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برنامج إرشادي قائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية لتنمية التفكير 
دارة التغيير االستراتيجي  ء متطمبات عصر الذكاءفي ضو  الجامعيلمشباب  وا 

 د أحالم عبد العظيم مبروك، د فاطمة محمد أبو الفتوح

 الممخص:

قػامـ عمػِ يىٓػات  إرشػادمٍٓدؼ البحث الحالْ إلِ إعداد كتىفٓذ كتقٓٓـ برىاهج      
ػػػػة العصػػػػبٓة يػػػػْ تىهٓػػػػة التفكٓػػػػر  دارة الت ٓٓػػػػر لمشػػػػباب  اٚسػػػػتراتٓجْالبرهجػػػػة الم ٓك كا 

تككىػػػت عٓىػػػة الدراسػػػة اٖساسػػػٓة هػػػف  الػػػذكاب  يػػػْ  ػػػكب هتطمبػػػات عصػػػر الجػػػاهعْ
ـ هػػف عػػدد هػػف الكمٓػػات  الجىسػػٓف ت ػػـ  الجػػاهعْ( هػػف الشػػباب 072) تػػـ ايتٓػػاٌر

ػػػػػة بجػػػػػاهعتْالعهمٓػػػػػة  كهػػػػػا تككىػػػػػت عٓىػػػػػة الدراسػػػػػة  " " حمػػػػػكاف ن الهىصػػػػػكرة  كالىظٓر
بٓػػػة ـ هػػػف العٓىػػػة اٖساسػػػٓة هػػػف ( شػػػاب 76هػػػف ) التجٓر  هىيف ػػػْكيتػػػاي تػػػـ ايتٓػػػاٌر
كاشػػػتهمت أدكات البحػػػث عمػػػِ  الت ٓٓػػػر إدارة  اٚسػػػتراتٓجْ بػػػالتفكٓر  ْالػػػكعهسػػػتكل 

 الت ٓٓػػػػػر اسػػػػتبٓاف إدارة  اٚسػػػػػتراتٓجْ اسػػػػػتبٓاف التفكٓػػػػر  العاهػػػػة اسػػػػتهارة البٓاىػػػػػات 
قػامـ عمػِ يىٓػات البرهجػة  إرشػادمبرىػاهج  الػذكاب استبٓاف الػكعِ بهتطمبػات عصػر 
ػػة العصػػبٓة لتىهٓػػة التفكٓػػر  دارة الت ٓٓػػر لػػدل الشػػباب  اٚسػػتراتٓجْ الم ٓك  الجػػاهعْكا 

 التحمٓمػػػْ  الكصػػػفْكقػػػد اتبػػػث البحػػػث الهػػػىٍج  الػػػذكاب يػػػِ  ػػػكب هتطمبػػػات عصػػػر 
بػػْالهػػىٍج    كأك ػػحت الىتػػامج أف هسػػتكل التفكٓػػر اٚسػػتراتٓجْ لػػدل طػػٛب  التجٓر

% 7 :5%   كأف هستكل إدارة الت ٓٓر هىيفض بىسبة 56الجاهعة هىيفض بىسبة 
%   كهػػا  0 :2كل الػػكعِ بهتطمبػػات عصػػر الػػذكاب بىسػػبة   كػػذلؾ اىيفػػاض هسػػت

أظٍرت الىتامج كجكد تبآف داؿ إحصامٓا يْ هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل عٓىة 
البحث تبعا لبعض هت ٓرات الدراسة   يبالىسبة لمجىس كاىت الفركؽ دالً يْ هحػكر 

هحػػاكر التفكٓػػر  بػػاقْيقػػط ككاىػػت الدٚلػػة لصػػال  الػػذككر   أهػػا  التيطٓطػػْالتفكٓػػر 
اٚستراتٓجْ يمػـ تكجػد يػركؽ دالػة بػٓف الجىسػٓف    كبالىسػبة لطبٓعػة الدراسػة يكاىػت 
الدٚلة لصال  الكمٓات العهمٓة يْ جهٓث الهحاكر   أها هحػؿ ا٘قاهػة يكاىػت الدٚلػة 

اٖعمػػِ    التعمٓهػػْلمكالػػدٓف لصػػال  الهسػػتكل  التعمٓهػػْلصػػال  الح ػػر   كالهسػػتكل 
لصػال  أصػحاب الػديكؿ العمٓػا     كػذلؾ أك ػحت الىتػامج  شٍرمالكهتكسط الديؿ 

كجػػكد تبػػآف داؿ إحصػػامٓا يػػْ هسػػتكل إدارة الت ٓٓػػر  لػػدل عٓىػػة البحػػث تبعػػا لػػبعض 
هت ٓرات الدراسة   يكاىت دالً كيقػا لطبٓعػة الدراسػة لصػال  الكمٓػات العهمٓػة   هحػؿ 
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 التعمٓهػػػْالهسػػػتكل  لمكالػػػدٓف لصػػػال  التعمٓهػػػْا٘قاهػػػة لصػػػال  الح ػػػر   الهسػػػتكل 
لصػػال  أصػػحاب الػػديكؿ العمٓػػا   بٓىهػػا لػػـ تكجػػد  الشػػٍرماٖعمػػِ   كهتكسػػط الػػديؿ 

يػػػركؽ كيقػػػا لمجػػػىس   كهػػػا كجػػػد تبػػػآف داؿ إحصػػػامٓا يػػػْ هسػػػتكل الػػػكعِ بهتطمبػػػات 
عصػػػر الػػػذكاب لػػػدل عٓىػػػة البحػػػث حٓػػػث كاىػػػت دالػػػً كيقػػػا لمجػػػىس لصػػػال  الػػػذككر   

مٓة يْ جهٓث الهحػاكر   كهحػؿ ا٘قاهػة لصػال  كطبٓعة الدراسة لصال  الكمٓات العه
اٖعمػِ   كهتكسػط  التعمٓهػْلمكالػدٓف لصػال  الهسػتكل  التعمٓهػْالح ر   الهسػتكل 

لصال  أصحاب الديكؿ العمٓا    كها كجدت عٛقة ارتباطٓة هكجبػة  الشٍرمالديؿ 
جْ   بػػػٓف القػػدرة عمػػػِ إدارة الت ٓٓػػػر   كالتفكٓػػػر اٚسػػػتراتٓ 20 2عىػػد هسػػػتكل دٚلػػػة 

بػػٓف القػػدرة عمػػِ إدارة الت ٓٓػػر    20 2كعٛقػػة ارتباطٓػػة هكجبػػة عىػػد هسػػتكل دٚلػػة 
كالكعِ بهتطمبات عصر الذكاب    كأٓ ا عٛقة ارتباطٓة هكجبة عىد هستكل دٚلػة 

  كالػػػكعِ بهتطمبػػػات عصػػػر الػػػذكاب لػػػدل  اٚسػػػتراتٓجْبػػػٓف هسػػػتكل التفكٓػػػر  20 2
بػػٓف  20 2حصػػامٓا عىػػد هسػػتكل دٚلػػة عٓىػػة البحػػث    كػػذلؾ كجػػدت  يػػركؽ دالػػة ا

بٓػػة يػػْ تىهٓػة هسػػتكل التفكٓػػر اٚسػػتراتٓجْ    هتكسػطات درجػػات عٓىػػة البحػث التجٓر
كهستكل القدرة عمِ إدارة الت ٓٓر   كهستكل الكعِ بهتطمبات عصػر الػذكاب لصػال  

 لمبرىاهج   البعدمالتطبٓؽ 

ـــات الرئيســـة: ػػػة  الكمم إدارة  اٚسػػػتراتٓجْ ٓػػػر التفك العصػػػبٓة يىٓػػػات البرهجػػػة الم ٓك
 هتطمبات عصر الذكاب   الت ٓٓر

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

A guide program based on the techniques of 

neuro- linguistic programming (N.L.P( for developing  

strategic thinking and Managing Change for university youth 

in the light of the requirements of the age of intelligence 
Dr.Fatma Mohamed Abo Elfetoh  Dr. Ahlam Abdel Azeem Mabrouk 

Assistant professor at the Department 

of Family and Childhood Institutions 

Management-Faculty of Home 

Economics-Helwan University  

Assistant Professor in Educational 

Home Economics Department, 

Faculty Of Home Economics 

Helwan University 

Abstract 

 The current research aims to prepare, implement and evaluate a A 

guide program based on the techniques of neuro- linguistic 

programming for developing strategic thinking and Managing 

Change for university youth in the light of the requirements of the 

age of intelligence. The core study sample consisted of (260) 

university students, including both sexes, who were chosen from a 

number of practical and theoretical colleges with "Helwan   /

mansoura" universities, and the experimental study sample 

consisted of (65) young men and women chosen from the sample. 

The core is from low-level awareness of strategic thinking, 

Managing Change, and research tools included a general data 

form, a strategic thinking questionnaire, Change Management 

questionnaire, an awareness survey of the requirements of the age 

of intelligence, a guide program based on the techniques of neuro- 

linguistic programming for developing strategic thinking and 

Managing Change for university youth in the light of the 

requirements of the age of intelligence. The research followed the 

descriptive, analytical, and experimental approach. The results 

showed that the level of strategic thinking among university 

students is low by 45%, and that the level of Change Management 

is low by 94.6%, as well as a decrease in the level of awareness of 

the requirements of the age of intelligence by 39.2%, and the 

results also showed a statistically significant variance in the level 

of strategic thinking Among the research sample, according to 

some variables of the study, according to gender, differences were 

indicative in the planning thinking axis only and the indication 

was in favor of males. As for the rest of the strategic thinking 



 

6 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

axes, there were no significant differences between the sexes. As 

for the nature of the study, the indication was in favor of practical 

colleges in all axes. Decipher Significant results in favor of the 

urban, the educational level of the parents in favor of the higher 

educational level, and the average monthly income for the benefit 

of higher-income earners, as well as the results showed a 

statistically significant variation in the level of  change 

management at the research sample according to some study 

variables, and it was a function according to the nature of the 

study in favor of practical colleges, Place of residence in favor of 

the urban, the educational level of the parents in favor of the 

higher educational level, and the average monthly income for the 

benefit of those with higher incomes, while there were no 

differences according to gender, and there was a statistically 

significant variation in the level of awareness of the requirements 

of the age of intelligence in the research sample, as it was There is 

a function according to gender in favor of males, and the nature of 

the study was indicative in favor of practical colleges in all axes, 

while the place of residence was indicative in favor of the urban, 

and the educational level of the parents in favor of the higher 

educational level, and the average monthly income for the benefit 

of higher incomes, and found a positive correlation at the level of 

0.01 indication between the ability to manage change, strategic 

thinking, and a positive correlation at the level of 0.01 indication 

between the level of strategic thinking and awareness of the 

requirements of the age of intelligence for the research sample, 

and also found statistically significant differences at the level of 

significance of 0.01 between the averages of the sample scores 

Experimental research in developing the level of strategic 

thinking, the level of ability to manage change, and the level of 

awareness of the requirements of the age of intelligence in favor 

of the post-program implementation. 
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      البحث:مقدمة 
ىتٓجة الثكرة التكىكلكجٓة الهتٛحقة  اتالتطَرٓشٍد العصر الحالْ هجهكعة هف     

هها  كالهجتهث كالهعريٓة كها صاحبٍا هف ت ٓٓر يْ الهجاٚت الهيتمفة الهرتبطة بالفرد 
عهمٓات الت ٓٓر ؿ الحدٓثة هو يٛاٖك اع  سآرةهك ؤلِ التطَٓر  السعْٓكجب أٌهٓة 

ريث الكفابة كالفاعمٓة لمفرد لٓسٍـ يْ بىاب ها هو شأىً  كؿػف الهستهر عَالبحث 
ر ذاتً كهجتهعً بصكرة بىابي تساعدي يْ هكاكبة التطكرات الهحمٓة   كالعالهٓة كتطٓك

ر      تطمب تطٓك يْ  َالتطَٓرالتعدٓؿ الهزٓد هو  إجرابكريث الكفابة كالفاعمٓة  ٓك
هف يٛؿ بذؿ الجٍد الهادٓة َغٓر الهادٓة َاٖسالٓب َالعىاصر ؿ اٌٖداف َالَسام
اٖداب ؿ تحسٓف ة هو أجػهستجٓبة لدَاعْ الت ٓٓر اليارجٓة َالدايمٓكرسـ اليطط 

   (0200 حسٓف الكٓرـ  )عبد ًٓا٘ىتاج الكفابةَزٓادة ؿ َتطَٓر أسالٓب العه

رل ىايذ الجعب )      ر الت ٓرات الهيتمفة التْ تجتاح العص إطارأىً يْ  (0200ٓك
الهيتمفة لتىهٓة  تكسبٍـ الطرؽالحالْ ٓجب عمٓىا أف ىربْ شبابىا التربٓة الهرىة التْ 

الهٍارات كالقدرات الشيصٓة كالبحث عف الهعمكهات كالتعاهؿ البىاب هث التكىكلكجٓا 
مٍـ  الهجتهث الحدٓثة يْ إطار القٓـ الدٓىٓة كهبادئ  بىاب الهجتهث  لمهشاركة يْبها ٌٓؤ

  كالهجتهث لمفرد  كاٚجتهاعْ اٚقتصادمكا٘ىتاج يٓعزز الهستكل هف يٛؿ العهؿ 

دٌا القكٓة التْ       حٓث ٓهثؿ الشباب يْ كؿ أهة عهكدٌا الفقرم  كقمبٍا الىابض  ٓك
هزة الكصؿ التْ  كتحهْ تبىْ  كهيزكف طاقتٍا الهتديؽ الذم ٓهٌٗا حٓكٓة كىشاطان  ٌك

ت العىآة بٍـ  كالحرص عمِ حسف تربٓتٍـ تربط بٓف الحا ر كالهستقبؿ  كهف ٌىا كجب
عدادٌـ  لها ٓتهتعكف  الهجتهعات كها ٓعتبر الشباب كقكدان لحركات الت ٓٓر يْ كؿ  كا 

بً هف حهاسة القمب  كذكاب العقؿ  كحب اله اهرة كالتجدٓد  كالتطمث دامهان إلِ كؿ 
ك تراثان صحٓحان )ىايذ إٚ ها كاف دٓىان قكٓهان  أ كالتقالٓد جدٓد  كالثكرة عمِ التبعٓة 

  (0200 الجعب 

يالهعمكهات أصبحت تت اعؼ باستهرار  كالىشر أصب  هتاحا لمجهٓث  يٓجب أف      
مٍـ لمتهٓٓز بٓف الهعمكهات الهتاحة بصكرة  هف اىتقاب ها ٌـ  تهكىًٓهعد الشباب بها ٌٓؤ

الت ٓرات  كاهتٛؾ هٍارات التعاهؿ هث ال  كط الهيتمفة التْ ايرزتٍا الًٓ بحاجة 
ر هٍاراتٍـ الهيتمفة بصكري تهكىٍـ هف التكٓؼ كالتفاعؿ البىاب هث  الهعاصرة  هث تطٓك
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 Chenoy, Dilip; Ghosh, Shobhaالت ٓرات الهعاصرة الهتٛحقة اليطِ ) 
Mishra ,2019   ) 

عصر  قد تهٓزي الذكاب عصر  الهعمكهاتٓة كأفكاف عصر الهعرية ثـ عصر      
كاىت عهمٓة  كأراب هٓة كبٓرة هف الهعمكهات كاٖيكار  كالىظٓرات الهعرية بىشر ك

القادة  الهفكٓرف  كالعمهاب الىشر حكرا عمِ يمة هف لٍـ إهكاىٓات كصٛحٓات الىشر 
تطكرت يًٓ التكىكلكجٓا بشكؿ كبٓر  الهعمكهاتٓة كالتْجاب بعد ذلؾ عصر  كالهؤلفٓف 

ٍذا الكـ الٍامؿ هف الهعرية التْ ٓستهر كاٚسترجاع ل الفٍرسةسٍؿ عهمٓة التيٓزف  
يأصبحت الحاجة  اٖعهاؿ كالكظامؼإىتاجٍا ب زارة  تطكرت يٛؿ ٌذي الفترة 

 الهدارس كالجاهعاتلمتيصصات الهتعمقة بالتكىكلكجٓا همحة هها ديث العدٓد هف طمبة 
ا إلِ التكجً   كها هحمٍاكها ايتفت العدٓد هف الكظامؼ التْ حمت التكىكلكجٓا  ىحٌك

كعاد ٌىاؾ حاجة لٍا  ها ىعٓشً أف ٌك عصر  اهتداد لسابقًٓ يْ شْب  الذكاب ٌك
سٓرث  ك هستهر يْ  كايً جكاىب الحٓاي  شْب كت ٓرأساسْ ٌك الت ٓٓر  ذكاب يْ كؿ 

 (  0200)رك ة عٓدة   

جهٓث هجاٚت  يْكىظرا ٖف ا٘دارة هف أكلِ اٌتهاهات الهجتهعات الحدٓثة       
 يْكالتربكٓة كالتعمٓهٓة   حٓث باتت تشهؿ هجهؿ الىظـ  كاٚجتهاعٓة ٚقتصادٓةاالحٓاة 
ت هىً هف عهمٓات التىظٓـ كالتكجًٓ كالتىسٓؽ كالتكجًٓ ٓ   كها اٚجتهاعْالبىٓاف 

ر اٖيراد كالجهاعات   كالعاهؿ  يْ الرمٓسْالهرتكز  ٌْكالهتابعة   يا٘دارة  تطٓك
ٚت كاية بها ٓساعد الفرد عمِ التكٓؼ بصكرة بىابة  الهجا يْتحقٓؽ التىهٓة لالحاسـ 

 (  0200هث الت ٓٓرات الهيتمفة يْ الهجتهث ) هىٓر شقكرة   

ظؿ ٌذي  يْكالت ٓٓر الهيطط هف أٌـ عكاهؿ بقاب الفرد كياصة الشباب      
تستمـز  كالتْتذير بٍا البٓمة الهحٓطة ىتٓجة لسهات عصر الذكاب  التْالهت ٓرات 
تجكد بٍا  التْبؿ استيداـ الت ٓٓر ككسٓمة ٚغتىاـ الفرص  هعً لت ٓٓر كالتكٓؼ هكاكبة ا

عتهد ت ٓٓر سمككٓات الفرد ىحك الت ٓٓر عمِ ت ٓٓر هٍاراتً    البٓمة اليارجٓة   ٓك
تـ ذلؾ عف طٓرؽ التدٓرب هف يٛؿ البراهج كالىدكات  كاتجاٌاتً   كادراكً   كتكقعاتً ٓك

(   ) رقٓة البدآرف   يٓرد القكاسهة   0229رحٓـ   كيرؽ العهؿ ) سمهِ عبد ال
0202 ) 
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رل هحسف الي ٓرل )       ( أف الت ٓٓر شدٓد اٌٖهٓة   يٍك ظاٌرة  0222ٓك
اقتصادٓة اجتهاعٓة سٓاسٓة هركبة تتعدل أٌهٓتٍا كتتجاكز حدكد ها ٓحققً يْ الحا ر 

ػػػادة كتهتد إلِ الهستقبؿ   كأف الٍػدؼ هػف الت ٓٓػر ٌػك ريػث ا لكفػابة كتحسػٓف الفاعمٓػة كٓز
ػػػادة القدرة  القػػػدرة عمِ العهػػػؿ كاستح ػػػار الهسػػػتقبؿ كالتىبػػػؤ بالهشػػػكٛت كاٖزهػػػات كٓز

 (  0205الكبٓسِ    )عاهرعمِ هكاجٍتٍا قبؿ كبعد حدكثٍا 

هعرية استيداهات ال يْكيِ ظؿ الكاقث الهعاصر الذل ٓشٍد ا طرادا هستهرا      
لكؿ هف ٓبحث  صٚ هىايإف ادراؾ عهمٓة الت ٓٓر هتطمبا ككاجبا  كالتكىكلكجٓا كالثقاية 

كالتعاهؿ هعً لـ ٓعد كٓاف أك  العصر يالت ٓٓر سهة هف سهات  كالريعة عف التقدـ 
 اٚقتصادمعصر اٚىفتاح  يْبؿ أصب  اهرا حتهٓا  التح ر سهة هف سهات 

ؤكد   ( 0229 رقب ال )حهاد الهعمكهاتْكاٚىفجار  ( عمِ أف :022)عبٓد  عكىْٓك
حٛؿ التقمٓدٓة القدٓهةكاٚجرابات بالطرق َاٖسالٓب ؿ ىحَ ترك العهاٚىطٛؽ   كا 

 لٗدابؿ ؤٓجاد ا٘بداع ٓتطمب ابتكار أسالٓب أي  كالعهؿ عمِ كالجدٓدةالحدٓثة  الطرؽ
  اٚدامٓة تتىاسب كالطرؽ كا٘جرابات الجدٓدة الطرق  تككفكاف 

ا إذا أردىا ٖعهالىا       عد التفكٓر اٚستراتٓجْ يْ عالهىا الهت ٓر أهرا  ركٓر ٓك
 الهستقبؿ أحد أٌـ اٖسالٓب الهعاصرة يْ ا٘دارة ككىً ٓهثؿ أداي لصىاعة  التهٓٓز  يٍك

ف صىاعة الهستقبؿ صىاعة بشٓرة ٚزهة كحتهٓة يهف ٓعجز عف التىبؤ بالهستقبؿ  ٖك
 (  0202) ىٍاؿ العشِ   تكٓؼ هث الهت ٓرات الهعاصرة  ٓكاجً هشكٛت عدٓدة لم

هٓز      عطًٓ  التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓك صاحبً بأىً ٓجعمً هف أصحاب البصامر ٓك
يمؽ لدًٓ القدرة عمْ  القدرة عمْ صٓاغة ككتابة ال آات كاٌٖداؼ بعٓدة الهدم  ٓك

ىاسب القدرة عمْ اٚست ٛؿ تحمٓؿ كدراسة كتقٓٓـ البٓاىات كالقدرة عمْ اتياذ القرار اله
ياٖيراد ٌـ    ( 0200عكاد    يتحْاٖهثؿ لمهكارد الهتاحة كتقدٓـ اعمْ جكدة ههكىة ) 

ـ الذٓف ٓتكلكف  الذٓف ٓحددكف اٌٖداؼ كالسٓاسات ٓك عكف اليطط كالبراهج   ٌك
قكهكف بتكٓزث اٖدكار كالهسمكلٓات   كذلؾ اٚستفادة هف اٚهكا ىات تصهٓـ التىظٓـ   ٓك

قكهكف  اٖعهاؿ بها ٓعكد بالىفث كالفامدة  بأدابكالهكارد الهتاحة   كترشٓد استيداهٍا   ٓك
 (  :022عبٓد    عكىْعمِ الفرد كالهجتهث ) 

ذكر صٛح       (  أف ال رض هف التفكٓر اٚستراتٓجْ ٌك ك ث 0202)  الىعٓهْٓك
ً بصدد الهستقبؿ الهحتهؿ   كأف ش باب الٓكـ ٓجب أف تصكر لٛستراتٓجٓات كرٓؤ
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ٓتكير لدٍٓـ أبعاد يكٓرة غٓر اعتٓادٓة تتٓ  لٍـ إهكاىٓة التصكر كالتأهؿ كالحدس 
كالتبصٓر كا٘دراؾ ٚيتراؽ الهجٍكؿ   كتقٓربا لصكر الهستقبؿ تهٍٓدا ٚتياذ القرارات 

( أف التفكٓر  2015) Tavakoli , Judith louton    كأشار  ا٘ستراتٓجٓة
 كْعباري عف هجهكعً هف الهفآٌـ كا٘جرابات كاٖدكات الهصههة اٚستراتٓجْ ٌك 

ىفذ بطرؽ تهتاز بالحكهة كالهٍارة كٓتعمـ بشكؿ  تساعد الفرد عمِ أف ٓيطط ٓك
    الحالْبها ٓتىاسب هث الت ٓرات يْ العصر   إستراتٓجْ

اٌٚتهاـ  تكجًٓ( بأٌهٓة Grand-Clement, Sarah,2017كأكصت دراسة )      
بهٍارات عصر الذكاب   حتِ  كتأٌٓمٍـهٓة هٍارات اٚيراد يْ العصر الرقهْ ىحك تى

ٓتثىِ لٗيراد اٚلتحاؽ بالهٍف الهىاسبة   كتأٌٓؿ اٖيراد بهتطمبات العصر الرقهْ 
ر  كياصة جٓؿ الشباب هف يٛؿ تقدٓـ البراهج الهيتمفة لتىهٓة هٍاراتٍـ   كتطٓك

 ارات عصر الذكاب لدل يمات الهجتهث الهيتمفة  البراهج التعمٓهٓة الىظاهٓة لتىهٓة هٍ

ة العصبٓة عاهٛ ٌاها       الفرد لمت ٓٓر كالعهؿ عمِ  ٖدراؾكتهثؿ البرهجة الم ٓك
ر الذات لتحقٓؽ اٌٖداؼ الهيتمفة هف يٛؿ تحمٓؿ أسمكب تفكٓر الفرد لصىث "  تطٓك

ٓة العصبٓة عمِ  كها تعهؿ البرهجة الم ك  هحاكاتً ىهكذج " لمتهٓز ٓستطٓث الفرد 
س     ( 0206است ٛؿ قدرات الفرد الدايمٓة كتحدٓد أٌداؼ يعالة لتحقٓقٍا  )كاركلٓف بٓك

( كهجهكعة ىهاذج كهبادئ N.L.Pحٓث تعتبر البرهجة الم كٓة العصبٓة )      
لكصؼ العٛقة بٓف العقؿ كالم ة سكاب كاىت ل ة حريٓة أك غٓر حريٓة ) جسدٓة(   

لعٛقة بٓىٍها )برهجة ( لمتأثٓر عمِ عقؿ الشيص كجسدي كتفكٓري ككٓؼ ٓجب تىظٓـ ا
يف ٖف كؿ شيص ٓ فِ أسمكبً عمِ  يٍْتهعد يف كعمـ التفكؽ الشيصْ    يٍْ  

ها ٓقكـ بً   كها أىٍا عمـ ٖىٍا تقدـ هىٍجان كطٓرقة ٚكتشاؼ اٖسالٓب التْ ٓستيدهٍا 
(   كهصطم   0209كهاش  اٖشياص الهتفكقكف يْ الهجاٚت الهيتمفة ) ٓكسؼ 

ِ تعىْ كٓفٓة programmingالبرهجة )  ( ٌك لفظ هقتبس هف عمـ الحاسكب   ٌك
ك عمـ ٓكشؼ  إدراؾ العقؿ لٗشٓاب هف حكلىا كالتْ تشٓر إلِ تفكٓر كادراؾ الفرد   ٌك
هدىا بأدكات كهٍارات ٓستطٓث بٍا الفرد  عف عالـ اٚىساف الدايمْ كطاقاتً الكاهىة ٓك

ِ شيصٓتً كتفكٓري كسمككً كأداؤي كقٓهة   كالعكامؽ التْ تقؼ يْ طٓرؽ التعرؼ عم
 (   0200ابداعً )هؤهف هتكلْ   



 

11 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ـ ٌها العالهاف جكف جرىدز 0:82كأكؿ هف ابتكر البرهجة الم كٓة العصبٓة عاـ      
رجث لً الف ؿ يْ اكتشاؼ يكرة ىهذجة  أستاذ عمـ الم ة بجاهعة ساىت كركزكالٓفكرىٓا ٓك

ات الم كٓة   كٓرتشارد باىدلر حٓث ٓرجث لً الف ؿ يْ يكرة البحث عف الحاسب الهٍار 
ة كالربط بٓف البراهج  ذاف اٚكتشاياف ىهذجة الهٍارات الم ٓك يْ عقكؿ البشر  ٌك
الحاسكبٓة كالبراهج العقمٓة كقد بىِ أعهالٍـ عمِ أبحاث كثٓرة قاـ بٍا هجهكعة هف 

ة تهكىكا هف تحدٓد هجهكعة هف الكسامؿ الىاجحة العمهاب   كهف يٛؿ التجارب الهيتمف
الهتكررة هف الىهاذج السمككٓة لمذٓف تعكدكا الحصكؿ عمِ الىجاح ككاىكا قادٓرف عمِ 

ـ عمِ كٓؼ ٓصؿ الىاجحكف   لٕيٓرفاىجاز ٌذي الىهاذج كتعمٓهٍا    يقد كاف تركٌٓز
ِ الىهاذج التْ سهٓت يٓها بعد بالىهاذج الم ٓك ة العصبٓة كالتْ تككف إلِ أٌدايٍـ  ٌك

هىٍا ٌذا العمـ   كأٌـ ها تكصؿ إلًٓ ٌذاف العالهاف أف الىاس ٓتصريكف بىاب عمِ 
براهج عقمٓة   كبذلؾ تعد البرهجة الم كٓة العصبٓة كهجهكعة ىهاذج كهبادئ لكصؼ 
العٛقة بٓف العقؿ كالم ة ككٓؼ ٓجب تىظٓـ العٛقة بٓىٍـ ) برهجة( لمتأثٓر عمِ عقؿ 

 كذلؾ التأثٓر قد ٓككف بعمـ ككعِ الشيص   كبذلؾ تٍدؼ إلِ هساعدة  تفكٓريك الفرد 
الفرد عمِ تحقٓؽ بعض ا٘ىجازات كتحقٓؽ اٌٖداؼ هث هحاكلة تفكٓؾ الهعتقدات 
القدٓهة التْ تشيص عمِ أىٍا هعٓقة لتفكٓر الفرد   كهف ٌىا تـ تسهٓتٍا بالبرهجة أم 

 (   Kudliskis, Voldis,2013)أىٍا تعٓد برهجة العقؿ عف طٓرؽ الم ة  

ذكر كٛ هف        ة العصبٓة Allan, F.; Bourne(2012 ٓك ( أف لمبرهجة الم ٓك
يكامد كثٓري لمفرد تتهثؿ يْ السٓطرة عمِ الهشاعر   التحكـ يْ طٓرقة التفكٓر   
اٚستفادة هف الكقت بشكؿ أكثر كفابة   هعرية كٓفٓة الحصكؿ عمِ الىتامج   التعرؼ 

ستراتٓجٓات ىجاح كتفكؽ كىبكغ أيٓرف كهف ثـ تطبٓقٍا عمِ الىفس   الت مب عمِ ا
عمِ التأثٓرات السمبٓة لمتجارب الها ٓة   التركٓز عمِ اٌٖداؼ كتكظٓؼ طاقات الفرد 
ا   ريث هستكل أداب الفرد   ت ٓٓر العادات ال ٓر هرغكب يٍٓا   إٓجاد طرؽ  ٘ىجاٌز

ىجاز اٖ ة الشعكر بهعىِ الحٓاي  إبداعٓة لحؿ الهشكٛت كا   ٌداؼ الهيتمفة   تقٓك

ة العصبٓة       كقد أجٓرت العدٓد هف الدراسات بٍدؼ تكظٓؼ يىٓات البرهجة الم ٓك
( يْ برىاهج لتىهٓة اٚبداع اٚىفعالْ 0205هىٍا   يكظفتٍا عمًٓ هحهد )  كاٚستفادة

راض الىفسٓة (  يْ يفض اٖع0205كالذكاب الركحْ   ك دراسة أسهاب عابدٓف )
( يكظفتٍا  0202السمبٓة لدل الهرأة يْ هرحمة هىتصؼ العهر    كأها هركة عمكاىْ ) 

اب اٚجتهاعْ لدل تٛهٓذ الهرحمة ا٘عدادٓة    ك الشايعْ الشايعْ  يْ يفض الٌر
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(  كظفٍا يْ الكشؼ عف أثر تدٓرب  التٛهٓذ عمِ برىاهج التفكٓر ا٘ٓجابْ  0202)
( يكظفت تمؾ الفىٓات يْ ريث هستكل  0202بٓىها هريت عمِ) كالتدعٓـ الذاتْ   

( ياست مٍا يْ تحسٓف التكايؽ  0200التحكـ الذاتْ لبعض السمككٓات   كحاتـ إهاـ )  
( يكظفت تمؾ 0206الىفسْ كالدراسْ لبطْب التعمـ    كدراسة يادٓة عبدالىبْ ) 
كر بجكدة الحٓاة لدل البرهجٓات يْ تىهٓة الذكاب الكجداىْ كهديؿ لتحسٓف الشع

( يكظفت الفىٓات يْ 0200الهراٌقٓف الهعاقٓف بصٓران    أها دراسة إسهاعٓؿ الٍمكؿ ) 
 تىهٓة الدايث لٙىجاز  

( )  Carey, John; Churches,2010هف ) دراسة كٛكقد أكصت      
Farahani, Fahimeh  ,2018 (  )Caballero, David ,R2018( )Vieira, 

Cristina Rocha,2013 (  )Helm, David Jay , 2017 ًٓبأٌهٓة تكج )
ر الهٍارات  اٌٚتهاـ ىحك اٚستفادة هف  يىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة يْ تطٓك
الهيتمفة لٗيراد يٓها ٓرتبط بهٍارات التعاهؿ هث تحدٓات الحٓاي الهتىكعة بها ٓسٍـ يْ 

ر هٍاراتً كقدراتً الهيتمفة بصك   رة إٓجابٓة  هساعدة الفرد يْ تطٓك

  البحث :مشكمة 
ٓعد الت ٓٓر تحركا دٓىاهٓكٓا باتباع طرؽ كأسالٓب هستحدثة ىاجهة عف اٚبتكارات      

طٓاتً جكاىب إٓجابًٓ كسمبًٓ لمفرد كالهجتهث كيؽ اٚستعداد  يْلٓحهؿ  كالفكٓرة الهادٓة 
لتأتِ إدارة  تجىبٍا   فٚ ٓهك  كيِ جهٓث اٖحكاؿ ىجد أف الت ٓٓر ظاٌرة  ا٘ىساىْ

الت ٓٓر بقصد  ٘حداثالت ٓٓر لتعبر عف كٓفٓة استيداـ أي ؿ الطرؽ اقتصادٓا كياعمٓة 
كهث زٓادة القدرة عمِ التكٓف َالتَايق هث هت ٓرات الحٓاة تحقٓؽ الفرد ٌٖدايً   

 ( 0205الكبٓسِ    )عاهر  يٍٓاالظركؼ الهيتمفة 

ذكاب الرغبات كتىهٓة الدايث كالحايز حٓث ٓعهؿ الت ٓٓر عمِ تفجٓر الهطالب كا       
ر كتحسٓف هتٛزهٓف يْ  اٚبتكار ىحك اٚرتقاب كالتقدـ ىحك  كها ٓستدعًٓ ذلؾ هف تطٓك

كؿ شْب   كهف ثـ يإف إدارة الت ٓٓر تعهؿ كبر أهاف  يـ ٓهكج دايمً كتىصٍر يًٓ 
هؿ عمِ قامـ كالع كاية التٓارات كالرغبات كالدكايث كتتجً جهٓعٍا إلِ ريض ها ٌك

ري كتحسٓىً هف يٛؿ عهمٓات ا٘صٛح كالهعالجة لمعٓكب كاٖيطاب كالقصكر  تطٓك
 (   0222  الي ٓرمالتْ حدثت كالهشاكؿ التْ ىجهت عىٍا ) هحسف 
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 ىتٓجة لمت ٓرات ا٘دارة يْ الحدٓثة التكجٍات هف تعتبر الت ٓٓر إدارة كىظرا ٚف      
ف البٓمة الهحٓطة بىا   يْ السٓرعة العدٓد هف الهىظهات كالتْ هف أٌهٍا اٖسرة  ٖك

 ٚبد الهجاؿ ٌذا باتت تكاجً العدٓد هف التحدٓات كاٖزهات يفْ التعمٓهٓةكالهىظهات 
دارة الت ٓٓر كظاٌرة الت ٓٓر بٓف التهٓٓز هف كأصكؿ   لذا يإف  كأسس قكاعد لً كهىٍج كا 

بكفابة كياعمٓة لمعبكر هف  الت ٓٓر ٘دارةالشباب ياصة يْ حاجً إلِ هف ٓأيذ بأٓدٍٓـ 
ر كالتحسٓف    ؤو ؤدارة الت ٓٓر تٍتن اٌتهاهاً قَٓاً كسط اٖهكاج العاتٓة إلِ بر التطٓك

هث اٖحداث ؿ َهو ٌىا يإىٍا ٚ تتفاع   بالقدرة عمِ التكٓف السرٓث هث اٖحداث  
ا اتجاٌٍالسٓطرة عمٍٓا َالتحكن يْ ؿ يقط َلكىٍا أٓ اً تتَايق َتتكٓف هعٍا َتحاَ

 (  :022كهسٓرتٍا ) عكىِ عبٓد   

( ب ركرة اتباع أسمكب التيطٓط السمٓـ   0227كلقد أكصت ابتساـ هرزكؽ )      
دياؿ تكىكلكجٓا جدٓدة هف  ك ركرة احداث ت ٓٓر يِ اتجاٌات كهٍارات اٚيراد   كا 

)    Sheikh, S. R.; Sheikhأجؿ احداث الت ٓٓر   كها أكصت دراسة كٛ هف 
أٌهٓة تىهٓة هٍارات بGrand-Clement, Sarah  (2017  ) كدراسة  (    2019

ؿ الفرد لٛستفادة هف  أيراد الهجتهث يْ  كب هفٍـك كهتطمبات عصر الذكاب    بها ٌٓؤ
التقىٓات الحدٓثة بأقصِ صكرة ههكىة   كياصة جٓؿ الشباب هف يٛؿ تقدٓـ البراهج 

ر البراهج ال تعمٓهٓة الىظاهٓة لتىهٓة هٍارات عصر الهيتمفة لتىهٓة هٍاراتٍـ   كتطٓك
 الذكاب لدل يمات الهجتهث الهيتمفة  

( عمِ أف حتهٓة إتقاف الفرد لهٍارات عدٓدي يْ 0200)كتؤكد رك ة عٓدي      
هجاٚت هتىكعة    يمـ ٓعد أم هىا بهعزؿ عف الت ٓرات العالهٓة التْ حكلت العالـ إلِ 

ات الشيصٓ  ة كاٚجتهاعٓة كالهٍىٓة   قٓرً ص ٓرة عمِ كاية الهستٓك

 فعبد الحس( كدراسة  سهٓة  0209كتؤكد دراسة كٛ هف عمِ الحاكـ )      
( أف التفكٓر ا٘ستراتٓجْ ٓهعد عىصرا اساسٓان كركٓزة كطٓدة لهكاجٍة الفرد 0209)

لمتحدٓات الهعاصرة     كتكصمت ىتامج تمؾ الدراسات إلِ أف التفكٓر اٚستراتٓجْ هف 
اٌٚتهاـ إلِ التفكٓر اٚستراتٓجْ  تكجًٓالحدٓثة التْ ٓجب اهتٛكٍا   كأٌهٓة الهٍارات 

يْ اٖبحاث الهستقبمٓة لهكاجٍة التحدٓات البٓمٓة الرمٓسٓة هثؿ العكلهة كالهىايسة 
ٛن عف الت ٓٓر     كالهعرية كالجكدة كاٖيٛؽ ي 
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هسار يكرل لً يط  ( عمِ أف التفكٓر اٚستراتٓجْ:022كها أكد ىعٓـ الظاٌر )     
 اٖيكار الهتشابكة كالتصكرات التْ ٚ التهٓٓز بٓفسٓر ياص بً ٓهكف العقؿ هف 

ككف التفكٓر يعاٚ  ٓحتاجٍا الذٌف أثىاب تفكٓري يْ هك كع هعٓف لً أٌداؼ هحددة   ٓك
رل عٓسِ الهٛ  )  (  0227عىدها ٓحقؽ الىتامج الهىشكدة بأقؿ جٍد كأقصر كقت   ٓك

سمة هف العهمٓات الهعقدة التْ تجرل يْ الدهاغ البشرل بسرعً هذٌمة   أف التفكٓر سم
هٍهتٍا تبسٓط اٖهكر التْ تش ؿ الذٌف   كتحمٓمٍا إلِ عىاصر أكلٓة قابمة لمربط 
ر   كهف ثـ اليركج بقاعدة أك أسمكب لهكاجً العالـ  كالهقارىة كالعرض كالتهثٓؿ كالتصٓك

 امقا أهاـ أم تقدـ      الهحٓط   حٓث أف التفكٓر الحر ٓشكؿ ع

( بأٌهٓة الهراجعة الذاتٓة كالكقكؼ عمِ حقٓقة  0202)كأكصِ جاسـ سمطاف      
كال كص يْ اٖعهاؽ  العهمْكالتدٓرب  اٖكادٓهْالكاقث   كأكد عمِ أٌهٓة الصقؿ 

عادة تركٓبٍا هف جدٓد كيؽ أيكار كرؤل  كههارسة العهمٓات العهمٓة الهعقدة كتحمٓمٍا كا 
 ٓة جدٓدة غٓر هعٍكدي   كذلؾ لٓس باٖهر الٍٓف                                                                  ابتكار 

تـ حصري هف البراهج الهعتهدة عمِ البرهجة الم كٓة العصبٓة  عمِ ها كبىابن      
ٓجابٍٓا اؿ ا٘دارة دراسات ربطت بٓف البرهجة الم كٓة العصبٓة كهج تكجد   إٚ اىً ٚ كا 

  كىظران لها ٓتهٓز بً العصر الحالْ هف سرعة التطكر كالت ٓر عمِ كاية هجاٚت 
الحٓاة   هها ٓتطمب أٌهٓة اكساب الفرد أىهاط هيتمفة لمتعاهؿ هث هت ٓرات الحٓاي 
ر الهٍارات الشيصٓة كأسالٓب التعاهؿ هث أيٓرف   لذا تكهف هشكمة الدراسة  كتطٓك

الم كٓة يْ تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل الشباب  البرهجةت يْ كٓفٓة تكظٓؼ يىٓا
 لهكاجٍة الت ٓٓر تهشٓا هث هتطمبات عصر الذكاب    الجاهعْ

 تبمورت مشكمة الدراسة في اإلجابة عمي التساؤالت التالية : مما سبق عرضة 

 ايْ  "عٓىة البحث" الجاهعْأٌـ هجاٚت الت ٓٓر التْ ٓرغب الشباب  ٌْ ها  ؟ت ٌٓٓر
  ؟  "عٓىة البحث" الجاهعْها هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل الشباب 
  ؟ "عٓىة البحث" الجاهعْها هستكل إدارة الت ٓٓر لدل الشباب 
  ؟  "عٓىة البحث" الجاهعْبهتطمبات عصر الذكاب لدل الشباب  الكعْها هستكل 
 يْ القدرة  " " عٓىة البحث  الجاهعْالشباب  ٌؿ تكجد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة لدل

هحؿ  –طبٓعة الدراسة  – )الجىسكيقا لهت ٓرات البحث  اٚستراتٓجْعمِ التفكٓر 
 الشٍرم(؟هتكسط الديؿ  –هستكل تعمٓـ الكالدٓف  –ا٘قاهة 
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 يْ القدرة  "عٓىة البحث" الجاهعْالشباب  ٌؿ تكجد يركؽ ذات دٚلة احصامٓة لدل
 –هحؿ ا٘قاهة  –طبٓعة الدراسة  – س)الجىعمِ إدارة الت ٓٓر كيقا لهت ٓرات البحث 

 الشٍرم(؟هتكسط الديؿ  –هستكل تعمٓـ الكالدٓف 
  يِ الكعِ "عٓىة البحث" الجاهعٌْؿ تكجد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة بٓف الشباب 

هحؿ  –طبٓعة الدراسة  –بهتطمبات عصر الذكاب كيقا لهت ٓرات البحث ) الجىس 
 ( ؟ الشٍرمسط الديؿ هتك  –هستكل تعمٓـ الكالدٓف  –ا٘قاهة 

  ٌؿ تكجد عٛقة ارتباطٓة بٓف القدرة عمِ إدارة الت ٓٓر كالتفكٓر اٚستراتٓجْ لدل عٓىة
 البحث؟

  بهتطمبات عصر الذكاب  كالكعٌْؿ تكجد عٛقة ارتباطٓة بٓف هقٓاس إدارة الت ٓٓر
 البحث؟لدل عٓىة 

  ْبهتطمبات عصر  عْكالك ٌؿ تكجد عٛقة ارتباطٓة بٓف هقٓاس التفكٓر اٚستراتٓج
 الذكاب لدل عٓىة البحث؟

 ة العصبٓة يْ تىهٓة التفكٓر  ها هدل ياعمٓة برىاهج قامـ عمِ يىٓات البرهجة الم ٓك
دارة الت ٓٓر لدل الشباب  يْ  كب هتطمبات  "عٓىة البحث" الجاهعْاٚستراتٓجْ كا 

  الذكاب؟عصر 
  البحث:أىداف 

ة  إرشادمهج دراسة ياعمٓة برىاييدف البحث الحالي إلي  قامـ عمِ يىٓات البرهجة الم ٓك
دارة الت ٓٓر لدل الشباب  يْ  كب  الجاهعْالعصبٓة يْ تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ كا 

 يٛؿ;هتطمبات عصر الذكاب هف 
ا يْ  الجاهعْأٌـ هجاٚت الت ٓٓر التْ ٓرغب الشباب  تحدٓد -0  ت ٌٓٓر
 الجاهعْ ب هستكل التفكٓر ا٘ستراتٓجْ لدل الشبا تحدٓد -0
  الجاهعْ تحدٓد هستكل إدارة الت ٓٓر لدل الشباب  -2
 الجاهعْ بهتطمبات عصر الذكاب لدل الشباب  الكعْتحدٓد هستكل  -5
 اٚستراتٓجْيْ هقٓاس التفكٓر  "عٓىة البحث" الجاهعْالشباب  تحدٓد الفركؽ لدل -6

تعمٓـ  هستكل -هحؿ ا٘قاهة  –طبٓعة الدراسة  – )الجىسكيقا لهت ٓرات البحث 
 الشٍرم( هتكسط الديؿ  –الكالدٓف 

يْ هقٓاس إدارة الت ٓٓر كيقا  "عٓىة البحث" الجاهعْالشباب  تحدٓد الفركؽ لدل -7
 –هستكل تعمٓـ الكالدٓف  –هحؿ ا٘قاهة  –طبٓعة الدراسة  – )الجىسلهت ٓرات البحث 
 الشٍرم( هتكسط الديؿ 
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يِ هقٓاس الكعِ بهتطمبات  ٓىة البحث""ع الجاهعْتحدٓد الفركؽ لدل الشباب -8
 –هحؿ ا٘قاهة  –طبٓعة الدراسة  – )الجىسعصر الذكاب كيقا لهت ٓرات البحث 

   الشٍرم(هتكسط الديؿ  –هستكل تعمٓـ الكالدٓف 
الكشؼ عف العٛقة اٚرتباطٓة بٓف القدرة عمِ إدارة الت ٓٓر كالتفكٓر اٚستراتٓجْ -9

 البحث لدل عٓىة 
عٛقة اٚرتباطٓة بٓف هقٓاس إدارة الت ٓٓر كالكعِ بهتطمبات عصر الذكاب تك ٓ  ال-:

 لدل عٓىة البحث  
الكشؼ عف العٛقة اٚرتباطٓة بٓف هقٓاس التفكٓر اٚستراتٓجْ كالكعِ بهتطمبات  -02

 البحث عصر الذكاب لدل عٓىة 
ة العصبٓة يْ تىهٓة ا برىاهج قامـتصهٓـ  -00 لتفكٓر عمِ يىٓات البرهجة الم ٓك

دارة الت ٓٓر لدل الشباب   الذكاب يْ  كب هتطمبات عصر  الجاهعْاٚستراتٓجْ كا 
 يمي:تتضح أىمية البحث الحالي فيما  البحث:أىمية 

  يمة الشباب عمِ إدارة الت ٓٓر الهجتهث هساعدة يمة ٌاهة هف يمات ِ   بها  أٚ ٌك
لفرد   حٓث تتعدل ا دايؿ ٓسٍـ يْ الهحايظة عمِ الحٓكٓة الفاعمة كتجدٓدٌا 

هتد إلِ الهستقبؿ   هف يٛؿ  أٌهٓتٍا كتتجاكز حدكد ها ٓحققً الفرد يِ الحا ر ٓك
ر   التكايؽ هث  يْ  إذكاب الرغبة  اٚستراتٓجْتىهٓة القدرة عمِ التفكٓر  التطٓك

 هتطمبات كهت ٓرات الحٓاة   الكصكؿ إلِ درجة أعمِ هف القكة  
 ٓة كاستٓعاب هعطٓات ثقاية العصر الهتراكهة اله ْ قدها يْ تىفٓذ يطط التىه

  العالهْ  العمهْلمحاؽ بركب الح ارة كسباؽ التقدـ 
  ْإلقاب ال كب عمِ أٌهٓة تكظٓؼ الباحثٓف لفىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة ي

الحٓاتٓة الهيتمفة لٓتهكف الفرد هف التحكـ  كالههارسات الهىزلْهجاٚت اٚقتصاد 
شراكً أيعالً ك  تفكٓري  كهشاعرييْ   كلهجتهعً يْ صىث القرار اٖي ؿ لً  كا 

  كالطفكلة إظٍار الدكر الذل ٓقكـ بً الباحثٓف يْ قسـ إدارة هؤسسات اٖسرة 
اٌٚتهاـ بهتطمبات عصر الذكاب كأٌهٓة  التربكم يْبالشراكة هث الباحثٓف بالقسـ 

عمٍـ بهٍارة هث اهتٛؾ الفمات الهيتمفة لتمؾ الهٍارات بها ٓسٍـ يْ تكٓفٍـ كتفا
 الحالْ هت ٓرات العصر 
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 لمدراسة:األسموب البحثي 
 أواًل :  فروض البحث :

ٓف هتكسطات درجات استجابات طٛب الجاهعة  تكجد يركؽ ذات دٚلً إحصامٓة -0
كيقا لهت ٓرات اٚستراتٓجْ بهحاكري التفكٓر "عٓىة البحث اٖساسٓة" عمِ هقٓاس 

 –هستكل تعمٓـ الكالدٓف  –هحؿ ا٘قاهة  –طبٓعة الدراسة  –البحث ) الجىس 
 لٗسرة  (   الشٍرمهتكسط الديؿ 

بٓف هتكسطات درجات استجابات طٛب الجاهعة  تكجد يركؽ ذات دٚلً إحصامٓة  -0
كيقا لهت ٓرات البحث  ككؿ إدارة الت ٓر عٓىة البحث اٖساسٓة" عمِ هقٓاس"

هتكسط الديؿ  –الكالدٓف  هستكل تعمٓـ –طبٓعة الدراسة هحؿ ا٘قاهة  – )الجىس
 لٗسرة  (   الشٍرم

بٓف هتكسطات درجات استجابات طٛب الجاهعة  تكجد يركؽ ذات دٚلً إحصامٓة -2
كيقا ككؿ الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب على مقياس "عٓىة البحث اٖساسٓة" 
هستكل تعمٓـ الكالدٓف  -هحؿ إقاهة  –طبٓعة الدراسة  –لهت ٓرات البحث ) الجىس 

 كسط الديؿ الشٍرل لٗسرة  (  هت –
الت ٓٓر كهستكل التفكٓر  بٓف هستكل إدارةتكجد عٛقة ارتباطٓة ذات دٚلة إحصامٓة  -5

 البحث  اٚستراتٓجْ لدل عٓىة 
تكجد عٛقة ارتباطٓة ذات دٚلة إحصامٓة بٓف هستكل إدارة الت ٓٓر كهستكل الكعِ  -6

 البحث بهتطمبات عصر الذكاب لدل عٓىة 
ارتباطٓة ذات دٚلة إحصامٓة بٓف هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ كهستكل  تكجد عٛقة -7

  البحث الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب لدل عٓىة 
دارة الت ٓٓر   -8 تكجد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ تىهٓة التفكٓر ا٘ستراتٓجْ كا 

بٓة ( كالكعْ بهتطمبات عصر الذكاب قبؿ  )عٓىةلمشباب الجاهعْ  البحث التجٓر
 البرىاهج كبعدي لصال  التطبٓؽ البعدم    تطبٓؽ

         : Research Terms ثانيا : مصطمحات البحث 

 Neuro Linguistic Programmingالبرمجة المغوية العصبية : 

ة العصبٓة تعتبر الترجهة 0200ٓذكر هؤهف هتكلْ )       ( أف البرهجة الم ٓك
عرؼ  Neuro Linguistic Programming( أم NLPلمهصطم  اٚىجمٓزم )   ٓك
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ك عمـ هعتهد بالدرجة اٚكلْ عمْ الجزب العهمْ  كذلؾ بهصطم  ) الٍىدسة الىفسٓة( ٌك
 أكثر هف الىظرم  

كها ٓعرؼ هجاؿ البرهجة الم كٓة العصبٓة عمْ أىٍا "  دراسة بىٓة اليبرة الذاتٓة       
ىفس ال عرية تركٓب  كها ٓىظر آ ا إلْ الٍىدسة الىفسٓة عمْ أىٍا طٓرقة هىظهة له

ا٘ىساىٓة كالتعاهؿ هعٍا بكسامؿ كأسالٓب هحددة حٓث ٓهكف التأثٓر بشكؿ حاسـ كسٓرث 
يْ عهمٓة اٚدراؾ   التصكر  اٖيكار  الشعكر  كبالتالْ السمكؾ كالهٍارات كاٖداب 

 (  0206اٚىساىْ الجسدم كالفكرم كالىفسْ بصكرة عاهة " ) كالكٓرف بكسٓف   
تككف ٌ     ـ ;ٓك  ذا العمـ هف ثٛث هصطمحات ٌك

  : Programmingالبرمجة : 
ٌْ طٓرقة تشكٓؿ اٖيكار كالسمككٓات كالهشاعر يْ اذٌاىىا كجعمٍا جزب هف      

 (   0200ىظاهىا العقمْ العصبْ عبر تهآرف عهمٓة يْ ٌذا العمـ ) هؤهف هتكلْ  
اؼ كاستيداـ البراهج التْ (بأىٍا " القدرة عمِ اكتش 0209كعريٍا ٓكسؼ كهاش )      

تعهؿ يْ الجٍاز العصبْ )اتصاؿ الفرد هث ىفسة كهث أيٓرف ( هف أجؿ تحقٓؽ 
ِ تشٓر إلِ هجهكعة اٖيكار كاٚحاسٓس كالتصريات الىاتجة عف عادات  اٌٖداؼ   ٌك
الفرد كيبراتً كالتْ تؤثر عمِ اتصاؿ الفرد بىفسً كبأيٓرف كتؤثر يْ رؤٓة الفرد لمعالـ 

ا   يٍِ تشٓر إلِ أيكارىا ك هشاعرىا ك كه ف ثـ ٓجب اقىاع الفرد أىً ٓهكف ت ٌٓٓر
 تصرياتىا    حٓث أىً هف الههكف استبداؿ البراهج الهألكية بأيرل جدٓدة ك إٓجابٓة "  

  : Linguisticالمغوية : 
( بأىٍا  "  تأثٓر الم ة عمْ اٚىساف هف حٓث السمب 0200عريٍا هؤهف هتكلِ )     
حتؿ جزب الم ة هكاىة كبٓرة يْ الهراحؿ الهتقدهة هف ٌذا العمـ ياصة ل تْ كا ٘ٓجاب ٓك

 هٓتا كهٓمتكف "  
كتعرؼ بأىٍا "الم ة الهىطكقة كأىظهة اٚتصاؿ غٓر الهىطكؽ كالتْ ٓستطٓث      

ذا ٓشهؿ ) الصكر  اٖصكات   الهشاعر   الذكؽ    الجٍاز العصبْ القٓاـ بالتقاطٍا ٌك
حدٓث الىفس (   كتشٓر الِ قدرة الفرد عمِ استيداـ الم ة الهىطكقة كغٓر الركام    

 (  0209الهىطكقة لمكشؼ عف أسالٓب تفكٓر الفرد "  )ٓكسؼ ٚـز كهاش    
 
 
 



 

19 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

   :Neuroالعصبية : 
ىٍػػػػا  ( بأىٍػػػػا "0200عريٍػػػا هػػػػؤهف هتػػػػكلِ )       قٓػػػػاـ الهػػػػ  بتشػػػػفٓر الهعمكهػػػػات كتيٓز

ذي اليبرات كالهعمكهات هرة ايرم كٓتعمػؽ ذلػؾ بالتػأثٓر عمػْ بالذاكرة كهف ثـ استدعاب ٌ
 السمكؾ كالهشاعر كاٖيكار "  
( بأىٍػػػػػا "  العهمٓػػػػػات التػػػػػْ تجػػػػػرل بػػػػػاله  كالجٍػػػػػاز  0209كعريٍػػػػػا ٓكسػػػػػؼ الكهػػػػػاش ) 

 العصبْ   كتشٓر إلِ ) الحكاس اليهس ( " 

 Tosey, Paul ٓذكر  : Props of NLP:  دعائم البرمجة المغوية العصبية
 (  أربعة اركاف رمٓسٓة لمبرهجة الم كٓة العصبٓة ٌْ;(2010

كتركز تمؾ الهرحمة عمِ تحدٓد الفرد لٌٗداؼ الهيتمفة التْ  الحصيمة أو اليدف : -0
ٓرغب يْ تحقٓقٍا   كتحدٓد ألٓات الهىاسبة لتحقٓؽ تمؾ اٌٖداؼ هث ازالً حالة التردد 

تحقٓؽ تمؾ اٌٖداؼ   هها ٓسٍـ يْ ك ث كالصراع الىفسْ لدل الفرد الذم ٓحكؿ دكف 
 الفرد لتصكر الهستقبؿ كالشعكر بأٌهٓة أٌدايً   كا٘ٓهاف بإهكاىٓاتً  

ِ هىايذ اٚدراؾ لكؿ ها ٓدركً أك ٓتعمهً الفرد   لذلؾ تعهؿ البرهجة  : الحواس -0 ٌك
ة الم كٓة العصبٓة عمِ تىهٓة حكاس الفرد كشحذ طاقاتً كقدراتً   لتككف أكثر كفاب

 كأي ؿ أداب يْ دقة الهٛحظة كهك عٓتٍا  

ة العصبٓة   حٓث  : المرونة -2 اها يْ البرهجة الم ٓك تهثؿ الهركىة ركىا أساسٓا ٌك
تهعد الهركىة اٖساس لىجاح كتطكر اٚىساف   يكمها اهتمؾ اٖيراد هركىة عالٓة يْ 

هف السٓطرة كالتحكـ  التفكٓر كالسمكؾ كتقبؿ اٖك اع كأىهاط الحٓاي الجدٓدة كمها تهكف
ر هٍاراتً    بصكرة اكبر يْ الهت ٓرات الهيتمفة لتحقٓؽ أٌداية كتطٓك

ر ذاتً كيكض  المبادرة والعمل : -4 ٓركز عىصر الهبادرة عمِ هبادرة الفرد يْ تطٓك
ذا لـ ٓهتمؾ الفرد الهبادرة يإىً لف ٓتهكف هف  التجارب الجدٓدة التْ ت ٓؼ لهٍاراتً   كا 

ر الت ٓٓر كالتط  ٓك

 فنيات البرمجة المغوية العصبية :
ٌىاؾ هجهكعة هف الفىٓات الهرتبطة بالبرهجة الم كٓة العصبٓة    كتهثمت تمؾ الفىٓات يٓها   

 ٓمِ  ;
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ْ هساعدة الفرد عمِ اٚىفصاؿ عف حالتً الدايمٓة كالديكؿ :  فنية المواقع اإلدراكية -1 ٌك
شيص آير كذلؾ لمتيمص هف  يْ حالة أيرل عف طٓرؽ ك ث ىفسً كهشاعري هكاف

ذكر يؤاد الدكاس )  ( أف هف ههٓزات 0229هشاعر سمبٓة أك اكتساب هشاعر إٓجابٓة   ٓك
يىٓة الهكاقث اٚدراكٓة " التكاصؿ اٚجتهاعْ الجٓد عف طٓرؽ التعرؼ عمِ تفكٓر كهشاعر 

ة هعآشة يبرة هستقبمٓة إٓجابٓة كتبىْ  -أيٓرف بك ث الفرد ىفسً هكاف اٚيٓرف  رٓؤ
هراقبة الىفس كالكعْ بالذات كاٚىسحاب هف  -التيمص هف اليبرات السمبٓة  -هستقبمٓة 

 الهكاقؼ الهشحكىة "  
( إعادة التأطٓر أىٍا :022ٓذكر اىدرك )  :فنية إعادة التأطير ) وضع إطار جديد (  -2

قؼ ك ث هعىِ آير لمحدث أك الفكر أك الشعكر أك الفعؿ   يالفرد عىدها ٓتعرض لهك 
سمبِ ك ٓقكـ بالتفكٓر يْ الهكقؼ بطٓرقة هيتمفة كبصكرة أكثر إٓجابٓة ٓؤدل ذلؾ إلِ 
اٚستفادة بصكرة أكثر إٓجابٓة هف الهكقؼ أك الحدث   كهف يٛؿ يىٓة إعادة التأطٓر ٓقـك 
الفرد بتحدٓد السمكؾ الذم ٓحتاج إلِ ت ٓٓري ثـ ارساؿ إشارات عقمٓة لمعقؿ كتحدٓد الىٓة يْ 

 ر هث ك ث البدامؿ الجدٓدة هف السمككٓات كايتٓار اي ؿ البدامؿ الهطركحة  الت ٓٓ
ْ عهمٓة تقسٓـ الهعمكهة إلِ أجزاب ص ٓرة كاٚىتقاؿ هف الياص إلِ ;  فنية التجزئة -3 ٌك

ْ تعىِ الىظر لمهكاقؼ هف زكآا هيتمفة كيِ هستكٓات هيتمفة تؤدم إلِ كصكؿ  العاـ   ٌك
 يمْ   كتىقسـ التجزمة إلِ ;الفرد إلِ اٚستبصار الدا

ْ التفكٓر يٓها ٓقث يمؼ الهك كع الذم ىفكر يًٓ   -أ       التجزمة ٖعمِ ; ٌك
ْ التفكٓر يْ اٖجزاب التْ صىث هىٍا الهك كع   -ب       التجزمة ٖسفؿ; ٌك
ْ تجزمة الهٍهة الِ أجزاب ص ٓرة    )كاركؿ ٌآرس    -ج      التجزمة الص ٓرة ; ٌك
0226) 

تعتهد عمِ تحمٓؿ الهعمكهات دايمٓا يْ العقؿ كيارجة يْ  ;فنية األنظمة التمثيمية  -4
 اٚتصاؿ بأيٓرف   كترتبط تمؾ الفىٓة بىهط إدراؾ الفرد لميبرات كتىقسـ تمؾ اٖىهاط الِ ;

الىهط البصرم ; ٌـ اٚيراد الذٓف ٓتهٓزكف بىظاـ تهثٓؿ بصرم حٓث ٓككىكا أكثر اىتباٌا لها 
 ٓركىً  

عطكف اٌتهاها كبٓرا  الىهط السهعِ  ; ٌـ اٚيراد الذٓف ٓركزكف أكثر عمِ ها ٓسهعكىً   ٓك
 لٗصكات أكثر هف الهىاظر كاٖحاسٓس  

ك ٓعتهدكف بصكرة اكبر عمِ ها ٓشعركف بً   كهف الههكف أف ٓؤثر  ىهط الهشاعر   ; ٌك
 أيركف عمِ أحاسٓسٍـ كبالتالْ قرارتٍـ 
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طٓرقة الياصة يْ التفكٓر  ك ىظرا لطٓرقة كصكؿ اٚدراؾ لمعالـ كىظرا ٚف لكؿ يرد ال
اليارجْ عف طٓرؽ السهث أك البصر أك الهشاعر كاٖحاسٓس   لذلؾ يإف يىٓة اٖىظهة 
التهثٓمٓة تركز عمِ الطٓرقة التْ ٓفكر بٍا الفرد كهف ثـ تحدد أسرار الىجاح لكؿ شيص   

 (0226٘ٓجابٓة لٕيٓرف )كاركؿ ٌآرس   ثـ استيداـ تمؾ الجكاىب يْ دعـ الجكاىب ا
صب   ;فنية الروابط  -5 ْ العهمٓة التْ ٓتـ هف يٛلٍا التهثٓؿ دايمٓا أك يارجٓا ٓك ٌك

ىتج عىٍا هجهكعة هتٛحقة هف اٚستجابات   كالركابط  التهثٓؿ هرتبط بحاٚت أيرل   ٓك
بط ٓهكف لمفرد بمكغ أم حالة ٓهكف أف ٓحدث دايمٓا أك ٓقكـ الفرد بإىشامٍا   كهف يٛؿ الركا

ٓرغبٍا   كتهر بىفس اٖحاسٓس كهف ثـ ٓستيدـ ذلؾ لمركابط ا٘ٓجابٓة   كحذؼ الركابط 
هكف إٓجاد الركابط لٕيٓرف كهساعدتٍـ عمِ الكصكؿ إلِ إهكاىٓتٍـ الشيصٓة  السمبٓة  ٓك

 (   0222)إبرآٌـ الفقْ   
ْ الكصكؿ إلِ أعمِ درجات ا فنية األلفة -6 ة ; ٌك لتأثٓر عمِ اٖيراد ببىاب عٛقة قٓك

هعٍـ عف طٓرؽ تحقٓؽ تكايؽ   هث التىفس كىبرة الصكت كالحركات كتعبٓرات الجسـ كتقمٓد 
الحركات   كهف أٌـ الطرؽ التْ تـ استيداهٍا يْ البرىاهج هٛحظة ها ٓفعمً الشيص 

   ت كالثقة بالىفسالهقابؿ كالقٓاـ بفعؿ ههاثؿ سكاب يْ طٓرقة الحكار كالتعبٓرات كالصك 
( إىٍا قدرة الفرد عمِ استدعاب حالة 0202كتعريٍا كٓرستٓف ) ; فنية إدارة الحالة  -7

إٓجابٓة ها ٓة كاف ٓشعر الفرد يٍٓا بالثقة كاٚىجاز كقدرتً عمِ اٚعتهاد عمِ الذات   
ٚ ٓستسمـ كتتهثؿ إدارة الحالة يْ قدرة الفرد عمِ استدعاب حالة هعٓىة لفترة زهىٓة   بحٓث 

ٖل حالة سمبٓة أيرل قد تعتٓرً   كهىٍا استىباط البىًٓ الياصة بالحالة الدايمٓة الهرتبطة 
 بالسعادة   كالثقة كالتكاصؿ  

 

    Strategic thinking  : التفكير االستراتيجي

( بأىً " الهعريً التْ ٓجب أف تتكاير دايؿ الفرد 0226ٓعريً عبدالرحهف تكيٓؽ )      
 ظٓـ لتحدٓد الفرص كالتحدٓات الهستقبمٓة كاهتٛؾ هٍارات التيطٓط لمت مب عمٍٓا " كالتى

عريً يتحْ عكاد )  ( بأىً " تكير القدرات كالهٍارات ال ركٓرة لقٓاـ الفرد 0200ٓك
بالتصريات اٚستراتٓجٓة   كههارسة الهٍاـ اٚستراتٓجٓة   بحٓث ٓهد صاحبً بالقدرة 

مة كالقٓاـ بإجرابات التىبؤات الدقٓقة لمهستقبؿ هث عمِ يحص كتحمٓؿ عىاصر البٓ
 كاىٓة اتياذ القرارات الهتىاسبة هث ظركؼ التطبٓؽ "  اه
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كعريً ركبرت براديكرد بأىً " التفكٓر هف أجؿ تحدٓد الهسار كاٚتجاي السمٓهٓف      
كة كالهىاسبٓف   كالذٓف ٓىشداف لتحقٓؽ أي ؿ إهكاىات هستقبمٓة   كتكٓرس الهكارد بق

 (  0202لدعـ ذلؾ الهسار كاٚتجاي   ) رشدل رجب   

بأىً " التأهؿ العهٓؽ ٚستشراؼ الهستقبؿ   كتحدٓد ٌيعرف التفكير االستراتيجي إجرائيا 
هف الفرص كهكاجٍة التحدٓات كالهت ٓرات الهستقبمٓة    لٛستفادةاٚتجاي الذل ٓقكد 

عْ هف الهعطٓات كالهٍارات الحالٓة هست ٛ بذلؾ القدرات التْ ٓهتمكٍا الشباب الجاه
ر الهٍارات كالقدرات الشيصٓة بها  يْ رسـ كتحدٓد يطط هستقبمٓة تهكىً هف تطٓك

ٓساعد يْ تحقٓؽ اٌٖداؼ الهستقبمٓة بصكرة تتىاسب هث هتطمبات عصر الذكاب "     
شتهؿ التفكٓر اٚستراتٓجْ عمِ أربعة أىهاط رمٓسٓة ) التفكٓر التشيٓصْ  ٓر التفك -ٓك

التفكٓر الشهكلْ ( كتتفاعؿ تمؾ اٖىهاط  بصكرة  -التفكٓر الهجرد  -التيطٓطْ 
     كهتكاهمةهتىاسقة 

 Holistic thinking pattern; نمط التفكير الشمولي -
ٌك الىهط هف التفكٓر اٚستراتٓجْ الذم ٓعتهد عمِ تشيٓص اٚطار العاـ لمهشكمة هف 

كك ث اٖطر العاهة لمىتامج الهستٍدية هف حؿ  يٛؿ اليبرات ذات العٛقة بالهشكمة
 (  0207الهشكمة ) إبرآٌـ ريعت  

هف يٛلً  الشباب" الىهط هف التفكٓر اٚستراتٓجْ الذم  ٓحدد  ُيعرف اجرائيا أنو
العكاهؿ الهسببة   لظٍكر الهشكٛت بصكرة كمٓة شهكلٓة  هث البحث عف الحمكؿ 

 الهشكٛت "  العهمٓة كالبدامؿ الهيتمفة لحؿ تمؾ 
 Abstract thinking patternنمط التفكير المجرد:  - 

ك ٓتهثؿ يْ اىتقاب العكاهؿ الهؤثرة يْ  الهشكمة هف يٛؿ هعآٓر هحددة ٚ تقـك  ٌك
ىها ببىاب كتحدٓد هعآٓر ياصة لمحكـ عمِ  عمِ الذاتٓة اك التصكرات الياطمة كا 

 (  0207الهشكمة ) إبرآٌـ ريعت  
الذم ٍٓتـ يًٓ الشباب بحصر  اٚستراتٓجْ" الىهط هف التفكٓر  ًا أنوُيعرف اجرائي

   كتكجٍاتً "ٓقـك عمِ يمسفتً  اىتقامْ العكاهؿ الهحٓطة بالهشكمة يْ اطار 

 Diagnostic thinking pattern نمط التفكير التشخيصي: -
هف  ٌك ذلؾ الىهط يْ تحدٓد الحمكؿ الههكىة لمهشكمة يْ  كب ها تـ التكصؿ إلًٓ

 (  0207) إبرآٌـ ريعت   العكاهؿ الهؤثرة يْ الهشكمة
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الفرد هف يٛلً العكاهؿ  الذم ٓحدد" ىهط هف التفكٓر اٚستراتٓجْ  ُيعرف اجرائيا أنو
هث البحث عف الحمكؿ العهمٓة  العكاهؿ الهسببة   لظٍكر الهشكمة هث تحمٓؿ دقٓؽ لتمؾ 
 لظٍكر الهشكمة "   لمهشكمة يْ اطار التعاهؿ هث العكاهؿ الهسببة

 Schematic thinking pattern نمط التفكير التخطيطي: -
ك القدرة عمِ التيطٓط لمكصكؿ الِ الحؿ اٖهثؿ هف يٛؿ هجهكعة هف   الهراحؿ ٌك

تطمب ذلؾ قدر هف الهركىة لهكاجٍة الهت ٓرات الهيتمفة ىادم عمْ  بف يٍد)  ٓك  ٌك
 ( 0205عبدالعٓزز  

ىهط هف التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓحدد الشباب هف يٛلً الىتامج "  ٌيعرف اجرائيا أنو 
 هف حؿ الهشكمة كاليطكات الٛزهة لمكصؿ لمحؿ اٚهثؿ "   الهتكقعة

  Changeالتغيير :

 كذلؾ  اليارجٓةتعدٓٛت هدرَسة بعد التعرف عمِ البٓمة ؿ الت ٓٓر ٌَ " ؤديا      
ت ٓرات التْ طرأت عمِ تمك البٓمة لمتعرف عمِ ال  البٓمة الدايمٓة لمهىظهة دراسة 

 (  (Charles ,etal.,  2017  التديؿ تتطمبالتْ  الهشاكؿعمِ كالتعرؼ 
ك " عهمٓة ٓتـ بهكجبٍا إحداث تأثٓرات كتفاعٛت ذاتٓة كهتبادلة ٓىتج عىٍا        ٌك

 كاقعً  ٘صٛحيٍك ىاتج الجٍد البشرل يِ هحاكلة  قبمً دايث جدٓد ٓيتمؼ عها 
 ( 0229) حهاد الرقب    احتٓاجاتًتحد هف إشباع  التْمِ الهشاكؿ كالقٓكد كالت مب ع

هستحدثة باتباع طرامؽ كأسالٓب ٓىظر ؤلِ الت ٓٓر بأىً تحرك دٓىاهٓكْ  كها     
ٓىبثق  َالهادّ حٓثالهادٓة َالفكرٓة بحكن التقدن الفكرّ   اٚبتكاراتو ػىاجهة ع

الهىظهة أَ هو يارج راداً َجهاعات هو َو أيػد تكػصادر قػالت ٓٓر هو هجهَعة ه
 (  0200كٌٛها ) عبد الكٓرـ حسٓف   دايمٍا أَ هو 

ىسؽ هىظـ هف الجٍكد البشٓرة كاعِ  وتعرف الباحثتين التغيير اجرائيا بأنو "     
كالحا ر كتبصر هؤشرات الهستقبؿ   ٓحدث يًٓ صداـ  الها ْكهقصكد بعد قرابة 

ة لبىاب اتجاٌات إٓجابٓة ىحك يٍـ الكاقث الهجتهعْ كالعهؿ هث القٓكد كالهحددات القامه
ر لتحقٓؽ أٌداؼ ٌاهة   تتـ  عمِ ت ٓٓر السمككٓات السمبٓة   هف أجؿ التحسٓف كالتطٓك
هث إرساب ىظـ جدٓدي   كأشكاؿ جدٓدة هف العٛقات يِ هيتمؼ هٓادٓف الحٓاة بها 

 ٓحقؽ رقْ الهجتهث كسعادتً "   
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 managaing of changeإدارة التغيير : 

( "ٌْ ذلؾ الىٍج ا٘دارم الذم ٓعىِ برصد  0220عريٍا صبحِ العتٓبْ )      
هؤشرات الت ٓٓر يْ بٓمة هىظهة اٖعهاؿ كيرز تمؾ الهؤشرات التْ لٍا عٛقة بىشاط 
الهىظهة  هف أكلكٓات إدارتٍا بٍدؼ تكٓؼ كتأقمـ تمؾ ا٘دارة يْ ههارستٍا لكظامؼ 

 هث الهت ٓرات الهتكقعة لتحسٓف أدامٍا كسمككٍا " العهمٓة ا٘دآرة 

رل أهٓف يٍهْ )       ( أف إدارة الت ٓٓر ٌْ " حسف إدارة جكاىب كهحددات  0225ٓك
ٚن كهحققان لٌٗداؼ"   الت ٓٓر بحٓث ٓككف يعا

( تعرؼ بأىٍا " تحرؾ ا٘دارة لهكاجٍة    0220كيْ تعٓرؼ آير لرعد الصرف )      
عادة ترتٓب اٖهكر بحٓث تستفٓد هف عكاهؿ الت ٓٓر ا٘ٓجابْ  اٖك اع الجدٓدة  كا 

السمبْ  أم أىٍا تعبر عف كٓفٓة استيداـ أي ؿ  كتجىب أك تقمٓؿ عكاهؿ الت ٓٓر
 الطرامؽ يعالٓة ٘حداث الت ٓٓر ليدهة اٌٖداؼ الهىشكدة "   

رل عكىِ عبٓد       ٓٓر (  أف إدارة الت ٓٓر " ٌْ تيطٓط كتىظٓـ الت :022)ٓك
الهىشكد لهكاجٍة الت ٓرات البٓمٓة اليارجٓة أك الدايمٓة   كا٘يادة هف العمكـ السمككٓة 

 لتقمٓؿ الهقاكهة لمت ٓٓر كتحقٓؽ الكفابة كالفعالٓة"  

ؿ الجٍد الهيطط َالهىظن لمَصَ " ؤدارة( بأىٍا 0222) عهاد الدٓفكعريتٍا هىِ      
التَظٓف العمهْ السمٓن لمهَارد يٛؿ  داف الهىشَدة لمت ٓٓر هوػق اٌٖػِ تحقٓػؤل

 ة الهتاحة لمهؤسسة التعمٓهٓة   "ػة َالتقىٓػالبشرٓة َالهادٓة َالفىٓ

ؿ بهَجبً ٓتـ  إدارمكها أىٍا " أسمكب       أيرُ  حالةإلِ  الراٌىةالحالة هو التحٓك
 (  0200الهستقبؿ ) إٓاد حهاد    يِ كفابيأكثر 

عريٍا هىٓر شقكرة       بأىٍا " العهمٓة التْ ٓتـ بٍا ك ث يطة شاهمة  (0200)ٓك
تٍدؼ إلِ إحداث تعدٓٛت يْ الك ث الحالْ هف يٛؿ استثهار كاية الهكارد الهتاحة 
ر الرؤٓة كالرسالة الهشتركة    يْ الهؤسسة   كيِ البٓمة الهحٓطة بٍا هف يٛؿ تطٓك

ات   كبىاب ثقاية هشتركة داعهة لمت ٓٓ ر   كتقدٓـ الىهكذج كتحدٓد اٌٖداؼ كاٚكلٓك
 كاٚستثارة الفكٓرة لمكصكؿ  لمت ٓٓر الهطمكب "   السمككْ
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الذل ٓهكف  ا٘دارمبأىٍا " ذلؾ الىٍج  وتعرف الباحثتين إدارة التغيير إجرائيا     
 هستقبمْهف إدراؾ الك ث الحالْ الذل ٓعٓشً كالتحرؾ ىحك ك ث  الجاهعْالشباب 

هؤشرات الت ٓٓر يْ البٓمة الهحٓطة   رؤٓة ذاتً أكثر كفابة كياعمٓة هف يٛؿ رصد 
  هث اٚستفادة  إٓجابْ  كالتعاهؿ هعٍا بشكؿ  الكاهىة ً٘هكاىاتكاحتراهً لٍا كادراكً 

  كالحا ر  كالتيطٓط لمهستقبؿ ك تبىِ ىظرة إٓجابٓة كاٚستفادة  الها ْهف تجارب 
ة جدٓدة كالعهؿ بش كؿ هستهر لمكصكؿ هف تجارب الىاجحٓف   كهف ثـ صٓاغة رٓؤ

إلٍٓا  هف يٛؿ استثهار كاية الهكارد الهتاحة بفاعمٓة   كتحدٓد اٌٖداؼ   كبىاب ثقاية 
داعهة لمت ٓٓر ا٘ٓجابْ   كالشركع يْ العهؿ البىاب ىحك الت ٓٓر هث تحهؿ الهياطر 
مٍا إلِ أيكار إٓجابٓة   كاستيداـ أي ؿ الطرامؽ  كهقاكهة ا٘يفاقات كاٚحباطات كتحٓك
اقتصادا كياعمٓة ٘حداث الت ٓٓر كالكصكؿ لٌٗداؼ الهىشكدة هث هتابعة الىتامج التْ 

ا "     تـ إىجاٌز

 وتتمثل مراحل إدارة التغيير فى ىذا البحث كاآلتى : 

  Realize changeإدراك التغيير :

( اٚدراؾ بأىً " العهمٓة العقمٓة التْ ٓتـ بٍا هعرية :::0عريت كياب شمبِ )      
عٛقات الهجردة بٓف اٖشٓاب كالهك كعات   كالظركؼ   اٖسباب   كالعكاهؿ ال

الهيتمفة كاٚستفادة هف اليبرات الها ٓة يْ هكاجٍة الهكاقؼ كالظركؼ كالهشكٛت 
 الحالٓة كالتعاهؿ هعٍا  

ؿ اٚحساسات 0209كعريت سىاب الجهعاف )       ( إدراؾ الت ٓٓر بأىً " عهمٓة تأٓك
ٛ عقمٓا  ك الذل ٓتـ بً هعرية الفرد تأٓك ٓزكدىا بها يْ عالهىا اليارجْ هف اٖشٓاب   ٌك

 لبٓمتً اليارجٓة التْ ٓعٓش يٍٓا "  

بأىً " العهمٓة العقمٓة التْ ٓتـ بٍا هعرية الشاب  وتحدد الباحثتين إدراك التغيير     
 لعالهً اليارجْ   يٍك ىكع هف اٚستجابة لمت ٓرات كالتطكرات الهحٓطة "  

 Plane for changeالتخطيط لمتغيير : 

" ٌك الكصؼ الدقٓؽ لها ٓجب إىجازي   كتحدٓد اٖدكات كالكسامؿ الهستيدهة     
 (   0229لتحقٓؽ ذلؾ "  ) حهاد الرقب   
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عمِ ك ث  الجاهعْبأىً " قدرة الشباب  وتعرف الباحثتين التخطيط لمتغير الذاتي      
ة هستقبمٓة عىد السعْ لمت ٓٓ ر   تشهؿ تحدٓد هصادر الهعمكهات كاليبرات   رٓؤ

كتحدٓد استراتٓجٓات الت ٓٓر الهٛمهة لتحقٓؽ اٌٖداؼ   كىهط اتياذ القرارات كتىفٓذ 
عهمٓة الت ٓٓر     ٘حداث  هث ك ث جدكؿ زهىِ  الهتاحةالحمكؿ   يْ  كب الهكارد 

قٛىٓة تحفز عمِ البدب هث تحدٓد أسالٓب التعاهؿ هث هقاكهة الت ٓٓر   كاتياذ قرارات ع
 يِ الت ٓٓر "  

 Actual implementation towards changeالتغيير :  نحو الفعميالتنفيذ 

ؿ يطة الت ٓٓر إلِ سمكؾ يعمِ   كيؽ       ِ " تحٓك هف أٌداؼ كيطكات    دها حدٌك
 (    0206يٛؿ يترة زهىٓة هحددة " ) يدٓجة العٓرفِ    

التيطٓط لً لمكصكؿ  ـها تبأىٍا " قدرة الشاب عمِ تىفٓذ  واجرائيا تعرف ىذه المرحمة
عقبات أكؿ بأكؿ تحكؿ دكف تحقٓؽ تمؾ اٌٖداؼ   هث القدرة  أمٌٖدايً   كاكتشاؼ 

  كالسعْعمِ إجراب تعدٓٛت سٓرعة لهكاجٍة العقبات كهقاكهة ا٘يفاقات كا٘حباطات   
ؿ الهدل  ىحك تحقٓؽ ىجاحات قصٓرة اٖجؿ تحفز عمِ تحقٓؽ الٍدؼ  بهركىةطٓك

 كياعمٓة " 

 Evaluate and track changeتقييم ومتابعة التغيير : 

( تمؾ الهرحمة بأىٍا " الهتابعة الجادة لعهمٓة 0206)   العٓرفْيدٓجة عريت      
لً هف يطط   با٘ اية إلِ هقارىة الىتامج الهحققة باٌٖداؼ  ـها رسالت ٓٓر   كيؽ 
 الهىشكدة "   

ج      " هدم حرص  الشاب عمِ تحدٓد آثار الت ٓٓر    يٍْ رائيا في البحث الحاليوا 
بعدة هعآٓر لقٓاس هستكل الر ا عف  اٚستعاىة   الهحققةهف يٛؿ هتابعة الىتامج 

أكؿ بأكؿ   تعٓزز  الهك كعةالت ٓٓر   القدرة عمِ تعدٓؿ أل اىحراؼ عف اٌٖداؼ 
  ايعة ىحك اٖي ؿ "  الهكاسب الهحققة هف الت ٓٓر لبىاب قكة د

 The requirements of the age of intelligenceمتطمبات عصر الذكاء : 

حددت الباحثتٓف هجهكعً هف هتطمبات عصر الذكاب بىاب عمِ دراسة رك ة       
 ;  كأتْ(  كالتْ حددت هفٍـك كؿ هىٍا    0200عٓدة ) 
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ْ " أف ٓعرؼ الشيص ىقاط القكة   متطمبات شخصية : كال عؼ لدًٓ "   كهف  ٌك
الهركىة كالقدرة عمِ  -الك كح  -التفكٓر ا٘ٓجابْ  -ٌذي الهٍارات )  هعرية الذات 

القدرة عمِ هقاكهة  -التعمـ هدم الحٓاة  -كجكد ركح الهبادرة  -ا٘ىتاجٓة  - التكٓؼ
 الهعرية بالهسؤكلٓات (   -الذكاب العاطفْ  -ال  كط اليارجٓة 

كالتحمٓؿ كتىظٓـ  كاٚطٛعٌْ " قدرة الفرد عمِ البحث  ;بحث متطمبات الدراسة وال
اتقاف  -الهعمكهات الهيتمفة " كت ـ هجهكعة هف الهٍارات هىٍا  )هٍارة تحدٓد الٍدؼ 

ف الهٛحظات  -هٍارة اٚستهاع  هٍارة إدارة  -تىظٓـ الكقت  -اتقاف هٍارة تدٓك
استيداـ الهصادر الهيتمفة يْ التهكف هف  -القدرة عمِ تىظٓـ الهعمكهات  -ال  كط 

 الحصكؿ عمِ الهعمكهات (  

ٌْ " هجهكعة هف الهٍارات الهرتبطة بالتكاصؿ هث أيٓرف ;  متطمبات اجتماعية
بفعالٓة ككفابة بها ٓحقؽ الٍدؼ " كت ـ هجهكعة هف الهٍارات هىٍا )  تحدٓد اٖيكار 

ة  -  -القٓادة  -عهؿ يْ يٓرؽ هٍاراي ال -تقدٓـ الذات بشكؿ ٚمؽ  -الهٍارة الم ٓك
 القدرة عمِ التفاكض كحؿ الىزاعات (  -التأثٓر يْ أيٓرف  -تحهؿ الهسؤكلٓة 
جب  متطمبات مينية ; ٌْ  " القدرة عمِ تحدٓد الفرد لمهٍىة الهىاسبة كا٘عداد لٍا " ٓك

ٓهتمؾ الفرد هجهكعة هف الهٍارات التْ تهكىً هف ايتٓار الهٍىة الهىاسبة لً كهف  أف
تحدٓد هتطمبات الهٍىة الهىاسبة   -تمؾ الهٍارات )  يٍـ هبادئ اٚقتصاد يْ الهجتهث 

 -هٍارة البحث عف هٍىة  -ايتٓار التيصص الهىاسب لمهٍارات الشيصٓة  -لً 
 إقاهة هشركع ص ٓر (    -التدٓرب الهستهر 

ِ "اهتٛؾ الفرد كهتابعتً لمجدٓد يْ هج ;متطمبات التكنولوجية واالعالم اؿ تكىكلكجٓا ٌك
هجهكعة هف الهٍارات هىٍا )ا٘لهاـ بالتطكرات  " كتشهؿالهعمكهات هث حسف تكظٓفٍا 

اتقاف تكظٓؼ التكىكلكجٓا الحدٓثة يْ  -الحدٓثة يْ هجاؿ تكىكلكجٓا الهعمكهات 
ر الذات  ا٘لهاـ بإٓجابٓات كسمٓبات التكىكلكجٓا  -الحصكؿ عمِ الهعمكهات كتطٓك

  العالهٓة(تكىكلكجٓا الحدٓثة يْ التعرؼ عمِ الثقايات استيداـ ال -الحدٓثة 
 الٓكهٓة " ٌْ اتقاف الفرد لهجهكعة هف الهٍارات الٛزهة لحٓاتً  ;حياتيةمتطمبات 

هٍارة هراعاة قكاعد  - التيطٓط -كت ـ هجهكعة هف الهٍارات )اتياذ القرار الهىاسب 
قاهة العٛقات ا٘ٓجابٓة هث هٍارات اجتهاعٓ -هٍارة اٚستٍٛؾ كالشراب  -السٛهة  ة كا 
 اتقاف بعض الهٍارات كالحرؼ الهيتمفة "    -أيٓرف 
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 :    Research Methodologyثالثا : منيج البحث 

; الذم ُٓعهد إلْ جهث البٓاىات كالحقامؽ كتصىٓفٍا  المنيج الوصفي التحميمي
 اٚستىتاجاتإلْ  دٚلتٍا   كالكصكؿ ٚستيٛصكهعالجتٍا كتحمٓمٍا تحمٓٛ دقٓقان 

 (  0222كاستيٛص التعهٓهات عف ٌذي الظاٌرة أك الهك كع )بشٓر الرشٓدم   
لظاٌري هعٓىً    الهحددةٓعىْ " ت ٓٓر هتعهد كه بكط لمشركط  المنيج التجريبي:

ا " )هحهد الطٓب  الظاٌرةكهٛحظة الت ٓرات الىاتجة يْ ٌذي  ذاتٍا كتحمٓمٍا كتفسٌٓر
(  إلِ أىً ٓتـ يًٓ إحداث 0222ا ٓشٓر هحهكد هىسْ )(   كه0222كآيركف   

ت ٓرات هقصكدة يْ أحد الهت ٓرات الهؤثرة عمْ ٌذي الظاٌرة   ٚك ٓقتصر البحث 
التجٓربْ عمْ كصؼ حالة هعٓىة كهٛحظة ها ٌك هكجكد بؿ ٓقكـ عاهدان بهعالجة 

  بطا دقٓقا    ه بكطةعكاهؿ هعٓىة تحت شركط 
 ;  تتهثؿ حدكد البحث يٓها ٓمْ ;  Research Samplesرابعا: حدود البحث    

  :  Human Samplesالحدود البشرية 
 تككىت عٓىة البحث هف ثٛث هجهكعات ;  

( شاب كيتػاي يػْ الهرحمػة الجاهعٓػة كذلػؾ 52; قكاهٍا ) االستطالعيةعينة الدراسة  -أ 
اسػػػػػػتبٓاف التفكٓػػػػػػر  اسػػػػػػتهارة البٓاىػػػػػػات العاهػػػػػػة  لتقىػػػػػػٓف أدكات الدراسػػػػػػة الهتهثمػػػػػػة يػػػػػػْ ; 

   استبٓاف إدارة الت ٓٓر   استبٓاف الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب      اٚستراتٓجْ
ــــة الدراســــة األساســــية :-ب  ( شػػػػاب كيتػػػػاي ) بعػػػػد اسػػػػتبعاد  072تككىػػػػت هػػػػف )  عين

ـ بطٓرقة  ـ  صديٓة غر ٓةاٚستجابات غٓر الهكتهمة ( تـ ايتٓاٌر   ههف تتراكح أعهػاٌر
ػػة أك العهمٓػػة  00;  09هػػابٓف "  "  بجػػاهعتْسػػىً "   كالهمتحقػػٓف بإحػػدل الكمٓػػات الىظٓر

 حمكاف ن الهىصكرة "     
( تك ػػ  اليصػػامص الدٓهكجرايٓػػة كالكصػػفٓة لهفػػردات عٓىػػة  6(   )5كالجػػداكؿ هػػف )  

 البحث  
ــة :  -ج ــة الدراســة التجريبي هثمػػكف  76كتككىػػت هػػف ) عين ( هػػف الشػػباب الجػػاهعِ  ٓك

كالحاصػػػمٓف عمػػػِ درجػػػات هىيف ػػػة يػػػِ اسػػػتبٓاف  العٓىػػػة اٖساسػػػٓةالربٓػػػث اٖدىػػػِ هػػػف 
اليصػػػامص الدٓهكجرايٓػػػة ( ٓك ػػػ   7  كجػػػدكؿ )  التفكٓػػػر اٚسػػػتراتٓجْ ك ادارة الت ٓٓػػػر

  لمعٓىة  
ػػْ الفتػػرة الزهىٓػػة التػػْ اسػػت رقتٍا الدراسػػة  :   Time Samplesالحــدود الزمنيــة ٌك

اسػػػة كتفٓر ٍػػػا   كقػػػد قاهػػػت الباحثتػػػاف الهٓداىٓػػػة كهرحمػػػة جهػػػث البٓاىػػػات هػػػف هجتهػػػث الدر 
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إلِ  " شٍر ٓكلٓك " هػف   0209بجهث البٓاىات كتفٓر ٍا يٛؿ الفترة هف شٍر " هآك ن
ىفػػػس العػػػاـ    كبعػػػد إجػػػراب التحمػػػٓٛت ا٘حصػػػامٓة كاسػػػتيراج الىتػػػامج تػػػـ ايتٓػػػار العٓىػػػة 

بٓػػػة كتطبٓػػػؽ البرىػػػاهج  ن أكتػػػكبر الهعػػػد عمػػػٍٓف يػػػٛؿ شػػػٍرل " سػػػبتهبر  ا٘رشػػػادمالتجٓر
(  جمسة   بكاقث جمستٓف أسػبكعٓا    00)   تطبٓقً"     كاست رؽ البرىاهج يِ  0209

 كزهف كؿ جمسة ) ساعة كىصؼ ( 
  :  Geographic Samplesالحدود الجغرافية  

 ; عينة الدراسة االستطالعية واألساسية -0
   ن الهىصكرة "بجاهعتِ " حمكاف الهمتحقٓف  الجاهعْالعٓىة هف الشباب  ايتٓارتـ 
جاهعػة  –; كتـ تطبٓؽ البرىاهج   بكمٓة اٚقتصاد الهىزلِ  عينة الدراسة التجريبية -2

 حمكاف    هركز شباب الهىصكرة   
قاهػت الباحثتػاف بإعػداد اٖدكات التالٓػة   :Research Toolsخامسـا :أدوات البحـث 

; 
 داد الباحثتٓف (    ) إع                          العاهة  استهارة البٓاىات -0
 ) إعداد الباحثتٓف (                     اٚستراتٓجْ "  " التفكٓراستبٓاف  -0
 ) إعداد الباحثتٓف (                            استبٓاف " إدارة الت ٓٓر "  -2
 ) إعداد الباحثتٓف (        استبٓاف " الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب "     -5
ػػػػػة العصػػػػػبٓة لتىهٓػػػػػة التفكٓػػػػػر قػػػػػامـ ع إرشػػػػػادمبرىػػػػػاهج  -6 مػػػػػِ يىٓػػػػػات البرهجػػػػػة الم ٓك

يػػػِ  ػػػكب هتطمبػػػات عصػػػر  الجػػػاهعْ  كادارة الت ٓٓػػػر لػػػدل الشػػػباب  اٚسػػػتراتٓجْ
 الذكاب                                                     ) إعداد الباحثتٓف ( 

 :   استمارة البيانات العامة  - 1
اهكاىٓة  يْتفٓد  التْؼ الحصكؿ عمِ بعض الهعمكهات بٍد اٚستهارةتـ إعداد ٌذي   

 عمِ ;كقد اشتهمت اٚستهارة  البحث كاٚقتصادٓة لعٓىة  اٚجتهاعٓةتحدٓد اليصامص 
الهستكل  –هحؿ ا٘قاهة  –طبٓعة الدراسة  –) الجىس  يْ أولية: وتتمثلبيانات  -أ  

حجـ  – لٗسرة الشٍرمديؿ هتكسط ال –لمكالدٓف  الهٍىْالهستكل  –لمكالدٓف  التعمٓهْ
 اٖسرة (  

ر دراستً  )هستكل يْكتتهثؿ  لتغييرىا:يتطمع الشباب  التيمجاالت التغيير  -ب   تطٓك
بىاب شراكة هث الهىظهات الهجتهعٓة  –اٖىشطة الطٛبٓة  يْاٚشتراؾ  –اٚكادٓهٓة 
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 –لحدٓثة ترشٓد استيداـ التكىكلكجٓا ا –اٖعهاؿ التطكعٓة  يْهف يٛؿ الهشاركة 
ر الذات  –كثقاية الحكار  اٚجتهاعْالتكاصؿ  –ثقاية اٚستٍٛؾ  هٍارات قٓادة كتطٓك

تىظٓـ  –التطمث لمعالهٓة  –التفاعؿ هث البٓمة كالحفاظ عمٍٓا  – الهٍىْالتدٓرب  –
   الكقت(

 "    االستراتيجياستبيان " التفكير   -2
كيػِ  ػكب اٚدبٓػات كالدراسػات السػابقة  ْا٘جرامكيقا لمتعٓرؼ  اٚستبٓافتـ إعداد ٌذا  

بٍدؼ قٓاس هجهكعػة العهمٓػات العقمٓػة كالهعريٓػة التػْ ٓسػتيدهٍا الفػرد لحػؿ الهشػكٛت 
الهيتمفػػػػة كاتيػػػػاذ القػػػػرارات كهكاجػػػػً اٖزهػػػػات الهيتمفػػػػة   كشػػػػهؿ  اٚسػػػػتبٓاف يػػػػْ شػػػػكمً 

 –حٓاىػػا أ –( عبػػارة هكزعػػة عمػػِ أربعػػة هحػػاكر كيػػؽ يٓػػارات ) دامهػػا 20الىٍػػامْ عمػػِ )
(  2 -0 -0( لمعبػػارات هكجبػػة الصػػٓاغة   )  0-0-2ىػػادرا ( عمػػِ هقٓػػاس هتصػػؿ ) 

 20( كأقػؿ درجػة )  7:لمعبارات سالبة الصٓاغة   كبذلؾ تككف أعمِ درجة لمهقٓػاس ) 
 يٓها ٓمِ ;     اٚستبٓاف( كتتهثؿ هحاكر 

قدرة الشاب  عبارات تقٓس 7; اشتهؿ الهحكر عمِ المحور األول: التفكير التشخيصي
عمِ البحث عف الفرص التْ ٓهكف أف تككف هتاحة أهاهً لتحقٓؽ اٌٖداؼ   كاستثهار 
ر  جهٓث الفرص اليارجٓة التْ ٓهكف أف تساعد يْ تحقٓؽ أٌدايً الهستقبمٓة   كتطٓك
ر الهٍارات كالقدرات الهيتمفة   كتحمٓؿ جهٓث  اٖسالٓب كالطرؽ كالكسامؿ لتطٓك

ر البدامؿ الهيتمفة لتحقٓؽ تمؾ الهعكقات التْ تعكؽ تح قٓؽ اٌٖداؼ   ت ٓٓر كتطٓك
 اٌٖداؼ  

عبارات تقٓس قدرة  02اشتهؿ الهحكر عمِ  : التخطيطيالتفكير المحور الثانى : 
الشباب عمِ تقٓٓـ الهٍارات الشيصٓة عىد التيطٓط الهستقبمْ    كرسـ اليطط  

هيتمفة الهرتبطة بالهشكمة لمكصكؿ لتحقٓؽ اٌٖداؼ الهستقبمٓة   جهث جهٓث البٓاىات ال
إلِ الحؿ اٖهثؿ   كالتركٓز عمِ الىتامج عىد ك ث اليطط الهيتمفة لمهشكٛت   
الهركىة يْ تحدٓد اٖسباب الهيتمفة لمهشكٛت كاٌٖداؼ الهراد تحقٓقٍا لمكصكؿ الِ 

 القرار الهىاسب   ك ث هعآٓر لتقٓٓـ التقدـ الشيصْ يْ تحقٓؽ اٌٖداؼ 
عبارات بٍدؼ تحدٓد قدرة  9عمِ  الهحكركاشتهؿ  ;التفكير المجردالثالث:  المحور

الشباب عمِ ك ث قامهة بالهقترحات التْ تىهْ هٍارتٍـ كتحقؽ أٌدايٍـ الهك كعٓة 
يْ التعاهؿ هث الهشكٛت   ك ث تصكر لمهستقبؿ عمِ الهستكل الهٍىْ كالشيصْ 
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ت الجدٓدة لدعـ اليبرة الشيصٓة كاٚجتهاعْ   إجراب دراسة هك كعٓة حكؿ الهٍارا
 بٍا    حصر العكاهؿ الهحٓطة بالهشكٛت التْ تكاجًٍ يْ شكؿ اىتقامْ  

عبارات بٍدؼ تحدٓد قدرة  9اشتهؿ الهحكر عمِ  : الشموليالمحور الرابع : التفكير 
الشباب عمِ التهكف هف التعاهؿ هث الهشكٛت التْ ٓحٓطٍا ال هكض بهٍارة   

دٓـ اٖيكار كالهكاقؼ الهيتمفة  السعْ لتحقٓؽ اٌٖداؼ التْ ٓشعر الهك كعٓة يْ تق
 الفرد بعدـ القدرة عمِ تحقٓقٍا كذلؾ لمتيمص هف الهعتقدات السمبٓة التْ تعٓؽ التقدـ  

بٍػدؼ التعػرؼ عمػِ هسػتكل  اٚستبٓافتـ إعداد ٌذا استبيان " إدارة التغيير  " :    -3
ت ٓٓػر الهسػتهر يػِ حٓػاتٍـ هػف يػٛؿ اتبػاع طػرؽ عمػِ هكاجٍػة ال الجاهعْقدرة الشباب 

ػػػؼ  ػػػة سػػػمٓهة    كذلػػػؾ يػػػْ  ػػػكب اٖدبٓػػػات كالدراسػػػات السػػػابقة   كيػػػْ  ػػػكب التعٓر ادآر
ا٘جرامْ الذم تـ تحدٓدي   تـ صٓاغة عبػارات اٚسػتبٓاف الػذم تكػكف يػْ شػكمً الىٍػامْ 

ٍٓػا كيػؽ ثػٛث عم اٚسػتجابة( عبارة يبٓرة هكزعة عمِ أربعة هحاكر   كتتحدد 58هف )
( لمعبػػارات هكجبػػة  0-0-2ىػػادرا( عمػػِ هقٓػػاس هتصػػؿ )  –أحٓاىػػا  –يٓػػارات ) دامهػػا 
( لمعبارات سالبة الصٓاغة   كبذلؾ تككف أعمِ درجة لمهقٓاس  2 -0 -0الصٓاغة   ) 

 يٓها ٓمِ ;   اٚستبٓاف(   كتتهثؿ هحاكر 58(   كأقؿ درجة )050) 
ػػة 00اشػػتهؿ ٌػػذا الهحػػكر عمػػْ )  يــر :مرحمــة إدراك التغي : المحــور األول ( عبػػارة يبٓر

كسػػىة الحٓػػاة    كهػػدل إدراكػػً ٖثػػر  طبٓعػػْأهػػر  تقػػٓس هػػدل تػػٓقف الشػػباب بػػأف الت ٓٓػػر
 إدراكػػػًالبٓمػػػة اليارجٓػػػة كالت ٓػػػرات السػػػٓرعة عمػػػِ حتهٓػػػة التكجػػػً ىحػػػك الت ٓٓػػػر   كهػػػدل 

عكري بػػػػالفجكة بػػػػٓف  لٕثػػػػار ا٘ٓجابٓػػػػة لمت ٓٓػػػػر عمػػػػِ هسػػػػتقبمة إذا أحسػػػػف إدارتػػػػً   كأف شػػػػ
الػػدايث كالحػػايز ىحػػك الت ٓٓػػر  ككػػذلؾ دكر الت ٓٓػػر يػػِ تحسػػٓف  ٌػػْالحا ػػر كالهسػػتقبؿ 

  هػػث تقبػػؿ يكػػرة الت ٓٓػػر بػػالرغـ هػػف الصػػعكبات التػػِ تكاجٍػػً   ا٘ٓهػػاف  الحػػالْك ػػعً 
 لمكصكؿ إلِ اٖي ؿ عىد الرغبة يِ الت ٓٓر     الذاتْبأٌهٓة التحفٓز 

( عبارة تقٓس 00كقد ت هف ٌذا الهحكر )  التخطيط لمتغيير : مرحمة : الثانيالمحور 
لمت ٓٓر   تحدٓػد هصػادر الهعمكهػات  السعْقدرة الشباب عمِ ك ث رؤٓة هستقبمٓة عىد 

كأصحاب اليبرات التِ تعٓىً عمِ الت ٓٓر   كقدرتػً عمػِ ك ػث أيكػار آجابٓػة هشػجعة 
الت ٓٓػر الهٛمهػة لتحقٓػؽ أٌدايػً  كاسػتراتٓجٓاتعىد الىظر لمهستقبؿ   هث تحدٓد أسػالٓب 

ػػات لتمػػؾ اٌٖػداؼ   هػػث هراعػػاة إهكاىاتػػً كهػكاردي عىػػد التيطػػٓط   ٘حػػداث  كك ػث أكلٓك
ت ٓٓر  كك ث جدكؿ زهىِ ٘حداث  أل عهمٓػة ت ٓٓػر   تحدٓػد أسػالٓب التعاهػؿ هػث  أم

 لت ٓٓر  هقاكهة الت ٓٓر بدايمً   با٘ اية ٚتياذ قرارات عقٛىٓة تحفز عمِ البدب يِ ا
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( عبػػػارة  00ٌػػػذا الهحػػػكر عمػػػْ )  اشػػػتهؿ : الفعمـــيمرحمـــة التنفيـــذ  المحـــور الثالـــث : 
عهمٓػػة ت ٓٓػػر    أمالتيطػػٓط لػػً ٘حػػداث  هػػا تػػـتقػػٓس هػػدم حػػرص الشػػاب عمػػِ تىفٓػػذ 

تىفٓػػذ  ْكبػػذؿ قصػػارل جٍػػدي لمكصػػكؿ ٌٖدايػػً   هسػػتيدها كسػػامؿ التكىكلكجٓػػا الحدٓثػػة يػػ
عقبػػػات أكؿ بػػػأكؿ  أمٛقاتػػػً هػػػث أيػػػٓرف   اكتشػػػاؼ يطػػػة الت ٓٓػػػر   عػػػدـ الهسػػػاس بع

تحػػػكؿ دكف تحقٓػػػؽ الٍػػػدؼ كالقػػػدرة عمػػػِ إجػػػراب تعػػػدٓٛت سػػػٓرعة   تحدٓػػػد كقتػػػا هىاسػػػبا 
الت ٓٓر   تجىب التقدٓرات العشكامٓة لٗهكر عىد تطبٓؽ الت ٓٓر   الحرص عمِ  ٘حداث

ػػؿ الهػػدل    تحقٓػػؽ ىجاحػػات قصػػٓرة اٖجػػؿ تحفػػز القػػدرة عمػػِ عمػػِ تحقٓػػؽ الٍػػدؼ طٓك
هقاكهة ا٘يفاقات كا٘حباطات التِ تكاجٍٍة أثىاب التىفٓذ   القدرة عمػِ تحقٓػؽ اٌٖػداؼ 

 كياعمٓة   بهركىة
( عبػارة 00ٌػذا الهحػكر عمػْ )  اشػتهؿ; تقييم ومتابعة التغييـر مرحمة : المحور الرابع

لىتػامج تقٓس هػدم إدراؾ الشػاب كحرصػً عمػِ تحدٓػد آثػار الت ٓٓػر   هػف يػٛؿ هتابعػة ا
ٓحققٍا الت ٓٓر   اٚستعاىة بعدة هعآٓر لقٓاس هسػتكل الر ػا عػف الت ٓٓػر   القػدرة  التْ

ػز الهكاسػب  الهك ػكعةاىحػراؼ عػف اٌٖػداؼ  أمعمِ تعدٓؿ   الهحققػةأكؿ بػأكؿ   تعٓز
  هف الت ٓٓر لبىاب قكة دايعة ىحك اٖي ؿ   

كيقػػا  اٚسػػتبٓافاد ٌػػذا تػػـ إعػػداســتبيان " الــوعى بمتطمبــات عصــر الــذكاء ":     -4 
بهتطمبػات عصػر الػذكاب    الجػاهعْهدل كعِ الشباب   بٍدؼ قٓاس ا٘جرامْلمتعٓرؼ 

ػػػة هكزعػػػة عمػػػِ 76صػػػكرتً الىٍامٓػػػة عمػػػِ )  يػػػْكقػػػد اشػػػتهؿ اٚسػػػتبٓاف   7( عبػػػارة يبٓر
ىػػادرا (  –أحٓاىػػا  –) دامهػػا  ٌػػْهحػػاكر   تتحػػدد اٚسػػتجابة عمٍٓػػا كيػػؽ ثػػٛث يٓػػارات 

( لمعبػػػػارات 2-0-0( لمعبػػػػارات هكجبػػػػة الصػػػػٓاغة   ) 0-0-2ؿ ) عمػػػػِ هقٓػػػػاس هتصػػػػ
(    76(   كأقػؿ درجػة ) 0:6سالبة الصٓاغة   كبذلؾ تككف أعمِ درجة لٛستبٓاف )  

 كتتهثؿ هحاكر اٚستبٓاف يٓها ٓمِ ;
( عبػػػارة تقػػػٓس 02اشػػتهؿ ٌػػػذا الهحػػػكر عمػػػِ )  المحـــور األول : متطمبـــات شخصـــية :

ػػا لهكاكبػػة عصػػر الػػذكاب كالهتهثمػػة هػػدل ادراؾ الشػػاب لمهتطمبػػ ات الشيصػػٓة الػػٛـز تكايٌر
يػػػِ هعريػػػة الفػػػرد لذاتػػػً لمػػػتهكف هػػػف هسػػػآرة كػػػؿ جدٓػػػد   الهركىػػػة  كالقػػػدرة عمػػػِ التكٓػػػؼ 

لهكاجٍة ال  كط كالصعكبات   التعمـ هدل الحٓاة  ا٘ٓجابْلهسآرة كؿ جدٓد   التفكٓر 
فرد بقدراتً كهٍاراتػً   ههارسػة الٓرا ػة   اٚعتهاد عمِ الىفس لتحقٓؽ التقدـ   هعرية ال

ػػػا  اٚسػػػتعداد لمهسػػػتقبؿ   ال ػػػذاب  يػػػْلمحفػػػاظ عمػػػِ جسػػػـ سػػػمٓـ   الصػػػحة الىفسػػػٓة كدكٌر
دراكػػًتىهٓػػة العقػػؿ السػػمٓـ كهػػف ثػػـ التفكٓػػر السػػمٓـ ىحػػك الهسػػتقبؿ    يػػْكدكري  الصػػحْ  كا 
 الصحة الهجتهعٓة  ٌٖهٓة 
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ــانيالمحــور  عبػػارات  (02)شػػتهؿ ٌػػذا الهحػػكر عمػػِ ا والبحــث:: متطمبــات الدراســة الث
 الهعمكهػػات تسػػٍٓؿ البحػػث كتىظػػٓـ  يػػْتقػػٓس هػػدل ادراؾ الشػػباب لػػدكر تحدٓػػد الٍػػدؼ 

الػػدكرات  اٖعهػػاؿ  ٘ىجػػازكتىظػػٓـ الكقػػت  لٕيػػٓرف كأٌهٓػػة تىهٓػػة القػػدرة عمػػِ اٚسػػتهاع 
بٓػػػػة  دارة ال ػػػػ كط   اليػػػػركج عػػػػف الػػػػىهط  يػػػػْالتدٓر تىهٓػػػػة الػػػػذات ك حػػػػؿ الهشػػػػكٛت كا 

ا  يْ تقمٓدمال تىظٓـ كربػط كاسػترجاع  يْالبحث عف الهعمكهات   اليرامط الذٌىٓة كدكٌر
 الهعمكهات  

( عبػػارات تقػػٓس 02)اشػػتهؿ ٌػػذا الهحػػكر عمػػِ  اجتماعيــة:متطمبــات  الثالــث:المحــور  
إدراؾ الشػباب ٌٖهٓػة العهػؿ  اٚجتهاعٓػة الىشػاطات  يػْهدل هشاركة الشباب أيػٓرف 

 الهجتهػث رقػِ  يػْالتىػايس البىػاب  اٚجتهاعٓػة  أٌهٓػةٓزز الكفابة تع يْكدكري  الجهاعْ
الهشػػػاركة الكجداىٓػػػة كالتعػػػاطؼ هػػػث أيػػػٓرف    الػػػذات الػػػتحكـ يػػػِ اٚىفعػػػاٚت كتحفٓػػػز 

 القدرة عمِ التفاكض كحؿ الىزاعات   تعمـ عمـ كيف القٓادة  
ــة :  ــات ميني ــع : متطمب ارات أٓ ػػا ( عبػػ 02اشػػتهؿ ٌػػذا الهحػػكر عمػػِ ) المحــور الراب

ر كتىهٓػػة الػػذات الهٍىٓػػة   التطمػػث ىحػػك التهٓػػز يػػْتقػػٓس هػػدل ادراؾ الشػػباب لػػدكر تطػػٓك
  القػػدرة عمػػِ  هتهٓػػزةكالعالهٓػػة   التػػزكد بػػاليبرات كالهعػػارؼ الٛزهػػة لكتابػػة سػػٓري ذاتٓػػة 

 يػػػْ  اسػػػتيداـ الكسػػامؿ التكىكلكجٓػػػة الحدٓثػػػة  فكالهرؤكسػػػٓالتكاصػػؿ الجٓػػػد هػػػث الرؤسػػاب 
بعػػػد دراسػػػة كايٓػػػة   اٚطػػػٛع عمػػػِ  الصػػػ ٓرة  التكجػػػً ىحػػػك الهشػػػركعات هجػػػاؿ العهػػػؿ 

الفػػرص   الٓقػػٓف التػػاـ بػػأف هؤشػػرات  اغتىػػاـالجػػاد ىحػػك  كالسػػعْهتطمبػػات سػػكؽ العهػػؿ 
 الىجاح يِ أل هٍىً ٌك هدل إر اب العهٓؿ أك الهستٍمؾ  

( 00) الهحػكر عمػِ  كاشػتهؿ ٌػذاالمحور الخامس : متطمبـات التكنولوجيـا واالعـالم : 
كسػػمبٓات التكىكلكجٓػػا الرقهٓػػة   القػػدرة عمػػِ  ٘ٓجابٓػػاتعبػػارة تقػػٓس هػػدل إدراؾ الشػػاب 

ترشػػػٓد الجٍػػػد البشػػػرل عىػػػد اسػػػتيداـ التكىكلكجٓػػػا   التػػػزكد بػػػاليبرات كالهٍػػػارات الٛزهػػػة 
لمبحث عمِ شبكة اٚىترىت   تىظٓـ كتيطػٓط كقػت اسػتيداـ التكىكلكجٓػا كدكري يػِ إدارة 

يصكصػٓات ال ٓػر عىػد اسػتيداـ الهسػتحدثات التكىكلكجٓػة   الحػذر هػف الذات   احتػراـ 
كهكاكبػػػة التطػػػكر  العمهػػػْقرصػػػىة الهكاقػػػث كالتعاهػػػؿ الصػػػحٓ  هعٍػػػا   هػػػث اتقػػػاف الهػػػىٍج 

   التكىكلكجْ
 –الحفاظ عمى البيئة  –المحور السادس : متطمبات حياتية وتتضمن" ميارات حياتية 

( عبػػػػارة تقػػػػٓس هػػػػدل إدراؾ 00لهحػػػػكر عمػػػػِ ) كاشػػػػتهؿ ٌػػػػذا االصــــالحة " :  المواطنــــة
الشػػػباب بػػػأف اٖدٓػػػاف السػػػهاكٓة ٌػػػِ أسػػػاس الىٍػػػكض بػػػالفرد كالهجتهػػػث   كهػػػدل الهاهػػػة 
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لسػمككٓات الفػرد  البٓمػْبقكاعد اٖهف كالسٛهة العاهة يِ هجتهعً   هعرية عكاقب اٖثر 
ػػا ىحػػك التقػػدـ   الػػتيمص هػػف الىف اٚسػػتٍٛكٓة  الثقايػػة  آػػات ا٘لكتركىٓػػة الرشػػٓدة  كدكٌر

ػػا  التطكعٓػػةبطػػرؽ صػػحٓحة   أٌهٓػػة الهبػػادرة ىحػػك اٖعهػػاؿ    الهشػػاركة السٓاسػػٓة كدكٌر
 إدراكػػػً  هػػػث  دٓهػػػكقراطْظػػػؿ ىظػػػاـ  يػػػْالصػػػالحة  الهكاطىػػػةيػػػِ الىٍػػػكض بالشػػػعكب   

تً كهكركثاتً  كتأثٓر ذلؾ عمِ ى جً      الفكرمٌٖهٓة الحفاظ عمِ ٌٓك
 اٚستبٓاىات كثبات كٓقصد بً صدؽ  األدوات:تقنين 
 التالٓة;اتبعت الباحثتاف الطرؽ  اٚستبٓاىاتلمتأكد هف صدؽ  االستبيانات:صدق 

 Validity content :  ( المحتوي)المحكمينصدق  -0

يػػْ صػػكرتٍا الهبدمٓػػة عمػػْ هجهكعػػة  اٚسػػتبٓاىاتلقٓػػاس صػػدؽ الهحتػػكم تػػـ عػػرض 
الطفكلػػػة   كقسػػػـ هػػػف اٖسػػػاتذة الهتيصصػػػٓف يػػػْ هجػػػاؿ " إدارة هؤسسػػػات اٖسػػػرة ك 

التربػػكم بكمٓػػة اٚقتصػػاد الهىزلػػْ جاهعػػة حمػػكاف "  كذلػػؾ لمتعػػرؼ  الهىزلػػْاٚقتصػػاد 
لمٍػػػدؼ هىٍػػػا   كهػػػدم صػػػحة صػػػٓاغة  اٚسػػػتبٓاىاتعمػػػْ آرامٍػػػـ يػػػْ هػػػدم هٛمهػػػة 

كػؿ عبػارة بهفٍػـك الهحػكر الػذم ٓت ػهىٍا   كهىاسػبة  ارتبػاطالعبارات عمهٓػان   هػدم 
تفٓرغ بٓاىات التحكٓـ تبٓف اتفاؽ آراب السادة الهحكهٓف  اتجاي تصحٓ  العبارة   كبعد

%   كقػػػد تػػػـ إجػػػراب بعػػػض التعػػػدٓٛت بىػػػاب عمػػػْ التحكػػػٓـ يػػػْ الصػػػٓاغة :9بىسػػػبة 
ل ػػاب بعػػض العبػػارات الهتشػػابٍة يػػْ الهعىػػْ   كبػػذلؾ تكػػكف اٖدكات قػػد ي ػػعت  كا 

 لصدؽ الهحتكم  

  :  Internal consistency الداخمي االتساقصدق  -0
"بٓرسػكف"  اٚرتباطالدايمْ كذلؾ عف طٓرؽ إٓجاد هعاهؿ  اٚتساؽب صدؽ تـ حسا

كالدرجػة الكمٓػة لكػؿ هحػكر   ككػذلؾ بػٓف  اٚستبٓافبٓف درجة كؿ عبارة هف عبارات 
 اٚرتبػػاط  كقػػد كاىػػت قػػٓـ  لٛسػػتبٓافالدرجػػة الكمٓػػة لكػػؿ هحػػكر كبػػٓف الدرجػػة الكمٓػػة 

  (  0ٓك حٍا  جدكؿ )كها  اٚستبٓاىاتبٓف العبارات كالهحاكر يْ 
 ، االستراتيجياستبيان التفكير   لمحاور كل من االرتباط( معامالت  1جدول ) 

 استبيان ادارة التغيير ، استبيان  الوعى بمتطمبات عصر الذكاء
 الداللة االرتباط استبيان التفكير االستراتيجي 

 20 2 829 2  ;   التفكٓر التشيٓصْ الهحكر اٖكؿ
 20 2 966 2  ىْ ; التفكٓر التيطٓطْالهحكر الثا
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 20 2 00: 2  الهحكر الثالث ; التفكٓر الهجرد
 20 2 878 2  الهحكر الرابث ; التفكٓر الشهكلِ

 الداللة االرتباط استبيان إدارة التغيير  
 20 2  :90 2 ;  إدراؾ الت ٓر الهحكر اٖكؿ

 20 2 829 2  الهحكرالثاىْ; التيطٓط لمت ٓٓر
 20 2 996 2 ر الثالث ;  التىفٓذ الفعمْالهحك 

 20 2 52: 2 الهحكر الرابث ;  تقٓٓـ كهتابعة الت ٓٓر
 الدٚلة االرتباط استبيان الوعى بمتطمبات عصر الذكاء

 20 2 8:0 2 الهحكر اٖكؿ ; الهتطمبات الشيصٓة
 20 2 975 2 الهحكر الثاىْ ; هتطمبات الدراسة كالبحث

 20 2 889 2 طمبات اجتهاعٓةالهحكر الثالث ; هت
 20 2 920 2 الهحكر الرابث ; هتطمبات الهٍىٓة

 20 2 06: 2 الهحكر الياهس ; الهتطمبات  التكىكلكجٓة
 20 2 :80 2 الهحكر السادس ; هتطمبات حٓاتٓة

( يِ  20 2( أف قٓـ هعاهٛت ا٘رتباط كمٍا دالة عىد هستكل ) 0ٓت   هف جدكؿ )
  استبٓاف ادارة الت ٓٓر  استبٓاف  اٚستراتٓجْستبٓاف التفكٓر جهٓث هحاكر كؿ هف ا

هها ٓدؿ عمِ صدؽ كتجاىس عبارات كهحاكر  الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب 
 كالدرجة الكمٓة لٍها  اٚستبٓاىات

دقة اٚيتبار يْ القٓاس كالهٛحظة  (Reliability)ٓقصد بالثبات  :  االستبياناتثبات 
  كاتساقً يٓها ٓزكدىا بً هف هعمكهات عف سمكؾ الهفحكص  ىفسًكعدـ تىاق ً هث 

 اٚستبٓاىات(    كقد تـ التحقؽ هف ثبات 0::0)آهاؿ صادؽ كيؤاد أبك حطب   
  طٓرقة التجزمة الىصفٓة   Alpha Cronbach)باستيداـ  هعاهؿ ألفا كركىباخ ) 

Split-half  )  هعاهؿ اسبٓرهاف براكف   )) Spearman-Brownٓكتهاف  (    ج) 
Guttman( ك   جدكؿ  ( ذلؾ  0( ٓك
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 بمحاورىا المختمفة االستبيانات( قيم معامالت  ثبات  2جدول ) 

ٓر 
تفك
ال

جْ
راتٓ
ٚست

ا
  

التجزئة  معامل الفا المحاور
 النصفية

اسبيرمان 
 جيوتمان براون

 960 2 9:6 2 900 2 975 2 التفكٓر التشيٓصْ :الهحكراٖكؿ

 852 2 892 2 802 2 860 2 تفكٓر التيطٓطْالهحكر الثاىْ ;  ال
 27: 2 57: 2 986 2 06: 2 الهحكر الثالث ;  التفكٓر الهجرد
 870 2 920 2 827 2 06: 2 الهحكر الرابث ;  التفكٓر الشهكلِ

 900 2 962 2 :89 2 902 2 ثبات اٚستبٓاف ككؿ

ٓر 
ت ٓ
رة ال

إدا
 

التجزئة  معامل الفا المحاور
 النصفية

رمان اسبي
 جيوتمان براون

 02: 2 78: 2 9:0 2 20: 2 ;  إدراؾ الت ٓر الهحكر اٖكؿ
 906 2  975 2 8:6 2 927 2 الهحكرالثاىْ  ;  التيطٓط لمت ٓٓر
 820 2 888 2 827 2 858 2 الهحكر الثالث ;  التىفٓذ الفعمْ
الهحكر الرابث ;  تقٓٓـ كهتابعة 

 897 2 900 2 860 2 ::8 2 الت ٓٓر

 952 2 992 2 902 2 965 2 ثبات اٚستبٓاف ككؿ
كاب
 الذ

صر
 ع
ات
طمب
بهت
 ِ
لكع
ا

 

 معامل الفا المحاور
التجزئة 
 النصفية

اسبيرمان 
 براون

 جيوتمان

 920 2 982 2 920 2 955 2 الهحكر اٖكؿ ; الهتطمبات الشيصٓة
الهحكر الثاىْ ; هتطمبات الدراسة 

 9:0 2 29: 2 978 2 :2: 2 كالبحث

 862 2 8:6 2 806 2 879 2 الهحكر الثالث ; هتطمبات اجتهاعٓة
 880 2 907 2 :85 2 896 2 الهحكر الرابث ; هتطمبات الهٍىٓة

الياهس ; الهتطمبات  الهحكر
 990 2 08: 2 966 2 9:5 2 التكىكلكجٓة

 02: 2 65: 2 999 2 07: 2 الهحكر السادس ; هتطمبات حٓاتٓة
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 8:6 2 927 2 870 2 929 2 ؿثبات اٚستبٓاف كك

( أف جهٓث قٓـ هعاهٛت الثبات يِ استبٓاىات البحث كاىت  0ٓت   هف جدكؿ ) 
هقبكلة بالىسبة لٍذا الىكع هف هعاهٛت الثبات   كتعتبر ٌذي القٓـ عالٓة بالىسبة لٍذا 

 صٛحٓتٍا لمتطبٓؽ  كبالتالْ لٛستبٓاىات الدايمْ اٚتساؽالىكع   هها ٓدؿ عمِ 

برنــامج إرشــادي قــائم عمــى " فنيــات البرمجــة المغويــة العصــبية فــي تنميــة التفكيــر -5
دارةاإلستراتيجي   " :في ضوء متطمبات عصر الذكاء  الجامعيالتغيير لمشباب  وا 

إلْ يمسفة تىبث هف بىاب   ٓستىد البرىاهج : البرنامجتحديد الفمسفة التي يستند إلييا  
لبرهجة الم كٓة العصبٓة يْ  كب هتطمبات عصر برىاهج إرشادم قامـ عمِ يىٓات ا

هتطمبات  -هتطمبات الدراسة كالبحث  -الذكاب كالتْ تتهثؿ يْ )الهتطمبات الشيصٓة 
هتطمبات حٓاتٓة  ( بها ٓسٍـ  -الهتطمبات التكىكلكجٓة  -هتطمبات الهٍىٓة  -اجتهاعٓة 

دارةيْ تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ     الت ٓٓر لمشباب الجاهعْ كا 
ة العصبٓة تـ إعداد البرىاهج  ىدف البرنامج ; يِ  كب يمسفة كيىٓات البرهجة الم ٓك

 كيقان لميطكات التالٓة;
كقد شهمت اٌٖداؼ العاهة لمبرىاهج عمِ هجهكعة  لمبرنامج :تحديد األىداف العامة  -أ

كظٓؼ هف اٌٖداؼ الهتىكعة تتهثؿ يْ تىهٓة قدرة الشباب عمِ إدارة الت ٓٓر هف يٛؿ ت
يىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة يْ بعض الهجاٚت الحٓاتٓة التِ ٓتطمث الشباب 
ا   كتىهٓة هٍاراتٍـ هف يٛؿ تىفٓذ أىشطة حٓاتًٓ قامهة عمِ هتطمبات عصر  لت ٌٓٓر
ادي دايعٓة الشباب  الذكاب   تىفٓذ أىشطة حٓاتٓة تسٍـ يْ تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ كٓز

 لت ٓٓر الجاهعْ ىحك إدارة ا
يْ  كب اٌٖداؼ العاهة لمبرىاهج   كهف يٛؿ ; تحديد محتوى البرنامج  -ب

بهك كع البحث   كاٚطٛع عمِ اٖبحاث التْ كظفت القرابات الهيتمفة الهرتبطة 
يىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة يْ عدد هف الهجاٚت كهىٍا دراسة إسهاعٓؿ الٍمكؿ ) 

)  عمكاىْ(   هركة 0202)  الشايعْ لشايعْا(   0200(   حاتـ إهاـ ) 0200
0202   )Kudliskis, Voldis    (2013) (   عمٓة  0205)  ي ٓرم  أحهد

 ,Hosseinzadeh Ehsa   2015) ( (   Kotera(    0205هحهد ) 
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Yasuhiro( 2018   تـ تحدٓد هك كعات البرىاهج  كالتْ تساعد عمِ تحقٓؽ     يقد
هحتكل البرىاهج عمِ هجهكعة هف الهك كعات الرمٓسٓة تمؾ اٌٖداؼ   كقد اشتهؿ 

التْ تت هف هجهكعة هف الهك كعات الفرعٓة   كقد استىد البرىاهج يْ جمساتً 
لهراحؿ إدارة الت ٓٓر يْ الهجاٚت التْ أبدل أيراد العٓىة  العهمْالياصة بالتطبٓؽ 

ا عمِ عرض هكاقؼ حٓاتٓة كهشكٛت ترتبط بهك كع الجمسة   كقد  الرغبة يْ ت ٌٓٓر
بٓف بدآة الجمسة لتىشٓط تفكٓر الشباب كهعرية اتجاٌاتٍـ ىحك  تىكع عرض الهكاقؼ ها

الت ٓٓر   كىٍآتٍا لك ث تصكر ٘دارة الت ٓٓر بها ٓتىاسب هث شيصٓة كؿ هىٍـ   
هكاىاتٍـ     قدراتٍـ كا 

هستيدهة تـ تحدٓد استراتٓجٓات التدٓرس ال تحديد طرق واستراتيجيات التدريس : -ج 
ة  يْ البرىاهج هف يٛؿ هجهكعة هف الهعآٓر التْ تتىاسب هث يىٓات البرهجة الم ٓك
العصبٓة حتِ تسٍـ اٚستراتٓجٓات الهستيدهة يْ تىهٓة التفكٓر اٚستراتٓجْ كاداري 
الت ٓٓر لمشباب الجاهعْ    هث هراعاة التىكع يْ استيداـ اٚستراتٓجٓات تبعان لطبٓعة 

ككيقا لفىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة كهستكٓات الشباب كطبٓعة  الٍدؼ التعمٓهْ
الهك كعات كاليطكات التدٓرسٓة   كاستيداـ  طرؽ التدٓرس التْ تساعد عمِ إثارة 

  دايعٓة عٓىة البحث لمهشاركة الكاقعٓة كالفعالة يْ تىفٓذ اٖىشطة  
مؿ التعمٓهٓة التْ تسٍـ يْ كقد تـ تحدٓد الكسا ;تحديد الوسائل التعميمية لمبرنامج  -د

مة هف الصكرة الهجردة إلْ الصكرة  يٍـ هفٍكـ كيىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة كتحٓك
داري الت ٓٓر لمشباب الجاهعْ    التطبٓقٓة  التْ تهكف هف تىهٓة التفكٓر ا٘ستراتٓجْ كا 
 كهف الكسامؿ التعمٓهٓة استيداـ الفٓدٓك التعمٓهْ كالرسكـ التك ٓحٓة كعركض

ىت   البكربٓك
ـ الهستيدهة يْ تحديد أساليب التقويم في البرنامج : -ق قد تىكعت أسالٓب التقٓك

لمتعرؼ عمِ اليمفٓة السابقة لدل التقويم المبدئي   البرىاهج  حٓث اشتهمت عمِ "
ـ الهبدمْ يْ بدآة تدٓرس  الشباب عف هك كعات البرىاهج حٓث ٓستيدـ التقٓك

التقويم  ات البرىاهج كربطة بالهك كعات السابقة    البرىاهج كبدآة عرض هك كع
أثىاب تدٓرس هك كعات البرىاهج  كذلؾ هف يٛؿ اٖىشطة التعمٓهٓة الهيتمفة  التكويني

التقويم التْ تساعد يْ تقدٓـ ت ذٓة راجعة عف هدم تقدـ الشباب يْ دراسة البرىاهج   
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لهعرية هدل تحقٓؽ الشباب  ىٍآة دراسة كؿ هك كع هف هك كعات البرىاهج  النيائي
لٌٗداؼ التعمٓهٓة الهىشكدة هف البرىاهج  كذلؾ باستيداـ اٖىشطة التعمٓهٓة الهتىكعة 

ـ الىٍامْ يْ ىٍآة البرىاهج  بتطبٓؽ أدكات البحث   كأكراؽ العهؿ كأٓ ان استيدـ التقٓك
  
ِ تـ عرض هك كعات البرىاهج  عم ;المحكمينعرض البرنامج عمى األساتذة  -و

هجهكعة هف اٚساتذة تيصص الهىاٌج كطرؽ تدٓرس اٚقتصاد الهىزلْ كتيصص 
كالطفكلة كذلؾ لمتعرؼ عمِ هدل تحقٓؽ  اٖسرةعمـ الىفس كتيصص إدارة هؤسسات 

هك كعات البرىاهج  لٌٗداؼ العاهة الهىشكد تحقٓقٍا هف البرىاهج كقد أبدل بعض 
ات البرىاهج كقد تـ تبسٓطٍا السادة الهحكهٓف هٛحظات حكؿ صعكبة بعض هحتٓك

عادة ترتٓب  جراب تعدٓٛت يْ بعض العىاصر الفرعٓة كا  بحٓث تتىاسب هث الشباب   كا 
 بعض جمسات البرىاهج  

( جمسة   جمستٓف بكؿ أسبكع   00( أسابٓث بكاقث ) 7كقد است رؽ تطبٓؽ البرىاهج ) 
 ;    كيٓها ٓمِ عرض لهك كعات البرىاهج    هدة كؿ جمسة ساعً كىصؼ 

( خطة تطبيق برنامج قائم عمى فنيات البرمجة المغوية العصبية في تنمية التفكير  3جدول ) 
داره التغيير لمشباب الجامعى في ضوء متطمبات عصر الذكاء                               اإلستراتيجي وا 

هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

  اٖكلْ;الجمسة 
 

تعػػػػػػػارؼ  –)ترحٓػػػػػػب 
ػػػػػػػؼ بالبرىػػػػػػػاهج  التعٓر

 إدارة –كأٌهٓتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً 
التفكٓػػػػػػػػر  –الت ٓٓػػػػػػػػر 

 اٚستراتٓجْ(
 

  اٖساسٓة;اٖيكار 
 

التعػػػػػػػػارؼ كتك ػػػػػػػػٓ   -
ثػارة   اٌٚتهػػػػػػػػػػاـ لٙجابػػػػػػػػػػةأٌهٓة البرىػاهج كا 
عمػػػػػػػػػػػػػػِ الهقػػػػػػػػػػػػػػػآٓس 
 الياصة بالبحث    

التطبٓػػػػػػػػػػػػػػؽ القبمػػػػػػػػػػػػػػْ  -

  ;المعرفيةأواًل: األىداف 
 البرىاهج ٓستىبط أٌداؼ   -
 ٓٓر الت ٓشرح هفٍـك  -
ٓسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىتج دكر التفكٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -

اٚسػػػػػػػػػػػتراتٓجْ يػػػػػػػػػػػْ حٓػػػػػػػػػػػاة 
 الشباب 

 الميارية:ثانيا: األىداف 
ٌٖهٓػة  تك ػٓحْٓرسـ شكؿ  -

 الت ٓٓر 
ٓكتػػػػػػػػػػػػػب هفٍػػػػػػػػػػػػػـك التفكٓػػػػػػػػػػػػػر  -

 اٚستراتٓجْ 
 الوجدانية:ثالثا: األىداف 

الكسامؿ 
 التعمٓهٓة;

البكرشكر  -
  ا٘عٛىْ

 الحقٓبة التعمٓهٓة  -
 اليرامط الذٌىٓة  -
- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -

 
 تاستراتٓجٓا
 التدٓرس

 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -

ٓػػػػػػتـ إجػػػػػػراب تقٓػػػػػػٓـ  -
هبػػػػػػػػػدمْ يػػػػػػػػػْ بدآػػػػػػػػػة 
الجمسػػة لمتعػػرؼ عمػػِ 
يمفٓػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػباب 
كهعمكهػػػػػػػػػػػػػاتٍـ عػػػػػػػػػػػػػف 
 هك كعات البرىاهج

ٓػػػػػػتـ إجػػػػػػراب تقٓػػػػػػٓـ  -
هسػػػتهر أثىػػػاب عػػػرض 
الهك ػػػػػػػكعات كذلػػػػػػػؾ 

ػػػػػػػػؽ طػػػػػػػػرح عػػػػػػػػ ف طٓر
العدٓػػػػػػد هػػػػػػف اٖسػػػػػػممة 
كالهىاقشات لمتأكد هف 
 الهتابعػػػػػػػػػػػػػػة الجٓػػػػػػػػػػػػػػػدة

 لمهك كعات
ػػز اسػػػتجابات  هػػث تعٓز

 العٓىة 
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هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

 لمهقآٓس 
 -الت ٓٓػػػػػر )هفٍكهػػػػػً  -

    أٌهٓتً(
التفكٓػػػر اٚسػػػتراتٓجْ  -

كدكري يػػػػػػْ  )هفٍكهػػػػػػً
  الشاب(حٓاة 

 

التعػػػرؼ عمػػػِ  أٌهٓػػػةٓػػػدرؾ  -
 لمت ٓٓر  العمهْالهفٍـك 

ٓشػػػارؾ يػػػِ الهىاقشػػػة حػػػكؿ  -
 تٓجْ اٚستراهفٍـك التفكٓر 

ٓشػػػػػػػػعر بأٌهٓػػػػػػػػة البرىػػػػػػػػاهج  -
كدكري يػػػػػػػِ التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػِ 
ػػػػػػػػة  يىٓػػػػػػػػات البرهجػػػػػػػػة الم ٓك

 العصبٓة 
-  

 عصؼ ذٌىْ  -
 

ػػة يىٓػػات البر  هجػػة الم ٓك
العصػػػػػػبٓة الهسػػػػػػتيدهة 

 الجمسة;يْ أىشطة 
 التأطٓر يىٓة إعادة  -
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػة اٖىظهػػػػػػػػػػػػػػػة  -

   التهثٓمٓة 
 اٖلفة يىٓة  -

 كالثالثة;الجمسة الثاىٓة 
 الذكاب(عصر  )هتطمبات

  
  اٖساسٓة;اٖيكار 

 الذكاب هفٍـك عصر  -
الفػػػػػػرؽ بػػػػػػٓف عصػػػػػػر  -

عصػػػػػػػػػػػػر  الهعريػػػػػػػػػػػػة 
الهعمكهاتٓػػػة   عصػػػر 

 الذكاب  
هتطمبػػػػػػػػػػػات عصػػػػػػػػػػػر  -

 )الهتطمبػػػػػػػاتذكاب الػػػػػػػ
 –الشيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓة 

هتطمبػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػة 
هتطمبػػػات  –كالبحػػػث 

 – اجتهاعٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 –هتطمبػػػػػػػات هٍىٓػػػػػػػة 

هتطمبػػات التكىكلكجٓػػا 
 –كاٚعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٛـ 

 الحٓاتٓة(الهتطمبات 
دكر كػػؿ هػػف " تىهٓػػة  -

 اٚسػتراتٓجْ التفكٓر 
ىحػػك الت ٓٓػػر  كالسػػعْ

" يػػْ تمبٓػػة هتطمبػػات 
 الذكاب عصر 

 
 

  المعرفية:أواًل: األىداف 
عػػػػػػػػػدد هتطمبػػػػػػػػػات عصػػػػػػػػػر ٓه  -

 الذكاب 
ٓشػػػػػرح الفػػػػػرؽ بػػػػػٓف عصػػػػػر  -

عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الهعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
كعصػػػػػػػػػػػػػػػر  الهعمكهاتٓػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الذكاب 
ٓسػػػػػػتىبط دكر إدارة الت ٓٓػػػػػػر  -

يػػػْ تمبٓػػػة هتطمبػػػات عصػػػر 
 الذكاب 

ٓسػػػػػػػػػتىتج أٌهٓػػػػػػػػػة التفكٓػػػػػػػػػر  -
اٚسػػػػػػػػػتراتٓجْ يػػػػػػػػػْ تمبٓػػػػػػػػػة 

 الذكاب هتطمبات عصر 
 الميارية:ثانيا: األىداف 

ٓرسػػػػػػػػػػػـ هيطػػػػػػػػػػػػط ٓجهػػػػػػػػػػػػث  -
  الذكابهتطمبات عصر 

ٓكتػػػػػب تصػػػػػكر عػػػػػف كٓفٓػػػػػة  -
التفكٓػػػػػػػػػر كت ٓٓػػػػػػػػػر بعػػػػػػػػػض 

 الشيصٓة جكاىب الحٓاة 
 الوجدانية:ثالثا: األىداف 

ٓبػػػػػػػػدل اٌٚتهػػػػػػػػاـ بهعريػػػػػػػػة  -
 الهعريػػة الفػػرؽ بػػٓف عصػػر 

  كالذكاب  الهعمكهاتٓة 
ٓثٓر ىقاط جدٓػدة حػكؿ دكر  -

الشػػباب يػػْ تمبٓػػة هتطمبػػات 
 الذكاب عصر 

ٓشػارؾ بحهػاس يػْ هىاقشػػة  -
 الجمسة هحاكر 

 

 التعمٓهٓة;امؿ الكس
- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -

 استراتٓجٓات التدٓرس
 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -
 التعمـ التعاكىْ -

 
ػػة  يىٓػػات البرهجػػة الم ٓك
العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٓة 
الهسػػػػػػػػػتيدهة يػػػػػػػػػْ 

 ;الجمسةأىشطة 
 التجزمة يىٓة  -
 اٖلفة يىٓة  -
 يىٓة الركابط  -
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

 ا٘دراكٓة 
 

ـ إجراب تقٓٓـ هبدمْ ٓت
ػػػػػػػؽ إجػػػػػػػراب  عػػػػػػػف طٓر
هىاقشة حكؿ عىاصػر 

 السابقة الجمسة 
ٓػػػػتـ تكجٓػػػػً هجهكعػػػػة 
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اٖسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممة 
كالهىاقشػػػػػػػػػػػات أثىػػػػػػػػػػػاب 
الشػػػػػػػػرح لمتأكػػػػػػػػد هػػػػػػػػف 
الهتابعػػػة لمشػػػرح كهػػػف 

 أهثمة ذلؾ ; 
 اذكػػػػػر هتطمبػػػػػات*   

 الذكاب؟عصر 
* اذكػػر دكر كػػؿ هػػف 
تىهٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التفكٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 كالسػعْ اٚستراتٓجْ 
مبٓػة ىحك الت ٓٓر يػْ ت

هتطمبػػػػػػػػػػػػات عصػػػػػػػػػػػػر 
 الذكاب 

 
يْ ىٍآة المقاب ٓػتـ  -

تميػػػػػػػػػٓص العىاصػػػػػػػػػر 
ػػػؽ  اٖساسػػٓة عػػف طٓر
استيٛصػػػػػػػػػػػػٍا هػػػػػػػػػػػػف 

 العٓىة بعض أيراد 

 الرابعة;الجمسة 
   )الت ٓٓر(

 
  اٖساسٓة;اٖيكار 

 
هفٍػػـك الت ٓٓػػر بشػػكؿ  -

   المعرفية:أواًل: األىداف 
 ٓشرح هفٍـك الت ٓٓر   -
ٓك ػػػػػػػػػػػػ  العٛقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػٓف  -

الهت ٓرات الهحمٓة كالعالهٓػة 
 الت ٓٓر ك ركرة 

ٓسػػػػػػتىبط دكر الت ٓٓػػػػػػر يػػػػػػِ  -

 
الكسامؿ 
 التعمٓهٓة;

 اليرامط الذٌىٓة  -
- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -

ٓػػػػػػػػتـ إجػػػػػػػػراب تقٓػػػػػػػػٓـ -
هبػػػػػػػػػدمْ يػػػػػػػػػْ بدآػػػػػػػػػة 
الجمسػػة لمتعػػرؼ عمػػِ 
هػػػػدل تهكػػػػف الشػػػػباب 
هػػػف هك ػػػكع الجمسػػػة 
السػػػابقة هػػػػث تميػػػػٓص 
ٌٖػػػػػـ العىاصػػػػػر يػػػػػْ 
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هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

 عاـ 
 اسباب الت ٓٓر  -
 الت ٓٓر أٌهٓة  -
 الت ٓٓر هجاٚت  -
 تفٍـ هقاكهة الت ٓٓر  -
لشيصػػػػػػػػػٓة سػػػػػػػػػهات ا -

 الت ٓٓر القادرة عمِ 
 
 

حػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػض الهشػػػػػػػػػكٛت 
 الذاتٓة 

ٓك ػ  العٛقػػة بػٓف الت ٓٓػػر  -
كتىهٓػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػػػػِ 

 اٚبتكار 
ر يػػػػػػْ ٓسػػػػػػتىتج دكر الت ٓٓػػػػػػ -

التكايػػؽ هػػث هت ٓػػرات الحٓػػاة 
 البٓمٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اٖسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓرة " 

 " الجاهعٓة 
الرغبػػػة  دكايعػػػً ىحػػػكٓػػػذكر   -

 الت ٓٓر يْ إدارة 
 

   الميارية:ثانيا: األىداف 
ٓرسػػػػػـ هيطػػػػػط ٚسػػػػػت ٛؿ   -

ت ٓٓػػػر  يػػػْالهػػػكارد الهتاحػػػة 
 الحٓاة أسمكب 

   الوجدانية:ثالثا: األىداف 
ٓبػػػػػػدل اٌٚتهػػػػػػاـ بهك ػػػػػػكع  -

 الجمسة 
ِ هىاقشػػػة أٌهٓػػػة ٓشػػػارؾ يػػػ -

 الت ٓٓر 
ٓبادر يْ الهشاركة لهىاقشة  -

دكر الت ٓٓػػػػػر يػػػػػْ هكاجٍػػػػػة 
  الهيتمفة الهت ٓرات البٓمٓة 

 
 تاستراتٓجٓا
 التدٓرس

 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -
 الرحٛت الهعريٓة -
 تعاكىْالتعمـ ال -

 
ػػة  يىٓػػات البرهجػػة الم ٓك
العصػػػػػػبٓة الهسػػػػػػتيدهة 

 ;الجمسةيْ أىشطة 
 التأطٓر يىٓة إعادة  -
 التجزمة يىٓة  -
 اٖلفة يىٓة  -
  الركابط يىٓة  -
 

ب السػػابؽ لربطٍػػا المقػػا
 الجمسة بهك كعات 

ـ أثىػػػػػػػاب - ٓػػػػػػػتـ التقػػػػػػػٓك
الشػػػػرح كالتفاعػػػػؿ هػػػػف 
يػػٛؿ تكجٓػػً اٖسػػممة 
الهيتمفػػػة التػػػْ تػػػرتبط 

   هثؿ;بالعىاصر 
 اذكػػػػػػػػػػػػػر هفٍػػػػػػػػػػػػػـك - 

   الت ٓٓر 
ٓهكىػػػػػؾ  اشػػػػػرح كٓػػػػػؼ

الت مػػػب عمػػػِ هقاكهػػػة 
الت ٓٓػػػػر بػػػػدايمؾ هػػػػف 
يػػػٛؿ هكقػػػؼ هػػػررت 

      حٓاتؾ بً يْ 

الجمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الياهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 كالسادسة;
 الت ٓٓر( )إدارة

 
  األساسية: اٖيكار

 الت ٓٓر هفٍـك ادارة  -
يصػػامص ادارة الت ٓٓػػر  -

 الذاتْ 
عكاهػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ىجػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  -

 الت ٓٓر 
 
الهراحػػػػػػػػػػػػؿ العمهٓػػػػػػػػػػػػة  -

 الت ٓٓر ٚدارة 
 –" إدراؾ الت ٓٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

التىفٓػذ  –التيطٓط لمت ٓٓػر 
 التقٓٓـ كالهتابعة "   -

  المعرفية:أواًل: األىداف 
 ت ٓٓر الٓشرح هفٍـك ادارة  -
ٓعػػػدد الهراحػػػؿ العمهٓػػػة ٘دارة  -

 الت ٓٓر 
ٓسػػػػػػػػػػػتىبط كٓفٓػػػػػػػػػػػة تكظٓػػػػػػػػػػػؼ  -

يصػامص الت ٓٓػر يػْ إحػػدل 
 الحٓاة هجاٚت 

    الميارية:ثانيا: األىداف 
ذٌىٓػػػة لهراحػػػؿ  ًيٓرطتػػػٓرسػػػـ  -

 الت ٓٓر إدارة 
شرح عكاهػؿ ىجػاح  ٓستهث إلِ -

 الت ٓٓر 
ٓرسػػػـ هيطػػػط ٌٖػػػـ هجػػػاٚت  -

الت ٓٓػػػػر التػػػػْ ٓهكػػػػف السػػػػعْ 
ا ها قد  لت ٌٓٓر

الكسامؿ 
 التعمٓهٓة;

- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -
 بة التعمٓهٓة الحقٓ -
 اليرامط الذٌىٓة  -

استراتٓجٓات 
 التدٓرس

 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -
 الرحٛت الهعريٓة -

ٓتـ إجراب تقٓٓـ هبدمْ 
ػػػػػػػؽ إجػػػػػػػراب  عػػػػػػػف طٓر
هىاقشة حكؿ عىاصػر 

 السابقة الجمسة 
ٓػػػػتـ تكجٓػػػػً هجهكعػػػػة 
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اٖسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممة 
كالهىاقشػػػػػػػػػػػات أثىػػػػػػػػػػػاب 
الشػػػػػػػػرح لمتأكػػػػػػػػد هػػػػػػػػف 
الهتابعػػػة لمشػػػرح كهػػػف 

  ذلؾ;أهثمة 
 اذكػػػػػػػر الهراحػػػػػػػؿ*   

 ٘دارةالعمهٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الت ٓٓر 

* ك ػػػػػػػػػػػػ  عكاهػػػػػػػػػػػػؿ 
  ٓٓر ىجاح الت

 
يْ ىٍآة المقاب ٓػتـ  -

تميػػػػػػػػػٓص العىاصػػػػػػػػػر 
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هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

 الوجدانية:ثالثا: األىداف 
هىاقشػػػة  بحهػػػاس يػػػِٓشػػػارؾ   -

 الت ٓٓر عكاهؿ ىجاح 
ٓثٓػػر ىقػػاط جدٓػػدة حػػكؿ طػػرؽ  -

  الحٓاة التكٓؼ هث هت ٓرات 
ٓػػدرؾ أٌهٓػػة إدارة الت ٓٓػػر يػػِ  -

 الهستقبؿ هكاجٍة تطكرات 

 التعمـ التعاكىْ  -
ػػة  يىٓػػات البرهجػػة الم ٓك
العصػػػػػػبٓة الهسػػػػػػتيدهة 

 الجمسة;يْ أىشطة 
 يىٓة إعادة التأطٓر  -
 التجزمة يىٓة  -
 يىٓة اٖلفة  -
 يىٓة الركابط  -
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

 ا٘دراكٓة 
 يىٓة إدارة الحالة   -
 

ػػػؽ  اٖساسػػٓة عػػف طٓر
استيٛصػػػػػػػػػػػػٍا هػػػػػػػػػػػػف 

 العٓىة بعض أيراد 

 الجمسة السابعة;   -
 عهمػػػػػػػػػػػػػػػْ)تطبٓػػػػػػػػػػػػػػؽ 

لمهراحػػػػػػػػػػػػؿ العمهٓػػػػػػػػػػػػة 
٘دارة الت ٓٓػػػػػػر عمػػػػػػِ 
الهجػاٚت التػػْ أبػػدل 
أيػػػػػراد العٓىػػػػػة الرغبػػػػػة 

ا(  يْ ت ٌٓٓر
 

 اٖيكار اٖساسٓة; 
 التدٓرب الهٍىِ  -
ٓر قٓػػػػػػػػػػػػادة كتطػػػػػػػػػػػػك    -

 الذات 
اكتسػػػػػػػػػػػاب هٍػػػػػػػػػػػارات  -

العهػػؿ التػػْ ٓحتاجٍػػا 
الهجتهػػػػػػػػػػث الهحمػػػػػػػػػػِ 

  كالعالهْ
 

 

 :أواًل: األىداف المعرفية
ٓشػػػػػػػػػػرح أٌػػػػػػػػػػـ الهت ٓػػػػػػػػػػرات  -

الهحمٓػػػة كالعالهٓػػػة الهتعمقػػػة 
 بالحا ر كالهستقبؿ 

ٓسػػػػػػػتىبط هتطمبػػػػػػػات سػػػػػػػكؽ  -
العهػػػؿ يػػػْ ظػػػؿ الهت ٓػػػرات 

 الحالٓة 
ٓعدد أٌهٓة إبراز الركح  -

 القٓادٓة 
كفابة ٓستىتج دكر ال -

ا٘دراكٓة يْ تحمٓؿ الك ث 
  الحالْ

 الهٍىْٓعدد براهج التدٓرب  -
 لتيصصً الهٛمهة 

ٓذكر الهؤسسات الداعهة  -
   لمشباب

ر الذات  - ٓستىبط دكر تطٓك
 السٓرث يْ هكاكبة الت ٓٓر 

ٓحمؿ الهٍارات الٛزهة  -
ر الذات   لتطٓك

 
  :ثانيا: األىداف الميارية

ٓػػدكف تصػػػكر لت ٓٓػػر اتجاٌػػػً   -
أثىػػػاب  الهٍىػػػْالتػػػدٓرب ىحػػػك 
  ًدراست

تك ػػػػػ  هراحػػػػػؿ ٓػػػػػدكف يطػػػػػة  -
إدارة الت ٓٓػػػػػػػػػػػػػػر ٚكتسػػػػػػػػػػػػػػاب 

    الهٍارات قٓادٓة 
ٓرسػػػػـ هيطػػػػط ٌٖػػػػـ هٍػػػػارات  -

 الكسامؿ التعمٓهٓة;
- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -
ات  -  عػػػػػػرض يٓػػػػػػدٌٓك

لىهػػاذج ىاجحػػة تهاشػػت 
 هث الت ٓٓر 

 
 استراتٓجٓات التدٓرس

 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -
 حؿ الهشكٛت  -
 

ة  يىٓات البرهجة الم ٓك
العصبٓة الهستيدهة 
 يْ أىشطة الجمسة;

 يىٓة إعادة التأطٓر  -
 يىٓة التجزمة  -
 يىٓة اٖلفة  -
 يىٓة الركابط  -
يىٓة الهكاقث  -

 ا٘دراكٓة 
 يىٓة إدارة الحالة   -
 
 
 

ٓػػػػػػتـ إجػػػػػػراب تقٓػػػػػػٓـ  -
هبػػػػػػػػػدمْ يػػػػػػػػػْ بدآػػػػػػػػػة 
الجمسػػة لمتعػػرؼ عمػػِ 
هػػػػدل تهكػػػػف الشػػػػباب 
هػػػف هك ػػػكع الجمسػػػة 
السػػػابقة هػػػػث تميػػػػٓص 

ٌػػػػػـ العىاصػػػػػر يػػػػػْ ٖ
المقػػاب السػػابؽ لربطٍػػا 
 بهك كعات الجمسة  

 
ٓػػػػػتـ تقٓػػػػػٓـ الجاىػػػػػب -

هػػػػػف يػػػػػٛؿ  الهعريػػػػػْ
 التالٓة;تكجًٓ اٖسممة 

اذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ -0
الهٍػػػػػػػػػػػػػػػػارات التػػػػػػػػػػػػػػػػْ 
ٓحتاجٍػػا سػػكؽ العهػػؿ 
عمِ الهستكل الهحمِ 

 كالعالهْ 
اذكرطػػػػػػػػػرؽ بىػػػػػػػػػاب -0

الشيصػػػػٓة القٓادٓػػػػة   
ػػػػا يػػػػْ  هػػػػث ذكػػػػر دكٌر

 تقبؿ الت ٓٓر 
ٌػػػـ ركػػػامز هػػػاٌِ أ-2

ر الذات؟  تطٓك
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هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

 عصر الذكاب 
  الوجدانية:ثالثا: األىداف 

ٓدرؾ أٌهٓػة التيطػٓط يػْ   -   
الهجػػػػػػػػػػػػػػػػاٚت الحٓاتٓػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الهيتمفة 
ٓشػػػارؾ بحهػػػاس يػػػْ اٖىشػػػطة  -

 الهيتمفة لمقاب 
بػػػػػدل اٌتهػػػػػاـ لمهشػػػػػاركة يػػػػػْ ٓ -

إٓجابٓػػػػػػػػة  الىقػػػػػػػػاش حػػػػػػػػكؿ
 ىحك الت ٓٓر  التكجً

  كالتاسعة; الثاهىةالجمسة 
التطبٓػػػػػػػػػػػػػػػؽ  )تػػػػػػػػػػػػػػػابث
لمهراحػػػػػػػػػػػػؿ  العهمػػػػػػػػػػػػْ

العمهٓة ٘دارة الت ٓٓػر 
عمػػِ الهجػػاٚت التػػْ 
أبػػػػػػدل أيػػػػػػراد العٓىػػػػػػػة 

ا(الرغبة يْ   ت ٌٓٓر
 

  اٖساسٓة;اٖيكار 
ر هسػػػػػػػػػػػػػػتكل  - تطػػػػػػػػػػػػػػٓك

  الدراسة اٖكادٓهٓة
اٚشػػػػػػػػػػػػػػػػتراؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػْ   -

 الطٛبٓة اٖىشطة 
 تىظٓـ الكقت  -
التكاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   -

كثقايػػػػػػػة  اٚجتهػػػػػػػاعْ
 الحكار 

 
 

 
 
  

 المعرفية:أواًل: األىداف 
ٓستىتج دكر إدارة الت ٓٓػر يػْ   -

الػػػػػػػػػػػتيمص هػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػادات 
 السمبٓة 

اليػػػػػرامط الذٌىٓػػػػػة  ٓشػػػػػرح دكر -
يػػػػْ التيطػػػػٓط ٚدارة الكقػػػػت 

 بكفابة 
كبرهجػػػة العقػػػؿ عمػػػِ  أعمػػػِ ٓهقػػػػٓـ العٛقػػػػة بػػػػٓف أيػػػػذ هثػػػػؿ  -

 التفكؽ الت ٓٓر ىحك 
ٓسػػػػػػػػػػػػػػػػتىبط دكر اٖىشػػػػػػػػػػػػػػػػطة  - 

الطٛبٓػػػػة يػػػػْ ت ٓٓػػػػر الػػػػذات 
 ا٘ٓجابٓة ىحك 

ٓشػػػػػػػػػػػػػػػرح أٌػػػػػػػػػػػػػػػـ الهٍػػػػػػػػػػػػػػػارات  -
 اٚجتهاعٓة 

 كأٌهٓتً ذكر أىكاع الحكار  -
ٓسػػػػتىتج دكر اتقػػػػاف عػػػػدد هػػػػف  -

الم ات يْ تىهٓة القػدرة عمػِ 
ػػػػػػػػػػز ثقايػػػػػػػػػػة  الت ٓٓػػػػػػػػػػر  كتعٓز
 الحكار 

 
 ;المياريةثانيا: األىداف 

ٓتػػػدرب عمػػػِ هٍػػػارات البحػػػث  -
تْ لتىهٓػػػػػػػػػػػة الجاىػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػذا

 اٖكادٓهْ 
ٓيطط جدكؿ لتىظٓـ الكقت "  -

 ٓكهِ ن اسبكعِ (   
ٓجٓػػػػػد هٍػػػػػارة الحػػػػػكار البىػػػػػاب  -

 يٛؿ هكقؼ تفاعمِ  
 الوجدانية:ثالثا: األىداف  -
ٓبػػػػػػدل اٌتهػػػػػػاـ بهك ػػػػػػكعات   -

 الجمسة    
التػػػدرب  بحهػػػاس يػػػْٓشػػػارؾ   -

عمػػػػػِ الحػػػػػكار البىػػػػػاب دايػػػػػؿ 
  الجمسة 

طػػرؽ ٓثٓػػر ىقػػاط جدٓػػدة حػػكؿ  -

الكسامؿ 
 التعمٓهٓة;

- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -
 حؿ هشكٛت  -

استراتٓجٓات 
 التدٓرس

 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -
 الرحٛت الهعريٓة  -
 العهمػػػػػػػػػػػػػْالبٓػػػػػػػػػػػػػاف  -

 كالهعهؿ
 التعمـ التعاكىْ -

ػػة  يىٓػػات البرهجػػة الم ٓك
العصػػػػػػبٓة الهسػػػػػػتيدهة 

 لجمسة;ايْ أىشطة 
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

  ا٘دراكٓة 
 التأطٓر يىٓة إعادة  -
 التجزمة يىٓة  -
 اٖلفة يىٓة  -
 يىٓة الركابط  -
  الحالة يىٓة إدارة  -
 
 
 

ٓػػػػػػتـ إجػػػػػػراب تقٓػػػػػػٓـ  -
هبػػػػػػػػػدمْ يػػػػػػػػػْ بدآػػػػػػػػػة 
الجمسػػة لمتعػػرؼ عمػػِ 
هػػػػدل تهكػػػػف الشػػػػباب 
هػػػف هك ػػػكع الجمسػػػة 
السػػػابقة هػػػػث تميػػػػٓص 
ٌٖػػػػػـ العىاصػػػػػر يػػػػػْ 

ؽ لربطٍػػا المقػػاب السػػاب
 بهك كعات الجمسة  

ٓػػتـ تكجٓػػً هجهكعػػة -
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اٖسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممة 
كالهىاقشػػػػػػػػػػػات أثىػػػػػػػػػػػاب 
الشػػػػػػػػرح لمتأكػػػػػػػػد هػػػػػػػػف 
الهتابعػػػة لمشػػػرح كهػػػف 

  ذلؾ;أهثمة 
*  ػػث يطػػة قصػػٓرة 
الهػػػػػػػػػػػػػػػدل لٛرتقػػػػػػػػػػػػػػػاب 

 اٖكػػػػػػادٓهْبهسػػػػػػتكاؾ 
قػػػػػدها ىحػػػػػك  كاله ػػػػػْ
 الت ٓٓر 

 
* ػػث تصػػػكر هطبقػػػا 
يٛلػػػػػػػً هراحػػػػػػػؿ إدارة 
الت ٓٓػػػػػر يػػػػػػْ التكجػػػػػػً 

ؾ يػػػػػػْ ىحػػػػػػك اٚشػػػػػػترا
 الطٛبٓة اٖىشطة 

 
*ارسػػـ يٓرطػػً ذٌىٓػػة 
تك ػػػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػػػكرؾ 

 الشيصػػػػػػْلترشػػػػػػٓدؾ 
لكسػػػػػػػػػػػامؿ التكاصػػػػػػػػػػػؿ 

 اٚجتهاعْ 
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هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

ر الهستكل   اٖكادٓهْ تطٓك
  

  الجمسة العاشرة;
 

 العهمػػػػػػػػْالتطبٓػػػػػػػؽ  )تػػػػػػػابث
لمهراحػػػػػػػػػػؿ العمهٓػػػػػػػػػػة ٘دارة 
الت ٓٓػػػػػػر عمػػػػػػِ الهجػػػػػػاٚت 
التػػػػػْ أبػػػػػدل أيػػػػػراد العٓىػػػػػة 

ا(الرغبة يْ   ت ٌٓٓر
 

  اٖساسٓة;اٖيكار 
 بٓمة الحفاظ عمِ ال -
الهشػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة يػػػػػػػػػػػػػػػػػْ  -

 التطكعٓة اٖعهاؿ 
 ثقاية اٚستٍٛؾ  -
ترشػػػػػػػػػػػٓد اسػػػػػػػػػػػتيداـ   -

   التكىكلكجٓا 
 

 
 المعرفية:أواًل: األىداف 

 الكقػػػػػػػامْٓسػػػػػػػتىتج دكر الفػػػػػػػرد  -
 البٓمة لحهآة 

تعتهػػد عمػػِ إدارة  ٓشػػرح يطػػة -
الت ٓٓػػػػػر لعػػػػػٛج البٓمػػػػػة هػػػػػف 

 السمبٓة تأثٓرات ا٘ىساف 
 التحمػػػػْٓسػػػػتىبط العٛقػػػػة بػػػػٓف  -
القٓـ الشيصػػػػػػػػػػٓة ا٘ٓجابٓػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػ

كالهشػػػػػػػػػػػػػػاركة يػػػػػػػػػػػػػػْ اٖعهػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 التطكعٓة 

ٓشػػػػرح يطػػػػة لت ٓٓػػػػر السػػػػمكؾ  -
  اٚستٍٛكْ

  الميارية:ثانيا: األىداف 
 همصػػػػػػػػػؽ ٌٖهٓػػػػػػػػػةٓصػػػػػػػػػهـ    -

الهشػػػػػػػػػػاركة يػػػػػػػػػػْ اٚعهػػػػػػػػػػاؿ 
 التطكعٓة 

اقتراحػػػػػػات لترشػػػػػػٓد  6ٓكتػػػػػػب   -
  التكىكلكجٓا استيداـ 

ػػػة لت ٓٓػػػر  - ٓكتػػػب يطػػػكات إدآر
لشيصػػػػػػػػػػػػػػٓة اسػػػػػػػػػػػػػػتيداهاتً ا

 لمتكىكلكجٓا 
 
 الوجدانية:ثالثا: األىداف  
ٓػػػػػػػدرؾ أٌهٓػػػػػػػة اتبػػػػػػػاع طػػػػػػػرؽ  -

الفػػػػرد  الرشػػػػٓدة عمػػػػِاٚسػػػػتٍٛؾ 
 البٓمة كعمِ 

ٓشػػػارؾ بحهػػػاس يػػػْ الهىاقشػػػة  -
 حكؿ ترشٓد استيداـ التكىكلكجٓا

ٓشارؾ بحهاس يػْ العهػؿ هػث  -
 هجهكعات العهؿ  

 
 التعمٓهٓة;الكسامؿ   
- "Power point" 
 ب دلٓؿ الهدر  -
 دلٓؿ الهتدرب  -

 
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتٓجٓات 

 التدٓرس
 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -
 التعمـ التعاكىْ -

 
ػػة  يىٓػػات البرهجػػة الم ٓك
العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٓة 
الهسػػػػػػػػػتيدهة يػػػػػػػػػْ 

 الجمسة;أىشطة 
 التجزمة يىٓة  -
 اٖلفة يىٓة  -
 يىٓة الركابط  -
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

 ا٘دراكٓة 
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػة اٖىظهػػػػػػػػػػػػػػػة  -

 التهثٓمٓة 
 

 
ٓـ هبدمْ ٓتـ إجراب تقٓ

ػػػػػػػؽ إجػػػػػػػراب  عػػػػػػػف طٓر
هىاقشة حكؿ عىاصػر 

 السابقة الجمسة 
اسىاد عدد هػف الهٍػاـ 

   هثؿ;لمعٓىة 
ابحػػػػث عمػػػػِ شػػػػبكة -

اٚىترىػػػت عمػػػِ ثػػػٛث 
هىظهػػػػػػػػات لٗعهػػػػػػػػاؿ 
بػػػػً هػػػػف  التطكعٓػػػػة قٓر

 السػػػػػػػػػػػػكىِ هكقعػػػػػػػػػػػػؾ 
ك ػػػػػػػػػػػػػػػث تصػػػػػػػػػػػػػػػكرؾ 
ليطػػػػػػػكات هشػػػػػػػاركتؾ 

 إحداٌا يْ 
 

اكتػػػػب بعػػػػض الىقػػػػاط 
العهمٓة كالقابمة لمتىفٓػذ 

ىػػػػػػػؾ هػػػػػػػػف تهك كالتػػػػػػػْ
ترشػػػػػػػػػػػػػػػٓد اسػػػػػػػػػػػػػػػتيداـ 
الكسػػػػػامؿ التكىكلكجٓػػػػػة 

 تهتمكٍا التْ 
 

 الجمسة الحادٓة عشر  
 اٚستراتٓجْ(التفكٓر )
 

  اٖساسٓة;اٖيكار 
هفٍػػػػػػػػػػػػػػػـك التفكٓػػػػػػػػػػػػػػػر  -

 اٚستراتٓجْ 
 أٌهٓتً كالٍدؼ هىً  -
هبػػػػػػػػػػػػػػػادئ التفكٓػػػػػػػػػػػػػػػر  -

 اٚستراتٓجْ 
الهتطمبػػػػػػات الٛزهػػػػػػػة  -

 لتىفٓذي 
أىػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع التفكٓػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -

اٚسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتٓجْ 
 – )الشيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ

الهجرد  – لتيطٓطْا
 الشهكلْ(  –

 ذكمسػػػػػػهات اٖيػػػػػػراد  -

ٚن; اٌٖداؼ   الهعريٓة;أك
التفكٓػػػػػػػػػػػػػػر  ٓهعػػػػػػػػػػػػػػدد أٌهٓػػػػػػػػػػػػػػة  -

  اٚستراتٓجْ 
ٓسػػػػػػػػػػتىبط بعػػػػػػػػػػض هبػػػػػػػػػػادئ    -

 اٚستراتٓجْ التفكٓر 
كر التفكٓػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٓسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىتج د -

ػة  اٚستراتٓجْ يػْ ك ػث رٓؤ
كاقعٓػػػػػػػػػػػػػػة ىحػػػػػػػػػػػػػػك الت ٓٓػػػػػػػػػػػػػػر 

 ا٘ٓجابْ 
 الهٍآرة;ثاىٓا; اٌٖداؼ 

ٓرسػػـ هيطػػط ٖىػػكاع التفكٓػػر  -
 اٚستراتٓجْ 

ٓصػػهـ هيطػػط لك ػػث يطػػة  -
 هستقبمْ لٍدؼ 

 كهبتكػػػرةٓػػػدكف أيكػػػار عمهٓػػػة  -

الكسامؿ 
 التعمٓهٓة;

 الحقٓبة التعمٓهٓة  -
 ذٌىٓة اليرامط ال -
- "Power point" 
 دلٓؿ الهدرب  -
 دلٓؿ الهتدرب  -
 

 استراتٓجٓات التدٓرس
 الهحا رة  -
 الهىاقشة  -
 عصؼ ذٌىْ  -

 
ػػة  يىٓػػات البرهجػػة الم ٓك

ٓػػػػػػتـ إجػػػػػػراب تقٓػػػػػػٓـ  -
هبػػػػػػػػػدمْ يػػػػػػػػػْ بدآػػػػػػػػػة 

لمتعػػرؼ عمػػِ الجمسػػة 
هػػػػدل تهكػػػػف الشػػػػباب 
هػػػف هك ػػػكع الجمسػػػة 
السػػػابقة هػػػػث تميػػػػٓص 
ٌٖػػػػػـ العىاصػػػػػر يػػػػػْ 
المقػػاب السػػابؽ لربطٍػػا 
 بهك كعات الجمسة  

 
إجػػػػػػػػػػػػػػراب بعػػػػػػػػػػػػػػض  -

الهىاقشػػػات يػػػْ ىٍآػػػة 
الجمسػػػػػػة لمتأكػػػػػػد هػػػػػػف 
اسػػتٓعاب أيػػراد العٓىػػة 

 الجمسة لعىاصر 
 
يْ ىٍآة المقاب ٓػتـ  -
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هجاؿ هك كعات 
 البرىاهج

 الجمسات كهحتكم

اٌٖداؼ التعمٓهٓة لجمسات 
 جالبرىاه

يْ ىٍآة الجمسة ٓصب  
عمِ أف  الشاب ن الفتاي قادر

 ; 

استراتٓجٓات 
التدٓرس كالكسامؿ 

 ا٘رشادٓة
يىٓات البرهجة 
ة العصبٓة  الم ٓك

 إجرابات التقٓٓـ 

 اٚستراتٓجْ التفكٓر 
التفكٓػػػر اٚسػػػتراتٓجْ  -

كدكري يػػػػػػػػػػػػػػػْ بىػػػػػػػػػػػػػػػاب 
 الهسػػػػػتقبمٓة اليطػػػػػط 

 الت ٓٓر كالقدرة عمِ 
 
 

تسػػػػػاعد عمػػػػػِ ت ٓٓػػػػػر إحػػػػػدل 
هجػػػاٚت الحٓػػػاة التػػػْ ٓرغػػػب 

ا يْ   ت ٌٓٓر
 الكجداىٓة; ثالثا; اٌٖداؼ

ٓبػػػػػػػػػػدل اٌتهػػػػػػػػػػاـ بهك ػػػػػػػػػػكع   -
 الجمسة 

 يػػػػْ ك ػػػػثٓشػػػػارؾ بحهػػػػاس   -
يطػػة جهاعٓػػة لت ٓٓػػر ٌػػدؼ 

      جهاعْ
ٓثٓػػػػر ىقػػػػاط جدٓػػػػدي حػػػػكؿ دكر  -

التيطٓط يػْ بىػاب قػدري الفػرد 
 الت ٓٓر عمِ 

ٓشػػػارؾ بحهػػػاس يػػػْ اٖىشػػػطة  -
 لمجمسة الهتىكعة 

   

العصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٓة 
الهسػػػػػػػػػتيدهة يػػػػػػػػػْ 

 ;الجمسةأىشطة 
 التجزمة يىٓة  -
 يىٓة الركابط  -
يىٓػػػػػػػػػػػػػػػػػة الهكاقػػػػػػػػػػػػػػػػػث  -

 ا٘دراكٓة 
 

تميػػػػػػػػػٓص العىاصػػػػػػػػػر 
ػػػؽ  اٖساسػػٓة عػػف طٓر

تيٛصػػػػػػػػػػػػٍا هػػػػػػػػػػػػف اس
  العٓىة بعض أيراد 

 عشر ; الجمسة الثاىٓة -
 

  يتاهٓة( )جمسة
تميػػػػػػػػٓص العىاصػػػػػػػػر  -

اٖساسػػػػػػػػػػػػػػػػػٓة يػػػػػػػػػػػػػػػػػْ 
 البرىاهج 

 
تقٓػػػػػػػػػٓـ البرىػػػػػػػػػاهج هػػػػػػػػػف  -

يٛؿ تطبٓؽ الهقآٓس هرة 
 أيرل 

 
 شكر كيتاـ البرىاهج -

 المعرفية:أواًل: األىداف 
ٓقػػٓـ هػػدل اسػػتفادتً هػػف البرىػػاهج 

 هف حٓث;
التػػػِ تػػػـ الىقػػػاط  ٓميػػػص أٌػػػـ -

   البرىاهج تك ٓحٍا يِ 
البرىػػػػاهج يػػػػِ  ٓسػػػػتىتج أٌهٓػػػػة -

 اٚسػػتراتٓجْ تىهٓػػة التفكٓػػر 
 الت ٓٓر كالقدرة عمِ إدارة 

 
 الميارية:األىداف  ثانيا:

 ٓجٓب عمِ هقآٓس الدراسة  -
 

 الوجدانية:ثالثا: األىداف 
ٓشػػػػارؾ بحهػػػػاس يػػػػْ تقٓػػػػٓـ    -

 الجمسات هك كعات 
ِ ٓبػػدل اٌتهاهػػا با٘جابػػة عمػػ - 

   الهقآٓس 

يػػػػت  بػػػػاب الهىاقشػػػػة  -
   لمبرىاهج كالتقٓٓـ 

 
 الكسامؿ ا٘رشادٓة;

الكهبٓػػػػػػػكتر لعػػػػػػػرض  -
هميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٓرث 

الجمسػػػات لهك ػػػكعات 
 Power" باسػػتيداـ
point" 

ٓػػػػػػػتـ إجػػػػػػػراب هىاقشػػػػػػػة 
عاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 
الهك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعات 
الهيتمفػػػػػػػػة لمجمسػػػػػػػػات 
كالتأكػػػػػػػػد هػػػػػػػػف هػػػػػػػػدل 
اسػػػػػػػػػػػتٓعاب الشػػػػػػػػػػػباب 
لمهك ػػكعات التػػْ تػػـ 

  عر ٍا 
 

تقٓػػػػػػٓـ ىٍػػػػػػامْ إجػػػػػػراب 
ػػػػؽ  لمبرىػػػػاهج عػػػػف طٓر
تطبٓػػػػػػػػػػػػؽ الهقػػػػػػػػػػػػآٓس 
الياصػػػػػػػػػػػة بالبحػػػػػػػػػػػث 

 )التطبٓؽ البعدم( 

 المعامالت اإلحصائية: سادسا:
بعد جهث البٓاىات كتفٓر ٍا تـ إجراب الهعالجات ا٘حصامٓة باستيداـ برىاهج  

(S.P.S.S)  حساب التكرارات كالىسب الهمكٓة   الكزف الىسبْ   كالهتكسطات ِ ٌك
كجٓكتهاف  الىصفٓةهعاهؿ ألفا كركىباخ كالتجزمة  -ة كاٚىحراؼ الهعٓارم الحسابٓ

هعاهؿ ارتباط بٓرسكف لقٓاس اٚرتباط بٓف الهت ٓرات  -لحساب ثبات أدكات الدراسة 
لمتعرؼ عمِ دٚلة الفركؽ بٓف  T-testالهستقمة كالهت ٓرات التابعة   ايتبار )ت( 

( ٘ٓجاد قٓهة One Way ANOVAجاي )تحمٓؿ التبآف أحادم اٚت -الهتكسطات 
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"ؼ"   لمكقكؼ عمِ دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات درجات عٓىة الدراسة   ايتبار 
L.S.D   لمهقارىات الهتعددة لتحدٓد اتجاي الدٚلة 

 النتائج تحميميا وتفسيرىا :
 النتائج الوصفية : أوال:
ث هك حة يْ يٓها ٓمِ كصؼ شاهؿ لعٓىة البح وصف عينة البحث األساسية:-0

 (5 جدكؿ )
 (072( التكٓزث الىسبْ ٖيراد عٓىة البحث اٖساسٓة كيقا لميصامص الدٓهكجرايٓة  )ف=5 جدكؿ )

1- 
 % العدد الجنس

طبيعة  -2
محل  -3 % العدد الدراسة  

 % العدد اإلقامة 

 %9 29  020  ٓرؼ    %0 72 075 ىظٓرً  %7 55  007  ذكر
 %0 70  :06  ح ر   %: 27   :7  عهمٓة    %5 66 055  أىثِ

 022  072 الهجهكع 022  072 الهجهكع 022  072 الهجهكع
تعميم -4

تعميم  -5 % العدد األب
مينة    -6 % العدد األم

 % العدد األب

 72 هىيفض  
02 0% 
 

 %5 06     77 دىٓا  %  6 07 :7   هىيفض 

 %5 22   :8 هتكسطة   %  7 :0    88 هتكسط    %0 20  90 هتكسط 
    005 هرتفث  %8 56  :00 هرتفث

 %0 55   006 عمٓا   9% 52

   الهجهكع 022 072 الهجهكع 
 022 072  الهجهكع 022 072

مينة  -7
 % العدد األم

عدد  -8
أفراد 
 األسرة

 % العدد
الدخل   -9

 % العدد الشيرى

 %0 09 82  دىٓا
 5أقؿ هف 
 %6 07 :7 هىيفض   %0 27 5: أيراد

 كسطًهت
 87 0: 0% 

 5هف  
أيراد ٖقؿ 

 7هف 
 002 أيراد

 
52 6% 

  هتكسط
89 22% 

 %8 50 000  عمٓا
أيراد  7 

 62 يأكثر
 

 %6 52 002 هرتفث  2% 02
 022 072 الهجهكع 022 260 الهجهكع 022 072  الهجهكع

( أف أعمِ ىسبة هف الشباب عٓىة البحث هف ا٘ىاث بىسبة 5ٓت   هف جدكؿ ) 
%   كتك   بٓاىات الجدكؿ أف أعمِ 7 55أقؿ ىسبة هف الذككر بىسبة %   ك  5 66
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% : 27%   بٓىها 0 72الكمٓات الىظٓرة بىسبة  يْىسبة هف أيراد العٓىة ٓدرسف 
ٓدرسف يِ الكمٓات العهمٓة   أها بالىسبة لهحؿ ا٘قاهة يكاىت أعمِ ىسبة هف ساكىِ 

%   كها ٓت    9 29بىسبة %   كأقؿ ىسبة هف ساكىِ الٓرؼ  0 70الح ر بىسبة 
%   8 56الهرتفث بىسبة  التعمٓهْهف هستكل تعمٓـ اٖب أف أعمِ ىسبة هف الهستكل 

%   كبالىسبة لهستكل تعمٓـ اٖـ يكاىت أعمِ 0 02كأقمٍف الهستكل الهىيفض بىسبة 
 التعمٓهْ%   كأقؿ ىسبة لمهستكل  9 52الهرتفث بىسبة  التعمٓهْىسبة أٓ ا لمهستكل 

%   أها بالىسبة لهٍف الكالدٓف يكاىت أعمِ ىسبة لمهٍف العمٓا  6 07فض بىسبة الهىي
  ككاىت أقؿ ىسبة  التكالْ% عمِ 8 50%    0 55لكٛ هف اٖب كاٖـ بىسبة 

%   كها ٓت    0 09%   ك5 06لمهٍف الدىٓا يِ كٛ هف هٍف اٖب كاٖـ بىسبة 
%   كأيٓرا تبٓف 6 52بىسبة  كسطةالهتهف الجدكؿ أف أعمِ ىسبة كاف لحجـ اٖسرة 
 %   6 52هرتفث بىسبة  الشٍرمأف أعمِ ىسبة هف أيراد العٓىة هتكسط ديمٍا 

       تغييرىا:أىم المجاالت التي ترغب عينة البحث األساسية في -
 عٓىة البحث "  الجاهعْ"التْ ٍٓتـ بٍا الشباب  الكزف الىسبْ لهجاٚت الت ٓٓر (6)جدكؿ 

 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي يرمجاالت التغي
ر دراستْ اٖكادٓهٓة  التاسث %0 9 092 هستكل تطٓك
 الرابث %7 : 227 اٚشتراؾ يْ اٖىشطة الطٛبٓة

 بىاب شراكة هث الهىظهات الهجتهعٓة الهيتمفة 
 )لمهشاركة يْ اٖعهاؿ التطكعٓة(

 السابث 8% 9 226

 الثاىْ %6 02 279 ثةترشٓد استيداـ التكىكلكجٓا الحدٓ
 الحادم عشر %7 8 077 ثقاية اٚستٍٛؾ

 السادس %: 9 200 التكاصؿ اٚجتهاعْ كثقاية الحكار
ر الذات  اٖكؿ %9 02 :28 هٍارات قٓادة كتطٓك
ر الذات  الثالث %2 02 :26 التدٓرب الهٍىْ لتطٓك
 العاشر %9 8 085 التفاعؿ هث البٓمة كالحفاظ عمٍٓا

ات العهؿ التْ ٓحتاجٍا الهجتهث الهحمِ اكتساب هٍار 
 كالعالهْ

 الياهس 0% : 205

 الثاهف %6 9 0:8 تىظٓـ الكقت
  %022 2620 المجموع

" عٓىة البحث "  الجاهعْ( أف أٌـ الهجاٚت التْ ٓرغب الشباب  6ٓت   هف جدكؿ ) 
ا كاىت "  ر الذات " حٓث بم ت ىسبتٍا يْ ت ٌٓٓر ٓمٍٓا "  %  9 02هٍارات قٓادة كتطٓك
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%   كجاب يْ الهرتبة الثالثة " 6 02ترشٓد استيداـ التكىكلكجٓا الحدٓثة " بىسبة 
ر الذات " بىسبة  %   ثـ " اٚشتراؾ يْ اٖىشطة الطٛبٓة 2 02التدٓرب الهٍىْ لتطٓك

%   أها " اكتساب هٍارات العهؿ التْ ٓحتاجٍا الهجتهث الهحمِ كالعالهْ 7 :" بىسبة 
%   ٓمٍٓا " التكاصؿ اٚجتهاعْ كثقاية الحكار" 0 :بة الياهسة بىسبة " يجاب يْ الهرت

%   ثـ " بىاب شراكة هث الهىظهات الهجتهعٓة الهيتمفة )لمهشاركة يْ : 9بىسبة 
بىسبة  الثاهىة%   كجاب " تىظٓـ الكقت " يْ الهرتبة 8 9اٖعهاؿ التطكعٓة(" بىسبة 

ر دراستْ اٖكادٓهٓة " بىسبة %   ٓمًٓ يْ الهرتبة التاسعة " هستكل ت6 9 %   0 9طٓك
%   كأيٓرا ت ٓٓر " ثقاية اٚستٍٛؾ " 9 8ثـ " التفاعؿ هث البٓمة كالحفاظ عمٍٓا" بىسبة 

   % 7 8بىسبة 

ٓك   هكاصفات عٓىة البحث  (7جدكؿ  ) وصف عينة البحث التجريبية : -2
  التجٓربٓة  
 ( 67يصامص الدٓهكجرايٓة (  حٓث ف =) ( ;  كصؼ عٓىة البحث التجٓربٓة ) ال 7جدكؿ ) 

1- 
 % العدد الجنس

  2 -
طبيعة 
 الدراسة  

 % العدد محل اإلقامة  -3 % العدد

 %72 :2  ىظٓرً  % 5 26   02 ذكر
 %0 :7     56 ٓرؼ    

    50 أىثِ
   
75 7% 
 

   07   عهمٓة 
  
52% 

 
 %  9 22 02  ح ر 

 022  76 هجهكعال 022  76  المجموع 022  76  الهجهكع
تعميم -4

تعميم  -5 % العدد األب
 % العدد مينة األب  -6 % العدد األم

   22 هىيفض %0 52     09 هىيفض 
 %0 :5     20 دىٓا 0% 57

    :0 هتكسط  %9 22    00  هتكسط 
 %9 22 02  هتكسطة 0% :0

  02  عمٓا % 7 05 07 هرتفث %  0 02   06 هرتفث
 
02% 

 

 022  76  الهجهكع 022   76 الهجهكع 022 76  الهجهكع 

مينة  -7
عدد  -8 % العدد األم

الدخل   -9 % العدد أفراد األسرة
 % العدد الشيرى

 %2 60  25   دىٓا
 5أقؿ هف 
 09   أيراد

 
 %9 62 26   هىيفض  8% 08

 %8 08 09    هتكسط  00   5هف   %0 07 08 هتكسطً
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أيراد ٖقؿ   
 أيراد 7هف 

20 2% 

    عمٓا
05    00 6% 

أيراد  7 
 %6 09 00   هرتفث  %52    07  يأكثر

 022 76   الهجهكع 022 76  الهجهكع  022  76  الهجهكع
( أف أعمِ ىسبة هف الشباب عٓىة البحث التجٓربٓة هف ا٘ىاث  7ٓت   هف جدكؿ ) 

أف  %    كتك   بٓاىات الجدكؿ5 26%  كأقؿ ىسبة هف الذككر بىسبة7 75بىسبة
%  52%   بٓىها72الكمٓات الىظٓرة بىسبة ْأعمِ ىسبة هف أيراد العٓىة ٓدرسف ي

الكمٓات العهمٓة   أها بالىسبة لهحؿ ا٘قاهة يكاىت أعمِ ىسبة هف ساكىِ  ْٓدرسف ي
  كها ٓت   %  9 22  كأقؿ ىسبة هف ساكىِ الح ر  بىسبة%0 :7  الٓرؼ بىسبة

 %0 52 الهىيفض بىسبة ْف الهستكل التعمٓههف هستكل تعمٓـ اٖب أف أعمِ ىسبة ه
  كبالىسبة لهستكل تعمٓـ اٖـ يكاىت أعمِ %  0 02  كأقمٍف الهستكل الهرتفث بىسبة

 ْ  كأقؿ ىسبة لمهستكل التعمٓه%0 57 الهىيفض بىسبة ْىسبة أٓ ا لمهستكل التعمٓه
هٍف الدىٓا لكٛ   أها بالىسبة لهٍف الكالدٓف يكاىت أعمِ ىسبة لم% 7 05الهرتفث بىسبة

  ككاىت أقؿ ىسبة لمهٍف العمٓا  ْعمِ التكال %2 60   %0 :5هف اٚب كاٚـ بىسبة 
  كها ٓت   هف الجدكؿ % 6 00    ك    %02يِ كٛ هف هٍف اٖب كاٖـ بىسبة 
  كأيٓرا تبٓف أف أعمِ ىسبة  %52  اٖكبر  بىسبة أف أعمِ ىسبة كاف لحجـ اٖسرة

  %9 62هىيفض  بىسبة   مسط ديمٍا الشٍر هف أيراد العٓىة هتك 
 : الجامعةلدى طالب  االستراتيجيمستوى التفكير  -3

( ا٘حصابات الكصفٓة الهك حة لهستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل طٛب الجاهعة      8جدكؿ ) 
 072ف = 

 ْ
تٓج
سترا

 اٚ
كٓر

التف
كؿ
ك

 

 هرتفث
 %82أكثر هف 

هتكسط أكثر هف 
 %82% إلِ 66

هىيفض اقؿ هف 
 الهجهكع % 66% إلِ 62

العد الىسبة% العدد الىسبة% العدد الىسبة% العدد
 د

الىسبة
% 

62 0: 0% :2 26 9% 008 56% 07
2 

022
% 

"  الجػاهعْ( اىيفاض هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل الشػباب  8ٓت   هف جدكؿ )  
كقد ٓرجث  %  هف أيراد العٓىة كاف هستكاٌـ هىيف ا  56عٓىة البحث " حٓث كجد أف 

ذلػؾ إلػػِ عػػدـ قػػدرة الشػػاب عمػػِ اسػت ٛؿ قدراتػػً كهٍاراتػػً لرسػػـ يطػػة هسػػتقبمٓة تتىاسػػب 
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هث هت ٓرات العصر   ككذلؾ عدـ هىاسػبة الهىػاٌج الدراسػٓة كطػرؽ التػدٓرس يػْ تهكػٓف 
الشباب هف التأهؿ العهٓؽ ٚستشراؼ الهستقبؿ لهكاجٍة التحدٓات كالهت ٓرات الهسػتقبمٓة  

 فى بعض مجاالت الحياه : عمى إدارة التغيير الجامعةب مستوى قدرة طال
( ا٘حصابات الكصفٓة الهك حة لهستكل قدرة طٛب الجاهعة  عمِ إدارة الت ٓٓر    9جدكؿ ) 

 072ف = 

كؿ
  ك
ٓر 
ت ٓ
رة ال

إدا
 

 هرتفث
 %82أكثر هف 

% 66هتكسط أكثر هف 
 %82إلِ 

هىيفض اقؿ هف 
 الهجهكع % 66% إلِ 62

الىسبة العدد
العد الىسبة% العدد %

الىسبة العدد الىسبة% د
% 

55 07 :
% 98 22 6% 00

: 5: 7% 072 022% 
" عٓىػة البحػث " عمػِ ادارة  الجػاهعْ( اىيفػاض هسػتكل الشػباب  9ٓت   هف جػدكؿ ) 

هػف أيػراد العٓىػة  %7 :5أف الىسػبة اٖكبػر   ا٘حصػامْالت ٓٓر حٓث تبٓف هف التحمٓػؿ 
ٓرجث ذلؾ إلِ اىيفاض قدرة الشاب عمػِ رصػد الهت ٓػرات  كاف هستكاٌـ هىيف ا   كقد

بػٓف تمػؾ الهت ٓػرات  الفجػكةالهحمٓة كالعالهٓة هف حكلً   كبالتالْ عدـ قدرتً عمِ تحدٓد 
عمٓػػً الكصػػكؿ إلٓػػً هػػف يػػٛؿ استشػػراؼ الهسػػتقبؿ   با٘ ػػاية ل ػػعؼ قدرتػػً عمػػِ  كهػػا

قػػً تحدٓػػد أٌدايػػً كهٍاراتػػً كقدراتػػً الذاتٓػػة التػػْ تهكىػػً هػػف  دارتػػً بطٓر هكاكبػػة الت ٓٓػػر كا 
لتيطػِ  ا٘ٓجابٓػةسمٓهة   ههػا ٓجعمػً ٓقػاـك الت ٓٓػر   كعػدـ القػدرة عمػِ تحدٓػد الكسػامؿ 

تمػؾ الهقاكهػة ك البحػػث عػف هػدايؿ الت ٓٓػػر الهىاسػبة   كبالتػالْ عػػدـ القػدرة عمػِ ك ػػث 
 اٌٖداؼ   ك عؼ القدرة عمِ التيطٓط كالتىفٓذ كالتقٓٓـ  

 طمبات عصر الذكاء : مستوى الوعى بمت -4
( ا٘حصابات الكصفٓة الهك حة لهستكل الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب لدل طٛب  :جدكؿ ) 

 072الجاهعة   ف = 

ت 
طمبا

بهت
 ِ
لكع
ا

اب 
لذك
ر ا
ص
ع

كؿ
ك

 

 هرتفث
 %82أكثر هف 

% 66هتكسط أكثر هف 
 %82إلِ 

هىيفض اقؿ هف 
 الهجهكع % 66% إلِ 62

الىسبة العدد الىسبة% لعددا الىسبة% العدد الىسبة% العدد
% 

78 06 9% :0 26% 020 2: 0% 072 022% 
" عٓىة البحث " بهتطمبات  ْ( اىيفاض كعِ الشباب الجاهع :ٓت   هف جدكؿ )     

الهستكل     ْهف أيراد العٓىة هىيف  %0 :2عصر الذكاب  حٓث كاىت أعمِ ىسبة 
  كيٛؿ سىكات دراستً كقد ٓرجث ذلؾ إلِ  عؼ إعداد الشاب يْ هحٓط أسرتً 

   هتعددةالسابقة عمِ إتقاف العدٓد  هف الهٍارات يْ هجاٚت هتىكعة كعمِ هستكٓات 
عمِ هستكل العالـ   يٍٚك ٓدرؾ أىً لٓس بهعزؿ عف  أك الشيصْسكاب عمِ الهستكل 
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هف تىكع يْ الثقايات كالقٓـ كاٚتجاٌات كالهٍارات    ٓشهمًالتطكر العالهْ كالهحمِ بها 
ر لٓكاكب كؿ هاك  ةٌك جدٓد   دكف ا٘يٛؿ  أىً بحاجً إلِ الت ٓٓر كالتطٓك  بالٍٓك

 الكطىٓة لمهجتهث   
 ثانيا : النتائج في ضوء فروض البحث :

فى متوسطات درجات استجابات  توجد فروق ذات داللو إحصائية الفرض األول :  
وفقا بمحاوره اتيجى التفكير االستر  طالب الجامعة عينة البحث االساسية عمى مقياس

مستوى تعميم الوالدين  –محل اإلقامة  –طبيعة الدراسة  –لمتغيرات البحث ) الجنس 
  . (لألسرة يمتوسط الدخل الشير  –

لمكقكؼ عمِ دٚلة T-Test كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ إجراب ايتبار )ت(  
اف السكف ( كالهك حة هك –طبٓعة الدراسة  -الفركؽ لمهت ٓرات ثىامٓة الفمات ) الجىس 

 One Way (   كها تـ اجراب تحمٓؿ التبآف أحادم اٚتجاي " 00; 02 بالجداكؿ ) 
ANOVA )٘ٓجاد قٓهة ) ؼ "F.test  لمكقكؼ عمْ دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات

هستكل  –درجات العٓىة لمهت ٓرات ثٛثٓة الفمات أك أكثر) الهستكل التعمٓهْ لمكالدٓف 
" لبٓاف اتجاي دٚلة الفركؽ إف  L.S.Dسرة (   كتطبٓؽ ايتبار " الديؿ الشٍرم لٗ

 ( كأتْ ;18( الِ ) 02كجدت كالهك حة بالجداكؿ )
 وفقا لمجنس : 

كيقا  اٚستراتٓجْيْ هستكل التفكٓر عٓىة الدراسة درجات دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات (  02جدكؿ ) 
 (072) ف=    لمجىس

المتوسط  ن المتغير المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

  1.420 15.834 116 ذككر  التشخيصيالتفكير 
258 

0.71
1 

0.320 
 1.329 16.232 055 اىاث غٓر داؿ

 التخطيطيالتفكير  
  2.022 27.442 007 ذككر

258 5.42
3 

داؿ عىد 
0.01 
لصال  
 الذككر

 اىاث

055 20.165 2.987 
  2.003 21.887 116 ذككر التفكير المجرد 

258 
0.61

0 
0.263 
 2.481 22.062 055 اىاث غٓر داؿ

  1.832 19.335 116 ذككر  الشموليالتفكير 
258 

0.43
9 

0.225 
 1.994   19.638   055 اىاث   غٓر داؿ
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"  اهعْالج( كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة بٓف الشباب  02ٓت   هف جدكؿ ) 
" لصال  الذككر بهستكل دٚلة ) فقط  التخطيطيالتفكير عٓىة البحث " يْ هستكل 

  التفكٓر  التشيٓصْيركؽ دالة إحصامٓا يْ كؿ هف " التفكٓر  تكجد (   بٓىها 20ٚ 2
كقد ٓرجث عدـ كجكد يركؽ دالً إحصامٓا بٓف الذككر ،  الشهكلْالهجرد   التفكٓر 

( الِ أف  الشهكلْالتفكٓر -التفكٓر الهجرد -ٓر التشيٓص كاٚىاث يْ كؿ هف ) التفك
اكتساب هٍارات التفكٓر اٚستراتٓجْ ٓتـ بصكرة ذاتٓة تعتهد عمِ اٚستعداد الشيصْ 
لمشباب   إلِ  جاىب عدـ التركٓز الهباشر هف يٛؿ العىاصر الهيتمفة لمعهمٓة 

يْ تىهٓة تمؾ اٖىهاط هف  التعمٓهٓة بالهراحؿ الهيتمفة  بتٍٓمة أىشطة تعمٓهٓة تسٍـ
التفكٓر اٚستراتٓجْ بصكرة هباشرة لمهتعمهٓف    كعدـ اٌتهاـ اٖسرة بتٍٓمة هشكٛت 
حٓاتٓة لٗبىاب تسٍـ يْ تىهٓة أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ هف هراحؿ التىشمة اٖكلِ  

ما هث  تفؽ ذلؾ جٓز ( ) ٓحْ هحهد كهحهد عبكد   0207)إبرآٌـ ريعت   دراسةٓك
 التيطٓطْ(     بٓىها قد ٓرجث الفرؽ بٓف الذككر كاٚىاث يْ ىهط التفكٓر 0226

كالعهؿ إلِ تٍٓمة الكسامؿ  الهتكقعةلصال  الذككر إلِ هٓؿ الذككر لتحدٓد الىتامج 
ت  دراسةذلؾ جزمٓا هث ىتامج  فؽالهيتمفة لمكصكؿ إلِ الٍدؼ بدرجة أكبر هف اٚىاث ٓك

 (    0202)آىدل حسف  
 عة الدراسة :وفقا لطبي
كيقا  اٚستراتٓجْيْ هستكل التفكٓر عٓىة الدراسة درجات دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات (  00جدكؿ ) 

 (072) ف=     لطبٓعة الدراسة

المتوسط  ن المتغير المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

  التشخيصيالتفكير 
    1.052   9.354   164 ىظٓرة  

258  8.093  
داؿ عىد 
0.01  
لصال  
 العهمٓة

 عهمٓة  
96  17.011  1.957   

 التخطيطيالتفكير  
 258    1.474   16.352   164 ىظٓرة  

8.239   
داؿ عىد 
0.01  
لصال  

 العهمٓة   

 عهمٓة  

96   25.417    2.268 

 التفكير المجرد 
  258  2.111   12.638   164 ىظٓرة

7.828   
داؿ عىد 
0.01  
لصال  

 العهمٓة   

 عهمٓة  

 96   20.410  
3.024 

  الشموليالتفكير 
 258   1.371 15.420     164 ىظٓرة  

  
7.358 

داؿ عىد 
0.01  
لصال  
 العهمٓة  

 عهمٓة  

 96 23.007   2.410  
ٚلة إحصامٓة يْ هستكل كجكد يركؽ ذات د (00)ٓتبٓف هف الىتامج الهك حة بجدكؿ 

،  التشخيصيالتفكير التفكٓر اٚستراتٓجْ كيقا  لطبٓعة الدراسة يْ جهٓث الهحاكر " 
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" 20 2بهستكل دٚلة  " "  الشمولي، التفكير المجرد ، التفكير  التخطيطيالتفكير 
لصال  طٛب الكمٓات العهمٓة كقد ٓرجث ذلؾ إلِ ههارسة طٛب الكمٓات العمهٓة 

الهتىكعة التْ تدعـ البحث كاٚكتشاؼ كحؿ هشكٛت بها ٓسٍـ يْ  التعمٓهٓة لٗىشطة
تفؽ ذلؾ جزمٓا هث ىتامج دراسة )هىْ  تعٓزز كتىهٓة أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ   ٓك

   (0200السٓد   
  اإلقامة:وفقا لمحل 

كيقا  تراتٓجْاٚسيْ هستكل التفكٓر عٓىة الدراسة درجات دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات  (00)جدكؿ 
 (072) ف=          لهحؿ ا٘قاهة

المتوسط  ن المتغير المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 )ت(

مستوى 
 الداللة

التفكير 
  التشخيصي

 258 1.036 8.201 101 ٓرؼ
6.214 

داؿ عىد 
0.01 
لصال  
 الح ر

 ح ر
159 

15.552 1.448 
التفكير  

 التخطيطي
 258 1.553 19.427 101 ٓرؼ

7.360 
داؿ عىد 
0.01 
لصال  
 الح ر

 ح ر
159 

28.018 3.014 
التفكير 
 المجرد 

 258 2.351 11.821 101 ٓرؼ
10.40

6 

داؿ عىد 
0.01 
لصال  
 الح ر

 ح ر
159 

22.456 3.198 
التفكير 
  الشمولي

 258 1.442 12.423 101 ٓرؼ
9.351 

داؿ عىد 
0.01 
لصال  
 الح ر

   ح ر
159 

  20.354  3.527 
( كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ  00ٓتبٓف هف الىتامج الهك حة بجدكؿ ) 

هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ كيقا  لهحؿ إقاهة الشباب " عٓىة البحث " يْ هحاكر 
لصال  طٛب الح ر   كقد ٓرجث " 20 2اٖربعة بهستكل دٚلة "  ا٘ستراتٓجْالتفكٓر 

تطمب هف الفرد أف ٓككف أكثر قدرة عمِ  الح رمف الهجتهث ذلؾ إلِ ا أكثر تطكرا  ٓك
لً هكاكبة ذلؾ التطكر كتحقٓؽ  ٓتثىِالتعاهؿ هث الهشكٛت الهيتمفة التْ تكاجًٍ حتِ 

 (   0202) ىٍاؿ العشِ    دراسةأٌداية كتتفؽ ٌذي الىتامج هث 
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 لألب :  التعميميوفقا لممستوى 
لمفروق بين المتوسطات في التفكير االستراتيجي لدى  االتجاهل التباين أحادي ( تحمي 13جدول )  

 (072) ف= لألب   التعميميالشباب وفقا لممستوى 

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ) ف (

مستوى  
 الداللة

التفكير 
   التشخيصي

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

  
11559.841 
23424.543 
34984.384 

2  
257 
259 

5779.920 
91.146  

63.414  
 

 دال  0.01
 

التفكير 
  التخطيطي

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

10710.001 
43391.817 
54101.818  

2  
257 
259  

5355.000  
168.840  

 

31.716  
  
 

 دال  0.01
 

التفكير 
  المجرد

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11463.071 
25331.868 

 
36794.939 

 
2 

257 
259 

5731.536 
98.568  

  

58.148  
  
 

 دال  0.01
 

التفكير 
  الشمولي

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11638.090 
21946.748  
33584.838 

2 
257 
259 

5819.045  
 

85.396 

 
68.142 

  
 

 0.01 
 دال
 

لممقارنات المتعددة فى متوسطات التفكير االستراتيجي وفقا لممستوى  L.S.D(  اختبار 14جدول ) 
 لألب     التعميمي

 متوسط منخفض المستوى التعميمى  لألب التفكير االستراتيجى  محاور
 

 مرتفع

   التشخيصيالتفكير 
    - 7.051هىيفض ـ = 
  - **5.587 12.638هتكسط  ـ = 

 - **4.787 **10.374 17.42هرتفث ـ =     

  التخطيطيالتفكير 
   - 15.047هىيفض ـ = 

  - *2.476 17.523هتكسط ـ =   

          **6.772 **9.248 24.295هرتفث ـ = 
- 

 التفكير المجرد 
   - 12.029هىيفض ـ = 
  - **5.606 17.635هتكسط ـ = 
 - **5.612 **11.218 23.247هرتفث   ـ = 

   - 9.352هىيفض ـ =  التفكير الشمولى 
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  - **5.428 14.780هتكسط ـ = 
 - **5.664 **11.092 20.444هرتفث ـ = 

( كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ هستكل التفكٓر 13ٓت   هف جدكؿ ) 
لىتامج "   كبالىظر  20 2لٗب بهستكل دٚلة "  التعمٓهْاٚستراتٓجْ كيقا لمهستكل 

( تبٓف أف الفركؽ بٓف الهجهكعات لصال  14" الهك حة بجدكؿ )  L.S.Dايتبار " 
الهرتفث لمكالدٓف  التعمٓهْاف الهستكل كقد ٓرجث ذلؾ إلِ اٖعمِ     التعمٓهْالهستكل 

بصكرة يعالة  الهتاحةٓهكىٍـ هف التيطٓط باتباع اٖسالٓب العمهٓة كتكظٓؼ الكسامؿ 
مٍـ لمتعاهؿ بصكرة بىابة هث هت ٓرات أبىامٍـ الهٍ ٘كساب ارات الهيتمفة التْ تٌؤ

العصر الحدٓث كبصكرة تساعدٌـ عمِ هكاجٍة الهشكٛت الهيتمفة التْ قد تكاجٍٍـ 
 (  Grand-Clement, Sarah,2017)  دراسةكتتفؽ تمؾ الىتامج هث 

 وفقا لممستوى التعميمى لألم : 
اه لمفروق بين المتوسطات في التفكير االستراتيجي لدى ( تحميل التباين أحادي اإلتج 15جدول )  

 (072) ف= الشباب وفقا لممستوى التعميمى لألم 

مجموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ) ف (

مستوى  
 الداللة

التفكير 
   التشخيصي

 بٓف الهجهكعات
 دايؿ الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11278.171 
29227.600  
40505.771 

2  
257 
259  

5639.086 
113.726 

49.5
85 

 داؿ  0.01
 

التفكير 
  التخطيطي

 بٓف الهجهكعات
 دايؿ الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11387.593 
26881.805 
38269.398    

2  
257 
259  

 
5693.797 

 104.598 

  
54.4
35  
  
 

 داؿ  0.01
  
 

التفكير 
 المجرد 

 بٓف الهجهكعات
 ؿ الهجهكعاتداي

 التبآف الكمِ

10880.747 
38772.555 

 
49653.302 

 2  
257 
259  
  

 
5440.374 
150.866 

  

  
 

36.0
61 
 

 0.01 
 داؿ 
 
 

التفكير 
  الشمولي

 بٓف الهجهكعات
 دايؿ الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11095.331 
26743.871 

 
37839.202 

 2  
257 
259 

5547.665 
104.062  

 
53.3
11  
 

  داؿ 0.01
  
 

لممقارنات المتعددة فى متوسطات التفكير االستراتيجى وفقا  L.S .D(  اختبار 16 جدول ) 
 لممستوى التعميمى لألم

 مرتفع  متوسط   منخفض   المستوى التعميمى    المحاور

    - 8.207هىيفض ـ =    التشخيصيالتفكير 
  - **4.794 13.001هتكسط  ـ = 
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 - **3.327 **8.121 16.328هرتفث ـ = 

  التخطيطيالتفكير 
   - 12.024هىيفض ـ = 
  - **7.686 19.710هتكسط ـ = 

 **14.608 26.632هرتفث ـ = 
6.922
** -  

   - 13.352هىيفض ـ =  التفكير المجرد 
  - **5.672 19.024هتكسط ـ = 
 - *2.571 **8.243 21.595هرتفث ـ = 

   - 11.124هىيفض ـ =   الشموليالتفكير 
  - **6.661 17.785هتكسط ـ = 
 - **3.872 **10.533 21.657هرتفث ـ = 

( كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ هستكل التفكٓر 15ٓت   هف جدكؿ ) 
"   كبالىظر لىتامج  20 2لٗـ بهستكل دٚلة "  ْاٚستراتٓجْ كيقا لمهستكل التعمٓه

ٓف أف الفركؽ بٓف الهجهكعات لصال  ( تب16" الهك حة بجدكؿ )  L.S.Dايتبار " 
لٗـ  التعمٓهْاٖعمِ   هها ٓدؿ عمِ أف ارتفاع الهستكل  ْالتعمٓهأبىاب ذكات الهستكل 

ٓساعد الشباب عمِ ههارسة أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ الهيتمفة    كقد ٓرجث ذلؾ إلِ 
ة تهكىٍـ هف تكظٓؼ اٚـ لمكسامؿ الهيتمفة كالتيطٓط لهركر اٖبىاب بهكاقؼ حٓاتٓ

التعاهؿ هث الهشكٛت الهيتمفة كاٚستفادة هف الكسامؿ التكىكلكجٓة الهتاحة لتىهٓة 
الهٍارات الهيتمفة لٗبىاب   إلِ جاىب الحكار كالتكاصؿ الفعاؿ هث اٖبىاب بصكرة تعزز 

تفؽ ذلؾ هث ىتامج دراسة )   ,Grand-Clementىهك أىهاط التفكٓر اٚستراتٓجْ   ٓك
Sarah,2017 يْ اف تٍٓمة البٓمة الداعهة بالكسامؿ الهتىكعة ٓسٍـ يْ ىهك الهٍارات )
 الهيتمفة لٗبىاب 

 : الشيريلمتوسط الدخل  وفقا-
 االستراتيجي ( تحميل التباين أحادي االتجاه لمفروق بين المتوسطات في التفكير  17جدول )

 (260)ن =   لألسرة  الشيريوفقا لمتوسط الدخل 

مجموع  لتباينمصدر ا المحاور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ) ف (

مستوى  
 الداللة

التفكٓر   
   التشيٓصْ

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

10939.942 
37245.680 
48185.622 

2  
257 
259 

5469.971 
144.925 37.744 

2 20 
 داؿ
 

التفكٓر  
 التيطٓطْ

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 هجهكعاتال
 التبآف الكمِ

11077.057 
33852.416 
44929.473 

2  
257 
259  

5538.528 
 

131.721 
 

42.047 
 

2 20 
 داؿ
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التفكٓر  
 الهجرد

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11232.315 
30245.991 
41478.306 

 
2 

257 
259 

5616.158 
117.689 

 
47.720 

 
2 20 
 داؿ
 
 

التفكٓر  
  ْالشهكل

بٓف 
 الهجهكعات
دايؿ 

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ

10718.817 
35428.405 
46147.222 

2 
257 
259 

5359.408 
137.854 

 
 

38.878 
 
 

2 20 
 داؿ
 
 

وفقا   اإلستراتيجيلممقارنات المتعددة فى متوسطات التفكير  L.S.D(  اختبار  18جدول ) 
   الشيريلمتوسط الدخل 

 منخفض    متوسط الدخل الشيرى المحاور
 متوسط 

  
 مرتفع 

التفكير  
   التشخيصي

   - 7.021ـ =  هىيفض
  - *2.306 9.327ـ =  هتكسط 
 - **5.913 **8.219 15.240ـ =  هرتفث      

التفكير  
 التخطيطي

   - 14.423ـ =  هىيفض    
  - **6.790 21.213ـ =  هتكسط       
 - **7.998 **14.788 29.211ـ =  هرتفث      

   - 9.742ـ =  هىيفض     التفكير المجرد 
  - **6.794 16.536ـ =  هتكسط      

 - **5.685 **12.479 22.221هرتفث       ـ = 
التفكير  

 الشمولي
   - 10.380هىيفض     ـ =  
  - **7.661 18.041هتكسط    ـ =   
 - *2.518 **10.179 20.559هرتفث       ـ =  

( كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ هستكل التفكٓر 17  هف جدكؿ ) ٓت 
ٖسر الشباب عٓىة البحث  بهستكل دٚلة "  الشٍرملهتكسط الديؿ   اٚستراتٓجْ كيقا

( تبٓف أف الفركؽ 18" الهك حة بجدكؿ )  L.S.D"   كبالىظر لىتامج ايتبار "  20 2
كقد ٓرجث ذلؾ إلِ اف اٖسرة ذات  اٖعمِ    الشٍرمبٓف الهجهكعات لصال  الديؿ 

اٖىشطة الهتىكعة كا٘هكاىات الٛزهة لىهك الهٍارات  لٗبىابالهستكل الهرتفث قد تكير 
ة بهراكز هتيصصة هف يٛؿ ىالهيتمفة لدٍٓـ هف يٛؿ تأٌٓمٍـ كتدٓربٍـ باٚستعا

دل  حسف الهتىكعة  كتتفؽ تمؾ الىتامج هث دراسة )آى ٓربٓةالحصكؿ عمِ الدكرات التد
 كبذلؾ ٓتحقؽ الفرض اٖكؿ جزمٓا  (    0202 

فى متوسطات درجات استجابات  : توجد فروق ذات داللو إحصائية  الثانيالفرض 
وفقا لمتغيرات ككل ير يإدارة التغ طالب الجامعة عينة البحث االساسية عمى مقياس
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متوسط  –الدين مستوى تعميم الو  -محل اإلقامة  –طبيعة الدراسة  –البحث ) الجنس 
 لألسرة( الشيريالدخل 

لمكقكؼ عمِ دٚلة T-Test كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ إجراب ايتبار )ت(  
هكاف السكف ( كالهك حة  –طبٓعة الدراسة  -الفركؽ لمهت ٓرات ثىامٓة الفمات )الجىس  

 One Way (   كها تـ اجراب تحمٓؿ التبآف أحادم اٚتجاي " :0بجدكؿ ) 
ANOVA" )٘ٓجاد قٓهة ) ؼF.test  لمكقكؼ عمْ دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات

هتكسط  –درجات العٓىة لمهت ٓرات ثٛثٓة الفمات أك أكثر) الهستكل التعمٓهْ لمكالدٓف 
"  لبٓاف اتجاي دٚلة الفركؽ إف  L.S.Dالديؿ الشٍرم لٗسرة (  كتطبٓؽ ايتبار" 

 ( كأتْ ;  02كجدت كالهك حة بجدكؿ ) 
( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة في إدارة التغيير ككل وفقا لبعض  19)  جدول

 (260المتغيرات )ن=
المتوسط  الجنس

 الحسابي
االنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الداللة قيمة ) ت ( الحرية
 0.423 0.779 258 116 5.527 123.912 ذككر

 144 6.024 124.365 إىاث غٓر داؿ
طبيعة 
 الدراسة

الهتكسط 
 الحسابْ

اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 الدٚلة قٓهة ) ت ( الحٓرة
 164 6.812 102.481 ىظٓرً

258 20.442 
داؿ عىد 
0.01  

 96 7.220 130.597 عهمٓة لصال  العهمٓة

الهتكسط  محل اإلقامة
 الحسابْ

اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 الدٚلة قٓهة ) ت ( الحٓرة
 101 5.420 94.336 ٓرؼ

258 16.331 
داؿ عىد 
0.01  
لصال  
 الح ر

 ح ر
116.371 7.093 159 

( عدـ كجكد يركؽ دالة إحصامٓا يْ هستكل إدارة الت ٓٓر  :0ٓت   هف جدكؿ )  -
  كقد ٓرجث ذلؾ إلِ عدـ قٓاـ اٖسرة بدكر يعاؿ يْ تثقٓؼ  الذكور واإلناثككؿ بٓف 

الذككر أك اٚىاث بالت ٓرات الهحٓطة   كىتٓجة لحداثة عمـ إدارة الت ٓٓر يمـ اٖبىاب سكاب 
ة لهكاجٍة  تتهكف هف ك ث استراتٓجٓة هقبكلة لمت ٓٓر  أك تحفٓز اٖبىاب عمِ ك ث رٓؤ

عشكامٓا  ثٚ ٓحدالصعكبات كتسٍٓؿ الهٍهات الصعبة   يالت ٓٓر حركة تفاعؿ ذكِ 
ة جذابة أك ارتجالٓا   كذلؾ قصكر الهىاٌج  الدراسٓة التْ تقدـ لمجىسٓف يْ ك ث رٓؤ

تفؽ ذلؾ جزمٓا هث ابتساـ هرزكؽ )  (   0227لٙحاطة بالت ٓٓر كقبكلً كادارتً   ٓك
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( يْ 0200(   هىٓر شقكرة ) 0200(    عبد الكٓرـ حسٓف ) 0229أحهد الٍبٓؿ ) 
اث   كتيتمؼ إدراؾ الت ٓٓر بٓف الذككر كا٘ى يْيرَق ذات دٚلة ؤحصامٓة عدـ كجكد 

إدراؾ  يْيرَق ذات دٚلة ؤحصامٓة ( كالذل أك   كجكد 0226هث حسٓف هراد ) 
 الت ٓٓر بٓف الذككر كاٚىاث  

يكاىت الفركؽ دالة يْ القدرة عمِ إدارة الت ٓٓر لصال   لطبيعة الدراسةأها بالىسبة  -
الكمٓات كقد ٓرجث ذلؾ إلِ طبٓعة الدراسة ب 20 2الكمٓات العهمٓة بهستكل دٚلة 

 كها ٌلمتفكٓر   كتحفٓز الطمبة عمِ البحث عمِ  العمهْ اٖسمكبالعهمٓة يْ تىهٓة 
جدٓد يْ الهجاؿ   كذلؾ ياف طٛب الكمٓات العهمٓة ٓككىكف أكثر تحهٛ لمهسمكلٓة 
لصعكبة الدراسة كأكثر حرصا عمِ اٖداب الهتهٓز هقارىة بالكمٓات الىظٓرة   يبذلؾ يٍـ 

ث الت ٓٓر لهكاكبة هتطمبات العصر يْ هجاؿ العهؿ الهستقبمْ   ه التهشْٓحاكلكف 
(   عبد الكٓرـ حسٓف ) 0227كتيتمؼ ٌذي الىتٓجة جزمٓا هث دراسة ابتساـ هرزكؽ ) 

ؿ 0200 يْ  العمهْ( كالذل أك   عدـ كجكد يركؽ يْ ادراؾ الت ٓٓر كيقا لمهٌؤ
( كالذل أك   كجكد 0226اٚتجاي ىحك الت ٓٓر   كتتفؽ هث دراسة  حسٓف هراد ) 

ؿ يرَق ذات دٚلة ؤحصامٓة     العمهْيِ ادراؾ الت ٓٓر كيقا لمهٌؤ

 لمحل اإلقامةكها ٓت   هف الجدكؿ أف الفركؽ يْ القدرة عمِ إدارة الت ٓٓر كيقا  -
هها ٓدؿ عمِ أف سكاف الح ر أكثر  20 2كاىت لصال  الح ر بهستكل دٚلة 

ىظركف لٍا عمِ أىٍا يرصة لمرقِ ٓحتكًٓ ه إحاطة بالكاقث الهمهكس كها ف ت ٓٓرات   ٓك
الٓرؼ المذٓف ٓىظركف لمت ٓٓر عمِ أىً تٍدٓد كعدـ استقرار  بساكىْكالتقدـ   هقارىة 

ة   كتتفؽ تمؾ الىتٓجة جزمٓا  كعامؽ أهاـ التقدـ ىحك اٖهاـ   كأىً يسارة هادٓة كهعىٓك
الهدارس  هدٓرمٓر لدل ( يْ ايتٛؼ هجاٚت أسالٓب الت 0200ٓهث هىٓر شقكرة ) 

 هف هىطقة لهىطقة أيرل  
أما داللة الفروق بين متوسطات درجات العينة لممتغيرات ثالثية الفئات أو أكثر 

  كاآلتي: (20)فتتضح في جدول 
تحميل التباين أحادي االتجاه في مستوى إدارة التغيير وفقا لبعض المتغيرات ) ن=  (20)جدول 

260) 
درجات  هتكسط الهربعات هجهكع الهربعات بالهستكم التعمٓهْ لٗ

 الدٚلة قٓهة ) ؼ( الحٓرة
 257 112.276 28854.820 دايؿ الهجهكعات داؿ 0.01 48.976 2 5498.797 10997.595 بٓف الهجهكعات
   259  39852.415 التبآف الكمِ 
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درجات  هتكسط الهربعات هجهكع الهربعات الهستكم التعمٓهْ لٗـ
 الدٚلة ٓهة ) ؼ(ق الحٓرة

 257 158.335 40692.086 دايؿ الهجهكعات داؿ 0.01 34.131 2 5404.169 10808.338 بٓف الهجهكعات
   259  51500.424 التبآف الكمِ

درجات  هتكسط الهربعات هجهكع الهربعات الديؿ الشٍرم لٗسرة
 الدٚلة قٓهة ) ؼ( الحٓرة

 257 108.426 27865.433 دايؿ الهجهكعات داؿ 0.01 50.923 2 5521.419 11042.838 بٓف الهجهكعات
   259  38908.271 التبآف الكمِ

(  كجكد تبآف داؿ احصامٓا يِ هستكل إدارة الت ٓٓر لدل 02ٓت   هف جدكؿ ) 
" عٓىة البحث " كيقا لكؿ هف هستكل تعمٓـ اٖب   كهستكل تعمٓـ اٖـ  الجاهعْالشباب 

ِ قٓـ  دالة احصامٓا عىد هستكل  34.131    48.976"   حٓث كاىت قٓهة ؼ "  ٌك
  كها ات   كجكد تبآف داؿ إحصامٓان يْ هستكل إدارة الت ٓٓر لدل عٓىة  20 2دٚلة 

ِ  50.923لٗسرة حٓث بم ت قٓهة " ؼ " "  الشٍرمالبحث كيقا لهتكسط الديؿ  "  ٌك
" لهعريً اتجاي L.S.D "   كتـ تطبٓؽ ايتبار 20 2قٓهة دالة أٓ ا عىد هستكل 

 (   00الفركؽ بٓف الهتكسطات   كها ٌك هك   بجدكؿ ) 
لممقارنات المتعددة في مستوى ادارة التغيير باختالف بعض متغيرات  L.S. D( اختبار 21)جدول 

  الدراسة 
 هىيفض  الهستكم التعمٓهْ لٗب

 78.305ـ = 
 هتكسط

 90.619ـ = 
 هرتفث

 111.634ـ = 
   - هىيفض
  - **12.314 هتكسط
 - **21.015 **33.329 هرتفث

 هىيفض  الهستكم التعمٓهْ لٗـ
 95.123ـ = 

 هتكسط
 97.532ـ = 

 هرتفث
 108.552ـ = 

   - هىيفض
  - *2.409 هتكسط
 - **11.020 **13.429 هرتفث

 هىيفض الديؿ الشٍرم لٗسرة
 84.360ـ = 

 هتكسط
 106.312ـ = 

 هرتفث 
 132.510ـ = 

   - يفضهى
  - **21.952 هتكسط
 - **26.198 **48.150 هرتفث

(  كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ هستكل إدارة الت ٓٓر 00ٓت   هف جدكؿ ) 
" عٓىة البحث " كيقا لهستكل التعمٓـ الهرتفث لكٛ هف اٖب كاٖـ  الجاهعْلدل الشباب 

 التعمٓهْأف ارتفاع الهستكل (   كترجث الباحثتٓف ذلؾ إلِ 20 2كبهستكل دٚلة ) 
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الذل ٓهكىٍـ هف تحمٓؿ الهكاقؼ  ا٘دراكْٓؤدل الِ اتساع الفكر حٓث ٓٓزد الكعِ 
كالتىبؤ بالت ٓٓر الٛـز   كالقدرة عمِ التيطٓط الٍادؼ   كالتىفٓذ بيبرة كهٍارة   ىتٓجة 

ا   كذلؾ يٍـ أكثر كعٓا بإٓجابٓات الت ٓٓر   ككٓفٓة التعاهؿ  الثقاية العمهٓة التْ اكتسبٌك
هث هعكقاتً   كاف الت ٓٓر اذا أحسف ادارتً ٓحقؽ اٌٖداؼ الهىشكدة   كبالتالْ ٓىهك يْ 

ر كتىهٓة الهٍارات لهكاجٍة الت ٓٓرات    أها  الهتسارعةأبىامٍـ الرغبة يْ التطٓك
يقد ٓري كف الت ٓٓر ري ا تاها ٚىيفاض الكعِ لدٍٓـ    التعمٓهْالهستكل  هىيف ْ
يْ هكاجٍة ٌذا الت ٓٓر    العشكامْ الياطئالقدرة عمِ هسآرتً   أك التصرؼ أك عدـ 

تفؽ ذلؾ هث دراسة كٛ هف    ( 0206العٓرفِ    )يدٓجةٓك

اٖعمِ  الشٍرمكها ٓت   هف الجدكؿ كجكد يركؽ دالة إحصامٓا كيقا لفمات الديؿ 
أف الت ٓٓر  (   كقد ٓرجث ذلؾ إل20ِ 2)ٖسر الشباب عٓىة البحث بهستكل دٚلة 

  قد تككف دكرات تدٓربٓة   كأحٓاىا   ٓحتاج إلِ بعض ا٘هكاىات كالهكارد الهالٓة لتىفٓذي
أك ت ٓٓر شاهؿ يٍك هحتاج لدراسة عمهٓة   جزمْأجٍزي تكىكلكجٓة   كسكاب كاف ت ٓٓر 

حتاج لتشجٓث اٖبىاب لقبكلً هها قد ٓحتاج أحٓاىا لهكايآت  ذا  هادٓة ٓك  ثها ٓستطٌٓك
تفؽ ذلؾ  الهىيف ة الديكؿ  بذكمب الديكؿ الهرتفعة تكيٓري ٖبىامٍـ هقارىة أصحا ٓك

 جزئيا. الثانيوبذلك يتحقق الفرض     (0206) العٓرفْهث دراسة يدٓجة 
فى متوسطات درجات استجابات  توجد فروق ذات داللو إحصائية الثالث:الفرض 

متطمبات عصر الذكاء الوعى بطالب الجامعة عينة البحث االساسية عمى مقياس 
 –مستوى تعميم الوالدين  –طبيعة الدراسة  –وفقا لمتغيرات البحث ) الجنس ككل 

 مكان السكن ( . –متوسط الدخل الشيرى 
لمكقكؼ عمِ دٚلة  T-Testكلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ إجراب ايتبار )ت( 

اف السكف ( كالهك حة هك –طبٓعة الدراسة  -الفركؽ لمهت ٓرات ثىامٓة الفمات )الجىس  
" One Way ANOVA (  كها تـ اجراب تحمٓؿ التبآف أحادم اٚتجاي "00بجدكؿ ) 

لمكقكؼ عمْ دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات درجات العٓىة  F.test٘ٓجاد قٓهة ) ؼ( 
هستكل الديؿ الشٍرم  –لمهت ٓرات ثٛثٓة الفمات أك أكثر) الهستكل التعمٓهْ لمكالدٓف 

لبٓاف اتجاي دٚلة الفركؽ إف كجدت كالهك حة  L.S.Dتطبٓؽ ايتبارلٗسرة (   ك 
 ( كأتْ ; 02بجدكؿ ) 
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( داللة الفروق بين متوسطات درجات عينة الدراسة في الوعى بمتطمبات عصر  22جدول ) 
 (260الذكاء وفقا لبعض المتغيرات )ن=

المتوسط  الجنس
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الداللة يمة ) ت (ق الحرية
  0.01داؿ عىد   23.523 258  116   9.123 175.635  ذككر

 055  7.358  144.302  إىاث لصال  الذككر 
طبٓعة 
 الدراسة

الهتكسط 
 الحسابْ

اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 الدٚلة قٓهة ) ت ( الحٓرة
  0.01داؿ عىد   25.621  258 164  7.201  152.814  ىظٓرً

 7:  8.442   183.600 عهمٓة لصال  العهمٓة
هحؿ 
 ا٘قاهة

الهتكسط 
 الحسابْ

اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 الدٚلة قٓهة ) ت ( الحٓرة
  0.01داؿ عىد   19.358 258 101   7.235  139.111  ٓرؼ

 159  9.063    163.957 ح ر لصال  الح ر 

 الجاهعْركؽ دالة إحصامٓا يْ هستكل كعِ الشباب ( كجكد ي 00ٓت   هف جدكؿ ) 
" لصال   20 2بهستكل دٚلة "  الذكور واالناثبهتطمبات عصر الذكاب ككؿ بٓف 

الذككر   كقد ٓرجث ذلؾ إلِ حرص الذككر عمِ تىهٓة هٍاراتٍـ  يْ  كب هفٍـك 
مٍـ لٛستفادة هف التقىٓات الحدٓثة بأقصِ  صكرة كهتطمبات العصر الذكْ   بها ٌٓؤ

ر  ر كالتدٓرب ككسٓمة لمهساٌهة الفعالة يْ التطٓك ههكىة   كتكجًٓ اٌٚتهاـ لمتطٓك
اٚقتصادم لمفرد كالهجتهث   كاٚحساس بالهسمكلٓة التِ تقث عمِ عاتقً هستقبٛ هقارىة 

 (    Sheikh, S. R.; Sheikh, 2019با٘ىاث  كتتفؽ تمؾ الىتٓجة هث ) 

" يْ هستكل  20 2اىت الفركؽ دالة بهستكل دٚلة "يكلطبيعة الدراسة أها بالىسبة 
الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب لصال  الكمٓات العهمٓة كقد ٓرجث ذلؾ إلِ حاجة تمؾ 
الكمٓات كهحتكل دراستٍا إلِ البحث الهستهر عف كؿ هاٌك جدٓد   كهسآرة التطكر 

تفؽ ذلؾ هث دراسة   ,Grand Clementالعمهِ الهستهر هقارىة بالكمٓات الىظٓرة   ٓك
Sarah,2017 )) 

كها ٓت   هف الجدكؿ أف الفركؽ يْ هستكل الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب كيقا    
  هها ٓدؿ عمِ أف الهجتهث  20 2كاىت لصال  الح ر بهستكل دٚلة  لمحل اإلقامة

أكثر تأثرا بالهت ٓرات الهحمٓة كالعالهٓة   كأكثر قدرة عمِ هكاكبة ٌذا الت ٓٓر  الح رم
 ف يٛؿ ا٘حاطة بهٍارات عصر الذكاب هقارىة بالهجتهث الٓرفِ  ه
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أها دٚلة الفركؽ بٓف هتكسطات درجات العٓىة لمهت ٓرات ثٛثٓة الفمات أك أكثر يتت   
 ( كأتْ ;  02يْ جدكؿ ) 

 
( تحميل التباين أحادي االتجاه لمفروق بين المتوسطات في الوعى بمتطمبات عصر  23جدول ) 

 (260فقا لبعض المتغيرات ) ن= و  الذكاء
درجات  هتكسط الهربعات هجهكع الهربعات هصدر التبآف  الهت ٓر     

 الدٚلة قٓهة ) ؼ( الحٓرة
 
 التعمٓهْالهستكل 

 لٗب

 بٓف الهجهكعات -
دايؿ  -   

 الهجهكعات
 التبآف الكمِ -   

 10609.915 
38226.676  

 48836.591 

 5304.957 
 148.742 

2 
257 
259  35.666 0.01 

 داؿ 

 التعمٓهْالهستكل 
 لٗـ 

 بٓف الهجهكعات
 دايؿ الهجهكعات
 التبآف الكمِ

10937.701  
 30197.323 
 41135.024 

 5468.850 
 117.499 

2 
257 
259 46.544  0.01 

 داؿ

هتكسط الديؿ 
 الشٍرل

 بٓف الهجهكعات
 دايؿ الهجهكعات
 التبآف الكمِ

11004.199  
35630.741  

 46634.940 

 5502.100 
138.641 

2 
257 
259 

39.686  0.01 
 داؿ 

(  كجكد تبآف داؿ إحصامٓا يِ هستكل الكعِ بهتطمبات  02ٓت   هف جدكؿ ) 
" عٓىة البحث " كيقا لكؿ هف هستكل تعمٓـ اٖب    الجاهعْعصر الذكاب لدل الشباب 

ِ التكالْ  " عم 46.544     35.666كهستكل تعمٓـ اٖـ حٓث كاىت قٓهة ؼ "  
ِ قٓـ  دالة احصامٓا عىد هستكل دٚلة    كها ات   كجكد تبآف داؿ  20 2ٌك

إحصامٓان يْ هستكل الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب لدل عٓىة البحث كيقا لهتكسط 
ِ قٓهة دالة أٓ ا   39.686لٗسرة حٓث بم ت قٓهة " ؼ " "  الشٍرمالديؿ  "  ٌك

" لهعريً اتجاي الفركؽ بٓف L.S.D "   كتـ تطبٓؽ ايتبار 20 2عىد هستكل 
 (   05الهتكسطات   كها ٌك هك   بجدكؿ ) 

 لممقارنات المتعددة فى مستوى الوعى بمتطمبات عصر الذكاء   L.S.D(  اختبار  24جدول ) 
 هىيفض  الهستكم التعمٓهْ لٗب

 140.227ـ = 
 هتكسط

 169.034ـ = 
 هرتفث

 171.836ـ = 
   - هىيفض
  - **28.807 هتكسط
 - *2.802 **31.609 هرتفث

 هىيفض  الهستكم التعمٓهْ لٗـ
 106.748ـ = 

 هتكسط
 133.204ـ = 

 هرتفث
 159.951ـ = 

   - هىيفض
  - **26.456 هتكسط
 - **26.747 **53.203 هرتفث

 هرتفث  هتكسط هىيفض الديؿ الشٍرم لٗسرة
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 166.392ـ =  140.423ـ =  138.017ـ = 
   - هىيفض
  - *2.406 هتكسط
 - **25.969 **28.375 هرتفث

(  كجكد يركؽ ذات دٚلة إحصامٓة يْ هستكل الكعِ  05ٓت   هف جدكؿ ) 
" عٓىة البحث " كيقا لهستكل التعمٓـ  الجاهعْبهتطمبات عصر الذكاب لدل الشباب 

ِ أف (   كترجث الباحثتٓف ذلؾ إل20 2الهرتفث لكٛ هف اٖب كاٖـ كبهستكل دٚلة ) 
ٓستطٓث الكالدٓف تكجًٓ اٌتهاـ اٖبىاب ىحك تىهٓة هٍاراتٍـ يْ  التعمٓهْبارتفاع الهستكل 

العصر الرقهْ كتحصٓىٍـ بهٍارات عصر الذكاب   حتِ ٓتثىِ لٗبىاب هكاكبة الت ٓٓر 
 ,Grand-Clementكالحاؽ بركب التقدـ  كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هث دراسة ) 

Sarah,2017  ) 
اٖعمِ  الشٍرملجدكؿ كجكد يركؽ دالة إحصامٓا كيقا لفمات الديؿ كها ٓت   هف ا

(   كقد ٓرجث ذلؾ إلِ تكاير القدرة 20 2)ٖسر الشباب عٓىة البحث بهستكل دٚلة 
الهادٓة لٛلتحاؽ ببعض البراهج كالدكرات التعمٓهٓة الهطكرة الٛزهة لتىهٓة هٍارات  

( Grand-Clement, Sarah,2017 عصر الذكاب   كتتفؽ ٌذي الىتٓجة هث دراسة )
 الثالث   كبذلؾ ٓتحقؽ الفرض 

والذى ينص عمى " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  الرابع:الفرض 
كلمتحقؽ هف  مستوى إدارة التغيير ومستوى التفكير االستراتيجي لدى عينة البحث "

 (  06دكؿ ) صحة  ٌذا الفرض تـ حساب هعاهؿ ارتباط بٓرسكف كالهك   بج
( معامل االرتباط بين مستوى إدارة التغيير لدى الشباب الجامعى والتفكير   25جدول ) 

 االستراتيجي
                   

 التفكٓر اٚستراتٓجْ
 إدارة الت ٓٓر 

التفكٓر 
 التشيٓصْ

التفكٓر 
 التيطٓطْ

التفكٓر 
 الهجرد

التفكٓر 
 الشهكلْ

التفكٓر 
اٚستراتٓجْ 

 ككؿ
 **0.823 **0.768 *0.608 **0.787 **0.804 ت ٓرإدراؾ ال

 **0.732 *0.637 **0.907 **0.843 **0.743 التيطٓط لمت ٓٓر
 **0.886 **0.862 **0.759 **0.954 *0.619 التىفٓذ الفعمْ

 **0.793 **0.936 **0.874 *0.642 **0.899 تقٓٓـ كهتابعة الت ٓٓر
 **0.704 **0.747 **0.857 **0.722 **0.812 إدارة الت ٓٓر ككؿ

                                       26 2*  داؿ عىد                                20 2** داؿ عىد         
( كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة بٓف هستكل إدارة الت ٓٓر ككؿ    06ٓت   هف جدكؿ ) 

البحث عىد هستكل دٚلة )  كالقدرة عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ ككؿ لدل الشباب عٓىة
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(   كبالىظر تفصٓمٓا لمعٛقة بٓف الهحاكر ىجد أف ٌىاؾ عٛقة هكجبة بٓف جهٓث 20 2
 (   26 2   20 2هحاكر الهقٓاسٓف بهستكل دٚلة ) 

كقد ٓرجث ذلؾ إلِ أف الت ٓٓر حركة تفاعؿ ذكِ   ٚ ٓحدث عشكامٓا أك ارتجالٓا  بؿ 
لٌٗداؼ الهىشكدة   كعمِ كؿ يرد التفكٓر يْ كٓفٓة هىظـ لمكصكؿ  إدارمٓتـ يْ إطار 

إحداث التكازف بٓف أٌدايً   كهتطمباتً   كتمؾ الهت ٓرات الهتسارعة يْ إطار يكرل 
تفؽ ذلؾ جزمٓا هث يدٓجة العٓرفِ )  ( التْ أكدت عمِ أف إدراؾ 0206ههٓز  ٓك

دـ كالريعة   كأف هىاص عىً لهف ٓبحث عف التق عهمٓة الت ٓٓر أصب  هتطمبا ككاجبا ٚ
إدارة الت ٓٓر بجهٓث هراحمً العمهٓة ٓحتاج إلِ هٍارات عمٓا هف التفكٓر  كذلؾ دراسة 

( التْ أثبتت كجكد عٛقة طردٓة آجابٓة بٓف اتباع اسمكب 0227ابتساـ هرزكؽ ) 
( التْ 0200كالقدرة عمِ إدارة الت ٓٓر   كدراسة يالد الثهالِ )  ا٘ستراتٓجْالتيطٓط 
عمِ أف هكاكبة الت ٓٓر تحتاج لذكاب لتىفٓذ عهمٓة الت ٓٓر الهىشكدة   كبذلؾ أكدت 

 ٓتحقؽ الفرض الرابث  
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى إدارة التغير   الخامس:الفرض 

كلمتحقؽ هف صحة  ٌذا ،   ومستوى الوعى بمتطمبات عصر الذكاء لدى عينة البحث
 (  07اهؿ ارتباط بٓرسكف كالهك   بجدكؿ ) الفرض تـ حساب هع

( معامل االرتباط بين مستوى إدارة التغيير لدى الشباب الجامعى والوعى بمتطمبات  26جدول )  
 عصر الذكاء

هتطمبات 
عصر         

 الذكاب
 

إدارة 
 الت ٓٓر 

الهتطمبات 
 الشيصٓة

هتطمبات 
الدراسة 
 كالبحث

هتطمبات 
 اجتهاعٓة

هتطمبات   
 هٍىٓة

تطمبات   ه
 تكىكلكجٓة

هتطمبات   
 حٓاتٓة

الكعِ 
بهتطمبات 
عصر 
 الذكاب ككؿ

إدراؾ 
 الت ٓر

0.941** 0.809** 0.626* 0.706** 0.839** 0.644* 0.849** 

التيطٓط 
 لمت ٓٓر

0.605* 0.774** 0.908** 0.866** 0.808** 0.931** 0.878** 

التىفٓذ 
 الفعمْ

0.735** 0.896** 0.613* 0.915** 0.786** 0.893** 0.727** 

تقٓٓـ 
كهتابعة 
 الت ٓٓر

0.927** 0.629* 0.952** 0.824** 0.638* 0.772** 0.814** 

إدارة 
الت ٓٓر 
 ككؿ

0.713** 0.889** 0.794** 0.852** 0.766** 0.834** 0.755** 
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( كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة بٓف جهٓث الهحاكر الفرعٓة  07ٓت   هف جدكؿ )  
(   ) 20 2رة الت ٓٓر  كالكعِ بهتطمبات عصر الذكاب بهستكل دٚلة ) لهقٓاس إدا

(   أها العٛقة بٓف هستكل إدارة الت ٓٓر ككؿ كهستكل الكعِ بهتطمبات عصر  26 2
 تسٍـ بً إدارة الت ٓٓر يْ (   كقد ٓرجث ذلؾ إلِ ها20 2الذكاب ككؿ يكاىت الدٚلة ) 

ة تجدٓد  أراب كظٍكر الثكابت تحٓرؾ ك هاؿ أ الفرد   كاىتعاش دايؿ الحٓٓك
ادة ا٘حساس كاٚقتراحات الهشاركة ا٘ٓجابٓة   بها ٓتىاسب هث  كجدكل بأٌهٓة كٓز

     الذكْهتطمبات العصر 

تفؽ ذلؾ جزمٓا هث دراسة رك ة هحهد  هتطمبات  ايتٛؼ( كالتْ أكدت عمِ 0200)ٓك
ف ٓقت ْ إتقاف حرية يالحصكؿ عمِ عهؿ قدٓها كا الحا ر عف هتطمبات  الها ْ

أها أف; يالحصكؿ عمِ عهؿ  الصعب  لٓس باٖهركأف الحفاظ عمِ ٌذا العهؿ  ها 
هستهر لهكاكبة الت ٓرات  ٓتطمب تعمـ كالحفاظ عمًٓ الهٍارات ٓقت ْ إتقاف العدٓد هف 

عمِ التأقمـ هث الجدٓد  تقىٓات كالهقدرةإتقاف كؿ ها ٌك جدٓد هف  التيصص يْ هجاؿ 
ذا  هة اٖىظهف   التْ( 0227)إدارة الت ٓٓر  كذلؾ دراسة ابتساـ هرزكؽ  ًها تحققٌك

كاست ٛؿ الفرص  البٓمٓة كرصد الت ٓرات  السمٓـ أكصت بأٌهٓة اتباع أسمكب التيطٓط 
هث  ركرة احداث ت ٓٓر يِ اتجاٌات  الىجاح كاٚهكاىٓات كاٚستفادة هىٍا لتحقٓؽ 

جدٓدة هف أجؿ احداث الت ٓٓر  كبذلؾ ٓتحقؽ كادياؿ تكىكلكجٓا  اٚيراد كهٍارات 
 الياهس الفرض 

التفكير " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى  السادس:الفرض 
كلمتحقؽ هف  .البحث "ومستوى الوعي بمتطمبات عصر الذكاء لدى عينة  ياالستراتيج
 (08)الفرض تـ حساب هعاهؿ ارتباط بٓرسكف كالهك   بجدكؿ  صحة ٌذا
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والوعى  الجامعي( معامل االرتباط بين مستوى التفكير االستراتيجي لدى الشباب  27) جدول 
 بمتطمبات عصر الذكاء

متطمبات 
 عصر الذكاء

 

التفكير 
 االستراتيجي       

المتطمبات   
 الشخصية

متطمبات 
 الدراسة
 والبحث

متطمبات   
 اجتماعية

متطمبات   
 مينية

متطمبات     
 ةتكنولوجي

متطمبات   
 حياتية

 الوعي
بمتطمبات 
عصر 
 الذكاء ككل

التفكير 
 التشخيصي

0.769** 0.923** 0.865** 0.641* 0.904** 0.802** 0.842** 

التفكير 
 التخطيطي

0.601* 0.782** 0.828** 0.960** 0.617* 0.919** 0.756** 

التفكير 
 المجرد

0.937** 0.635* 0.771** 0.718** 0.946** 0.624* 0.733** 

التفكير 
 الشمولي

0.748** 0.917** 0.707** 0.623* 0.714** 0.602* 0.884** 

التفكير 
االستراتيج
 ي ككل

0.837** 0.877** 0.725** 0.817** 0.858** 0.745** 0.796** 

 اٚستراتٓجْ ( كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة بٓف هقٓاس التفكٓر 08ٓت   هف جدكؿ ) 
ات عصر الذكاب ككؿ لدل الشباب عٓىة البحث عىد هستكل ككؿ   كالكعِ بهتطمب

(   كبالىظر تفصٓمٓا لمعٛقة بٓف الهحاكر ىجد أف ٌىاؾ عٛقة هكجبة 20 2دٚلة ) 
 (   26 2   20 2بٓف جهٓث هحاكر الهقٓاسٓف بهستكل دٚلة ) 

ة هتبادلة كهتشابكة بٓف الهت ٓٓرف ترجث إلِ  أف ٌذا كترل الباحثتٓف اف ٌىاؾ عٛقة قٓك
العصر بتعقٓداتً كت ٓراتً السٓرعة الهؤثرة عمِ كاية ىشاطات الفرد ٓحتاج إلِ التفكٓر 

عمِ هىطمقات تحددٌا البٓمة الهحٓطة بشتِ  بىابالعهٓؽ كهيرج هف ٌذي التعقٓدات 
هجاٚتٍا   كتبىِ عمٍٓا أٌداؼ اليطة كطٓرقة التعاهؿ هعٍا   يٍذا الكاقث كالتحدٓات 

ج إلِ تيطٓط هرف كهستهر كالذل ٓعتبر التفكٓر اٚستراتٓجْ أساسا لً التْ تهمؤي ٓحتا
بؿ ٓتعدل إلِ اٚقتىاع بأف  الهستقبؿ   يالتفكٓر اٚستراتٓجْ أكبر هف هجرد تكقث 

ا هف يٛؿ تىهٓة بصٓري الشاب بهتطمبات  صكرة الهستقبؿ ٓهكف التأثٓر عمٍٓا كت ٌٓٓر
ر كعٓا بتمؾ الهتطمبات كمها كاف أكثر قدرة كها أىً كمها كاف الشاب أكث الذكاب عصر 

عمِ التفكٓر اٚستراتٓجْ الهرف لهكاكبة ت ٓٓرات العصر  كبذلؾ ٓتحقؽ الفرض 
 السادس 
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دارةفروق ذات داللة إحصائية في تنمية التفكير اإلستراتيجي  السابع: توجدالفرض   وا 
بات عصر الذكاء قبل والوعي بمتطم التجريبية(البحث  )عينةالتغيير لمشباب الجامعي 

 البعدي.تطبيق البرنامج وبعده لصالح التطبيق 
كلمتحقؽ هف صحة ٌذا الفرض تـ إٓجاد قٓهة " ت " لمكقكؼ عمِ دٚلة الفركؽ بٓف 

درجات عٓىة البحث التجٓربٓة يِ هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ قبؿ كبعد  هتكسطْ
كذلؾ كعِ  البرىاهج تطبٓؽ  كذلؾ هستكل إدارة الت ٓٓر قبؿ كبعد البرىاهج تطبٓؽ 

ثـ تـ قٓاس حجـ تأثٓر البرىاهج باستيداـ ايتبار  الذكاب الشباب بهتطمبات عصر 
ت   ذلؾ يِ الجداكؿ هف  η2هربث آتا "   (    22(  ; )    09) " ٓك
( الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث التجريبية في مستوى التفكير  28جدول )   

 (65قبل تطبيق البرنامج وبعده   )ن = االستراتيجي 
الهتكسط  ياعمٓة البرىاهج

 الحسابْ
اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 الدٚلة قٓهة) ت ( الحٓرة

التفكٓر 
 التشيٓصْ

 1.001 7.552 القبمْ
65 64 8.357 

0.01  
 1.553 16.663 البعدل لصال  البعدل 

التفكٓر 
 التيطٓطْ

 1.296 12.510 القبمْ
65 64 15.529 

0.01  
 2.763 29.011 البعدل لصال  البعدل 

التفكٓر 
 الهجرد

 1.432 9.428 القبمْ
65 64 11.637 

0.01  
 2.614 22.514 البعدل لصال  البعدل 

التفكٓر 
 الشهكلْ

 1.270 10.103 القبمْ
65 64 10.188 

0.01  
 2.986 23.072 البعدل لصال  البعدل 

 اهج ككؿالبرى
 3.668 39.593 القبمْ

65 64 40.135 
0.01  

 7.001 91.260 البعدل لصال  البعدل 

( كجكد يركؽ دالة إحصامٓا بٓف هتكسطات درجات القٓاس  09ٓت   هف جدكؿ ) 
لدل عٓىة البحث التجٓربٓة لصال   ا٘ستراتٓجْهستكل التفكٓر  يْ كالبعدم القبمْ

ِ قٓهة دالة إحصامٓا عىد 40.135قٓهة " ت " )    حٓث بم ت البعدمالتطبٓؽ  ( ٌك
(    كلمتعرؼ عمِ حجـ تأثٓر البرىاهج تـ استيداـ ايتبار هربث إٓتا "  20 2هستكل ) 

η2  ( 0" الذل تت   ىتامجً بجدكؿ:  ) 
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" المقابمة ليا ومقدار حجم التأثير عمى تنمية  d" ، وقيمة "  η2( قيمة  مربع إيتا "  29) جدول 
 توى التفكير االستراتيجي لدى الشباب الجامعىمس

 مقدار حجم التأثير " dقيمة "  " η2قيمة  مربع ايتا"  المتغير التابع المتغير المستقل

التفكٓر  البرىاهج الهصهـ
 اٚستراتٓجْ

 كبٓر 9.75 0.96

  بالىسبة لتىهٓة هستكل التفكٓر  d  = "9.75( أف قٓهة "  :0جدكؿ ) ٓت   هف 
ذا ٓعىِ أف حجـ تأثٓر البرىاهج الهعد كبٓر   ،  الجاهعْاتٓجْ لدل الشباب ا٘ستر  ٌك

 هث العمـ بأف حجـ التأثٓر ٓتحدد إذا كاف كبٓرا أك هتكسطا أك ص ٓرا كاٚتْ ;
 إذا" حجـ التأثٓر ص ٓر             η2  =  "2 0إذا كاىت قٓهة "    -
 هتكسط ا" حجـ التأثٓر إذ           η2  =   "2 6إذا كاىت قٓهة "   -
 إذا" حجـ التأثٓر كبٓر            η2  =    "2 9إذا كاىت قٓهة "  -

هكف تفسٓر الىتٓجة عمِ أساس أف   % هف التبآف الكمِ لمهت ٓر التابث " التفكٓر 7:ٓك
" ٓرجث إلِ الهت ٓر الهستقؿ ) البرىاهج الهعد ( يِ تىهٓة التفكٓر "  اٚستراتٓجْ
      الجاهعْ"  لمشباب  الشهكلْ  الهجرد    يطٓطْالت  التشيٓصْ
( الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث التجريبية في مستوى إدارة التغيير   30جدول )  

 (65قبل تطبيق البرنامج وبعده   )ن = 
الهتكسط  ياعمٓة البرىاهج

 الحسابْ
اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 لةالدٚ قٓهة) ت ( الحٓرة

إدراؾ 
 الت ٓر

 1.437 15.426 القبمْ
65 64 15.035 

0.01  
لصال  
 البعدل 

 3.268 33.357 البعدم

التيطٓط 
 لمت ٓٓر

 1.836 14.021 القبمْ
65 64 14.446 

0.01  
لصال  
 3.157 31.495 البعدم البعدل 

التىفٓذ 
 الفعمْ

 1.209 12.027 القبمْ
65 64 11.096 

0.01  
لصال  

 2.043 28.741 البعدم عدل الب

تقٓٓـ 
كهتابعة 
 الت ٓٓر

 1.344 13.551 القبمْ
65 64 13.537 

0.01  
لصال  
 2.991 30.302 البعدم البعدل 
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البرىاهج 
 ككؿ

 4.029 55.025 القبمْ
65 64 44.529 

0.01  
لصال  
 7.661 123.895 البعدم البعدل 

يركؽ دالة إحصامٓا بٓف هتكسطات درجات القٓاس  ( كجكد  22ٓت   هف جدكؿ )    
  حٓث بم ت قٓهة "  البعدميِ هستكل إدارة الت ٓٓر  لصال  التطبٓؽ  كالبعدم القبمْ

ِ قٓهة دالة إحصامٓا عىد هستكل) 44.529ت " )  ( كلمتعرؼ عمِ حجـ  20 2( ٌك
 ( 20جً بجدكؿ ) " الذل تت   ىتام η2تأثٓر البرىاهج تـ استيداـ ايتبار هربث إٓتا " 

" المقابمة ليا ومقدار حجم التأثير عمى إدارة  d" ، وقيمة "  η2( قيمة  مربع إيتا "  31جدول ) 
 الجامعيالتغيير لدى الشباب 

الهت ٓر 
 الهستقؿ

قٓهة  هربث  الهت ٓر التابث
 "  η2آتا" 

هقدار حجـ  " dقٓهة " 
 التأثٓر

 
البرىاهج 
 الهصهـ

  
إدارة الت ٓٓر  

 تِالذا
 

0.97  
 

   11.32 
 
 كبٓر

  بالىسبة لتىهٓة هستكل القدرة d   = "11.32( أف قٓهة "  20جدكؿ )  ٓت   هف 
ذا ٓعىِ أف حجـ تأثٓر البرىاهج الهعد ،  الجاهعْعمِ إدارة الت ٓٓر لدل الشباب  ٌك

 كبٓر  
هكف تفسٓر الىتٓجة عمِ أساس أف    إدارة % هف التبآف الكمِ لمهت ٓر التابث " 8:ٓك

الت ٓٓر " ٓرجث إلِ الهت ٓر الهستقؿ ) البرىاهج الهعد ( يِ تىهٓة  " إدراؾ الت ٓٓر  
    الجاهعْ  تقٓٓـ كهتابعة الت ٓٓر"  لمشباب  الفعمْالتيطٓط لمت ٓٓر   التىفٓذ 

 
( الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة البحث التجريبية في مستوى الوعى  32جدول )   

 (65الذكاء قبل تطبيق البرنامج وبعده   )ن =  بمتطمبات عصر
الهتكسط  ياعمٓة البرىاهج

 الحسابْ
اٚىحراؼ 
درجات  العٓىة الهعٓارم

 الدٚلة قٓهة) ت ( الحٓرة

الهتطمبات  
 الشيصٓة

 1.394 15.051 القبمْ
65 64 19.371 

0.01  
لصال  
 3.571 37.551 البعدل البعدل 

هتطمبات  
الدراسة 
 كالبحث

 1.558 13.384 القبمْ
65 64 15.280 

0.01  
لصال  
 2.481 29.456 البعدل البعدل 

هتطمبات 
 اجتهاعٓة

 1.207 10.118 القبمْ
65 64 12.362 

0.01  
لصال  
 2.004 25.103 البعدل البعدل 
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هتطمبات 
 هٍىٓة

 1.120 12.924 القبمْ
65 64 10.638 

0.01  
لصال  
 2.671 26.531 البعدل البعدل 

هتطمبات 
 تكىكلكجٓة

 1.263 13.256 القبمْ
65 64 11.097 

0.01  
لصال  
 2.338 28.447 البعدل البعدل 

هتطمبات 
 حٓاتٓة

 1.222 14.538 القبمْ
65 64 14.069 

0.01  
لصال  
 3.158 31.139 البعدل البعدم 

البرىاهج 
 ككؿ

 6.149 79.271 القبمْ
65 64 53.930 

0.01  
لصال  
 8.601 178.227 البعدل البعدم 

( كجكد يركؽ دالة إحصامٓا بٓف هتكسطات درجات القٓاس   20)ٓت   هف جدكؿ 
   البعدمهستكل الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب  لصال  التطبٓؽ  يْ كالبعدم القبمْ

ِ قٓهة دالة إحصامٓا عىد هستكل )  53.930حٓث بم ت قٓهة " ت " )  (  20 2( ٌك
  

تت    الذم"  η2كلمتعرؼ عمِ حجـ تأثٓر البرىاهج تـ استيداـ ايتبار هربث إٓتا " 
  (22)ىتامجً بجدكؿ 

" المقابمة ليا ومقدار حجم التأثير عمى  d" ، وقيمة "  η2( قيمة  مربع إيتا "  33جدول ) 
 مستوى الوعى بمتطمبات عصر الذكاء لدى الشباب الجامعى

الهت ٓر 
 الهستقؿ

قٓهة  هربث آتا"  ت ٓر التابثاله
η2  " 

هقدار حجـ  " dقٓهة " 
 التأثٓر

 
البرىاهج 
 الهصهـ

 
هستكل الكعِ 
بهتطمبات عصر 

 الذكاب

 
0.98 

 
   13.97 

 
 كبٓر

  بالىسبة لتىهٓة هستكل الكعِ  d  = "13.97( أف قٓهة "  22جدكؿ ) ٓت   هف 
ذا ٓ،  الجاهعْبهتطمبات عصر الذكاب لدل الشباب  عىِ أف حجـ تأثٓر البرىاهج ٌك

هكف تفسٓر الىتٓجة عمِ أساس أف   % هف التبآف الكمِ لمهت ٓر  9:الهعد كبٓر    ٓك
التابث " الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب " ٓرجث إلِ الهت ٓر الهستقؿ ) البرىاهج الهعد ( 
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هٍىٓة يِ تىهٓة هتطمبات عصر الذكاب " الشيصٓة   الدراسة كالبحث   اٚجتهاعٓة   ال
   الجاهعْ  التكىكلكجٓة   الحٓاتٓة  "  لمشباب 

كقد ٓرجث ذلؾ إلِ التأثٓر الفعاؿ لمبرىاهج عمِ جهٓث هحاكر البحث إلِ ها ت هىً 
البرىاهج هف يىٓات   كهٍهات كأىشطة تدٓربٓة هتىكعة ٘تاحة الفرصة لمهشاركة 

كالتعٓزز ا٘ٓجابْ   كتىهٓة جك هف الكد كالتفاٌـ كالعطاب كالثقة  يْ كاٚىدهاجكالتفاعؿ 
تاحة أىشطة هتىكعة قامهة عمِ يىٓات  القٓـ ا٘ٓجابٓة اثىاب تىفٓذ أىشطة البرىاهج   كا 
ة العصبٓة تعزز تىهٓة الىظرة الهستقبمٓة لدل الشباب كالكعْ كراب كؿ ها  البرهجة الم ٓك

ـ أٚ كدهج إحدل الطرؽ الحدٓثة يْ التعمٓ استيداـٌك جدٓد كهعاصر   حٓث أف  
ة العصبٓة " ساعد يْ تىهٓة كؿ هف التفكٓر اٚستراتٓجْ    ِ " يىٓات البرهجة الم ٓك ٌك
إدارة الت ٓٓر   كالكعِ بهتطمبات عصر الذكاب كياصة أف شباب الٓكـ يْ حاجة هاسً 

 الحدٓثةلهك كعات البحث الحالْ   كتتفؽ ٌذي الىتٓجة جزمٓا هث عدد هف الدراسات 
تيداـ يىٓات البرهجة الم كٓة العصبٓة يْ البراهج التعمٓهٓة   كهىٍا يْ الدكر الفعاؿ ٚس

(   كدراسة الشايعْ   0200(   كدراسة حاتـ إهاـ ) 0200دراسة إسهاعٓؿ الٍمكؿ ) 
(     0202(   هركة عمكاىْ )  0202(   كدراسة  هريت عمِ ) 0202الشايعْ ) 

(   عمًٓ هحهد ) 0205)(   دراسة أسهاب عابدٓف  0205دراسة احهد ي ٓرم )
  (   0206(    يادٓة عبدالىبْ ) 0205

 ,Brown( كدراسة  )  0200كها ٓتفؽ ذلؾ هث دراسة كٛ هف ) رك ة هحهد   
Phillip; Lloyd,2018  ( ك  )Chenoy, Dilip; Ghosh, Shobha Mishra 

( يْ  ركرة دهج هتطمبات عصر الذكاب يْ الهىاٌج كالبراهج التعمٓهٓة 2019,
الهيتمفة   كبراهج التىهٓة البشٓرة بها ٓسٍـ يْ تعٓزز تمؾ الهٍارات لدل أيراد الهجتهث 

ر هٍارات الفرد كالهجتهث   كبذلؾ ٓتحقؽ الفرض السابث   ساعد يْ تطٓك  ٓك
 أك حت الىتامج ; النتائج:ممخص 

%   كأف 56هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل طٛب الجاهعة هىيفض بىسبة  -0
%   كذلؾ اىيفاض هستكل الكعِ 7 :5الت ٓٓر هىيفض بىسبة  هستكل إدارة

 %   0 :2بهتطمبات عصر الذكاب بىسبة 
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يْ هستكل التفكٓر اٚستراتٓجْ لدل عٓىة البحث كجكد تبآف داؿ إحصامٓا  -0
تبعا لبعض هت ٓرات الدراسة حٓث كاىت دالً كيقا لمجىس يْ هحكر التفكٓر 

الدراسة لصال  الكمٓات العهمٓة يْ  يقط لصال  الذككر   كطبٓعة التيطٓطْ
لمكالدٓف  التعمٓهْجهٓث الهحاكر   كهحؿ ا٘قاهة لصال  الح ر   الهستكل 

لصال  أصحاب  الشٍرماٖعمِ   كهتكسط الديؿ  التعمٓهْلصال  الهستكل 
 الديكؿ العمٓا  

يْ هستكل إدارة الت ٓٓر لدل عٓىة البحث تبعا كجكد تبآف داؿ إحصامٓا   -2
 ٓرات الدراسة   يكاىت دالً كيقا لطبٓعة الدراسة لصال  الكمٓات لبعض هت

لمكالدٓف لصال   التعمٓهْالعهمٓة   هحؿ ا٘قاهة لصال  الح ر   الهستكل 
لصال  أصحاب الديكؿ  الشٍرماٖعمِ   كهتكسط الديؿ  التعمٓهْالهستكل 

 العمٓا   بٓىها لـ تكجد يركؽ كيقا لمجىس  
يْ هستكل الكعِ بهتطمبات عصر الذكاب لدل عٓىة ا كجكد تبآف داؿ إحصامٓ -5

البحث تبعا لبعض هت ٓرات الدراسة حٓث كاىت دالً كيقا لمجىس لصال  
الذككر   كطبٓعة الدراسة لصال  الكمٓات العهمٓة يْ جهٓث الهحاكر   كهحؿ 

 التعمٓهْلمكالدٓف لصال  الهستكل  التعمٓهْا٘قاهة لصال  الح ر   الهستكل 
 لصال  أصحاب الديكؿ العمٓا   الشٍرم  كهتكسط الديؿ اٖعمِ 

بٓف القدرة عمِ إدارة  20 2كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة عىد هستكل دٚلة  -6
 البحث كالتفكٓر اٚستراتٓجْ لدل عٓىة  الت ٓٓر 

بٓف القدرة عمِ إدارة  20 2كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة عىد هستكل دٚلة  -7
 البحث عصر الذكاب لدل عٓىة  بهتطمبات كالكعْ الت ٓٓر 

بٓف هستكل التفكٓر  20 2كجكد عٛقة ارتباطٓة هكجبة عىد هستكل دٚلة  -8
 البحث بهتطمبات عصر الذكاب لدل عٓىة  كالكعْ اٚستراتٓجْ 

بٓف هتكسطات درجات  20 2كجكد يركؽ دالة احصامٓا عىد هستكل دٚلة  -9
كهستكل القدرة  ٚستراتٓجْ اعٓىة البحث التجٓربٓة يْ تىهٓة هستكل التفكٓر 

بهتطمبات عصر الذكاب لصال  التطبٓؽ  الكعْكهستكل  الت ٓٓر عمِ إدارة 
 لمبرىاهج  البعدم



 

74 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أسفرت عىً ىتامج الدراسة تتكجً الباحثتاف ببعض  يْ  كب ها البحث:توصيات 
التكصٓات هف أجؿ تحقٓؽ البعد اٚستراتٓجْ لمت ٓٓر لهكاكبة هتطمبات عصر الذكاب 

كتمؾ  اٚستراتٓجْ قث الهت ٓرات الهستقبمٓة كاستشراؼ الهستقبؿ هف يٛؿ التفكٓر كتك 
 هف; هكجًٍ لكؿالتكصٓات 

 األسرة: أوال:

  تحفٓز الىقاش كالحكار كتبادؿ أراب لتصحٓ  الهفآٌـ الياطمة لدل اٖبىاب
كتك ٓ  دكر التفكٓر اٚستراتٓجْ يْ إدارة الت ٓٓر يْ جمسات  الت ٓٓر تجاي 

 كالهكدة سٓرة همٓمة بالحب أ
  ثراب الهعمكهات كالكشؼ عف يبرات كاتجاٌات اٖبىاب ىحك تعهٓؽ الفٍـ كا 

ـ كهشاركاتٍـ ا٘ٓجابٓة يْ التكجً ىحك إدارة  الت ٓٓر   كهف ثـ استقطاب أيكاٌر
 الت ٓٓر هف يٛؿ يمؽ هكاقؼ عهمٓة هثؿ إ طرار أحد الكالدٓف لعهمً 

  ٓحتذل بً   سمككْٓٓر هف يٛؿ تقدٓـ ىهكذج تحفٓز اٖبىاب عمِ تقبؿ الت
بتعاكف اٖسرة هث الهدرسة يْ هراحؿ العهر  تحفٓزم إٓجابْكتكيٓر هىاخ 

 الهيتمفة  
  التفكٓر اكتشاؼ كتشجٓث التفكٓر اليٛؽ هف يٛؿ تشجٓث الشباب عمِ حٓرة 

طٛؽ طاقاتٍـ  ةكريث ركحٍـ  الكاهىةكا   بالتعاكف هث الىهاذج كالقدكات الهعىٓك
 كالجٓراف كالهقربة هف اٌٖؿ كاٖصدقاب  الههٓزة

  ًاٚبتعاد عف اٖسالٓب التقمٓدٓة يْ التعاهؿ هث ٌذا الجٓؿ هف يٛؿ التقرب ل
عدادي لهكاكبة عالهً الحالْ  اٌتهاهاتً كهعرية     كالهستقبمْكا 

 ثانيا : وزارة التربية والتعميم  : 

 ا ٌر لدعـ هٍارات الت ٓٓر لدم  إعادة الىظر يْ الهىاٌج التعمٓهٓة كتطٓك
الهتعمهٓف بها ٓدعـ تكٓؼ الهتعمهٓف بصكرة إٓجابٓة بىابة هث الت ٓرات 

 الهعاصرة 
  الهتىكعة التْ تسٍـ يْ تىهٓة قدرات  باٖىشطةإثراب الهىاٌج التعمٓهٓة

الهتعمهٓف عمهٓا كيكٓرا كتقىٓا هف يٛؿ قىكات اٚتصاؿ الرسهٓة كغٓر الرسهٓة 
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ىهْ هٍارات التفكٓر يْ العهمٓة التع مٓهٓة كبها ٓعزز هٍارات الت ٓٓر لدٍٓـ ٓك
 الهتىكعة 

   ت هٓف الهىاٌج الدراسٓة لمهٍارات الهستقبمٓة التْ ٓجب أف ٓكتسبٍا الهتعمهٓف
كذلؾ هف يٛؿ استشراؼ العكاهؿ كالهت ٓرات التْ تؤثر عمِ الهجتهث الهحمِ 

 كالعالهْ 
 ثالثا: وزارة التعميم العالى : 

 ة أع اب ٌٓمة التدٓرس كهعاكىٍٓـ بالجاهعات لحشد القكل لمتأثٓر يْ تٍٓم
   العقٛىْكتٍٓمتٍـ لدعـ الت ٓٓر هف يٛؿ " الهشاركة   كا٘قىاع  الطٛب 

دراج هقرر ياص بتىهٓة هٍارات الت ٓٓر لمطالب   هف الهقررات  الجاهعْكا 
 الدراسٓة   

  ر رؤًٓ كرسالة هشتركة بٓف جتهث الهحمِ كأكلٓاب اٖهكر ك اله الجاهعات تطٓك
كتحصٓف الشباب  الهعريْكاٚىفجار  التكىكلكجْلهكاكبة الت ٓٓر كالتقدـ 

 الذكاب بهتطمبات عصر 
  بٓة لتىهٓة الثقاية التيطٓطٓة كالتىظٓهٓة لمت ٓٓر  كتعاهؿ تكيٓر الدكرات التدٓر

    كهركىةالشباب هعً بتكازف 
  ٓرة بىاب هىاٌج تدهج بٓف يىٓات البرهجة تٍدؼ إلِ  هيتمفة تبىِ هشآرث تطٓك

 الذكاب الم كٓة العصبٓة كهجاٚت ا٘دارة تمبٓة لهتطمبات عصر 
  ٓرة عقد ٓزارات كلقابات بٓف الجاهعات هف أجؿ تبادؿ اليبرات كاٖيكار التطٓك

 الت ٓٓر التْ تىصب ىتامجً لصال  الشباب يْ هكاجٍة 
  اإلعالم:وزارة  رابعا:

 ت التمٓفٓزكف بالتعاكف هث أع اب ٌٓمة التدٓرس بقسـ عهؿ لقابات عمِ شاشا
بها  إدارتً بالت ٓٓر ككٓفٓة  الكعْإدارة هؤسسات اٖسرة كالطفكلة لريث هستكل 

 العهٓرة ٓتىاسب هث هيتمؼ الهراحؿ 
  ِإىشاب هكاقث إلكتركىٓة لريث هستكل كعِ الكالدٓف بكٓفٓة تىشمة اٖبىاب عم

 العصر تفكٓر الهىاسب لهكاكبة هت ٓرات كاتباع أسمكب ال الت ٓٓر تقبؿ 



 

76 

 2020 نوفمبرـ  الحادي والثالثونـ العدد  السادسالمجمد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كالقسـ  كالطفكلة باٚستعاىة بأع اب ٌٓمة التدٓرس بقسـ إدارة هؤسسات اٖسرة 
  التربكم

  اىتاج براهج كرتكىٓة ٌاديً تىهِ كعِ اٖطفاؿ بالت ٓٓر بها ٓتىاسب هث
ـ هثؿ " ت ٓٓر الهدرسة التْ ىشأ   ت ٓٓر هحؿ ا٘قاهة      "   يٍٓا أعهاٌر

 والرياضة:وزارة الشباب  امسا:خ

  ٓرة التْ تبذلٍا كزارة التعمٓـ ر لٙبداع  العالْدعـ الجٍكد التطٓك  كالتطٓك
 كتشجٓعٍـ كاكتشاؼ كدعـ قادة الت ٓٓر هف الطٛب الهتهٓٓزف 

  ْأك دايؿ  الجاهعات بىاب يرؽ عهؿ سكاب  هف أىشطة رعآة الشباب ي
ة لمت مب عمِ هعكقات الت ٓٓر لدل بأىحاب الجهٍكٓر الهىتشرةهراكز الشباب 

 العصر لتفٍـ طبٓعة  الشيصْالشباب هف يٛؿ اٚتصاؿ 
 

 المستخدمة:المراجع 
 المراجع العربية :  أواًل:

وادارة التغيير لدى  التنظيميفعالية متطمبات التطوير  (;0227)ابتساـ هرزكؽ   0
 –ة هاجستٓر غٓر هىشكرة رسال –المؤسسات غير الحكومية الفمسطينية بقطاع غزة 

 غزي   -الجاهعة اٚسٛهٓة  
  الهركز  دليل الممارسات لمبرمجة المغوية العصبية( ; 0222)إبرآٌـ الفقِ   0

 الكىدل لمتىهٓة البشٓرة   القاٌرة  
أثر برنامج قائم عمى التعمم الخدمي في تنمية ميارات ( ; 0207إبرآٌـ ريعت )   2

فكير االستراتيجي لدى الطالب المعممين تخصص والت تصميم المواد التعميمية
  02ع  –جاهعة أسٓكط  –هجمة كمٓة التربٓة  –الرياضيات 

تأثير برنامج باستخدام البرمجة المغوية ( ;  0205احهد عبد الهكجكد ي ٓرم )  5
 – العصبية عمى مستوى اداء الطالب المعمم بكمية التربية الرياضية جامعة أسيوط

اهعً اسٓكط  كمٓة التربٓة الٓرا ٓة  قسـ الهىاٌج كتدٓرس ج -رسالة هاجستٓر 
 التربٓة الٓرا ٓة 
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واقع ادارة التغيير لدى مديرى المدارس ( ; 0229أحهد عٓسِ أحهد الٍبٓؿ )   6
 –رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  – بمحافظات غزة من وجية نظر المعممين الثانوية

 الجاهعة اٚسٛهًٓ غزي   –كمٓة التربٓة 
اب عابدٓف )أسها  7 استخدام فنيات البرمجة العصبية فى ( ;  0205ب كهاؿ عبد الٌك

رسالً  -خفض األعراض النفسية السمبية لدى المرأة في مرحمة منتصف العمر
جاهعة عٓف شهس  كمٓة البىات لٕداب ك العمـك ك التربٓة  قسـ عمـ  -دكتكراة 
 الىفس  

مجة المغوية العصبية في تنمية أثر استخدام البر ( ; 0200إسهاعٓؿ الٍمكؿ )   8
 –هجمة جاهعة القدس العبٓة الهفتكحة  – لدى المعمم الفمسطيني لإلنجازالدافع 
   00العدد 

أثر برنامج التفكير اإليجابي والتدعيم ( ;  0202الشايعْ هصطفِ الشايعْ )   9
يم الذاتي في ضوء البرمجة المغوية العصبية عمى االداء االكاديمي من مرحمو التعم

 قسـ عمـ الىفس التربكم   -جاهعة طىطا  كمٓة التربٓة  -هاجستٓر  - األساسي
دارة التغيير( في ) مستقبل التربية( ;  )0225أهٓف  يٍهْ )   :  المدخل المنظومي وا 

 ـ  26  0225الهجمد العاشر  عدد   -العربية ( 
فاركؽ   القاٌرة   هكتبة ال0  ط البرمجة المغوية العصبية( ; :022اىدرك برادبرل )    02

   هصر  
استقصاء الفروق الجنسية في اإلبداع الذكوري و ( ;    0202آىدل هحهد حسف )   00

  الهؤتهر العمهْ العربْ السابث لرعآة األنثوي ، و العوامل المؤدية لتمك الفروق 
كبٓف كالهتفكقٓف كبٓف  ع  -الهٌك    0 ج 06أحٛهىا تتحقؽ برعآة أبىامىا الهٌك

" دراسة هٓداىٓة  التنظيميأثر القيادة التحويمية فى إدارة التغيير ( ; 0200) إٓاد حهاد   00
اٚقتصادٓة لمعمـك هجمة جاهعة دهشق  -دهشؽ "  –عمِ هشفِ الٍٛؿ اٖحهر 

    08هجمد  – 5ع   –كالقاىكىٓة 
 – مناىج البحث التربوى : رؤية تطبيقية مبسـطة( ; 0222بشٓر صال  الرشػٓدل )   02

 القاٌرة    –حدٓث دار الكتاب ال
هؤسسة  – التفكير االستراتيجي والخروج من المأزق الراىن( ;  0207جاسـ سمطاف )  05

 أـ القرل لمترجهة كالتكٓزث   
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فاعمية برنامج باستخدام بعض فنيات البرمجة ( ;  0200حاتـ هحهد أحهد اهاـ )  06
رسالة  -المغوية العصبية في تحسين التوافق النفسي والدراسي لبطيء التعمم 

 قسـ الصحة الىفسٓة   -كمٓة التربٓة  -جاهعة حمكاف  -هاجستٓر
تأثير سموك االدارة التحويمية عمى اتجاىات العاممين نحو ( ; 0226حسٓف هراد )   07

ة "  التغيير رسالة هاجستٓر غٓر  –" دراسة تطبٓقٓة عمِ هؤسسة الطٓراف العربٓة السكٓر
 جاهعة عٓف شهس   –هىشكرة 

 واقع إدارة التغيير لدى منظمات السمطة الفمسطينية( ;  0229رقب ) حهاد هحهكد ال  08
 غزة   –الجاهعة ا٘سٛهٓة  –كمٓة التجارة  –رسالة هاجستٓر غٓر هىشكرة  –
تطوير األداء اإلدارى لمقيادات الجامعية بجامعة الممك ( ; 0200يالد هحهد الثهالِ )   09

هعٍد  –ة هاجستٓر غٓر هىشكرة رسال – عبد العزيز في ضوء مدخل إدارة التغيير
ة   جاهعة القاٌرة   –الدراسات التربٓك

إدارة التغيير في األسرة السعودية ( ; 0206يدٓجة بىت حاهد بف هحهد العٓرفِ )   :0
  رسالة هاجستٓر غٓر هىشكري   كمٓة التصاهٓـ  وعالقتو بالذكاء الوجدانى لدى الزوجين
 عكدٓة      جاهعة أـ القرل   الههمكة العربٓة الس

هطابث اٌٖراـ  – التفكير االستراتيجي والخروج من األزمة( ; 0202رشدل رجب )   02
 التجآرة   

 - صناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرون( ;  0220رعد الصرف )   00
ا  دهشؽ   -دار الر ا لمىشر   سكٓر

دراسة  – قيادة التغيير دور المرأة فى( ; 0202رقٓة البدآرف   يٓرد هحهد القكاسهة )   00
هجمد )  –البمقاب لمبحكث كالدراسات  –تطبٓقٓة عمِ هىظهات الهرأة العاهمة يِ اٖردف 

    0ع  –( 07
التعميم في عصر الذكاء . ميارات يجب أن ندمجيا ( ;   0200رك ة هحهد عٓدة )   02

كبٓف كالهتفكق  في المناىج بة  -ٓف   الهؤتهر العمهْ العربْ الثاهف لرعآة الهٌك الهٌك
كبٓف كالهتفكقٓف   –كا٘بداع ) هىعطفات ٌاهة يْ حٓاة الشعكب (   الهجمس العربْ لمهٌك

 اٖردف  
تقويم فعالية استراتيجيات ونماذج ادارة التغيير ( ; 0229سمهِ سٓد أحهد عبد الرحٓـ )   05

ة كمٓ –رسالة دكتكراي غٓر هىشكرة  – لبعض المنشآت الصناعية والخدمية السودانية
 جاهعة اليرطـك   –هدرسة العمـك ا٘دآرة  –الدراسات العمٓا 
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هجمة  -– كيف تنمى ميارات التفكير االستراتيجي( ; 0209) سهٓة هعف عبدالحسف  06
 -الهركز القكهْ لمبحكث غزة   -8ع - 0العمـك اٚقتصادٓة كا٘دآرة كالقاىكىٓة هجد 

رة حهٓد الجهعاف )   07 الزواجى وعالقتو بادراك الزوجة  التوافق( ; 0209سىاب عبد الٌز
الهؤتهر العمهِ اٖكادٓهِ الدكلِ التاسث " اٚتجاٌات الهعاصرة  -  لممسئوليات األسرية

 تركٓا    –إسطىبكؿ  –ٓكىٓك  09-08 –يْ العمـك ا٘ىساىٓة كاٚجتهاعٓة كالطبٓعٓة " 
ار كهكتبة د -) تطور الفكر واألنشطة اإلدارية (  ( ;0220صبحْ جبر العتٓبْ  )   08

 عهاف     -اٖردف –الحاهد لمىشر كالتكٓزث 
الهجمة  – مواصفات المفكر االستراتيجي في المنظمة( ; 0202صٛح الىعٓهِ )   09

   02ع – 0هجمد  –العربٓة لٙدارة 
ادارة التغيير التنظيمى ومقاومتو فى الفكر اإلدارى ( ;  0205عاهر ي ٓر الكبٓسِ )   :0

الٓراض  -جاهعة ىآؼ لمعمـك اٖهىٓة   -ة الدراسات العمٓا كمٓ -كرقة عهؿ  – المعاصر
  
هركز  -القائد والمدير في عصر العولمة والتغيير( ; 0226عبدالرحهف تكيٓؽ )   22

 اليبرات الهٍىٓة لٙدارة   القاٌرة 
التغيير التنظيمى العوامل المؤثرة واستجابة اإلدارة " ( ; 0200عبد الكٓرـ حسٓف )   20

هجمة  -" احصائية فى المؤسسة العامة لمصناعات الغذائية فى سورية دراسة تحميمية 
 اٖكؿ   لعدد ا - 09الهجمد   –جاهعة دهشق لمعمَن اٚقتصادٓة َالقاىَىٓة 

التفكير االستراتيجي وأثره عمى الميزه التنافسية ( ; 0209عمِ عبد اهلل الحاكـ )   20
كمٓة الدراسات التجآرة  –غٓر هىشكرة  رسالة دكتكراي –في ظل التحديات البيئية في العراق 

 جاهعة السكداف لمعمـك كالتكىكلكجٓا  –
ىادل عبدالعٓزز ) عمْ بف يٍٓد بف يٍد  22 لدى مديرات  اإلستراتيجيالتفكير ;  (005ٌك

 جاهعة  مجمة البحث العممي في التربية،  بجودة األداء المدرسى مدارس الدمج وعالقتو
   0 ج 6كالعمـك كالتربٓة   ع كمٓة البىات لٕداب -عٓف شهس 

أثر برنامج تدريبي لمبرمجة المغوية العصبية في ( ;  0205عمًٓ عبدالرحهف هحهد )  25
 -تنمية اإلبداع االنفعالي والذكاء الروحي لدى عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي 

   التربكمجاهعة الزقآزؽ  كمٓة التربٓة  قسـ عمـ الىفس  -رسالة دكتكراة 
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واقع ادارة التغيير وأثرىا عمى أداء العاممين فى وزارة (; :022عبٓد ) يمٓؿ يتحْ عكىْ  26
 –هىشكرة  رسالة هاجستٓر غٓر – الصحة الفمسطينية / دراسة حالة مجمع الشفاء الطبى

 غزة   –الجاهعة ا٘سٛهٓة  –كمٓة التجارة 
    0ع –لدياع هجمة ا – التفكير االستراتيجي( ;  0227عٓسِ بف عمِ الهٛ )   27
إلى تنمية الذكاء الوجداني كمدخل لتحسين ( 0206يادٓة رزؽ عبد الجمٓؿ عبدالىبْ )   28

 الشعور بجودة الحياة باستخدام البرمجة المغوية العصبية لدى المراىقين المعاقين بصرياً 
 كمٓة البىات  قسـ عمـ الىفس   -جاهعة عٓف شهس -رسالة  دكتكراي  –
  دار  إدارة االعمال ووظائف المدير في المؤسسات المعاصرة ( ;0200يتحْ عكاد )   29

 صفاب لمىشر كالتكٓزث   عهاف   اٖردف  
 هكتبة اٚىجمك  البرمجة المغوية العصبية من الرؤية لمفعل( ; 0229يؤاد الدكاش )   :2

  القاٌرة  
س ) ترجهة هكتبة جٓرر( )  52 ترجهة  – البرمجة المغوية العصبية( ; 0206كاركلٓف بٓك

 هكتبً جٓرر   الٓراض   الههمكة العربٓة السعكدٓة  
ىد )   50   ترجهة هكتبة جٓرر  البرمجة المغوية العصبية ( ; 0202كٓرستٓف سازٚر

 الٓراض   الههمكة العربٓة السعكدٓة  
 اإلدارية لمسيكولوجيا اقتصادي مدخل التغيير، إدارة( ;  0222هحسف الي ٓرل )   50

- لممشروعات المستقبل في الباىر واالمتياز التفوق تحقيقل الحاضر متغيرات مع لمتعامل
 سكٓرا   –دهشؽ  –لمىشر  الر ا دار  

هحهد عبد الظاٌر الطٓػب   حسػٓف الػدٓرىِ   شػبؿ بػدراف   حسػىِ حسػٓف البػبٛكل     52
 -منــاىج البحــث فــى العمــوم التربويــة والنفســية   ( ;0222كهػػاؿ ىجٓػػب كعػػدلِ طػػاحكف ) 

 القاٌرة   - هكتبة اٖىجمك الهصٓرة
 - مناىج البحث العممى فـى المجـاالت التربويـة والنفسـية( ; 0222هحهكد هىسِ )   55

 اٖسكىدٓرة   –دار الهعرية الجاهعٓة 
أثر برنامج تدريبي قائم عمى بعض فنيات ( ;  0202هريت هحهد يآد عمِ )   56

 -هاجستٓر  - البرمجة المغوية العصبية فى رفع مستوى التحكم الذاتي لبعض السموكيات
 قسـ عمـ الىفس التربكم   -كمٓة التربٓة  -جاهعة طىطا
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فعالية برنامج عالجي قائم عمى البرمجة (  ;  0202هركة الىاجْ عمكاىْ  )   57
رسالً  –المغوية العصبية في خفض الرىاب االجتماعي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية 

 حة الىفسٓة قسـ الص -كمٓة التربٓة  -جاهعة الزقآزؽ  –هاجستٓر 
فعالية مقرر تنمية ميارات التفكير في إكساب ميارات ( ; 0200هىْ تككؿ السٓد )   58

 الهؤتهر العمهْ  ما وراء المعرفة وتنمية القدرة عمى التفكير اإلبداعي لدى طالبات الجامعة
دارة رأس الهاؿ الفكرم يْ هؤسسات التعمٓـ العالْ يْ  السىكم العربْ الرابث; إدارة الهعرية كا 

  0كمٓة التربٓة الىكعٓة   هجمد  -هصر كالكطف العربْ  جاهعة الهىصكرة 
هركز  – إعداد مدير المدرسة لقيادة التغيير( ; 0222هىِ هؤتهف عهاد الدٓف )   59

 عهاف   –الكتاب اٚكادٓهِ 
إدارة التغيير وعالقتو باإلبداع اإلدارى لدى ( ; 0200هىٓر حسف أحهد شقكرة )   :5

رسالة هاجستٓر غٓر  – الثانوية فى محافظات غزة من وجية نظر المعممينمديرى المدارس 
ر غزة   –كمٓة التربٓة  –هىشكرة   جاهعة اٌٖز

دور البرمجة المغوية العصبية في تطوير ( ; 0200هؤهف هحهكد هحهد هتكلْ )   62
 م  قسـ عمـ الىفس التربك  -كمٓة التربٓة  -جاهعة طىطا -رسالة هاجستٓر  – اداء العاممين

هؤتهر  -تربية الشباب عمى ثقافة التغيير( ;  0200ىايذ سمٓهاف الجعب )   60
 ثقاية الت ٓٓر   -يٓٛدلفٓا الدكلْ السابث عشر 

 –األىمية  –اإلدارة االستراتيجية " المفيوم ( ; :022ىعٓـ إبرآٌـ الظاٌر )   60
   0ط –اٖردف  –عهاف  –عالـ الكتب لمىشر كالتكٓزث  – التحديات "

أثر التفكير االستراتيجي عمى أداء اإلدارة العميا في ( ;  0202شفٓؽ العشِ )  ىٍاؿ  62
رسالة هاجستٓر غٓر  –المنظمات غير الحكومية العاممة في مجال التأىيل في قطاع غزة 

 غزة   –الجاهعة ا٘سٛهٓة  –كمٓة التجارة  –هىشكرة 
ات االسرية وعالقتيا إدراك الزوج لدورة في المسئولي( ; :::0كياب يؤاد شمبِ )   65

   06ع  –جاهعة حمكاف  –الهجمة العمهٓة الهصٓرة  – بدافعية الزوجة لالنجاز
درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى ;  (0226)  ٓحْ هحهد كهحهد عبكد  66

  هجمة جاهعة اـ القرل  لمعمـك  القادة التربويين في وزارة التربية والتعميم في األردن
ة  هج اٚجتهاعٓة   095 -022  0عدد  08كالتربٓك

 –مبادئ  –استراتيجيات التعمم والتعميم ) نظريات ( ; 0209ٓكسؼ ٚـز كهاش )   67
 دار دجمة   –الطبعة اٖكلِ  –(  مفاىيم
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