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الشك أن العصر الحديث أصبح يتطلب أنساًنا له مستوى من القدرات العقلية 
أنواع التفكير المختلفة )التفكير  واالبتكارية واإلبداعية التي تساعده على استخدام وممارسة 

التحليلي، التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي(، لذا فأنه عند الحديث عن تطوير التعليم 
واإلصالح التعليمي أصبح االهتمام يتطرق للطلبة المبدعين ومن ثم فأن االهتمام بالتفكير 

لتفكير فقط بشكل عام وكيفية تنميته أصبح ضرورة ملحة في كل مسارات التحديث، وليس ا
بل التفكير اإلبداعي بشكل خاص من أجل إيجاد جيل قادر على مواكبة التقدم التكنولوجي 

 والمعرفي والمعلوماتي الهائل.
فمهارات التفكير كغيرها من المهارات يمكن أن تتحسن وتتطور بالتدريب والممارسة 

عد الطالب على تنمية طاقاتهم والتعليم من خالل مواقف تعليمية يمكن التخطيط لها لتسا
 وقدراتهم اإلبداعية.

وبناء عليه فأن تدريب الطالب على استخدام مهارات التفكير بصفة عامة والتفكير 
اإلبداعي بصفة خاصة ال يتوقف عند مرحلة معينة ولكن تستمر على مدى المراحل التعليمية 

 المختلفة.
اع برنامج تعليم التفكير المختصر ومن البرامج التي تعمل على التدريب على اإلبد

ويتميز برنامج كورت بأنه يقوم على التعامل مع التفكير كمهارة ينبغي  ”CORT“باسم 
استخدامها وليس تعلمها فقط، فهو يؤدي إلى إحداث تنوع باألفكار بالقدر الذي يساعد فيه 

 .الطالب على تقرير األهداف ووضع األولويات وتحسين التفاعل مع األخرين
وانطالًقا من ضرورة الحرص على مواكبة مهنة الخدمة االجتماعية لكل ما هو جديد 
فإن األمر يتطلب أهمية التوصل آلليات لتنمية الفكر اإلبداعي للطالب حتي يمكننا تخريج 
ممارسين قادرين على التعامل مع متغيرات العصر بفكر ورؤوى جديدة، لذا فقد  جاءت هذه 

هام من أنماط التفكير وهو التفكير اإلبداعي. لذا فقد تحددت عنوان  الورقة لتتناول نمط
بداعي في تنمية مهارات التفكير اإل ”CORT“الورقة في "آليات استخدام برنامج كورت 

 لطالب الخدمة االجتماعية"
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 وتتضمن الورقة المحاور التالية:
 لتعليم مهارات التفكير ”CORT“المحور األول: برنامج كورت 

 تعريف ببرنامج كورت.ال -1

 أهداف برنامج كورت. -2

 مكونات برنامج كورت ومهاراته. -3

 المحور الثاني: مهارات التفكير اإلبداعي
 مهارة الطالقة. -1

 مهارة المرونة. -2

 مهارة األصالة. -3

آليات استخدام برنامج كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لطالب المحور الثالث: 
 الخدمة االجتماعية.

 لتعليم مهارات التفكير: CORTبرنامج كورت : ر األولالمحو 
 التعريف ببرنامج كورت:-0

يعد برنامج الكورت من أكثر البرامج المستخدمة عالمًيا لتعليم التفكير بشكل مباشر، حيث 
أنه يتناول ذلك النوع من التفكير الذي يدعو إلى مجال اإلدراك الرحب، ويسعى إلى اإلحاطة 

وع أو معضلة يواجهها الطالب في سبيل البحث عن حلول لها وتتعلق بجميع جوانب أي موض
دروس الكورت باإلدراك الحسي فيما يختص بالتفكير، وينطلق "دي بونو" في برنامجه للتفكير من 

، 20: 1)مسلمة قوامها أنيه يمكن تعليم التفكير على اعتبار أن التفكير يبسط األشياء والمواقف.
35) 

م ويتميز 1075هذا البرنامج عام  "Edward Debono" ، " ونـوب ديووضع "إدوارد 
الدراسية المختلفة  المراحليصلح لالستخدام في و االستفادة منه في اطار المـواد الدراسـية  بإمكانية

ة، كما ان البرنامج مصمم علـى شـكل يوالجامع من المرحلة األساسية مرورًا بالمرحلة الثانوية بدءاً 
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فهمها  لقائمين بالبرنامجا تخدم كل منها أهدافًا محددة مما سهل على مستقلة تمستويا دروس أو
 كامل من حيث وضوح اهدافه واسـاليبمتإلى ان البرنامج  بصورة متدرجة إضافة للطالبوتقديمها 

يشتمل عليها والتي تحقق شرط االثـارة  التعليمية الالزمة والدروس النموذجية التي تعليمه والمواد
 (231: 2)ة.العقلي وقـدراتهم الطالببغض النظر عن مستويات  لطالبا تمـام لـدىوااله

كما يرى "دي بونو" أن البرنامج يركز على مفهوم خاص للتفكير واإلدراك والعالقة بينهما 
فعندما نتعامل مع أنماط التفكير فإننا نتعامل مع اإلدراك الواعي، وحينما نتعامل مع اإلدراك الوعي 

تعامل مع أنماط التفكير، وعندما نتعامل مع أنماط التفكير علينا استخدام موجهاته أي فإننا ن
وأن النظر في اتجاه معين ال يولد أفكاًرا، وال يعالج معلومات، وأنه ببساطة يضع أمام ، األدوات

تعلم  "دي بونو"ويشبه تفكير الفرد جزًءا من خبرته كان من الممكن تجاهلها، وعدم االطالع عليها، 
السباحة. في بداية تعلمها يشعر المتعلم  مهارات التفكير بتعلم مهارات ركوب الدراجـة الهوائيـة أو

صعبًا وغير ضروري وغير طبيعي، وبعد تعلمها واكتساب  باالرتباك، إذ يبدو تعلمهـا للمـتعلم الجديـد
رًا غير معقول، وبذلك فيها، يصبح الحديث عن وجود مرحلة االرتباك أم درجة معينة من المهارة

والسباحة وما شابهها ،  تماثل مهارات القيادة والخياطـة "دي بونو"نجد أن مهارات التفكير عند 
توفر الدافعية والتدريب المناسبين.  ويمكن تعلمها وتعليمها لجميع األفراد بدرجات مختلفة عنـد

ي مناهجه، أن يساهم في تحسين تلك التفكير ف ويمكن للنظام التعليمي بعد أن يتبنى أساليب تنمية
 (41: 3).المهارات

مجموعة من أدوات التفكير التي تتيح لهم على تم تصميم برنامج الكورت لتعليم الطالب و 
اإلفالت بوعي تام من أنماط التفكير المتعارف عليها، وذلك لرؤية األشياء بشكل أوضح وأوسع 

مفكرين  الطالبوبتعّلم هذا البرنامج يصبح  ولتطوير نظرة إبداعية أكثر في حّل المشكالت،
 (2: 4).متشعبين

 (Cognitive Research Trust)هي اختصار للحروف األولى من  "CORT"وكلمة 
وهي تعني مؤسسة البحث المعرفي وهي المؤسسة التي أنشأها "ديبونو" في كامبردج بالمملكة 

طي العديد من مهارات التفكير، ويتألف المتحدة وهو برنامج يحتوي على ستة مستويات تعليمية تغ
كل مستوى من عشر مهارات أو أدوات للتفكير، ومستويات التفكير الست هي: توسيع مجال 

 (8: 5)اإلدراك، التنظيم، التفاعل، اإلبداع، المعلومات والمشاعر، والعمل أو الفعل.
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 أهداف برنامج الكورت:-8

دوات التفكير التي تسمح لهم باالبتعاد عن صمم برنامج كورت لتعليم الطلبة مجموعة من أ
نماذج التفكير المطبوعة في الذهن ومحاولة إدراك األشياء بشكل أكثر وضوحًا وتحررا وفي تطوير 

مبدعين، كما اتجاهات أكثر إبداعا لحل المشكالت، فيصبح الطلبة من خالل دراسة هذا البرنامج 
مية اإلدراك لدى الطالب هو األساس فهو يعني ينمي البرنامج اإلدراك لدى الطلبة حيث أن تن

من  %05النظر إلى األشياء باتساع وتوليد احتماالت أكثر والنظر إلى المستقبل ويعزو "دي بونو" 
أخطاء التفكير إلى أخطاء في اإلدراك، ويساعد البرنامج الطلبة أيًضا على التعليم من أجل اكتساب 

للتعامل مع المتغيرات السريعة في القرن الواحد والعشرين،  مبادئ تصلح لتعليم طويل المدى وكذلك
 (82: 6).ويساعد الطلبة في جمع المعلومات واختبارها وتقييمها

 (01: 5)كما يهدف برنامج كورت إلى:

 .التسليم بأن التفكير مهارة يمكن تنميتها -1

 .تنمية مهارة التفكير العلمي لدى المتعلمين -2

 .صورة موضوعية تجاه تفكيرهم وتفكير اآلخرينتشجيع المتعلمين على النظر ب -3

 تقدير الذات واحترام الثقة في القدرة على التفكير. -4

 (55: 0كما لخص ديبونو أهداف برنامج الكورت في القضايا األربع التالية:)

هناك حيز في المنهاج التي يمكن من خالله التفكير في أن يعالج بشكل مباشر وبحرية  -1
 مناسبة.

 إلى التفكير على أنه مهارة يمكن تحسينها باالنتباه والتعلم والتدريب. ينظر الطالب -2

 يصبح الطالب ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مفكرون. -3

يكتسب الطالب أدوات تفكير متحركة تعمل بشكل جيد في المواقف جميعها وفي النواحي  -4
 جميعها.



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 07 

 عشرلث العدد الثا

 -مكونات برنامج الكورت ومهاراته:-5

 (42: 3)الكورت لتعليم التفكير: ( أجزاء برنامج0جدول رقم )
 الهدف العنوان الجزء

 األول
توسعة مجال 

 النظر إلى الموقف من جميع جوانبه اإلدراك 

عاليةيز على الموقف بفكتهتم باالنتباه والتر  التنظيم  الثاني  

 تعني بمناقشة األدلة والحجج المنطقية التفاعل  الثالث

تهاتوليد األفكار ومراجع تعرض استراتيجيات اإلبداع  الرابع  

المعلومات  الخامس
 والمشاعر 

كيرتعني بالعوامل االنفعالية المؤثرة على التف  

 تعني بتقديم إطار عام لمعالجة المشكالت  الفعل والتحرك السادس

 ومن أجل التوضيح سيتم عرض كل جزء من أجزاء برنامج الكورت كالتالي:

 :الجزء األول: توسعة مجال اإلدراك

ويهدف هذا الجزء إلى توسيع اإلدراك بحيث يتمكن الطالب في أي موقف تفكيري من 
النظر إلى جوانب الموقف بما في ذلك العواقب المحتملة، واألهداف، والبدائل، ووجهات نظر 
اآلخرين، إذ أن الطالب يعمدون إلى تفكيرهم في كشف مشاكلهم بداًل من إطالق األحكام بسرعة، 

 (78 -77: 7(، )43-42: 1:)ت اآلتيةويشمل المهارا

ويهتم بتعليم الطالب فحص فكرة ما من خالل التعرف على الجوانب معالجة األفكار:  -0
 اإليجابية، والسلبية، والمثيرة بداًل من التسرع في القبول أو الرد.

قف، ويهتم بتعليم الطالب االهتمام بالعوامل المختلفة الكامنة في المو اعتبار جميع العوامل:  -8
 وليس الظاهر منها فقط، وذلك قبل التوصل إلى استنتاج أو تكوين فكرة.

ويهتم بتعليم الطالب على وضع القوانين التي تنظم تفكيرهم، وفحص مدى سالمتها القوانين:  -5
 بين فترة وأخرى.
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ويهتم بتعليم الطالب االنتباه للمستقبل من خالل النظر إلى النتائج المنطقية وما يتبعها:  -4
 واقب والنتائج الفورية والمتوسطة والبعيدة المدى لكل حدث وخطة وقانون واكتشاف....الخ.الع

ويهتم بتعليم الطالب كيفية تصنيف أهدافهم وأهداف األخرين، كما يركز على الفكرة األهداف:  -5
 النابعة من الهدف وتمييزها عن ردة الفعل.

 دام األدوات السابقة.ويهتم بتعليم الطالب كيفية التخطيط باستخالتخطيط:  -6

ويهتم بتعليم الطالب ترتيب األولويات بعد توليد االحتماالت والبدائل ترتيب األولويات المهمة:  -7
 المختلفة.

ويهتم بتعليم الطالب استنباط البدائل والتفسيرات الواضحة بداًل البدائل واالحتماالت والخيارات:  -2
 هلة.من اللجوء إلى ردود أفعال انفعالية وعاطفية س

 ويهتم بتعليم الطالب عملية اتخاذ القرار مطبًقا على األدوات السابقة.القرارات:  -9

ويهتم بتعليم الطالب اعتبار وجهات نظر األخرين، وذلك بتوجيههم وجهات نظر اآلخرين:  -01
 نحو فحص متعمد للنقاط التي تثيرها آراء األخرين.

 الجزء الثاني: التنظيم:

لى تنظيم أفكارهم، فال ينتقلون بشكل عشوائي من نقطة إلى ويساعد هذا الجزء الطالب ع
أخرى، وتوفر الدروس الخمسة األولى مهارات في تحديد معالم المشكلة، والخمسة األخيرة تعلم 

 -11: 8الطالب كيفية تطوير استراتيجيات لوضع الحلول، ويتضمن المهارات العشر التالية:)
12( ،)0 :35-31) 

 لتعرف على أنماط المشكالت والمواقف لفهمها بطريقة أفضل.وتبين أهمية اتعرف:  -0

يتعلم الطالب طريقتين في تجزئة المشكالت الصعبة إلى عناصر أصغر يمكن التعامل حلل:  -8
 معها.

يتعلم الطالب أن المقارنة المقصودة بين شيئين مختلفين قد تؤدي لظهور أفكار إضافية قارن:  -5
 حولهما.
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د المعالم الرئيسية لمتطلبات الموقف ووضع الحلول أو التفسيرات يتعلم الطالب تحدياختار:  -4
 المتعددة لهذه المتطلبات، وبعد ذلك اختيار الحل أو التفسير األنسب.

أن الجهد المقصود إليجاد وجهات نظر بديلة ألي موقف قد ينجم عنه أفكار أوجد طرًقا أخرى:  -5
 مبدعة وجديدة ال يمكن أن تظهر بغير ذلك.

علم الطالب التفكير في مشكلة ما باالختيار الواعي ألساليب النظر لتلك المشكلة يتابدأ:  -6
 )إحدى مهارات الكورت السابقة( وليس باالندفاع السريع.

تؤكد على أهمية تعريف المشاكل بخطة معينة للتفكير والحل، وذلك من خالل استخدام نظم:  -7
 مهارات الكورت السابقة.

السؤال التالي: "ما الذي ننظر له اآلن؟" أو "ما الذي نركز  يحث الطالب على توجيهركز:  -2
 .عليه؟" وذلك لتحديد ذلك الجانب من الموقف الذي ينبغي أن نضعه في عين االعتبار

يسترجع الطالب تفكيرهم لتحديد ما الذي تم انجازه وما إذا كان هناك نقاط يجب أن ادمج:  -9
 تؤخذ بعين االعتبار.

ولة يجب أن تكون بهدف الوصول إلى نهاية لكل ما تم التفكير فيه تؤكد أن المحااستنتج:  -01
 حتى لو لم يتوفر بذلك الحل.

 الجزء الثالث: التفاعل:

تضع مهارات هذا الجزء الخطوط الرئيسة لعناصر المعارضة والتفاعل حتى يستطيع 
خرون، ويركز هذا الطالب تقييم مداركهم والسيطرة عليها والتعرف على التقنيات التي استخدمها اآل

ويتضمن هذا الجزء العشر الجزء على الحل المنتج للمناقشة والتفاوض، وليس الفوز ألجل الفوز. 
 (30 -7: 15( ، )13 -12: 8)مهارات التالية:

: ويقوم الطالب في هذه المهارة بفحص موقف أو مسألة عليها اختالف واختبار اختبار الطرفين -1
على هذا الموقف أو المسألة حتى يتمكنوا من حل ما يواجهوا  وجهتين نظر الطرفين المختلفين

من مواقف بأنفسهم، ويسهم هذا الجزء في تدريب هؤالء الطالب على سماع الرأي اآلخر 
 ومحاولة اختبار صحته في حل ما يواجهوا من مواقف أو مشكالت دون التحيز لرأيه فقط.
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أو نوع البراهين واألدلة التي يقدمها الطرفين  : ويقوم الطالب بالنظر في طبيعةالدليل/ البرهان -2
المختلفين على موقف ما التي يمكن استخدامها، حيث هناك بعض األدلة والبراهين تدخل 
ضمن الحقيقة والبعض اآلخر يدخل ضمن الرأي، وال يمكن القول أن الحقائق أدلة صالحة في 

بها الحقائق صحيحة في حد  حين أن اآلراء ليست كذلك، فإن هناك حاالت يمكن أن تكون
ذاتها ولكنها خارجة عن السياق أو غير مكتملة وبالتالي يكون من الخطأ استخدامها، كما أن 
هناك حاالت يتوجب بها علينا االعتماد على اآلراء مثاًل: ما الذي يحبه الناس؟، وما الذي 

النظر بتمعن إلى الدليل  يعتقدون به أو يريدونه؟، وتقسيم األدلة والبراهين يحتم على الطالب
 بأسلوب محايد لرؤية ما هو، وليس للموافقة عليه أو ال.

: يقوم الطالب في هذه المهارة بالتأكد من أهمية الدليل الذي تم فحصه قيمة الدليل /البرهان  -3
بالنسبة للموقف أو المسألة ككل وتسمى هذه األهمية بالقيمة وهناك ثالثة أنواع من قيمة الدليل 

 النقطة المحورية التي يعتمد عليها الجدل ككل. إذا لم تكنوهو  المفتاح الدليلهميته هي: أو أ 
يعطي دعمًا قويًا للجدل  ي وهوالدليل القو أو الدليل،  البرهانموجودة أو دمرت فسوف ينهار 

ربما يبدو مهمًا أو حقيقيًا، ولكنه يضيف  ف وهوالضعي الدليل، ولكن ال ينهار الجدل بدونه
 .ليل جدًا ويمكن تجاهلهالق

يقوم الطالب فيها بفحص بنية البراهين واألدلة المطروحة من حيث  بنية الدليل أو البرهان:  -4
هل هي أدلة تابعة أو مستقلة حيث أن األدلة المستقلة هي التي تكون قائمة بذاتها وغير تابعة 

 أو أجزاء أخرى من األدلة.ألي شيء أخر، أما األدلة التابعة فهي التي تعتمد على أدلة أخرى 

ويقوم فيها الطالب بتحديد نقاط االتفاق واالختالف بين  االتفاق، االختالف وانعدام العالقة: -5
الطرفين لمحاولة تقرب وجهات النظر بينهم، وكذلك تحديد األفكار التي ليس لها عالقة 

 بالموضوع وتسبب تشويش من أجل التخلص منها.

ويتعامل الطالب فيها مع طريقتين من أربع طرق  المرجع": -أن تكون على حق "اإلظهار -6
وهي  اإلظهاررئيسة إلثبات وجهة نظر الشخص أو كونه على صواب في حجته وهما: 

وما  –ولماذا يمكن أن تكون الفكرة صالحة أو غير صالحة  -توضيح ما الذي يعنيه شيء ما
ويشمل الرجوع  المرجعالت المنطقية، الذي سيحدث إذا تم تنفيذ الفكرة وكافة اآلثار واالستدال
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إلى بعض مصادر الدعم الخارجية من أجل دعم الحجة أي توفير الحقائق واألرقام وكذلك 
 اإلثارة إلى المشاعر والغريزة.

يتعامل الطالب فيها مع الطريقتين الباقيتين إلثبات  الحكم": -أن تكون على حق "التسمية -7
واألحكام القيمية ذات  -ستبعادها وهما: التسمية والتصنيفوجهة نظر الشخص وغالًبا ما يتم ا

 الجدوى.

في  المبالغةويتدرب فيها الطالب على تحديد مواقع  التجاهل": -أن تكون على خطأ "المبالغة -8
النقاط التي يثيرها اآلخرون والنقاط التي يثيرونها هم، وكذلك التجاهل الذي يتم في بعض 

 المواقف.

ويتدرب الطالب في هذه المهارة على تحديد النقاط  التعصب": -الخطأأن تكون على خطأ "  -0
 التي ال تخلو من األخطاء وكذلك النقاط القائمة على التحيز والتعصب.

يقوم الطالب في هذه المهارة بتقييم ما تم إنجازه في المناقشة حتى لو لم  النتيجة /المحصلة: -15
 تتم الموافقة عليه.

 الجزء الرابع: اإلبداع: 
إلى أن هذا الجزء يتناول اإلبداع كجزء طبيعي من عملية التفكير وبالتالي  دي بونووأشار 

يمكن تعليمه للطالب وتدريبهم عليه والهدف األساسي منه هو تدريب الطالب على إنتاج األفكار 
 (13، 12: 5(، )2255: 11) :ويشتمل هذا الجزء على ما يليالجديدة، 
هنا بأن الفكرة ليست بالضرورة في تلك الدقة أو الصحة ولكنها  والمقصودنعم وال إبداعي:  -0

 أداه لفتح آفاق وقنوات جديدة في التفكير.

وفيها يخطو الطالب خارج األنماط النموذجية للتفكير بالنظر إلى أفكار الحجر المتدحرج:  -2
 مختلفة وأحياًنا مبالغ فيها للحث على إنتاج أفكار جديدة. 

إظهار فكرة عشوائية وغير مرتبطة بالموضوع إلنتاج أفكار جديدة  وهيمدخالت عشوائية:  -5
  حول المشكلة.
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نما معارضة الفكرة:  -4 وفيها يتحدى الطالب أفكار مسلم بها ولكن ليس إلثبات خطاءها وا 
 لتحديد السبل البديلة في التعامل مع األشياء.

سائدة على الموقف ومن وهي حث الطالب للتعرف على الفكرة المسيطرة والالفكرة الرئيسة:  -5
  ثم تقرير قيمة الهروب من تلك الفكرة للخروج بأفكار جديدة.

وتعلم هذه المهارة الطالب بذل مجهود في سبيل تعريف دقيق للمشكلة تعريف المشكلة:  -6
 وذلك لتسهيل حلها.

وتساعد الطالب على تطوير فكرة معينة وذلك بإزالة جميع األخطاء التي إزالة األخطاء:  -7
 ر حول هذه الفكرة.تدو 

وفيها توضيح بأن معظم األفكار الجديدة تأتي من خالل تجميع األفكار الموجودة الربط:  -8
 في األصل.

ويظهر فيها أهمية تمييز متطلبات أي ابداع فكرة ما أو حل لمشكلة ما المتطلبات:  -0
 وا عطائها األولوية وذلك عند محاولة وضع حلول لها.

على األفكار الموجودة فيما إذا كانت تلتقي مع متطلبات جعل الطالب يحكم التقييم:  -15
 الحلول المتعلقة بها أم ال.

 الجزء الخامس: المعلومات: 
 على التفكير يعتمد التفكير، كل وراء والشعور إلى أن المعلومات دي بونووأشار 

ألسئلة، ا مثل المعلومات عمليات مع ويتعامل الجزء الخامس بالشعور، بشدة ويتأثر المعلومات
ساءة الجاهزة واآلراء والمعتقد التخمين ويشتمل هذا الجزء على المهارات المعلومات،  استخدام وا 
 (326 -265: 13) (،2: 12:)التالية
وتهتم هذه المهارة بتحصيل كل المعلومات الممكنة سواء ما نعرفه منها أو ما المعلومات:  -0

جميع المعلومات )بشكل مقصود( والتي قد ُنخبر به حول موقف معين، وكذلك تهتم بتدوين 
تكون مفقودة من قائمة المعلومات التي اهملت، ويعطى الطالب في هذه المهارة قائمة من 
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المعلومات المرتبطة بموقف أو موضوع معين وعلى الطالب إعداد قائمة أخرى بالمعلومات 
 التي يودوا الحصول عليها.

ابقة فطرح األسئلة هو خير وسيلة لمعرفة المعلومات وهذه المهارة تتبع المهارة الساألسئلة:  -2
المفقودة، ويجب اتباع الطالب إلى نوعين من االسئلة هما اسئلة الصيد وهي اسئلة 
استكشاف ونبدأ بها ألننا ال نعرف كل االحتماالت ونحتاج إلى جمع المعلومات وعندما 

ت، وهنا يأتي دور النوع نحصل على كم من المعلومات نبدأ في تصنيف وتحديد االحتماال
اآلخر من األسئلة وهي اسئلة االطالق التي من خاللها ال نحاول أن نستكشف بل أن 

 نتحقق من شيء ما، فجواب هذا السؤال يكون دائًما بالنفي أو اإليجاب. 

هذه المهارة مرتبطة بالمهارة السابقة وذلك ألن األسئلة تستخدم الكتشاف مفاتيح الحل:  -5
حن قد نسأل الكتشاف مفاتيح الحل أو للتحقق منها، وغالًبا ما تكون إجابات األشياء، فن

األسئلة بحد ذاتها مفاتيح، وتهدف هذه المهارة إلى تشجيع الطلبة على استخراج المفاتيح 
والنظر في استخدامها، وذلك عن طريق النظر إليها بشكل منفصل ثم النظر إلى هذه 

  المفاتيح مجتمعة.

هي مهارة مركبة وصعبة ومرتبطة بالمهارات السابقة، وتتعلق بإنتاج و التناقضات:  -4
المعلومات وفحصها، وقد تكون التناقضات واضحة وقد تكون خفية، ولكن مبدأ التناقض 

 واضح تماًما وال يمكن لشيئين متناقضين أن يكونا صحيحين بالوقت نفسه.

م التوقع إلى توقع بسيط وهو يجب على الطالب في هذه المهارة تقسيالتوقع )التخمين(:  -5
لى توقع كبير وهو الذي يطلق  الذي يطلق عليه التنبؤ، الفرضية، التقدير، أو الطموح، وا 
عليه المخاطرة، ويكون التوقع كبيًرا عندما تكون المعلومات المتوفرة قليلة أو معدومة، وكلما 

بين نوعي التوقع  زادت المعلومات أصبح التوقع أبسط وهذا هو السبب الرئيس للتقسيم
  وذلك للتشجيع على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات.

والغرض من هذه المهارة هو حث الطالب على أن يكونوا مراعين االعتقاد )التصديق(:  -6
لمصادر معتقداتهم وليس للهجوم وتشجيع الشك حول كل شيء، ويجب أن يعلموا أن هناك 
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وهو المعتمد على الخبرة الذاتية أو المشاعر،  نوعين من االعتقاد هما االعتقاد الشخصي
البرهان، االعتقاد اآلخر هو تبني اعتقاد اآلخرين، وهذه المهارة على تناقض مع المهارة 

 السابقة المتعلقة بالتخمين أو التوقع.

وتهدف هذه المهارة إلى ممارسة الطالب لآلراء الجاهزة بنفس اآلراء والبدائل الجاهزة:  -7
عتقاد اآلخرين، وهناك فرق واضح بينهم حيث أن االعتقاد ينظر إلى مصدر طريقة تبني ا 

االعتقادات على إن مصدرها الشخص نفسه أو أنه اخذها من اآلخرين، أما اآلراء الجاهزة 
فإن االهتمام ينصب حول معتقدات اآلخرين، وال يكون التركيز في هذه المهارة على صحة 

الها، وتستخدم هذه اآلراء الجاهزة إما كعامل مساعد في هذه اآلراء الجاهزة بل على استعم
 طريقة التفكير أو كبديل للتفكير.

وتشجع هذه المهارة الطالب على معرفة العواطف المرتبطة بتفكيرهم أو  بتفكير العواطف:  -8
اآلخرين سواء كانت هذه العواطف اعتيادية مثل الكره والغضب والحب والفرح والحزن 

وهذه هي العواطف التي ندعوها بالمشاعر، أو مشاعر ذاتية وهي التي  والشك....وغيرها
تهتم بحماية الذات أو بحالة الشخص وتتضمن الفخر، الخزي، عدم الظهور بمظهر الغبى، 

 وأن يكون مركز االهتمام...الخ.

تهدف هذه المهارة إلى تشجيع الطالب بأن ينظروا مباشرة إلى هذه القيم بداًل من أن القيم:  -0
يأخذها في الحسبان دون أن يدرك ماهيتها، ويستخدم القيم المرتفعة والقيم المنخفضة 
كوسيلة لجعل الشخص ينظر في القيم المرتبطة، والقيم الحيوية في عملية التفكير، فجميع 

 القرارات واألحكام واالختيارات واألفعال مبنية في النهاية على القيم التي نستخدمها.

تساعد هذه المهارة الطالب على توضيح موقف أو شيء ما حتى : التبسيط والتوضيح -15
 يعرفوا ما يقال ومن ثم يلجأ الطالب إلى تبسيط األمور.

 التحرك:  -الجزء السادس: الفعل
والهدف من هذا الجزء هو التوصل إلى فعل معين من عملية التفكير، ويهتم بعملية التفكير 

ء بتشكيل الخطة لتنفيذ الحل، ومهارات هذا الجزء أكثر في مجموعها بدًء باختيار الهدف وانتها



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 25 

 عشرلث العدد الثا

عمومية من غيرها ويمكن استخدامها بطرق مختلفة، ومع ذلك فإن هذه المهارات مصممة ليتم 
ويشتمل هذا الجزء على المهارات استخدامها كإطار هيكلي تنظيمي للتفكير في أي موضوع 

 (74 -7: 14(، )37 -35: 0:)التالية
هـو تنميـة عـادة تسـديد التفكيـر هـذه المهـارة الغرض الرئيسـي مـن و : "Target"هدف  -سدد -1

يمكــن  ،التشــعب او االنجــراف مــن نقطــة إلــى اخــرى نحــو هــدف مــا بشــكل مباشــر بــداًل مــن
التفكيــر.  عمليــة هــدف يكــون أبســط أساســياتالالتســديد نحــو  ،اعتبــار األهــداف كالعنــاوين

ف ر عــ، عــة هــو إمكانيــة توجيهــه نحــو هــدف مــاوبالتــالي فــإن مــا يجعــل مــن تفكيرنــا مهــارة ناف
د الهــدف، ركــز علــى الهــدف، افــرز الهــدف، وجــه دالهــدف، انتــق الهــدف، اعــزل الهــدف، حــ

 الهدف، صوب تفكيرك على الهـدف.) كـل مـا سـبق هـي طـرق مختلفـة للتعبيـر انتباهك نحو
 .عن الحاجة إلى التسديد نحو هدف معين

مهارة هو تنمية عادة التوسع في هدف الغرض الرئيسي من هذه ال: Expandتوسع  -2
تكون الخطوة التالية المهمة هي في “ هدف تفكيري”توجيه التفكير نحو  معين. فعندما يتم

التوسع نقوم بالبحث عن كافة التفاصيل حول  إيجاد ما يمكن قوله عن الهدف، ففي مرحلة
الهدف وتحليله  هو النظر إلى جزء من ق: معمهذا الهدف وهناك أنواع من التوسع منها

موسع ، التحليل، التجزئة، التفصيل، اإلسهاب، الوصف :وتجزئته إلى اجزاء أصغر ويشمل
األشياء المحيطة، مكان  :هو النظر إلى عالقة جزء من الهدف  بالصورة ككل ويشمل

وهو الجزء اإلبداعي في عملية : بديل .الحدث، السياق، الروابط، العوامل المؤثرة، العواقب
البدائل، الطرق  :ع عندما نريد أن نعرف ماذا يمكن أن يكون هذا الشيء. ويشملالتوس

وهذا المهارة مهمة جدًا حيث يبين أن التوسعة  .األخرى للنظر إلى الموضوع، المقارنة
 . ليست مسألة وصف فقط

التقليص، التقليل، التخفيض، االختصار، )بـ  وتقوم هذه المهارة: Contractقلص  -5
تتبع هذه المرحلة و  .شيء مختصر وقصير ولكن ذو أهمية لتصل إلى (تبسيطالتلخيص، ال

والتي يقوم المفكر من خاللها بتوسعة تفكيره قدر “ التوسع،”عادةّ  المرحلة السابقة 
معظم الجوانب المطلوبة حول المسألة / الحالة أو الموقف الذي يعمل  المستطاع ليغطي
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هذه أن تترك المفكر مع الكثير من  حلة التوسعةعليه أو يفكر به، إاّل أن من شأن مر 
بتلخيص  األفكار والنقاط. في حين تأتي مرحلة "التقليص" والمرتبطة بالفعل / العمل لتقوم

  .وتبسيط األفكار والنقاط التي تم التوسع فيها

وفي هذه المهارة يتم الجمع بين المهارات السابقة : (TEC)اختصر  -توسع -سدد  -4
 (.TECة واحدة وليس كمراحل منفصلة، ويتم الرمز لها بـ )كخطوات لعملي

: وبيسكو هو اختصار للخمس المهارات التالية Purpose ( الغرضPISCOبيسكو ) -5
هو المطلب أو الغاية أو المقصد  الغرض)الغرض، المدخل، الحلول، االختيار، العملية(، 

دف هذه المهارة إلى تحديد ، وتهالذي نريد الوصول إليه في النهاية، ويختلف عن الهدف
 الغرض من التفكير وما المراد الوصول إليه في نهاية األمر. 

وتمثل هذه المهارة المرحلة الثانية من مراحل التفكير والذي يحدد جميع : Inputالمدخل  -6
 المكونات والمعلومات واالعتبارات التي تدخل في التفكير.

المرحلة النشطة في عملية التفكير والتي يتم  وتعتبر هذه المهارة هي: Solutionsالحلول  -7
 فيها إيجاد ثالث حلول على األقل وليس حاًل واحًدا.

وتبدأ في هذه المهارة مرحلة القرار والفعل، حيث يركز الطالب على : Choiceاالختيار  -8
 اختيار حل واحد فقط من بين الحلول التي تم التوصل إليها.

 المهارة وضع الحل الذي تم اختياره موضع التنفيذ. ويتم في هذه: Operationالعملية  -0

وفي هذه المهارة يتم دمج المهارات السابقة كهيكل : TEC- BISCOبيسكو  -تيك -15
متكامل بغرض توفير سلسلة من مهام التفكير ليتعامل معها العقل بداًل من االنجراف 

 من نقطة إلى أخرى.
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 عشرلث العدد الثا

 :مهارات التفكير اإلبداعي: المحور الثاني

 -:Fluencyهارة الطالقة م  -0

تعرف مهارة الطالقة بأنها "قدرة الفرد على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفات أو 
األفكار أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معين والسرعة والسهولة في توليدها، أو هي بعبارة 

زمن، وهي في جوهرها عملية أخرى قدرة الفرد على إنتاج أكبر قدر ممكن من األفكار في وحدة 
 (33: 15تذكر واستدعاء اختيارية لمعلومات أو خبرات أو مفاهيم سبق تعلمها.)

وتتضمن عملية الطالقة اإلبداعية القدرة على إنتاج أكبر عدد من األفكار اإلبداعية وتقاس 
وحدة زمنية  هذه القدرة بهذا المعنى بحساب كمية األفكار التي يقدمها الفرد عن موضوع معين في

 (.10: 16ثابتة بالمقارنة مع أداء اآلخرين.)
وتنقسم وتقاس الطالقة بعدد االستجابات الصحيحة التي تتصل بالمشكلة أو الموقف، 

 (33: 15:)الطالقة إلى قدرات فرعية أربع

 وتعني سرعة تفكير الفرد في إعطاء الكلمات وتوليدها. طالقة الكلمات )اللفظية(: (أ)

وتعني التفكير السريع في كلمات متصلة تناسب موقًفا معيًنا أو  )التداعي(:طالقة المعاني  (ب)
 القدرة على إنتاج أكبر عدد ممكن من األلفاظ وفق شروط معينة من حيث المعنى.

أي التفكير السريع في كلمات متصلة تناسب موقفا معيًنا وصياغة أفكار  الطالقة التعبيرية: (ج)
 في عبارات مفيدة.

 وهي استدعاء عدد كبير من األفكار في زمن محدد. :طالقة األفكار (د)

وهناك فرق بين الطالقة الفكرية والطالقة التعبيرية حيث أن الطالقة الفكرية تهتم بتكوين 
 األفكار، أما الطالقة التعبيرية فهي تهتم بصياغة هذه األفكار في ألفاظ.

 :Flexibilityمهارة المرونة  -8

درة على إنتاج عدد متنوع من بدائل األفكار أو االستجابات وتعرف مهارة المرونة بأنها الق
غير المتوقعة لموقف معين، وتختلف الطالقة عن المرونة في أن الطالقة تتحدد بعدد االستجابات 
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 عشرلث العدد الثا

وسرعة صدورها، أما المرونة فأنها تعتمد على تنوع هذه االستجابات، أي أنها تركز على الكيف 
 (46: 17وليس الكم.)

 (54: 05ن للمرونة هما:)وهناك شكال 

وهي القدرة على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من خاللها إلى حل المرونة التكيفية:  (أ)
 المشكلة المحددة.

وهي القدرة على سرعة إنتاج أكبر عدد من األفكار المختلفة التي المرونة التلقائية:  (ب)
 ترتبط بموقف معين.

من طريقة مثل الكشف عن عدد التنقالت من فكرة وبناًء على ما سبق تقاس المرونة بأكثر 
 إلى أخرى في السياق الواحد أو حصر أنواع مختلفة من األفكار والدرجة تحسب لعدد تلك األنواع.

 :Originalityمهارة األصالة  -5

وتعرف مهارة األصالة بأنها "القدرة على إنتاج أفكار جديدة من التفكير اإلبداعي وتعكس 
ذ إلى ما وراء الواضح أو المباشر والمألوف من األفكار والتي تعني التفكير في القدرة على النفا

أفكار وحلول مختلفة بعيدة عن المألوف والشائع من كمية االستجابات التي تشير إلى ارتباطات 
 ( 21: 16غير مباشرة.)

 (620: 02ويمكن التعبير عن األصالة في النقاط التالية:)

 غير العادية أو غير المتوقعة. إنتاج الردود واإلجابات -

 الحداثة والتفرد. -

 :Elaborationالتفكير الموسع أو التفاصيل  -4

 القدرة على إثراء الفكرة أو الخطة أو المنتجوتعرف مهارة التفكير الموسع أو التفاصيل بأنها "
فة الفكرة أو التوسع في وصفها واإلضا عملية لبلورةوتمثل استجابات  الالزمة لحل المشكلة

 (45: 17.)"عليها
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 عشرلث العدد الثا

إنتاج عدد من األفكار المتنوعة التي تستخدم لبيان وتوضيح ما تحمله فكرة معينة ومن كما أنها "
 (55: 05)شأنها أن تساعد على تطويرها".

آليات استخدام برنامج كورت في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي : المحور الثالث
 لطالب الخدمة االجتماعية:

فكير اإلبداعي لدى الطالب وفق أجزاء برنامج الكورت سيتم من خالل تنمية التإن 
 المهارات التي يتضمنها الجزء األول والرابع فيما يلي:

هو و ، الطالبلدى  توسيع دائرة الفهم واإلدراكالجزء األول: توسيع مجال اإلدراك: الذي يهدف إلى 
بما يتضمنه من مهارات ، ءجز درس قبل أي كورت ويجب أن يُ الاألساسي لبرنامج  الجزء

 :فرعية تتمثل في

وهي أن يعرض على الطالب قضية أو موضوع ما ويقوم كل  :مهارة معالجة األفكار .1
لفهمه  والنقاط المثيرة فيه طالب بالتعرف عليه بشكل عام  وتحديد إيجابياته وسلبياته

 .ويتم تحديد هذه اإليجابيات والسلبيات بشكل كتابي بطريقة أفضل

وهي تدريب الطالب على تحليل الموضوع أو القضية  :اعتبار جميع العوامل مهارة .2
يمكن فهم القضية المطروحة من خاللها بشكل ها التفصيلية حتي المطروحة إلى عناصر 

 .ودون اهمال أي جانب من جوانب القضية أدق

حول تنظيم أفكارهم المطروحة كيفية فيها على الطالب  يتدربوهو أن  :مهارة القوانين .3
القضية وفحص مدى صالحيتها بالنسبة للقوانين المتعلقة بها وكذلك فحص هذه القوانين 

 .بدقة للخروج بقوانين جديدة

وفيها يطرح على الطالب موقف إشكالي ما ويتطلب  :مهارة النتائج المنطقية وما يتبعها .4
 .منهم استنتاج حلول لهذه المشكلة وما سوف يحدث عند تنفيذ تلك الحلول



   جامعة الفيوم -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
 

 31 

 عشرلث العدد الثا

ويتم في هذه المهارة طرح قضية أو فكرة ما على الطالب ثم يطلب منهم : ارة األهدافمه .5
تحديد األهداف المرتبطة بهذه الفكرة أو القضية وتصنيفها حسب الفكرة النابعة من كل 

 .هدف

بطرح أفكار جديدة مرتبطة بالقضية التي تم اختيارها وتحديد وهو أن يقوم  :مهارة التخطيط .6
 .ل معهاخطوات التعام

وهي تدريب الطالب على استنباط البدائل  :مهارة البدائل واالحتماالت والخيارات .7
 .والتفسيرات الواضحة بدال من اللجوء إلى ردود أفعال انفعالية وعاطفية سهلة

وفيها يقوم الطالب بتحديد أولويات التعامل مع القضية الرئيسة  :مهارة األولويات المهمة .8
تي تم طرحها سابًقا ويتم ترتيب هذه األولويات طبًقا لتأثيرها في القضية والقضايا الفرعية ال

 .الرئيسة

وفيها يتدرب الطالب على اتخاذ القرارات بشأن القضية المطروحة وذلك  :مهارة القرارات .0
 .من خالل استخدام المهارات السابقة والقيام بعمليات الربط بين هذه المهارات

وفي هذه المهارة يقوم الطالب بتحديد االستنتاجات النهائية  :مهارة وجهات نظر اآلخرين .15
لكل األفكار التي تم تناولها في القضية المطروحة  كما يقوموا بفحص ما طرح من أفكار 

 وأخذها بعين االعتبار، وذلك بصرف النظر عن الوصول لحل لهذه القضية أم ال.

 يهدفتدرب عليها وتطبيقها بأسلوب مقصود. و وهو عملية يمكن تعلمها وال  :إلبداعالجزء الرابع: ا
هذا الجزء إلى تنمية التفكير اإلبداعي، والذي يتضمن الهروب الواعي من حصر األفكار 

نتاج األفكار الجديدة،   التالية: مهاراتيتضمن ذلك الو  وا 

بداعي .1 في هذه المهارة قضية أو موقف إشكالي على الطالب ويطلب يطرح  :نعم وال وا 
د حلول وأفكار متنوعة لهذه القضية أو الموقف اإلشكالي، والبد أن يعي الطالب منهم إيجا
الصحة ولكنها أداة لفتح  ليست بالضرورة في تلك الدقة أو التي تم الوصول إليها أن الفكرة

 .آفاق وقنوات جديدة في التفكير
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 عشرلث العدد الثا

 حث عن بالبالطالب خارج األنماط النموذجية للتفكير وفيها يخرج  :الحجر المتدحرج .2
عن األفكار التي ذكرت من قبل حول القضية أو الموقف اإلشكالي المطروح أفكار مختلفة 

 .تكون ليست ذات الصلة المباشرة بالقضية المطروحةوأحيانا 

عرض فكرة عشوائية للطالب وغير مرتبطة بالموضوع و يحاول  وهي :مدخالت عشوائية .3
حة بأخذ هذه الفكرة العشوائية مفتاح القضية المطرو جديدة حول  إنتاج أفكارالطالب 

 .لألفكار الجديدة

 تحدى  أفكار مسلم بهاولتنمية هذه المهارة لدي الطالب يجب أن يقوموا ب ة:معارضة الفكر  .4
نما لتحديد السبل البديلة في التعامل  ولكن ليس إلثبات حول القضية المطروحة خطئها وا 

 .القضيةمع 

 فيعلى التعرف على الفكرة المسيطرة والسائدة  البوفيها يتدرب الط :الفكرة الرئيسة .5
 .، ومن ثم تقرير قيمة الهروب من تلك الفكرة للخروج بأفكار جديدةالقضية المطروحة

القضية   تعريفل كبير بذل مجهود  وهذه المهارة تتطلب من الطالب :تعريف المشكلة .6
 .دقيق وذلك لتسهيل حلهابشكل 

معينة، وذلك بإزالة جميع أفكار على تطوير ة الطالب دساعفيها يتم مو  :إزالة األخطاء .7
 األفكار.تدور حول هذه  األخطاء التي

ي من خالل تمعظم األفكار واالختراعات الجديدة تأ وفيها يتم التوضيح للطالب أن :الربط .8
 .مع ما توصلوا له من أفكار جديدة األفكار الموجودة في األصل تجميع

ة الطالب على تحديد المتطلبات الالزمة لحل هذه القضية ويتم فيها مساعد :المتطلبات .0
المطروحة وذلك من خالل محاولة معالجة القضية واختيار الحلول المناسبة من الحلول 

 المبتكرة التي تم التوصل إليها.

إذا  الجديدة التي تم الوصول إليهاعلى األفكار  ونب يحكمالجعل الطوفيها ن :التقييم .15
 .أم ال بالقضيةالحلول المتعلقة  لباتكانت تلتقي مع متط
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 عشرلث العدد الثا

 -:التوصيات

 في ضوء ما توصلت إليه هذه الورقة يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
في المقررات الدراسية والتركيز على إعداد الطالب وتنمية  CORTضرورة دمج برنامج  -1

ن مهارات مهارات التفكير اإلبداعي أو استحداث مادة جديدة مستقلة لتنمية ما لديهم م
بصفة عامة ومهارات التفكير اإلبداعي بصفة خاصة قبل خروجهم إلى العمل في الميدان 

 كما هو الحال في بعض الجامعات العربية.

عقد دورات تدريبية للطالب لتدريبهم على مهارات التفكير اإلبداعي من خالل بعض  -2
 ."SCAMPER"البرامج الحديثة مثل برنامج الكورت وبرنامج سكامبر 

إعداد برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل لتدريبهم على كيفية استخدام  -3
 برنامج الكورت.

ضرورة تحفيز أعضاء هيئة التدريس للطالب على إظهار الجوانب اإلبداعية لديهم وتدريبهم  -4
 على مهارات التفكير األساسية الالزمة لكي يكون الطالب مبدًعا.

لى استخدام برنامج الكورت على الطالب داخل الكلية وعلى إجراء دراسات تجريبية ع -5
 األخصائيين االجتماعيين العاملين بالميدان.

إعطاء الطالب فرصة إبداء رأيهم بحرية ومشاركتهم في العملية التعليمية وتزويدهم  -6
 بالمعارف والمعلومات التي تتطلبها مهارات التفكير اإلبداعي.

الحظة والقياس واالستنتاج والتصنيف والتنبؤ والتفسير تدريب الطالب على مهارات الم -7
يجاد الحلول للمشكالت واالبتكار في الحلول وكيفية االختيار من البدائل أثناء التدريب  وا 
الميداني لكي ننمي التفكير اإلبداعي لديهم وبالتالي يستطيعون الخروج إلى سوق العمل 

 يدة.ومواجهة ما يطرأ عليهم من تحديات وعقبات جد
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 عشرلث العدد الثا

مشاركة الطالب في جمع المادة العلمية التي سيتم دراستها وبالتالي سنوسع ما لديهم من  -8
إدراك للمادة التي سيقومون بدراستها وربط هذه المادة بالواقع العملي للحياة أو بأمثلة من 

نتاج أفكار جديدة.  الحياة العملية لترسيخ ما لديهم من أفكار وا 
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 عشرلث العدد الثا

 المراجـــــــــــع
تقنًيوا فوي تنميوة مهوارات  (CORT)فاعلية استخدام برنامج الكوورت بنت عباس عطار:  ناهد -1

، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة التربيـة، جامعـة التفكير الرياضوي
 م2513أم القرى، 

، بحـث منشـور فـي مجلــة أثور برنوامج الكوورت لتعلوويم التفكيور الجوزء األولفاطمـة عبـد األميـر:  -2
(، 6(، المجلـــد )4، 3العلـــوم التربويـــة، العـــددان )القادســـية فـــي اآلداب و 

 م. 2557

أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكوورت فوي تنميوة مهوارات التفكيور خالد بن ناهس العتيبي:  -3
، رســــالة دكتــــوراه غيــــر الناقوووود وتحسووووين مسووووتوى التحصوووويل الدراسووووي

منشــــورة، كليــــة التربيــــة، جامعــــة أم القــــرى، المملكــــة العربيــــة الســــعودية، 
 م.2557
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