياتتكج عف بعيدنا كالحرية االستقبلؿ في منو كالرغبة
 .بو يحيطكف الذيف لؤلفراد إزعاجان  يسبب يجعمو مما كبير، بشكؿ متكتران  يككف كبالتالي السمطة، بقكة مطالبو

 طبلب درجات بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ: "عمى ينص الذم الثالث السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج مناقشة 
 لدل العدكاني السمكؾ لخفض المقترح اإلبداع تنمية برنامج تطبيؽ بعد البعدم االختبار في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة
 " المراىقيف؟
 الداللة مستكل عند ةإحصائي داللة ذات فركؽ يكجد ال" :التالي الصفرم الفرض بصياغة الباحث قاـ السؤاؿ، ىذا عف كلئلجابة 

(0.01 ≥ α )اإلبداع تنمية برنامج تطبيؽ بعد البعدم االختبار في الضابطة كالمجمكعة التجريبية المجمكعة طبلب درجات بيف 
 :ذلؾ التالي( 8) الجدكؿ كيكضح. المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ لخفض المقترح
 والضابطة التجريبية المجموعة طالب درجات بين الفروق لدللة" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(8) جدول

 (.00=ن) العدواني السموك لمقياس( البعدي القياس) في

 العدد المجمكعة البعد
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

 "ت"قيمة 
مستكل 
 الداللة

العدكاف نحك 
 الذات

 0.40 4.08 15 التجريبية
1.27- 

 
11.90- 

 دالة
 0.50 2.81 15 الضابطة

العدكاف نحك 
 اآلخريف

 0.36 3.66 15 التجريبية
0.28- 

 
5.47- 

 دالة
 0.40 3.28 15 الضابطة

العدكاف نحك 
 الممتمكات

 0.40 4.15 15 التجريبية
1.01- 

 
 دالة -11.47

 0.42 3.14 15 الضابطة
 بالخرج العدكاف
 المعايير عمى
 لسمككيةا

 0.31 3.32 15 التجريبية
0.08- 

 
13.09- 

 دالة
 0.32 3.23 15 الضابطة

 الدرجة الكمية
 0.30 4.08 15 التجريبية

0.90- 
 

-14.07 
 
 0.30 3.16 15 الضابطة دالة

 1.684 تساكم 0.05 معنكية كمستكل( 29) حرية درجة عند الجدكلية t قيمة
 2.439 تساكم 0.01 معنكية كمستكل( 29) حرية درجة عند الجدكلية t قيمة



 م0248 /كانون ثاني           امعة بابلج /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        14العدد/

67 

 الضابطة لممجمكعة البعدم القياس في عاـ بشكؿ العدكاني السمكؾ لمقياس العاـ المتكسط أف السابؽ، الجدكؿ مف يتضح  
 لمطمقةا القيمة أف أم ،(-14.07) يساكم المتكسطيف بيف لمفرؽ" ت" قيمة كأف ،(4.08) يساكم التجريبية كالمجمكعة ،(3.16) يساكم

 درجات بيف الحسابي المتكسط في أثر كجكد عمى يدؿ كىذا ،(α ≤ 0.01) داللة مستكل عند الجدكلية" ت" قيمة مف أكبر المحسكبة
 عمى بالخركج كالعدكاف الممتمكات، نحك كالعدكاف اآلخريف، نحك كالعدكاف الذات، نحك العدكاف) كىي األربعة العدكاني السمكؾ أبعاد

 تنمية برنامج تطبيؽ بعد كذلؾ العدكاني السمكؾ لمقياس البعدم القياس في كالضابطة التجريبية المجمكعة طبلب بيف( كيةالسمك  المعايير
 .المراىقيف لدل العدكاني السمكؾ لخفض المقترح اإلبداع

 لتنمية المقترح البرنامج أثر إلى البعدم االختبار في التجريبية العينة أفراد لدل العدكاني السمكؾ درجة انخفاض الباحث كيعزك
 أسيـ الذم األمر كماتعة؛ مشكقة بطريقة تقديميا تـ البرنامج، خبلؿ لممراىقيف قدمت التي العمؿ كأكراؽ األنشطة إفٌ  حيث االبداع،
 : إلى ذلؾ الباحث كيعزك المراىقيف، لدل العدكاني السمكؾ خفض في كبير بشكؿ
 فيي المراىقة، مرحمة في الحالي البحث عينة ككف كذلؾ يزكؿ، ثـ ينخفض عرضينا ككناسم يعتبر إٌنو حيث العدكاني السمكؾ طبيعة -

 . دائمة كليست مؤقتة مرحمة
 ؛(أسبكعنا 12) زمنية لمدة تطبيقو تـ حيث المراىقيف، لدل العدكاني السمكؾ لخفض كافية كانت البرنامج لتطبيؽ الزمنية المدة -

 .لدييـ فضوخ ثـ العدكاف تقميؿ في أسيـ الذم األمر
ا حقؽ مما البرنامج، تطبيؽ خبلؿ المراىقيف بيف كالتعاكف كاأللفة بالمحبة يتصؼ مريح اجتماعي تربكم جك تكفير -  مممكسنا انخفاضن

 . العدكاني سمككيـ في
 البحث عينة اعدس مما االبداع، لتنمية المقترح البرنامج تطبيؽ خبلؿ كاالستراتيجيات التعميمية كالكسائؿ كالتماريف األنشطة تنكع -

 . لدييـ العدكاني السمكؾ خفض ثـ كمف طاقاتيـ، تفريغ عمى
 البرنامج جمسات خبلؿ مف لدييـ، اإلبداعي التفكير ميارات كتنمية الكتشاؼ الطبلب ليؤالء الفرصة إتاحة ظؿ في ذلؾ ككؿ

 اإلبداعي، التفكير ميارات كتنمية الذات، كاكتشاؼ الذاتي، كاالستبصار بالنفس، الثقة تعزيز خبلليا مف تـٌ  كالتي ،(جمسة 13) البالغة
 ما كطرح الدكر كلعب كالنقاش الحكار خبلؿ مف الرأم عف التعبير إلى إضافة المشكبلت، حؿ طرؽ كشرح الخياؿ، ميارات كتنمية
 التي كالتنافس التعاكف ركح إلى إضافة شانيـ، مف التقميؿ أك االستيزاء أك القمع أك لئلسكات محاكلة أم دكف خكاطرىـ في يجكؿ
 المجمكعة داخؿ حدث ما عكس كذلؾ لدييـ، العدكاف حدة مف التخفيؼ في كبير حد إلى أسيـ الذم البرنامج؛ نشاطات في بينيـ سادت

  .البرنامج جمسات في كالمشاركة االنفعاالت، كتنفيس تفريغ فرصة كال البرنامج، في المشاركة فرصة ليا تتح لـ التي الضابطة
 :عمى ينص الذم الرابع السؤاؿ عف باإلجابة المتعمقة النتائج اقشةمن 

 والذي العدواني، السموك مقياس عمى( البعدي-القبمي) القياسيين في التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين فروق يوجد ىل"
 "المقترح؟ اإلبداع تنمية برنامج إلى يعزى

 الداللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ يكجد ال" :التالي الصفرم الفرض بصياغة الباحث قاـ السؤاؿ، ىذا عف كلئلجابة 
(0.01 ≥ α )تطبيؽ بعد العدكاني السمكؾ لخفض( البعدم-القبمي) القياسييف في التجريبية المجمكعة طبلب درجات متكسطي بيف 

 : ذلؾ( 9) الجدكؿ كيكضح ،"اإلبداع لتنمية المقترح البرنامج
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 والضابطة التجريبية المجموعة طالب درجات بين الفروق لدللة" ت" وقيمة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(9) جدول
 (00=ن) العدواني لمسموك( البعدي-القبمي) القياسيين في

 البعد
القياس القبمي 

 البعدم
 العدد المجمكعة

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

الفرؽ بيف 
 المتكسطيف

 "ت"قيمة 
مستكل 
 الداللة

 العدكاف نحك الذات
 0.50 2.81 15 التجريبية القبمي

 داؿ -11.90 -1.27
 0.40 4.08 15 التجريبية البعدم

 العدكاف نحك اآلخريف
 0.40 3.28 15 التجريبية القبمي

 داؿ -5.47 -0.28
 0.36 3.66 15 التجريبية البعدم

العدكاف نحك 
 الممتمكات

 0.42 3.14 15 التجريبية القبمي
 داؿ -11.47 -1.01

 0.40 4.15 15 التجريبية البعدم
 عمى بالخركج العدكاف

 السمككية المعايير
 0.31 3.32 15 التجريبية القبمي

 داؿ -1.00 0.00
 0.31 3.32 15 التجريبية البعدم

 الدرجة الكمية
 0.30 3.16 15 التجريبية القبمي

 داؿ -12.56 -0.93
 0.30 4.08 15 التجريبية البعدم

 1.684 تساكم 0.05 معنكية كمستكل( 29) حرية درجة عند الجدكلية t قيمة
 2.439 تساكم 0.01 معنكية كمستكل( 29) حرية درجة عند الجدكلية t قيمة

 يساكم التجريبية لممجمكعة القبمي القياس في عاـ بشكؿ العدكاني السمكؾ لمقياس العاـ المتكسط أف السابؽ، الجدكؿ مف يتضح
 يساكم المتكسطيف بيف لمفرؽ" ت" قيمة كأف ،(4.08) يساكم التجريبية لممجمكعة العدكاني السمكؾ لمقياس البعدم كالقياس ،(3.16)
 فركؽ كجكد عمى يدؿ كىذا ،(α ≤ 0.01) داللة مستكل عند الجدكلية" ت" قيمة مف أكبر المحسكبة المطمقة القيمة أف أم ،(-12.56)

 نحك كالعدكاف اآلخريف، نحك كالعدكاف الذات، نحك العدكاف) كىي األربعة العدكاني السمكؾ أبعاد درجات بيف الحسابي المتكسط في
 السمكؾ لمقياس( البعدم-القبمي) القياسيف في التجريبية المجمكعة طبلب بيف( السمككية المعايير عمى بالخركج كالعدكاف الممتمكات،
 .العدكاني

 التفكير ميارات تنمية عمى تعمؿ التي البرامج، ىذه مثؿ إلى التربكم الميداف حاجة إلي مجمميا في النتيجة ىذه الباحث عزككي
 كأف سٌيما المجتمع، كتطمعات المدارس، أنظمة مع ينسجمكف كتجعميـ العدكانية، سمككياتيـ تعديؿ في يسيـ الذم األمر اإلبداعية؛
 ما التعميمية؛ لمعممية محكرنا المراىؽ جعؿ حيث اإلبداعي، التفكير كتنمية اإلبداعية كاأللعاب كالمناقشة حكارال أسمكب استخدـ البرنامج

 البرنامج ىذا إليو ييدؼ ما إلى لمكصكؿ بينيـ، كالصراعات النزاعات كتخطي لدييـ، العدكاني السمكؾ خفض في مساعدتيـ إلى أدل
 .الممتمكات كنحك اآلخريف كنحك الذات نحك أشكالو بكافة العدكاني السمكؾ خفض كىك

 :البحث توصيات
 :بـ الباحث يوصي الحالي، البحث نتائج ضوء في
 .الطبلب لدل اإلبداع تنمية ميارات لتعميـ لممعمميف تدريبية عمؿ كرش إقامة -
 المستقبؿ بناة عمى قادرنا جيبلن  يصبحكا كي مبكرة؛ سف في المبدعيف المراىقيف كميكؿ كاستعدادات قدرات اكتشاؼ عمى العمؿ -

 .بأيدييـ
 كالتعميـ، التربية بكزارة كالمكىكبيف كاإلرشاد، كالتكجيو الطبلبي، النشاط كبرامج التعميمية المناىج عمى القائميف جميع اىتماـ ضركرة -

 .الطبلب لدل اإلبداع تنمية ببرامج
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 العدكاني السمكؾ خفض عمى العمؿ كبالتالي اإلبداع، يةلتنم برامج خمؽ عمى المحمي كالمجتمع المدرسية البيئة تشجيع ضركرة -
 .المراىقيف لدل

 :مقترحات البحث
 :التالية المستقبمية الدراسات اقتراح مف الباحث تمكف فقد الحالي، البحث نتائج ضكء في -
 المتعمقة المتغيرات مف كغيره العدكاني السمكؾ بمتغير كربطيا اإلبداع ميارات تنمية مجاؿ في كاألبحاث الدراسات مف المزيد إجراء -

 .كالمراىقات المراىقيف بحياة
 .كالطالبات الطبلب مف متنكعة عمرية مراحؿ مف مختمفة عينات عمى كالدراسات األبحاث مف المزيد إجراء -
 . طبلبال مف مختمفة كمراحؿ عينات لدل العدكاني السمكؾ خفض في تسيـ التي المقترحة بالبرامج تتعمؽ كأبحاث دراسات اجراء -
 كمراحؿ عينات لدل غيرىا أك النفسي االضطراب أك القيرم كالكسكاس النفسية المشكبلت حؿ في اإلبداع لتنمية برنامج إقامة -

 . مختمفة
 . كاألميات لآلباء كالتعميمي كالثقافي االجتماعي كالمستكل اإلبداع تنمية بيف العبلقة لتحديد دراسة إجراء -

 قائمة المصادر والمراجع
 :المراجع العربية :أوًل 
 .كالتكزيع لمنشر الفجر دار: القاىرة الحديث، المعرفي السمككي النفسي العبلج(. 1994) الستار عبد إبراىيـ، -
 االجتماعية، الدراسات خبلؿ مف اإلعدادية المرحمة في كالتبلميذ المعمميف لدل اإلبداع ميارات تنمية(. 1994) أحمد السعيد، أبك -

 . العربية مصر جميكرية المنكفية، جامعة التربية، كمية منشكرة، رغي دكتكراه رسالة
 رسالة غزة، لمحافظات التاسع الصؼ طبلب لدل العدكاني السمكؾ لتخفيؼ مقترح برنامج فاعمية(. 2002) ياسيف حطب، أبك -

 . فمسطيف غزة، التربية، كمية اإلسبلمية، الجامعة منشكرة، غير ماجستير
 . األردف كالنشر، لمطباعة جكف دار: عماف التربكم، النفس عمـ أساسيات(: 1984) عدس الرحمف بدكع الديف محيي تكفيؽ، -
 . كالنشر لمطباعة الفكر دار: عماف ،1 ط كمككناتو، كمعاييره مفيكمو اإلبداع(. 2002) فتحي جركاف، -
 نظر كجية مف عتيؿ مدارس في األساسية المرحمة طبلب لدل العدكاني السمكؾ(: 2008) المطيؼ عبد جميؿ نسريف حجة، -

 .فمسطيف ،(خضكرم) التقنية فمسطيف جامعة كالتكنكلكجيا، التربية كمية التربكية، المشاكؿ حؿ لمساؽ تكميمي تقرير المعمـ،
 رسالة االبتدائية، المدرسة في األطفاؿ لدل الشائعة العدكاني السمكؾ كمظاىر الذات مفيـك بيف العبلقة(. 1998) محمكد السيد، -

 . العربية مصر جميكرية السكيس، قناة جامعة التربية، كمية منشرة، غير ماجستير
 كأثره االبتدائي الخامس الصؼ تبلميذ لدل الرياضيات في اإلبداع لتنمية مقترح برنامج(. 2001) محمد كالبربرم، محمد شحاتة، -

 . 174-136: ص ص ،68 العدد. مصر-التدريس كطرؽ المناىج في دراسات مجمة. كالتحصيؿ العامة اإلبداعية القدرة عمى
 . لمنشر الخريجي دار: الرياض كالمراىقة، الطفكلة اإلنساني، النمك(: 1977) حسيف عطا محمد عاقؿ، -
 . الجامعية المعرفة دار: اإلسكندرية الفسيكلكجي، النفس عمـ(: 1988) محمد الرحمف عبد عيسكم، -
 أطفاؿ االلكتركنية المكتبة ،1ط المدارس، طمبة لدل العدكاني السمكؾ لمكاجية شادماإلر  الدليؿ(: 2006) أحمد عدناف الفسفكس، -
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