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الجاد لتنمية التفكير اإلبداع  برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات
لدي  اإليجابيالريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ورأس المال النفسي 

 طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية
 

 * أرزاق محمد عطية الموزي /دو د/ شيماء بييج محمود متولي 
 

 ممخص البحث:
فاعمية برنامج تدريبي اثرائي قائم عمي اكتشاف إلي يدف البحث الحالي ي

س المال أريادي المحفز لمطاقات اإلبداع ور الجاد لتنمية التفكير الاإلبداع استراتيجيات 
لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل  اإليجابي النفسى

 بكمية ولىاأل بالفرقة وطالبة طالب( 08) من البحث عينة تكونت وقدالمستقبمية، 
تم  واحدة، تجريبية لمجموعة التجريبي التصميم عمى البحث واعتمد ،المنزلي االقتصاد
، ومقياس لمطاقات اإلبداعية)مقياس التفكير الريادي المحفز  عمي البحث أدوات تطبيق

 عمى: نتائج البحث ظيرتوأ ،البرنامج تطبيق وبعد قبل( اإليجابي النفسيس المال أر 
داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في التطبيقين القبمي  اتق ذو وجود فر 

مقياس رأس المال النفسي المحفز لمطاقات االبداعية و والبعدي لمقياس التفكير الريادي 
 ةطرديارتباطية د عالقة و وج، كذلك أثبتت النتائج لصالح التطبيق البعدي اإليجابي

يادي المحفز لمطاقات اإلبداعية موجبة بين درجات الطالب في مقياس التفكير الر 
( 8,09حيث بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون ) اإليجابيومقياس رأس المال النفسي 
بضرورة تضمين ميارات التفكير  وأوصى البحث (.8,80وىي دالة عند مستوى )

الريادى فى المناىج والمقررات الدراسية بمراحل التعميم العام والتعميم الجامعى بصفة 
، واستخدام طرق واستراتيجيات تدريسية تدعم اكتساب الطالب ألبعاد الشخصية خاصة

ة إلعداد كوادر بشرية قادرة عمى مواكبة متطمبات سوق العمل اإليجابيالريادية 
 .المستقبمية وتحقيق التنمية االقتصادية لمدولة

 لمطاقات المحفز الريادي الجاد، التفكير اإلبداع استراتيجيات :الكممات المفتاحية
 . المستقبمية العمل سوق ، متطمباتاإليجابي النفسي المال رأس اإلبداعية،

                                                           

قسم االقتصاد  -أستاذ مناىج وطرق التدريس المساعد: د/ شيماء بييج محمود متولي*  
 .جامعة حموان –كمية االقتصاد المنزلي-المنزلي التربوي

قسم االقتصاد  -أستاذ مناىج وطرق التدريس المساعد: أرزاق محمد عطية الموزي /د
 .جامعة حموان –االقتصاد المنزليكمية -المنزلي التربوي



 الجاد اإلبداع برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
 اإليجابياقات اإلبداعية ورأس المال النفسي لتنمية التفكير الريادي المحفز لمط

 لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية 
 

 

650 

Enrichment training program based on serious creativity 

strategies to develop pioneering thinking catalyst for creative 

energiesand positive psychological capital for students of 

faculty of Home Economics in illumination of requirements 

of future work 

By 

 

Abstract 
The current research aims to discover the effectiveness of 

an enrichment training program based on serious creativity 

strategies to develop pioneering thinking catalyst for creative 

energiesand positive psychological capitalfor Home 

Economics college students in the illumination of requirements 

of future work and research sample consisted of (80) male and 

female students. From the first band of Faculty of Home 

Economics, and the research focused on experimental design 

for one experimental group.  

The search tools were applied to (a measure of pioneering 

thinking catalyst for creative energies and positive 

psychological capital) before and after the program. 

The resulted from the research showed that there is 

statistical significant difference between the average degree of 

student in the pre and post applications of the pioneering 

thinking catalyst for creative energiesand a measure of positive 

psychological capital in favor of post application.  
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While there is a positive correlation between students' on 

the scale of pioneering thinking and the scale of positive 

psychological capital, where the value of Pearson's correlation 

coefficient (0.89) at the level of 0.01.  

The research recommended the necessity of including 

pioneering thinking catalyst for creative energies in the 

curricula and curricula of general education and university 

education stages in particular, and the use of teaching methods 

and strategies that support the acquisition of students to 

remove the positive leadership personality to prepare human 

cadres capable of keeping pace with the requirements of future 

work and achieving the economic development of the state. 

Keywords: serious creativity Strategies;Pioneering 

thinkingcatalyst for creative energies;Positive psychological 

capita;Requirements of future work 
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  :المقدمة
البطالة ظاىرة انتشرت لدى أغمب دول العالم، خاصة بين صفوف الخريجين 
من مؤسسات التعميم العالي، فاإلحصائيات والدراسات تشير إلى الزيادة المستمرة 
في أعداد الخريجين الذين لم يعد سوق العمل قادرا عمى استيعابيم، االمر الذى 

ستراتيجيات جديدة من التنمية االقتصادية استوجب قيام الكثير من الدول بوضع ا
تشجع عمى التشغيل الذاتي، ووضع سياسات تعميمية جديدة العداد الطالب لالبداع 

تياجاتو واثبات والمخاطره، ليكونوا قادرين عمى االندماج فى سوق العمل وتمبيو اح
 .    ذاتيم بعد التخرج

طالق الطاقات االبداعية ومن ىذا المنطمق نجد أن التميز والقدرة التنافسي ة وا 
أصبح مطمب ونمطًا حضاريًا، لمواجية ما أفرزتو العولمة من تحديات اجتماعية 

فأصبحت منظومة التربية متمثمة فى الجامعات مطالبة  ،وثقافية وبيئية واقتصادية
بإعداد الطالب لسوق العمل، من خالل تأىيل الخريجين عبر دورات وبرامج 

 .دادىم لسوق العملتدريبية تكونيو إلع
فالجامعة كمؤسسة تعميمية وتنموية ينوط الييا استثمار الطاقات الكامنة لدى 
كسابيم ميارات التفكير المختمفة باعتبارىم مخرج تعميمي متميز  لمطالب وتأىيميم وا 
ومنتج قادرًا عمى حل المشكالت ومفكرًا بطرق غير تقميديو بعيدًا عن المألوف. لذا 

دورىا عمى التوظيف بل التركيز عمى مبدأ خمق فرص العمل.  لم ُيعد يقتصر
فيكون السعي ليس فقط لتوافق النواتج التعميمية مع متطمبات التوظيف في سوق 

نما بناء وتصميم المناىج والبرامج التدريبية لتخريج طالب قادرين عمى   ،العمل وا 
 ت،ر والمخترعاخمق فرص العمل في السوق عبر االستثمار في األبحاث واألفكا

وبالتالي تسيم الجامعة بأن يكون لمدولة موقعًا في التنافسية العالمية من خالل 
خريجيا المبدع القادر عمي مواجية التحديات العالمية، وُتعد خريجيا إلى حياة 
عممية تتوافق مع متطمبات سوق العمل المستقبمية وبيذا المعنى تتحول الشيادة 

 .ة لمتوظيف إلى بطاقة دخول إلى عالم العملالجامعية من كونيا وثيق
 ،:)المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموموفي ىذا السياق يؤكد كل من

أن  (6800 ،يمان جمعةإ) ،(6802 ،شاىر عبيد) ،(6805 ،عصام سيد) ،(6802
دماج الفكر الريادى فى الجامعات لو نتائجو الكبيرة ومكتسباتو المستقبمية  ،تعزيز وا 
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مما يسيم في  ،يث ُيعد األداة األكثر أىمية فى محاربة البطالة وخمق فرص عملح
 Lrelandet)(2003دفع عجمة التنمية المستدامة في المجتمع  ويضيف كال من 

al.,،التفكير الريادى ُيعد أحد  ( بأن6889، رياض الشديفات،)يوسف قطامي
ي اعداد جيل من رواد المتطمبات الميمة لمعمل بنجاح، والذي يساىم بدوره ف

 األعمال والمشاريع المبدعة. 
وُيعد التوجو نحو التفكير الريادى توجًيا عالمًيا فى مؤسسات التعميم العام 
والعالى ، ووضعت كل الدول المتقدمة فى العالم خطًطا تنفيذية متالحقة لمبحث 

يا ، عن نظم تعميمية جديدة بيدف تعزيز تطبيقات الفكر الريادى فى مجتمعات
واستثمار الطاقات االبداعية لدى الطالب واكسابيم المعارف والميارات الالزمة 

 (Zaidatolet al., 2013ليصبحوا رجال أعمال ناجحين فى المستقبل. )
فالتفكير الريادى يمثل المحرك لمنمو االقتصادى لغالبية الدول، حيث يؤمن 

ويشجعيم عمى  ،االستجابة ليالمطمبة القدرة عمى استشراف التغيرات االقتصادية و 
والمخاطرة. ويطور أفكارىم ويعزز قدراتيم اإلبداع االستباقيو واتخاذ المبادرات و 

ليكونوا جياًل متميزًا من الرواد القادرين  ،التنافسية بما يسيم بفاعمية في إعدادىم
وتحويل أفكارىم الريادية إلى مشاريع منتجة، واالنتقال اإلبداع عمى االنتاج و 

 ( 6802 ،محمود سيد) بمجمعاتيم المستيمكة إلى مجتمعات منتجة ومبدعة.
( أن التفكير الريادي ىو Kevan,2006)(Haidar,2012ويري كل من )

توجو فكري صوب البحث عن الفرص بمخاطر مدروسة تولد منافع تضمن ايجاد 
 واستمرار المشروع .

تقديم مبادرات عممية ( التفكير الريادي بأنو " 6802نور العتيبى،ويعرف )
لتحقيق متطمبات سوق العممي المستقبمي، من خالل ترجمة األفكار الى واقع عممي 
يتمكن من استفادة المجتمع منو سواء أكانت اشكال االستفادة افكارًا ابداعية تطبيقية 

 .أو مشاريع ريادية
( أن الشخص الذي يتمتع بتفكير ريادي ىو 6808ويرى )بالل السكارنة،

خص الذي يبنى ويبتكر شيئًا ذا قيمو من الشيء، واالستمرارية  في أخذ الفرص الش
 وااللتزام بالرؤيا وكذلك أخذ عنصر المخاطره والتواصل مع االخرين.

 Phelan and) ،(6889كما أشار كل من)فؤاد نجيب الشيخ وآخرون، 

Sharpley,2012)،سعدية سمطان،(6802 ،أشرف محمد،)عوض سميمان(، 
أن الشخص الريادى ىو ما يممك طرقًا جديدة في تضيق الفجوة بين  ( 6802

المعرفة وحاجات السوق المختمفة ، حيث يسعى الي استثمار ما لديو من ميارات 
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وقدرات ابداعية تمكنو من تبني األفكار الجديدة، واكتشاف الفرص، ولديو روح 
وسة، وبدء مشاريع المخاطرة، والرؤية الواضحة، والقدرة عمى وضع الخطط المدر 

دارتيا ومواصمة تطويرىا ويقوم بمبادرات مدروسة تتم عن بعد نظر  ،عمل خاصة وا 
 .ألحداث التغيير واالتصال مع التطورات المحيطة لتحقيق الربح والنمو

وفي ضوء ما سبق فان التفكير الريادي ىو التفكير الذي يقوم عمى معرفة  
وتحمل اإلبداع يمزج بين االبتكار و  الفرص العممية المتاحة والممكنة بحيث

 المخاطرة والتمييز وىو يتكون من االبعاد التالية:
o ( االبداعيةInnovativeness وتمثل الحمول االبداعية غير المألوفة لحل :)

والتى تأخذ صيًغا من التقنيات الحديثة وىو أن ،المشكالت وتمبية االحتياجات
 أو نشاًطا اقتصادًيا جديًدا.، عمل يبتكر الفرد منتًجا أو خدمة أو نموذج

o  المخاطرة(Taking Risk) وىى قدرة الفرد عمى استثمار فرصة أو خوض :
دارة ،مشروع أو فكرة ذاتية  ،تنظيم المشروعو  أى يتولى بنفسو تجميع موارد وا 

 وتحمل نتائج قراراتو من نجاح أو فشل.
o ةاالستباقي(Proactive)داث التغير البيئى: ىى النزعة المستقرة نسيًبا إلح، 

 ( 6802 ،منال فتحي ،وتنمية روح المبادرة والتمييز فى العمل. )ىيام مصطفي
o قدرة الفرد عمى انتاج وتبادل  :االتصال والتواصل مع البيئة المحيطة

المعمومات، والتواصل الفعال مع االخرين إليصال أفكاره االبداعية الجديدة 
قناعيم بيا بأسموب ايجابى.) مدحت  (6806،أبو النصر وا 

واالبتكار لشيٍء جديد اإلبداع يتضح مما سبق أن التفكير الريادى يركز عمى 
لو قيمة، عمى يد شخص مثابر ومتفائل، لديو أفكار إبداعية، وكفاءة ذاتية عالية 
من العمل والمثابرة وااللتزام، وتحمل ضغوط العمل. إال أن توافر السمات 

يادي ليست كافية لمبدء بالعمل الريادي، أو إدارة الشخصية والسموكية لمشخص الر 
مؤسسات األعمال بطريقة ريادية، فالبد من توفر مجموعة من أبعاد رأس المال 

التي تؤثر عمي الفرد بوصفيا ميارات ترتبط بالجوانب السموكية  اإليجابيالنفسي 
الدائم  وتولد لديو شعور بالتطور في العمل المستقبمي والسعي ،والنفسية لمفرد

 لتحقيق أىداف المستقبمية وتعد متطمبات ومقومات ضرورية لمتفكير الريادي.
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 ،منيج جديد في إدارة الموارد البشرية اإليجابيويعتبر رأس المال النفسي 
ة لدي افراد المجتمع بداًل اإليجابيحيث البد من االىتمام باستثمار الجوانب النفسيو 

يؤدي الي  اإليجابيتوافر رأس المال النفسي  الن ،من التركيز عمي نقاط الضعف
 زيادة النفوذ وبموغ الميزة التنافسية وبالتالي زيادة فعالية الريادة االستراتيجية.

النزعات التحفيزية الفردية التي تحدث  اإليجابيويجسد رأس المال النفسي 
ابعة انجاز ة،  والتي تمثل الدافع النفسي لمتاإليجابيعن طريق التركيبات النفسيو 

دراك المسار لتحقيقو، واإليمان بالنجاح في الوصول إليو، والتعافي من  االىداف، وا 
 (6806العقبات التي تظير في سبيل تحقيقو .) سعد العنزي، ابراىيم خميل، 

ة اإليجابيبأنو حالة التطور النفسي  اإليجابيويعرف راس المال النفسي 
متالك الثقة لتقديم الجيود المتفردة لمنجاح لألفراد والذي يتميز بأربع خصائص: ا

إلمكانية النجاح الفوري والمستقبمي،  اإليجابيفي انجاز الميام، توفر الغزو 
والمثابرة تجاه تحقيق االىداف من خالل المرونة في توجيو مسارات األىداف، 

,Luthans and Lester) والقدرة عمي االستقامة عند االخفاق وحدوث المشكالت" 

006)2 
بأنو  اإليجابي( الي رأس المال النفسي Chen and Lim, 2012)ويشير 

( فقد وصفو Corner, 2015قوة األفراد وموقفيم تجاه النظره العامة لمحياة، أما )
بأنو توليد لمعمومات ليا القدرة عمي التطبيق في التعميم لخمق منظمو مالئمة تمبي 

تغيير ضروري عند األفراد لتحقيق متطمبات القرن الحادي والعشرون إلنشاء 
 متطمبات االزدىار ومواجية التحديات العالمية.

أن رأس المال النفس ىو حالة الفرد النفسيو  ( 2009et alCole ,.ويري )
ة لمتنمية التي تتميز بما يمي: وجود كفاءة ذاتيو التخاذ وتنفيذ الجيد الالزم اإليجابي

حول النجاح  )التفاؤل(و اإليجابيمكين الصفات لتحقيق النجاح في الميام الصعبة، ت
في الحاضر والمستقبل، العمل الدؤوب نحو تحقيق األىداف وعند الضرورة إعادة 

عندما  ،من أجل تحقيق النجاح األمل(توجيو المسارات نحو تحقيق االىداف )
 النجاح.تعاني من المشاكل والصعوبات يجب التمتع بالمرونة لتحقيق 

يتضمن مجموعة  اإليجابيا سبق يتضح أن رأس المال النفسي واستناًدا لم
 ،ة التي تنتاب الفرد وتجعمو يشعر باألمل في تحقيق أىدافواإليجابيمن المشاعر 

وزيادة قدرتو عمي التكيف وسرعة العودة الي  ،والتفاؤل بشأن مستقبمو الوظيفي
داخل استقراره  التي تعترض آمنو وتيددحالتو الطبيعيو في حال تعرضو لألزمات 



 الجاد اإلبداع برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
 اإليجابياقات اإلبداعية ورأس المال النفسي لتنمية التفكير الريادي المحفز لمط

 لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية 
 

 

622 

مع قناعتو بقدرتو عمي القيام بما يكمف بو من ميام في الحاضر  ،بيئة العمل
  .والمستقبل بنجاح"

يتضمن  اإليجابيولقد اشارت العديد من الدراسات الي أن رأس المال النفسي 
(   2017et alShu ,.(، دراسة )6800أربعة ابعاد مثل دراسة )توفيق السنباني 

( وتعبر عن مدي امتالك SelfEfficacy) أو الفعالية الذاتيوالذاتيةىم: الكفاءة 
( Optimismالفرد الثقة بنفسو اثناء ادائو الميمة التي تتسم بالتحدي، التفاؤل)

 ة عندي تحقيق النجاح حاضرًا ومستقباًل،اإليجابيويشير الي التوقعات 
عادة توجيو ويدل عمي المثابرة والسعي نحو تحقيق األىداف  )Hope(األمل وا 

 ةوالمرون المسارات نحو تمك األىداف لموصول الي النجاح المطموب،
) Resilience( ىي مدي التحمل والرجوع إلي الحالة االعتيادية عند التعرض

وبالثقة في أداؤه  ةلممشكالت والمحن عن تحقيق االىداف، ولكي يشعر الفرد بإيجابي
لمثابرة من أجل الوصول لألىداف المرجوة الفكري والميني وتبني لديو القدرة عمي ا

 البد أن تتفاعل جميع االبعاد مع بعضيما البعض. 
وتشير العديد من الدراسات أن الشخص الذي يتممك ابعاد رأس المال النفسي 

يستطيع أن يكون ناجحًا يسعى دومًا الي التطوير في عممو مواصل  اإليجابي
ومن ىذه الدراسات دراسة  ،واجوتحقيق أىدافو رغم التحديات التي سوف ت

(Yildiz, 2017 التي توصمت الي أن جميع ابعاد رأس المال النفسي )اإليجابي 
وأبعاد نموذج السمات الشخصيو تؤثر تأثيرًا معنويًا إيجابيًا عمي االلتزام التنظيمي 

( والذي 6805والمساىمة في العمل، دراسة )أحسان جالب، يوسف آل طعين،
يؤثر عمي االداء االبداعي لألفراد، بينما  اإليجابيلمال النفسي أكدت أن رأس ا

( التي توصمت الي تأثير رأس المال النفسي 6802دراسة )خولو الطالباني،
التي توصمت الي وجود Gupta),2012عمي الرضا الوظيفي ودراسة ) اإليجابي

 ي.بين السموك االبداعي لمقادة وأبعاد رأس المال النفس ةعالقة ايجابي
 اإليجابيمما سبق يتضح أن تنمية التفكير الريادى وأبعاد رأس النفس 

المرتبطة بالكفاءة الذاتية واألمل فى النجاح بالعمل المستقبمى يعدان وسيمتان 
جيدتان لتشجيع األفراد عمى توليد القيمة المضافة االقتصادية التى يستفيد منيا 

ى فى كثير من دول العالم لتطوير وىذا ما يفسر االىتمام الحال ،المجتمع ككل
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األساليب واستخدام االستراتيجيات التدريسية والبرامج التدريبية المختمفة لتحفيز 
الطاقات االبداعية الكامنة لدى الطالب وتأىمييم لسوق العمل المستقبمى. األمر 
الذى يفرض ضرورة تبنى معالجات تدريسية ونظريات جديدة تساعد عمى تشكيل 

لطالب وتنمية بنيتيم المعرفيو وزيادة قدرتيم عمى المشاركة والتفكير شخصية ا
 وتحقيق التميز والتفوق في العديد من المجاالت.اإلبداع والتأمل و 

الجاد أحد العناصر األساسية والحيوية لتحقيق التميز والتفوق اإلبداع ويعد 
الجاد اإلبداع كما ان  ،في العديد من المجاالت، فيو يشكل دافعًا وحافرًا لدي األفراد

يحتل مكانة أساسية مستقباًل لجميع األفراد. ألنو يجعميم في منافسة دائمة من أجل 
وكذلك خمق المفاىيم التي تعطي ميزة أساسية لممنافسة والنجاح  ،خمق أفكار جديدة
 فى سوق العمل.

من الجاد يعد الطريقة التي ينظر بيا إلي االشياء أو الموضوعات اإلبداع ف 
وبين التفكير اليادف  ،حيث نفصل بين ما يدور في الذىن ،زوايا مختمفة ومتنوعة

 (6808 ،ياسر بيومى عبدهالذي ىو المحور األساسي لإلبداع الجاد )
الجاد بأنو " ذلك النوع من التفكير الذي يتطمب حل اإلبداع ويعرف ديبونو 

حيث ييدف فى  ،أو بطرق تبدو غير منطقية ،المشكالت بطرق غير تقميدية
عادة بنائيا من جديد )محمد  االساس إلى تغيير القوالب الفكرية الثابتة فى الدماغ وا 

 ( .6889 ،بكر نوفل
( لإلبداع الجاد بأنو قدرة 6802 ،دينا صالح ،كما يشير)عبد العزيز حيدر

األفراد عمى رؤية ما ال يراه اآلخرون، والتفكير بطريقة مختمفة والقدرة عمى توليد 
أفكار جديدة ومفاىيم جديدة تساعد الفرد عمى التطوير والتجديد بعيدا عما ىو 

 مألوف. 
اإلبداع الجاد إلى توظيف عدد من االستراتيجيات التى تولد اإلبداع ويسعى  

وتيتم باألفكار والمفاىيم  الجديدة، وتبحث فى حل المشكالت بطرق غير منطقية 
لب الفكرية الثابتة فى الدماغ واعادة بنائيا من وغير تقميدية وتيدف إلى تغيير القوا

 (6800، ادوارد ديبونوجديد )
اإلبداع ( ان استخدام استراتيجيات 6880 ،وىذا ما أكده )طارق السويدان

الجاد تساعد عمى حل المشكالت بطرق ابداعية كما ن لو فوائد كبيرة فى تنمية 
ينمى العقل باتجاه التفكير الجانبى  الخيال والتفكير باالحتماالت الكثيرة  لذلك فيو 

 وتنمية ميارات الذكاء بشكل كبير.
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الجاد بأنيا "مجموعة اإلبداع ( استراتيجيات 6802وجيو المرسى،ويعرف )
فيى تحفز وتثير  اإلبداع من االجراءات واألفعال التى يقوم بيا المتعمم إلحداث 

 التفكير لتوليد مفاىيم أو إدراكات أو بدائل أو 
اعات جديدة يتطمبيا الموقف التعميمى أو المواقف الحياتية التى يمر بيا ابد
 الفرد".

الجاد تقوم عمى فكرة االدراك اإلبداع ويتضح مما سبق أن استراتيجيات 
بيدف ادراكو بصورة متكاممة ضمن سياق  ،ووضع أجزاء الموقف وتنظيمو ،الكمى

 يكفى أن يكون لدينا اتجاه نحو لو معنى. وال يمكن تعمميا إال بأساليب مدروسة وال
 الجاد من خمسة استراتيجيات وىى: اإلبداع االبداع. وتتكون استراتيجيات 

 تعد نقطة البداية فى أى موقف من مواقف التفكير استراتيجية التركيز :
 وىى تعنى تغيير أو توسيع نمط التركيز لتحسين الجيود االبداعية. ،االبداعى

 تعنى استخالص مدخالت غير متصمة شوائىاستراتيجية الدخول الع :
حيث يختار الفرد الكممة  ،بالموضوع المراد دراستو لفتح خطوط جديدة لمتفكير

 العشوائية من بين األفكار المطروحة لممناقشة.
  :جوىر العممية االبداعية وتعنى امتالك الفرد و  تعد أساساستراتيجية البدائل

ت أو المواقف المطروحة دون نقد أو تقييم القدرة عمى توليد البدائل لممشكال
 ليناسب المواقف المختمفة .

  :وتعنى كسر القيود المرتبطة بطرق محددة لمعالجة استراتيجية التحدى
 ابداًعا.و  المعمومات والتحرك من جممة معينة فييا تحدى الى أفكار أكثر نفًعا

 وتوفير مداخل  : تعنى اختيار أفضل األفكار والبدائل ،استراتيجية الحصاد
عممية جديدة توفير مواقف تعميمية وميام تدريبيو لحل المشكالت بطرق غير 

 ( De Bono, 2008مألوفة . )
الجاد فى اإلبداع ولقد أثبتت العديد من الدراسات فعالية استخدام استراتيجيات 

يا تحقيق النجاح فى العمل المستقبمى ، ألنيا تساعد الفرد عمى تكوين رؤية يتميز ب
صدار حكم حول قيمة األفكار  ،عمى منافسيو من خالل فكر مبدع لو قيمتو وأثره وا 

اإلبداع ( أن استراتيجيات 6882 ،فقد أكدت دراسة )محمد بكر ،واألشياء ونوعيتيا
وأثبتت دراسة  ،تصرفاتو ودافعيتة العقميةو  الجاد تؤثر بشكل ايجابى عمى أداء الفرد
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( حاجة طالب الجامعة إلى توظيف 6802 ،زينب صالح ،)عبد العزيز حيدر
الجاد لتمكنيم من حل المشكالت التى يتعرضون لو بمختمف اإلبداع استراتيجيات 

كما أثبتت دراسة )أحمد المساعدى، ياتيم بطرق ابداعية غير مألوفة . جوانب ح
الجاد فى تنمية الدافعية العقمية لدى طمبة اإلبداع ( فاعمية 6802 ،قبيل حسين

( بضرورة استخدام استراتيجيات 6802 ،وأوصت دراسة )أزىار محمد،عةالجام
الجاد فى الجامعة مما يسيم فى خمق أجيال منظمة التفكير قادرة عمى اإلبداع 
( ان استراتيجيات 6809 ،كما أشارت دراسة )ىالة سعيد ،والعمل المستقبمىاإلبداع 
 ،نجاح المستقبمىالجاد تنمى عادات التمييز التى تقود إلى الاإلبداع 

الجاد اإلبداع لما سبق فان من الضرورى توظيف استراتيجيات  واستناداً 
لتمكين الطالب من حل المشكالت التى تواجييم وتوليد األفكار الريادية 

متوظيف الطاقات اإلبداعية واالستفادة اإليجابياالبداعيةواستثمار رأس المال النفسي 
فى مختمف مجاالت االقتصاد اإلبداع االبتكار و منيا لضمان تحقيق نمو قائم عمى 

 المنزلى.
فيو  ،فاالقتصاد المنزلي من العموم التطبيقية اليامو التي ترتبط بحياة الفرد

يزود الطالب بالعديد من الميارات النظرية والعممية لممارسة عمميم بنجاح 
كسابيم الميارات التى تضفى عمى أعماليم التمييز والكفاءة وتكفل تفاعميم البناء  وا 

مع متطمبات المجتمع والمساىمة فى احداث التنمية االقتصاديةوالشك أن تحقيق 
ىذا ال يأتي بدون اعداد طالب يمتمكون قدرات وميارات ابداعية تمكنيم من 
التعامل مع متطمبات سوق العمل المستقبمية. االمر الذي دفع الباحثتان الى اعداد 

الجاد لتنمية ميارات التفكير اإلبداع عمى استراتيجيات  برنامج تدريبى اثرائى قائم
الريادى المحفز لمطاقات االبداعية وأبعاد رأس المال النفسى االيجابى لدى طالب 

 الفرقة االولى بكمية االقتصاد المنزلى.
  :االحساس بمشكمة البحث

مما ال يسمح لمقطاع  ،يتدفق كل عام إلى سوق العمل أالف الخريجين
وكذلك القطاع الخاص. األمر الذى دفع العديد من  ،ى باستيعابيم جميًعاالحكوم

الدول بمراجعة أنظمتيا التعميمية والتدريبية لتطويرىا بشكل يشجع الطالب نحو 
 العمل لحسابيم الخاص وتأىيميم لمقيام بيذا الدور. 

ويمثل في  ،ويعد تمكين الطالب اقتصاديا أحد الحمول اإلبداعية والمبتكرة
 ،الوقت ذاتو أىمية كبرى لمتغمب عمى مستجدات وتحديات سوق العمل المستقبمية

حيث تعتبر الجامعة  مؤسسة تعميمية وتنموية يعد من خالليا استثمار الطاقات 
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كسابيم ميارات التفكير المختمفة باعتبارىم مخرج  الكامنة لدى لمطالب وتأىيميم وا 
الت ومفكرًا بطرق غير تقميديو بعيدًا عن تعميمي متميز ومنتج قادرًا عمى حل المشك

 المألوف. لتحقيق النجاح المثمر بالحاضر والمستقبل.
والشك أن تحقيق ىذا يتطمب تبني األفكار الريادية اإلبداعية والميارات 
والقدرات لدى الطالب وتنميتيا وترجمتيا عمى أرض الواقع عبر برامج تدريبية 

قامة واستراتيجيات تيدف إلى توعية وت شجيع الشباب عمى التفكير الريادى وا 
، ومساعدتيم  مشاريع ريادية خاصة بيم مالئمة لمتطمبات سوق العمل المستقبمية

واالبتكار، وتعزيز اإلبداع عمى التحول من اقتصاد االستيالك إلى اقتصاد الخمق و 
ة عمى وبموغ الميزة التنافسية عالو  ،الدافع النفسي لدييم لمتابعة انجاز االىداف

 .توسيع آفاق الطالب ليطوروا فرص أعماليم ويحققوا النجاح فى المستقبل
 أىميا:ع اإلحساس بمشكمة البحث من خالل عدة شواىد ولقد نب

والتى أطمقتيا ( 6828رواد )أىداف خطة التنمية المستدامة المصرية  -أوالً 
التربية والتعميم  وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري، بالتعاون مع وزارتى

لتوظيف الطاقات اإلبداعية لدي الشباب واالستفادة منيا لضمان تحقيق نمو  العالى
والذى يوجو لمطالب بكل مراحميا، لخمق جيل جديد  ،قائم عمى االبتكار واإلبداع

من رواد األعمال القادرين عمى توظيف معرفتيم العممية في إنشاء 
 .ة السوق العالمية في المستقبلمشروعاتوتأىيميم بأن يصبحوا قاد

مدي تضمين لتعرف اجرتو الباحثتان  من خالل نتائج استطالع أولى -ثانياً 
جراء مقابمة  ،أىداف التفكير الريادى فى محتوى المقررات الدراسية بالفرقة األولى وا 

شخصية مع الطالب لمتعرف عن معموماتيم حول التفكير الريادى ورأس المال 
وقد تبين وجود محدودية معرفة الطالب لميارات التفكير الريادى ، بىالنفسى االيجا

نخفاض مستوي رأس المال النفسى االيجابى باإلضافة الى قمة وضوح أىداف  ، وا 
 .التفكير الريادى بالمقررات الدراسية بالفرقة االولى بكمية االقتصاد المنزلى

مستوى لتعرف الباحثتان الذى أجرتو  :التطبيق المبدئى الدوات البحث -ثالثاً 
ممارسة طالب الفرقة االولى لميارات التفكير الريادى ورأس المال النفسى االيجابى 
وقد تبين انخفاض مستوي ميارات التفكير الريادي لدييم وانخفاض مستوي ابعاد 

 .المتعمق بالميارات المستقبمية لسوق العمل اإليجابيرأس المال النفسي 
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المرتبطة بموضوع سات واألدبيات والبحوث السابقة توصيات الدرا-رابعاً 
 :والتى تم تقسيميا لمحاور كاآلتى ،البحث

فقد أكدت نتائج دراسة يوسف الطاني وعامر  :االيجابىرأس المال النفسي  .0
صباح  ودراسة ،(6800) (، ودراسة محمود ابو سيف6800الذبحاوي )

ىمية أعمي،(2680(، ودراسة مريم الدليمي )6805موسي، سحر كرجي )
تنمية ابعاد رأس المال النفسي لدي افراد المجتمع وخاصة الطالب في 

ثر في زيادة أالمراحل الدراسية المختمفة والموظفين في المؤسسات لما ليا 
وتحمل ضغوط العمل وزيادة االنتاج وجودة الحياة اإلبداع الدافعية لمعمل و 

التي تتمثل في الوعي الحسي  العممية وتطوير الذات وزيادة اليندسة النفسيو
الكتابات العالمية والمحمية المتخصصة والوعي الحسي  ةوالمرونة السموكي

نحو تنمية ميارات التفكير الريادي  التي أكدت إلي ان االىتمام موجو عالمياً 
والطاقات االبداعية لدي الطالب بالمراحل الدراسية المختمفة وطالب 

 الجامعة.
 Krishne etقد أوصت نتائج دراسة كل من: ) :ادىميارت التفكير الري .6

al., 2011)، ىيام  ،( 6802 ،أحمد ميناوى) ،(6802 ،)ياسر المرى(
 6800 ،عموية الزبير ،سموى أبو ضيف) ،( 6802 ،منال فتحي ،مصطفي

( بضرورة دمج 6802)تفيده غانم وآخرون، ،( 6800 ،)نعمة رقبان ،(
يمية لمحد من البطالة والمشاركة الفعالة فى الميارات الريادية بالعممية التعم

عممية التنمية من خالل توليد األفكار الريادية إليجاد فرص عمل، وتوجيو 
 األفراد لمعمل المناسب لمؤىالتيم ومياراتيم وتطمعاتيم المستقبمية.

نتائج الدراسات السابقة التى أثبتت مدى فاعمية  :الجاداإلبداع استراتيجيات  .2
 الجاد قى مختمف المراحل الدراسية بصفة عامةاإلبداع تراتيجيات استخدام اس

التعميم الجامعى بصفة خاصة لتنمية ميارات التعامل مع سوق العمل وتوليد  و 
 ،أمانى الحصان ،)محمد نوفلاالفكار االبداعية الغير مألوفة ومنيا دراسة 

 .(6802 ،حزينب صال ،)عبد العزيز حيدر ،(6809 ،)ىالة أبو العال ،(6889
انطالقًا مما سبق وتماشيًا مع ما تسعى إليو الكثير من الدول فى الوقت  .2

الحاضر من االعتماد عمى نظم تعميم حديثة فى تحقيق النمو االقتصادي 
من خالل تكوين مواطن يتمتع بقدرات ابداعية اإلبداع القائم عمى االبتكار و 

وعات ريادية تتوافق مع خالقو تمكنو من االعتماد عمى نفسو فى توفير مشر 
مشكالت المجتمع وتساىم فى تحقيق التنمية االقتصادية والمجتمعية. وفي 
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فاعمية تعرف وىي  تعززت قناعة الباحثتين بفكرة البحث الحاليضوء ذلك 
الجاد لتنمية ميارات اإلبداع قائم عمى استراتيجيات برنامج تدريبى اثرائى 

ابعاد رأس المال النفسى االيجابى و  بداعيةمحفز لمطاقات اإلالتفكير الريادى ال
 لدى طالب الفرقة االولى بكمية االقتصاد المنزلى.

  :مشكمة البحث
تتحدد مشكمة البحث الحالى فى ضعف مستوى ممارسة الطالب لميارات 
التفكير الريادى المحفز لمطاقات االبداعية ورأس المال النفسية االيجابى والتي تعين 

 إدارة االعمال وتمبي احتياجات سوق العمل المستقبمية.عمى النجاح في 
ما  وبناء عمي ما سبق فمقد تبمورت مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي:

الجاد لتنمية التفكير اإلبداع فاعمية برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
لدي طالب كمية  ياإليجابالريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ورأس المال النفسي 

 االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية؟
 :ةويتفرع من السؤال الرئيس االسئمة الفرعية التالي

الجاد اإلبداع ما أسس بناء برنامج تدريبى إثرائي قائم عمي استراتيجيات  -0
لتنمية التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ورأس المال النفسي 

لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل  يجابياإل
 المستقبمية؟

الجاد لتنمية اإلبداع ما فاعمية برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات  -6
ميارات التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية في ضوء متطمبات سوق 

 العمل المستقبمية؟
ية برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات ما فاعمية برنامج ما فاعم -2

في ضوء متطمبات سوق  اإليجابيالجاد لتنمية رأس المال النفسي اإلبداع 
 العمل المستقبمية؟

ما العالقة بين ميارات التفكير الريادي المحفز لإلبداع وأبعاد رأس المال   -2
 ؟اإليجابيالنفسي 
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 :فروض البحث
افترضت  ،ج البحوث والدراسات السابقةفي ضوء أدبيات البحث ونتائ

 الباحثتان الفروض التالية:
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات الطالب في التطبيقيين  .0

لصالح لمقياس التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية القبمي والبعدي 
 التطبيق البعدي.

الب في التطبيقيين يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطى درجات الط .6
 لصالح التطبيق البعدي. اإليجابيلمقياس رأس المال النفسي القبمي والبعدي 

مقياس التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية توجد عالقة ارتباطيو بين  .2
 .اإليجابيومقياس رأس المال النفسي 

  :أىداف البحث
 ييدف البحث الحالي إلى:

الجاد لتنمية اإلبداع قائم عمى استراتيجيات  إعداد برنامج تدريبى اثرائى -0
في  اإليجابيالتفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ورأس المال النفسي 

 ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية.
التعرف عمي فاعمية البرنامج التدريبي اإلثرائي القائم عمي استراتيجيات  -6

حفز لمطاقات اإلبداعية في ضوء الجاد لتنمية التفكير الريادي الماإلبداع 
 متطمبات سوق العمل المستقبمية.

التعرف عمي فاعمية البرنامج التدريبي اإلثرائي القائم عمي استراتيجيات  -2
في ضوء متطمبات سوق  اإليجابيالجاد لتنمية رأس المال النفسي اإلبداع 

 العمل المستقبمية.
ز لإلبداع وأبعاد رأس رصد العالقة بين ميارات التفكير الريادي المحف  -2

 .اإليجابيالمال النفسي 
  :أىمية البحث
 البحث الحالى فيما يمي: تنبع أىمية

ُيعد استجابة لالتجاىات العالمية والمحمية التى تؤكد عمى أىمية تنمية  .0
وتماشيًا مع رؤية مصر ،ميارات التفكير الريادي لدي الشباب والخريجين

رة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري المبادرة التى أطمقتيا وزاو  ،6828
( والتى تيدف 6828بالتعاون مع وزارتى التربية والتعميم والتعميم العالى )رواد 
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إلى اعداد جيل جديد من رواد األعمال القادرين عمى توظيف معرفتيم 
 .العممية ورفع قدراتيم التنافسية ليصبحوا قادة السوق العالمية في المستقبل

اثة البحث الحالى حيث يتناول موضوًعا جديًدا ينصب عمى حيوية وحد .6
استثمار الطاقات االبداعية لمطالب بيدف تمكينيم من اكتساب ميارات 
التفكير الريادى ورأس المال النفسى االيجابى لممساىمة فى بناء االقتصاد 

عداد جيل من الرياديين.  الوطنى وا 
المناىج والمقررات الدراسية  قد تفيد نتائج البحث في توجيو أنظار مخططي .2

بأىمية تنمية ميارات التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعيو وأبعاد رأس 
لدي الطالب بالمراحل الدراسية المختمفة والتعميم  اإليجابيالمال النفسي 

إلعداد كوادر بشرية قادرة عمي التعامل مع متطمبات ، الجامعي بصفة خاصة
 . سوق العمل المستقبمية

يسمط الضوء عمى أىمية توظيف البرامج التدريبية القائمة عمى استراتيجيات  .2
الجاد المحفزة لمطاقات االبداعية يعمل توظيفيا الي اعداد كوادر اإلبداع 

 بشرية قادرة عمي التعامل مع متطمبات سوق العمل المستقبمية. 
المعنيين فى وزارة قد تفيد نتائج البحث الحالى القيادات الجامعية والمسئولين و  .5

التعميم العالى عمى كيفية دمج ميارات التفكير الريادى فى المناىج والمقررات 
 الدراسية وفًقا لطبيعة كل كمية.

يوضح مستوي ممارسة الطالب لميارات التفكير الريادى المحفز لإلبداع  .2
واالبتكار في اإلبداع والذي يعد في غاية األىمية لمساعدة الطالب عمي 

دارة مشروعاتيم المستقبمية .تنظي  م وا 
يفيد البحث القائمين عمي تدريب أعضاء ىيئة التدريس والطالب بالجامعة في  .2

مراجعة البرامج المقدمة لتدريبيم ، وتوجيو النظر نحو التدريب عمي استثمار 
 وتنمية ميارات التفكير الريادي المحفز لإلبداع. اإليجابيرأس المال النفس 

 :جرائية لمبحثالتعريفات اال
مجموع االنشطة المنظمة المخططة القائمة عمى : البرنامج التدريبى االثرائى

الجاد تيدف إلى تنمية التفكير الريادى المحفز لمطاقات اإلبداع استراتيجيات 
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االبداعية وأبعاد رأس المال النفسى االيجابى لدى الطالب ، عمى أن تقدم ىذه 
 ضمن الجمسات التدريبية .االنشطة فى فترة زمنية محددة 

مجموعة  :Serious Creativity Strategies الجاداإلبداع استراتيجيات 
اإلبداع من الخطوات واإلجراءات واألفعال معتمدة عمى استراتيجيات توليد 

الحصاد( والتى يؤدى استخداميا  –التحدى –البدائل –الدخول العشوائى –)التركيز
االبداعية  يمتحفيز طاقاتو وليد األفكار االبداعية، إلى تنمية قدرة الطالب عمى ت

وأداء الميام المختمفة بطرق غير مألوفة لضمان تحقيق  ،نحو انجاز األىداف
 النجاح فى ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية.  

 مجموعة من الميارات :                      الريادىميارات التفكير 
الطالب لتطوير أفكارىم االبداعية بيدف تحقيق التمييز  القدرات المراد تنميتيا لدىو 

وتفعيل االتصال والتواصل بالبيئة المحيطة ليصبحوا رواد أعمال مستقبال. ويقاس 
بمجموع الدرجات التى يحصل عمييا الطالب فى مقياسالتفكير الريادى المحفز 

 لمطاقات االبداعية المعد فى ىذا البحث.
 هي Positive psychological capital: بياإليجارأس المال النفسي 

ة التي يتصف بيا الطالب والتي تمكنو من الشعور بالثقة اإليجابيمجموعة القدرات 
والكفاءة واألمل في تحقيق أىدافو اآلنية والمستقبمية بأكثر من وسيمة في جميع 

ويتكون من  ،مجاالت الحياة المختمفة وتفاؤلو بالمستقبل وما يحمل من غموض
 التوجو نحو الحياة( . ،المرونة ،ملاأل ،التفاؤل ،الكفاءة الذاتيو) بعادأخمسو 

 :أدوات البحث ومواد المعالجة التجريبية
 اعتمد البحث عمي األدوات التالية:      )إعداد الباحثتان(

 :وتتمثل فى اآلتىمواد المعالجة التجريبية  -أوالً 
 الجاد المتمثمة اإلبداع راتيجيات إعداد برنامج تدريبي اثرائي قائم عمي است

استراتيجية  –استراتيجية الدخول العشوائى –فى )استراتيجية التركيز
 (استراتيجية الحصاد –استراتيجية التحدى –البدائل

 :وتتمثل فى اآلتىقياس أدوات  -ثانياً 
  مقياس التفكير الريادي المحفز لمطاقات االبداعية 
  ياإليجابمقياس رأس المال النفسي  

  :متغيرات البحث
 :ةاشتمل البحث عمي المتغيرات األتي
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تمثمت في برنامج تدريبي اثرائي قائم عمي المتغيرات المستقمة:  -أوالً 
 الجاد.اإلبداع استراتيجيات 

، تضمنت  ميارات التفكير الريادي المحفز لإلبداع المتغيرات التابعة: -ثانياً 
 .اإليجابيابعاد رأس المال النفسي و 

 :د البحثحدو 
 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية: 

 تتمثل فى:الحدود الموضوعية: ( 1
  الجاد.اإلبداع إعدادبرنامج اثرائي قائم عمي استراتيجيات 
 ( اإلبداع تنمية بعض ميارات التفكير الريادي المحفز لإلبداع وتشمل-

 االتصال والتواصل بالبيئة المحيطة(. –االستباقيو -المخاطرة 
  وتتضمن )الكفاءة الذاتية  اإليجابيتنمية ابعاد رأس المال النفسي–

 المرونة(. –التوجو نحوالحياة  –األمل-التفاؤل
 –مجموعة من طالب الفرقة االولى بكمية االقتصاد المنزلي  :الحدود البشرية( 0

( وقد استخدم كمجموعة 6868 – 6809جامعة حموان لمعام الجامعي )
 ( طالب وطالبة .08) ىمدواحدة وقد بمغ عد

تم تطبيق تجربة البحث في الفصل الدراسي االول لمعام  الحدود الزمنية:( 3
 م. 6868-6809الدراسي 

 :منيج البحث والتصميم التجريبى
 نظرًا لطبيعة البحث الحالى فقد اعتمد عمى المنيجين اآلتيين:

 المنيج الوصفيDescriptive methodة في دراسة األدبيات العربي
عداد اإلطار النظري وبناء البرنامج االثرائي، وأدوات البحث وتحميل  واألجنبية وا 

 النتائج وتفسيرىا وتقديم التوصيات المقترحة
   المنيج شبو التجريبيQuasi-Experimental ذو المجموعو

من خالل تطبيق البرنامج التدريبي اإلثرائي القائم عمي استراتيجيات  :الواحدة
د لتنمية التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ورأس المال الجااإلبداع 
لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق  اإليجابيالنفسي 

 .العمل المستقبمية
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 :مجموعات البحث
ىدفت المجموعو االستطالعية التأكد من  :المجموعو االستطالعية - أ

الثبات(، وتكونت من  –ق الخصائص السيكومتريو ألدوات البحث )الصد
( طالب من طالب كمية االقتصاد المنزلي تم اختيار بالطريق العشوائية 65)

 .حموان ةجامع -الحرة 
( طالب من 08ساسية من )تكونت من العينو األ :المجموعو االساسية - ب

 .جامعة حموان –ة االقتصاد المنزليطالب الفرقة األولى بكمي
جراءاتو  :أدوات البحث وا 

ولى تم اختيارعينة البحث من الطالب المقيدين بالفرقة األ: عينة البحث -أوالً 
( طالب وطالبة 08بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حموان، وقد بمغ عددىم )

اإلبداع طبق عمييم البرنامج التدريبى االثرائى القائم عمى استراتيجيات 
 الجاد.

  :إعداد أدوات البحث -ثانًيا
 تفكير الريادىمقياس ميارات ال -1

أعدت الباحثتان مقياس التفكير الريادى لطالب الفرقة االولى بكمية االقتصاد 
 : المنزلى، وفق الخطوات االجرائية التالية

ييدف المقياس الحالي إلي قياس مدي اكتساب الطالب : اليدف من المقياس-أ
 تصالاال –االستباقية  –اإلبداع  –لميارات التفكير الريادى  )المخاطرة 

 التواصل مع البيئة المحيطة( و 
بعد مراجعة األدبيات والبحوث السابقة وكذلك : صياغة مفردات المقياس-ب

 ،المقايسس المختمفة إلعداد القائمة األولية لمتفكير الريادى )ىيام مصطفي
 ,Krishne(، )6800،سموى أبو ضيف،(، )عموية الزبير6802 ،منال فتحي

et al., 2011( ميارة فرعية موزعة 22ت ىذه القائمة عمى )( حيث اشتمم
 االتصال –االستباقية  –اإلبداع  –المخاطرة ) عمى أربعة مجاالت رئيسة ىى:

(، وتم وضع خمسة استجابات أمام كل عبارة التواصل مع البيئة المحيطةو 
ال تنطبق أبدا( وعمى الطالب أن  -ال تطبق -أحيانا -تنطبق -)تنطبق تماماً 
ر االستجابة التى يراىا سميمة من وجية نظره، وتمت صياغة يقوم باختيا

تعميمات المقياس وكيفية اإلجابة عنو لكى يسترشد بيا الطالب عند اإلجابة 
 عن عبارات المقياس.  
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 الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير الريادي المحفز لإلبداع:-ت
الثبات(  –)الصدق قامت الباحثتان بالتحقق من توافر الشروط السيكومترية

 لممقياس كاآلتي:
 :صدق المقياس -أوالً 

اعتمدت الباحثتان في ىذا البحث عمى صدق المحكمين، وصدق المقارنة 
 الطرفية وفيما يمي توضيح لذلك.

تم عرض المقياس فى صورتو األولية : صدق المحكمين )الصدق الظاىري( -0
ريسوعمم النفس؛ عمى مجموعة من المتخصصين في مجال المناىج وطرق التد

وذلك إلبداء الرأي حول مدى انتماء عبارات المقياس لمبعد التي تندرج تحتو، 
 ومدى مناسبة العبارة لميدف العام من المقياس، ومدى وضوح العبارات

مالئمتيا لطالب الفرقة األولى، واقتراح التعديل بما يرونو مناسبا سواء و 
قامت الباحثتان بإجراء التعديالت  عمى أرائيم وبناءاً  بالحذف أو باإلضافة،

التي اتفق عمييا المحكمين، وقد استبقت الباحثة عمى العبارات التي اتفق عمى 
( يوضح 0% فأكثر، وفيما يمي جدول )08صالحيتيا السادة المحكمين بنسبة 

 .نسب اتفاق المحكمين عمى المقياس وأبعاده وما تتضمنو من عبارات
 ( 0جدول )

 ن المحكمين عمى مقياس التفكير الريادي المحفز لإلبداعنسب االتفاق بي
 نسب االتفاق أبعاد المقياس م
 %93.13 اإلبداع 1
 %91.05 المخاطرة 0
 %88.75 االستباقية 3
 %95.22 االتصال والتواصل بالبيئة 4

 %90.23 نسبة االتفاق عمى المقياس ككل
تم اإلبقاء عمى العبارات وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكمين فقد 

التي أجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس التفكير الريادي المحفز لإلبداع، وقد 
لحساب نسبة االتفاق بين المحكمين، وقد بمغت  Cooperتم استخدام معادلة كوبر 

%( وىي نسبة مرتفعة تدل عمى 96.82نسبة االتفاق عمى المقياس ككل )
بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمين والتي  صالحية المقياس وذلك

تضمنت حذف بعض العبارات لعدم مناسبتيا لقياس التفكير الريادي المحفز 
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إلى تعديل صياغة بعض عبارات المقياس، وبذلك فقد أصبح  باإلضافةلإلبداع، 
جابة ( عبارة، يتم است22المقياس بعد إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )

المفحوصين عمى عبارات المقياس وفق طريقة ليكرت حيث يوجد أمام كل عبارة 
 .ال تنطبق أبدا( -ال تطبق -أحيانا -تنطبق -تنطبق تماماً ) خمس استجابات

 ،تم ترتيب الدرجات الكمية لممقياس ترتيبًا تنازلياً  :صدق المقارنة الطرفية -0
% الطالب 62وعة أعمي % من الدرجات لتمثل مجم62وأخذ أعمي وأدني 

% من 62وتمثل مجموعة أدني  ،المرتفعين في مستوى التفكير الريادي
الدرجات الطالب المنخفضين في مستوى التفكير الريادي، وذلك باستخدام 

في المقارنة بين المتوسطات لمعرفة  Mann-Whitneyاختبار مان وتيني 
 ،في التفكير الريادي معامالت التمييز بين الطالب المرتفعين والمنخفضين

 كما ىو موضح بالجدول التالي
 األعمى، االرباعي)( داللة الفروق بين رتب المجموعات الطرفية 6جدول )

 فيمقياس التفكير الريادي المحفز لإلبداع (األدنى واالرباعي
 مجموعة االرباعي األعمى
 )مرتفعي التفكير الريادي( 

 7ن = 

مجموعة االرباعي 
 األدنى
التفكير  )منخفضي
 7ن =   الريادي(

 
 قيمة
(U) 

 
 

 
 قيمة
(W) 
 
 

 قيمة
(Z) 
 

مستوى 
 الداللة
عند 
مستوى 

متوسط  (2.21)
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دالة 3.137- 08.222 2.222 08.22 4.22 77.22 11.22
( بين متوسطات رتب 8.80أنو يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي )

درجات مجموعة االرباعي األعمى ومتوسطات رتب درجات مجموعة االرباعي 
( دالة عند Uاألدنى في مقياس التفكير الريادي المحفز لإلبداع؛ كما أن قيمة )

(؛ مما يدل عمى الصدق التمييزي لممقياس، وىذا يعني تمتع 8.80مستوى )
 المقياس بدرجة عالية من الصدق.

 :اق الداخمي(الصدق االحصائى )االتس -3
تم التحقق من االتساق الداخمي لمقياس التفكير الريادي المحفز لإلبداع وذلك 

بين الدرجة الكمية لممقياس بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( 
 ( يوضح ذلك:2والجدول )والدرجة الكمية لكل بعد من أبعاده 
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 ( معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية 2جدول  )
 لكل بعد من أبعاد مقياس التفكير الريادى والدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط أبعاد المقياس
 **2.850 اإلبداع
 **2.867 المخاطرة
 **2.898 االستباقية

 **2.795 االتصال والتواصل بالبيئة
 (2.21** دالة عند مستوى )

جة الكمية لممقياس يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الدر 
( وجميعيا 8.090(، ) 8.295والدرجة الكمية لكل بعد من أبعاده تراوحت ما بين )

 (.8.80دالة إحصائية عند مستوى )
 ثانًيا: حساب ثبات المقياس

تم حساب ثبات المقياس بتطبيقو عمى عينة من طالب الفرقة األولى بكمية 
دام عدة طرق وىي: معامل الفا االقتصاد المنزلى غير عينة البحث وذلك باستخ

، والجدول Split-half، طريقة التجزئة النصفية Alpha Cronbachكرونباخ 
 ( يوضح معامالت الثبات التى تم الحصول عمييا.2التالى )

 التفكير الريادي( قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد مقياس 2جدول )
 ولممقياس ككل المحفز لإلبداع 

 األبعاد
معامل 

لفا ا
 كرونباخ

الثبات باستخدام 
 معامل بيرسون

معامل الثبات بعد 
 التصحيح
 براون( –)سبيرمان 

معامل 
 جوتمان

 2.832 2.839 2.825 2.921 اإلبداع
 2.812 2.812 2.795 2.833 المخاطرة
 2.885 2.886 2.842 2.911 االستباقية

 2.815 2.802 2.792 2.852 االتصال والتواصل بالبيئة
 2.831 2.834 2.820 2.865 اس ككلالمقي

وتدل ىذه القيم عمى أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس 
التفكير الريادي المحفز لإلبداع لدى طالب الفرقة األولى بكمية االقتصاد المنزلى، 

أن القيم مناسبة يمكن الوثوق بيا وتدل وىذا يعني  ،ومن ثم ثبات المقياس ككل
 ة المقياس لمتطبيق.عمى صالحي
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بالتأكد من صدق وثبات مقياس التفكير الريادى. : الصورة النيائية لممقياس -و
( صالحًا لمتطبيق 0( عبارة )ممحق22مكون من )أصبح فى صورتو النيائية 

 عمى عينة البحث.
 :اإليجابيمقياس رأس المال النفسي  -0

وفقًا الخطوات  يجابياإلقامت الباحثتان بإعداد مقياس رأس المال النفسي 
 :االجرائية التالية

ييدف الي قياس ما يمتمكو الفرد من  :تحديد اليدف من المقياس - أ
عند مواجية المشكالت الصعبة  ةخصائص نفسيو اراديو مرونة وقوي

 .ميز في حياتو المستقبميو العمميةلتحقيق النجاح الم
العديد من عمي  لبناء المقياس وتحديد ابعاده تم االطالع :بناء المقياس - ب

س المال أاالدبيات والدراسات والبحوث العربية التي تناولت موضوع ر 
)خولو (، 6802مصطفي الكردي ) ومنيا دراسة اإليجابيالفكري 
(، ودراسة 6805)دراسة سعد العنزي وابراىيم خميل  ،(6802،الطالباني

الع (، كما تم االط6800( ودراسة غني الزبيدي )6802حنان ابو العال )
( والذي اعتمد Seaton,2011) اإليجابيعمي مقياس رأس المال النفسي 

( ومقياس رأس المال النفسي Luthana et al., 2007)عمي مقياس 
(Sapyaprapa et, al , 2013) 

وبناء عمي ذلك توصمت الباحثتان الي تصور عام لممقياس،يتكون من  
التوجو نحو  –التفاؤل -ةإليجابياالمرونة  –األمل –الكفاءة الذاتية )بعادأخمسة 
 .من العباراتة يندرج تحتو مجموع من أبعاد المقياس كل بعد (الحياة

كل بعد  ،تم تحميل األبعاد الرئيسية إلى عبارات فرعية صياغة عبارات المقياس:
وتمت  ،عمى حده، وتم صياغتيا بحيث تناسب طبيعة كل بعد من األبعاد الرئيسية

كرت حيث يوجد أمام كل عبارة خمس يتفق مع طريقة لصياغة المقياس بما ي
تنطبق  -تنطبق أحيانًا  -تنطبق غالبًا  -تنطبق دائمًا ) استجابات متفاوتة ىي

 (ال تنطبق إطالقاً  -نادرًا 
فتم تحديد اليدف من المقياس تم صياغة تعميمات المقياس  :تعميمات المقياس-

، وتحاول أن تفيمييا ،رة جيداً المرجو أن تقرئ كل عبا، ووضع تعميمات منيا
بحيث تعكس إجابتك شعورك الحقيقي  ،وتحدد درجة موافقتك أو معارضتك ليا

كما نرجو أن ال تترك  ،وذلك بوضع عالمة أمام الفقرة ،بكل صدق وموضوعية
عبارة دون إجابة وال تختار أكثر إجابة لكل عبارة، وال توجد إجابة صحيحة أو 
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 خاطئ. 
 :اإليجابيرأس المال النفسي كومترية لمقياس السي صالخصائ -ج

 لممقياس( الثبات-الصدق) السيكومترية الشروط توافر من بالتحقق تانالباحث قامت
 :كاآلتي

 :المقياس صدق -أوالً 
 المقارنة وصدق المحكمين، صدق عمى البحث ىذا في نانالباحث اعتمدت

 .لذلك توضيح يمي وفيما الطرفية
تم عرض المقياس فى صورتو األولية : دق الظاىري(صدق المحكمين )الص -1

من المتخصصين في مجال عمم النفس؛ وذلك إلبداء الرأي  عمى مجموعة
حول مدى انتماء العبارات لمبعد التي تندرج تحتو، ومدى مناسبة العبارة 
لميدف العام من المقياس، ومدى وضوح العبارات ومالئمتيا لمستوى طالب 

تراح التعديل بما يرونو مناسبا سواء بالحذف أو باإلضافة، الفرقة األولى، واق
وبناءا عمى أرائيم قامت الباحثة بإجراء التعديالت التي اتفق عمييا 
المحكمين، وقد استبقت الباحثتان عمى العبارات التي اتفق عمى صالحيتيا 

( يوضح نسب 5% فأكثر، وفيما يمي جدول )08السادة المحكمين بنسبة 
 حكمين عمى المقياس وأبعاده وما تتضمنو من عبارات:اتفاق الم

 اإليجابي( نسب االتفاق بين المحكمين عمى مقياس رأس المال الفكري 5جدول )
 نسب االتفاق أبعاد المقياس م
 %91.58 الكفاءة الذاتية 1
 %91.18 األمل  0
 %93.22 ةاإليجابيالمرونة  3
 %89.41 التفاؤل 4
 %91.22 التوجو نحو الحياة 5

 %91.03 نسبة االتفاق عمى المقياس ككل
وبناء عمى المالحظات التي أبداىا المحكمين فقد تم اإلبقاء عمى العبارات 

، وقد تم اإليجابيالتي أجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس رأس المال الفكري 
مغت لحساب نسبة االتفاق بين المحكمين، وقد ب Cooperاستخدام معادلة كوبر 

%( وىي نسبة مرتفعة تدل عمى 90.62نسبة االتفاق عمى المقياس ككل )
صالحية المقياس وذلك بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمين والتي 
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تضمنت تعديل في صياغة بعض عبارات المقياس، وبذلك فقد أصبح المقياس بعد 
تم استجابة المفحوصين ( عبارة، ي92إجراء تعديالت السادة المحكمين مكون من )

 عمى عبارات المقياس من خالل خمسة استجابات.
تم ترتيب الدرجات الكمية لممقياس ترتيبًا تنازليًا، وأخذ : صدق المقارنة الطرفية-6

% الطالب 62% من الدرجات لتمثل مجموعة أعمي 62أعمي وأدني 
% 62أدني ، وتمثل مجموعة اإليجابيالمرتفعين في مستوى رأس المال الفكري 

من الدرجات الطالب المنخفضين في مستوى رأس المال الفكري، وذلك 
في المقارنة بين المتوسطات  Mann-Whitneyباستخدام اختبار مان وتيني 

لمعرفة معامالت التمييز بين الطالب المرتفعين والمنخفضين في رأس المال 
 (:2كما ىو موضح بالجدول التالي ) اإليجابيالفكري 
( داللة الفروق بين رتب المجموعات الطرفية )االرباعي األعمى، 2جدول )

 اإليجابيواالرباعي األدنى( في مقياس رأس المال الفكري 
 مجموعة االرباعي األعمى

 (7ن = )
 مجموعة االرباعي األدنى

 (7ن = )
 قيمة
(U) 

 قيمة
(W) 
 

 قيمة
(Z) 

مستوى الداللة 
عند مستوى 

متوسط  (2.21)
 الرتب

مجموع 
 تبالر 

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 دالة 3.134 08.222 2.222 08.22 4.22 77.22 11.22
أنو يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي يتضح من الجدول السابق 

( بين متوسطات رتب درجات مجموعة االرباعي األعمى ومتوسطات رتب 8.80)
؛ كما أن قيمة اإليجابيلفكري درجات مجموعة االرباعي األدنى في مقياس رأس المال ا

(U( دالة عند مستوى )؛ مما يدل عمى الصدق التمييزي لممقياس، وىذا يعني 8.80)
 تمتع المقياس بدرجة عالية من الصدق.

تم حساب الصدق االحصائى  الصدق االحصائى )االتساق الداخمي لممقياس(: -2
باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط 

والجدول بين الدرجة الكمية لممقياس والدرجة الكمية لكل بعد من أبعاده بيرسون( 
 ( يوضح ذلك:2)
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 ( معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد 2جدول )
 والدرجة الكمية لممقياس اإليجابيالفكري مقياس رأس المال 

 معامل االرتباط أبعاد المقياس
 **8.299 الكفاءة الذاتية

 **8.225 األمل
 **8.068 ةاإليجابيالمرونة 

 **8.082 التفاؤل
 **8.008 التوجو نحو الحياة
 (2.21** دالة عند مستوى )

ة الكمية لممقياس يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين الدرج
( وجميعيا 8.068و) ،(8.299من أبعاده تراوحت ما بين ) والدرجة الكمية لكل بعد

 .(8.80ة إحصائية عند مستوى )دال
 : ثبات المقياسثانياً 

تم حساب ثبات المقياس بتطبيقو عمى عينة من طالب الفرقة األولى بكمية 
ة طرق وىي: معامل الفا االقتصاد المنزلى غير عينة البحث وذلك باستخدام عد

والجدول  ,Split-half، طريقة التجزئة النصفية Alpha Cronbachكرونباخ 
 ( يوضح معامالت الثبات التى تم الحصول عمييا.0التالى )

 ( قيم معامل الثبات لكل بعد 0جدول )
 ولممقياس ككل اإليجابيمن أبعاد مقياس رأس المال النفسى 

معامل الفا  األبعاد
 كرونباخ

الثبات باستخدام 
 معامل بيرسون

معامل الثبات بعد 
 التصحيح
 براون( –)سبيرمان 

معامل 
 جوتمان

 8.080 8.008 8.225 8.066 الكفاءة الذاتية
 8.068 8.065 8.080 8.058 االمل
 8.025 8.025 8.068 8.095 ةاإليجابيالمرونة 

 8.292 8.292 8.228 8.086 التفاؤل
 8.209 8.298 8.229 8.000 التوجو نحو الحياة
 8.009 8.060 8.088 8.050 المقياس ككل

وتدل ىذه القيم عمى أن المقياس يتمتع بدرجة مناسبة من الثبات لقياس رأس 
لدى طالب الفرقة األولى، ومن ثم ثبات المقياس ككل،  اإليجابيالمال النفسى 

 .المقياس لمتطبيق وتدل عمى صالحيةوىذا يعني أن القيم مناسبة يمكن الوثوق بيا 
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 النفسى المال رأس بالتأكد من صدق وثبات مقياس: الصورة النيائية لممقياس-و
( صالحًا 6( عبارة )ممحق 95مكون من )، أصبح فى صورتو النيائية اإليجابي

( يوضح أعداد وأرقام 9والجدول التالي رقم )لمتطبيق عمى عينة البحث. 
 عبارات المقياس.

 اإليجابيرأسالمااللنفسىقياسمواصفات م (9) جدول
 عدد العبارات االبعاد م
 68 الكفاءة الذاتية 0
 00 االمل 6
 68 ةاإليجابيالمرونة  2
 00 التفاؤل 2
 68 التوجو نحو الحياة 5

 95 المجموع
 :بناء البرنامج التدريبى -ثالثا

يتمثل محور البحث الحالى فى إعداد برنامج تدريبى اثرائى قائم عمى 
رأس المال النفسى و  الجاد بيدف تنمية ميارات التفكير الريادىاإلبداع راتيجيات است

وقد مر ،جامعة حموان -االيجابى لدى طالب الفرقة األولى بكمية االقتصاد المنزلى 
 :بناء البرنامج بعدة مراحل فيما يمى

 تحديد أسس بناء البرنامج -1
فرقة األولى بكمية االقتصاد المنزلى لكى يكون البرنامج التدريبى مناسًبا لطالب ال

 التربوى ومحقًقا لألىداف المرجوة منو فقد تم االعتماد عمى مجموعة من األسس
 عند بنائو وىذه األسس تمثمت فى:

 األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث.
الدخول -الجاد متمثمة فى )التركيزاإلبداع تحديد عدد من استراتيجيات  
الحصاد( وتعززىا باألنشطة االثرائيو التي تسمح -التحدى-البدائل-عشوائىال

بإثراء التعمم وتتيح لمطالب فرصة توليد األفكار الريادية االبداعية وزيادة 
 .لدييم  اإليجابيمستوي الفكر 

المخاطرة  –اإلبداع قائمة ميارات التفكير الريادي المحفز لإلبداع المتمثمة فى)  
االتصال والتواصل بالبيئة المحيطة( وترجمة ىذه الميارات إلي  – االستباقية –

أىداف تعميمية يؤدي تحقيقيا إلي اكساب طالب الفرقة األولى بكمية االقتصاد 
المنزلي لمميارات التي تساعدىم فى توليد االفكار االبداعية لمشروعات ريادية 

 مالئمة لمتطمبات سوق العمل المستقبمية.
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التى تؤثر عمى الفرد ايجابيًا عند مواجية التحديات والمشكالت  تبنى الميارات 
التوجو -ةاإليجابيالمرونة -األمل-التفاؤل-الصعبة المتمثمة فى)الكفاءة الذاتية

 نحو الحياة( وتوظيف االنشطة االثرائية بالبرنامج التدريبى لتنميتيا.
 الحداثة والدقة فى كل محتويات البرنامج . 
استيدف البرنامج التدريبى تحقيق األىداف العامة نامج: اليدف من البر  -0

 التالية:
  الجاد لتوليد أفكار اإلبداع تدريب الطالب عمى توظيف استراتيجيات

 جديدة ابداعية عند معالجة المشكالت الصعبة والمعقدة.
  تدريب الطالب عمى ممارسة ميارات التفكير الريادى المحفز لالبداع

فكار االبداعيو الريادية فى ضوء متطمبات سوق وتوظيفو في اعداد األ
 العمل المستقبمية. 

  تدريب الطالب عمى استثمار الفرص وطرح الحمول االبداعية لممشكالت
 التى قد تعترض أصحاب المشاريع الريادية لتحقيق النجاح.

  ة لدى الطالب والتي تجعميم يشعرون باألمل في اإليجابيتنمية المشاعر
والتفاؤل بشأن مستقبميم الوظيفي، وزيادة قدرتيم عمي  تحقيق األىداف،

 التكيف مع متطمبات سوق العمل المستقبمى.
وقد تم تحديد األىداف اإلجرائية لجمسات البرنامج فى ضوء ىذه األىداف  

 العامة.
اعتمدت الباحثتان فى إعداد البرنامج التدريبى مصادر اشتقاق البرنامج:  -3

لنظرى، ومن خالل االطالع عمى الدراسات السابقة االثرائى عمى اإلطار ا
العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع البحث، واالستفادة من بعض البرامج 

 De)الجاد اإلبداع العربية واألجنبية فى مجال التدريب عمى استراتيجيات 

Bono, 2008عبد العزيز  ،(6889، أمانى الحصان ،(، )محمد بكر نوفل(
 (6800)سيام الكعبي،  (،6809، )ىالة سعيد ،(6802،لحزينب صا ،حيدر

 وطرق تطبيق وتنفيذ تمك االستراتيجيات.
اشتممت عممية التخطيط لمبرنامج تحديد المحتوى التطبيقى : محتوى البرنامج -4

( موضوعات 5لمبرنامج، وتحديد المدى الزمنى. وقد تناول محتوى البرنامج )
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الجاد، وبمغت عدد جمسات البرنامج اع اإلبدرئيسة تناولت استراتيجيات 
( دقيقة، واستغرق تطبيق البرنامج 98( جمسات. مدة كل جمسة )2التدريبى )

)أربعة أسابيع( بواقع جمستان فى األسبوع. حيث تتضمن البرنامج جمسة 
تمييدية تناولت فييا الباحثتان تعريف الطالب بأىمية البرنامج التدريبى، 

امج،وأوجو االستفادة منو. وفى نياية البرنامج خصصت واألىداف العامة لمبرن
الباحثتان جمسة كان اليدف منيا استرجاع جميع  ما تم التدريب عميو 
بجمسات البرنامج، ثم وزعت الباحثتان استطالع رأى لتقييم الطالب لمبرنامج 

 التدريبى وتحديد أوجو االستفادة منو فى حياتيم المينية المستقبمية.
تنوعت  :ة التعميمية والوسائل المستخدمة فى تنفيذ البرنامجاألنشط -5

الجاد التى تم اإلبداع األنشطة والوسائل المستخدمة طبقًا الستراتيجيات 
التدريب عمييا وبما يسيم فى تحقيق األىداف المرجوة، ومن ىذه األنشطة 

عممية  مراجعة مادة -بوربيونت –فيديو تعميمي  -والوسائل )السبورة التعميمية 
مشاىدة نماذج واقعية  –التكميفات المنزلية  –كتابة تقارير –أوراق عمل –

جمسات عصف ذىنى ومناقشات(، كما تضمن البرنامج  –لالعمال الريادية 
مجموعة من التوجييات واإلرشادات التى تساعد الطالب عمى حل االنشطة 

ناقشة واالنطالق وتوفير جو ودى متسامح ومشجع عمى التعبير والم ،االثرائية
الحر لألفكار االبداعية، واحترام اآلراء المختمفة وتنمية االتصال والتواصل 

 بين الطالب وبعضيم البعض. 
لتقويم تدريب الطالب خالل البرنامج تم استخدام  أساليب تقويم البرنامج: -6

، األسئمة الشفيية والتحريرية المفتوحة والمالحظة المباشرة، والتقويم الذاتى
وفحص أوراق العمل واألنشطة والتدريبات المختمفة. باإلضافة إلى أدوات 

، لريادى المحفز لمطاقات لالبداعيةالتقويم الخاصة بالبحث )مقياس التفكير ا
 مقياس رأس المال النفسى االيجابى(.

عرض البرنامج التدريبى بصورتو المبدئية تم : التأكد من صالحية البرنامج -7
ن األساتذة المتخصصين بمجال المناىج والتدريس ومجال عمى مجموعة م

عمم النفس لالستفادة من آرائيم حول ىدف البرنامج التدريبى وأىميتو، 
مكانية تطبيقو، ومدى مناسبة الجمسات من حيث المحتوى والز  من واألنشطة وا 

. وبعد إجراء التعديالت المناسبة أصبح البرنامج فى االثرائية المستخدمة
 (  صالحًا لمتطبيق عمى مجموعة البحث.2النيائية )ممحق صورتو
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ما وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال االول لمبحث والذى ينص عمى: 
الجاد لتنمية التفكير اإلبداع أسس بناء برنامج تدريبى إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
لدي طالب الفرقة  ياإليجابالريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ورأس المال النفسي 

 األولى بكمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية؟
تم التطبيق القبمى ألدوات البحث:  -1:اجراءات تنفيذ البرنامج التدريبى -رابًعا

مقياس التفكير الريادى المحفز لمطاقات لالبداعية ، مقياس رأس تطبيق 
ب عينة البحث )الفرقة األولى( بكمية عمى الطالالمال النفسى االيجابى 

االقتصاد المنزلى قبل تطبيق البرنامج التدريبى، وذلك فى الفصل الدراسى 
( وذلك لضبط مستوى المجموعة 6868 -6809األول لمعام الجامعى )

 قبل إجراء التجربة عمييا. 
لى تم تنفيذ البرنامج عمى الطالب المقيدين بالفرقة األو تنفيذ البرنامج:  -0

بكمية االقتصاد المنزلي خالل الفصل الدراسى االول لمعام الجامعى 
( وذلك وفًقا لمخطة الزمنية الموضوعة لجمسات 6809-6868)

 البرنامج التدريبى.
بعد االنتياء من تنفيذ البرنامج التدريبى التطبيق البعدى ألدوات البحث: -3

ومقياس  ،بداعيةمقياس التفكير الريادى المحفز لمطاقات لالتم تطبيق 
بعدًيا عمى الطالب بعد االنتياء من  رأس المال النفسى االيجابى
 تطبيق البرنامج التدريبى.  

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة -خامساً 
استعانت الباحثتان باألساليب اإلحصائية اآلتية لمعالجة النتائج والتحقق من 

 صحة الفروض:
لبحث داللة الفروق بين درجات  T-testاختبار "ت" لممجموعات المرتبطة  -

رأس و  التطبيقيين القبمي والبعدى لتحديد مقدار النمو في مستوى التفكير الريادي
وتم التحقق من داللتيا عن طريق  ،لممجموعة التجريبية اإليجابيالمال الفكري 
 قيمة )ت( .
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التفكير إليجاد العالقة االرتباطيو بين تنمية  Pearsonمعامل ارتباط بيرسون  -
 الريادي وتنمية رأس المال الفكري لدى طالب المجموعة التجريبية .

لبيان قوة تأثير المعالجة   (59، 0992)رشدى فام، " 2"مقياس حجم التأثير  -
 التجريبية عمي المتغيرات التابعة.

 )أخالص محمد عبد الحفيظ  وآخرون، Blakeنسبة الكسب المعدلة لبالك  -
 .ر المستقل عمى المتغيرات التابعةى فاعمية المتغي( لبيان مد622،  6882
 :ومناقشتيا ،عرض نتائج البحث، وتفسيرىا -سادساً 

عرض النتائج التي أسفرت عنيا تجربة البحث الميدانية وذلك من  سوف يتم
خالل اإلجابة عن أسئمة البحث واختبار صحة كل فرض من فروض البحث، ثم 

ء اإلطار النظري لمبحث والدراسات السابقة، تفسير ومناقشة ىذه النتائج في ضو 
 اإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صحة فروضو. –فيما يمي  –ويتم 

تم اإلجابة عن السؤال األول لمبحث في الجزء الخاص بإعداد مواد المعالجة 
 اإلجابة عن باقي أسئمة البحث. –فيما يمي –ويتم  ،التجريبية لمبحث

 سؤال الثاني لمبحث:اإلجابة عن ال -أوالً 
ما فاعمية لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ورد في مشكمة البحث وىو: 

الجاد لتنمية ميارات التفكير اإلبداع برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
 "الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية؟

 ن صحة الفرض التالي:قامت الباحثتان بالتحقق م
  الذي ينص عمى أنو: "يوجد فرق دالٍ : صحة الفـرض األولالتحقق من 

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 8.80عند مستوى ) إحصائياً 
التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس التفكير الريادي المحفز 

 ". لمطاقات اإلبداعية لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب قيمة )ت( لمتوسطين مرتبطين 
ومدى داللتيا لمفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين 

( 08وجدول ) ،القبمي والبعدي لمقياس التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية
 يوضح ذلك:
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لمفرق بين متوسطي درجات طالب ( قيمة "ت" ومستوى داللتيا 08جدول )
 المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس التفكير الريادي 

 المحفز لمطاقات اإلبداعية

 التطبيق المتغير
العدد
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 ( يوضح المدرج التكراري لممتوسطات الحسابية لمتطبيقين القبمي والبعدي 0شكل )

 لدى الطالب المحفز لمطاقات اإلبداعية ديلمقياس ميارات التفكير الريا
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 الرسم البيانى السابقين ما يمي:و  يتضح من الجدول
ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي عن متوسط درجات التطبيق القبمي  -

حيث حصل  ،لطالب المجموعة التجريبية في مقياس التفكير الريادي ككل
( بانحراف معياري قدره 005.25الطالب في التطبيق القبمي عمى متوسط )

( بانحراف معياري 606.25وفي التطبيق البعدي عمى متوسط ) ،(06.922)
كما بمغ متوسط الفرق بين التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس  ،(9.556قدره )

( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرق بين 022.08التفكير الريادي ككل )
لتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي متوسطي درجات طالب المجموعة ا

عند  ( وىي دالة إحصائياً 92.292لمقياس التفكير الريادي ككل والتي بمغت )
وال ينطبق ذلك فقط عمى متوسطى مجموع درجات الطالب (، 8.80مستوي )

نما ينطبق أيضا عمى متوسطى درجات الطالب فى كل  عمى المقياس ككل، وا 
وىذا يعني وجود فرق ذو داللة إحصائية . ن استثناءبعد من أبعاد المقياس بدو 

بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس التفكير 
وقيمة مربع آيتا  ،الريادي ككل بمقياس التفكير الريادي لصالح التطبيق البعدي

(2η( لمقياس التفكير الريادي ككل" ىي" )وىذا يعني أن نسبة 8.990 )
( من التباين الحادث في مستوى التفكير الريادي ككل )المتغير 99.0%)

برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات إلى استخدام ذلك التابع( يرجع 
( وىي 08.599بمغت ) (d))المتغير المستقل(، كما أن قيمة الجاد اإلبداع 

قد حدث  نوأوىذا ما يشير إلي تعبر عن حجم تأثير كبير لممتغير المستقل .
نمو واضح ودال في ميارات التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية لدى 

ويعني ىذا قبول الفرض األول من فروض البحث، وبذلك عينة البحث. طالب 
 تمت االجابة عن السؤال الثاني الذي ورد في مشكمة البحث 

تيجيات لمتحقق من فاعمية البرنامج التدريبي اإلثرائي القائم عمي استرا
ميارات التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية تم فى تنمية الجاد اإلبداع 

وقد جاءت النتائج كما يوضحيا  ،تطبيق نسبة الكسب المعدل لبالك وداللتيا
 (:00الجدول التالي )
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  التفكير الريادي( معدل الكسب لبالك وداللتيا عمى ميارات 00جدول )
 ريبيةلدى طالب المجموعة التج

 الدرجة المتغير
 العظمى

المتوسط 
 القبمي

 المتوسط
 البعدي

درجة 
 الكسب

نسبة الكسب 
المعدلة لبالك 

Blake 
 داللتيا

التفكير الريادي المحفز 
 مقبولة 0.229 022.0 606.25 005.25 268 لمطاقات اإلبداعية

(، وىى 0.229) بمغت نسبة الكسب المعدلةيتضح من الجدول السابق أن 
فاعمية ( وىذا يدل عمى 0.6بة مقبولة حيث أنيا أكبر من الحد الفاصل )تعد نس

الجاد في تنمية اإلبداع استخدام البرنامج التدريبي اإلثرائي القائم عمي استراتيجيات 
كمية الب الفرقة األولىبميارات التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية لدى ط

 ،ىذا قبول الفرض األول من فروض البحث ويعني االقتصاد المنزلي عينة البحث.
 وتمت االجابة عن السؤال الثاني بالبحث.

 التفكير الريادى المحفز لمطاقات االبداعية بتنمية الخاصة النتائج تفسير
 :مناقشتياو 
وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في أثبتت النتائج -

، فكير الريادي لصالح التطبيق البعديالتطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الت
قيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب  حيث بمغت

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس التفكير الريادي 
ويمكن ارجاع ىذه  (8.80) عند مستوي ( وىي دالة إحصائياً 92.292)

 النتيجة إلى:
الجاد قد ساعد عمى توفير اإلبداع ستخدام استراتيجيات أن التدريب عمى ا -0

مواقف وأنشطة اثرائية تضع الطالب فى موقع المسئولية، وتتطمب المثابرة 
ابداعية النجازىا. مما ساىم فى ممارسة و  والتحدى والتفكير بطريقة نقدية

 ,Burgoyne)التفكير الريادى المبدع . وتتفق ىذه النتيجة مع ودراسة 

التى أكدت عمى أىمية تحفيز  (Ncanywa, 2019)ودراسة  ،(2005
الطالب عمى االنغماس فى أنشطة اثرائية ومواقف تساعد فى تنمية 

 األفكار الريادية المستقبمية.
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الجاد فى تنمية البنية اإلبداع يم تدريب الطالب عمى استراتيجيات اس -6
االبداعية،  المعرفية لدييم بشكل متكامل، وتشجيعيم عمى توليد األفكار

المخاطرة و  اإلبداعوالتحرك الذىنى فى زوايا متعددة مما جعميم أقدر عمى 
 .  وليد األفكار الريادية االبداعيةفى ت

الجاد الفرصة اإلبداع أتاحت االنشطة االثرائية القائمة عمى استراتيجيات  -2
أمام الطالب لالنخراط النشط فى عممية التفكير بحرية مطمقة من خالل 

الفروض ومواجية المشكالت والتحديات بطريقة ابداعية. كما فرض 
ساىمت فى استثارة أذىانيم الكتشاف طرق بديمة ورؤى جديدة نحو 

أزىار وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من: ) األفكار الريادية المستقبمية.
التى أثبتتا فعالية استراتيجيات  (6809بو العال، (، )ىالة أ6802مجيد، 
 الجاد فى تنمية االفكار االبداعية والميارات الريادية المستقبمية. ع اإلبدا

اشتمل البرنامج التدريبى عمى المناقشات الجماعية بين الطالب وبعضيم  -2
ة، اإليجابيالبعض مما ساعد عمى خمق بيئة يسودىا التفاعل والمشاركة 

افة إلى وحرية إبداء الرأى وتقبل األفكار ووجيات النظر المختمفة، باإلض
العمل الجماعى أثناء القيام بأداء األنشطة االثرائية المختمفة أثناء تطبيق 

االتصال والتواصل البرنامج مما أدى إلى اكتساب الطالب لمميارات 
  .خرينااليجابى مع اآل

الجاد عمى اإلبداع ساعدت االنشطة االثرائية القائمة عمى استراتيجيات  -5
ير المختمفة، واصدار األحكام الصائبة، ممارسة الطالب لميارات التفك

والتفرد مما ساىم فى تنمية اإلبداع والتدريب عمى ميارات التخطيط و 
الشخصية الريادية المبدعة. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من: 

)سيام (، 6800ميساء مصطفى، ) ،(6889محمد نوفل، أماني الحصان، )
اإلبداع دراسات فاعمية استراتيجيات حيث أثبتت ىذه ال (6800 ،الكعبي
 .ى تنمية ميارات التفكير المختمفةالجاد ف

 :اإلجابة عن السؤال الثالث لمبحث -اثانيً 
ما فاعمية برنامج تدريبي : ينص عمىلإلجابة عن السؤال الثالث الذي 

 اإليجابيالجاد لتنمية رأس المال النفسي اإلبداع إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
بالتحقق من صحة  تانقامت الباحثوء متطمبات سوق العمل المستقبمية؟" في ض

 الفرض التالي:



 الجاد اإلبداع برنامج تدريبي إثرائي قائم عمي استراتيجيات 
 اإليجابياقات اإلبداعية ورأس المال النفسي لتنمية التفكير الريادي المحفز لمط

 لدي طالب كمية االقتصاد المنزلي في ضوء متطمبات سوق العمل المستقبمية 
 

 

696 

  يوجد فرق دال : الذي ينص عمى أنوالتحقق من صحة الفرض الثاني
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة 8.80إحصائيا عند مستوى )

 يجابياإلالتجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس رأس المال النفسي 
 لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي. 

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب قيمة )ت( لمتوسطين مرتبطين 
ومدى داللتيا لمفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين 

 ( يوضح ذلك:06، وجدول )اإليجابيالقبمي والبعدي لمقياس رأس المال النفسي 
مة "ت" ومستوى داللتيا لمفرق بين متوسطي درجات طالب ( قي06جدول )

 اإليجابيالمجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس رأس المال النفسي 

 التطبيق المتغير
 العدد
 ن

المتوسط 
 الحسابي
 م

متوسط 
الفرقبين 
 التطبيقين
 ¯ف

 االنحراف
 المعياري
 ع

 االنحراف
المعياري 
 لمفروق
 عف

درجات 
 حريةال

 دح
 ت المحسوبة

الداللةعند 
 2.21مستوي

 قيمة
2η 

 قيمة
d 

حجم 
 التأثير

الكفاءة 
 الذاتية

 44.44 82 القبمي
36.02 

3.820 
5.975 79 54.185 

 
 دالة

 كبير 6.258 2.974
 5.034 82.64 82 البعدي

 األمل
 35.74 82 القبمي

37.51 
4.882 

5.964 79 56.058 
 
 دالة

 كبير 6.092 2.976
 3.372 73.05 82 البعدي

المرونة 
 ةاإليجابي

 35.12 82 القبمي
47.72 

3.689 
4.980 79 85.637 

 
 دالة

 كبير 9.575 2.989
 4.059 80.82 82 البعدي

 التفاؤل
 39.11 82 القبمي

36.52 
5.419 

5.321 79 61.585 
 
 دالة

 كبير 6.885 2.982
 4.928 75.61 82 البعدي

التوجو 
 نحو الحياة

 43.55 82 القبمي
46.32 

4.971 
5.568 79 74.381 

 
 دالة

 كبير 8.316 2.986
 3.081 89.85 82 البعدي

المقياس 
 ككل

 197.94 82 القبمي
024.01 

14.161 
10.924 79 141.543 

 
 دالة

 كبير 15.805 2.996
 9.410 420.15 82 البعدي
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( يوضح المدرج التكراري لممتوسطات الحسابية لمتطبيقين القبمي والبعدي 6شكل )

 لدى طالب المجموعة التجريبية اإليجابيلمقياس رأس المال النفسي 
 :ما يمي ينالسابقالرسم البيانى و  يتضح من الجدول

 ارتفاع متوسط درجات التطبيق البعدي عن متوسط درجات التطبيق القبمي -
حيث  ،ككل اإليجابيلطالب المجموعة التجريبية في مقياس رأس المال النفسي 

( بانحراف معياري 092.92حصل الطالب في التطبيق القبمي عمى متوسط )
( بانحراف 286.05وفي التطبيق البعدي عمى متوسط ) ،(02.020قدره )

والبعدي (، كما بمغ متوسط الفرق بين التطبيقين القبمي 9.206معياري قدره )
( درجة، وقيمة )ت( 682.60ككل ) اإليجابيلمقياس رأس المال النفسي 

المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في 
ككل والتي بمغت  اإليجابيالتطبيقين القبمي والبعدي لمقياس رأس المال النفسي 

وال ينطبق ذلك فقط (،  8.80) عند مستوي ( وىي دالة إحصائياً 020.522)
نما ينطبق أيضا  عمى متوسطى مجموع درجات الطالب عمى المقياس ككل، وا 

رأس المال النفسي  عمى متوسطى درجات الطالب فى كل بعد من أبعاد مقياس
وىذا يعني وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي . بدون استثناء اإليجابي

دي لمقياس رأس المال النفسي درجات الطالب في التطبيقين القبمي والبع
( " 2ηقيمة مربع آيتا )كما بمغت ككل لصالح التطبيق البعدي،  اإليجابي

( وىذا يعني أن نسبة 8.992ككل ) اإليجابيلمقياس رأس المال النفسي 
ككل  اإليجابي%( من التباين الحادث في مستوى رأس المال النفسي 99.2)

ثرائي قائم عمي اإلتدريبيالبرنامج الخدام إلى استذلك يرجع و )المتغير التابع ( 
بمغت  (d))المتغير المستقل(، كما أن قيمة الجاد اإلبداع استراتيجيات 
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( وىي تعبر عن حجم تأثير كبير لممتغير المستقل.وىذا ما يشير 05.065)
 اإليجابيإلي أنو قد حدث نمو واضح ودال في أبعاد مقياس رأس المال النفسي 

عة التجريبية ؛ نتيجة الستخدام البرنامج تدريبي إثرائي قائم لدى طالب المجمو 
 الجاد.اإلبداع عمي استراتيجيات 

ولمتحقق من فاعمية البرنامج التدريبي اإلثرائي القائم عمي استراتيجيات  -
تم تطبيق نسبة الكسب  اإليجابيرأس المال النفسي  فى تنميةالجاد اإلبداع 

جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي  وقد ،المعدل لبالك وداللتيا عمى
(13:) 

 ( معدل الكسب لبالك وداللتيا 02جدول )
 لدى طالب المجموعة التجريبية اإليجابيعمى رأس المال النفسي 

 الدرجة المتغير
 العظمى

المتوسط 
 القبمي

 المتوسط
 البعدي

درجة 
 الكسب

نسبة الكسب المعدلة 
 داللتيا Blakeلبالك 

رأس المال 
فسي الن

 اإليجابي
 مقبولة 0.682 682.60 286.05 092.92 225

وىى  ،(0.682نسبة الكسب المعدلة بمغت )يتضح من الجدول السابق أن 
( وىذا يدل عمى فاعمية 0.6تعد نسبة مقبولة حيث أنيا أكبر من الحد الفاصل )

تنمية في الجاداإلبداع عمي استراتيجيات القائم  رائياستخدام البرنامج التدريبي اإلث
لدى طالب الفرقة االولى بكمية االقتصاد المنزلي عينة  اإليجابيرأس المال النفسي 

 .البحثب السؤال الثالث وتمت االجابة عن ،قبول الفرض الثاني وبذلك يتم البحث.
 :مناقشتياو  اإليجابيرأس المال النفسي  بتنمية الخاصة النتائجتفسير 

لة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب وجود فرق ذو دالأشارت النتائج إلى
لصالح التطبيق  اإليجابيمقياس رأس المال النفسي ينالقبمى والبعدىمالتطبيقفى 

)ت( المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالب  البعدى، حيث بمغت قيمة
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس رأس المال النفسي 

ويمكن  (8.80عند مستوي ) ( وىي دالة إحصائياً 020.522ككل ) بياإليجا
 إرجاع ىذه النتيجة إلى:
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  الجاد ساعدت عمي اإلبداع أن االنشطة االثرائية القائمة عمي استراتيجيات
تحرير دافعية الطالب من البقاء عالقين في الفشل الذي قد يعترضيم، 

لحماس ويكونوا أكثر اعتزازّا ومساعدتيم أن يصبحوا أفراد مميئين بالطاقة وا
ة نحو تحمل ومواجية أحداث الحياة اإليجابيبمستقبميم ولدييم المرونة 

الضاغطة وذلك من خالل تدريب الطالب عمى توظيف استراتيجية التركيز 
 ة، ومواجية التحديات والمنافسةاإليجابيوالتحدى فى توليد األفكار الصحيحة 

 ية. اطالق العنان لمطاقات االبداعو 
  الجاد اإلبداع كما ساعدت االنشطة االثرائية التي بنيت عمي استراتيجيات

والتي ىدف الي توليد الدافعية لدي الطالب وزادت لدييم الرغبة في التفكير 
بإيجابيو في ضوء المتطمبات المستقبمية وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع 

 ( 6889)محمد نوفل، اماني الحصان، دراسة 
 الجاد في تحرير اإلبداع النشطة االثرائية القائمة عمي استراتيجيات حفزت ا

طالق  الطالب من القيود الفكري وعوامل االحباط والخوف من المستقبل وا 
قاسم ميدي العنان في التفكير المستقبمي ويتفق ذلك مع نتائج دارسة 

 (.6800) (، دراسة اسماء صالح6800)
 عمي مناقشة اإلبداع ة عمي استراتيجيات اعتمدت االنشطة االثرائية القائم

المواقف الحياتية والمجتمعية التي تمثل مشكالت حقيقة في حياة الطالب مما 
أدت الي لمس المشاعر الحقيقة لدي الطالب وساعدتيم عمي أطالق العنان 
حول حميا من خالل التفكير بايجابية ومرونة في عرض الحمول وتغيرىا 

ذلك يدل عمي ارتفاع ابعاد رأس المال النفسي وقف لمتطمبات الموقف و 
 . لدي الطالب اإليجابي

  :اإلجابة عن السؤال الرابع لمبحث -ثالثاً 
ميارات نمو ما العالقة بين  :ينص عمىلإلجابة عن السؤال الرابع الذي 

قامت  "؟اإليجابيالتفكير الريادي المحفز لإلبداع وأبعاد رأس المال النفسي 
 قق من صحة الفرض التالي:بالتح تانالباحث
  توجد عالقة ارتباطيو  والذي ينص عمى أنو:التحقق من صحة الفرض الثالث

( بين التفكير الريادي المحفز 2.21موجبة دالة إحصائيا عند مستوى )
كمية الب الفرقة األولىبلدى ط اإليجابيلمطاقات اإلبداعية ورأس المال النفسي 

 . االقتصاد المنزلي
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صحة ىذا الفرض تم حساب قيمة معامل ارتباط بيرسون ولمتحقق من 
Pearson  بين درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي عمى

لمقياس التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية، ودرجاتيم عمى مقياس رأس 
 ( يوضح ذلك:02، وجدول )اإليجابيالمال النفسي 

  طالبباطية بين درجات دراسة العالقة االرت (02جدول )
 التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعيةمقياس في  المجموعة التجريبية

 اإليجابيرأس المال النفسي ودرجاتيم في مقياس 
قيمة معامل  أطراف العالقة العدد

 االرتباط )ر(
مستوى 
 الداللة

مدى قوى 
 العالقة

اتجاه 
 العالقة

ت التفكير الريادي المحفز لمطاقا 08
العالقة  8.80 8.09 اإليجابيرأس المال النفسي  ×اإلبداعية

 قوية جدا
طردية 
 موجبة

 

 
 ( العالقة االرتباطية بين درجات طالب المجموعة التجريبية 2شكل )

 في مقياس التفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ودرجاتيم 
 اإليجابيفي مقياس رأس المال النفسي 

 ما يمي:لرسم البيانى السابقين وايتضح من الجدول 
وجود عالقة ارتباطية )طردية موجبة( بين درجات الطالب في مقياس التفكير  -

الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية ودرجاتيم في مقياس رأس المال النفسي 
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( وىي دالة عند 8.000؛ حيث بمغت قيمة معامل ارتباط بيرسون )اإليجابي
 .(8.80مستوى )

تفكير الريادي المحفز لمطاقات اإلبداعية، ومتغير رأس المال أن متغير ال
مرتبطين ارتباط طردي قوي جدا فيتزايدا االثنين معا ويتناقصا  اإليجابيالنفسي 

عن  وتمت االجابةويعني ىذا قبول الفرض الثالث من فروض البحث،  .معاً 
 ويمكن إرجاع ىذه النتيجة إلى: .البحثبالسؤال الرابع 

الجاد نمى لدييم القدرة عمى اإلبداع الطالب عمى استراتيجيات أن تدريب  -
التنظيم الذاتى لعممية التفكير، وتتدفق األفكار وتعدد الرؤى المستقبمية الطموحة، 
وايجاد البدائل والقدرة عمى مواجية التحديات والمنافسة وحل المشكالت التى 

آلخرين، باإلضافة إلى تواجييم، وتقبل وجيات النظر والتواصل االيجابى مع ا
زيادة قدراتيم عمى استخدام الميارات العقمية فى تحديد األفكار اإلبداعية. كل 
ذلك كان لو عظيم األثر فى تنمية واكتساب ميارات التفكير الريادى المحفز 
لالبداع والذى أثر بإيجابية فى تنمية رأس المال النفسى االيجابى المتمثل 

(  لدي طالب المرونة-التوجو نحو الحياة-األمل-فاؤلالت-الكفاءة الذاتيةفى)
)زكية وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة الفرقة األولى بكمية االقتصاد المنزلى. 

( التى أثبتت وجود عالقة ارتباطية بين تنمية الميارات الريادية 6805عبد اهلل، 
 وميارات النضج الشخصى المتمثمة فى الفاعمية الذاتية والمرونة.

 :صيات البحثتو 
 :بضرورة تانالباحث توصي السابقة النتائج عمى بناء

)الكفاءة الذاتية، وىما  اإليجابيمال النفس الرأس ابعاد ز االىتمام بتطوير يترك .1
ليتناسب مع لدي طالب الجامعو ( ، التوجو نحو الحياةالتفاؤل، األمل، المرونة

اإلنجازات تتحقق لن حيث ، االعمال المستقبميواالستثمار والتقدم المحرز في 
و لدي طالب اإليجابيتعزيز نقاط القوة باستدامتيا إال عندما يتم االىتمام 

 المؤسسات والشركات في المستقبل.، التي تعد المفتاح الرئيسي لنجاح الجامعو
توفير البيئة التعميمية التي تدعم تنمية ابعاد رأس المال الفكري لدي طالب  .6

 م أنشطو تحفزية لمشروعات مستقبمية.الجامعو، من خالل تقدي
 ليشجع الثانوية، ثم األساسية المرحمة من ابتدا التعميم نظام في النظر إعادة .2

 التفكير عمى الطالب وتشجيع الواقع، محاكاة خالل من الريادى التفكير عمى
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 الطالب ثقة تعزيز االبداع، مجال في قدراتيم زيادة البناء، النقدي العممي
 خرين،اآل مع التواصل رأيو، إلبداء لو المجال إفساح ذاتو، عن عبيرالت بنفسو،
 .المجتمع في الريادة ثقافة لنشر

 لطالب الريادية الشخصيةبناء  يميعزز الجامع التعميم نظام في النظر إعادة .2
 في جديدة تخصصات إضافة أو الريادة، في مساقات طرح الجامعى من خالل

 .المجال ىذا
 تراعي التيوورش العمل والندوات  التدريبية بالدورات امعةالج طالب استيداف .5

 بما واعدادىم لتأىمييم واالبداع المخاطرة روح لدييم وتنمى المختمفة احتياجاتيم
 . يةالمستقبم العمل سوق احتياجات مع يتناسب

تصميم الميام والنشاطات التربوية التى تتضمنيا المناىج الدراسية بمختمف  .2
العام بصفة تحفيزية وذات أبعاد تطبيقية نحو ممارسة التفكير مراحل التعميم 

 الريادى واكتساب ميارات رأس المال النفسى االيجابى.
الجادالتى تساعد اإلبداع  الستراتيجيات المنزلى االقتصاد تعميم برامج تضمين .2

، الحاجات وتمبية المشكالت لحل مألوفة غير جديدة أفكار توليدالطالب عمى  
دراك  لضمان النجاح فى العمل المستقبمى. األىداف تحقيق مسار وا 

تطوير طرق التعميم التى تركز عمى ابداعات الطالب واستخدام استراتيجيات  .0
 طرح عمى تحفيزىمو  ،دراستيم أثناء واإلبداع الريادة عمىتدريسية تشجعيم 

 .فعمية مشروعات إلى بمورتياو  إبداعية، أفكار
ديين ناجحين الستفادة الطمبة من تجاربيم ضرورة عقد اجتماعات مع ريا .9

 المشكالت والمعوقات التى واجيتيم.تعرف وخبراتيم، كذلك 
  :المقترحات المستقبمية لمبحث

التدريسي اإلبداع و  اإليجابيدراسة أثر العالقة االرتباطيو رأس المال النفسي  .0
 لدي الطالب المعمم بمادة االقتصاد المنزلي.

بمتغيرات أخري مثل  اإليجابيبعاد رأس المال النفسي جراء دراسة تتناول أإ .6
كاديمي، اة الوظيفية، التنظيم الذاتي، األداء األإدارة المعرفة، جودة الحي

 المواطنو التنظيمية.
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برنامج تدريبى ألعضاء ىيئة التدريس، بيدف تنمية قدراتيم عمى تصميم  .2
ريادى ورأس المال لاستراتيجيات تدريسية تعمل عمى تنمية ميارات التفكير ا

 يجابى.النفسى اإل
اجراء المزيد من الدراسات لمطالب الجامعيين باستخدام برنامج قائم عمى  .2

الجاد عمى متغيرات أخرى تأىميم لسوق العمل المستقبمى اإلبداع استراتيجيات 
 .نتج المبدع،  التفكير عال الرتبةمثل: التفكير الم
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 المراجع
  :ةالمراجع العربي -والً أ

تأثير رأس المال . (6805احسان دىش جالب، يوسف موسي سبتي آل طعين )
مجمة القادسية لمعموم االدارية  .في األداء االبداعي اإليجابيالنفسي 

 .69-2، ص 2، العدد02واالقتصادية، المجمد 
دور التعمم الثانوي الفني المزدوج في اكساب طالبو . (6802أحمد غنيمي ميناوي )

مجمة دراسات عربية . دة االعمال لمواجية مشكمة البطالة في مصرثقافة ريا
 الجزء الثاني عشر.  ،(56العدد ) ،عمم النفسفي التربية و 

فاعمية برنامج تعميمى تعممى مستند . (6802قبيل حسين ) ،أحمد كاظم المساعدى
ة رسال .الجاد فى تنمية الدافعية العقمية لدى طمبة الجامعةاإلبداع إلى نظرية 

 بغداد . ،العراق ،الجامعة المستنصرية ،كمية التربية ،دكتوراه غير منشورة
. (6882أخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفي حسين باىي، عادل محمد النشار )

 التحميل اإلحصائي في العموم التربوية، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية.
 االفكار ديلتول االبداع قوى فيتوظ ةيفيك الجاد، اإلبداع. (6800)ادواردديبونو

http://creative.web.net/node/691 

الجاد لدى طالبات اإلبداع بناء برنامج ومقياس . (6802أزىار محمد مجيد )
 . جامعة بغداد ،المجمد الثانى ،(662العدد ) ،مجمة االستاذ. الجامعة

لتوظيف تصور مقترح لتنمية ميارات لريادة األعمال وا. (6800أسماء مراد صالح )
مجمة . لدى طالب جامعة القاىرة فى ضوء مدخل ادارة الجودة الشاممة

 اكتوبر. ،(6جزء ) ،العدد الرابع،العموم التربوية
مسارات التحول بمؤسسات التعميم الجامعى المصرى . (6800ايمان جمعة محمد )

كفر   ،دراسة استشرافية" مجمة كمية التربية. نحو صيغة الجامعة الريادية
 يخ .  الش

دارة منظمات األعمال. (6808بالل خمف السكارنة ) دار المسيرة  ،عمان. الريادة وا 
 لمنشر والتوزيع والطباعة.

رؤية . (6802أيمن جابر حسونة )، مرفت رشاد أحمد، تفيده سيد أحمد غانم
مقترحة لتكامل مشروعات األنشطة الطالبية القائمة عمى تنمية المجتمع 
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نمية التفكير الريادى لدى الطالب فى المدارس المحمى ودورىا فى ت
ورقة عمل مقدمة لممؤتمر الطالبى االول لكمية االداب جامعة . والجامعات
 ،والتفكير الريادىاإلبداع االنشطة الطالبية ودورىا فى تنمية ، بنى سويف

 .مارس 62
االحتراق . (6800توفيق مصمح صالح السنباني، عامر عبد الوىاب السنباني )

الوظيفي وأثره عمي رأس المال النفسي لدي العاممية في ىيئة مستشفي ذمار 
 ،0مجمة اآلداب، كمية االداب، جامعة ذمار، العدد  .العام من وجية نظرىم

 .29 -22سبتمبر، ص 
تصور نفسي مقترح إلعداد معمم لمتربية االخالقية . (6802حنان فوزي أبو العال )

 اإليجابيفي ضوء مفيوم رأس المال النفسي  بنظام التعميم المصري مستقبالً 
المؤتمر الدولي الثالث: مستقبل إعداد . لمواجية التحديات الفكرية المعاصرة

أكتوبر بالتعاون مع  2كمية التربية جامعة  ،المعمل وتنمية بالوطن العربي
 .988-025، ص 6802 ،، ابريل2رابطة التربويين العرب، مجمد 

دور عوامل الرضا الوظيفي في . (6802الطالباني ) خولة عبد الحميد محمد
، في المعيد التقني بابل ةالمحافظو عمي راس المال الفكري دراسة تحميمي

–206، مجمة العموم اإلنسانيو، جامعة بابل، ص 2، العدد 60المجمد 
288. 
حجم التأثير" الوجو المكمل لمداللة اإلحصائية، . (0992) منصور رشدي فام

مصرية لمدراسات النفسية، المجمد السابع، العدد السادس عشر، المجمة ال
 يونيو .

فاعمية برنامج توجييى قائم عمى النظرية االجتماعية . (6805زكية سعيد عبداهلل )
المعرفية المينية فى تنمية ميارات النضج الشخصى والميارات المينية 

افظة جنوب المرتبطة بريادة األعمال لدى طمبة الصف الحادى عشر بمح
، جامعة السمطان قابوس ،كمية التربية ،رسالة ماجستير غير منشورة .الباطنة
 عمان.

رأس المال الفكري  .(6806سعد عمي حموده العنزي، ابراىيم خميل ابراىيم )
رتكزات الجوىريو لمبناء )منظور فكري في المكونات والم اإليجابي
كمية  ،االقتصادية واإلدارية، مجمة العموم 25، العدد 00(، مجمد والتطوير

 .20-0االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، ص 
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مستوى توفير الخصائص الريادية وعالقتيا . (6802سمطان )محمد شاىر سعدية 
دراسة تطبيقية عمى طمبة البكالوريوس  –ببعض المتغيرات الشخصية 

مجمة الجامعة . تخصص إدارة األعمال فى جامعات الضفة الغربية
 (.6العدد ) ،62مجمد  ،اسات االقتصادية والسياسيةلمدر 

رأس المال النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات لدي . (6800سيام مطشر الكعبي )
كمية االداب، جامعة بغداد، . منتسبي الجامعو من التدريسيين والموظفين

 .209 – 298)كانون األول(، ص  062العدد 
المؤتمر . ادة فى المؤسسة الصناعةوالرياإلبداع . (6802عبيد )محمد شاىر 

 ،واالبتكار فى منظمات االعمال ( االردناإلبداع العممى الدولى حول )
 مايو . ،مركز البحث وتطوير الموارد البشرية

أثر رأس المال النفسي . (6805صباح محمد موسي، سحر أحمد كرجي )
ة تحميمية ألراء في االداء االستراتيجي إلدارة الموارد البشرية دراس اإليجابي

مجمة االدارة  .عينو من التدريس في الجامعو المستنصريو كمية اليندسة
 . 082 – 05 ص، 085، العدد 20 ةواالقتصاد، السن

الفكرى لمنشر اإلبداع شركة . صناع االبداع. (6880السويدان )محمد طارق 
 والتوزيع والطباعة .

مجمة  .الجاد لدى طمبة الجامعةاإلبداع  .(6802زينب صالح ) ،عبد العزيز حيدر
 (.62)العدد  ،بحوث العموم النفسية والتربوية

(. التعميم الريادى مدخل لدعم توجو طالب الجامعة نحو 6805عصام سيد أحمد )
 (.066الريادة والعمل الحر. مجمة كمية التربية، جامعة بورسعيد، العدد )

لميارات الريادية لطالبات دور تعزيز ا. (6800سموى أبو ضيف ) ،عموية الزبير
 :جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية في دعم المشروعات الصغيرة

أماراباك، دراسة تطبيقية عمي مركز التوظيف وزياده األعمال مجمة 
 .( 28) عدد ،( 9) مجمد ،، العربيو لمعموم والتكنولوجيااالكاديمية األمريكية

صاحبات . (6889دان محمد العكاليك )فؤاد نجيب الشيخ، يحيي سميم ممحم، وج
األعمال الرياديات في األردن: سمات وخصائص، المجمة األردنية في إدارة 
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األردن.  (،6889ديسمبر/ كانون األول  20)2، العدد5األعمال، المجمد
 .560 -292ص

الجاد في اكتساب المفاىيم اإلبداع ثر استراتيجية . أ(6800قاسم اسماعيل ميدي )
، 662مجمة االستاذ، العدد . لدي طالب الصف االول متوسط ةالتاريخي

 .028 -025ص  ،كانون االول
دى بونو لمطباعة . الجاد مفاىيم وتطبيقاتاإلبداع . (6889محمد بكر نوفل )

 .0ط، االردن ،عمان ،والنشر
ثر برنامج في استراتيجيات . أ(6889محمد بكر نوفل، أماني محمد الحصان )

ي تنمية التفكير المتوازي والتحصيل الدراسي في مقرر تنمية الجاد فاإلبداع 
الجمعية السعودية لمعموم التربوية . ميارات التفكير لدي طالبات الجامعو

 .22 -22، نوفمبر، ص 22والنفسية، العدد 
استراتيجية مقترحة لمتربية لريادة األعمال . (6802محمود سيد عمى أبو سيف )
مجمة . مصرى فى ضوء بعض االتجاىات المعاصرةبالتعميم قبل الجامعى ال

 الجزء الثانى.، (022العدد ) ،جامعة األزىر ،كمية التربية
دور جودة حياة العمل في العالقات بين . (6800بو سيف )أمحمود سيد عمي 

رأس المال النفسي ومستوي االلتزام التنظيمي لدي أعضاء ىيئة التدريس 
المجمة الدولية . بالمممكة العربية السعوديو بكمية التربية في جامعو الطائف

 .000-089، يوليو، ص 6، العدد0آلفاق المستقبل، المجمد 
 ،القاىرة. ميارات االتصال الفعال مع االخرين. (6806أبو النصر )محمد مدحت 

 المجموعة العربية لمتدريب والنشر.
رىا في تطوير وأث ةخصائص القيادة النسوي. (6802مريم سميمان عباس الدليمي)

دراسة تحميمية من . رأس المال النفسي: اختيار الدور المعدل لقوة الخبرة
رسالة . وجية نظر المرؤوسين في مدارس التعميم الخاص في عمان

ماجستير في إدارة األعمال، قسم إدارة األعمال، كمية األعمال، جامعة 
 .69الشرق االوسط، ص 

اعداد الشباب العربى لسوق  .(6802والعموم )العربية لمتربية والثقافة  ةالمنظم
( في قطاع 60العمل.استراتيجية الدراج ريادة األعمال وميارات القرن )

 الجميورية التونيسية: البرنامج العربي لمتحسين جودة التعميم. ،التعميم العربي
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الجاد اإلبداع فاعمية وحدة مقترحة عمى نظرية . (6800ميساء محمد مصطفى )
ة ميارات التفكير الجانبى واألداء التدريسى لدى الطالب المعممين فى تنمي

 جامعة بنيا. ،مجمة كمية التربية. شعبة الفمسفة واالجتماع بكمية التربية
مقترح تدريبى لتأىيل فتيات الجامعة لريادة . (6800نعمة مصطفى رقبان )

عدادىن لمتخطيط لممستقبل المينى جودة ، ولالمؤتمر الدولى األ،االعمال وا 
 ،سيتمبر 08-9فى الفترة من  ،مركز ضمان الجودة ،التعميم وريادة األعمال

 جامعة المنوفية.
 منظور من لمريادة التعميم لمشروع تقويمية دراسة. (6802) العتيبىعبد المي نور

 مكة القرى، أم جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،إسالمي تربوي
 .السعودية المكرمة،

الجاد اإلبداع استراتيجية مقترحة قائمةعمى نظرية . (6809أبو العال )ىالة سعيد 
لتنمية عادات التمييز وميارات ريادة األعمال المستقبمية لطالبات االقتصاد 

كمية ، المجمة التربوية. المنزلى فى تعزيز القدرة التنافسية لمتعميم النوعى
 .020 -02، ص (26المجمد )، جامعة سوىاج ،التربية

تصور مقترح لتضمن ريادة . (6802) محمد  منال فتحي عبد اهلل، ام مصطفيىي
"األشغال الفنية لتنمية ميارات التفكير الريادى النتاج  األعمال في مقرر

 ،التربية ةمجمة كمي .مشروع متناىي الصغر لدي طالب االقتصاد المنزلي
 .الجزء األول ،العدد الرابع ،جامعة المنوفية

 التفكير عمى قائمة تدريس استراتيجية فاعمية. (6802) لبن بوأ المرسى وجيو
 ولاأل الصف تالميذ لدى االبداعية القراءة ميارات تنمية فى الجانبى

 .(022) والمعرفة القراءة مجمة عدادى،اإل
 تدريس في الجاد بداعاإل استراتيجيات استخدام أثر. (6808) عبده بيومى ياسر

 لدى استخداميا نحو واالتجاه التعمم وأساليب مياراتو تنمية عمى العموم
 المجمد ،(التربوية العموم) طيبة جامعة مجمة ،االبتدائية المرحمة تالميذ

 .(6) العدد ،الخامس
( زيادة األعمال الصغيرة والمتوسطة ودورىا في الحد من 6802ياسر سالم المرى )

رسالة دكتوراه غير . ةالبطالة المممكو العربيو السعودية دراسة تحميمية مقارن
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المممكة  ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،كمية الدراسات العميا ،منشورة
 العربية السعودية. 

اليندسة النفسيو . (6800يوسف حجيم سمطان الطاني، عامر عبد كريم الذبحاوي )
وأثرىا في رأس المال الفكري: بحث استطالعي آلراء عينة من العاممين في 

، مجمد ةالبصر  ةدارة واالقتصاد، جامعكمية اإل. لعراق لالتصاالتشركة ا
 .020-088ص ، العراق ،08، العدد 08

برنامج  .أسئمة التفكير االبداعي. (6889رياض الشديفات ) ،يوسف قطامي
 عمان  ،دار لمسيرة ،تطبيقي
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