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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

الممثل الشخصي لراعي الحفل صاحب الجاللة الملك حمد بن  -صاحب السمو الشيخ عبد اهلل بن حمد آل خليفة الموقر 
 عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه 

 
 أصحاب المعالي والسعادة

 
 السادة أعضاء مجلس أمناء الجامعة 

 
 أعضاء الهيئة األـكاديمية واإلدارية في الجامعةزمالئي وزميالتي 

 
 أيها الحفل الكريم

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ....

 
عت لبنته األولى في أكتوبر  وامتدت  جذوره اليوم في ثماِن ُدوٍل   2002تمضي السنون متسارعة ... ويشتد الغرس الذي ُوضِّ

هي المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والمملكة األردنية، وسلطنة عمان، عربيٍة تخدمها الجامعة بكل فخر واعتزاز و 
 وجمهورية مصر، ولبنان، ومؤخرًا السودان. 

 
ذلك الغرس الطيب بذرته ورعته العناية السامية من صاحب الفكرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة سمو األمير طالل بن عبد 

من  اً ثير كالعربية التي أعطت لس أمناء يضم مجموعة متميزة من خيرة الشخصيات والخبرات العزيز حفظه اهلل ، يساعده مج
وقتها وجهدها لهذه الجامعة، ولجنته التنفيذية برئاسة الدكتور علي فخرو فلهم منا الشكر والتقدير، كما تعاقبت على الجامعة 

 العربية المختلفة ساهموا بحق في بنائها ونهضتها حتى تميزتخالل مسيرتها المباركة إدارات جامعية ومدراء للفروع من الدول 
بين أقرانها من الجامعات األخرى الحكومية والخاصة ، وتفردت بأسلوبها الجديد الذي نقل النظم الدراسية الجامعية التقليدية نقلة 

العلمي الجامعي  تح الباب واسعًا للتحصيلنوعية إلى أفق جديدة جمعت بين الخبرة البشرية والتقدم التكنولوجي المتسارع ... لتف
ولتستوعب فئات كثيرة من أبناء الوطن العربي كانت تتوق الستكمال تعليمها الجامعي ولكن منعتهم ظروفهم المادية أو االجتماعية 

تمكنت   بات وعوائقذلك كتقادم الشهادات العلمية، أو تقدم السن، أو ضعف الموارد المادية  وغيرها من عق أو حتى اإلجرائية من
 الجامعة من تذليلها ومكنتهم من تحقيق أحالمهم.... 
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 أيها السادة والسيدات..
 

أصبحت الجامعة العربية المفتوحة اليوم بفروعها ونظمها ومناهجها وطلبتها وصروحها ومبانيها واقعًا يفرض نفسه ويغذي 
دارة قبااًل وطلبًا وهي إدارة األعمال و مجتمعاته بالمؤهلين والمتخصصين في أكثر الفروع الدراسية إ واللغات  نظم المعلوماتا 
 والتربية سواء على مستوى درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير.

 
ولكن الطموح، أيها السادة والسيدات، ال يقف وقطار خططنا االستراتيجية ينطلق باقتدار لتوفير محفظة أكبر من التخصصات 

ويسعدني في هذا اليوم أن أعلن أننا وفي بداية هذا الشهر قد وقَّعنا مذكرات تفاهم وتعاون مع جامعات العلمية المطلوبة ... 
بريطانية وكندية لتقديم تخصصات الهندسة بفروعها الثالثة: هندسة االتصاالت، هندسة الحاسب اآللي، والهندسة الكهربائية، 

شاء اهلل هذه التخصصات طريقها إلى التطبيق حال الحصول على  وكذلك دراسات القانون الدولي واإلعالم... وسترى إن
 الموافقات الرسمية المطلوبة من جهات االعتماد المختصة في كل دولة نخدمها ..

 
 أعزاءنا الحضور :

 
 .. طلبتنا اليوم يناهز عددهم الثالثين ألفًا في فروعنا الثمانية ، ونحن بصدد التحضير للفرع التاسع 
  بلغوا عشرين ألف خريج يخدمون مجتمعاتهم ودولهم في كل موقع.خريجونا 
  مبانينا أصبحت واقعًا شامخا نفخر به في الكويت ومصر واألردن، واآلن في البحرين العزيزة والذي ُيَعدُّ مبناها بكل

 فخر "ُدرة فروع الجامعة " ، وعلى طريق اإلنشاء مباني الجامعة في الرياض وسلطنة عمان ولبنان.
 وادرنا األكاديمية قرابة الثمانمائة يساعدهم طاقم إداري ومالي متميز.ك 
  نموذجنا الدراسي نموذج يحتذى به في التقدم والمرونة العلمية والربط بين المنهج العلمي الرصين واستخدامات التكنولوجيا

 الحديثة مع الحرص على تحقيق الجودة األكاديمية في أفضل مستوياتها.
 د على رصيد من الخبرة العلمية العالمية بتعاقدنا مع الجامعة البريطانية المفتوحة ، واآلن مع جامعات شراكتنا تستن

 عالمية أخرى.
 

 :كل ذلك يأتي خدمة لرسالة الجامعة التي نعمل جميعًا لتحقيقها وهي
 

القوى  و مكانية وذلك لإلسهام في إعداد"تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا لمعايير الجودة العالمية دون عوائق زمنية أ
 البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمع العلم والمعرفة في بلداننا العربية".
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د دوفي الختام ... نسأل اهلل التوفيق لجامعتنا الفتية .. ونسأله تعالى أن يحقق التقدم والرفاه لمملكة البحرين الحبيبة، والرفعة والسؤ 
يكها المعظم جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، وأتقدم بالشكر الواجب لحكومة البحرين الرشيدة وأخص لمل

بالذكر سعادة وزير التربية والتعليم العالي الزميل الفاضل د. ماجد بن علي النعيمي، وسعادة أمين مجلس التعليم العالي وفريقه 
 هما الجامعة منذ انشائها وحتى اليوم.للدعم والعناية التي حظيت ب

 
داريين الذين بذلوا الجهد لرفعة اسم  وال أنسى بالطبع أن أجزي الشكر والعرفان للعاملين في فرع الجامعة بالبحرين من أساتذة وا 

حرين الجديد بالحة بالجامعة وخدمة منتسبيها فلهم منا كل الشكر والتقدير... كما يسعدني أن أرحب بمدير الجامعة العربية المفتو 
 د. خلدون عبد الرزاق الرومي... ولكم جميعا أيها السادة الحضور الشكر على تشريفنا ومشاركتنا فرحتنا هذه.    

 
 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 .سعادة األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة ، األمين العام لمجلس التعليم العالي، ممثل راعي الحفل

 .سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم ، ورئيس مجلس التعليم العالي

 الجامعة العربية المفتوحة.معالي األستاذة الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود ، مدير 

 األستاذ الدكتور مصطفى عشوي ، نائب مدير الجامعة لشؤون التخطيط والبحث والتطوير.

 أصحاب المعالي والسعادة .. 

 كرام ..لحضورنا ا

 بركاته ..السالم عليكم ورحمة اهلل و 

بمملكأة  لجأأامعأأة العربيأأة المفتوحأأةتأأيتي الأأدعوة للمؤتمر اميليمي لتطوير امبأأدات و التفكير النمأأدي ميمأأانأأا  من ا
الهادفة  نسأأأأأأأأأأأأأأتراتيجية مملكة البحري، وتفعيال  اللجهود الرامية لدعم البحث العلميالبحرين بضأأأأأأأأأأأأأأرورة تنا م ا
وفما  ألحدث الممارسأأأأأأأأأأأأأا  في  ذا و  ،المعرفةأجل خدمة مجتمم العلم و ، و ذلك من لتشأأأأأأأأأأأأأجيم البحوث العلمية

رئيس ممر ا الو حة تجدد من خاللها الجامعة العربية المفتوحة بفروعها الحمل الخصأأأأأأأب ، ولعلها فرصأأأأأأأة سأأأأأأأان
 رفدا  لجهود التنمية فيها .. ، خدمة  لمجتمعاتها و  ذا الصدد منجازاتها و مسهاماتها في

 ضيوفنا األعزاء ..

على  ،من  ذا المنطلق أجدد لحضأأأأأأأأأأأأأراتكم الشأأأأأأأأأأأأأكر بالنيابة عن كافة منتسأأأأأأأأأأأأأبي فرت الجامعة بمملكة البحرين
دعمه الشأأأأأخصأأأأأي ، و التعليمسأأأأأتجابة الكريمة الممدرة لسأأأأأعادة وزير التربية و االتلبيتكم الدعوة مثمنا  مشأأأأأاركتكم و 

ر، ذلك من خالل رعاية سأأأأأأعادته لهذا المؤتم، و تعزيز فرص البحث العلميجهود الجامعة في تطوير التعليم و ل
 .المعرفة في المنطمةبحرين منارة للعلم و بما يعزز خدمة الهدف المشترك في أن تكون مملكة ال

 



كما ال يفوتني أن أتمدم بالشأأكر الوافر لمعالي مديرة الجامعة األسأأتاذة الدكتورة موضأأي عبدالعزيز الحمود على 
ر ، وتحميما  لرسالة مؤسسها صاحب السمو الملكي األمية  ذه المؤسسة التعليمية الفريدةدعمها المستمر لنهض

 لعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء الجامعة حفظه اهلل ..طالل بن عبدا

على  ، الذي حرصالشأأكر الموصأأول أيضأأا  لاسأأتاذ الدكتور رياض حمزة، األمين العام لمجلس التعليم العاليو 
 .ستراتيجية التعليم العاليابعرض  مثراء محتويا  المؤتمر

العرب، رئيس مجلس مدارة الجمعية الكويتية  عبدالكريم في الختام أود أن أوجه شأأأأأأأأأكرا  خاصأأأأأأأأأا  للسأأأأأأأأأيد طاللو 
ها فتتاح مكتبة الكوي  املكترونية، التي يسأأأرنا دعوتكم لتدشأأأينا، على دعم الجامعة و تكفلها بلمسأأأاعدة الطلبة

 فتتاح المؤتمر..ابعد حفل 

لبحرين لوطننا العزيز مملكة االسأأأأأأداد جل أن يكلل جهودنا جميعا  بالتوفيق لما فيه الخير و سأأأأأأائال  المولى عز و 
 كافة األيطار العربية ..و 

 بركاته ،،،اهلل و  رحمةالسالم عليكم و و 
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 التفكير اإلبداعيلماذا 

 ؟ معا   التفكير النقديو 

 

 

 

 

 د. مصطفى عشويأ. 

 نائب مدير الجامعة للتخطيط والبحث والتطوير

 الجامعة العربية المفتوحة

 الكويت( -)المقر الرئيس 
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 ملخص

لةذا   يعترب االهتمام بتطوير أساليب التفكري املختلفة وتنمية الذكاء من أولويات األنظمة الرتبويةة   اتتمعةات تات الرةيةة املبةتة.لية  و 

 من أهم مواضيع علم النفس والرتبية خاصة   العصر احلديث     وبأساليب التفكري املختلفةاالهتمام بالذكاء وقياسه وتطويره كان

ال.حةةوا احلدي ةةة   هةةذا اتةةاا الدتاسةةات املتعلةةةة بعلةةم الةةنفس العصةةر وخاصةةة تلةةك الةةل تةةدت  الةةةدتات الفكريةةة العليةةا    ومةن أهةةم

الدماغ م ل اختات الةراتات  التفكري النةدي واإلبداع  ومن أم لة هذه الدتاسات تلك الل أجريت حوا التةبيم الرباعي للةدماغ الةذي 

  1981ءاً على حبوا اس.ريي الذي ناا جائزة نوبل   وظائف الدماغ األمين والدماغ األيبر سنة ( بنا1986طوته هريمان )

أمهية تؤكد أهم مهاتات التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي  والعالقة بني هذين النوعني من التفكري  و تبتعرض هذه الدتاسة املختصرة 

حل التعليم املختلفة وخاصة   مرحلة ا  مر  تكاملهماحتةيق   والعمل على اإلبداعي التفكريتطوير اجلمع بني تطوير التفكري النةدي و 

   سواء كان تلك   األنشطة الصفية أم الالصفية التعليم اجلامعي
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 مقدمة:

يهتمةون بةالفكر والتفكةري بعد جهود الفالسفة   دتاسة العةل  والوعي والشةعوت والتفكةري وأطاطةه  أصة.م علمةاء الةنفس وخةرباء الرتبيةة 
 وتشومبةةةةةةكي  (Piaget) دتاسةةةةةةات بيةةةةةةاجيمةةةةةةن بةةةةةةني الدتاسةةةةةةات الرائةةةةةةدة   هةةةةةةذا اتةةةةةةاا واتت.اطهمةةةةةةا باللتةةةةةةة والتعلةةةةةةيم والةةةةةةتعلم  و 

(Chomsky)    

التفكةري اإلبةداعي والتفكةري النةةدي بصةفة خاصةة  بةةد أصة.م أطةا  ونظرا الهتمام علماء النفس والرتبيةة بتطةوير التفكةري بصةفة عامةة و 
دتاسةةة كيفيةةة تطةةوير هةةذه األطةةا    مراحةةل التعلةةيم والةةتعلم املختلفةةة وخاصةةة    طةةات النظةةام االهتمةةام   العةةةود األخةةرية منصةة.ا علةةى 

 املدتسة  ال انوية واجلامعة( الروضة  الرتبوي الرمسي )

وعليه  بةد بدأت املدات  واجلامعات تعلم األطفاا والطةال  أطاطةا متطةوتة مةن التفكةري عةدد  عةدادهم للحيةاة املهنيةة  عةدادا يتبةم 
بإننةةةا نالحةةةع أن بعةةة  اجلامعةةةات قةةةد بةةةدأت تةةةدت  للطةةةال  مةةةةرتات تتعلةةةق باإلبةةةداع واحلةةةل و  هةةةذا اإلطةةةات  بالكفةةةاءة والفاعليةةةة  
كةل مةن سةواتتز    تلةك كمةا تكةر     بينما عمدت مدات  وجامعات أخةر امعة اإلسالمية العاملية اماليزيام ل اجل اإلبداعي للمشكالت
ويعترب موضوع   أو أنشطة تعليمية خمتلفة مةرتات االختصاص نفبها ن ىل دمج أطا  التفكري املختلفة ضم  (1998بيشر وباتكس )

النةةةدي مةةن ضةةمن متطل.ةةات االعتمةةاد األكةةادميي لةة.ع  هيلةةات االعتمةةاد م ةةل ا يلةةة دمةةج أطةةا  التفكةةري املختلفةةة ومةةن بينهةةا التفكةةري 
عندما تتةدم جامعة ما للحصوا على االعتماد من هذه ا يلة كما كان الشأن  (AACSBاألمريكية العتماد برامج  داتة األعماا )

  ت على هذا االعتمادمن اجلامعات الل حصل بالنب.ة جلامعة امللك بهد لل.رتوا واملعادن وغريها

  وحنن  ت نؤكد على ضروتة  دماج هذه املهاتات   املةرتات والربامج األكادميية املختلفة  و  األنشطة الالصفية أيضا  بإننا ال نر   
واء كان تلك من لعالقة بني التفكري اإلبداعي والتفكري النةدي سك رية وخاصة   ال.لدان العربية خاصة بت.يان احدود علمنا  دتاسات  

وضةوع الناحية الفبيولوجية أم من الناحية الرتبوية )التعليم  التعلم(  وهذا ما دبعنا لتةدمي هذه الوتقة عدد توجيةه ال.ةاح ني  ىل هةذا امل
 )التعليم والتعلم(  ومن ناحية ال.حث العلمي أيضا  التط.يةية ألمهيته من الناحية الرتبوية

 الدراسة:  أهداف

باعت.ات أن األوا هو املركز األساسي أثناء عمليات التعلم والتعليم معا  نوالدماغ األميبر أمهية االهتمام بالدماغ األيت.يان  -1

   للعمليات اإلبداعية واعت.ات ال اين املركز األساسيللتفكري النةدي والتحليلي  

حيفز أساسا األقبام العلوية من الدماغ )اليمىن ت.يان أمهية تصميم الربامج الدتاسية امةرتاته وأنشطته املختلفة بشكل  -2

لتطوير قدتات ومهاتات اإلبداع )تط.يةية(  برامج تدتي.يةالتن.يه  ىل أمهية تصميم و واليبر ( ولكنه ال يهمل األقبام البفلى  

 والتفكري النةدي معاً  



4 
 

التفكري النةدي واإلبداع سواء كانت هذه  التن.يه  ىل ضروتة تكامل جهود املؤسبات املختلفة   العمل على  زالة عوائق -3

  وتشجيع ال.حث العلمي   العوائق على مبتو  األسرة  املدتسة أم على مبتو  اتتمع ككل  أم على مبتو  الفرد تاته

  هذا اتاا

الرمسية مراحل التعليم   مجيع  تكاملياإلشاتة  ىل ضروتة بناء الةدتات واملهاتات املتعلةة بالتفكري النةدي واإلبداع   شكل  -4

 وغري الرمسية )األسرة  الروضة  املدتسة  ال انوية  اجلامعة( 

 أسئلة الدراسة:

التفكري اإلبداعي؟مهاتات التفكري النةدي و ما هي  -1       

التفكري اإلبداعي؟التفكري النةدي و ما هي العالقة بني  -2  

؟ التعليمالرتبية و   اإلبداعي التفكري النةدي والتفكري التكامل بني  ما هي أوجه -3  

نتائج ال.حث الدتاسات املرت.طة باملوضوع  ومن خالا من خالا استعراض أهم  هذه األسللة سأحاوا اإلجابة عنأنين أود أن أوضم 
طةةوتج (  ومةةن خةةالا 2010  اجلامعةةات العربيةةة )عشةةوي و خةةرون   لةةد  الطل.ةةة امليةةداين الةةذي قمنةةا بةةه سةةابةا حةةوا عوائةةق اإلبةةداع

وغريه من الدتاسات وال.حوا الل برزت  (  (In Lumsdaine & Lumsdaine, 1995 (1986هريمان لتةبيم الدماغ )
لدتاسات ميدانية وتط.يةية أك ر عمةا   جماا  ولعل هذه الدتاسة تص.م أتضية  منذ ال مانينات وخاصة   الواليات املتحدة وبريطانيا

   وخاصة التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي  ترقية أنواع التفكري لد  الطال

  ما هي مهارات التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي؟ -1

عرد التفكري النةةدي مةن طةرد هيلةة املنظةرين األمةريكيني والكنةديني علةى أنةهه دعمليةة هادبةة أو تات معةىن وحكةم مةنظم تاتيةا  كمةا 
 (  5  ص 2000اعتربوا التفكري الناقد ام ابة الةاطرة املعربية الل تةود عمليات حل املشكلة واختات الةراتد )عجوة وال.نا  

الةل تناولةت موضةوع التفكةري وطةر  للدتاسةات البةابةة مةن املراجعةات الشةاملة ( Beyer, 1987( )1987بيري )مراجعة عترب تقد 
النةةدي الةل أوتدهةا مةا التفكةري ومةن أهةم مهةاتات اسةرتاتيجيات تط.يةيةة لتطةوير التفكةريد )باللتةة اإلةليزيةة(  "؛ وتلك   كتابه طويرهت

 يليه

 واالدعاءات الةيمية التمييز بني املعطيات الةابلة للفحص  -1

 التمييز بني املعلومات واحلةائق واالدعاءات تات الصلة باملوضوع وتلك الل ال متت بصلة للموضوع  -2
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 حتديد مد  دقة معطيات الع.اتات و)احلجج(  -3

 حتديد مد  موثوقية املصدت )صد  املصدت ومد  ال ةة بيه( -4

 حتديد غموض احلجج واملعطيات  -5

 االبرتاضات )اخلفية( الل مل يصرح عا حتديد  -6

 اكتشاد التحيز  -7

 حتديد املتالطات املنطةية  -8

 التعرد على التناقضات املنطةية   عمليات االستدالا  -9

 حتديد مد  قوة حجة أو ادعاء ما   -10

مهةاتات التفكةري   Swartz, R., Fisher, S., & Parks, S. (1999)صنف سواتتز  بيشةر وبةاتكس   1999و  سنة 
   ثالا بلات وهيه 

 مهاتات توليد األبكاته وتتعلق امهاتات التفكري اإلبداعي؛ وتتضمن مهاتات اإلتيان بأبكات جديدة  وتطوير قدتة التخيل  -1

 مهاتات توضيم األبكاته وتتعلق امهاتات التحليل؛ وبتحبني الةدتة على الفهم  والةدتة على استعماا املعلومات    -2

 مهاتات عةالنية األبكاته وتتعلق بعملية تةومي مد  عةالنية األبكات املطروحة؛ وهو ما يبمى بالتفكري النةدي  -3

( من الةذين اهتمةوا اموضةوع تطةوير التفكةري عامةة والتفكةري النةةدي بصةفة خاصةة  ومةن الةذين اشةتتلوا لتحديةد 2010باسيون )ويعترب 
كاليفوتنيةةا ملهةةةاتات د اخت.ةةات النةةةدي  وت.يةةان أمهيةةة التفكةةةري النةةةدي   حةةل املشةةكالت  ووضةةع الةةةدتات واملهةةاتات املرت.طةةة بةةالتفكري

  التحليل  التةومي  االستدالا والض.ط الذايت  وقد ترجم هذا املةيةا  فبري  ويةيس هذا االخت.ات الةدتات التاليةه التدالتفكري النةدي
( ملعربةة اةةاوت هةةذا االخت.ةات بالتفصةةيل وحتديةةد 2000لرجةةوع  ىل ترمجةة )عجةةوة وال.نةةا   ىل عةدة لتةةات مةن بينهةةا اللتةةة العربيةة  وميكةةن ا

  وهةةذه الرتمجةةات مةننةةة علةةى ال.يلةةات كمةةا أن لةةه عةةدة ترمجةةات للتةةة العربيةةة   علمةةا بةةأن  ةةذا االخت.ةةات عةةدة أوجةةه  هةةذه الةةةدتات ينمعةةا
   واملصريةواألتدنية العراقية والل.نانية والفلبطينية 

  وأن تةام دتاسات مةاتنة بني ةالعربي .لدانهذه الرتمجات وعمليات التةنني الل أجريت أن تةدم ترمجة موحدة على مبتو  الوينةص 
 ؛ وهذا ما ننوي الةيام به   حبث ميداين  قليمي مةاتن    جماا التفكري النةدي خاصة   املبتويات اجلامعية هذه ال.لدان
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قائمةة تشةتمل علةى مهةاتات أساسةية ( Thomas, 2011تومةا  )  ومن خالا مراجعة الدتاسات البابةة  قةدم 2011و  سنة 
 لتطوير قدتات ومهاتات التفكري العليا وباألخص مهاتات التفكري النةدي لد  الطال ؛ وهذه املهاتات هيه

  اعت.ات وتةومي وجهات النظر املختلفة -1

 التفتم الذهين  -2

 تطوير احلجة املنطةية مع تةدمي دليل مناسب  -3

 اكتشاد نةا  الضعف أو نةا  الةوة   حجة ما  -4

 اكتشاد الطال  للتحيز الذي قد يوجد عندهم أو عند غريهم  -5

 حتديد األولويات  -6

  حتليل جودة املصادت -7

 الةيام بعملية تركيب باالعتماد على مصادت عديدة  -8

 االستدالا من الكل للجزء )من العام للخاص( االستن.ا ه  -9

 االستةراءه االستدالا من اجلزء للكل )من اخلاص للعام(  -10

 حل املشكالت  -11

 تطوير معايري للتةومي  -12

 تةومي قراتاهتم  -13

 تةومي أعما م وأعماا اآلخرين  -14

  صدات أحكام متأنية وتأملية  -15

 االنض.ا  الذايت  -16

( أن التفكري الناقد يةوم أساسا على التعلم وعلةى حتةدي Powley & Taylor, 2014( )2014من باويل وتايلوت ) وأكد كل
احللةوا الةائمةةة  والعمةل علةةى اسةتنتاج حلةةوا جديةةدة  وأكةدا أن هنةةاب اتفاقةا بةةني ال.ةةاح ني علةى أن التفكةةري الناقةد   الوسةةط اجلةةامعي 

واالبرتاضةةات ومعربةةة العالقةةات ا امةةة  والةيةةام باسةةتنتاجات صةةحيحة  وتةةةومي الةةدليل أو يتضةةمن قةةدتة الطةةال  علةةى حتديةةد الةضةةايا 
 البلطة واستن.ا  خالصات 



7 
 

 التمييز على العلل بأس.اعا كما يكب.ه الةدتة وتبط التعليل على الةدتة الطالب ( أن التفكري الناقد يكبب2009وقد أشات عطية )
 الواهية  واحلجج دعاءات والرباهنيواال واملعلومات واآلتاء احلةائق بني

كل العلميات املعربية الةل أكةد عليهةا مفهوم التفكري النةدي ليشمل  ( Smith, 2014) 2014ني م ل مسيث  ويوسع بع  ال.اح
 & Bloom, Englehart, Furst, Hill) 1965سةنة    ولألهةداد الرتبويةة ةم للةةدتات العةليةة   تصنيفو خرون بلوم 

Krathwohl, 1965 ) جعتةه مةن اهةذا التصةنيف قةد متةت مر وهيه املعربة  الفهم  التط.يق  التحليل  والرتكيب والتةومي علما بةأن
   وقةدAnderson, Lorin,  Krathwohl, David (2001) 2001أندتسةون و خةرون سةنة بةاح ني م ةل عةدة طةرد 
  ا التصنيف ىل هذ دإلبداعأضيف دا

ويعةةرد اإلبةةداع بأنةةه دلعةةب مةةع اخليةةاا واالحتمةةاالت  والةيةةام باتت.اطةةات مفيةةدة )تات معةةىن( عنةةد التفاعةةل مةةع األبكةةات  األشةةخاص 
(  ويةةر  هةةذان Lumsdaine & Lumsdaine, 1995( )29  ص 1995واحملةةيط أو ال.يلةةةد )لومبةةدين ولومبةةدين  

  التفكري التحليلي واإلبداعي والنةدي برتتيب مالئم ال.اح ان أنه وحلل مشكلة ما بطريةة جيدة  ين.تي استعماا 
( بةد أكد أن التفكري اإلبداعي أحد أشكاا التفكري املركب  ىل جانب التفكري الناقةد والتفكةري بةو  املعةر   كمةا 2002أما جروان )
 اإلبداعي ال حيدا امعزا عن عمليات التفكري الناقد والتفكري بو  املعر   وتلك ألن التفكري اإلبداعي يتطلب لتفكرياأشات  ىل أن د

  (31سلبلة من عمليات التفكري الل تتضمن التخطيط واملراق.ة والنةد والتةييم والتن.ؤ وغريهاد )ص  
ملعلمةني واألسةاتذة حة    املراحةل اجلامعيةة النةةدي والتفكةري اإلبةداعي أن اوتتم ل املشكلة األساسية املطروحة   جماا تطوير التفكةري 

ليبوا مدتبني على كيفية تطةوير التفكةري بصةفة عامةة والتفكةري النةةدي بصةفة خاصةة  بةل وال يةدتكون املعةىن الةدقيق  ةذه املفةاهيم  لةةد 
أن  1997ة ميدانيةة أجروهةا   كاليفوتنيةا سةنة   دتاسة( Paul, Elder & Bartell, 1997)وجد كل من بوا و لةدت وباتتةل 

% مةةن األكةةادمييني يعتةةةدون أن التفكةةري النةةةدي هةةو ا ةةدد األوا للمةةةرتات الةةل يدتسةةوتا  ولكةةن مل يةةتمكن مةةن تعريةةف مفهةةوم 89
 % منهم بةط يدتسون التفكري النةدي بعال  9  وأن منهم %19دالتفكري النةديد  ال نب.ة 

ي.ة لآلماا خاصة   بلد م ل الواليةات املتحةدة الةل اختةذت علةى عاتةهةا تطةوير التفكةري النةةدي   مجيةع مراحةل ولعل هذه النتيجة خم
 التعليم منذ ال مانينات  و تا كان هذا الوضع   بلد م ل الواليات املتحدة بلنا أن نتصوت مد  قصوت النظم الرتبوية وخاصة   ال.لدان

 املالحظةةات امليدانيةةة أن نزعةةة احلفةةع هةةي البةةائدة    اتسةةة الةةتعلم  وأن االخت.ةةاتات البةةائدة لتةةةومي العربيةةة   هةةذا اتةةاا حيةةث ت.ةةني
 ت تةوم على اخت.ات تاكرة الطال  قصرية املد  االتعلم اخت.ات 

جائزة نوبل    1981اس.ريي قد ناا سنة  نشري  ىل أن 1  الدماغاملتعلةة باإلبداع والتفكري النةدي وملعربة توزيع الةدتات واملهاتات 
خيتص اجلانب بينما اجلانب األيبر من الدماغ خيتص بالةدتات الرياضية واللتوية وظائف الدماغ )ببيولوجية الدماغ( حيث بني أن 

 التخيل وبهم الفضاءات اإلبداع و األمين من الدماغ بالتفكري الكلي و 
الدماغ عضو متخصص حيث الحع أن نصفي الدماغ ال يبتعمالن بنفس أن  (Hermann)الحع هريمان  1986و  سنة 

الطريةة وبنفس التكرات عند معظم األشخاص  والحع أيضا أن هناب سيطرة  ما للنصف األمين أو للنصف األيبر من الدماغ  وأن 
ام بتةبيم الدماغ  ىل أتبعة هذه )البيطرة( تؤثر على معظم األشخاص عندما يريدون تعلم شيء جديد أو حل مشكلة ما  ولذا ق

                                                           
عتمدنا في شرح هذا الجزء من الموضوع على كتاب:ا  

1
  

Creative Problem Solving by Lumsdaine, E.; & Lunsdaine M. (1995. 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Krathwohl
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أقبام )أ     د  ج( بدال من قبمني حيث يشتمل كل قبم على قدتات تفكري موزعة حبب الشكل التايل الذي ي.ني توزيع 
 الةدتات حبب الدماغ األمين واأليبر  وحبب الدماغ العلوي والدماغ البفلي  وحبب كل تبع من أتباع الدماغه

 
 

أو سيطرة  ادةتوزيع األبراد   اتتمع حبب سيوجد هريمان من خالا دتاسة ميدانية مشلت عينات حجمها نصف مليون شخص أن 
 كاآليته األجزاء األتبعة للدماغ  

 عليهم تبع واحد بةط من الدماغ  هيمن أو يبيطر% من األبراد ي7 -  
 .% من األبراد يبيطر عليهم تبعان من الدماغ60 -  
 .% من األبراد تبيطر عليهم ثالثة أتباع الدماغ30 -  
  .)الدماغ الكلي( % من األبراد بةط يبتعملون كل مناطق الدماغ3 -  

كز ويت.ني من توزيع الةدتات العةلية   الدماغ أن الةدتات العةلية املتعلةة بالتفكري النةدي ترتكز   اجلانب العلوي األيبر  بينما ترت 
 ة املتعلةة بالتفكري اإلبداعي   اجلانب العلوي األمين الةدتات العةلي

 وبيما يلي توزيع للةدتات األساسية   كل تبع من أتباع الدماغ أو   كل منطةة )تبع(ه
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 املنطةة أ
 
ومييلون  ىل تفضيل التعامل مع الةضايا   ني ونةدينياقعيو  و نيمنطةي اشخاصأاألشخاص الذين تبيطر عليهم هذه املنطةة يعترب  

 .التةنية

 يفضل هؤالء األبراد مواد م له احلبا  وا ندسة التط.يةية واجلرب والعلوم والتكنولوجيا    •
 من أهم الوظائف الل يفضلها هؤالء األبراده علوم الكم.يوتر , ا ندسة بفروعها, احملاماة,  داتة املصاتيف و الةضايا املالية   •
  .ويتميز هؤالء حب.هم للعمل واألداء و ةاز املهام املناطة عم •

 
 املنطةة  

 
 من خصائص األبراد الذين تبيطر عليهم هذه املنطةةه التنظيم  الرتتيب والتخطيط واالهتمام بالتفاصيل   •
  .املكت.ات و اإلداتةيفضل هؤالء األبراد املواد الل تتميز با يكلة م ل مواد الةواعد والنحو والعلوم  وعلوم  •
 .من أهم الوظائف الل يفضلها هؤالء األبراده اإلداتة  تبيري املكت.ات  التخطيط  واملهام ال.ريوقراطية والعبكرية •
 .ويتميز هؤالء األبراد حب.هم للنظام واالنض.ا  وللةانون  ومييلون  ىل تنفيذ املهام املناطة عم  و يهتمون باإلنتاج أوال •
 

 املنطةة د
 

ه م.دعون وجمددون ومهتمون بالةضايا الكلية بدال من أتممن اخلصائص ا امة لألبراد الذين تبيطر عليهم هذه املنطةة  •
 الةضايا اجلزئية والتفاصيل ويفضلون التخيل ال.صري واستعماا احلد   

دسة املعماتية والتصميم بصفة عامة  من املواد الل حي.ها هؤالء األبراده الفنون بصفة عامةه تسم  حنت  وكذلك الشعر وا ن •
 .ويتميزون أيضا حبب االستكشاد واالهتمام باملبتة.ل

من أهم الوظائف الل يفضلها هؤالء األبراده كل األعماا الل تتطلب اإلبداع كالفنون والتصميم والعمران واملةاولة )امل.ادتة(  •
 امختلف أشكا ا 

 
 املنطةة جة

 
من  يزات األبراد الذين تبيطر عليهم هذه املنطةة أتمه حبيون أي يعتمدون على اإلحبا   عاطفيون واجتماعيون   •

 حي.ون  قامة العالقات مع اآلخرين ويهتمون باجلوانب الروحية 
 املواد الل يفضلها هؤالء األبراد هيه العلوم االجتماعية واملوسيةى واملبرح والفنون بصفة عامة    •
 من أهم الوظائف الل يفضلها هؤالء األبراده التعليم  التمري   اخلدمة االجتماعية والتلحني   •
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يتميز هؤالء األبراد باملشاعر اإلنبانية والتعاون وتقي اجلانب الروحي لديهم  وحب.هم للةيم وتةديرهم لعواطفهم الشخصية  •
 وعواطف اآلخرين 

دماغ عدد حتةيق ما يبمى باستعماا دالدماغ الكليد  قام هريمان بتصميم حةائب تدتي.ية ولتنمية وتطوير هذه األقبام املختلفة لل
 تعطى   دوتة خاصة معتمدة  ويبتفيد من هذه الدوتة وتط.يةاهتا شركات عاملية ك.رية ومؤسبات تربوية عديدة 

  وأن الدماغ عضو لياحيتوي على قدتات التفكري العو ا يبتنتج من هذا التةبيم الرباعي أن الدماغ وخاصة الةبم العلوي منه )أ  د( 
معةد ومتشابك األجزاء  ويشتتل بشكل تكاملي؛ و ن كانت هناب مراكز متخصصة للةدتات واملهاتات الفكرية املختلفة م ل التفكري 

 النةدي واإلبداع   
كرية العليا الل يتميز عا اإلنبان والل حتتاج للتعلم وعليه  نبتنتج أن التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي من الةدتات واملهاتات الف

 والتعليم لتنمو وتتطوت  ولذا يةوم ال.اح ون الرتبويون والنفبانيون جبهود الكتشاد العالقة بني هذه الةدتات واملهاتات عدد تنميتها
أما علماء الفبيولوجيا وعلم النفس العصر   وتوظيفها    نتاج املعربة العلمية وحل املشكالت املطروحة أو املتوقعة   ش  اتاالت 

بيدتسون وظائف املناطق املختلفة   الدماغ  وكيفية اتت.اطها عص.يا  والنشا  الكهربائي وغريه الذي حيدا أثناء الةيام بعمليات 
 ملختلفة التفكري ا

 على العالقة الل قد توجد بني التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي؛ وتلك كإجابة عن البؤاا التايلهالضوء وبيما يلي  لةاء بع  
 
ما هي العالقة بين التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي؟ -2  

بيشر مواقف ال.اح ني بيما يتعلق بالعالقة بني مفهومي التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي؛ ب.ينما ير  بعضهم م ل  تختلفا
تابع للتفكري اإلبداعي ومدعم له حيث ميكن أن التفكري النةدي  2008بوتسرت  بعضهم م لأوتد أن العالقة تكاملية ( 2002)

 التفكري أن (2001)  ن.هانوأكد  التفكري اإلبداعي واختيات أحبن احللوا  االل يةدمهة النةدي من تةومي احللوا املختلفالتفكري 

 تلك تط.يق من املتحةةة والفائدة االبداعية  األبكات ميو تة   الناقد التفكري يظهر بينما وأصيلة جديدة أبكات استلهام اىل يشري االبداعي

 فكريالت يعمل بينما ك رية معلومات على بناءا والنتائج األس.ا  بني يربط االبداعي التفكري أنو  والعملي  اللفظي املبتو  على األبكات

 اجياد أو ما مشكلة حلل املمكنة احللوا تكوين بأنه يعرد االبداعي والتفكري  مطروح لتفبري الربهان أو التعليل تةدمي على الناقد

 اتت.ا  وجود (2002) بيشر دتاسة أظهرت وقد   املةرتحة احللوا ميو وتة اختيات هو الناقد التفكري حني   ما لظاهرة  كنة توضيحات

 والتفكري النةدي التفكري بني واضحا متييزا (2006) البليل مييز ال االطات هذا و  االبداعي  والتفكري الناقد التفكري بني وواضم قوي

 تفكري بعملية الدماغ وانشتاا   باجلدية وصفه ميكن ما وانتاج  ةالنوعي أو ةللجود مياو تة تتضمن اجليد التفكري أشكاا بجميع اإلبداعي؛

 التفكري وأن تةوميي الناقد التفكري أن بعضهم تربويع  لالستخدام وصالحيتها صدقها لتةومي أبكاتا يولدون الناقد التفكري بأصحا  ؛مرك.ة

  ذه ال الث البؤاا عن اإلجابة عند سنر  كما متكامالن تما  بل   متناقضني ليبا النمطني هذين لكن )للحلوا(  توليدي االبداعي
   الدتاسة

أن قدتات أو مهاتات التفكري النةدي ترتكز   اجلانب العلوي األيبر من الدماغ بينما ترتكز    بةد عربنامن الناحية الفبيولوجيةأما 
وأن الدماغ ال يشتتل    تكامالو  تفاعالو  ا  والشك  أن بينها تشابكقدتات أو مهاتات التفكري اإلبداعي   اجلانب األمين من الدماغ

  كآلة ميكانيكية
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 ,Fisher( )2002املوجودة بني التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي  ال أن بيشر )نوع العالقة عدم اتفا  ال.اح ني على  وتغم
 بينهما كما هو موضم   اجلدوا التايلهالفرو  تباعدنا على مالحظة قد قدم مةاتنة بني املفهومني  (2002

 التفكير االبداعي التفكير النقدي
 منتج تحليلي
 تباعدي تقاربي
 جانبي )فرعي( عمودي
 إمكانية احتمالية

 إصدار األحكام عدم إصدار األحكام
 تشكيل الفرضيات الفرضيات -اختبار الفرضية 

 ذاتي موضوعي
 جواب )أحد األجوبة( الجواب

 مفتوح مغلق
 يترابط خطي

 افتراضي -تخميني  استداللي
 حدسي منطقي

 نعم مع نعم ولكن
 (2002جدول مقارنة بين التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي: عن فيشر )      

اجلمع بينهما؛  يرون ضروتةوتغم بع  احملاوالت للتمييز بني التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي ودتاسة العالقة بينهما  ال أن باح ني  خرين 
( م ال  ن التمييز بني املفهومني ال يفيد   الفصوا الدتاسية ألنه ين.تي للطال  أن يفكروا بطر  نةدية وابداعية 2008ةد أكدت بوتسرت )ب
  وتؤكد بالتايل على ضروتة اجلمع بني التفكري النةدي والتفكري وبق طط تفكري واحد غري مفيدالتفكري تدتيس مهاتات تشجيع وأن    معا

ه من واجب املؤسبات الرتبوية مباعدة الطال  و عدادهم للتفكري بأسلو  وأضابت مؤكدة أناإلبداعي   مراحل التعليم املختلفة  
 مرن  ا يؤهلهم للتوابق مع بيلات العمل املختلفة 

من الذين أحلوا على ضروتة  عداد بيلة مناس.ة لتشجيع تنمية التفكري النةدي وتطويره؛  Meyers (1986)( 1986ويعترب ماير )
 وهذا ما يتطلب حبب تأيه توبري الشرو  األتبعة التاليةه

  ثاتة الطال  وحتفيزهم -1
  ثاتة مناقشة تات متز  -2
 التعرض ألبكات ووجهات نظر اآلخرين -3
 ينهوحتب الدعم وال ةةيتبم ب عداد جو  -4
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التعليم؟ التربية و  التكامل بين التفكير النقدي والتفكير اإلبداعي فيما هي أوجه  -3  

ولكةن عةددا قلةيال بةةط    عمليات التعلم والتعلةيم  جيمع معظم ال.اح ني على تأكيد أمهية كل من التفكري النةدي والتفكري اإلبداعي
   مراحل التعليم املختلفة   منهم من يؤكد على ضروتة اجلمع بني هذين النوعني من التفكري

لتفكةةري النةةةدي   البةةنة ا( الةةذي أكةةد أن تعلةةم الطةةال  Thomas, 2011) (2011) تومةةا ال.احةةث األمريكةةي ومةةن هةةؤالء 
 التفكري وحاجتهم  ليه  كما سيمكنهم من استعماا وادماج مهاتات التفكري النةديبع وعيهم بأمهية هذا النوع من األوىل سري اجلامعية 

خةةالا البةةنوات الةادمةةة مةةن دتاسةةتهم  و  املةةةرتات واألعمةةاا املختلفةةة  وعليةةه  بةةإن تطةةوير التفكةةري النةةةدي ين.تةةي أن تكةةون عمليةةة 
  مبتمرة خالا املرحلة اجلامعية كلها 

الةل أشةاتت  (Forrester, 2008)( 2008)بوتسةرت مةع بةني التفكةري النةةدي والتفكةري اإلبةداعي من الذين أكدوا على أمهية اجلو 
 ىل أن التعلةةيم ال ين.تةةي أن يركةةز علةةى املهةةاتات األساسةةية واملعربةةة بةةةط بةةل ين.تةةي الرتكيةةز أيضةةا علةةى تةةدتيس و اتسةةة مهةةاتات التفكةةري 

 النةدي والتفكري اإلبداعي ألن هذه املهاتات هي الل تشجع على التعلم والتطوير الذايت مد  احلياة  
تة تشةةجيع الطةةال  وحتفيةةزهم علةةى  اتسةةة التفكةةري النةةةدي والتفكةةري اإلبةةداعي بعةةد أن أثةةات بعةة  ولةةةد جةةاء هةةذا التأكيةةد علةةى ضةةرو 

   2001ال.ةةةةاح ني موضةةةةوع تةةةةدين مبةةةةتو  مهةةةةاتات التفكةةةةري النةةةةةدي حةةةة  لةةةةد  الطةةةةال  اجلةةةةامعيني  وهةةةةذا مةةةةا أثةةةةاته بيكةةةةر وتاد سةةةةنة 
(Baker & Rudd, 2001)  ا ببةةيطا   قةةدتة الطةةال  ليكونةةوا م.ةةدعني  و  اللةةذين أشةةاتا  ىل أن للتعلةةيم اجلةةامعي تةةأثري

الل تعتمد على التلةني واحلفع واالخت.ةاتات الةل  التةليدية طريةة التدتيس وقد انتةد هذان ال.اح ان للتفكري بصفة نةدية استعدادهم 
مراحةةل التعلةةيم بال انويةةات وباجلامعةةات  وأكةةدا   نفةةس الوقةةت أن طريةةةة التةةدتيس الةةذي متةةتحن الطةةال    قةةدتهتم علةةى احلفةةع   

يهدد لرتقية التفكري أصةعب بك ةري مةن طريةةة التةدتيس التةليديةة  ت تتطلةب وقتةا أطةوا إلعةداد الةدتو   وهةي أصةعب   التخطةيط  
ال.اح ةان علةى ضةروتة تةدتيس الطةال  مهةاتات التفكةري النةةدي و  أخةري الدتاسةة  أ  وهي حتدد حجم املادة الل تةدم دالل تعلمد  

 والتفكري النةدي  وضروتة الةيام ب.حوا أك ر   هذا اتاا  

طلبة   لاة  مكولةال مككربااة  كةد   درجة  متةك م ترةترمل مككر اةر مك ت ةد ( أن2007و  ال.لدان العربية  بينت دتاسةة قةام عةا مرعةي ونوبةل )
 درموةة  ضا ةةت  كةةت ا مكابا ةةل  .%(80اتثلةةا  مكتوةةكااتل مكدرموةةا  دا  مكتوةةكا  مكتوبةةاو كربااةةتب امكةةن   ةةدد   أل مكةةنا  (ممكجتتواةة  ألمنا ةةرا 

اجاد فرق في توكا  ترترمل مككر ار مك ت د كبوتب كتكغار مكج س انكم كصتكح مإل تث، فاتةت  ت ةل ا ةتم فةراق كبوةتب كلتوةكا  مكدرموةي انكةم 
اجةاد    ة  جاجتباة  بةا  توةدو  ةرتدا مكدرموة  مكثت ااة  مكوتتة   اة،،دكةل مك كةت ا ضا ةتب  ل. اتة  ضاةل تةت مكثت اة كصتكح ط   مكو   مناكى ا 

مء، اتوكا  ترترمل مككر ار مك ت د في ترترا مالوكدالو، امكتودو مككرم تي ت  جر  ثت ا  اتوكا  ترترمل مككر اةر مك ت ةد فةي ترةترمل مالوةكور 
( ض  ا ةةتم م ارت ةةت فةةي توةةكا  مككر اةةر مك وةةد    ةةد طلبةة  مكصةة  2010اكبةةا  فةةي درموةة  كتبةةترم أل .رةة  ثت اةة تةة  ج امالوةةكدالو، امككواةةال

مث االسةتةراء وأخةريا  التحليل مث ميو التة مهاتة تلتها االوىل املرت.ة   االستدالا مهاتةمكوت ر في داك  مإلتترمل مكوربا  مكتك دا. ا د جتءل 
 االستنتاج 

  العمليةةة الرتبويةةة حيةةث  ن التفكةةري النةةةدي  بةةةد أكةةد علةةى أمهيةةة كةةل مةةن التفكةةري النةةةدي والتفكةةري اإلبةةداعي( 2002أمةةا بيشةةر )
ضروتي للحكم على األبكات اجلديدة  والعمليات واملواد الل يولةدها أو ينتجهةا التفكةري اإلبةداعي  وعليةه  ين.تةي حتفيةز الطةال  علةى 
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والتعاون مع ضروتة وجود هيلةة تةدتيس تةةدم املعلومةات واملالحظةات والتحفيةز  ةم   ير األبكاتكما ين.تي  عطاةهم وقتا لتطو    التفكري
 وأ  بيشر أنه وبالرغم من قيام املعلمني امل.دعني بتشجيع املتعلمةني امل.ةدعني  ال أنةه مةن الضةروتي أن يةةوم املعلمةون باسةتعماا التفكةري

وأسةاليب تعلةم تالميةذهم )طالعةم(  وعليةه  اسةتنتج بيشةر أن النظةام الرتبةوي حيتةاج املعلمةني والطةال    النةدي لتةومي طر  تدتيبةهم
الةادتين على تبط األبكات مع بع   والةادتين على تةية أوجه الش.ه واالختالد  واملتصفني باملرونة وحب االستطالع   تفكةريهم  

 مشرتكة بني املعلمني واملتعلمني     وأكد بيشر   األخري أن مبؤولية التعلم الفعاا 
 استخلص ما يليهحوا مهاتات التفكري عند طال   داتة األعماا  Smith (2014) 2014و  دتاسة قام عا مسيث سنة 

 .يق للتفكري الفعاا الذي ين.تي أن يتضمن املعربة  املهاتات والتطأن تت.ىن تةية شاملة  اتين.تي ألقبام  داتة األعماا باجلامع -1
ين.تي  ذه األقبام أن ختصص مةرتات لتعليم التفكري م ل حل املشكالت واختات الةراتات  ىل جانب دتاسة مواضيع تات  -2

 العالقة   مواضيع التخصص املختلفة 
املهاتات    ين.تي ألعضاء هيلة التدتيس حتديد مهاتات التفكري الل حيتاجها الطال  للنجاح   حياهتم املهنية  وتضمني هذه -3

 املةرتات املختلفة 
  استعماا اخت.اتات موضوعية لةيا  مهاتات التفكري  وخاصة التفكري النةدي لد  الطال  كل مخس سنوات م ال  -4

 تا كانت هذه وضعية تةدتيس التفكةري النةةدي والتفكةري اإلبةداعي   بعة  ال.لةدان التربيةة م ةل الواليةات املتحةدة  بةإن عوائةق التفكةري 
هةذا النتةائج احملصةل عليهةا   حيةث بينةت  (2010إلبداعي قد كانت موضوع حبث ميداين   تبةع بلةدان عربيةة )عشةوي و خةرون  ا

م ال.حث أن الطل.ة اجلامعيني العر  يعانون عوائق اإلبداع بصفة عامة؛ وأن أشد عوائق اإلبداع الل يعانوتةا هةي العوائةق املتعلةةة امفهةو 
  وتتفةق هةذه النتةائج مةع باإلضةابة  ىل العوائةق املرت.طةة بالتحليةل املنطةةي واملخاطرة( والعوائق املتعلةة بإةاز املهةامالذات )ال ةة بالنفس 

(   حب ةه الةذي أجةراه علةى عينةة مةن األسةاتذة البةعوديني  وتتفةق أيضةاً مةع دتاسةة سةعدي 2006النتائج الةل حصةل عليهةا سةعدي )
( 2002ملةةديرين البةعوديني  وتتفةق هةذه النتةةائج مةع مةا أشةات  ليةةه عةدة بةاح ني م ةل جةةروان )( الةل أجريةت علةى ا2008والدبيبةي )

 (   2010عشوي و خرون    حوا العالقة بني ضعف اإلبداع وضعف ال ةة بالنفس )
ن عوائةق التفكةري وانطالقا من هذا الواقع الذي ال يشجع اإلبداع  بإننا ندعو  ىل مزيد من ال.حوا والدتاسات الل تكشف النةا  ع

النةدي واإلبداع   ال.لدان العربية مهما كان مصدتها  والعمل على اقرتاح برامج دتاسية وتدتي.ية تشجع على التفكري النةدي واإلبداع 
ة أم اجتماعية-سةواء كةان تلةك مرت.طةا جبوانةب ثةابيةة  و سواء كان تلك   مبتويات التعليم املختلفةة أم   األسةرة أم   اتتمةع ككةل

 بيداغوجية  -جبوانب سياسية أم جبوانب تربوية 
  بةإن باملوازاة مع النداءات الل تدعو  ىل االهتمام باملواهب واملوهوبني  و ىل تطوير قدتات اإلبداع والتفكري النةدي   ال.لدان العربيةو 

سةواء كانةت كيفيةةة أم   موضةوعيةومعةايري   هةذه ال.لةدان وبةةق مؤشةرات بصةفة عامةة هنةاب ضةروتة للعمةل اجلةاد   تطةوير جةةودة التعلةيم 
  الرتبوية ات املعنية بالةضايا ملؤسبللنظام الرتبوي ولكل اوتلك وبق تةية وتسالة واضحتني  كمية

 ( بيما يليه2011بكر ) أبووالل خلصها  يتعلق امعايري التفكري الناقد من أهم هذه املعايري ماو 

يري التفكري الناقد  ىل املعايري واملواصفات املتفةق عليهةا لةد  املعنيةني امجةاا التفكةري  الةل يرجةع  ليهةا  ويبةتند  ليهةا   احلكةم يشري مفهوم معا
 على نوعية التفكري الذي مياتسه الفرد عند قيامه امعاجلة موضوع ما من املوضوعات 
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 وتتم ل أهم تلك املعايري بيما يأيته
أهم معايري التفكري الناقد بوصةفه املةدخل األسةا  ملةا يليةه مةن معةايري التفكةري الناقةد  علةى اعت.ةات أن الفكةرة مةا مل الوضوحه ويعد أحد  -

تنطو على قدت من الوضوح  بلن يكون من البهولة امكان بهمها  ومن مث لن نتمكن من معربة قصد املتكلم  وبالتايل لن نتمكن من احلكةم 
 على أبكاته 
 شري  ىل ضروتة تنظيم األبكات وتبلبلها وترابطها بصوتة تةودنا  ىل الوصوا  ىل نتائج معةولة  م.نية على حجج مناس.ة املنطةيةه وي -
العمقه ويشري  ىل جتاوز عت.ة البطحية  واملروت العابر   معاجلة املشكالت  والبعي ح ي ًا  ىل سرب غوتها  والتوص   عمةها   -

 والنفات  ىل جوهرها 
 الدقةه ويشري هذا املعيات  ىل معاجلة املوضوعات بشكل كامل دون زيادة أو نةصان  -    
 االتباعه ويشري هذا املعيات  ىل معاجلة املوضوع من كابة زواياه  واإلحاطة به من مجيع جوان.ه     -    

هناب حاجة لتنشيط وحتفيز اجلانب األمين  أن -الل أشرنا  ىل بعضها أعاله-ونؤكد   األخري وكما ت.ني دتاسات علم النفس العصر 
و  الكتةةب املدتسةةية للةدماغ باإلضةةابة  ىل اجلانةةب األيبةر منةةه؛ وتلةةك   كةل املةةةرتات والةةربامج الرتبويةة واألنشةةطة الصةةفية والالصةفية  

وأن هناب حاجة لتطوير ال.حث العلمي بال.لةدان العربيةة     واإلعالمي و  مجيع مراحل التعليم بل وح    اإلطات األسريومتاتينها  
مةةةاييس  هةةذا اتةةاا وخاصةةة   جمةةاا قيةةا  التفكةةري النةةةدي وبةةق معةةايري موضةةوعية تراعةةي األبعةةاد ال.يليةةة وال ةابيةةة؛ و ن ترمجةةت بعةة 

  واخت.ةةات جامعةةة  ط.ةةق   مصةةر واألتدن ول.نةةان ىل اللتةةة العربيةةة م ةةل اخت.ةةات كاليفوتنيةةا ملهةةاتات التفكةةري النةةةدي الةةذي  التفكةةري النةةةدي
  كوتنيل للتفكري النةدي

 خاتمة:

استعرضةةت هةةذه الدتاسةةة أهةةم قةةدتات ومهةةاتات التفكةةري النةةةدي والتفكةةري اإلبةةداعي  والعالقةةة بةةني هةةذه الةةةدتات واملهةةاتات مةةن خةةالا 
ينةةت هةةذه الدتاسةةة أمهيةةة اجلمةةع بةةني هةةذه الةةةدتات طةةوتج هريمةةان للتةبةةيم الربةةاعي للةةدماغ  ومةةن خةةالا دتاسةةات سةةابةة أخةةر   كمةةا ب

واملهةةاتات   عمليةةات الةةتعلم والتعلةةيم   املراحةةل املختلفةةة مةةن العمةةر  ومراحةةل النظةةام الرتبةةوي وخاصةةة   املرحلةةة اجلامعيةةة؛ وتلةةك مةةن 
أن يت.لوت   أنشطة ال صةفية خالا منظوت تكاملي يتجبد   األنشطة الصفية من خالا مةرتات معينة  وأعماا تط.يةية كما ين.تي 

 مشكالت حةيةية   ال.يلة واتتمع حل من خالا التمرن على نةد األبكات واملةوالت واألوضاع اموضوعية  والعمل على 

 األنظمة الرتبوية   هةذه ال.لةدان تتعةرض لنةةدولعل هذه الدتاسة تشكل مدخال لدتاسات ميدانية مةاتنة   ال.لدان العربية خاصة وأن 
جبودة املخرجات وقدتهتا على التفكري الناقد وامل.دع؛ واإلسةهام بكفةاءة وبعاليةة   حةل املشةكالت املطروحةة أساسا بيما يتعلق  مبتمر

   ش  اتاالت  وحتةيق قيمة مضابة   مبات التنمية الشاملة 
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 العربية المراجع

والتعليم  جملة املعربة جملة شهرية تصدت عن وزاتة الرتبية   الناقد   كيف؟ وملاتا؟(  التفكري 2011  ع.د اللطيف ع.د الةادت )أبو بكر
  198  العدد   اململكة العربية البعودية

  أتبد  1التفكري الناقد واالبداعي اسرتاتيجية التعلم التعاوين   تدتيس املطالعة والنصوص د    (2006البليل   برا  امود )
 عمان   عامل الكتب احلديث   

 
  ترمجة عزت تاجم  أمني مرسي قنديل  مكت.ة النهضة املصرية  الةاهرة داللتة والفكر عند الطفلد(  1923جان ) بياجي 
(2001  )  

   دات الفكر للط.اعة والنشر والتوزيع  عمان  األتدن 1 (  اإلبداع  2002جروان  ع.د الرمحن بتحي )

(  اخت.ات كاليفوتنيا ملهاتات التفكري الناقد  املكت.ة املصرية للنشر والتوزيع  2000عجوة  ع.د العاا حامد  ال.نا  عادا البعيد )
 اإلسكندتية  مصر 

  ع.د ال.اتي ؛تجب سليمان  سيد أمحد ؛بتوا  خليفة ؛جياليل  بومحامة ؛عمر هاتون  اخلليفة ؛ودام  بوسنة ؛مصطفى  عشوي
  4دتاسات نفبية  اتلد العشرون  عدد   دتاسة  قليمية عوائق اإلبداع لد  طل.ة اجلامعات العربيةه(  2010) هد   هالا ؛معن

 مصر  الةاهرة 

   دات صفاء للنشر والتوزيع  عمان  األتدن 1واجلديد   التدتيس   (  اجلودة الشاملة 2009عطية  ابن علي )

(. ض تتط مككولل مككر ار ا   كرت بتككر ار مك ت د كد  طلب  مكص  مكوت ر بداك  مإلتترمل مكوربا  2010تبترم، ت تد  وا  جتتو أل
 (. 2010-2009مكتك دا. روتك  تتجوكار غار ت  ارا، جتتو   تت  مكوربا ،  لا  مكولال مككرباا  امك روا  أل

. مكت ترا، مبتو  مهاتات التفكري الناقد لد  طل.ة كلية العلوم الرتبوية اجلامعية )األونروا((  2007)   امد بكرونوبل   توبيقمرعي
 .4، مكودد 13مكتجلد 

 

( برنامج مةرتح لتنمية التفكري الناقد   الرياضيات لد  طل.ة الصف التاسع امحابظة غزة د تسالة 2001ن.هان   سعد سعيد )
 بلبطني    بية  وجامعة األقصى  كلية الرتبيةدكتوتاه   جامعة عني مشس  كلية الرت 
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االتزان االنفعالي وعالقته بالتدريس اإلبداعي لدى عينة من أساتذة 
 الجامعة الجزائرية

 
 )الجزائر( ورقلة قلصدي مرباح أ.د. منصور بن زاهي / جامعة

 )الجزائر( واديـامعة الـود / جـرة األسـد. الزه
 
 

 :* مقدمـة
لعي  هامايا اف اجياا المعافي  العدييد ميا التّياياات والتّيدياات في  صريا ا اي ا تواجه المجتمعات 

ية  ّا والتقدام التك ولوج  واف اتاح صلى العالم  تيجة ساصة افتريافت والمواري،تم مميا ه ايا الّاجية المل
هو مييا يعييان بت مييية القييداات البداصييية لييد   اد صلييى ّيي  الم ييك،ت بديياة إبداصيييةإلييى ت مييية تييداات ا فييا 

 ا فااد.
خ،  م ااجاا الدااسية  سسة المسؤولة صا ت مية ا ه القداات ماوتعتبا المؤسسة التعليمية المؤ 

 بعيدا صا ال مدية ف  ا ساليب التعليمية الت  تعية تلك القداات. المختلاة
إا المؤسسيية التعليمييية تييوفاا سييياتا  اسيييا اجتماصيييا يااصيي  سييمات البييداة وي مياييا خيي،  صملييية 

تك ولوجيية وافجتماصيية المت،ّقية المتسيااصة بمّياوفت للك ين التابييةم كميا ه ايا ترياّب تليك التّياياات ال
صا  اون ت مية إمكا ات البداة لد  المتعلميا.. والمداسوا المبدصوا يمثالوا بدواام صام، ّاسما ف  

التدايسييية القاةميية صلييى  هسيياليبام(م مييا خيي،  717مص7991ا داء البييداص  للمتعلميييا  ّسييا  ييّاتهم
ةلة دلبيييتام  ييييا العاديييية وتقيييديااام وتقيييديم لايييم فاريييا لليييتعلم الييي ات  وت يييجي    ييياداتام اّتييياام هفكييياا وهسييي
 وهصمالام البداصية.

 الدراسة: إشكالية -1
التعليييم العييال  مّييوا التقييدم العلميي  وافجتميياص م  لييك ه ييه يتعليية بت اييي  ا فييااد لخدميية  يعتبييا

صييداد الكييوادا والكايياءات المتخراريية فيي  مختليين مجييافت الّيييانم وتخيياي  ال خبيية مييا ا فييااد  المجتميي  واد
 .افجتماصية وافتترادية للمساامة ف  دف  صجلة الت مية

ا ايدان ا ساسيية للجامعيات يتاري  بيه مجموصية ميا الع اريا  والتدايس الجامع  باصتبااه هّيد
والداانم وا سييجام ايي ه  لييبع و وايي : ا سييتا  الجييامع  والدالييب والم اييا  الدااسيي المتااصليية ميي  بعايياا ا

ات و وصييية المخاجييات التيي  سييتواجه تّييديا  يا الجييامع  اليي د تقدامييه الجامعيياتالع ارييا يّييداد  وصييية التكييو 
 والمعلوماتية والتق ية.العرا المعافية 
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وما هادان التدايس الجامع  تّقية ال مو العلم  المسيتما لسسيتا  الجيامع م وت ميية  خريية 
 .(701مص7991 هبو مّل  وآخاوام ا صلى القيام بعمليات  ا ية صلياالدالب وجعله تادا 

ويعتبييا ا سييتا  الجييامع  والدالييب مييا هاييم ص ارييا العملييية التدايسيييةم إ  ديياهت صلييى هدوااامييا 
تّيااات يسام ا خي  بايا في  تّقيية ّيويية اي ه العملييةم فليم يعيد دوا ا سيتا  الجيامع   قي  المعياان  ات 

 م واليييدوا الريييلة بموايييوصات مقاااتيييه الدااسييييةم بييي  هايييّى يقيييوم بييي دواا هخيييا و مثييي : اليييدوا التيييوجيا
ا اييا  افجتميياص م ودوا مثيييا للم افسيية ال يياياة بيييا د،بييهم كمييا لييم تعييد هدواا الدالييب تلقايي  المعيياان ّو
م ليسداء التدايسي  للميداسم  واستاجاصاا ص د الّاجة إلياام ب  هربح يقوم إلى جا يب ميا سيبة بيدوا المقيوا

 .) Chalmers , Fuller,1996,pp:49-50  الخوالم اتشم والباّث صا المعاان...
فالتيييدايس الجيييامع  يّيييداد فاصليتيييه ماييياان ا سيييتا  الجيييامع  وبااصتيييه فييي  تايةييية الم يييا  التدايسييي  
للدالييبم وت مييية الثيياان العقلييية لييد  د،بييهم والتواريي  اليجيياب  فيمييا بي ييه وبييي امم بالاييافة إلييى دبيعيية 

يام ميا تيداات و يّ  اممايم في  سيبي  الع،تات الت  تد تسياصد في  اسيتثاان دافعييتام وبي   ترياا  ميا ليد
 .ومد  إيجابية تااصلام دواه سون ي عكس صلى مستو  صداةامالتّري  العلم  المتميازم وال د ب

 (  771مص0000الخثيلةما د   
ولقييد ه يياات الكثيييا مييا الدااسييات التابوييية إلييى دوا ا سييتا  كمّييوا هساسيي  فيي  ت مييية القييداات 

( ّييو  7991تاياصلام مي  الموتيين الرياا م ميا بي ايا دااسية نمّميود م سي ن البداصيية ليد  دلبتيه خي،  
و والت  ه اات إلى ها لسستا  دوا بيال  ا اميية في  ت ميية متعلمياالمداسة والبداة العام والخاص لد  ال

لمييا لييه مييا دوا بييااز فيي  تّسيييا جييو الاريي  الدااسيي م وتييوفيا البيةيية  متعلميييالد  االقييداات البداصييية ليي
 .مداسية الثاية بالميزات الت  تساصده صلى  لكال

( ّو  الممااسات التابوية المداسيية وت ميية التاكييا 7991هما دااسة نتيسيا ال اااا وفكتوا بلاةن 
ز التاكيييا والبييداةم وخاريية فيي  اسييتااتيجيات  والبييداةم فقييد اكاييزت صلييى ه ميياد سييلوك ا سييتا  التيي  تعييزا

  يييم البيةيية الرييااية...م وتماييت الجابيية صييا كياييية ت مييية التاكيييا والبييداة مييا التعليييم المتعلقيية بالتسيياؤ  وت
خ،  مواراات الم ا  الراا  الم اسبم ومواراات المواد الدااسيية ومايامي اام وصملييات واسيتااتيجيات 

 .(011مص7999 ه وا ال اتاودم التعليم الاعاالة
( فييي  دااسيييته ّيييو  آفييياة جدييييدن لت ميييية البيييداة إليييى ها دوا 7991ن كميييا ه ييياا نمرييياد ّ يييوان

ا سيييتا  مايييم جيييدا فييي  ت ميييية القيييداات البداصيييية ليييد  دلبتيييهم فايييو يعمييي  صليييى ت ميييية المايييااات ا كاديميييية 
يي  المسيييؤولية.. ت مييية  خرييية الدالييب مييا خيي،  ت  ميييية والمعافييية.. ت مييية الدافعييية.. التييدايب صلييى تّما

ه  .وتعويده صادات م اسبة ف  العم  ما هج  اف  مستو  كااءته واااه صا صمله خياله ودمّو
( ّيييو  الم توايييية واّتاييياا البيييداة صيييددا ميييا ا سييياليب 7991وتيييد هدا  فييي  دااسيييته الثا يييية 

ا والدموح ما  التابوية الت  يستخدماا ا سات ن ف  ت مية البداة لد  د،بام م اا: ت جي  التجديد والتّاا
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وت ميية  موم وك لك اسيتثاان الّماسية ص يداما يبثاه ا ستا  ف  ه اس د،به ما ا بة ف  التقدام والسخ،  م
مكا ياتام وت ميتاا ما خ،  هساليب ال م جة وا بون  .الدافعية لإل جاز لديامم وتدايب مااااتام واد

 (130م130 الماج  السابة  اسهمص 
مات والخراةص الما ية وال خرية الت  تؤثا  وياتبد هداء ا ستا  الجامع  بمجموصة ما المقوا

( 0000وبالتال  تؤثا صليى  واتجايا التابوييةم فقيد هكايدت دااسية نالااةيدن  فاصلية وكااءن العملية التعليميةف  
معي ة... فالكاياءن العلميية صلى ها ا اك ص،تة وثيقة بيا الخراةص ال خرية لسفااد وبيا العم  بما ة 

ليست ا  العام  المؤثا ف  العم  فقدم ب  إا ا اك صوام  هخا  لاا هاميية بالّية كالرياات ال خريية 
والخريياةص ال اسييية التيي  تييؤدد دواا كبييياا فيي  تّديييد ريي،ّية ا فييااد وتييداتام صلييى مزاوليية بعيي  الماييا 

 (.0002وال جاح فياا   ون العجم م
( إلى ها الخراةص المعافية والما ية واف اعالية وسمات ال خريية 0002 م نكما ه اا نالّك

لعاو ايةة التدايس تؤدد دواا هكثا فاصلية وكااءن ف  العملية التعليميةم فا  بال سبة للدالب ت يكا  هّيد 
ه المييداخ  التابوييية الاامييية التيي  تيييؤثا فيي  ال تييا  التّرييييل  لييهم وفييي  ت مييية مااييوم الييي ات ا كيياديم  لديييي

ميه مداسيه ميا معافية وتيدون والمسيتايد ا و  لميا يقدا  المستادفة ف  العمليية التعليميية باصتبااه هّد الع ارا
 .(71مص0002 إبااايم الّكم م و مو  

( و سيييييليماا 7929 فيييييا  ديييييهم م ميييييا بيييييي امتيييييد هكايييييد العدييييييد ميييييا البييييياّثيا وفييييي  اييييي ا السيييييياة
( و هّميد 0003( و  افي  يعقيوبم7992لاتياحم( و يوسن صبد ا7997( و صل  ال خيب م7997صبيداتم
ها سييمة افتييزاا اف اعييال  مييا السييمات ال خرييية التيي  تسيياام فيي   جيياح ا سييتا  صلييى ( 0003اا ييم م

ااتيي ت الدااسيية الّالييية  ليي لكم ويعتمييداا فيي  ممااسيياته التدايسييية الجييامع م والتيي  ياتييا  ها يتاريين باييا
م ودااسية الاياوة د  ا سيتا  الجيامع لي والتيدايس البيداص بييا افتيزاا اف اعيال   تياس الع،تة افاتبادية

التدايس البداص  لد  ا سات ن الجامعييا  ود مستو  اتزاا ا اعال  ماتا  بياخت،ن ج سيامم ف  مستو  
 تم داح تساؤفت الدااسة صلى ال ّو اآلت : وهتدميتام ف  التدايسم وتخررام ا كاديم م وتد 

 ؟للتدايس البداص  ما او مستو  إتقاا هسات ن الجامعة -7
ا  توجد فاوة  ات دفلة إّراةية ف  مسيتو  التيدايس البيداص  ليد  هسيات ن الجامعية  ود مسيتو   -0

 اتزاا ا اعال  ماتا  باخت،ن ج سام؟
 ود مسيتو   ا  توجد فاوة  ات دفلة إّراةية ف  مسيتو  التيدايس البيداص  ليد  هسيات ن الجامعية -1

 اتزاا ا اعال  ماتا  باخت،ن هتدميتام ف  التدايس؟
ا  توجد فاوة  ات دفلة إّراةية ف  مسيتو  التيدايس البيداص  ليد  هسيات ن الجامعية  ود مسيتو   -2

 اتزاا ا اعال  ماتا  باخت،ن تخررام ا كاديم ؟
 لد  هسات ن الجامعية وبييا اتيزا ام ا  توجد ص،تة  ات دفلة إّراةية بيا مستو  التدايس البداص  -3

 اف اعال ؟
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 ولإلجابة صلى تساؤفت الدااسة ريّت الااايات اآلتية: فرضيات الدراسة: -2
ميا  % 13 توت  ه ه ف يق  مستو  التدايس البداص  لد  هسات ن الجامعة صا ّد التقاا المّدد بي  -7

 .الداجة الكلية لمقياس التدايس البداص 
توجد فاوة  ات دفلة إّراةية ف  مستو  التدايس البداص  لد  هسات ن الجامعة  ود مستو  اتزاا  -0

 .ا اعال  ماتا  باخت،ن ج سام
توجد فاوة  ات دفلة إّراةية ف  مستو  التدايس البداص  لد  هسات ن الجامعة  ود مستو  اتزاا  -1

 .ا اعال  ماتا  باخت،ن هتدميتام ف  التدايس
توجد فاوة  ات دفلة إّراةية ف  مستو  التدايس البداص  لد  هسات ن الجامعة  ود مستو  اتزاا  -2

 .ا اعال  ماتا  باخت،ن تخررام ا كاديم 
توجييد ص،تيية  ات دفليية إّريياةية بيييا مسييتو  التييدايس البييداص  لييد  هسييات ن الجامعيية وبيييا اتييزا ام  -3

 اف اعال .
 أهمية الدراسة: -3

هامييييية الدااسيييية الّالييييية فيييي  كو اييييا تت يييياو  مواييييوة ن التييييدايس البييييداص  لييييد  ا سييييتا  تكمييييا 
الجامع نم إ  تتوتن السياسات التعليمية وتتّقاة هادافاا التابوية بداجة كبييان صليى كاياءن الميداس المبيدة 

 .(079مص0003 مجدد صزيز إبااايمم ته ال سا ية داخ  الار  وخااجهف  تدايسه وف  تعام،
ويعدا تو ين البداة ف  التدايس الجامع  ما هباز الاعاليات الت  تسعى الجامعية إليى تّقيقايا 

 التعلامية.-لّا  الساام ف  تدويا العملية التعليمية
كما ت ت  هامية الدااسة ما هامية الدوا ال د يلعبه ا ستا  الجامع  المتمياز ف  مساصدن دلبتيه 

 وا بال جاز والتاواة.صلى تّقية ّالة البداة وال ع
ا تمياز ا ستا  الجامع  بسمة افتزاا اف اعال  لكاي  بجع  هسياليبه التدايسيية البداصيية  ات  واد

 كااءن صالية ي ت ا م اا إ ااا تيادات رااية داخ  المؤسسة التعليميةم وم اا إلى المجتم .
 تتّداد هادان الدااسة الّالية فيما ي ت : أهداف الدراسة: -4
دود فاصليته ف  الجامعة الجزاةاية. -1  تسليد الاوء صلى وات  التدايس البداص  لسسات ن الجامعييا ّو
ليييد  هسيييات ن الجامعييية فييي  ايييوء بعييي  المتّييييااتو مثييي : الجييي سم  التيييدايس البيييداص ورييين واتييي   -2

 ا تدمية ف  التدايسم التخراص ا كاديم .
 لد  هسات ن الجامعة. تّديد ص،تة افتزاا اف اعال  بالتدايس البداص  -3
 التعريف اإلجرائي لمتغيرات الدراسة: -5

مجم  الممااسات وا ساليب التابويية  ييا الم لوفية والقاةمية صليى الجيدان والتايااد  او: اإلبداعي * التدريس
 والتميازم والت  يؤدياا ا ستا  الجامع  لتقديم داسه وتقويمه.
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ايييي ه الممااسييييات وا سيييياليب التابوييييية ماتبديييية باسييييتجابة ا سييييتا  الجييييامع  لاقيييياات هدان القييييياس 
 المستخدمة ف  الدااسة.

اييو تييدان الايياد صلييى اييبد ا اعافتييه والييتّكام فياييا ومعالجيية ا مييوا بّكميية واوياييةم  نفعــالي:* االتــزان اال 
 والتعام  بماو ة ف  مختلن المواتن متااص، بدايقة م اسبة م  اآلخايا.

بالداجييية التييي  يّرييي  صليايييا ا سيييتا  الجيييامع  فييي  مقيييياس  -فييي  الدااسييية الّاليييية–ويعبايييا ص يييه 
 افتزاا اف اعال .

 طار النظري للدراسة:اإل -6
 أوال: التدريس اإلبداعي:

 * مفهوم التدريس اإلبداعي:
ة اييي : يعتبيييا التيييدايس البيييداص    يييادا تابوييييا يقيييوم بيييه الميييداس متابعيييا ثييي،ث خديييوات هساسيييي

باييدن إّييداث تّيايييا  ييوص  فيي  سييلوك المييتعلمم ويييؤدد المييداس خيي،  تدايسييه  التخديييد والت اييي  والتقييويم
 مجموصة ما ا ساليب البداصية لتّقية ا ادان المسداان لا ا التدايس.

ا ه ا ساليب البداصية ا  الت  تعتمد صلى إّداث تّياياات في  العملييات افجتماصيية والتابويية 
 سياليب دايقايا إليى الواتي  الّي  صيا دايية بياام  تابويية تقيوم صليى والت  ةة افجتماصية... وت خ  اي ه ا

ثييياان التاكييييا البيييداص م والتيييدايب صليييى الخييييا  الخريييب والّييي  الخييي،اة والبيييداص   ت ميييية الاكيييا الم يييت  واد
 (.703مص0003للم ك،ت  صما ّسا مساادم

ها يقوم به الدالب  إاا التدايس البداص  او ف  ا ساس بمثابة   ادات رااية تعكس ما يجب
لتّقية المعلومة وب اةاا ب اسهم وبدايقته الخارة الت  تكسباا مع ى يتيواءم مي  ب يتيه المعافييةم ويعالجايا 

 .مستثماا ك  إمكا اته المعافية والبداصيةم و لك يكسبه ثقاة ف  تدااته ويدلة داتاته الكام ة
 (007مص0003 مجدد صزيز إبااايمم 

الّالية تت او  التيدايس البيداص  لسسيتا  الجيامع م فقيد تيم تب اي  التعايين الي د وبما ها الدااسة 
ي يييا إلييى ها التييدايس البييداص  اييو تلييك ا سيياليب التدايسييية وه ميياد السييلوك التيي  يمااسيياا التدايسيي  فيي  

له صا  ياه ما ا ساليب ف  تعامله م  الدلبة ويميازه صا  ياه ما المداسيا  .الجامعة ويااا
 (03مص0001مادد صبود وآخاوام  

وا ستا  الجامع  المبدة او القادا صلى العدياء والتميايز في  العمي  هو ا داء وصليى البيداة في  
 ا ساليب التدايسية وت ويعاام و لك ما خ،  استّ،  الداتات الكام ة لديه وتاجيااا.

وتقويمييهم وهو  ا سيياليب تقييديم الييداس  ةيسييتيا مييا خدييوات التييدايس اميياسيييتم ت يياو  خدييوتيا ا 
 التابوية الت  يؤدياا ا ستا  الجامع  لتقديم داسه ا : 

 التهيئة اإلبداعية: -1
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باييدن ت مييية ماييااات  -بم ييااكة دلبتييه -ايي  جمليية مييا ا   ييدة التابوييية التيي  يؤدياييا المييداس 
ثيياان  ماسييام  ّييو التاكيييا التّليليي  والبييداص  والعمليي  لييديامم بالاييافة إلييى جيي ب ا تبييااام واد دافعيييتام ّو

 .(07مص0072 الزاان ا سودمالتعلم بدااةة وهساليب مت وصة بعيدن صا الاتابة والاوتيا ف  تقديم الداس
 

 طرائق التدريس اإلبداعي: -2
دااةة التدايس ا  صباان صا مجموصة ما ال ما   السلوكية المتكاان الت  ت اسب تعليم صدن  إا

 موااي م ويمكا  كثا ما مداس تدبيقاا واستعمالاا لّداث التعلم.
 (701مص7999 مّمد زياد ّمداام

س هما دااةة التدايس البداص  فتخا  لبع  المعاييا المامة الت  ما    اا ها تجعي  التيداي
 فعااف ومّققا  ادافه التابوية والسلوكيةم وا : 

 (709-701مص0007 هبو دالب سعيد وا ااش صبد الخالةم
 فبييد ها يكييوا التييدايس مجيياف ّقيقيييا لممااسيية المبييادي التيي  تقييوم صلياييا فلسيياة المجتميي م الديمقراطيــة:* 

 فإ ا كاا المجتم  يتخ  ما التعاوا والتخديد والعم  و يااا مبادي فعلى المداس ها يلتزم باا.
إا ما يتعلمه الدلبة فبد ما ها يكوا له تيمة ّقيقيية في  ّيياتام وميؤثاا في  توجييه سيلوكام  الوظيفية:* 

 ف  الّااا والمستقب م ولدااةة التدايس مسؤوليتاا ف  ا ا الردد.
ي بّ  ها يعدى افاتمام الكبيا إلى الداليب الي د ايو مّيوا العمليية  شاط الطالب وفعاليته:استغالل ن* 

التعليمية وصدم رب افاتمام صلى المادن الدااسية ل اتاا بّ  ال  ا صا الدالبم إ  ها الدالب ف يتعلم 
ف إ ا ابد التعلم بإّد  ّاجاته هو ميوله مما ي  ؤدد إلى تيامه ب  اد. يةا إف إ ا وجد لديه الداف  واد

لااديية بييا ص يدما يسيتخدم الميداس هيية دايقية تيدايس فبيد ها يااصي  الاياوة ا مراعاة الفروق الفرديـة:* 
والقيييداات الخارييية والقيييو  الجسيييمية والّالييية  افتجاايييات وافسيييتعداداتوالمييييو  و  الدلبييية ميييا ّييييث الييي كاء

لداس باسيتخدام الرّيةم و لك بإتاّة الاارة لك  متعلم ب ا ي اتش وها يارح صا م ك،تهم وها ي واة ا
وها ي ييواة فيي  ا   ييدة داخيي  الاريي  وخااجييهو كيي ا ي ييم  التييدايب صلييى القيييادن ووايي   الوسياة  التعليمييية

صداد التقاايا صداد المااس،ت وافترا  بالايةات وت  يم ال دوات. الخدد والمتابعة واد  واد
ف يكايي  لصييداد الدالييب ها  قييدم لييه تييداا مييا المعلومييات  إكســاب الطلبــة القــدرة علــر التفكيــر العلمــي:* 

والّقاةة واد ما ي بّ  إلى جا ب  لك ها يكوا تاداا صلى التاكيا العلم م فعليى الميداس ها ييداب ت،ميي ه 
والوثياةة والقيااءات والمقاا يات ومقابلية ا دلية ووزا تييم ا ميوام وبي لك يي جح إليى ّيد صلى  قيد ال ريوص 

 كبيا ف  تدايبام صلى التاكيا العلم .
المداس ال اجح او الي د ي يج  الميتعلم صليى الثقية ب اسيه وبوااةيه وتريافاته وهف  إكساب الثقة بالنفس:* 

ه.يجعله يداح فكاته جا با دوا تاو ف لسبب إف لك  و اا تخرا
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دايقة ّ  الم يك،تم دايقية افكت ان افستقرياء(م  ا اك وما بيا دااةة التدايس البداص 
 م دايقة الم اوة ...دايقة العرن ال ا  

 
 التخطيط اإلبداعي الستخدام الوسيلة التعليمية: -3

سييا اسييتخدام  إا افسييتخدام ا مثيي  والييو يا  للوسيياة  التعليمييية فبييد لييه مييا ّسييا تّايييا ّو
سيييا تقيييويمو تليييك اييي  مااّييي  التخدييييد البيييداص  فسيييتخدام الوسييييلة التعليمييييةم سيييون ييييتم استعاااييياا  ّو

 صلى ال ّو اآلت :متتالية 
 مرحلة تحضير الوسيلة التعليمية:  -3-1

ليية فيي   اييية ا  ليية الموالييية لاييام  اميييةوايي  مّا وبييدو اا ف يتوتايي  للمييداس  جاّييا كبييياا فيي  المّا
لة التّايا خدوتيا هساسيتيا اما:  وت م  مّا

  .اختياا المداس للوسيلة التعليمية أ.
 .إصداد المداس للوسيلة التعليمية ب.
 مرحلة استخدام الوسيلة التعليمية: -3-2

لة يعد  المداس فكان هو وراا صاميا صيا الميادن التعليميية وسيبب تقيديماا وال قياد  ف  ا ه المّا
الاامة الت  تّديايام والتي  يجيب صليى الدلبية اف تبياه هو التاكييز صليايا هث ياء العيا م كميا يخبيا الميداس 

 دلبته صما سيقوموا بإ جازه ما ه  دة بعد العا .
 يمية:مرحلة تقويم الوسيلة التعل -3-3

المداس ّا  اف تااء ما استخدام الوسيلة التعليمية إلى متابعة مواوة الميادن التي  تيدماا  يعمد
اةم كميا يقيوم بالت كايد ميا  للدلبةو ك ا يّثا صلى افستاساا والم ات ةم ويتولى الجابة صلى ا سةلة الموجا

لتي  دلبايا مي ام سيابقاو كتقيديم مد  افستاادن العملية للدلبية ميا الوسييلة باختبيااام هو تكليياام با   يدة ا
ملخص صا مّتو  الوسيلة في  ختيام العيا م واي ا ميا يعيان بعمليية التقيويم التي  ت ييا إليى تيياس ميد  
تّقاة ا ادان التعليميةم وبالتقويم هياا يمكيا الت كايد ميا ميد  فعااليية الوسييلة التعليميية هو مسياامتاا في  

تّ ية ااجعة تايد المداس ف  فاصلية الوسيلة وف  فعاالية ا ساليب  تّقية ا ادان التعليميةم فالتقويم يمث 
 (.140م133مص2002 زيد الاويددم المستخدمة لتّقية ا ادان التعليمية

 التفاعل الصّفي اإلبداعي:  -4
ي ييييا التااصييي  الرييياا  البيييداص  إليييى مختلييين المواتييين التييي  ييييتم فيايييا التااصييي  والتوارييي  بييييا 

تعلميا بادن ت مية البداة وت جيعه وتدصيمهو هد مكاف ته بك  الداة الممك ية مادييا المداس وجماصة الم
ومع ويام وت جي  المتعلمييا صليى تولييد هو إ تيا  ا فكياا دوا خيون ميا ال قيد هو الّكيم صليايام ّييث ييتم 

 ت جي  الّكم صلى ا فكاا إلى ّيا اف تااء ما إ تاجاا.
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لبداص  ي م  جمي  المواتن الرااية الت  ي عا فياا الميتعلم وهكثا ما  لكم فالتااص  الراا  ا
ن بيي ا ا يياك  يياداا يؤدييياا إلييى Rogersبييا ما ال اسيي  والّاييية ال اسيييةم وايي ا مييا ه يياا إليييه ناوجيياز 

 .ت ام  تدان البداة لد  المتعلم اما: ا ماا ال اس  والّاية ال اسية
 (121مص0001 مّمد القاان وآخاوام 

 اإلبداعي:  التقويم -5
التقويم البداص  او تقويم  داءات المتعلميا هث اء تيامام بماام  ات تيمية ومع يى وم ياباة لميا 
يقابلو ييه فيي  ّييياتام الواتعييية والتيي  تبييدو ك   ييدة تعلييم وليسييت كمواتيين اختبيياا تقليديييةم فيسييتديعوا بلييوان 

  م ييك،ت ّياتييية ّقيقييية يعي ييو اام ا ّكييامم هو اتخييا  القيياااات بمييا يت اسييب ميي  مسييتو   اييجامم هو ّيي
 .وب لك تتدواا لديام القدان صلى التاكيا العلم م والتاكيا الت مل م والتاكيا البداص 

 (720مص0003 صل  اا دم 
يلييييا  ( ها التقييييويم البييييداص  ياييييي  7999ن Henson & Ellerكمييييا يييييا  كيييي  مييييا ناي سييييوا واد
ايي  م ييك،ت ّياتييية واتعيييةم كمييا ه ييه يعديي  ل ييا رييوان هفالمتعلمييا للّيييانم فاييو واتعيي    ييه يتدلييب ّيي  
وما تورلوا إليه بالاع م فاو تقويم ماكيزه وهساسيه البّيث  صماا يعافه المتعلموا وما ام تاداوا صلى صمله

 (.720والتقرا م واو م دق  رادة يقوم صلى السياتات الّقيقية للعلم  الماج   اسهمص
مقاا ة هداء المتعلميا با ادان البداصية الت  يسعى المداس يادن التقويم البداص  إلى ا او و 

إلى تّقيقاا لديامم ولك  يكوا التقويم  ام، ي بّ  تقويم المتعلميا ما جمي  الجوا بو واي ا ي يم  ميد  
اكتسابام للمعاان والمعلومات وماااات التاكيا البداص م واستخدام ا سلوب العلم  في  ّي  الم يك،تم 

 سابام للميو  وافتجااات الدااسية اليجابية.ومد  اكت
كمييا ياييدن التقييويم البييداص  إلييى إيجيياد الم ييا  البييداص  للمييداس مييا هجيي  إكسييابه القييدان صلييى 

 التدويا والبداةم ومواكبة التدوااات المت،ّقة ف  الثقافات والعلوم والمعاان.
 (277مص0001 مّمود سلماا الابيع م 

 فعالي:ثانيا: االتزان االن
 مفهوم االّتزان االنفعالي: -1

وص،مة دالية  تد  صلى الرّة ال اسية لد  الااديعتبا افتازاا اف اعال  ما هام المؤ اات الت  
( ب  يه الّالية التي  يسيتدي  7922تعافيه نكاميلييا صبيد الاتياحن ّييث صلى ماو ة ال خرية ومد  سيواةاام 
للمواتيين التيي  تواجاييهم ثييم الييابد بيييا ايي ه الجوا ييب ومييا لديييه مييا فياييا ال ييخص إدااك الجوا ييب المختلايية 

دوافيي  وخبيياات وتجييااب سييابقة مييا ال جيياح والا يي  تسيياصده صلييى تعيايييا وتّديييد  ييوة افسييتجابة ودبيعتاييام 
بّيث تتااة ومقتايات الموتن الاااا وتسمح بتكياين استجابته تكياياا م،ةما ي تا  بالااد إلى التوافة م  

والمسيياامة اليجابييية فيي    يياداام وفيي   اييس الوتييت ي تايي  بييالااد إلييى ّاليية مييا ال ييعوا بالاخيياء  البيةيية
 .(11مص7922والسعادن  كاميليا صبد الاتاحم
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 سمة االّتزان االنفعالي لدى األستاذ الجامعي: -2
معيةم لميا تعتبا سماة افتازاا اف اعال  ما هام السماات الت  ياتا  ها يتاسم باا التدايسي  بالجا

لاا ما ااتباد وثية بجوا ب ال خرية اليجابية القادان صلى ايبد الي اس واليتّكام في  الي اتم كميا تتميايز 
بييا كثا تييدان صلييى تعييدي  وتكياييين السييلوكم خاريية وها ا سييتا  الجييامع  واييو فيي   افيية الريين فبييد وها 

م فيجيد  اسيه ما ميا صليى ايبد يتعا  إلى مواتن رااية وه ماد مختلاة ما السيلوك الريادا صيا دلبتيه
بروان تؤدد إلى  جاّه ف  مواجاة تلك المواتن والتعام  م  مختلن  -دوا ا دفاة هو إّجام-ا اعافته 

 ه ماد السلوك الرادان صا دلبته خ،  هداةه التدايس .
التي   سيماتوصليهم يك ن ل يا البّيث في  مجيا  التيدايس الجيامع  صيا صيدد ميا الخرياةص وال

ا ستا  الجامع  المتميازم لكا الّيديث سيقتريا صليى سيماة افتيزاا اف اعيال  والدااسيات التي   يتارن باا
 تداتت إلياا:

( ها ا يييياك صييييددا مييييا الخريييياةص ال خرييييية 7929فقيييد بيا ييييت دااسيييية نفييييا  صبييييد القييييادا ديييهن 
فييي   والسيييلوكية التييي  تسييياام فييي   جييياح ا سيييتا  الجيييامع م وايييبد ثمييياا خرييياةص فكا يييت هولايييا ن الا بييية

التيييدايسنم وتوسيييدتاا خاريييية ن افتاييييزاا اف اعيييال نم هميييا آخاايييا فكا ييييت ن اتاسييياة فكيييا ا سيييتا  الجييييامع  
 (.023مص0003وم دقيتهن  ساي  مقدم وآخاوام

( ّيييو  نالرييياات الجيايييدن لسسيييتا  الجيييامع ن تيييدام تاةمييية 7997وفييي  دااسييية ليييي نسيييليماا صبييييداتن 
فاايا في  ا سيتا  الجيايد واتبايا ّسيب هاميتايام فتوري  إليى ها  باز الرياات التي  ييا  الدلبية وجيوب تو 

ريياة ناّتيياام الدلبييةن تييد اّتلييت الماتبيية ا ولييىم وكا ييت ريياة نافتاييزاا اف اعييال ن فيي  الماتبيية الثام يية مييا 
ايية لعي يية متكوا يية مييا دالبييا ودالبيية بالجامعيية  222هريي  تسيي  وص ييايا ريياة هداجييت اييما اسييتبا ة موجا

 (.731مص7997صبيداتم ا اد ية  سليماا
( بدااسيية صلييى صي يية مييا دلبيية كليييات التابييية بجييامعت  صيييا  ييمس 7997ن كمييا تييام ن ال ييخيب 

دالبا ودالبة ف  الس وات ال ااةية لتقيس الروان  122وت ان السويس بجماواية مرا العابيةم بل  صددام 
مييات ال خرييية  مييا مييا المقوا ييلة والواتعييية لسسييتا  الجييامع  مييا وجايية   ييا د،بييه  ث يي  ص ييا مقوا المااا

م ّيييث ه اييات  تيياة  الدااسيية ها سييمة ن افتاييزاا اف اعييال ن تييد اّتلييت الماتبيية العا ييان لخريياةص والما ييية
  .(09م01ص-مص7997ا ستا  الجامع  دبقا  اميتاا ال سبية ما وجاة   ا الد،ب صل  ال خيب م

( فقييد ت اولييت ثيي،ث هبعييياد ّييداد فياييا خريياةص ا سيييتا  7992دااسيية نيوسيين صبييد الاتييياحن  همييا
الجيييييامع  واييييي : الخرييييياةص ا كاديمييييييةم الخرييييياةص اف اعالييييييةم الخرييييياةص افجتماصييييييةم و كيييييا هو  

 .الخراةص اف اعالية ا ن افتازاا اف اعال ن ال د يجعله كمعلم  اجح ف  العملية التابوية
 (09مص0000  السيدم هّمد البا 

( بع واا: الكاايات الما ية والراات ال خرية الما وبة 0003وف  دااسة هجاااا ن اف  يعقوبن 
ميا هايم الكااييات في  البعيد  وجيدف  ا ستا  الجامع  ما وجاة   ا د،ب كلية المعلميا في  السيعوديةم 
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لماتبة الاابعة ما ستا رياات  خريية ال خر  بازت سمة نالتوازا ف  الادود اف اعاليةن والت  اّتلت ا
  (.727م700ص-مص0003الدااسة   اف  ا يد يعقوبمهداجت اما افستبا ة الموزاصة صلى صي ة 

ييي  نهّميييد اا يييم ن  ( فييي  دااسييية ّيييو  نافتريييا  بييييا ا سيييات ن والدلبيييةن والتييي  0003كميييا تورا
اليجابيية التي  تيدف  بالداليب دالب بجامعة واااا إلى مجموصة ميا العوامي   770هجايت صلى صي ة ما 

م ومجموصة ما العوام  السلبية الت  امي  فما بيا العو م تدف  به إلى الا   وكاه الدااسة إلى ال جاح والات ا
 كيييا سيييمة ن افتيييزاا اف اعيييال ن التييي  ياتيييا  ها يتارييين بايييا ا سيييتا  الجيييامع  ويعتميييداا فييي   اليجابيييية

 (.031مص0003ممااساته التابوية  هّمد اا م م
فايييو يعتبيييا هايييم الاكييياةز ا ساسيييية  ميييا ت ايييي  ا سيييتا  الجيييامع  تابويييياوميييا هجييي   ليييكم فبيييد 

 للجامعةم واو ال د يكسب جمي  المدخ،ت التعليمية الااصلية المدلوبة لتّقية ا ادان الم  ودن.
 اإلجراءات الميدانية للدراسة: -7
 منهج الدراسة: -7-1

بما ها الدااسة الّاليية تت ياو  الع،تية افاتباديية بييا افتيزاا اف اعيال  والتيدايس البيداص  ليد  
ا ستا  الجامع م فإ ه تد تما إتباة الم ا  الورا  افاتباد  ن ال د ياتم بدااسة ص،تة الت،زم ف  التّياا 

 .افاتبادن  الع،تة بي اما باستخدام معام بيا متّيايا هو هكثام وتياس داجة
ما ا زاةم   (029مص0000 صبد الّا

 العينة ومواصفاتها: -7-2
تّيييدادت صي ييية الدااسييية بمجموصييية ميييا ا سيييات ن الجيييامعييا بم دقتييي  ال ييياة والوسيييد الجزاةيييادو 
و ييملت هابيي  جامعييات مقساييمة إلييى: جييامعتيا مييا ال يياة الجزاةيياد وامييا: جامعيية الييوادد وجامعيية تارييدد 

م وجامعتيا ما الوسد الجزاةاد واما: جامعة  اداية وجامعة صماا ثليج  ا  وادم ّيث تم ماباح واتلة
(  سيخة ميا هدوات 230تما توزيي   كما م اختياا العي ة بدايقة ص واةية بسيدة تت اسب م  هادان الدااسة

 (  سخة.010جم  البيا ات واستاجاة  
ح توزي  العي ة:  والجدو  الموال  يواا

 
 متغيرات الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 11رقم)*الجدول 

 261العينة الكلية لألساتذة الجامعيين/ ن=
 92إ اث/ ا= 711 كوا/ ا= الجنس

 هت  هتدمية ف  التدايس األقدمية في التدريس
 072س وات/ ا= 7-2

 هكبا هتدمية ف  التدايس
 21س ة/ ا= 9-72

 وو التخراص  ا سات ن التخصص األكاديمي
 21/ ا=العلميييي 

ا سات ن  وو التخراص 
 711/ ا=ا دبيييييي 
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 أداتي جمع البيانات: -7-3

 استخدمت هدات  تياس لجم  بيا ات ا ه الدااسةو وا :  
 .الباّثيا إصدادن ما التدريس اإلبداعي لدى األستاذ الجامعيا دان ا ولى تقيس ن أ.
 
 صدق األداة: -
تقييديا رييدة المقييياس المسييتخدم فيي  الدااسيية صلييى رييدة التّكيييمم ّيييث تييما صييا  جمييي  هصتمييد فيي  * 

( هسيات ن ميا جامعييات 01فقيان( صلييى مجموصية ميا المّكمييا صييددام سيب   27الاقياات الواّيدن وا ابعيوا 
 ف  الدااسة. المقياس ااةام إيجابية مما يدمةا استخدامجزاةاية مختلاةم وكا ت ه لب آ

ككي م وكا يت ال تياة   بتقديا ااتباد ك  بعد مي  المقيياسو لك  مقياسافتساة الداخل  للكما تما ّساب * 
 كاآلت :  

 مع كل بعد من أبعاده اإلبداعي(: نتائج صدق االتساق الداخلي لمقياس التدريس 12* الجدول رقم)
التدريس 
 اإلبداعي

التهيئة 
 اإلبداعية

طرائق التدريس 
 اإلبداعي

 الوسائل 
 التعليمية

التفاعل الصفي 
 اإلبداعي

التقويم 
 اإلبداعي

0.11 0.17 0.31 0.11 0.22 
 

ممييا يؤكاييد رييدة  (0.07ها لاييا دفليية ص ييد المسييتو   بمسييتو  الدفليية  جييد وبمقاا يية ايي ه ال تيياة 
 وصليه يتااح ها ا دان متاسقة داخليا ويمكا اصتماداا ف  تدبية الدااسة.م المقياس اا 
ممييا يؤكاييد رييدة  واييو معاميي  ماتايي  و 1..1كمييا تييداا الرييدة اليي ات  لمقييياسن التييدايس البييداص ن بييي:* 

 المقياس.
 
 ثبات األداة: -
  1.66 ّيييث تييدات تيميية ا بييي :(م 00تيما ّسيياب معاميي  الثبييات بتدبييية معادليية كيودا وايت ااسييوا اتم* 

 ف  الدااسة ا ساسية.وا  تعكس داجة ثبات م اسبة تتمت  باا فقاات المقياسم ّيث يمكا استخدامه 
ن لمسيح الميزا م والمعيدان جيلفورد وزيمرمـانن مقتبسة ما بدااية ناالتزان االنفعاليا دان الثا ية تقيس ن ب.

 (.0000ف  رواتاا العابية ما دان م روا با زاا م
 صدق األداة: -
فكا ييييت  تيجيييية رييييدة مقييييياس افتييييزاا اف اعييييال  ايييي : تييييم ّسيييياب رييييدة المقاا يييية الدافييييية للمقييييياسم * 

(م مميا يؤكايد ريدة 0.07وبمقاا ة ا ه ال تيجة بمستو  الدفلة  جد ها لايا دفلية ص يد المسيتو  م 12.72
 المقياس. اا 
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ويؤكايد ريدة  وايو معامي  ماتاي  و 5..1وكا ت  تيجة الردة الي ات  لمقيياس افتيزاا اف اعيال  اي : * 
 المقياس.

 ثبات األداة: -
* تييما افصتميياد فيي  تقييديا ثبييات المقييياس صلييى الثبييات القيياةم صلييى افتسيياة الييداخل م وبعييد تدبييية معادليية 

واو معام   و 1.73( تم الّرو  صلى ثبات مقياس افتزاا اف اعال  يقدا بي: 00كودا وايت ااسوا اتم
 تمياز بثبات م اسب.ي ياسمقماتا  ويؤكاد ها ال

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -7-4
 (م وتيييد اسيييتخدمتSPSS 71.0تييما اسيييتخدام با يييام  اليييازم الّرييياةية فيي  العليييوم افجتماصيييية 

 : التاليةا ساليب الّراةية 
 .)%( ال سبة المةوية -
 لدفلة الااوة بيا متوسد  صي تيا مستقلتيا. " T . test " تاختباا  -
 معام  افاتباد بياسوا. -
 عرض وتفسير نتائج الدراسة: -7-5

تدبييية هدوات الدااسيية صلييى هفييااد العي يية تييم تااييي   تيياة  الدااسيية ا ساسيييةم وسيييتما صاايياا  بعييد
 وتاسيااا ّسب تاتيب فاايات الدااسةو بدءا بالاااية ا ولى صلى ال ّو اآلت :

 عرض وتفسير نتائج الفرضية األولر: -7-5-1
تدريس اإلبداعي لدى أسـاتذة " نتوقع أنه ال يقل مستوى ال ت صا الاااية ا ولى صلى ما يل :

 .من الدرجة الكلية لمقياس التدريس اإلبداعي" % 75الجامعة عن حد اإلتقان المحدد بـ 
 وتد تما تااي  البيا ات المّرا  صلياا كاآلت :

 المئوية ةبالنسب للتدريس اإلبداعي(: يوّضح مستوى إتقان أفراد العينة 13*الجدول رقم)

 

الداجية الكليية لمقيياس التيدايس البيداص   ّسيبمسيتو  هداء هفيااد العي ية ها يتااح ميا الجيدو  
ميا مجميوة  09.12لد  هسات ن الجامعة لم ير  إلى ّد التقاام ّيث بلي  المتوسيد الّسياب  لليداجات 

 وا  هت  ما مستو  التقاا المّداد. % 20.23داجة(و هد ب سبة  00الّد ا ترى لداجة ا دان  
 % 13* ي،ّ  ما  تاة  ا ه الاااية ا خاا  ا داء لد  هفااد العي ة صا مستو  التقياا المّيداد بيي *
( التييي  0001يتااييية ميي  دااسييية نإيمييياا ارييياصن الداجييية الكليييية لمقيييياس التييدايس البيييداص م واييي ا ف  مييا

مجموع  المتغير
 الدرجات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الدرجة 
 القصوى

 النسبة
% 

 42.45 22 54.63 2.34 2422  عياإلبدا التدريس
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 م ّيث ه اات إلى للماااات البداصية وص،تتاا بالتّري داسيامالادفت إلى الك ن صا داجة ممااسة 
 .لممااسات التدايسية كا ت متوسدةيا للماااات البداصية هث اء اداسها داجة ممااسة الم

 (32م31ص-مص0077 جما  الخالدد وآخاوام
 ويمكا ها يعز  ا ا اف خاا  إلى مجموصة ما العوام  لع  هاماا:

داصيية في  التيدايسم وصيدم تيدايبام صليى الب سياليبصدم التمكاا المعاف  ما تب  ا سات ن الجيامعييا لس -
ا ه الماااات صمليام ا ما ال د يجعلام يؤدو اا بمستو  م خا  ف ياتق  إلى المستو  الماتا و واو ما 
ي يييا إلييى مييد  ّاجيية ا سييات ن الجييامعييا للتييدايب هث يياء الخدميية لكيي  يسييتديعوا مواكبيية التّياييا والتدييواا 

 عم  الجامع م ويساصدام صلى ت مية خبااتام التدايسية.التابود والما   ال د يتدلبه ال
إا التيييييدايب هث ييييياء الخدمييييية ّيييييو  ا سييييياليب التدايسيييييية البداصيييييية هريييييبح اييييياوان ي يييييادد بايييييا 
المتخراروا ف  مجا  التابية والتعليمم باصتباا ها التدايس البيداص  ييوفاا سيياتات جدييدن لتعلييم ّيديث 

م صليييى تعليييم نإيجييياب ن ي  يييد فييييه الداليييبم ويدلييية داتاتيييه وتدااتيييه ييييوفاا فييياص البيييداة الّيييا الييي د يقيييو 
 .(732مص0070 مجدد إبااايم والسيد السايحم كتسب سب  وماااات التعلام ال ات ال سا يةم وي

كما ها الممااسات التدايسية البداصية الجامعية هربّت تمثا  هسمى هادان التعليم العال  الت  
د دالييب متعييداد الماييااات التدييويا فيي  ا سيياليب التدايسييية التيي  تسيياام فيي  إصييدات ييادد بالتجديييد المسييتما و 

 ومتااص  م  متدلبات العرا الّديث. والقداات
وما العوام  الت  يمكا اصتباااا سببا ف  ا خاا  مستو  التدايس البداص  لد  هسات ن الجامعةو او  -

ما المجميوة  % 20.17س واتو هد ما  سبته  9ف  التدايس هت  ما  ها ه لبية هفااد العي ة لديام هتدمية
ات ن الجامعةم لد  هس التدايس البداص الكل  لسسات نم وا ا ما    ه ها يكوا سببا ف  ا خاا  مستو  

 إلى المستو  الماتا . ويّو  دوا ااتقاةه
 
 
 عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية: -7-5-2

" توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى التــدريس الاااييية الثا ييية صلييى ه ييه:  تيي ص
 اإلبداعي لدى أساتذة الجامعة ذوي مستوى اتزان انفعالي مرتفع باختالف جنسهم".

 وتد تما تااي  البيا ات المّرا  صلياا كاآلت :
 (: يوّضح داللة الفروق الجنسية في مستوى التدريس اإلبداعي 14)الجدول رقم*

 لدى أساتذة الجامعة ذوي مستوى اتزان انفعالي مرتفع
 عينة األساتذة الذكور

 166ن= 
 عينة األستاذات اإلناث

 24ن= 
 "ت"

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 "ت"

 المجدولة

 مستوى

 الداللة
 ع م ع م
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يتااح ما خ،  الجدو  ها الااوة الج سية ف  مستو  التدايس البداص  لد  هسيات ن الجامعية 
لرالح صي ة ا ستا ات ال ياثم وبالتيال   1.11 ود مستو  اتزاا ا اعال  ماتا  دالة ص د مستو  الدفلة 

 ود مسييتو  اتييزاا لييد  هسييات ن الجامعيية ص  التييدايس البييداتوجييد فيياوة  ات دفليية إّريياةية فيي  مسييتو  
ة الاااية الثا ية.ا اعال  ماتا   ّا  باخت،ن ج سامو وا ا ما يثبت ر

الااايييية الثا يييية ها صامييي  الجييي س ليييه تييي ثيا صليييى مسيييتو  التيييدايس   اةليييّو  ميييا خييي،  صيييا   تييي** 
البداص  الجامع م وتد يعود  لك إلى كوا ا ستا ات الجامعيات هكثا دافعية للتدايس البداص  والتكيويا 
اليي ات م ممييا يجعلاييا يقييدما صلييى ديياح ا فكيياا  يييا الم لوفيية الباصثيية  ّييو التمياييز فيي  ا داء والبييداة فيي  

( التي  ليم 0001ال  اد التدايس م وبالتيال  اختلايت  تيجية اي ه الدااسية مي  دااسية نإيمياا ارياصن  تقديم
 يا للمايااات البداصية هث اء مميااسياتام التداييسية. داسيلّ  فياا هثيا لمتّيا الج س ف  مميااسة الم

 (32م31ص-مص0077 جما  الخالدد وآخاوام
د يعي ييه كيي، الج سيييام ي،ّيي  ها ا  ثييى تمييي  صييادن إلييى وبييالاجوة إلييى الواتيي  افجتميياص  اليي 

المّاف يية وافاتمييام بعملاييا وصييدم اف  ييّا  ب   ييدة وهصمييا  إاييافية مثلمييا ياعيي  اليي كا لقلايية المسييؤوليات 
الملقان صلى صاتقاا مقاا ة بال كام وتد يعود  لك إليى هسياليب الت  يةة افجتماصيية التي  تخاي  لايا ا  ثيى 

 لعاب  ب ك  صامم والمجتم  الجزاةاد ب ك  خاص.ف  المجتم  ا
إاافة إلى ها ا ستا ن الجامعيةو وا  ت تم  إلى هصلى تماة في  الايام التعليمي  تّياو  في  اي ا 
المقييام إثبييات  اتاييا وتّقييية ّاجتاييا إلييى التقييديا افجتميياص م ممييا يييؤدد باييا إلييى هداء ممااسييات تدايسييية 

 جامع  ال كا.إبداصية هفا  ما هداء ا ستا  ال
 عرض وتفسير نتائج الفرضية الثالثة: -7-5-3

" توجـــد فــروق ذات داللــة إحصـــائية فــي مســتوى التـــدريس تيي ص الاااييية الثالثيية صلييى ه ييه: 
 اإلبداعي لدى أساتذة الجامعة ذوي مستوى اتزان انفعالي مرتفع باختالف أقدميتهم في التدريس".

 اا كاآلت :وتد تما تااي  البيا ات المّرا  صلي    
 (: يوّضح داللة الفروق في مستوى التدريس اإلبداعي لدى أساتذة الجامعة 15)*الجدول رقم

 ذوي مستوى اتزان انفعالي مرتفع باختالف األقدمية في التدريس

 1.11دالة عند  2.61 .25 ...2 3.51 11.13 3.25 2...

عينة األساتذة ذوو أقدمية 
 أقل في التدريس 

 سنوات(  . -1)من 
 214ن= 

 عينة األساتذة ذوو أقدمية
 أكبر في التدريس 

 سنة( .1 -2)من  
 46ن= 

 "ت"

 المحسوبة

 درجة

 الحرية

 "ت"

 المجدولة

 مستوى

 الداللة

 ع م ع م
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مييا الجيدو  ها الايياوة في  مسييتو  التييدايس البيداص  لييد  هسيات ن الجامعيية  ود مسييتو   يتاايح
 .1.15اتزاا ا اعال  ماتا  باخت،ن هتدميتام ف  التدايس  يا دالة ص د مستو  الدفلة 

صلى اف  فااية البّث وتبو  الااايية الرياايةو هد ف توجيد فياوة الثالثة ** هساات  تيجة الاااية 
اتزاا ا اعال  ماتا  وهتدمية ف  التدايس هت  ما مستو   ات دفلة إّراةية بيا ا سات ن الجامعييا  ود 

دميييية فييي  التيييدايس هكبيييا هو يسييياود اتيييزاا ا اعيييال  ماتاييي  وهتمسيييتو  سييي وات وا سيييات ن الجيييامعييا  ود 9
مسييتو  التييدايس البييداص  الجييامع و هد ها ا سييات ن صلييى اخييت،ن مييدن تدايسييام بالجامعيية سيي وات فيي  9

 ا ا تدمية ف  التدايس ف بمتااقوا صلى هداء ممااسات تدايسية إبداصية ب اس المستو م وا ا يمكا القو  
جيامع  في  ما ية الخبان التدايسية بقدا ما تعكس صدد الس وات الت  يقاياا ا سيتا  ال -بالااوان–تعكس

التيييدايسم وبالتيييال  تيييد ياجييي  السيييبب فييي   ليييك إليييى تلاييية التيييدايب هث ييياء الخدمييية لسسيييات ن الجيييامعييا صليييى 
   التييدايس البييداص  وكيي ا  قييص التكييويا اليي ات  لييديامم باصتبيياا ها التكييويا اليي ات  يجعيي  ا سييتا  الجييامع 

دااسييا متمياييزا ومبييدصا فيي  تدايسييه الجييامع م م -ميي  تييااكم صييدد السيي وات التيي  تميياا صلييى ّياتييه الما ييية -
وبا يا السببيا تد تربح س وات خدمة ا ستا  الجامع  صباان صيا تكيااا للسي ة ا وليى ميا تليك الخدميةم 
وايي ا يييؤدد إلييى جعيي  صملييية التييدايس اوتي ييية ف تجديييد فياييا وف إبييداةم واييو مييا هد  إلييى ت ييابه ا سييات ن 

 ّ  ال  ا صا اخت،ن س وات خدمتام.الجامعييا ف  مستو  تدايسام ب
اتيييزاا ا اعيييال  ماتاييي  مسيييتو  وتيييد يعيييود صيييدم وجيييود فييياوة بييييا صي ييية ا سيييات ن الجيييامعييا  ود 

اتزاا ا اعال  ماتا  وهتدميية مستو  س وات وصي ة ا سات ن الجامعييا  ود  9وهتدمية ف  التدايس هت  ما 
يةية الجامعيية والم يا  الرياا  الي د ي ااي  فييه ا سيتا  س وات إلى  ياون الب 9ف  التدايس هكبا هو يساود 

الجييامع  تدايسييهم واليي د يعييا   مييا  قييص المكا يييات والوسيياة  التعليمييية وافكت ييا  فيي  ريياون الدلبييةم 
مميييا هد  إليييى تلاييية البيييداة  المتاّييية ميييا افسيييتااتيجيات التدايسيييية البداصييييةم والتييي  ميييا  ييي  اا ها تميايييز 

 يان ف  التدايس.هرّاب ا تدمية الكب
وتييد يعييود السييبب كيي لك إلييى ها جمييي  ا سييات ن صلييى اخييت،ن هتييدميتام فيي  التييدايس يعييا وا مييا 
كثان ا صباء التدايسية وكثان المتدلبات الجامعيةم وبالتيال  فيإا صامي  ا تدميية في  التيدايس ليم يكيا فعاياف 

 ف  إبااز الااوة بي ام. 
 الرابعة:عرض وتفسير نتائج الفرضية  -7-5-4

" توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي مســـتوى التـــدريس تييي ص الااايييية الاابعييية صليييى ه يييه:
 اإلبداعي لدى أساتذة الجامعة ذوي مستوى اتزان انفعالي مرتفع باختالف تخصصهم األكاديمي".

 وتد تما تااي  البيا ات المّرا  صلياا كاآلت : 
 توى التدريس اإلبداعي لدى أساتذة الجامعة (: يوّضح داللة الفروق في مس16)*الجدول رقم

 غير دالة 1.27 .25 1.31 3.52 2.47 3.36 2.31
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 ذوي مستوى اتزان انفعالي مرتفع باختالف التخصص األكاديمي

مسييتو  يتاايح مييا الجيدو  ها الايياوة في  مسييتو  التييدايس البيداص  لييد  هسيات ن الجامعيية  ود 
لرالح صي ية ا سيات ن  1.15اتزاا ا اعال  ماتا  باخت،ن تخرارام ا كاديم  دالة ص د مستو  الدفلة 

  ود التخراص ا دب .
** هساات  تيجة الاااية صليى تبيو  فاايية البّيثو هد توجيد فياوة  ات دفلية إّرياةية بييا ا سيات ن 

يييص وهدبييي  وا سيييات ن الجيييامعييا  ود مسيييتو  الجيييامعييا  ود  اتيييزاا مسيييتو  اتيييزاا ا اعيييال  ماتاييي  وتخرا
ييص صلميي  فيي  مسييتو  التييدايس البييداص  لرييالح ا سييات ن الجييامعييا   مسييتو  ود ا اعييال  ماتايي  وتخرا

يص ا كياديم  ليه تي ثيا صليى مسيتو   يص هدبي م وا يا ي،ّي  ها صامي  التخرا اتزاا ا اعال  ماتا  وتخرا
 التدايس البداص  الجامع .

وتييد يعييود  لييك إلييى دبيعيية التخرارييات ا دبييية التيي  تييد يبيياز فياييا السييلوك التدايسيي  البييداص  
هكثيييا مميييا يبييياز فييي  التخراريييات العلمييييةم واييي ا ميييا ليييّو  فييي  بعييي   ميييا   ت ميييية البيييداة فييي  المييييداا 

  (و ها مييييا اييييما افسييييتااتيجيات التدايسييييية البداصييييية التييييWilliamsالتابييييود  ّسييييب  مييييو   ويليييييامز 
يسييييتخدماا المييييداس داخيييي  الّافيييية الرييييااية ايييي : الج يييياسم ماييييااات القييييااءن البداصيييييةم ماييييااات الكتابيييية 
البداصيةم ماااات افستماة البداص م ماااات الترويا البرادم التعبييا البيداص م المايااات التقويمييةم 

 (23مص0000الكايم ّبيبم ماااات البّثم الماااتاتم التباي اتم هسةلة إثاان التاكيا..  مجدد صبد
ياتييا  ها ه لييب ايي ه افسييتااتيجيات التدايسييية البداصييية تبيياز هكثييا ص ييد تييدايس التخرارييات 
ا دبية  كاللّة العابية وآداباام واللّات ا ج بية وصلم ال اس وصلوم التابية..( مقاا ة بالتخرارات العلمية 

اآلل  والبيولوجيا..(م وا ا ما هد  إلى  اوا الاياوة في   كالتك ولوجيا وصلوم المادن والاياايات والص،م 
 اتيييييزاا ا اعيييييال  ماتاييييي مسيييييتو   لريييييالح ا سيييييات ن الجيييييامعييا  ود التيييييدايس البيييييداص  الجيييييامع مسيييييتو  

 تخراص هدب .و 
كما ياتا  ها التخرارات ا دبية تتمياز بماو ة موادايا الدااسيية ودااسيتاا ب يك  صيامم مقاا ية 

ة التيي  تييد يواجييه فياييا الدالييب الجييامع   وصييا مييا الرييعوبة فيي  مواداييا الدااسييية مييا بالتخرارييات العلمييي
ّيث دبيعة دااستاام وا ا ما ساصد ف   اوا فاوة جوااية تعز  إلى التخراص ا كاديم  لد  هسيات ن 

 الجامعة.

عينة األساتذة ذوو 
 التخّصص العلمي

 3.ن= 

عينة األساتذة ذوو 
 التخّصص األدبي

 177ن= 
 "ت"

 المحسوبة
 درجة
 الحرية

 "ت"
 المجدولة

 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
..72 3.66 2.63 3.22 2.12 25. 1.27 1.15 
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يييييص العلمييييي  وا سيييييات ن  وتيييييد تاسايييييا  تيجييييية وجيييييود فييييياوة بييييييا ا سيييييات ن الجيييييامعييا  ود التخرا
يييييص ا دبييييي  فييييي  مسيييييتو  الجيييييام لريييييالح ا سيييييات ن الجيييييامعييا  ود  التيييييدايس البيييييداص عييا  ود التخرا

يييص ا دبييي  إليييى ها هسيييات ن التخراريييات ا دبيييية يعديييوا ااتماميييا هكبيييا ميييا هسيييات ن التخراريييات  التخرا
 العلمية لبع  ماااات التدايس البداص .

 عرض وتفسير نتائج الفرضية الخامسة: -7-5-5
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين مســتوى التــدريس " الاااييية الخامسيية صلييى ه ييه: تيي ص

 ن.اإلبداعي لدى أساتذة الجامعة وبين اتزانهم االنفعالي
 وتد تما تااي  البيا ات المّرا  صلياا كاآلت :

 (: يوّضح قيمة معامل االرتباط بين مستوى التدريس 17)*الجدول رقم
 فعالي لدى أساتذة الجامعة.اإلبداعي واالتزان االن

 

 
 

 0.07يتاايح ميا الجيدو  ه يه توجيد ص،تية ااتبادييية موجبية ودالية إّرياةيا ص يد مسيتو  الدفليية 
 .0.23بيا التدايس البداص  وافتزاا اف اعال م ّيث بل  معام  ااتباداما 

ص،تة  ات دفلة إّراةية بيا مسيتو  التيدايس البيداص  وصليه تما تبو  الاااية القاةلة بوجود 
 لد  هسات ن الجامعة وبيا اتزا ام اف اعال .

ّييث هكايدت صليى وجيود ص،تية موجبية و ات دفلية  م** هساات  تيجة الاااية صلى تبو  فاايية البّيث
و  التييدايس البييداص  لييد  هسييات ن الجامعيية وداجيية اتييزا ام بيييا مسييت 0.07إّريياةية ص ييد مسييتو  الدفليية 

( التي  7930ن Goughويدصام ا ه ال تيجة ميا توريلت إلييه الدااسيات ا ج بييةو كدااسية نجيو  ، اف اعال 
ه يياات إلييى ها المداسيييا اليي يا يتاريياوا بييا داء الجياييد والممتييازيا يتاريياوا بييافتزاا اف اعييال   مرييداى 

(م ودااسييييييييييييية نبواكيييييييييييييااد 7931ن Leedsم بالايييييييييييييافة إليييييييييييييى دااسييييييييييييية نلييييييييييييييدز (11مص7921تاسيييييييييييييمم
Burkard م ودااسة نإيزاكا 7910ن)Isacon م ودااسة نزاوايك 7911ن)Zohoric الت  هثبتت 7919ن )

جميعايييييا وجيييييود ص،تييييية ااتبييييياد افتيييييزاا اف اعيييييال  إيجابيييييية بكااييييييات الع،تيييييات ال خريييييية بييييييا الميييييداس 
وكااييات ا داء كميا ت،ّي  في   للميادن العلميية وتوريي  المعلومياتاستخدام الميداس  والمتعلميام وكاايات

ما ا زاةم  (.701مص0000صملية التدايس  صبد الّا
وصليييهم فييإا ايي ه الدااسييات هجمعييت صلييى ااتبيياد سييمة افتييزاا اف اعييال  إيجابيييا بكاايييات ا داء 

اليييية إ ا اصتبا يييا ها البيييداة ميييا مّكايييات ا داء الجيايييد فييي  صمليييية التيييدايسو واييي  تتااييية مييي  الدااسييية الّ
 التدايس  الجياد.

 مستوى الداللة االتزان االنفعالي المتغيرات

 1.11 5..1 التدريسي اإلبداعي
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( 7929كما يدصام  تيجة الدااسة الّاليية ميا توريلت إلييه الدااسيات العابييةو كدااسية ن فيا  ديهن 
  تسيييياام فيييي   جيييياح ا سييييتا  التيييي  هثبتييييت ها خارييييية افتييييزاا اف اعييييال  مييييا الخريييياةص ال خرييييية التيييي

 (.023مص0003واوااية تدوا با صبادم ساي  مقدم الجامع 
( التي  توريلت إليى ااتبياد سيمة 7990واتااقت ف   لك م  دااسة نهما  رادة وفؤاد هبو ّدبن         

 افتزاا اف اعال  بالكاايات الما ية لد  المداسيا.
 (720 م719ص-مص7990 هما  رادة وفؤاد هبو ّدبم 
وجيييد ها رييياة افتيييزاا اف اعيييال  ميييا هبييياز  (م ّييييث7997وميييا خليييص إلييييه نسيييليماا صبييييداتن 

الراات الت  يا  الدلبة وجوب توفاااا ف  ا ستا  الجيادم وتيد اتابايا الدلبية في  الماتبية الثام ية ميا هري  
 .(731مص7997 سليماا صبيداتم اة هداجت لدلبة الجامعة ا اد يةتس  وص ايا ر

ه ايييات  تاةجايييا ها سيييمة افتيييزاا  ( التييي 7997واتااقيييت فييي   ليييك مييي  دااسييية نصلييي  ال يييخيب ن 
مات ال خرية الت  اّتلت الماتبة العا ان لخراةص ا سيتا  الجيامع  دبقيا  اميتايا  اف اعال  ما المقوا

 (.9 م1ص-مص7997ال سبية ما وجاة   ا الد،ب  صل  ال خيب م
والتييي  ( 7992كميييا ييييدصام  تيجييية الدااسييية الّاليييية ميييا توريييلت إلييييه دااسييية نيوسييين صبيييد الاتييياحن 

وجيدت ها هو  الخريياةص اف اعالييية لسسييتا  اي  افتييزاا اف اعييال  اليي د يجعليه كمعلييم  يياجح فيي  العملييية 
 (.09مص0000التابوية  هّمد البا  السيدم

(م الت  وجدت ها سمة التوازا ف  الادود اف اعالية 0003وما تورلت إليه دااسة ن اف  يعقوبن 
دي،ب  اات  خريية ما وبية في  ا سيتا  الجيامع  ميا وجاية   ياتد اّتليت الماتبية الاابعية ميا سيت ري

 .(727م 700ص-مص0003  اف  يعقوبم كلية المعلميا ف  السعودية
( الت  وجدت ها سمة افتزاا اف اعال  ميا العوامي  0003وا  تتااة م  دااسة نهّمد اا م ن 

م والت  ياتا  ها يتارين بايا ا سيتا  الجيامع  ويعتميداا  اليجابية الت  تدف  بالدالب إلى ال جاح والات ا
 (.031مص0003ف  ممااساته التدايسية  هّمد اا م م

مييييات  -إا جمييييي  الدااسييييات الميييي كوان هكاييييدت صلييييى ها سييييمة افتييييزاا اف اعييييال  م مييييا المقوا كمقييييوا
في  هداء ممااسيات تدايسيية تيد  متميازاتساام ف   جاح ا ستا  الجامع  الجيادم وتجعله مداسا  -ال خرية

تاتقيي  إلييى مسييتو  البداصييية وتسيياام فيي   جيياح العملييية التابوييية ككيي م بمييا فياييا تعزيييز ا مييا اف اعييال  
 والرّة ال اسية لد  المتعلميا.

 خالصة عامة: -7-6
تبيياا ها المداسييا المبيدصيا يمثليوا  تيدايس البيداص ما خ،  الدااسيات المدالي  صليايا ّيو  ال

دواام صيييييام، ّاسيييييما فييييي  ا داء البييييداص  للمتعلمييييييا ميييييا ّييييييث اسييييتثااتام لمواايييييب د،بايييييم  ّسيييييا بيييي
تدايسيية إبداصيية تجعي  الداليب  هسياليب(م ومّاولة ت مية ا ه الموااب ما خ،  717مص7991 ّاتهم

 مكت اا للمعافة ف مستالكا لاا.
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 كا اتتااح ما يل :وب اء صلى ال تاة  المتورا  إلياا ف  الدااسة الّاليةو يم
ييلت الدااسيية إلييى وجييود ا خاييا  فيي  ا داء لييد  هسييات ن الجامعيية صييا مسييتو  التقيياا المّييداد بييي:  -1 تورا
 .الداجة الكلية لمقياس التدايس البداص  ما % 13
ييلت إلييى وجييود فيياوة  ات دفليية إّريياةية فيي  مسييتو   -2 لييد   التييدايس البييداص وبمييا ها الدااسيية تورا

 .،ن ج سام وتخراراتام ا كاديميةباختاتزاا ا اعال  ماتا  مستو   ود هسات ن الجامعة 
لت الدااسية بالمقابي  إليى صيدم وجيود فياوة  ات دفلية إّرياةية في  مسيتو   -3  التيدايس البيداص وتورا

 .اتزاا ا اعال  ماتا  باخت،ن هتدميتام ف  التدايسمستو   ود لد  هسات ن الجامعة 
التيييدايس وا د،تيييا مميييا توريييلت إلييييه الدااسييية ّيييو  وجيييود ص،تييية  ات دفلييية إّرييياةية بييييا مسيييتو   -2

 افتزاا اف اعال  لد  هسات ن الجامعة.و  البداص 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * المراجع:
الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظـر طالبـه (م 2004إبااايم الّسا الّكام   -1

 . 24م الس ة 30م مجلة اسالة الخلي  العاب م العدد ببعض المتغيراتوعالقتها 
ال اايية  م دااقيـعلــم التربيــة التطبيــ(م 2001 صبييد الخييالة دالييب مّمييد سييعيد وا ييااش ه يييس هبييو -2

 .لب اا م01م دبعةالعابية
والتوزي م صماام م داا الاكا للدباصة وال  ا قواعد التدريس في الجامعة(م 1337هبو مّل  وآخاوا  -3

  ا ادا.
م مجلييية كليييية المحـــددات المعرفيـــة للكفـــاءة التدريســـية للمعلـــم الجـــامعي(م 2002هّميييد الباييي  السييييد  -4

 م جامعة الم روانم مرا.2002ماد  43التابيةم العدد
الممارســات التدريســية اإلبداعيــة لألســتاذ الجــامعي وعالقتهــا بــبعض (م 2013/2014الزاييان ا سييود  -5

يية دكتيوااه  يييا ، دراســة ميدانيـة علــر عينــة مـن أســاتذة الجامعــات الجزائريـة، ات الشخصــيةمتغيـر  هداّو
 م  وانم تخرص: صلم التدايسم جامعة تاردد ماباح واتلة.
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ــنفس التربــوي(م 1330همييا  رييادة وفييؤاد هبييو ّدييب  -6 ــم ال م 03م مكتبيية ا  جلييو المرييايةم دبعييةعل
 القااان.

 مالقيييااان المريييايةم ولييي جمكتبييية ا م (2+ 1   وتطبيقاتـــه االبتكـــار(م 1333 ه يييوا مّميييد ال ييياتاود -7
 .مرا

درجة ممارسة معلمـي التربيـة اإلسـالمية ومعلماتهـا لمهـارات (م 2011جما  خلي  الخالدد وآخياوا  -8
ية لسبّياث التفكير العليا من وجهة نظر طلبـة المرحلـة الثانويـة فـي األردن م مجلية جامعية القيدس الماتّو

 .2011م ّزيااا23م العدد 01والدااساتم المجلد 
دبعية  مالمرياية اللب ا يية اليداا مال فـي العـالم العربـيالتـدريس الفّعـ أساسيات (م1337 ّسا  ّاته -3

  .القااانم 03

م العيييام المييااات 01م داا الكتيياب الجييامع م دبعييةمهــارات التــدريس الفّعــال(م 2002زيييد الاويييدد  -10
دن.العابية   المتّا

الصــفات الجّيــدة فــي المــدرس الجــامعي كمــا يراهــا الطلبــة فــي المواقــف (م 1331سييليماا صبيييدات  -11
 . 156-134ص:-م الجامعة ا اد يةم ص2م صدد18العلوم ال سا يةم مجلد -م مجلة دااساتالحرة
ما ريالح ا زاة  -12 م 01الود ييةم دبعيةم داا الكتيب علم النفس التربوي للمعلمين(م 2000صبد الّا

 ب ّازدم ليبيا.
الصـــورة المفضـــلة والواقعيـــة لألســـتاذ الجـــامعي كمـــا يراهـــا طالبـــه (م 1331صلييي  السييييد ال يييخيب   -13

م دااسييية مقدمييية للميييؤتما العلمييي  الثيييا   لكليييية التابييييةم جامعييية البّيييايام بع يييواا: بعييي  تايييايا المعلمـــون
 . 21-1ص:-م ص1331ماد 3-7التعليم الجامع  وتّديات العرام 

 م القااان.04م داا الاكا العاب م دبعةكفايات األداء التدريسي(م 2002( 2صل  اا د  -41
ـــداعســـيكولوجية  (م2005 ادصميييا ّسيييا مساييي -15  مصمييياا م01م دبعيييةوالتوزيييي  داا ريييااء لل  يييا ماإلب

 ا ادا.
(م سييكولوجية افتريا  والع،تيات ال سيا يةم تسيم صليم الي اس وصليوم 2005فعاليات الملتقيى اليدول   -16

 مااس: 22-20التابيةم جامعة تاردد ماباح واتلةم 
   " االتصال بين األساتذة والطلبة".هّمد اا م   -ه(
االتصـال مـن وجهـة نظـر " خصائص األستاذ الفّعال في عمليـة ساي  مقدم وتدوا با صبااد اواايية  -ب(

 الطالب". 
م داا ال اايية العابييية للدباصيية وال  ييام مســتوى الطمــوح والشخصــية(م 1384كاميليييا صبييد الاتيياح  -17

 م بياوتم لب اا.02دبعة
 .القااانم 01دبعة المرايةمال ااة مكتبة  مالتقويم والقياس (م2000 مجدد صبد الكايم ّبيب -18
 م القااان.01م صالم الكتبم دبعةالتدريس اإلبداعي وتعّلم التفكير (م2005مجدد صزيز إبااايم  -13
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م صيييالم اإلبـــداع والتـــدريس الصـــّفي التفـــاعلي(م 2010مجيييدد صزييييز إبيييااايم والسييييد مّميييد السيييايح  -20
 م القااان.01الكتبم دبعة

التابيية  داا (م05  سلسيلة التابيية الّديثية متحضير التعلم والتدريس (م1333( 1 مّمد زياد ّمداا -21
 .الّديثة

ياا القايان ومّميد التاتيواد  -22 م داا الّاميد لل  ييا أساسـيات علــم الـنفس التربـوي(م 2006مّميد فّا
 والتوزي م صماام ا ادا.

م صييالم الكتييب الّييديثم طرائــق وأســاليب التــدريس المعاصــرة(م 2006مّمييود داود سييلماا الابيعيي   -23
 م إابدم ا ادا.01دبعة
دراسة مقارنة لبعض خصائص الشخصية واالتجاهات التربوية بين (م 1387مرداى ّلم  تاسيم  -24

م اسيالة ماجسيتيا  ييا م  يوانم كليية طالب دور المعلمين المنتظمين والملتحقـين بنظـام التعلـيم عـن بعـد
 ب اام جامعة الزتازيةم مرا.

عمـال نحـو العمـل وعالقتـه بـبعض إدراك المشـرفين التجاهـات ال(م 1333/2000م روا با زااي   -25
ـــرات الشخصـــية،  يييص: صليييم الييي اس متغي م جامعييية العمييي  و الت  ييييماسيييالة ماجسيييتيا  ييييا م  يييوانم تخرا

 الجزاةا.
التدريس في  الممارسة التدريسية لعضو هيئة(م 20/07/2006مادد صلواا صبود وماجدن إبااايم  -26

 الجامعة في ضوء أنسنة التعليم من وجهة نظر الطلبة.

www.uluminsania.net / journal of humanities & social sciences / 2nd year: Issue 
22, June-2005                                                             
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م المجلة العابية للتابيةم الجامعي من وجهة نظر طالب كلية المعلمين في بيئة المملكة العربية السعودية
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 ملخص الدراسة : 

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن قدرة قوائم التقدير للذكاءات املتعددة على الكشف عن املوهوبني ، والتعرف     
حتديد أي نوع من هناك فروق يف كل من الذكاءات املتعددة وحل املشكالت لدى التالميذ املوهوبني ، و فيما إذا كانت 

الذكاءات أكثر قدرة على التنبؤ حبل املشكالت . وهلذا الغرض مت تطبيق قائمة مسح الذكاءات املتعددة ملاكينزي واليت 
( بندا تغطي مخسة 30برتسون حلل املشكالت حتوي )( بندا تغطي تسعة أمناط من الذكاء ، ومقياس هبنر و 82تضم )

أبعاد من أبعاد حل املشكالت ، وبعد حساب اخلصائص السيكومرتية للمقياسني ، مت تطبيقهما على عينة مكونة من 
( موهوبا موزعني على عدد من  ثانويات والية املسيلة حسب ما كشفت عنه نتائج الفرض األول . وباستخدام 71)

 املعيارية واملتوسطات احلسابية ، واختبار '' ت '' ، وحتليل االحندار املتدرج . أظهرت النتائج ما يلي : االحنرافات 

كشفت النتائج عن قدرة قائمة ماكنزي على الكشف عن املوهوبني حيث كانت نسبتهم  يف كل ذكاء لدى أفراد    
 ( لدى اإلناث وفقا للمعيار املستخدم . 2,18( لدى الذكور و )2,51عينة البحث ذكورا وإناثا ، ترتاوح بني )

كما دلت نتائج اختبار ''ت '' على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف الذكاءات املتعددة ، كما      
كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجلنسني يف حل املشكالت ، وكشفت نتائج حتليل االحندار 

تنبؤية للذكاءات املتعددة حبل املشكالت وأبعاده ، حيث كان هناك أثر للذكاءين الطبيعي والشخصي/  املتدرج قدرة
الداخلي يف بعد التوجه العام ، ووجود أثر للذكاء املوسيقي يف بعد تعريف املشكلة ، وأثر للذكاء الشخصي/ الداخلي 

لذكاء الشخصي الداخلي يف بعد اختاذ القرار ، وباملقابل كان يف بعد توليد البدائل ، وكذلك أثر ملتغري الذكاء الطبيعي وا
 للذكاءين املوسيقي والشخصي / الداخلي أثر يف أبعاد حل املشكالت ككل . 

 : الذكاءات املتعددة ، حل املشكالت ، املوهوبني . الكلمات الدالة

 مقدمة : 

وجيا أو إىل علم املنطق أو) إىل السيسيولوجيا رغم أن ينتهي كل شرح سيكولوجي باالستناد عاجال أم آجال إىل البيول ''
)  ''هذه أيضا تنتهي إىل نفس اخليار ( . وال تصبح الظاهرات الذهنية بالنسبة للبعض ، معقولة إال إذا ارتبطت باجلسم 

بإمكانية الفصل بواسطة تلف املخ مبعىن عزل إحدى قوى  (1983)جاردنر من هنا قال  ( 9 ، 2002بياجيه ، 
االعتقاد بأن هناك  إىلتلف يف املخ ، وهذا ما قاده  القوى هو نتاج  ىالذكاء عن القوى األخرى ، وأن تعطل إحد

أنواعا خمتلفة من الذكاء مسؤولة عنها أجزاء خمتلفة من الدماغ . هذه الرؤية متكن من جتاوز الغلق النظري الذي سجنت 
وبفردية الذكاء يف إطار شكل املنحىن اجلرسي  (I.Q)بالعامل العام اليت احتفت طويال  و دراسات الذكاء نفسها فيه 

لآلباء البيولوجيني   genetic؛ وأبعد من ذلك '' يرجع التباين يف قياس الذكاء  أساسا إىل اإلسهامات اجلينية 
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رجة وثيقة بعلم إىل جمال أوسع جيمع بني اجلانبني البيولوجي  والبيئي ، ترتبط بد، (  2005   ) جاردنر ،للشخص " 
ومعايري أخرى أكثر ارتباطا بعلم النفس التنموي « نظام الترميز  »أو  «التحليل المنطقي  »األحياء وما أمساه جاردنر 

 .وعلم النفس التجرييب والقياس النفسي 

و'' خالل ثالثة عقود قدمت نظرية الذكاءات املتعددة مفهوما لوظيفة الدماغ الذي يعمل بصور متنوعة .      ورسم 
جاردنر بذلك خريطة تشمل مدى عريضا من الذكاءات اليت ميتلكها الناس ، ولكل فرد عدد متمايز من هذه الذكاءات 

؛ وهي تعدت هبذا اجملاالت  ( 124،  2006خليفة ،) البعضها يقوى وبعضها يضعف بسبب تعزيزات التعلم '' 
 اختذها جاردنر معيارا للكشف عن املوهوبني .   «مواهب  »املعرفية والعمليات العقلية لتشمل ذكاءات أدائية  

فإن نظرية جاردنر يف الذكاءات املتعددة أصبحت أساسا يف  ( Tennenbaum , 1997تاننبوم ) وكما ذكر 
الكشف عن هوية الطلبة املوهوبني ، وصممت بناءا على ذلك اختبارات مبا يتفق وافرتاضات نظرية الذكاءات املتعددة 

د ، ( ، )فهي 2008) معمرية وخزار ، . وأثبتت العديد من الدراسات قدرة هذه األدوات يف الكشف عن املوهوبني 
2008 ) ( ،Korenhaber, 1999 .. ) .  حيث أن نسبتهم ترتفع على هذه املقاييس قياسا إىل أدوات

 .(  2004أحمد )الكشف التقليدية 

وقد أثبتت الدراسات أن حاجة املوهوبني واملتفوقني للرعاية واالهتمام ال تقل عن حاجة الطلبة الذين يواجهون    
صعوبات يف التعلم ، وأن اإلخفاق يف مساعدهتم لبلوغ أقصى طاقاهتم رمبا يعترب مأساة هلم وللمجتمع على حد سواء 

نوعا من احلرمان العاطفي بوصفه تلميذا متميزا ، مما يسبب له ؛ لكن التلميذ املوهوب قد يعيش (  1998) جروان ، 
الكثري من املشكالت النفسية واالجتماعية والعاطفية ، ختلق له سوء التكيف مع اجملتمع احمليط به ، ويزيد املنهاج 

طمس أي قد تكون كافية ل ( 2011الجراح )املدرسي العادي من تفاقم املشكلة ، هذه املشكالت كما يعرب عنها 
وألن العديد من التالميذ واملنتمني إىل املرحلة الثانوية يفشلون يف الوصول .  قدرة أو منبع إبداع يف أي شخصية متميزة

إىل حلول للمشكالت اليت تواجههم على الرغم من متتعهم مبستويات متفاوتة يف أشكال الذكاء ، حيث يواجه هؤالء 
حنو الكشف عن املوهوبني ونسبتهم يف جمتمع تتجه الدراسة . ية وسلوكية نفسية وتعليممشكالت على عدة مستويات 

ومن مث قدرة تبعا ملتغري النوع ، الدراسة مث البدء مبعرفة الفروق يف أمناط الذكاء املتعدد وحل املشكالت  لدى املوهوبني 
 هذه األمناط على التنبؤ حبل املشكالت لدى املوهوبني . 

 مشكلة البحث : 

 د مشكلة الدراسة باألسئلة التالية : تتحد   

  ؟ما نسبة املوهبة لدى عينة البحث من اجلنسني وفق املعيار املستخدم  .1
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 ؟هل توجد فروق بني الذكور واإلناث يف الذكاءات املتعددة  .2
 ؟هل توجد فروق بني الذكور واإلناث يف مستوى حل املشكالت  .3
 ؟هل توجد فروق يف نسبة التباين املفسر يف حل املشكالت تعزى إىل الذكاءات املتعددة  .4

 أهداف الدراسة : 

  تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :
 التعرف على دور قائمة مكنزي للذكاء املتعدد يف الكشف عن املوهوبني .  .1
  التعرف على الفروق  بني اجلنسني يف الذكاءات املتعددة .  .2
 التعرف على الفروق بني اجلنسني يف حل املشكالت .   .3
حتديد أي نوع من الذكاءات أكثر قدرة على التنبؤ حبل املشكالت لدى التالميذ املوهوبني ،  " ذلك أن زيادة  .4

الجراح و الربابعة ، القدرة على حل املشكالت قد يتطلب أنواع حمددة من الذكاءات أكثر من غريها " ) 
2011  . ) 

 أهمية الدراسة : 
بالقدرات العقلية وحتديدا الذكاءات املتعددة ، وحل املشكالت يف عدة جوانب  تكمن أمهية دراسة املوضوعات املتعلقة

 : منها
 قلة البحوث والدراسات اجلزائرية اليت تناولت متغريات الدراسة . .1
أمهية التعرف على قدرة مقاييس الذكاء املتعدد يف الكشف عن املوهوبني ويف تصنيفهم حسب الذكاءات اليت  .2

 .يكشف عنها تطبيق املقياس 
التعرف على القدرة على حل املشكالت لدى املوهوبني ملا هلا من أمهية يف زيادة  االستفادة من نتائج الدراسة يف .3

 حلياة  األكادميية منها وغري األكادميية . الفاعلية على التكيف مع مواقف ا
الدراسات العربية اليت تناولت ارتباط الذكاءات املتعددة ، و حل املشكالت والفروق يف النوع لدى التالميذ  دعم .4

 املوهوبني .

  :دراسة فرضيات ال

قا للمعيار % وف5و1ترتاوح نسبة املوهوبني يف كل ذكاء لدى أفراد عينة البحث الذكور واإلناث بني  .1
 املستخدم 

 توجد فروق بني الذكور واإلناث يف الذكاءات املتعددة  .2
 توجد فروق بني الذكور واإلناث يف مستوى حل املشكالت .  .3
 ال توجد فروق يف نسبة التباين املفسر يف حل املشكالت تعزى إىل الذكاءات املتعددة .4
 

 المفاهيم اإلجرائية : 
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 : الذكاءات المتعددة 

التي يمكن تنشيطها في كيان المعلومات بيولوجية لتشغيل قدرة نفسية  '' :الذكاء بأنه ( Gardner)يعرف 
 .  ( 36،  2005،  جاردنر) ''   يثقافالكيان القيمة في التي لها نتجات الملمشكالت ، أو خلق احل ثقافي ل

 70واليت حددت ب جمموع العالمة الكلية اليت حيصل عليها أفراد العينة على كل ذكاء ويقصد هبا يف هذا البحث '' 
 '' . للذكاءات املتعددة   McKenzie من خالل استجابتهم لبنود مقياس مكنزي نقطة فما فوق 

 :Problem solvingحل المشكالت 

ذهني معرفي يسير في خطوات ذهنية معرفية مرتبة ومنظمة في ذهن نشاط ''  Heppner,1983 )تعريف )
الطالب ويتضمن االستراتيجيات الخمس التالية : التوجه العام نحو المشكلة ، وتعريف المشكلة وتحليلها ، 

 '' وتوليد البدائل ، واتخاذ القرار ، والتقييم والتحقق من صحة الحل 

مقياس هبنر و برتسون على جمموع العالمة الكلية اليت حيصل عليها أفراد العينة ''  ويقصد به يف هذا البحث 
(Heppner & Peterson  حلل املشكالت ). '' املستخدم يف هذه الدراسة 

 التلميذ الموهوب :

'' الموهوب في هذه الدراسة هو الذي ترتفع درجته على االختبار المستخدم بانحرافين  : إجرائياويعرف 
 . ين عن المتوسط الحسابي لعينة البحث ''معياري

 اإلطار النظري : 

 , Sternberg , Kaufman)خمتصا  14يف السعي حنو التعرف على طبيعة تكوين الذكاء قدم 
Grigorenko, 2008  )  مرئياهتم  حول طبيعة الذكاء ، فتضمنت تعريفاهتم أنشطة مثل القدرة على التفكري

اجملرد ، والقدرة على تعلم التكيف مع احمليط ، والقدرة على تكييف النفس بشكل مناسب مع مستجدات احلياة ، 
،  2009) بترجي ، ن التجارب ... والقدرة على املعرفة ، وكمية املعرفة املمتلكة ، والقدرة على التعلم أو االستفادة م

بداللة الذكاء أو التوزيع النسيب للقدرة العقلية حسب منحىن  اكميحمكا  تعريفات ه الذبعض ه واعتمدت( .  196
تعريفات  (Bartبيرت )التوزيع أالعتدايل الطبيعي والذي ميكن ترمجته إىل مئينات أو نسب مئوية أو أعداد ، فقد ذكر 

واليت اعتربت نسبة  (Holingworth and Tearmanهولنج ورث وتيرمان )الذكاء اليت أوردها كل من 
 Dehaan andديهان وهافجهرست )هي احلد الفاصل بني الطفل العادي واملوهوب وتبىن  140الذكاء 

Harighurts  )ممثلة لعدد من اجلوانب كاملوهبة ،  هذا االجتاه يف تعريف املوهبة حيث اعتربا القدرة العقلية العامة
، ( Kirkكيرك )والقدرة اللفظية وامليكانيكية ، والتخيلية واملوسيقية ، وظهرت تعريفات أخرى تبناها كل من 
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 Guilford( وجيلفورد )  Lucitoولوسيتو )(   Sumption and Lueckingوسمبثون ولوكنج )
اصة يف املهارات املوسيقية ، والفنية ، والكتابية ، والقيادة االجتماعية . أضافوا فيها بعدا آخر هو األداء املتميز وخ (

فأكثر ، وهو كل  130بينيه للذكاء -فالطالب املوهوب واملتفوق هو " من كانت نسبة ذكائه مقاسا مبقياس ستانفورد
معني للقياس أو  طالبا من جمتمع الدراسة على حمك 50أو أعلى  %5 أو يقع ضمن أعلى 95من يقع فوق املئني 

 (   22، 2000) عبيد ، االختبار " . 
، لكن  118-115وإذا اعتمدت نسبة الذكاء كمحك ، فإن النقاط الفاصلة ختتلف من سلطة إىل أخرى ومتتد بني 

 (  22:  2000)عبيد ، .  135- 125معظم النقاط الفاصلة املستخدمة تقع بني 

فإن استخدام تقييم حل   (1985) سترينبرج ، و (1983،  )جاردنرويف ضوء توجهات وأفكار جاردنر    
املشكلة الذي يشمل الذكاء اللغوي ، والرياضي املنطقي ، واملكاين يساهم يف حتديد التالميذ الصغار املوهوبني من 

 ( .2008مجيد ،  )خالل األنشطة اليت تدعم اإلبداع وتنمية التفكري لتحليل وحل املشكلة فعليا 

سممم اخلممرباء أسمماليب الكشممف عممن املوهمموبني إىل جمممالني مهمما : األسمماليب والطممرق الذاتيممة )الالاختباريممة(، واألسمماليب يقو  
علمى املرحلمة  (2005(، والقريطي )2004عبد اهلل )، أو التشخيص والتقومي(، ويطلق اريةاالختبوالطرق املوضوعية )

( مرحلةة الوسةائل 1998عليهةا لحلةو) )بينمما تطلمق  (،Screeningعمليةة المسةأ أو الفةرل المبةدئي )األوىل 
مرحلةةةةة فيطلمممق عليهممما  (1999جةةةروان )أمممما  ( مرحلةةةة االستق،ةةةةاء،2003الخالةةةدي )، ويطلمممق عليهممما المسةةةاعدة

 ( . 2008؛ عطا اهلل ،  2004،  رشيحات واالستق،اء )جروان، أو مرحلة الت الترشيأ والت،فية
قدمت يف الذكاء على قوة العالقة بني الذكاء والقدرة على حل املشكالت ، دلت معظم النظريات والقياسات اليت وقد 

حىت ذهب معظم العلماء ومنهم جاردنر إىل تعريف الذكاء بأنه القدرة على حل املشكالت . واملتفحص لتعريفات 
درات أخرى  الذكاء يالحظ أهنا تتفق يف معظمها على أن الذكاء هو القدرة على حل املشكالت ، باإلضافة إىل ق

 ( . 2003. ) النشواتي ،كالقدرة على التفكري اجملرد ، والقدرة على التكيف ، والقدرة على التعلم 

إىل أن الفروق الفردية يف الذكاء واملالحظة يف سلوك األفراد  ( 2008) الشيخ ، وباملقابل أشار اخلليفة نقال عن    
ومقدار املعارف لديهم ترجع إىل فروق يف عدد االرتباطات الفردية وحيثما خيطئ الفرد يف تفكريه فهذا تعبري عن ارتباط 

 ( . 82،  2011)الخليفة ، خاطئ ، واجلهل يعين غياب االرتباط 

أنه ميكن متثيل االجتاه احلديث يف الكشف عن املوهوبني  ( Carol&Ann,1998كارول وآن ) أشارت  وكما  
من خالل منوذج الذكاءات املتعددة وهو منوذج يقوم على تقدمي جمموعة متنوعة من املشكالت اليت تساعد يف الكشف 

الكشف عن املوهوبني ، عن املوهبة  . وأكد هذا العديد من الدراسات اليت حبثت قدرة قوائم الذكاءات املتعددة يف 
 وبرتكيز أكثر يف صلتها بالبحث احلايل : 
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( يف صدق بعض األنشطة األدائية القائمة على الذكاءات املتعددة وفعاليتها يف 2004حبثت دراسة أمحد )    
( طالبا وطالبة من مستوى الصف اخلامس يف مدينة أسيوط مبصر 377الكشف عن املوهوبني ، ضمت عينة الدراسة )

، حي طبق الباحث أنشطة الذكاءات املتعددة ) الذكاء الرياضي ، والذكاء املكاين ، والذكاء اللغوي ، والذكاء اجلسمي 
( املستهدفة يف الدراسة كما استخدم أيضا مقياس وكسلر لذكاء األطفال ، وكشفت النتائج إىل فاعلية األنشطة األدائية 

( طالبا بينما كان عددهم 56أعداد الطلبة املوهوبني ، حيث بلغ عددهم ) القائمة على الذكاءات املتعددة يف زيادة
( طالبا موهوبا . وكشفت النتائج عن وجود بعض املؤشرات الدالة على الصدق البنائي 32باستخدام مقياس وكسلر )

 لألنشطة يف اكتشاف املوهوبني من خالل عالقتها مبقياس الذكاء اللفظي والعملي لوكسلر . 

لتعرف على أنشطة الذكاءات املتعددة املستخدمة يف اكتشاف ا(  2008هدفت دراسة فهيد ) السياق نفسه ويف   
( تلميذا وتلميذة من الصف الرابع والثامن  640املوهوبني مبرحلة التعليم األساسي باليمن ، وتكونت العينة من )

كاءات املنطقي واللغوي املكاين ، وقياس مبرحلة التعليم األساسي مبحافظة عدن ، استخدمت كل من مهام الذ 
املصفوفات املتتابعة لرافن ومقياس ذكاءات األطفال لوكسلر ، وتوصلت الدراسة إىل أن الذكاء الرياضي واملنطقي 

توجد فروق تتعلق مبتغريي  أنه ال إىلوتوصلت الدراسة  واملكاين ميكن من اكتشاف األطفال املوهوبني وزيادة عددهم ،
 .واجلنسالعمر 

( ترتيب الذكاءات املتعددة لدى تالميذ التعليم الثانوي بوالية باتنة من 2008حبث كل من معمريه وخزار ) و   
اجلنسني ، و نسبة املوهبة لدى عينة البحث من اجلنسني والفروق بني اجلنسني والشعب الدراسية يف الذكاءات املتعددة 

وتلميذة من تلميذا (  68)وعددهم سنة  20- 15ة يف املرحلة العمرية مابني، وتعدد املواهب بتعدد الذكاءات املتعدد
وقد أظهرت النتائج وجود ترتيب  (تلميذا من تالميذ املرحلة الثانوية بباتنة .389املوهوبني مت اختيارهم من جمموع )

تتعلق باجلوانب الشخصية  معني ألنواع الذكاء لدى عينات البحث. وكانت أنواع الذكاء اليت جاءت يف الرتب األوىل
واالجتماعية. وجاءت يف الرتب الوسطى الذكاءات اللغوية واملنطقية / الرياضية. وجاءت يف الرتب األخرية الذكاءات 
املكانية واملوسيقية واجلسمية / احلركية. كما كانت عينات العلوم التجريبية واآلداب والفلسفة هي أكثر تكرارا يف ظهور 

 بعينات الشعب الدراسية األخرى. وأن اإلناث املوهوبات أكثر عددا من املوهوبني الذكور. املواهب مقارنة

مدى فاعلية طرق جديدة مستندة لنظرية الذكاءات Kornhaber ,1999 ) دراسة كورهنابر )كما أظهرت    
تني ، مت فيهما تقييم الطالب املتعددة يف توسيع املشاركة يف برامج تعليم املتميزين ، على عينة ضمت مدرستني ابتدائي

من خالل مالحظتهم ومن خالل جمموعة مقابالت مع مديري املدارس ، ارتفاع معدل الطالب املشرتكني يف برامج 
املوهوبني ، نتيجة استخدام الطرق اجلديدة املستندة إىل نظرية الذكاءات املتعددة اليت كشفت عن هوية الطالب 

 ليدية . املوهوبني مقارنة بالطرق التق
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التعرف على مستويات الذكاء املتعدد  (  Alan L . Neville , 2000هدفت دراسة أالن .أل . نيفيل )و    
( طالبا وطالبة من طالب الصف الثالث والسابع واحلادي  385لدى الطلبة األمريكيني ، تكونت عينة الدراسة من )

واليت أعدت من قبل MIDAS ) عشر يف ساوث داكوتا ، اعتمادا على مقياس التقومي النمائي للذكاء املتعدد ) 
بني الذكور واإلناث يف مخسة أنواع من  إحصائياوجود فروق دالة  إىل، وتوصلت الدراسة (  1997برانتور شرير )

 ، واملوسيقي ، لصاحل اإلناث . االجتماعي الذكاءات الثمانية وهي : الذكاء اللغوي ، واجلسمي ، والشخصي  ، و

عدم حتمل  –ألسلوب املعريف حتمل ( بدراسة حول التعرف على العالقة بني الذكاء املتعدد وا2005كما قام رشيد )    
الغموض لدى طلبة اجلامعة ، والتعرف على الفروق يف الذكاء املتعدد واألسلوب املعريف تبعا ملتغري اجلنس والتخصص 

( طالبا وطالبة من كليا بغداد ، ولتحقق من أهداف البحث أعد الباحث 450األكادميي ، حيث ضمت عينته )
ء املتعدد ، واألخرى لقياس األسلوب املعريف ، توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة أداتني أحدمها لقياس الذكا

إحصائيا بني الذكور واإلناث يف أنواع الذكاء االجتماعي ، واملنطقي ، واجلسمي ، والشخصي  ، ولصاحل الذكور ، 
 وعدم وجود فروق دالة إحصائيا يف األنواع األخرى . 

التعرف  ،  كلية الرتبية يف جامعة البحريناليت أجرهتا على طالب وطالبات   ( 2006هدفت دراسة العمران )كما    
-Selfعلى الفروق يف الذكاءات املتعددة بني الطلبة اجلامعيني ، حيث قامت الباحثة ببناء أداة تقرير ذايت  

Report instrument )  ) روق دالة وجود ف إىل( طالبا وطالبة ، وتوصلت الدراسة  238)طبقتها على
 إحصائيايف الذكاء ) اجلسمي ، واملكاين ( لصاحل اإلناث ، كما تبني وجود فروق دالة  واإلناثبني الذكور  إحصائيا

بني طالب الرياضيات وطالب اللغات يف الذكاء ) املنطقي  ، واملوسيقي ( لصاحل طالب الرياضيات ، حيث كان 
 جات طالب اللغات .متوسط درجات طالب الرياضيات أعلى من متوسط در 

والنجاح يف حل  االنفعايلإىل الكشف عن العالقة بني الذكاء  ( David , 2003وهدفت دراسة ديفيد )   
( طالبا متفوقا من الطالب املراهقني يف الصني ،  33املشكالت االجتماعية ، حيث تكونت عينة الدراسة من ) 

واآلخر حلل املشكالت االجتماعية ، وأشارت النتائج  االنفعايلولتحقيق أهداف الدراسة  مت استخدام مقياسني للذكاء 
قدرة على حل املشكالت االجتماعية ، ومستوى الذكاء االنفعايل ، بينما مل بني ال إحصائياو جود عالقة دالة إىل 

 يكن يتم تسجيل أثر ملتغريات اجلنس والعمر يف القدرة على حل املشكالت .

( إىل التعرف على مستوى حل املشكالت لدى طلبة جامعة املوصل تكونت  2007قلندر وجميد )  هدفت دراسة   
(  ، أظهرت نتائج الدراسة أن  1978طالب وطالبة ، واستخدم الباحثان مقياس ) هبنر ، (  200عينة الدراسة من) 

هناك فروقا دالة إحصائيا أي أن طلبة جامعة املوصل ميتلكون تفكريا يف حل املشكلة ، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا 
 تبعا ملتغريات اجلنس والتخصص واملرحلة الدراسية . 

لدى الطلبة ،  املشكالت ومستوى مهارة حل،  ( موضوع مستوى التكيف 2010ات عام ) ودرس أبو زيتون وبن   
املوهوبني واملتفوقني ، والتعرف على العالقة بني التكيف ومهارة حل املشكلة لديهم ، ومعرفة الفروق بني املتفوقني 
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لبا من الطالب املوهوبني واملتفوقني ( طا99األكثر تكيفا واألقل تكيفا يف مهارة حل املشكلة ، على عينة تكونت من )
امللتحقني باملركز الريادي يف عني باشا باألردن ، وأشارت النتائج إىل أن التكيف لدى املوهوبني واملتفوقني كان منخفضا 
، كما كان التكيف يف اجلانب االنفعايل أعلى أبعاد التكيف لديهم ، يف حني كان أقلها يف اجلانب الشخصي ، كما 

النتائج إىل أن مهارة توليد البدائل أعلى مهارات حل املشكلة لدى املوهوبني واملتفوقني ، يف حني كان أقلها  أشارت
مهارة تقييم احللول املقرتحة ، كذلك أشارت النتائج إىل عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية ملتغري التكيف على مجيع 

ة إحصائية ملتغري مهارة حل املشكالت على بعدين من أبعاد أبعاد مهارة حل املشكالت ، واىل وجود أثر ذي دالل
 التكيف مها ) التكيف الشخصي والعائلي ( .

( بدراسة هدفت  إىل اكتشاف العالقة بني أمناط األهداف وإسرتاتيجية حل 2013كما قام غباري و حماسنة )    
داف الذي يتبناه أولئك الطلبة ، وكذلك املشكالت لدى طالب اجلامعة اهلامشية ، كما هدفت إىل معرفة منط األه

درجة استخدامهم السرتاتيجيات حل املشكالت ، وذلك يف ضوء متغريي اجلنس والكلية . تكونت عينة الدراسة من ) 
( طالبا وطالبة استجابوا ملقياسي منط األهداف وإسرتاتيجية حل املشكالت . ومما بينته النتائج أن طالب  453

من  تيستخدمون اسرتاتيجيات حل املشكالت ، وأن الذكور أكثر استخداما لتلك االسرتاتيجيااجلامعة اهلامشية 
 اإلناث ، وأن طلبة الكليات التقنية والعلمية أكثر استخداما لتلك االسرتاتيجيات من طلبة الكليات اإلنسانية . 

التعرف على طبيعة البناء العاملي للذكاء  بإجراء دراسة هدفت إىل  عبد القادر وأبو هاشمقام  ( 2007)ويف سنة     
يف ضوء تصنيف  جاردنر ، وحتديد مسار العالقة بني الذكاءات املتعددة وكل من ) فاعلية الذات ، وأسلوب حل 
املشكالت والتحصيل الدراسي ( ، وكذلك دراسة تأثري كل من ) النوع ، والفرقة الدراسية والتخصص الدراسي ، 

طالبا وطالبة بكلية  ( 475ة والثالثية بينها على درجات الذكاءات املتعددة ( ، وتكونت العينة )والتفاعالت الثنائي
الرتبية جبامعة الزقازيق ، ومت تطبيق قائمة الذكاءات املتعدد ، ومقياس فعالية الذات ، ومقياس أسلوب حل املشكالت ، 

أن الذكاءات املتعددة لدى  ، وقد أظهرت النتائج : ودرجات التحصيل الدراسي من واقع نتائج االختبارات النهائية
وجود تأثري دال للذكاءات املتعددة على  ، و طالب اجلامعة عبارة عن عامل كامن تنتظم حوله العوامل املشاهدة التسعة 

عدم وجود فروق بني متوسطات درجات الذكور ، و كل من فاعلية الذات وحل املشكالت والتحصيل الدراسي 
وجود فروق بني طالب الفرقة الثانية والفرقة الرابعة يف الذكاءات ) الوجودي واملكاين ، و الذكاءات املتعددة  يف واإلناث

يف الذكاءات ) املكاين  واألدبيةوجود فروق دالة بني التخصصات العلمية ، و واملنطقي واللغوي ( لصاحل الفرقة الرابعة 
عدم وجود تأثري ، و ودي والدرجة الكلية ( لصاحل التخصصات العلمية واجلسمي واملوسيقي واالجتماعي والطبيعي والوج

وجود تأثري دال للتفاعل الثنائي بني النوع ، و دال للتفاعل الثنائي بني النوع والفرقة الدراسية على الذكاءات املتعددة 
ية ( وذلك لصاحل ذكور والتخصص الدراسي يف الذكاءات ) املنطقي ،املكاين ، اجلسمي ، والطبيعي ، والدرجة الكل

وجود تأثري دال للتفاعل الثنائي بني الفرقة والتخصص الدراسي يف الذكاءات ) اللغوي ، واملكاين ( وذلك ، و علمي 
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النوع ، و الفرقة ، والتخصص ) عدم وجود تأثري دال للتفاعل الثالثي بني ، و لصاحل رابعة علمي يف مجيع املقارنات 
 ملتعددة . ( على الذكاءات ا الدراسي

إىل اليت هدفت ( 2011اجلراح والربابعة )ومن الدراسات القليلة ذات العالقة املباشرة بأهداف البحث دراسة    
التعرف على مستوى الذكاءات املتعددة وحل املشكالت لدى الطلبة املتميزين يف األردن ، ومدى اختالف الذكاءات 

( طالبا وطالبة من طلبة الصف 142املتعددة وحل املشكالت باختالف جنس الطالب . تكونت عينة الدراسة من ) 
ولتحقيق أهداف الدراسة مت استخدام مقياسني للذكاءات  السابع أساسي يف مدارس امللك عبد اهلل الثاين للتميز ،

املتعددة وحل املشكالت . وأشارت نتائج الدراسة إىل امتالك الطلبة املتميزين مستوى مرتفع من الذكاءات املتعددة .  
على  ((Tكما كشفت النتائج عن امتالك عينة الدراسة قدرة مرتفعة يف حل املشكالت , يف حني دلت نتائج اختبار 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بني اجلنسني يف الذكاءات املتعددة , كما كشفت عن وجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني اجلنسني يف حل املشكالت ككل . كما أظهرت نتائج حتليل االحندار املتدرج قدرة تنبؤية للذكاءات 

ري الذكاء املوسيقي يف بعد الثقة بالذات من مقياس حل املتعددة حبل املشكالت وأبعاده حيث كان هناك أثر ملتغ
املشكالت ووجود أثر ملتغري الذكاء الشخصي يف بعد اإلقدام واإلحجام ، وكذلك أثر ملتغريات الذكاء الرياضي ، 
واملوسيقي ، واحلركي ، والشخصي يف بعد السيطرة الذاتية . وباملقابل كان للذكاءات ) املوسيقي ، والشخصي ، 

  حلركي ( قدرة تنبؤية يف حل املشكالت ككل .وا

 ميكن اخلروج ببعض االستنتاجات من عرض الدراسات السابقة :   

يف معظم هذه وحل املشكالت تأخذ اجلندرية واملسار األكادميي املتغري املشرتك يف دراسة الفروق يف الذكاء املتعدد  -
 البحوث .

( . ووجود 2004( ، أمحد ) 2008املوهوبني ) معمرية وخزار ، قدرة مقاييس الذكاء املتعدد على الكشف عن  -
 بعض املؤشرات الدالة على صدق األنشطة يف الكشف عن املوهوبني من خالل عالقتها مبقياس وكسلر . 

عدم االتساق بني نتائج هذه البحوث يف حسمها للفروق بني اجلنسني يف سيادة أمناط الذكاء املتعدد لديهم ومرد  -
تفوقت اإلناث يف الذكاء فمثال ذلك إىل اختالف خصائص كل بيئة ثقافية ، واىل أعمار العينات وخصائصها ، 

( فروق دالة يف معظم أنواع 2008ت فهيد ) دراساومل جتد نتائج ، (  2008كما يف دراسة ) معمرية اللغوي  
 الذكاء تعزى ملتغريي اجلنس والعمر . 

 اإلسرتاتيجيات املستخدمة من قبل الطلبة املوهوبني تعود للجنسأشارت معظم الدراسات إىل وجود فروق دالة يف  -
الت تعود إىل بينما أشارت دراسات أخرى إىل عدم وجود فروق يف حل املشك، (  2013غباري وحماسنة ). )

 .  ( David , 2003اجلنس كدراسة )
أن التكيف لدى . و  ( 2013غباري وحماسنة )) فروق يف طبيعة  املشكالت لدى املوهوبني تعود للجنسوجود  -

املوهوبني واملتفوقني كان منخفضا ، كما كان التكيف يف اجلانب االنفعايل أعلى أبعاد التكيف لديهم ، يف حني  
كما أشارت النتائج إىل أن مهارة توليد البدائل أعلى مهارات حل املشكلة ،  كان أقلها يف اجلانب الشخصي 

 (    2010مهارة تقييم احللول املقرتحة أبو زيتون وبنات )  لدى املوهوبني واملتفوقني ، يف حني كان أقلها
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(  2004أمزيان )وجود عالقة موجبة بني أساليب حل املشكالت وجماالت الذكاءات املتعددة لدى أفراد العينة   -
  ( 2007، عبد القادر وأبو هاشم )

  (. 2011)الجراح والربابعة وجود قدرة تنبؤية للذكاءات املتعددة على حل املشكالت  -

 منهج الدراسة : 

الذي ال يقوم فقط على وصف الظاهرة يف  المنهج الوصفي  التحليلي اإلرتباطي و الفارقي ت الدراسةاعتمد  
قدرا من  ألنه يتضمن ( 2008العساف )أبعد من ذلك كما ذكر  إىليذهب لكنه و عالقاهتا باملتغريات املرتبطة هبا . 

ذة متت االستعانة هبيئة التدريس ) مدير املؤسسة ، األساتاليت مجعت بطريقة قصدية حيث البيانات .  هالتفسري هلذ
ومستشاري التوجيه ( ، واألقران يف مرحلة الرتشيحات األولية للتالميذ املوهوبني . و أخذ التالميذ الذين حصلوا معدال 

 .   12يفوق 

 إجراءات الدراسة :

 :  دود الدراسةح

ثانويات من والية املسيلة ، فشملت الثانويات الواقعة ببلديات عني فارس ) ثانوية عني فارس (  5وقع االختيار على  
، عني الريش ) ثانوية لعطوي احلاج (  ،   محمد العربي ، م،عب بن عمير ( ثانوية الرائد بعرير، عني امللح )

مت إجراء الدراسة يف الفرتة املمتدة بني شهري أفريل وجوان . وساهم يف  :. (  ثانوية حممد الشريف بن شبرية)  بوسعادة
بلغ متوسط زمن اإلجابة على املقياس األول ) كما مجع البيانات مستشاري التوجيه مبؤسسات التعليم الثانوي .  

 دقيقة . 30دقيقة ، واختبار حل املشكالت  45الذكاءات املتعددة ( 

 مجتمع الدراسة :
)اآلداب والفلسفة ( و)العلوم الطبيعية   ي جمتمع الدراسة من مجيع تالميذ وتلميذات املرحلة الثانوية يف فرعتكون  

( ببعض ثانويات والية املسيلة . والبالغ  2014 – 2013خالل الفصل الثاين للعام الدراسي ) والتكنولوجية (
 للسنوات الثالث )األوىل والثانية والثالثة ثانوي ( شعب دراسية ،  (9)تلميذا وتلميذة موزعني على  (504)عددهم 

من أفراد العينة حلصوهلم على نسب متدنية على مقياس مكنزي ، ومت  103ومن املهم أن نشري إىل أنه مت استبعاد 
 .  ممن حصلوا على نسب الذكاء املتوسط والعايل على املقياس (401) اإلبقاء على 

 : أدوات الدراسة 

  : للذكاءات المتعددة( .McKenzie,1999  Wماكينزي ) مقياس وولتر 



   القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة على حل المشكالت لدى التالميذ الموهوبين 
 

11 
 

مفردة مبعدل  90مكونة من  وهي،   1999 عامMackenzie   Walterوولتر ماكينزي  أعد هذه القائمة 
مفردات لكل نوع من أنواع الذكاءات السابقة ، موزعة توزيعا منتظما ، وأمام كل مفردة إجابتني )نعم ، ال( ،  10

السابقتني على الرتتيب ، مت التعامل مع درجات  كل ذكاء كأبعاد  لالستجابتني( ، املقابلة 0،  1أعطيت درجيت )
الدرجة اإلمجالية اليت  إىلس الذكاءات املتعددة  املعروفة ، فإن هلذه القائمة درجة كلية إضافة مرتبطة ألنه وخالفا ملقايي

وتشتمل هذه األداة على تسعة قوائم  ( 2007( ، ) حماد ، 2003) حسين ، متيز كل بعد من أبعاد القائمة . 
وختترب كل شوائيا ومجيع املفردات موجبة ، موزعة توزيعا ع،  متثل تسع أنواع من الذكاء ، مبعدل عشر مفردات لكل نوع

وتعطي  ( 100 -10وتنحصر عالمات الطلبة على كل قسم بني ) . قائمة نوعا واحدا من أنواع الذكاءات التسعة 
 :العالمات 

  ( تعرب عن امتالك الفرد لدرجة منخفضة بنوع الذكاء . 40 – 10بني ) 
  ( تعرب عن درجة متوسطة لدى الفرد على نوع الذكاء .  60 – 50من ) 
  ( توضح امتالك الفرد لدرجة عالية بنوع الذكاء .  100 – 70ومن ) ، ( .  2008)أبو محاد 

( يف دراسة  0,80 – 0,73متتعت القائمة مبعامالت ثبات مرضية وصلت إليها دراسات عديدة امتدت قيمته بني )  
( ، وبلغت يف  2013, ( يف دراسة أبو تركي وحجر )5310-, 4970( ، و) 93،  2011) اجلراح والربابعة ، 

وفق معامل قامتان  التجزئة الن،فية، وبطريقة تلميذا  30, ( على عينة مكونة من 795الدراسة احلالية )
(Gutman Split-Half Coefficientللثبات النصفي )   ( ، 800, ؛ 707معامل االرتباط بني  )كان ,

وصل معامل االرتباط إىل   (Spearman-Brown Coefficient) سبيرمان براونوباستعمال معادلة 
 , ( . وتعترب نسب مقبولة ملثل هذه املقاييس .  97, ؛ 423وعن طريق إعادة التطبيق امتدت بني  ) ،, ( 805)

، 59، 51، 35، 17،30،33مثانية بنود كانت غري دالة إحصائيا هي )مت حذف وحبساب االتساق الداخلي    
بندا ، أما احملاور فإن حمور الذكاء املوسيقي حيوي تسع بنود ،  82( ، وعليه فإن القائمة أصبحت مكونة من 60،81

ذكاء احلركي/ وحمور الذكاء املنطقي الرياضي حيوي تسع بنود ، وحمور الذكاء الوجودي حيوي مثان بنود ، وحمور ال
تراوحت معامالت االرتباط حملاور القائمة بالدرجة  الرياضي بسبع بنود ، وحمور الذكاء املكاين البصري  تسع بنود .

 , ( . 735, ؛ 504, ( وبعد حذف البنود الغري دالة بني ) 733 , ؛521الكلية للقائمة قبل احلذف بني ) 

  ( لحل المشكالت :Heppner & Petersen,1982مقياس هبنر وبترسون )

عبارة موزعة على  40وهو مؤلف من ،  1997أعد هذا املقياس  وقننه على البيئة األردنية " نزيه محدي " عام    
( عبارات 8مخسة مقاييس فرعية هي : التوجه العام ، تعريف املشكلة ، توليد البدائل ، اختاذ القرار ، التقييم مبعدل )
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فحص مدى  إىل (Heppner & Petersen,1982هبنر وبترسون ) ي ،   يهدف مقياسلكل مقياس فرع
 ،  مهارات عملية يف حل املشكالت الشخصية يف واقع احلياة استخدام

حبساب صدق ( 2011قامت حمايل ) بعد أن فقرة موزعة على اخلمس جماالت اليت حددها هبنر  34املقياس ضم 
  0,99و  0,25معامالت االرتباط بني البنود والدرجة الكلية للمقياس ترتاوح بني ) االتساق الداخلي ، وكانت نتائج 

 . فهي غري دالة 32 27 24 23 14 4( وهي معامالت دالة ما عدا معامالت االرتباط اخلاصة بالبنود : 

أبعاد املقياس  وحلساب املؤشرات اإلحصائية مت حساب صدق االتساق الداخلي وكانت معامالت االرتباط لعبارات   
( دالني عند 23( و) 06( عدا بندين مها رقم ) 0,01,( ومجيعها دالة عند مستوى )682 -,166حمصورة بني )

وكان معامل ارتباطها مع درجة احملور الذي تنتمي اليه  21( ، كما تبني أيضا وجود أربع بنود هي 0,05مستوى ) 
, ( وهي غري دالة ال عند 166ودرجته )  04, ( ،و 207ودرجته ) 03, ( ، و 211ودرجته ) 24, ( و 207)

 30( ، وبالتايل مت حذف هذه البنود . وأصبح املقياس هبذا حيتوي على 0,05( وال عند مستوى )  0,01مستوى )
وقد ؛  التجزئة النصفية  ، وحساب تباين مفردات االختبارحساب التناسق الداخلي بطريقتني مها .  34بندا بدال من 

وفق ( . ويرتفع الثبات  ,677بعد حسابه إىل ) Cronbach's Alphaألفا كرونباخ  قيم معامالت وصلت
، لكي يصبح بعد  ( ,731إىل ) ( للثبات النصفيGutman Split-Half Coefficientامتان )جمعامل 

مت إعادة . و ( 890,) (Spearman-Brown Coefficient) سبيرمان براونالتصحيح باستعمال معادلة 
 , (.735بلغ معامل ثبات املقياس )حيث تطبيق نفس املقياس 

 النتائج :

 عرض نتائج الفرض األول : 

% وفقا للمعيار 5و1تتراوح نسبة الموهوبين في كل ذكاء لدى أفراد عينة البحث الذكور واإلناث بين 
 المستخدم :

  = 106عينة الذكور : ن : 
 ( يبني املتوسطات احلسابية 1اجلدول رقم )«  ن  »وقيمة املعيار املستخدم  «ع »واالحنرافات املعيارية   «م» 

 لدى عينة الذكور .  «%  »والنسب املئوية 
 نقطة فما فوق على قائمة  70= احنرافني معياريني فوق املتوسط احلسايب للعينة  +  متوسط معدل الموهبة

 مكنزي .

 نالتالميذ مرتفعي الدرجات كمؤشر الكتشاف الموهوبي( يوضأ : عدد 1جدول رقم )
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 الشخ،ي  الوجودي المنطقي  الموسيقي  الطبيعي  
 الخارجي 

الشخ،ي  اللغوي الرياضي 
 الداخلي 

 المكاني 

 6,34 7,27 6,18 6,25 5,97 7,59 6,46 4,60 6,21 م
 2,267 1,682 2,074 1,800 1,823 1,626 1,719 2,027 1,866 ع
 4,534 3,364 4,148 3,6 3,646 3,252 3,438 4,054 3,732 2ع

 10,874 10,63 10,32 9,85 9,616 10,84 9,898 8,708 9,94 2م+ع
 0 3 0 1 5 2 ن

 
7 6 0 

% 1,88 4,71 0,94 0 2,83 0 6,60 5,66 0 
 تلميذا . 24عدد التالميذ مرتفعي الدرجات كمؤشر للموهبة ن هو :

 %22,94بنسبة :  

 . 22التالميذ مرتفعي الذكاء ن هو عدد 

 

تلميذا ،  24( أن عدد التالميذ  الذين حصلوا  على درجات مرتفعة كمؤشر للموهبة بلغ 1يتبني من اجلدول أعاله )
. سجل 70تلميذا منهم على تقدير عال على مقياس مكنزي . وهو العدد الذي أخذ درجات تفوق ال  22حصل 

( يف الذكاء 1%( ، و)4,71( يف الذكاء املوسيقي مانسبته )5%( ، و)1,88بته )( مانس2يف الذكاء الطبيعي )
( يف الذكاء الشخصي 3%( ،و )0( يف الذكاء الوجودي بنسبة )0%( ، و )0,94املنطقي / الرياضي بنسبة )

نسبة ( يف الذكاء  اللغوي ب7%( ، و)0( يف الذكاء الرياضي /احلركي بنسبة )0%( ، و)2,83اخلارجي بنسبة )
( يف الذكاء املكاين/ البصري بنسبة 0%( ، و )5,66( يف الذكاء الشخصي /الداخلي بنسبة )6%( ، و)6,60)
(0 . )% 

  = 295عينة اإلناث : ن:   
 ( يبني املتوسطات احلسابية 2اجلدول رقم )«  ن  »وقيمة املعيار املستخدم  «ع »واالحنرافات املعيارية   «م» 

 لدى عينة اإلناث .  «%  »وانسبهم املئوية 

 ( يوضأ : عدد التلميذات مرتفعات  الدرجات كمؤشر الكتشاف الموهبة2جدول رقم )

 الشخ،ي الوجودي المنطقي الموسيقي الطبيعي 
 الخارجي

الشخ،ي  اللغوي الرياضي
 الداخلي

 المكاني

 6,17 7,29 6,57 6,35 5,91 7,72 6,33 4,55 6,16 م

 2,053 1,785 1,928 1,522 1,983 1,647 1,513 1,953 1,631 ع
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 4,106 3,57 3,856 3,044 3,966 3,294 3,026 3,906 3,262 2ع
 10,276 10,86 10,426 9,394 9,876 11,014 9,356 8,456 9,42 2م+ع
 20 0 19 0 7 0 15 14 10 ن
% 0.33 4,74 5,08 0 2,37 0 6,44 0 0,67 

 تلميذة  .  85للموهبة ن هو :عدد التلميذات مرتفعات الدرجات كمؤشر 
 %28,81بنسبة : 

 49عدد التالميذ مرتفعي الذكاء ن هو 
 

( أن عدد التالميذ  الذين حصلوا  على درجات مرتفعة كمؤشر للموهبة بلغ  يف : الذكاء 2يتبني من اجلدول أعاله )
( يف الذكاء املنطقي 15، و) (%4,74( يف الذكاء املوسيقي مانسبته )14( ، و)%0,33( مانسبته )10الطبيعي )

( يف الذكاء الشخصي/اخلارجي 7( ، و )%0( يف الذكاء الوجودي بنسبة )0( ، و )%5,08/ الرياضي بنسبة )
( ، %6,44( يف الذكاء  اللغوي بنسبة )19( ، و)%0( يف الذكاءالرياضي/احلركي بنسبة )0( ، و)%2.37بنسبة )

 ( . %0,67( يف الذكاء املكاين/ البصري بنسبة )20( ، و )%0( يف الذكاء الشخصي/الداخلي بنسبة )0و)

 عرض نتائج الفرض الثاني  .1.1

 توجد فرو) ذات داللة إح،ائية بين الذكور واإلناث في الذكاءات المتعددة :

  للتحقق من هذا الفرض مت حساب جمموع استجابات أفراد العينة ذكورا وإناثا على كل ذكاء من الذكاءات
الختبار داللة الفروق بني الذكور ( test  Independent Samples T -وذلك باستخدام  )املتعددة ، 

 ( . 3واإلناث على القائمة بصورهتا الكلية وعلى مجيع أبعاد القائمة . والنتائج مبينة يف اجلدول رقم )

  : املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ، قيم ت . األدوات 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم " ت " للفرو) بين الجنسين في ( : يبين 3الجدول رقم )
 عددة .الذكاءات المت

  49اإلناث : ن =  22الذكور: ن =  الذكاءات
 توسط مال قيم " ت "

 الحسابي
االنحراف 

 ياريعالم
 توسطمال
 الحسابي 

 االنحراف 
 ياريعالم

 326,- 0,97 7,92 1,59 7,82 لذكاء الطبيعيا
 1,055- 1,59 6,51 1,96 6,05 الذكاء الموسيقي
 680,- 1,19 7,98 1,15 7,77 الذكاء المنطقي
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الذكاءات املتعددة ككل ( نتائج اختبار" ت " اليت تشري إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف 3يوضح اجلدول رقم )   
(   73,90يف حني كان عند اإلناث )  (   (71,59 ويف الدرجات الفرعية ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لدى الذكور

ويف الدرجة  االستبياناجملدولة يف مجيع أبعاد  (ت)احملسوبة أقل من قيمة  (ت)أن قيمة أعاله يتضح من اجلدول و   .
جلميع مقاييس الذكاء  0,05( ، ومستوى داللة 69( عند درجة حرية )1,67تساوي  )، واليت للمقياس الكلية 

م ( 1,663تساوي )  ) تاملتعدد ، األمر الذي يفسر التقارب بني املتوسطات احلسابية للجنسني ، حيث كانت قيم )
على مجيع أبعاد القائمة اجلنس تعزى ملتغري الذكاءات املتعددة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  يدلّ ممّا . 

 وعلى القائمة بصورهتا الكلية األمر الذي يفّسر التقارب يف املتوسطات احلسابية لل جنسني.

 عرض نتائج الفرض الثالث : توجد فرو) بين الذكور واإلناث في مستوى حل المشكالت . 

  للتحقق من هذا الفرض مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على كل بعد
 الختبار داللة الفروق كما يوضحه اجلدول :   (  t- test)من أبعاد حل املشكالت ، واستخراج 

قيم " ت " للفرو) بين الجنسين في ( : يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 4الجدول رقم )
 حل المشكالت

 قيمة " ت " 49اإلناث : ن =  22الذكور: ن =  حل المشكالت
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري 

 119, 9,25 9,24 0,88 9,27 الذكاء الوجودي
 الذكاء الشخ،ي

 الخارجي 
7,55 1,37 8,24 1,45 -1,910 

 الذكاء الحركي / 
 الرياضي

7,41 1,56 7,92 1,01 -1,640 

 912,- 1,25 8,57 1,31 8,27 الذكاء اللغوي
 الذكاء الشخ،ي

 الداخلي 
8,68 1,04 9,02 1,01 -1,294 

 الذكاء المكاني / 
 الب،ري

8,77 0,86 8,49 1,27 ,944 

 1,663- 5,120 73,90 6,005 71,59 الذكاءات ككل
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 3,334- 3,12 20,59 3,21 19,45 التوجه العام 

 265, 2,22 19,98 2,58 19,09 تعريف المشكلة 

 657,- 2,63 20,00 2,88 19,68 توليد البدائل 

 961,- 2,18 17,16 2,97 16,55 اتخاذ القرار 

 643,- 3,46 22,71 3,57 22,86 التقييم 

 حل المشكالت 
 ككل

96,1364 
 

 
8,84951 

99,2245 9,01218 -1,343 

 

  1,67( =  0,05( وعند مستوى داللة ) 69ت" اجلدولية عند درجة حرية )قيمة " 

ت" اجملدولة يف مجيع أبعاد حل املشكالت ، " ت" احملسوبة أقل من قيمة " ( أن قيمة 4يتضح من اجلدول أعاله )    
على كالت ، ( بني اجلنسني يف حل املش 0,05وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 

هذا النحو تدعم نتائج الدراسة عدم وجود فروق بني عينة املوهوبني يف حل املشكالت تعزى ملتغري النوع .  وهو ما 
 يعين أن ال ارتباطات بني جنس الطالب وكفاءته يف حل املشكالت أو مهاراهتا 

مشكالت تعزى إلى الذكاءات عرض نتائج الفرض الرابع : ال توجد فرو) في نسبة التباين المفسر في حل ال
 المتعددة .

( Stepwise Multiple Regression)  للتحقق من هذا الفرض مت استخدام حتليل االحندار املتدرج
ملعرفة القدرة التنبؤية لكل نوع من أنواع الذكاءات التسع يف كل بعد من أبعاد مقياس حل املشكالت وحل املشكالت  

 ككل والنتائج املبينة يف اجلدول أدناه توضح أي الذكاءات أكثر قدرة على التنبؤ حبل املشكالت لدى املوهوبني :  

 قدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة في حل المشكالت وأبعاده(: نتائج تحليل االنحدار المتدرج لل5جدول رقم )

 أبعاد حل
 المشكالت

 الذكاءات
 المتعددة

االرتباط   bالمعامل 
 المتعدد

R 

 
 

 

 االحتمال  Fقيمة  R2التباين 

 003, 9,328 119, 106, 333, الطبيعي التوجه العام

 الشخ،ي/
 الداخلي

,317 ,197 ,101 9,573 ,004 

تعريف 
 المشكلة

 014, 6,326 071, 084, 290,- الموسيقي



   القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة على حل المشكالت لدى التالميذ الموهوبين 
 

17 
 

 الشخ،ي توليد البدائل
 الداخلي

,271 ,073 ,060 5,462 ,022 

 031, 4,271 045, 058, 251,- الطبيعي اتخاذ القرار

 الشخ،ي
 الداخلي

,248 ,120 ,094 4,625 ,033 

 002, 10,557 120, 133, 364, الرياضي التقييم
حل 

 المشكالت
 ككل

 الشخ،ي
 الداخلي

,359 ,126 ,113 9,958 ,002 

 001, 7,427 155, 179, 231,- الموسيقي

   

( إىل وجود أثر ملتغري الذكاء الطبيعي يف بعدي التوجه العام واختاذ القرار ، وأثر ملتغري 5تشري نتائج اجلدول رقم )    
الذكاء الشخصي الداخلي يف أبعاد التوجه العام وتوليد البدائل واختاذ القرار ، ووجود أثر ملتغري الذكاء املوسيقي يف بعد 

يم ، وأشارت أيضا إىل وجود أثر ملتغريي الذكاء املوسيقي حتليل املشكلة ، وأثر ملتغري الذكاء الرياضي يف بعد التقي
  والشخصي الداخلي يف بعد حل املشكالت ككل : 

 ( من بعد التوجه العام بقدرة 11,9وجود أثر ملتغري الذكاء الطبيعي يف بعد التوجه العام حيث فسر املتغري )%
 ,( .  106تنبؤية بلغت )

 ( من بعد التوجه  10,1وجود أثر ملتغري الذكاء الشخصي الداخلي يف بعد التوجه العام حيث فسر املتغري ) %
 , ( . 197العام بقدرة تنبؤية بلغت ) 

 ( من بعد تعريف 7,1توضح النتائج وجود أثر ملتغري الذكاء املوسيقي يف بعد تعريف املشكلة ، حيث فسر ) %
 , ( . 084) املشكلة بقدرة تنبؤية بلغت

 ( من بعد 6توضح النتائج وجود أثر ملتغري الذكاء الشخصي / الداخلي يف بعد توليد البدائل  ، حيث فسر ) %
 , ( . 073توليد البدائل بقدرة تنبؤية بلغت )

  من بعد اختاذ 4,5وجود أثر ملتغري الذكاء الطبيعي يف بعد اختاذ القرار ، حيث فسر متغري الذكاء الطبيعي %
 ,( . 058رار بقدرة تنبؤية بلغت ) الق

 ( من 9,4كما أظهرت النتائج وجود أثر ملتغري الذكاء الشخصي / الداخلي يف بعد اختاذ القرار ؛ حيث فسر )%
 ,( .120بعد التقييم بقدرة تنبؤية وصلت إىل )

 ( من بعد التقييم %12أظهرت النتائج وجود أثر ملتغري الذكاء الرياضي/ احلركي يف بعد التقييم ؛ حيث فسر )
 ,( . 133بقدرة تنبؤية وصلت إىل )
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  ( 126% ( من بعد حل املشكالت ككل بقدرة تنبؤية بلغت )11,3وفسر متغري الذكاء الشخصي/ الداخلي ,
% ( من التباين 15,5, ( وهذه القيمة تعين أن الذكاء املوسيقي يفسر ) 179= ) R2( . كما أظهرت قيمة 

 . من بعد حل املشكالت ككل
 مناقشة النتائج :  .1

( 2( و)1تبني من اجلدولني ) ( 2,18) ( لدى الذكور و2,51): أن نسبة الموهوبين  في كل ذكاء على حدا
%( يف الذكاء اللغوي  لدى عينة الذكور ، وأقل نسبة كانت 6,60. حيث أن أعلى نسبة تساوي )لدى االناث 

الدراسة من اجلنسني ، وهبذه النتائج تكون الفرضية قد دعمت ، %( يف الذكاءين الرياضي والوجودي لدى عينة 0)
% من مجتمع التالميذ يكونون موهوبين " ) 3" حوالي  وهي هبذا تدعم نتائج الدراسات السابقة اليت تقول أن

" ..أن نسبة الموهبة تحدد من خالل التوليع الطبيعي للقدرات ،كما  أكد اخلليفة  (180،  2003الثبيتي ، 
من األطفال إذا تم اختيارهم  100قلية وبذلك الفهم يتوقع أن يوجد طفل متميز أو طفلين متميزين وسط كل الع

وشرط العشوائية منتفي يف هذه الدراسة العتمادها على ترشيح أعضاء هيئة التدريس ، واألقران بطريقة عشوائية ... " 
 ية . فما فوق إذ أن العينة كانت قصد 12، وأخذها معدل حتصيلي 

أو ثالثة احنرافات معيارية فوق  145نسبة الذكاء اليت تزيد عن  "أننا إذا أخذنا  ( 2002) سالمة ، وذكر     
% ، أما إذا أخذنا نسبة الذكاء اليت تزيد عن 1املتوسط للذكاء ، لوجدنا أن نسبة األطفال املوهوبني تصل إىل حوايل 

% . أما إذا أخذنا بأكثر من 3تصل إىل حوايل  نسبة األطفال املوهوبني أو احنرافني معياريني فوق املتوسط فإن 130
 .  ( 367-366،  2008) مجيد ،   معيار يف حتديد نسبة األطفال املوهوبني فإن النسبة تقل ..."

 ( أن هناك تصنيفات أخرى للموهوبني واملتفوقني تصنف إىل : املتفوقون ونسبتهم ترتاوح 1981ويورد )أمحد ،     
آالف  10فقط بني 1% ، واملوهوبون جدا ويتواجدون بنسبة 3-1% ، واملوهوبون ونسبتهم ترتاوح بني 10-5بني 
 ( . 114،  2008ألف من اجملتمع . ) معمرية ،  100أو 

 ''... ويورد أنس الطيب أن املنحىن الواقعي لتصنيفات الذكاء يف والية اخلرطوم كان كاآليت : بلغت نسبة األطفال    
( . وهي أعلى  89،  2006% ...'' )اخلليفة ، 3,6% ، ونسبة األذكياء 3,3% ، واملتخلفني عقليا 3املوهوبني 

عدد التالميذ الذين كشفت عنهم الدراسة مع نسب تفق يو (  .  2008من  النسبة اليت وصل إليها )معمرية وخزار ،
( 67( إىل )2008مشاهبة يف بعض الدراسات فعلى سبيل املثال : وصل عدد املوهوبني يف دراسة معمرية وخزار )

( من عينة عددها 56( إىل )2004تلميذا( ، ووصل عدد املوهوبني يف دراسة أمحد )  389موهوبا من جمموع )
% ( من املوهوبني متدين التحصيل  15( عن نسبة ) 144،  2010خليفة ، وعطا اهلل )  ( . وكشفت دراسة377)

% ( 2% ( ، وقد كانت نسبتهم يف العينة الكلية )22-%8الدراسي ، وذلك لعينة من املوهوبني حبدود ثقة قدرها ) 
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ماكشفت نتائج دراسة عطا ( . ك 8,37( باحنراف معياري قدره ) 54,04، بينما كان متوسط درجاهتم يف اإلبداع )
 مفحوصا .  955% ( من املوهوبني كشف عنهم من بني  7,96( عن نسبة ) 2006اهلل ) 

إىل أن نظرية الذكاءات املتعددة تعد نظرية مقبولة يف دعمت هذه النتيجة نتائج الدراسات السابقة اليت تشري     
وأمكن للقائمة املستخدمة يف هذه الدراسة أن تكشف عن املوهوبني يف (   Chan , 2004اكتشاف املوهوبني )

الكشف عن إليه وهو اجملاالت األكادميية وغري األكادميية ، وحققت اهلدف األول من أهداف الدراسة اليت سعت 
 املوهوبني باستخدام قائمة مسح الذكاءات املتعددة ملاكنزي . 

ذات داللة إح،ائية بين الذكور واإلناث في الذكاء المتعدد وأبعاده  عدم وجود فرو)النتائج إىل  تكما أشار 
، وهذه النتيجة يف الواقع ال تدعم بعض نتائج الدراسات السابقة فعلى سبيل املثال "  الفرعية أي الذكاءات ككل

(   Blocke,1976( وبلوك ) Maccoby & Jaklin ,1966-1974تشري دراسات ماكويب وجاكلني )
دراسة تتمثل فيما يلي : أن البنات أكثر تفوقا  1600أن الفروق بني الذكور واإلناث اليت تأكدت من خالل مراجعة 

، أن البنني أكثر تفوقا من البنات يف القدرات املكانية ،   Verbal Abilitiesمن البنني يف القدرات اللفظية 
االحتفاظ بالصداقات والعالقات االجتماعية ، وهن حباجة أكرب إىل  والقدرات الرياضية ، أن البنات أعلى من البنني يف

العون واملساعدة وتأكيد الذات ، أن البنني أعلى من البنات يف القدرة على حل املشكالت  ، القدرة على التحمل ، 
 ( .  51،  2006مفهوم الذات االجيايب ، النشاط واحليوية واالندفاع . ) الزيات ، 

. وختتلف نتائج هذه  ( 2003( ودراسة قوشحة )  2002مع ما أشارت إليه نتائج دراسة موسى )  ويتفق هذا   
 Alanأالن .أل . نيفيل )و  ، ( Neville,  2000نوفل )( ، و   , 2000Snyderالدراسة مع نتائج سنيدر )

L . Neville , 2000  )  نوفل واحليلة ( ، و 2007و )جنم ، ،  (2008) وإبراهيم،  ( 2006العمران )، و
( اليت توصلت مجيعها إىل وجود 2013( ،وريان )2011( و)سكر وغامن ، 2008( ، ومعمرية وخزار )2008)

 فروق بني الذكور واإلناث يف الذكاءات املتعددة  .

 إىل : على أن نتائج الدراسة احلالية ليست استثناءا وتعزو الطالبة عدم وجود فروق بني اجلنسني يف الذكاءات املتعددة 

  وجود مستوى متقدم من الذكاءات املتعددة لدى الطلبة املوهوبني ، أي أن القدرات ) الطبيعية واملوسيقية واللغوية
 والرياضية واملنطقية والوجودية والشخصية والبينشخصية واملكانية .. ( تتساوى بني الطلبة املوهوبني ذكورا وإناثا .

  اخلصائص العقلية و النمائية ، والبيئة الثقافية الواحدة .جتانس أفراد العينة من حيث 

  ( طبيعة عينة الدراسة واليت تتميز مبستويات حتصيلية أكادميية متقاربة ، فغالبية أفراد العينة حصلوا معدال ما بني
12-14  . ) 
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  متييز أو مراعاة خلصوصية طبيعة الربامج املقدمة يف مؤسسات التعليم الثانوي واليت ختاطب كال اجلنسني دون
 أحدمها عن اآلخر ؛ إضافة إىل تعرضهم لنفس الظروف البيئية ، واخلربات الرتبوية . 

  حساسية املرحلة الدراسية اليت هم فيها ، وهو ما جيعل اآلباء حيرصون على تشجيع أبنائهم لالهتمام بتنمية وتعزيز
  تقرير مستقبلهم ) الذكور واإلناث على حد سواء ( . مهاراهتم ا العقلية واألكادميية نظرا ألمهيتها يف

  كما أن احملددات الثقافية واالجتماعية مل تعد تدعم أو تؤثر يف اجتاهات الذكور واإلناث حنو تفضيالت معينة يف
 قدراهتم أو ميوهلم املهنية . 

  ( ونوعها ال ختضع للنوع . وأن أنه ال توجد اختالفات بني البشر يف قدراهتم العقلية ، إذ أن املوهبة )الذكاء
الدراسات السيكولوجية مل تثبت تفوق اإلناث أو الذكور يف ذكاء معني بصفة مطلقة ؛ يثبت هذا عدم جتانس أفراد 

%( ، ومع هذا حقق الذكاء الطبيعي مثال الرتتيب  األعلى عند اإلناث 69العينة إذ أن نسبة اإلناث كانت األعلى )
 عند الذكور .مقارنة برتتيبه 

واألحباث فيما يتعلق بالفروق بني اجلنسني تضاربت هبذا الشأن  " وهذا يتوافق مع الدراسات احلديثة يف جمال الذكاء    
( . وتدعم نتائج  319،  2009واليت تشري إىل عدم وجود فروق بني اجلنسني يف القدرة العقلية العامة "  ) عطا اهلل ،

(  2004( ، وأمزيان )  (chan,2003( ودراسة شان  2007و هاشم و وعبد القادر )الدراسة احلالية نتائج أب
، واجلراح والربابعة  ( 2008فهيد )( ، و  2001( والشريف )  2012( وفرهنام وشاقابيتدينوفا ) 2012والسالمة )

. مع ( 2013ريان )( واتفقت هذه النتيجة بشكل جزئي مع نتائج دراسة 2010-2009( ،  ووايف ) 2011) 
التنبيه إىل أن " وجود فروق يف بعض الدراسات رمبا يعود لعوامل متعلقة بتحيز العينة ، وحتتاج هذه النتائج إىل النظر 

 (  133،  2008)الخليفة ،إليها من خالل علم النفس النمو يف مراحل منائية خمتلفة ... " 

تعزى نتائج املعاجلة اإلحصائية للفرض الثالث يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف حل و    
 املشكالت  إىل : 

  . تشابه الظروف البيئية والثقافية واالجتماعية اليت يعيشها هؤالء التالميذ ذكورا وإناثا 

 نسني ، حيث يقضي معظم أفراد العينة ساعات أطول داخل مواد طالب املرحلة الثانوية اليت ختاطب اجل طبيعة
 . (  263،  2013)غباري ومحاسنة ، الصفوف ، " مما يدفعهم إىل املنافسة ، وعدم تكرار خربات الفشل " 

  تغري نظرة اجملتمع حنو اإلناث ، والوعي الديين الذي يساوي بني اإلناث والذكور يف املعاملة والتنشئة االجتماعية ''
ونتيجة لذلك أصبح لدى اإلناث مشاعر الثقة بالنفس ، مما انعكس على قدراهتا املختلفة ، مبا يف ذلك القدرة على 

 مثلها يف ذلك مثل الذكور .  ( 113،  2011) الجراح ،  حل املشكالت ''



   القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة على حل المشكالت لدى التالميذ الموهوبين 
 

21 
 

 صائصهم الشخصية مرورهم خبربات انفعالية واحدة ، ومشكالت متشاهبة نتيجة لألعمار املتقاربة بينهم ، وخ
والسلوكية ومرورهم بنفس النمو االنفعايل واالجتماعي ، مما يؤدي هبم إىل استخدام اسرتاتيجيات متقاربة أو واحدة 

( إىل أن بإمكان األفراد واملتعلمني   gardner,1993ملواجهة املشكالت اليت تعرتضهم . فمثال  يشري جاردنر ) 
حل املشكالت إذا هم استلهموا جتارب املبدعني والعباقرة ، وحاولوا أن حياكوا على اخلصوص أن يطوروا قدراهتم على 

طريقة تفكريهم وأساليب حلهم للمشكالت . فاألفراد املتفوقون ال يتميزون عن غريهم مبستوى األداء فقط ، بل أيضا 
 . ( 135،  2008) أمزيان ، بنوعية أساليبهم يف حل املشكالت . 

نتائج الفرض األول ، فبما أن النوع ال يؤثر يف ذكاءاهتم فإن هذا يربر عدم وجود فروق للجنسية وتدعم هذه النتيجة 
يف حلهم للمشكالت . كما تدعم نتيجة الدراسة احلالية  النتائج اليت توصلت إىل عدم وجود فروق يف حل املشكالت 

( ، ومرييان  2011-2010( ودراسة   حمايل )  2013-2012لدى اجلنسني . منها دراسة النداف )
(Maryan ,1997  ( والعطاري ، )و  2001( ، وطبيب )  1999 ، ) ( ديفيدDavid , 2003 )  ، دراسة

ومل تدعم ( .  2003( ، املصري )   Thomas & al , 1998، ثوماس وآخرون ) ( 2007قلندر وجميد ) 
( ، و اجلراح  2009-2008( ، علوان )  2013نتيجة الدراسة احلالية دراسات كل من دراسة غباري وحماسنة )

 ( ...   2011والربابعة ) 

وأخريا  ينبغي أن ينظر اىل هذه النتائج من منظور علم النفس النمو ، و بوسعنا أن نتساءل يف دراسة مستقبلية مقارنة   
 عن وجود الفروق يف اجلنوسة )النوع ( بني العاديني واملوهوبني ؟ 

 إىل وجود أثر ملتغري الذكاء الطبيعي يف بعد التوجه العام ، وميكن توضيح هذا الفرض الرابع أشارت نتائج كما
من أن أصحاب هذا الذكاء لديهم القدرة على إدراك طبيعة األشياء ويف مقدورهم العمل على تصنيفها ) التنظيم ( 

حاب الذكاء الطبيعي وهم فضال عن إحساسهم بالعالقات ، القدرة على التنظيم والتصنيف أهم ميزات أص
 يستخدمون هذه املهارات يف تعاملهم يف هذه املرحلة من مراحل حل املشكلة . 

 '' وأشارت النتائج اىل ارتباط الذكاء الشخصي ارتباطا اجيابيا ببعد التوجه العام حيث ينظر ذوو الذكاء الشخصي 
د مواجهته وعدم الت،رف بطريقة قهرية أو إلى المشكلة كجزء من حقائق الحياة وتمييز الموقف المشكل عن

.  ( 98،  1998) حمدي ،   '' تجنبية ووجود قناعة لدى الشخص بأن لديه القدرة على التعامل مع المشكلة
ويظهر ذوو الذكاء الشخصي الداخلي قدرة عالية على اإلحساس باملشكلة لكن الشعور باملشكلة وحده غري كاف إذ 

 خالل التعرف على أبعادها املختلفة .  جيب فهمها فهما كامال من
ميكن توضيح العالقة السالبة بني الذكاء املوسيقي وتعريف املشكلة من خالل الشخصية اليت يصقلها اجملال املوسيقي    

عندما يتدىن مستوى الذكاء املوسيقي يصبح الفرد غري قادر على التعرف على مشاعره وانفعاالته وتصرفاته فوالفين 
املقامات والنغمات املوسيقية ، واتساق األصوات واألحلان اته املتعلقة بعناصر املوقف املشكل وهو ما يعين ومعلوم
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أن املوسيقى ختاطب كيان الفرد املعنوي  ( 2006اإلمام ) ذكر واألوزان الشعرية واألنغام . أو القدرات العقلية حيث 
 (31،  2011) المومني وآخرون ، قلية واالنفعالية واجلسمية . والنفسي ، وبالتايل تعترب وسيلة تنشيط للقدرات الع

ميكن تفسري القدرة التنبؤية للذكاء الشخصي الداخلي يف بعد توليد البدائل من خالل منط شخصية أصحاب هذا و    
باألفكار ، والعالقات ، ومن هذا التالعب العفوي يظهر لدى  القدرة على التالعبفهم يتمتعون ب" الذكاء 

ففي مرحلة توليد البدائل ) ، "   ) القاضي ، ( الفرد بدائل حل المشكلة والوصول إلى عالقات جديدة "
األفكار العالقية وغير العالقية ( ... يتمتع الفرد الفعال بالمرونة ، وال يجمد تفكيره في بدائل محددة ، كما 

ر بأكبر عدد ممكن من البدائل ، دون يستطيع التحرر من الشعلة االنفعالية ، ومشاعر اإلحباط ، ويفك
. إن  ( 92،  1998) حمدي ، "  إخضاعها للتقييم في هذه المرحلة ، ويستخدم أسلوب الع،ف الفكري

هذه املرحلة من مراحل حل املشكلة تستلزم ذكاءا شخصيا ، ألن أصحاب الذكاء الشخصي الداخلي يتمتعون بقدرة 
ت ذواهتم وانفعاالت اآلخرين ، مبعىن قدرة التالميذ  على الوعي الذايت ، ومن مث على فهم االنفعاالت ، وإدراك انفعاال

 توظيفها يف توليد مدى واسع من البدائل ، حلل مشكالهتم .
وميكن أن يفسر وجود عالقة سلبية ملتغري الذكاء الطبيعي يف بعد اختاذ القرار من خالل أن هذه العملية تتطلب 

وهي ، استخدام الكثري من مهارات التفكري العليا كالتحليل والتقومي واالستنباط ، الستخدامها يف استكشافهم للبيئة  
املعاجلة العلمية للظواهر يف حني أن تدين مستوى الذكاء الطبيعي  الصيغة اليت يستخدمها ذوو الذكاء الطبيعي أثناء

ميكن أن يؤثر سلبا يف قدرة التلميذ على حل املشكالت ، وهذا حيدث عندما اليستطيع التلميذ استخدام مهاراته يف  
ار يف ضوء هذه املوازنة ؛ اذ حتديد األهداف والبدائل املمكنة وحتليلها وترتيبها مث اختيار البدائل املناسبة حيث يتخذ القر 

 . أن هذه اخلطوات تتوافق مع خطوات حل املشكلة 

وميكن أن يفسر وجود أثر ملتغري الذكاء الشخصي الداخلي يف بعد اختاذ القرار بقدرة أصحاب الذكاء البني شخصي    
حيث يستخدم التلميذ عددا من  على  إدراكهم ملشاعرهم واستخدام هذه املشاعر الختاذ القرارات الصائبة يف احلياة ،

االسرتاتيجيات يف معاجلة الفرضيات اليت توافرت لديه يف املرحلة السابقة ، الختاذ القرار باختيار أنسب الفرضيات حلل 
كما عرب " االندماج الكلي مع المشكلة " املشكلة وهو هبذا يستخدم مشاعر شخصية ذات صلة باملشكلة مبعىن 

 ( .  2006( في ) آرمسترونغ ،  Harman & Rheingold, 1984عنها ) 

إىل ما يتطلبه الذكاء اجلسمي احلركي من تقييم  يعزى وجود أثر ملتغري الذكاء الرياضي/ احلركي يف بعد التقييمو     
ينتج خلطوات حل املشكلة ، ويعىن الرياضي بنتائج عمله وبتقييم تلك النتائج ، ففي ضوء نتائج املمارسة العملية وما 

عن عملية التطبيق ميارس الرياضي عمليات تقوميية خمتلفة ، متكنه من تعديل أو تطوير الفروض حمل التجريب مبعىن " 
حيث يستخدم الرياضي يديه (   Gordon & Poze, 1966)كما عرب عنها   «ال،ورة الحركية  »تكوين  

'' أن ذكاء اإلحساس  (2005جاردنر )يعتقد و( . 2003) جابر ، أو أصابعه أو جسمه كله حلل املشكالت " 
حبركة اجلسم يشتمل على إمكانية استخدام كل جسم اإلنسان أو جزء من جسمه ) مثل اليد أو الفم (  حلل 

كما أن عملية النجاح يف حل املشكالت تتطلب عمليات ختطيط ومهارة يف توظيف  املشكالت أو منتجات جديدة .
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والرياضي ) املهين أو التقين على  طة العمل ومدى حتقيقها ألهدافها واختاذ قرار بشأهنا  ، القدرات املختلفة الختبار خ
سبيل املثال ( ميتلك قدرة على التفكري املنطقي وتتبع خطوات احلل بشكل منظم . باإلضافة إىل قدرته على الربط بني 

األجزاء ) املوقف أو العالقات ( ربطا شامال للوصول إىل احلل

 ر وجود عالقة بني الذكاء الشخصي الداخلي وحل املشكالت ككل  بوعي التلميذ حبالته املزاجية وقدرته على يفسو
" أن أصحاب  (2006أرمسترونغ ) ضبط ذاته مما يؤثر بشكل اجيايب  يف قدرته على حل املشكالت . واعتقد 

مرونة اليت يتمتعون هبا . ويف املقابل و هذا لل  الذكاء الشخ،ي الذاتي قادرون على مواجهة النكسات بسهولة "
 .فان ضعف مستوى الذكاء الشخصي يؤثر سلبا على قدرة التلميذ على حل مشكالته ومواجهتها 

وميكن فهم التأثري السليب لضعف مستوى الذكاء املوسيقي على حل املشكالت فيما أشارت اليه بعض الدراسات    
إىل أن  (Ratey،  2001راتي )  تنشيط القدرات العقلية ، فقد وصل اليت كشفت عن أمهية الذكاء املوسيقي يف

سرعة اإللقاء والنغم واألسلوب و التعبري املوسيقي تعمل على تنشيط وتدريب الدماغ لدى املوسيقيني حيث يصبح 
م يتمتعون بوافر قادرا على تنظيم وإجراء النشاطات املختلفة ، بسرعة فائقة وبقدر كبري من التمييز واإلبداع ، وجتعله

وميكن توضيح االرتباط السليب بني الذكاء .  (32،  2011) المومني وآخرون ، من املهارة يف املعرفة والتعبري الذايت 
املوسيقي وحل املشكالت ككل مبا يتطلبه الذكاء املوسيقي من مهارات حل املشكالت أثناء آداء معزوفة ما ، حيث 

ودقة حركة اليدين واألصابع حيث تظهر مشاعره وانفعاالته على وجهه، وعندما يفقد  يعتمد الذكاء املوسيقي على خفة
املوسيقي القدرة على تتبع خطوات مهارات حل املشكلة أثناء آدائه املوسيقي من شأنه أن ينعكس على أعماله 

 ته مبهارة . ومهاراته وقدرته على العزف وسلوكياته املختلفة ، وبالتايل عدم الوصول اىل حلول ملشكال

أن لكل من  ( 2011الجراح و الربابعة )وتدعم نتائج الدراسة احلالية بشكل جزئي ما كشفت عنه دراسة    
الذكاءات ) املوسيقي ، والرياضي ، والشخصي الداخلي ( قدرة تنبؤية يف حل املشكالت . وال تدعم وجود أثر اجيايب 

 .للذكاء املوسيقي على حل املشكالت  

 : التوصيات

 من خالل املراجعة العلمية لنظرية جاردنر ونتائج الدراسة وما متت مالحظته ميدانيا ، ميكن تقدمي التوصيات التالية : 

  ضرورة ارتباط أساليب الكشف عن ذوي القدرات العالية بأحدث نظريات املوهبة ، على أن تشمل كل أنواع
 عقلية العالية ، ودرجات التفكري اإلبداعي العايل . الذكاء اليت قال هبا جاردنر ، إضافة إىل القدرات ال

  استخدام مقاييس الذكاء املتعدد للكشف املبدئي عن املوهوبني يف مرحلة التصفية والرتشيح ، أو تدرج ضمن
 بطارية الكشف . 

  . إجراء حبوث الكشف عن املوهوبني من ذوي التحصيل املتدين واملوهوبني الفائقني 
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 فية طولية للموهوبني واملوهوبني الفائقني وتتبع مسار منو قدراهتم العقلية ، إجراء حبوث بيوغرا 
  وباألخص يف املرحلة االبتدائية  ، الكشف عن املوهوبني يف خمتلف املراحل الدراسية ونسبهم يف جمتمع الدراسة

 ومعدالت الزيادة يف ذكاء املوهوبني .
  مبقاييس الذكاء كقدرة عامة  .إجراء دراسة للتحقق من مدى ارتباط القائمة 
 . االهتمام بإجراء البحوث اليت تعتمد املنهج التجرييب لبناء برامج تربوية للموهوبني وتطبيقها وتقوميها 
 وعلى اسرتاتيجياهتم يف نظرية الذكاء املتعدد  قائمة علىوهوبني الفائقني اقرتاح برامج اثرائية لرعاية املوهوبني وامل .

 حل املشكالت . 
  االستفادة من التجارب البحثية اإلقليمية والعاملية يف جمال رعاية املوهوبني ، وجمال املوهبة والذكاء . والدعوة لدعم

 األحباث العلمية املقارنة والعرب ثقافية عن املوهوبني .
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 مقدمة :
بالبناء املعريف والقوى املنتجة للمجتمع ويعد التعليم اجلامعي من بناء اجملتمع احلديث يتطلب منا اإلهتمام إن        

 الالزمة لتنمية ورعاية املوهوبني.اجلهود والطاقات اجلامعات  أهم ركائز اجملتمع األساسية و لذا فمن الضروري أن تكرس 
اهتمت حركة تربية املتميزين منذ البداية ببناء الفرد املتميز،من منطلق أن األذكياء كنز من كنوز األمة ،والبد وقد       

ويف الوقت الذي تتسارع فيه جهود اجملتمعات املتقدمة يف تنمية  من استثمار هذا الكنز واستغالله بالشكل املناسب،
الدراسات احلديثة تؤكد على هجرة العقول املبدعة العربية وهذا يؤدي إىل ورعاية املوهوبني واملبدعني فأن الوضع الراهن و 

(188م:2009بداع )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،ضعف املردود اجملتمعي واإلقتصادي للإل  

ياً يف أكتشاف البد من الرتكيز على رعاية وتنمية املواهب يف الوطن العريب وأن تتوىل اجلامعات دوراً  رئيس و       
مرحلة التعليم اجلامعي من أهم املراحل الدراسية اليت يصل من خالهلا املوهوب إىل مرحلة تعد  واملواهب ورعايتها،

 . النضج والتطبيق الفعلي للتفكري االبداعي

لذا ينبغي على اجلامعات ان هتتم برعاية املوهوبني من خالل الربامج االثرائية والنشاطات العلمية والرحالت و         
 مالداخلية واخلارجية واملسابقات الثقافية والتشجيع والدعم املادي واملعنوي للموهوبني إضافة إىل اتاحة الفرصة هل

 .ملواصلة الدراسات العليا داخلياً وخارجياً 

 نظرا اجملاالت، من وغريها والرتبية واالقتصاد والسياسة الفكر رجال قبل من كبري باهتمامواملوهبة  اإلبداع حظيو       
 وتنامي التغري وسرعة الشديدة نافسةامل كانت وإذا األمم، وتقدم احلضارات نشوء يف يلعبه الذي احلاسم للدور

  اليت التحديات ملواجهة ينضب ال الذي الطبيعي املصدر اإلبداع فإن املعاصر، للعامل البارزة السمات هي التحديات،
 .األيام هذه معني حد عند تقف تكاد ال

 يف ورغباااتهم الرتباااويني حااار  علاااى مهماااا مؤشااارًا يعاااد الرتباااوي اجملاااال يفاملواهاااب االهتماااام ب أن فياااه شااا  ال ومماااا       
إىل اعتماد وتطبيق إجراءات مرنة ختص قبول الطاالب  م(2012)موهبة،راسةدودعت ء اجملتمعات ،أدا االرتقاء مبستوى

املوهاااوبني واملبااادعني يف اجلامعاااات، واساااتحداح سياساااات تسااامه بتساااريع الطاااالب املوهاااوبني أثنااااء دراساااتهم اجلامعياااة، 
والساااماا بالت صاااص املااازدوا للطلباااة املوهاااوبني، والساااماا بدراساااة مقاااررات مااان بااارامج الدراساااات العلياااا أثنااااء مرحلاااة 
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لوريوس واحتسااااضا ضااامن ساااجل الطالاااب مااع إمكاااان إعفااااء هاااؤالء الطلباااة ماان دراساااة بعااا  املقاااررات باالمتحاااان البكااا
 .وتطبيق وإجراءات تسمه بتسجيل عدد من الساعات األكادميية لألنشطة اإلضافية اإلثرائية

ري ( إىل أن الطالب املوهوبني يوجد لديهم استعدادات وقدرات غ 141،  2010ويشري كل من ) عبد املل  ، حممد، 
عادية أو أداء متميز عن بقية أقراهنم يف جمال أو أكثر من اجملاالت اليت يقدرها اجملتمع وخباصة يف جماالت التفوق 

العقلي والتفكري االبتكاري والتحصيل العلمي واملهارات والقدرات اخلاصة وحيتاجون إىل رعاية تعليمية خاصة ال تتوافر 
. هلم بشكل متكامل يف الربامج العادية   

دور اجلامعات يف رعاية املوهاوبني وطارق ووساائل أكتشااف وتنمياة على  التعرف من خالل هذه الورقة الباحثة  اول وحت
 .املواهب

 أهداف الورقة:
 -هدفت ورقة العمل إىل حتقيق مايلي :

 . التعرف على مفاهيم املوهبة واإلبداع 
 . التعرف على على أهم مسات وصفات املوهوب 

  أهم املعايري لبناء وصناعة املواهب.التعرف على 
 حتديد أهم أساليب الكشف والتعرف على املوهوبني. 
 أكادميياً  املوهوبني الطالب اكتشاف يف احلديثة العاملية االجتاهات بع  على التعرف 
 املوهوبني. حتديد اساليب رعاية وتنمية 

 .حتديدمعايري بناء وصناعة املواهب 
  يف رعاية الطالب املوهوبنيالتعرف على على دور البيئة التعليمية اجلامعية. 

 تساؤالت الورقة :
 

 ما أهم مسات وصفات املوهوب ؟ 
 ؟أساليب الكشف والتعرف على املوهوبني ما 
 ماأهم االجتاهات العاملية احلديثة يف اكتشاف الطالب املوهوبني أكادميياً؟ 

 ماأهم املعايري لبناء وصناعة املواهب ؟ 
 ؟رعاية وتنمية املوهوبنيوطرق  اساليب  ما  
 ؟دور البيئة التعليمية اجلامعية يف رعاية الطالب املوهوبني ما 
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 متهيد

 
 

 الجامعات خريجي أوساط في البطالة
 

 امل تلفة، بت صصاته التعليم على شديد بإقبال العامل دول معظم يف اجلامعي التعليم حظي
 سواء امل تلفة، باجلامعات الثانوية التعليم مرحلة خرجيي من كبرية أعداد التحاق إىل أدى مما

 العامل دول بع  من كغريه العريب العامل عاىن وقد. خاصة أم حكومية اجلامعات هذه كانت
 األحيان من كثري يف يكن مل اجلامعات هذه على اإلقبال وأن السيما الظاهرة، هذه من

 ترتب وقد غريها، دون ختصصات على شديد إقبال إىل أدى الذي األمر مدروسا، أو خمططا
 تتوافر مل الذين اجلامعية الشهادات محلة من كبرية بأعداد العمل سوق تض م ذل  على
 .تستوعبهم عمل فر  لديهم

 كلة بطرق مبدعة؟كيف حتل مثل هذه املش
 وكيف نتجنب تكرار مثل هذه املشاكل يف املستقبل؟
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 :  ومفاهيم أساسية مصطلحات 
 املوهبة : 

إىل تعدد الرؤى حيال مصطله املوهبة، حيث است دم مبعىن التفوق العقلي، ومبعىن اإلبداع   Toranceاشار تورانس 
لإلشارة إىل  Talentedومبعىن التميز يف جمال حمدد كالفنون أو اآلداب أو الرياضيات،...، ويست دم املصطله 

إىل حد بعيد حيال   Renzulliورنزويل   feldhusenاملوهبة يف ظل هذا االجتاه . كما يتفق فيلد هوزن 
 Above Averageمكونات أو أبعاد املوهبة ، فهي بصفة عامة تتكون من : قدرة عقلية فوق املتوسط 

Ability   االلتزام باملهمة أو املثابرة ،Task Commitment  االبتكار ،Creativity  القدرة العقلية ،
، مفهوم الذات Special Talents ، املواهب اخلاصة General intellectual Abilityالعامة  
 . Achievement Motivation، الدافعية للتحصيل  Positive self conceptاإلجيايب 
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 ع : اإلبدا

 :على ابتكار حلول جديدة ملشكلة ما ، وتتمثل يف ثالثة مواقف هو القدرة

 .( العلة التفسري ) سبب كشف -

 (. التنبؤ ) استباق حادح مل يقع بعد -

   (.الش ص أكثر من اعتماده على ما يقدمه املوقف يعتمد على موهبة االبتكار ) -

جديد من التفكري . أو األتيان بالشيء  خطالسياق العادي للتفكري واتباع  فاإلبداع إذاً : هو الت لص من
 .املألوف عن اخلروا وهوايضا   النادر امل تلف واملفيد للبشرية اجلديد
 أو حلول عن البحث يف قوية رغبة توجهه وهادف مركب عقلي نشاط اإلبداعي التفكري أن جروان ويرى
 على ينطوي ألنه والتعقيد بالشمولية التفكري هذا ويتميز سابقا، معروفة تكن مل أصلية نواتج إىل التوصل
 .فريدة ذهنية حالة تشكل متداخلة وأخالقية وانفعالية معروفية عناصر
 

 :  الناقد التفكير
 

  مان يعاد أناه إال الناقد، للتفكري واضه تعريف تقدمي الباحثني من العديد حاول
  فهنال  ، حمدد بشكل تعريفها يصعب حبيث دائماً، ترتدد اليت نسبياً  الغامضة املفاهيم
  الفلاسفية، أطرهم اختالف إىل نظراً  الناقد التفكري حتديد يف النفس علماء بني تباين

 .الناقد التفكري إىل النظر يف والثقافية والنظرية،
  املالماه حتدياد خالل من ذل  جتاوز وميكن
 ( :2007 العتييب) ذكره ملا وفقاً  الناقد، للتفكري الرئيسة

  اليومياة، األحداح مع اإلجيايب للتفاعل الفرد يقود بطبيعته إجيايب الناقد التفكري 1.
  ثقتاه زياادة يف يسهم مما ةبالدق تتسم استنتاجات الست ال  املتواصل والعمل
 :هلذات اإلجيايب وتقديره بنفسه،

 .الفرعية املهارات من عدداً  يتضمن مركبة معرفية عملية الناقد التفكري 2.

 .فيها يتحقق اليت للسياقات وفقاً  تتغري الناقد التفكري مظاهر ٣.

 .ومقبول معقول ماهو لنا ليقدم واإلجيابية السلبية باألحداح يستثار الناقد التفكري 4.

  تقاومي عملياة فاي مناسبة وحمكات معايري على باعتماده تقوميي الناقد التفكري ٥.
 .العقلي الناتج
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 : سمات وصفات الموهوب

 : خالهلا التعرف على الطالب املوهوبميكن من  هناك بع  السمات اليت

 : أواًل ا السمات التعليمية

 . مييل املوهوب إىل التفوق وحب املناقشة -1

 . لديه حصيلة لغوية كبرية يف سن مبكرة -2

 . لديه حصيلة كبرية من املعلومات عن موضوعات شىت -٣

 . قوي الذاكرة -4

 . لديه القدرة على إدراك العالقات السببية بني األشياء -٥

 . اخليال ودقة املالحظة يتمتع بسعة -6

 . االنتباه ملدة أطول من العاديني ال ميل من العمل املستمر ولديه القدرة على تركيز -7

 . عمره الزمين كثري القراءة واملطالعة ملوضوعات تفوق -8

 : ثانياً : السمات الدافعية

  إليه من أعمال يف الوقت املناسب وبدقة يعمل على إجناز كل ما يوكل -1

 . من التوجيهات حيب العمل مبفرده وحيتاا إىل قليل -2

 . غالًبا ما يكون متعصًبا لرأيه وعنيداً  -٣

 . يكتشف اخلطأ ومييز بني اخلطأ والصواب واحلسن والسيئ يستطيع أن -4

 . الصعبة وال حيب األعمال الروتينية مييل إىل أداء األعمال -٥

 . تمام ضايف سنه أي اه يهتم بأمور الكبار اليت ال يبدي م ن هو -6

 : ثالثًا : السمات اإلبداعية

 . التساؤل حيب االستطالع ودائم -1

 . مغامر وجمازف -2

 . حياول إجياد أفكار وحلول لكثري من املسائل -٣

 . يتمتع بسعة اخليال وسرعة البديهة -4

  . يفحساس وعاط -٥

 . للجمال وملم باإلحساس الفين ويرى اجلانب اجلميل لألشياء ذواق -6
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 . اآلخرين مع ال خيشى االختالف -7

  . يتعصب لرأيه وله أسلوبه اخلا  يف التفكري والتنفيذ -8

 . يتمتع بروا الفكاهة والدعابة -9

 : رابًعا : السمات القيادية

 . املسؤولية وينجز ما يوكل لديه كفء يف حتمل   -1

 . اجلمهور ذو ثقة كبرية بنفسه وال خيشى من التحدح أمام -2

 . حمبوب بني زمالئه -٣

  . ادة والسيطرةلديه القدرة على القي -4

 . يشارك يف معظم األنشطة املدرسية واالجتماعية -٥

 . التفكري يتمتع باملرونة يف -6

 . يستطيع العمل يف بيئات خمتلفة -7

 (. 1) نفسه يبدأ األعمال اجلديدة من -8

 

( إىل أن الطالب املوهوبني متيزهم السمات التالية عن أقراهنم : 12:  1998ويشري ) فتحي جروان ،   

 لى الفهم والتعلم بسرعة مقارنة باألفراد العاديني.القدرة ع 
 .دقة وقوة املالحظة األمر الذي يؤدي إىل الفهم وسرعة االستنتاا 
 .حب االستطالع والقراءة يف خمتلف اجملاالت والسعي حنو التعرف على األشياء اجلديدة 
  امل تلفة.سرعة البديهة وانفتاا الذهن وحب احلصول على املعرفة من منابعها 
 .القدرة على االستقراء واالستنباط والتفكري املنطقي املوضوعي 
 .القدرة على الكالم والتعبري والقدرة على الشرا والتوضيه وإقناع األخرين 
 .القدرة على إدراك العالقات والربط بني املفاهيم والنظريات والتعريفات 
  فهم الدروس.القدرة على الرتكيز واالنتباه األمر الذي يؤدي إىل 
 .الطاقة العالية يف العمل واإلنتاجية بدون ملل وكسل 
 .القدرة على إنتاا األفكار اجلديدة والنادرة والقدرة على اإلبداع واالبتكار 

 .سعة اخليال والقدرة على التنبؤ اإلجيايب  

                                                           
عبد الرحمان سيد سليمان, صفاء غازى, المتفوقون عقليا وخائصهم واكتشافهم تربيتهم مشكلتهم, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة  - 1

 .62, ص2001سنة 
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 أهم خصائص الموهوبين داخل الجامعة: 
 - .القدرة يف التأمل والت يل واإلبداع 
 - رة يف العمل واالستمرارية يف التعلم.املثاب 
 - .التواصل مع اآلخرين بسهولة 
 - .التفكري بوضوا ودقة 
 - .املغامرة وامل اطرة احملسوبة 
 - .التفكري املتشعب واملركب 
 - .حب اللعب واحلكايات والقصص 
 - .االستمتاع يف األلغاز 
 - .االستقاللية يف العمل والتعلم 
 -  تفكريه.القدرة يف قراءة مسارات 
 - .حب التساؤالت واملناقشة 
 - .الذكاء الوجداين والعاطفي 

 : ينبو أساليب اكتشاف الموه
إىل إمكانية التعرف واالستدالل على الطالب املوهوبني من (  ٣21:  ٣20:  2010 ) بديوي ، يشري

 خالل جمموعة من الصفات والسمات اليت تدل عليهم كما يلي : 
 - ثة: وتعين قدرهتم على إنتاا شيء جديد وأصيل حىت لو كان ذل  عن طريق إعادة األصالة واخلربة واحلدا

 طرا أفكار قدمية يف إطار جديد مل يسبق التفكري فيه من قبل.
 -  الفائدة والتقبل االجتماعي: لكي يكون اإلنتاا إبداعاً جيب أن يكون ذا فائدة للمجتمع، وتقبله األطراف

 الفائدة والتقبل شقيقني ال ينفصالن.االجتماعية كافة وهي مسة جتعل 
 - .احلساسية جتاه املشكالت: وهي مسة تشري إىل إدراك املشكالت وإجياد حلول هلا 

( ، )  16٣، 2001) عبد املطلب أمني القريطي ، وردت عدة أساليب يف جمموعة من األدبيات العلمية مثل:و 
، 1998( ، ) زينب شقري ، 82، 200٣رمي ، ( ) سيلفيا 267،  2002زكريا الشربيين ، يسرية صادق ، 

 David( ، )12٥، 2001( ) عبد الرمحن سليمان ، صفاء غازي، 42، 2002( ، ) سعيد العزة، 19٣

W. Chan, 2009, 70( )Line Masse , 2008, 160 ( ،)Wu-Tien Wu, 2005, 

131( ،)C.M.Adams, Tracy L.C., 2000 ):ومنها 

  اختبارات الذكاءIntelligence Tests : 
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تعترب اختبارات الذكاء من األدوات األساسية اليت تست دم يف تعرف املوهوبني يف الرياضيات وخاصة اختبارات 
الذكاء الفردية، ومع أن اختبارات الذكاء اجلمعية قد تست دم، إال أن است دامها جيب أن يقتصر فقط على 

لكون موهبة يف الرياضيات ويعيب على اختبارات الذكاء الكشف األويل، السريع لألش ا  الذين يعتقد أهنم ميت
 اجلمعية أن سقفها ال يصل إىل احلد الذي ميكن أن يتجاوزه أداء الش ص املوهوب. 

  :اختبارات التفكير االبتكاري 

 يقصد باالختبار االبتكاري اختبار نفسي مصمم للتعرف على القدرة االبتكارية، أو التفكري التباعدي أو املتشعب
، ويعتقد أنه أساس يف العلوم والفنون، واآلداب ، واالختبارات املوجودة تركز على عوامل متنوعة كالطالقة الفكرية 
وطالقة الكلمات، وأصالة التداعيات ، واحللول العلمية للمشكالت، واقرتاا هنايات خمتلفة للقصص ، وسرد 

 االست دامات غري املألوفة لألشياء.

 إلبداعية اختبارات القدرات اCreativity Tests  : 

تست دم اختبارات القدرات اإلبداعية يف تش يص الطالب املوهوبني واملبدعني يف الكثري من الربامج اخلاصة 
لتعليم املوهوبني، ويف الربامج اليت تركز على تقدمي خربات لتنمية اإلبداع والتفكري اإلبداعي لدى الطلبة واليت قد 

 سية، وتتطلب أسئلة هذه االختبارات طالقة ومرونة.ترتبط باملناهج املدر 

  تقديرات المعلمينTeachers Ratings  : 

تعترب تقديرات املعلمني أول الطرق وأبسطها وأكثرها شيوعاً، حيث " يطلب من املعلمني ترشيه الذين يرون أهنم 
من يقدر املعلمون أن لديهم من متفوقون على أقراهنم امللتحقني معهم يف الفصل، أو يف النشاط املدرسي، أو 

االستعدادات والقدرات الدالة على إمكانية املوهبة " . وميكن أن تكون تقديرات املعلمني مصدراً مفيداً للحصول 
على معلومات حول مظاهر املوهبة اليت ال ميكن إدراكها بسهولة باست دام اختبارات الذكاء أو االختبارات 

 املقننة.

  ترشيحات الوالدينParents Nominations  : 

تعد ترشيحات الوالني مصدراً هاماً وأساسياً للحصول على معلومات ذات قيمة عن أبنائهم، ألهنم أكثر الناس 
احتكاكاً ضم وقرباً منهم وتفاعالً معهم ومعرفة ضواياهتم وقدرهتم على تعلم املواد اجلديدة، كما أهنم أكثر قدرة 

ملبكر ألبنائهم، كذل  القدرة على القيادة واإلبداع والتناسق احلركي واملثابرة والدفاعية على تقييم التطور املعريف ا
 وغريها من السمات.

  : الترشيح الذاتيSelf Notification  : 
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يعترب ترشيه الذات طريقة فاعلة وقوية يف عملية الكشف عن الطلبة املتميزين العتمادها على اهتمامات الطلبة 
رهتم، وال سيما يف املرحلة الثانوية، ويتميز الرتشيه الذايت ببع  املميزات أمهها؛ يزيل التأثري السليب وقدراهتم ومثاب

املصاحب لتسمية الطالب كموهوبني بالنسبة لكل من الطالب املوهوبني وغري املوهوبني ، ويتيه للطالب . ليس 
 راهتم.املوهوبني فقط وإمنا ذوي الدافعية العالية. الفرصة لتنمية قد

  ترشيحات األقرانPeers Nominations  : 

وتعد طريقة عملية للحصول على آراء األقران، ولضمان أكرب قدر من الدقة ينصه بأن يتم احلكم على الزميل 
املوهوب يف ضوء جمموعة من األسس واملعايري، ووفقاً ملدى انطباق خصائص معينة عليه مثل: يقظ، وقوي 

واالستيعاب، مثابر ويعمل جبد وإخال ، ينجز ما يوكل إليه بسرعة وبأقل جهد، يطرا املالحظة ، سريعالتعلم 
 حلواًل غري مألوفة للمشكالت.

  تحليل السيرة الذاتيةBiogrphical Analysis: 

تتضمن املوهبة االكادميية أكثر من جمرد القدرة العقلية كما تقاس مبعامل الذكاء، فهي تتضمن أيضاً مسات معرفية 
باإلضافة إىل جمموعة من العوامل غري املعرفية مثل الدافعية واإلصرار والثقة بالنفس املثابرة على أداء املهام  أخرى

Task Commitment .اخل... 

  ترشيحات الخبراءExperts Nominations: 

رباء من تعد ترشيحات اخلرباء أحد أهم الطرق املست دمة يف حتديد الطالب املوهوبني، سواء كان هؤالء اخل
املعلمني والسيكولوجيني ذوي اخلربة الطويلة يف العمل مع املوهوبني، أم من الثقات املشهود هلم باألداء الرفيع يف 
جمال ما من جماالت التفوق واإلبداع، وهلذه الطريقة فوائدها يف تشجيع الطلبة وحفزهم على بذل مزيد من النشاط 

خاصة بعد أن مت ترشيحهم لاللتحاق بربامج تربوية تعىن بالطلبة املوهوبني واجلهد يف اجملاالت اليت يتميزون فيها 
واملتفوقني، باعتبارهم حمط اآلمال والتوقعات، وإزاء تعدد املقاييس املست دمة يف اكتشاف الطالب املوهوبني وما 

احلد من حرفية است دام يشوب كل منها من أوجه قصور، فإن احلركة احلالية يف تعليم األذكياء واملوهوبني تنادي ب
االختبارات، وتدعو الست دام طرق متعددة ومتنوعة الختيار الطلبة، واعتماد الطرق غري التقليدية اجملدية يف 

 الكشف عن القدرات العقلية امل تلفة اليت ال تكشف عنها االختبارات.
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 :أهم االتجاهات العالمية الحديثة في اكتشاف الطالب الموهوبين أكاديميا  

تزخر األدبيات اخلاصة باكتشاف الطالب املوهوبني أكادميياً بالعديد من االجتاهات والتجارب العاملية الىت تنطوي و 
على الكثري من األفكار والتيارات املتباينة، ولكل اجتاه من هذه االجتاهات فلسفته، وأهدافه ومميزاته وعيوبه 

 David WC.Mc).(Wu-Tien(200٥)عبري حسان، ومربراته، وميكن بيان أمهها على النحو التايل:

Wu,2005,131)(Line Masse, 2001,160),(Chan, 2009,77)(C.M.Adams& 

Tracy L.C,2000)(Loughin,2001,16). 

 اكتشاف الموهوبين في هونج كونج:

ار الذكاء، ولتحديد الطالب املوهوبني يف هونج كونج تست دم اختبارات التحصيل األكادميية باإلضافة إىل اختب
ويعترب تقييم التحصيل أو األداء األكادميي أقل تعقيداً وجدال من تقييم الذكاء العام أو اإلبداع، وعادة ما تست دم 
املدارس يف النظام التعليمي يف هونج كونج اختبارات التحصيل اجلماعية، وخاصة اليت يقوم املعلمون بتصميمها.  

الرمسية، مثل الرتشيحات الذاتية، وترشيحات األقران ومقاييس التقدير  كما تست دم بع  املقاييس األخرى غري
النتقاء الطالب املوهوبني لاللتحاق بالربامج اخلاصة باملوهوبني، فعلى سبيل املثال طورت املدرسة الدولية ضونج  

، مث يتم نقل كونج نشرة لتحديد احلاجات اخلاصة للموهوبني تركز على السمات السلوكية للطالب يوماً بيوم
 املعلومات يف جدول، ويرفق باجلدول نتائج اختبارات التحصيل ومعلومات من الوالدين، ومن الطالب نفسه.

 اكتشاف الموهوبين في الصين:

يتم حتديد طالب املرحلة الثانوية العليا املوهوبني وفقاً لل طوات اخلمس التالية: اخلطوة األوىل: حبث عام: حيث 
الذين يرغبون يف تسجيل أمسائهم يف برامج املوهوبني مبلء استمارة تشمل تاريخ تطور الطالب، يقوم الطالب 

حقائق حول طريقة تعبري الطالب املوهوب، تعليم العائلة، اخللفية العائلية، اخلطوة الثانية: اختبار انتقاء مبدئي 
سية أو الذكاء العام، اخلطوة الثالثة: إعادة االختبار: )أوىل(: وذل  الختبار املعرفة والقدرة املتعلقة بأحد املواد الرئي

حيث تست دم ثالثة معايري هي : درجة تعادل احنرافني معياريني أو أكثر فوق املتوسط للطالب من نفس العمر، 
% بالنسبة لدرجة الطالب من نفس العمر. 9٥درجة أعلى من املتوسط لطالب أكرب بعامني، درجة أعلى من 

عة: حبث إضايف: وذل  لفهم مسات ش صية الطالب الذين اجتازوا إعادة االختبار، كما يتم سؤال اخلطوة الراب
املدرسني السابقني للطالب. اخلطوة اخلامسة: االكتشاف من خالل املمارسة العملية: إذ يتم حتليل املعلومات 

م وضع هؤالء الطالب يف فصل جترييب السابقة بالنسبة للطالب الذين اجتازوا اخلطوة الرابعة حتليال شاماًل، ويت
خا  حيث يتم فحص قدراهتم على حل املشكالت ومساهتم الش صية، ومن هنا يكون حتديد الطالب من 

 خالل املمارسة أي أثناء عملية التعلم.
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 اكتشاف الموهوبين في المانيا:

تصال باملعلمني يف مدينة هامبورا متر عملية اكتشاف املوهوبني يف املانيا بأربع خطوات هي: اخلطوة األويل: اال
لتحديد أفضل مخسة طالب يف فصوهلم واطالع هؤالء الطالب على برنامج الرعاية واملعلومات اخلاصة بعمليات 
االختيار. اخلطوة الثانية: تسجيل الطالب بعد تعريفهم بالربنامج عن طريق دليل خا  مت إعداده ليقدم مزيداً من 

ساعات  4امج. اخلطوة الثالثة: يؤدي الطالب جمموعة من االختبارات مدهتا حوايل املعلومات عن هذا الربن
تت للها فرتات راحة. اخلطوة الرابعة: تصنيف الطالب يف الربامج ومالحظة مدى قدراهتم على الفهم واالستيعاب، 

حيول تدرجييا إىل وتسجيل مدى إسهام الطالب يف األنشطة املقدمة، فإذا مل يظهر الطالب تقدماً ملحوظاً، 
 برنامج آخر.
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 :معايير بناء وصناعة المواهب داخل الجامعات 

  younie, 2006:396 ) (wasonga, 2007 : 586) (يوضه كل من يوين، واسونج

: اجلامعات كالتايلجمموعة من املعايري الرئيسة اخلاصة ببناء وصناعة املوهبة داخل   

: تطوير الربامج اجلامعية ملراعاة الطالب املوهوبني وهذا يتطلب صياغة أهداف تعليمية وأنشطة تعليمية المعيار األول -
إثرائية خاصة بالطالب املوهوبني. ويراعي يف ذل  تضمني أنشطة كشف املوهبة ترتبط باملعاجلات التدريسية وترتبط 

تضمني احملتوى بع  األنشطة التعليمية للموهوبني. بتقومي الطالب وفق مناذا وأساليب متنوعة، و   

: ويرتبط بالبيئة الداعمة للموهبة وصناعة املوهوبني، ويقصد بذل  البيئة اليت تسمه بدرجات كبرية من المعيار الثاني -
ستقصاء حرية التعلم وفق األمناط اخلاصة لكل طالب جامعي، باإلضافة إىل إتاحة الفرصة يف املناقشة والتساؤل واال

والبحث والتجريب سواء من خالل برامج التعلم الذايت أو اسرتاتيجيات التعلم التعاوين أو من خالل التنظيمات الصفية 
الكلية. كما يراعي أن تشجع البيئة التعليمية اجلامعية على املثابرة واالستمرارية يف التعلم ودرجة من املغامرة وامل اطرة 

.والتفكري والتواصل وغريها  

: املعلم اجلامعي والتدريس والتعليم، حيث يقع عليه العبء األكرب يف معاجلة الربامج التعليمية المعيار الثالث -
وصناعة البيئة التعليمية اليت تساعد يف بناء وتنمية املوهوبني من خالل عملييت اكتشاف وصقل املوهبة داخل وخارا 

أو النوعية أو اكتشاف وتنمية املوهوبني بصفة عامة. أوقات الدراسة، سواء يف الت صصات األكادميية  

 أساليب وطرق تنمية الموهوبين في الجامعات :

اختلفت اآلراء حول تنمية املوهبة داخل اجلامعات ومؤسساهتا امل تلفة وبراجمها األكادميية املتنوعة، حيث انقسمت 
 الدراسات حول العديد من التوجهات األيدلوجية املرتبطة بالطالب والطالبات املوهوبني ورعايتهم. ومن أمهها ما يلي: 

طلب برامج متميزة ومناهج خمتلفة عن مناهج الطالب. وتتطلب إعداد األول: يرى الطالب املوهوبني حاالت خاصة تت
م حيتاجون إىل برامج موازية.أهن أيخمتلفاً للمعلمني.  

الثاين: يرى الطالب املوهوبني طالب ذوي مستويات خاصة ميكن تنميتها خالل املعاجلات التدريسية داخل الربامج 
 التعليمية وخالل أنشطة إثرائية هلؤالء الطالب.
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 ومن أهم طرق تنمية الموهوبين :

تطوير الربمج التعليمية يف ضوء املوهبة للطالب املتميزين وذوي القدرات اخلاصة. -  

تصميم األنشطة داخل توصيف املقررات الدراسية مبا تضمن بناء املوهبة لدى الطالب. -  

تفعيل األنشطة الطالبية ميا يضمن تنمية املوهوبني. -  

التكنولوجية وبناء أنشطة التعلم الذايت. توظيف املفردات -  

توظيف التنظيمات التعاونية داخل الصف وتنويع األدوات واملصادر التعليمية. -  

ختطيط التدريس وفق امليول والقدرات وتنويعه داخل املوقف التعليمي. -  

تقومي األداء وفق مداخل وأساليب متنوعة ومتباينة. -  

أن تنمية الطالب املوهوبني يرتبط باست دام العديد من  على( Bailey, 2010 : 368: 369)  وتؤكد دراسة 
االسرتاتيجيات واملعاجلات التدريسية واألنشطة الطالبية داخل وخارا اجلامعة، كما يتطلب ذل  جهداً كبرياً من أعضاء هيئة 

 التدريس وفق ما يلي : 
 
ها املقاييس واختبارات الذكاء والتفكري، ومالحظة األداء تصيم األدوات التعليمية لقياس املوهبة واكتشافها من -

 واستطالع رأي الوالدين واملعلمني والزمالء وغريها.
تصميم الربامج اإلثرائية واألنشطة املرتبطة بقدرات وميول واحتياجات وخصائص الطالب املوهوبني ومراعاة تنويعها  -

هارات االجتماعية ومهارات حل املشكالت والتفكري العلمي واإلبداعي الناقد بني املواد الت صصية واألنشطة العامة لتنمية امل
 وغريها من املهارات العامة باإلضافة إىل تنمية جماالت املوهبة.

تنويع التدريس ملراعاة مجيع الطالب مبا فيهم املوهوبني ويتطلب ذل  اسرتاتيجيات التدريس املتمركز حول الطالب  -
 الفردية والتعاونية وغريها اليت تسهم يف بناء املوهبة بني أقراهنا. مع تنويع املعاجلات 
( أن صناعة املوهبة يعتمد يف املقام األول على تصميم وثيقة من املعايري تعمل tran, 2006 : 283ويوضه )

أقرانه ميكن دعمها على احلد األقصى إلجناز الطالب، باإلضافة إىل ضرورة االنطالق من أن كل طالب ميتل  نقطة متيز بني 
وحتويله من خالهلا إىل طالب موهوب. ويتطلب ذل  جمموعة من األنشطة التدريسية املتميزة املرتبطة بت طيط التدريس وبناء 
الدروس البحثية اليت يتم جتريبها يف قاعات دراسية متعددة قبل إقرارها مث جتميعها لتكوين ما يسمى بدليل التدريس للطالب 

األساس اإلجرائي للتدريس للطالب املوهوب هو العمل وفق قدراته ونواحي متيزه والت طيط لدعمها حىت ميكن املوهوب. إن 
 بناء الثقة بني الطالب وذاته وقدراته ونواحي متيزه. وجيب أن يظهر ذل  يف السلوك التدريسي الذكي.
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ارات املوهبة، ومنها: العصف الذهين، )إمطار هوجتدر اإلشارة إىل تعدد اسرتاتيجيات تنمية التفكري اإلبداعي وم

، التعليم التعاوين، طرا األسئلة ، خطوات حل املشكلة اإلبداعي ، اسرتاتيجية املسائل   Brain stormingالدماغ( 
األكثر صعوبة ، اسرتاتيجية اختصار املنهج ، اسرتاتيجية إثراء املنهج ، اسرتاتيجية اجملموعة املتجانسة للطالب املتفوقني ) زيد 

 (144:  1٣4،  2007اهلويدي ، 

 

 :في رعاية الطالب الموهوبينامعية دور البيئة التعليمية الج
تعد البيئة التعليمية أحد املكونات األساسية ملفهوم اإلبداع واملوهبة ، ومن األمهية مبكان أن  منيز بني بيئة تعليمية غنية 

تغري. ويتشكل بالتجديد وال بباملثريات ومنفتحة على اخلربات والتحديات اخلارجية وبيئة تعليمية فقرية ومغلقة ال ترح
املناخ التعليمي من جمموع املتغريات املادية واالجتماعية واإلدارية اليت حتكم العالقة بني األطراف ذات العالقة بالعملية 

                                                         . (10م،  2012)القحطاين،التعليمية والرتبوية داخل اجملتمع اجلامعة وخارجه.  

وجيب أن تركز البيئة اجلامعية اليت تسعى للتميز يف جمال رعاية املوهوبني باألهتمام بأهم عناصرها واليت وردت يف دراسة  
 كالتايل:   م(2012م(و)القحطاين،2014كل من )السالطني،
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 عناصر البيئة التعليمية :
ملية تطوير البيئة التعليمية لتصبه بيئة إجيابية  تليب احتياجات الطالب املوهوبني ومثرية لإلبداع التعامل مع تتطلب ع

 العناصر التالية:

إذا كانااات نقطااااة االنطاااالق يف أي عمااال مباااادع تبااادأ ماااان وضاااوا الرؤيااااة   -فلسااافة اجلامعاااة وأهاااادافها:  -1
ز يف رعايااة ودعاام املوهبااة واإلبااداع الطاااليب وبناااء تتميااواهلاادف فااان اجلامعااة الاايت تنمااي اإلبااداع هااي الاايت 

 قاعدة من اخلرجيني ذوي النوعية العالية وفقاً ألرقى معايري األداء األكادميي العاملي.
وجود بيئة عمل إجيابية على مستوى اجلامعة وكلياهتا وأقسامها يشجع على  اجملتمع اجلامعي:  -2

تسود روا االنسجام بني اجملتمع اجلامعي حىت يصبه جمتمعا متكامال تسود فيه روا  اإلنتاجية وأن
 .إبداء الرأي ونبوغ الفكرة وتبنيها 

املناخ التدريسي :  حتدد العمليات والنشاطات اليت تتم داخل غرف احملاضرات  بدرجة كبرية فيما  -٣
 . النقدي أو أهنا بيئة منفرة  لألبداع والتفكري واملوهبة  إذا كانت اجلامعة بيئة مناسبة لتنمية اإلبداع 

فالبد من اإلهتمام بأعطاء الطالب احلرية يف التعبري عن رأية والتشجيع على املشاركة واملناقشة وأن 
 يتميز عضو هية التدريس بالش صية الداعمة واملتفاعلة مع الطالب وأن يكون حمفز لألبداع.

التعليمية الغنية مبصادر التعلم وفر  اكتشاف ما لدى الطالب  مراكز مصادر التعلم :  تعد البيئة -4
املوهوبني من استعدادات واهتمامات مبثابة البنية التحتية لربامج اجلامعة اليت هتدف إىل تنمية التفكري 
واإلبداع إذ كيف ميكن اكتشاف طالب لديه استعداد للتفوق واإلبداع يف جمال من اجملاالت العلمية 

مل تربات الالزمة والورش وقاعات احملاضرات واملسرا واملرافق الرياضية واملعامل اليت ميكن دون توفر ا
  0تأدية التجارب واالبتكارات فيها ونقيس على ذل  احلاسب اآليل ومجيع اجملاالت االبداعية

  بداع.فمراكز مصادر التعلم أذا كانت جمهزة بكل ما حيتاجه الطالب فهي من أهم العناصر احملفزة لأل

ا أساليب التقومي:  يتطلب إدخال أساليب جديدة لتقييم مستوى تقدم الطالب املوهوبني وإجنازاهتم مثل تقييم ٥
 (2)0احملكمني وتقييم الرفاق والتقييم الذايت والبطاقة الرتاكمية وغريها من أدوات القياس والتقييم

 

يف البئية اجلامعية البد  لديهم واإلبداع املوهبة وتنمية الطالب رعاية يف التميز أن (147  ،م2014،)السالطني وذكر
 من العاملي األداء معايري ألرقى وفقاً  العالية النوعية ذوي خرجيني جيادإل لديهم واإلبداع املوهبة ودعم رعاية على يركزأن 
 :التالية واملؤشرات اآلليات خالل

 الطالب من املطلوبة التوقعات مستويات رفع. 
 وقدراهتم ورغباهتم اجلدد الطالب حاجات على تركز انتقالية برامج وجود. 

                                                           
2

 العزيز في رعاية الطالب الموهوبين , د/ مبارك فهيد القحطاني.الدور المستقبلي لجامعة سلمان بن عبد  - 
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 وسلوكياً  علمياً  الطالب متابعة على تعتمد متطورة معلومات قواعد إجياد. 
 األكادميية الطالب حلاجات بفعالية تستجيب استشارية وحدات وجود. 
 لالستفادة الصيفية الفصول ويف قصرية ملدد اخلارا يف والتدريب الدراسة من الطالب بع  متكني يف التوسع 

 .املتقدمة التجارب من
 عاملياً  به معمول ماهو وفق وذل  اجلامعة يف الطالب قبول اجراءات طرائق تطوير. 
 متكاملة ش صية لتكوين متوازن بشكل والفنية، واالجتماعية، والثقافية،الرياضية األنشطة جبميع العناية 

 .اجلامعي للطالب
 البّناء والنقد واإلبداعي العلمي التفكري مهارات الطالب إكساب. 
 اإلنتاجية املؤسسات داخل اجلامعة لطالب التعاوين التدريب فرض توفري. 
 العلمية وقدراته رغبته على اعتماداً  مستقبله لبناء للطالب االختيارات توفري. 
 املتميزين زمالئهم خالل من للطالب األكادميي الدعم تنشيط. 
 ورعايتهم املوهوبني بالطالب هتتم وحدات إنشاء. 
 الثانوية املرحلة من خترجهم قبل املتميزين الطالب استتقطاب. 
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 التوصيات :

 تعليمية وبرامج مقررات تضمني خالل من والكليات اجلامعات خطط يف واإلبداع املوهبة رعاية إدراا 
 .وتدريبية

 . التوسع يف الربامج الصيفية الداعمة للموهبة واإلبداع 
 املستمر التأهيل.واإلبداع الوهبة جمال يف والبحوح الدارسات والرتمجة التأليف مشاريع بدعم اجلامعات قيام 

 يف التدرا على احلر  مع، الدراسية والبعثات العلمية واللقاءات التدريبية الدورات خالل من للطلبة 
 .الربامج مجيع يف واملفيد اجلديد عن والبحث التكرار عن والبعد التدريب

 ذل  حتقيق وميكن ومواهبهم لقدراهتم واملناسب التعليمي املسار الختيار اجلامعة لطالب الفر  إتاحة 
 ما مع، موهبته تناسب اليت الدراسية املواد اختيار تلميذ لكل يتاا حبيث، االختيارية املقررات بنظام باألخذ
 .أخرى قافيةث مواد من الدراسة تطلبه

 واملبتكرين املتميزين الطالب لدى العلمي والبحث االبتكار تشجع اليت باملسابقات االهتمام. 
  الشابة القيادات تنمية و بهلألهتمام باملوا نواد   إنشاء يف لتوسعا. 
 وإجراء، إضافية بقراءات وتكليفهم، واملناسبة احلديثة بالكتب املتاحة للطلبة  كتباتامل تزويد على العمل 

 .ومناقشتها عرضها من ومتكينهم، حبوح
  إبداء على التالميذ وتشجيع املشكالت وحل،  املناقشة أسلوب باألساليب احملفزة للطلبة مثل  االهتمام 

 .أفكارهم عن والتعبري آرائهم
 العلمية للمراكز زيارات وتنظيم،  امل تلفة امليادين يف اجلامعات وأساتذةاملوهوبني  طالبال بني لقاءات ترتيب 

 .والثقافية والبحثية
 العقلية طاقاهتم الطالب هؤالء يستغل حىت املوهوبني للتالميذ العادية املدارس يف التعليمي اإلثراء بنظام ألخذ 

 هؤالء وقدرات حاجات مع يتناسب مبا اإلثرائية الربامج وتدريس إعداد كيفية على املعلمني تدريب مع
 .املوهوبني
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 وأخيرا :
  والثقايف والعلمي املعريف التكوين خالل من وذل  االجتماعي التغري إحداح يف فاعل مؤثر اجلامعةف 
 يعد مل العامل عن العزلة فتقرير ومعارف ت خربا من اجتباه ملا جيداً  موصالً  خترجه بعد فرد كل يكون حىت لل رجيني
 العاملية والبحثية التعليمية باملعايري تلتزم أنو  حقيقي عاملي توجه ذات تكون أن اجلامعة على لذا اليوم مقبولة إسرتاتيجية
 بالقيام خاصة اإلقليمية اجلامعة تلتزم أن و. إمياهنا أو هويتها أو ثوابتها يهدد ال ما والسلوكيات الثقافات من وتنتقي
 مؤسسات مع والتعامل األقاليم يف املتاحة واألصول القدرات كدراسة اجملتمعية للعالقات والرعاية االهتمام يؤكد بدور
 الالزمة والكفاءات القدرات تنميةو  احمليط اجملتمع الحتياجات شاملة رؤية هلا يتيه مما األعمال وقطاعات املدين اجملتمع

 من املعلومات مع التعامل أسلوب وتغيري ورعايتهم املوهوبني األش ا  واكتشاف االبتكار بعملية واالهتمام لإلصالا
 .(29 - 2٣،  م 2007،  بدران. ) املتميزة الالزمة القيادات وتكوين والنشر العالنية إىل واحلجب الصمت
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 المراجع والمصادر:
 دار، القاهرة، العربية للمنظمات التنافسية القدرة لتعزيز كمدخل التغيري( 2001) مصطفى سيد أمحد 

 .للنشر الكتاب
 املوهوبني رعاية مراكز دليل، ها1426،املوهوبني لرعامي العامة اإلدارة. 
 العمل ةورش، للموهوبني القومي املؤمتر، ورعايتهم املوهوبني اكتشاف، 2000 الثانوي للتعليم املركزية اإلدارة 

 . ٥٥ ،أبريل ٥-٣ من الفرتة،القاهرة( ، ٣)والبحوح الدراسات، للمؤمتر التحضريية
 ماجستري، مصر يف منه اإلفادة وكيفية وكوريا أملانيا يف اجلامعي بالتعليم املتفوقني تعليم، 200٣ رمضان أمرية 

 .الشيخ كفر فرع – طنطا جامعة، منشورة غري
 الكتب عامل،القاهرة، مرسى منري حممد: ترمجة، القومية والرتبية التعليم(: 200٣) آدمنز. 
 هيئات معايري ضوء يف العايل التعليم مؤسسات جودة ضمان(:" 2008) حسني حممد، أمحد حممود أشرف 

 كلية"،والعشرين الواحد القرآن معلم إعداد يف والرتبية والعلوم اآلداب مؤمترتكامل، الدولية االعتماد
 .فرباير 29-28،الوادي جنوب جامعة،الرتبية

 201٣ ،6. العدد/  التفوق لتطوير العربية اجمللة ،(م201٣) أمحد ،ألطاف األشول . 
 ،الطالب رعاية يف العزيز عبد بن سلمان جلامعة املسقبلي الدور"  ،(م2012) فهيد مبارك القحطاين 

 .عمل ورقة املوهوبني
 للنشر الشروق دار الثانية الطبعة، واملوهوبني املتميزين تربية يف وبرامج نظريات م(1994)، احلروب أنيس 

 .فلسطني، املنارة،  اهلل رام، والتوزيع
 الدويل املؤمتر  يف مقدمة حبثية ورقة، املتميز لألداء مدخل اهلندسة إعادة(: 200٥) وآخرون سليمان، بلعور 

 .اجلزائر،ورقلة جامعة، واملنظمات للحكومات املتميز األدام حول
 ، عّمان،الفكر دار،1 ط،ورعايتهم املوهوبني عن الكشف أساليب، (ها1422) ،عبدالرمحن فتحيجروان. 
 الرتبية وزارة،العام التعليم مبدارس املوهوبني رعاية برنامج،(ه1427) ،حممد بن عبداهلل،اجلغيمان 

 .الرياض،والتعليم
 جدة، القرارات واختاذ املشكالت وحل اإلبداعي التفكري ،( باهرمز حممد أمساء تعريب)  ساعايت ل توماس، 

 ( .  م2010) ، األوىل الطبعة ، حافظ دار
 جامعة القرارات واختاذ املشكالت حل يف وتطبيقاهتا العمليات الدين،حبوح زين الفتاا عبد فريد، 

 (1997)الزقازيق،
 إيرتاك دار املعلوماتية،،القاهرة، عصر يف حتمية ضرورة احلياتية إبراهيم،املهارات يوسف الواحد عبد سليمان 

 (2010)، والتوزيع والنشر للطباعة
 اليازوري ،دار ،عمان اإلدارية املشكالت حبل وعالقته املديرين لدى اإلبداعي التفكري ، علي حممد لطف 

 (م2011)، العلمية
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 ،للنشر والتوزيع، عمان ، ، تربية املوهوبني واملتفوقني، الطبعة األوىل دار الصفاء م(2000)ماجدة سيد عبيد
 .األردن 

 املتفوقون عقليا وخائصهم واكتشافهم تربيتهم مشكلتهم،م(2001)ن سيد سليمان، صفاء غازىعبد الرمح ، 
 .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة

  مراكز رعاية املوهوبني بني الواقع واملأمول ، ورقة عمل مقدمة ملنتدى ها(1427)بن سعيد الزهراين ، أمحد ،
  .ها1427جدة للموهبة ، جدة ، 

 ، مكتبة الرشد ،  تنمية التفكري االبداعي من خالل املنهج الدراسي ،(ها142٣)بكر ، رشيد النوري ،
 .الرياض

 ، ٣7، سلسلة املنتدى اإلسالمي رقم  تفكري االبداعيحملات عامة يف ال اجليزاين عبد االله بن إبراهيم  ،
 . الرياض

 ، دار الفرقان ، عمان االبداع يف اإلشراف واإلدارة املدرسية (ها1424)طافش ، حممود ،. 
 ، الطبعة الثالثة ، دار العلم للماليني ، بريوت االبداع وتربيته (م198٣)عاقل ، فاخر ،. 
 شركة االبداع اخلليجي ، الطبعة الثانية  مبادىء االبداع ،(ه142٣)أكرم  السويدان طارق والعدلوين حممد ،

 .الكويت ،
  الطبعة الثالثة ، مكتبة الشقري ، الرياض  تعليم التفكري ،(ها1424)احلارثي ، إبراهيم بن أمحد مسلم ،. 
  املوقع االلكرتوىن جلامعة املل  سعود

http://ksu.edu.sa/sites/py/ar/mpy/departments/selflearning/Pages/gi

fted_creative.aspx ) 
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 المحور الثاني: المناهج وطرق التدريس وتنمية االبداع

الجزائري في ظل   لدى الطالب الجامعي  اللفظي التفكير االبداعيعنوان المداخلة:
 االصالحات التربوية الجديدة

 االجتماعيةدراسة ميدانية على طلبة العلوم  

 ابن خلدون تيارت  /أ.أمينة بن  قويدر جامعة   د.فتيحة كركوش جامعة البليدة          

 -الجزائر–  

 الملخص:

لدى طلبة قسم العلوم االجتماعية  اإلبداعيتشخيص واقع  التفكير  إلى الدراسة الحالية ت هدف
التربوية التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم ووزارة  اإلصالحاتفي ظل  ،بجامعة ابن خلدون تيارت

في الطور  باألهدافالتعليم العالي والبحث العلمي من خالل ادخال المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة 
ما و أ االبتدائي والمتوسط والثانوي، وكذلك نظام التكوين قصير المدى ليسانس ماستر دكتوراه

( 50وقد تكونت عينة الدراسة من ) .تعليم الجامعيفي ال (L.M.D.د نظام )ل.مبيسمى اختصارا 
ن درسوا تعليمهم المتوسط مم (L.M.Dفي نظام )ل.م.د طالبا وطالبة من قسم العلوم االجتماعية 

قل بالمقاربة بالكفاءات. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام اختبار القدرة االبداعية ألوالثانوي على ا
 :الدراسة الى النتائج التاليةطرف وجدان الحكاك، وقد توصلت  اللفظية المعد من

 نظام )ل.م.د( من الذين درسوا مراحلهم المتوسطة والثانوية  العلوم االجتماعية أن طلبة
 بالمقاربة بالكفاءات لديهم مستوى ضعيف من التفكير االبداعي.

 نظام )ل.م.د( من الذين درسوا مراحلهم المتوسطة والثانوية  العلوم االجتماعية أن طلبة
لديهم مستوى ضعيف في مهارات التفكير االبداعي الثالثة )الطالقة، المرونة،  بالمقاربة بالكفاءات

 االصالة(.

، االصالحات التربوية، المقاربة الطالب الجامعي ،اإلبداعيالتفكير  الكلمات المفتاحية:
 .م.د .بالكفاءات، نظام ل
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 ة:ـــدمـــقــم.1

في الموسم الدراسي دخلت حيز التنفيذ لقد شهدت المنظومة التربوية الجزائرية اصالحات جديدة 
المقاربة بالكفاءات بدل المقاربة باألهداف في المراحل االبتدائية حيث تبنت  ،2003/2004

واإلعدادية والثانوية، أما على مستوى الجامعة فقد تبنت نظام التكوين قصير المدى  ليسانس، 
وقد دخل حيز التنفيذ تدريجيا في  (L.M.Dنظام )ل.م.د بماستر، دكتوراه أو ما يسمى اختصارا 

 .2004/2005السنة الجامعية 

وتهدف هذه االصالحات الى جودة التعليم بكل مستوياته بحيث تجعل من المتعلم المحور  
رها على مستويات افترض أن تؤتي هذه االصالحات ثممساسي في العملية التعلمية، ومن الألا

 ر التفكير االبداعي لدى الطالب.يعديدة ومن بينها تطو 

هدافها أسنوات من تطبيق هذه االصالحات جاءت الدراسات الميدانية لتتأكد من تحقق  10وبعد 
 على أرض الواقع.

داعي اللفظي لدى الطالب بولهذا الغرض حاولت الدراسة الحالية الكشف عن مستوى التفكير اال
 الجامعي الجزائري المتمدرس في ظل هذه االصالحات التربوية بعد سنوات من التطبيق، على

أن المناهج التربوية الحديثة تهدف الى تكوين المبدعين في المجاالت المختلفة، من خالل  اعتبار
 تهم على االبداع واالبتكار. راتطوير قد

من حيث تعدد  عمقا رثلدراسة أكهذا البحث يعتبر دراسة استطالعية   أن بننوه هنا  أن ويمكننا 
للمؤتمر وصعوبة تصحيح االختبار المستخدم في أن الوقت المحدد أهدافها وكبر حجم عينتها، إال 

 نكتفي بنتائج الدراسة االستطالعية فقط.جعلنا الدراسة، 
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  دراسة:ـــالية الـــإشك. 2

يشهد العالم اليوم ثورة جديدة تمثل مزيجا من التقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي المذهل، مما 
العالم، حيث تندثر مهن وتخصصات قديمة وتنشأ مهن وتخصصات أحدث تغييرات خطيرة في 

جديدة كل يوم، وبات من المؤكد أن رصيد الدول ال يقاس بما تملكه من ثروات طبيعية فحسب، بل 
بما تملكه من عقول علمائها ومفكريها الذين يقومون بصناعة المعرفة وهندستها للوصول إلى 

 ي يصون استقاللها وسيادتها.مستوى من الدخل المعرفي القومي الذ

وعلى اعتبار أن العقل البشري هو قوام الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة بات من الواضح أن 
االستثمار الرئيسي هو مجال تعليم وتطوير المهارات البشرية وتنمية القدرات التي يستطيع بها الفرد 

 (.06،ص 2009،الرفاعي) التعامل مع مخرجات هذه الثورة والتكيف مع نتائجها

عملت المنظومة التربوية الجزائرية مثل الكثير من الدول على انتهاج إصالحات شاملة  فقد  لك،لذ
لكل مراحل التعليم، تؤمن بأن الشباب سيكونون في حاجة الى المعارف، لكن المعارف الحية، 

له  ي واجتماعيتوظيف مهنفي ظل في حياة تتعقد أكثر فأكثر وخاصة  المعرفي القابلة للتوظيف
التغيير في المقاربة الى  اعتمدت المنظومة فمن أجل ذلك متطلباته واحتياجاته الخاصة.

الرتابة منذ سنوات طويلة، واستبدالها بإستراتيجية جديدة قديمة ب والتي اتسمتالبيداغوجية المعتمدة 
مية ألمردودية التعليم والقضاء على "اأنها الحل الناجع لتحسين التي يعتقد و هي المقاربة بالكفاءات، 

 .(2009/2010حرقاس،قرايرية ) الوظيفية"

ما على مستوى التعليم العالي فقد قامت الوزارة بتبني سياسة اصالحية جديدة قاعدتها نظام جرى أ
ويجري تطبيقه في المؤسسات التربوية والجامعية على الصعيد العالمي يدعى نظام )ل.م.د 

L.M.D )المعرفة بتقديم  امتالك )ليسانس، ماستر، دكتوراه( وهو مشروع عالمي يدعو للمنافسة في
 .(8، ص2010)هارون، ح بانفتاح الجامعة على سوق العملتكوين نوعي يسم

تغير الولى لمواكبة ألد بالدرجة اافر ألن الهدف االساسي لهذه االصالحات هو تطوير قدرات اأوبما 
على حل المشكالت فيبرز في مقدمة هذه القدرات  مفي المجتمع وقدرتهوالتطور الهائل الحاصل 

 التفكير االبداعي.
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 األفكاريعتبر جزءا من أي موقف تعليمي يتضمن أسلوب حل المشكالت وتوليد فالتفكير االبداعي 
 وكذلك تنمية درجة الوعي عندهم وتنمية إدراكهم وتوسيع مداركهم وتصوراتهم وتنمية خيالهم، وتنمية

 )بولسنان وبلوم، ب.س(.شعورهم بقدراتهم وبأنفسهم 

مسؤولية كل المؤسسات وعلى رأسها المؤسسات هي لذا فإن تنمية العقليات المفكرة المبدعة 
، بحيث يسعى المتعلم لتطوير المعرفة التعليمية، إذ تتحمل المسؤولية  في تنمية التفكير االبداعي 

داء و أي مجال يعمل فيه، بحيث ألمستويات أكثر كفاءة في اوأن يبحث في سبل االرتقاء الى 
 ،)بدرالبحث عن الجديد وحب المعرفة وتنميتها وتطوير قدراته االبداعية  باتجاهاتتزوده 
 (.02،ص 2005

ظل الكم الهائل للمفاهيم  في هذا بطبيعة الحال هو هدف االصالحات التربوية في الجزائر، لكنو 
إال  ،اإلبداعيلطالب بما فيها التفكير التي تعود على قدرات االنظرية لهذه االصالحات وايجابياتها 

نا الحظنا أن هناك رفضا لها من قبل االساتذة والمعلمين في االطوار المختلفة، باإلضافة الى نأ
إال وقوبلت بنوع من  لية تغييرأن أي عملى عالطلبة، وهذا مؤشر ساتذة و ألا بعضشكاوى 
لذا فقد حاولنا في هذه الدراسة أن نكشف على واقع هذه االصالحات ومردودها على  المقاومة.

قدرته على حل المشكالت االجتماعية ومواكبة التطورات وهذا من  على مستوىالطالب خاصة 
 خالل تنمية قدرته على االبداع.

 وعليه فقد تم طرح التساؤل التالي:

بجامعة ابن خلدون  هو مستوى التفكير االبداعي لدى طلبة العلوم االجتماعية نظام )ل.م.د( ما
 من الذين درسوا مراحلهم المتوسطة والثانوية بالمقاربة بالكفاءات؟ تيارتب

 تهدف الدراسة الى مايلي: أهداف الدراسة: .3

 في ظل االصالحات  الكشف عن مستوى التفكير االبداعي لدى طلبة العلوم االجتماعية
 التربوية الجديد.

  الكشف عن مستوى مهارة الطالقة لدى طلبة العلوم االجتماعية في ظل االصالحات
 التربوية الجديد.
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 لدى طلبة العلوم االجتماعية في ظل االصالحات  مرونةالكشف عن مستوى مهارة ال
 التربوية الجديد.

 االجتماعية في ظل االصالحات  لدى طلبة العلومصالة الكشف عن مستوى مهارة األ
 التربوية الجديد.

من المفيد أن ُنوّضح المفاهيم األساسية التي اعتمدناها في هذه الدراسة من  مفاهيم الدراسة:. 4
 ضبطهأجل تبسيط الفهم و 

 التفكير االبداعي اللفظي:..1.4

مرن بوضع الفروض واختبارها  تفكيرنه أساس أعلى التفكير االبداعي ( 1969)يعرف اتورانس 
عادة لهاوتعدي فالمعلومات ليست مقدسة بل يمكن فحصها  مفتوح ،وهو تفكير في نسق  اختبارها وا 

 لكي يدرك ما بينها من ثغرات واختالالت ليست لها حلول.

 :( في ما يلي37، ص1997حددها مصري )و  ،ويتضمن التفكير االبداعي مجموعة من المهارات

فكار والمقترحات خالل وحدة زمنية ألكبر عدد ممكن من اأوتتمثل في القدرة على إنتاج  الطالقة:*
 محددة.

فكار المتنوعة أو استخدام طرق مختلفة في معالجة ألوتعني القدرة على إنتاج ا المرونة:*
 المشكالت.

 .وهي القدرة على التفكير في أفكار أو منتجات جديدة غير عادية األصالة:*

نه الدرجات التي يتحصل عليها الطالب في أالتفكير االبداعي في هذا البحث على قد حددنا و 
 اختبار القدرة االبداعية المصمم من طرف وجدان الحكاك.

كبر عدد ممكن من االجابات في زمن أالقدرة على ذكر رف الطالقة في هذا البحث على أنها عّ وتُ 
نها المحدد، مع استبعاد االستجابات العشوائية والتي ال معيين بإعطاء درجة لكل استجابة ضمن زم

 تستند الى منطق علمي.
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نها القدرة على تنويع االجابات المناسبة، بإعطاء درجة لكل أعلى رف المرونة في هذا البحث عّ وتُ 
مجموعة استجابات في انتمائها ألكبر عدد ممكن من المجاالت، فإذا كانت االستجابة متنوعة 

 الى مجاالت متباعدة نالت الدرجة االعلى.وتنتمي 

صالة فهي القدرة على ذكر إجابات غير شائعة في الجماعة التي ينتمي اليها الفرد، بإعطاء ألأما ا
قلها تكرار بعد تحويل تكرارات جميع االجابات الى نسب مئوية أأعلى الدرجات ألندر االستجابات و 

 لألصالة.ثم مقارنة درجتها بحسب تقديرات اتورانس 

 االصالحات التربوية الجديدة:.2 .4

تتمثل االصالحات التربوية المقصودة في هذه الدارسة في المقاربة بالكفاءات ونظام التكوين قصير 
 (.L.M.Dالمسمى إختصارا ب)ل.م.د المدى ليسانس ماستر دكتوراه 

 لالصطالحاتالموجود في المناهج الجديدة  على التعريف ولقد اعتمدنا في التعريف االجرائي
تقديم الدروس وتنفيذ  كيفية ، وهي منهجيةعد من طرف وزارة التربية الوطنيةوالمُ  التربوية الجزائرية

 المناهج وتتلخص في االجابة على االسئلة التالية:

 ءات؟ما الذي يتحصل عليه التلميذ في نهاية كل مرحلة من معارف وسلوكيات وقدرات وكفا -

كثر داللة ونجاعة إلكسابه هذه الكفاءات، وجعله يتمثل ألما هي الوضعيات التعليمية ا -
 المكتسبات الجديدة بعد تحويل المكتسبات السابقة؟

  عال من الكفاءة المستهدفة؟كيف يمكن أن يقوم مستوى أداء المتعلم للتأكد من أنه قد تمكن ف -

( فهو L.M.Dليسانس ماستر دكتوراه المسمى إختصارا ب)ل.م.د  المدىأما نظام التكوين قصير 
 يعتمد في هيكلته على ثالث مراحل تكوينية تتوج كل واحدة منها بشهادة جامعية.

 سنوات وتتوج بشهادة الليسانس تتكون من درجتين: 3يقصد بها شهادة الباكالوريا+ األولىالمرحلة 

 الكتسابسداسي إلى أربع سداسيات ويخصص متعدد االختصاصات يمتد من  تكوين قاعدي:-
 المبادئ األساسية للتخصصات والتعرف على المنهجية الجامعية.
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: وهو نوعان: أكاديمي ومهني. األول يمنح في نهاية مسار الليسانس لاللتحاق تكوين اختصاصي-
محددة مباشرة بالدراسات الجامعية مدتها أطول وتخصصها أدق وتمنح وفق كفاءات ومعايير 

 والثاني يمنح في نهاية مسار الليسانس لالندماج في سوق العمل.

 سنوات وتتوج بشهادة الماستر وتمنح للطالب تأهيلين: 5بكالوريا+ :المرحلة الثانية

 اختصاص عال في حقل التخصص )ماستر مهني( باكتسابيتميز  تأهيل مهني:-

اد للنشاط البحثي في القطاع الجامعي بالتحضير للبحث العلمي واإلعديتميز   تأهيل البحث:-
 )ماستر بحثي(.

لتكوين تعميق المعارف ضمن هذا اتسنوات تتوج بشهادة الدكتوراه وي 8باكالوريا+ المرحلة الثالثة:
 .(16، ص2010)هارون ،ضمن التخصص 

جراءاتهامنهجية الدراسة .5  :وا 

قمنا بها بدءا من  سنعمل على مستوى هذا الجانب على تحديد الخطوات العملية التي
 عملية تحليل النتائج. المنهج المتبع الى

 :المنهج المتبع.1.5

التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة من أجل  واإلجراءاتقة يرف المنهج على أنه الطر عّ يُ 
 .(21ص ، 2000،الراشدي) التوصل الى الحقيقة في العلم

بحوث التي الدراسة وطبيعة كل موضوع وبما أن البحث الحالي من ال باختالفوتختلف المناهج 
تهدف الى تشخيص الواقع والوقوف عليه، اعتمدنا على المنهج الوصفي، وفي هذا الصدد يرى 

ينصب على ظاهرة من  استفسار"أن المنهج الوصفي هو كل  (194،صب.س) رابح تركي
الظواهر التعليمية والنفسية كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها والكشف عن جوانبها، 

 وتحديد العالقات بين عناصرها، أو بين عناصر أخرى"
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ونظرا للهدف الذي يسعى إليه البحث الحالي والمتمثل في معرفة مستوى التفكير االبداعي بمختلف 
 اختيارالجزائري المتمدرس في ظل االصالحات التربوية الجديدة، لذا فقد تم مهارته لدى  الطالب 

 المنهج الوصفي، والذي يعد مناسبا لطبيعة هذه الدراسة.

تتمثل مجاالت الدراسة في المكان الذي أجري فيه البحث والمدة  مجاالت الدراسة:.2.5
 المستغرقة في إنجازه.

 -تيارت–جامعة ابن خلدون قسم العلوم االجتماعية  لالحالي بتم إجراء البحث  .المجال المكاني:
 الجزائر.

 2014من سنة  أفريلمن شهر فيفري الى شهر منتصف شهر امتدت الدراسة  .المجال الزماني:

 عينة الدراسة:.3.5

طالب وطالبة ينتمون إلى قسم العلوم االجتماعية بجامعة ابن  50عينة الدراسة على  اشتملت
من طلبة ( سنة. 25-20تتراوح أعمارهم مابين )، 2013/2014للسنة الجامعية  تخلدون بتيار 
تكوينهم المتوسط  ان يكون تلقو أ، بشرط  (L.M.D)التكوين قصير المدى والثالثة نظام  يةالسنة الثان

الذين تلقوا تعليمهم المتوسط  ءات، وقد استبعدت الباحثتان بعض الطلبةلمقاربة بالكفالوفق وي والثان
 .باألهدافوالثانوي وفق نظام المقاربة 

على أنها  ،(223،ص2000) وقد تم اختيار العينة بالطريقة القصدية والتي يعرفها سامي ملحم
حسب معايير معينة يضعها الباحث في العينة التي يعمد الباحث اليها من أجل اختيار عينته 

 بحثه.

وفي هذه الدراسة يكفي أن يكون الطالب متمدرس في قسم العلوم االجتماعية في جامعة ابن خلدون 
ظام المقاربة وتلقى تعليمه المتوسط والثانوي وفق ن 2013/2014تيارت خالل الموسم الدراسي 

 بالكفاءات ليكون فردا من أفراد العينة.
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ن المقبلين على ألكبر بكثير من الذكور، نظرا أان االناث  إالو تتكون عينة الدراسة من الجنسين، 
كثر من الذكور، والجدول التالي أتخصص العلوم االجتماعية  في الجامعات الجزائرية هم البنات 

 متغير الجنس. يوضح خصائص العينة بناءا على

 .(: توزيع افراد العينة حسب متغير الجنس01 الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 10 05 ذكر

 90 45 انثى

 100 50 المجموع

 

يمكننا االشارة هنا الى ما أشرنا اليه سابقا في التقديم، وهو أن الدراسة الحالية هي دراسة 
 140ينة االصلية هداف وحجم العينة حيث بلغ عدد افراد العألكبر من حيث اأاستطالعية لدراسة 

ساسية ألقديمنا لنتائج الدراسة اأن موعد تسليم البحوث لهذا المؤتمر حال دون ت إالطالب وطالبة، 
 داة على العينة االستطالعية.أللذا فقد اكتفينا بالنتائج المتحصل عليها من تطبيق ا

 أداة الدراسة:.4.5

 الباحثتان مقياس القدرة على التفكير االبداعي اللفظي المعد من طرف وجدان الحكاك،استخدمت 
ا االختبار على مقياس اتورونس للتفكير االبداعي المعرب من قبل سيد ذوالتي اعتمدت في بنائها له

وهذا ما دفعنا الختياره  شى ومقتضيات العصر الحاليا( ولكن بمفردات حديثة تتم1981خير اهلل )
 .أداة جمع بالبيانات في هذا البحثك

مفردة مثلت االختبارات  23أسئلة  و 05والمفردات بواقع  لألسئلةاذ أعدت الباحثة استبانة 
وهي )االستعماالت، المترتبات، المواقف، التطوير والتحسين،  االبداعي، االساسية الختبار التفكير

 التداعي(.
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على عينة مكونة من العراقية  بيئةرية لالختبار على الوقد تأكدت الباحثة من الخصائص السيكومت
طالب حيث استخرجت الباحثة الصدق العاملي بحساب مصفوفة ارتباطات االختبارات  115

( لتكون 0.30التي تشير الى أنها يجب أن تزيد عن )و الفرعية الخمسة للمقياس وداللة تشبعاتها 
 ، وكانت جميعها دالة.دالة بحسب معيار كايرز لداللة الصدق العاملي

ما ثبات المقياس فقد حسب بطريقتين، طريقة التجزئة النصفية المصحح بمعادلة "سبيرمان براون" أ
( للمقياس ككل، واستخرج كذلك الثبات الرتباط التجزئة النصفية المصحح 0.73وبلغت قيمته )

 (.0.6583التصحيح ) بمعادلة "هورست" بين جزأي االختبار غير المتساويين وبلغت قيمته بعد

فقد تأكدت الباحثتان من الخصائص السيكومترية لالختبار على عينة أما على البيئة الجزائرية 
  -الجزائر–طالب وطالبة بقسم العلوم االجتماعية بجامعة ابن خلدون تيارت  50مكونة من 

حيث تم  التأكد من صدق المقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بيرسن بين الدرجة الكلية 
لكل مهارة على حدى )الطالقة، المرونة، االصالة( والدرجة الكلية للمقياس ككل. و النتائج 

 :(02رقم )موضحة في الجدول 

 مهارة والدرجة الكلية للمقياس.(: معامالت االرتباط بيرسن بين الدرجة الكلية لكل 02الجدول رقم )

 االتساق المهارة
 الطالقــــــــــــة

 
0.969** 

 المرونـــــــــــة
 

0.969** 

 األصالــــــــــــة
 

0.64** 

 0.01** دالة عند مستوى الداللة  

 



11 
 

( فإن الدرجة الكلية لكل مهارة من مهارات التفكير 02من خالل ما نالحظه في الجدول رقم )
 (.0.01االبداعي تربط ارتباطا داال مع الدرجة الكلية لالختبار ككل عند مستوى الداللة )

 الصدق.من وبهذا يمكننا القول بأن المقياس يتمتع بدرجة مقبولة 

أما ثبات االختبار فقد تأكدت الباحثتان منه عن طريق حساب معامل الفا كرونباخ لكل مهارة من 
مهارات التفكير االبداعي على حدى وحساب الفا كرونباخ للمقياس ككل، والنتائج موضحة في 

 :(03رقم )الجدول 

 .(: معامل قيمة معامل الفا كرونباخ03الجدول رقم )

 قيمة ألفا كرونباخ 
 0.752 الطـــــــــــــــالقة

 0.760 المرونـــــــــــــــة

 0.660 االصــــــــــــــالة 

 0.874 المقيـــــــاس ككل

 

( يتبين أن قيمة ألفا كرونباخ لكل مهارة وقيمة ألفا كرونباخ للمقياس 03من خالل الجدول رقم )
 مقبول.ككل تسمح لنا بالقول بأن المقياس يتمتع بدرجة ثبات 

ن اختبار القدرة االبداعية يتمتع بخصائص سيكومترية تسمح أوبناءا على هذه النتائج، يمكننا القول 
 داة بحث في هذه الدراسة.ألنا باستخدامه ك

 أساليب تحليل البيانات:.5.5

 األساليب االحصائية التالية: باستخدامتم تحليل بيانات هذا البحث 

 لحساب صدق االختبار.معامل االرتباط بيرسون -

 معامل الفا كرونباخ لحساب ثبات االختبار.-
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  .النسب المئويةواستعمالنا الى  االنحراف المعياري، باإلضافة الى المتوسط الحسابي-

 نتائج الدراسة:.6

من كان مألجل تحديد مستوى التفكير االبداعي لدى طلبة نظام التكوين قصير المدى )ل.م.د( 
ت، تم حساب المتوسط واالنحراف المعياري اوفقا للمقاربة بالكفاء ثانويوال تعليمهم المتوسط

 ومجموعهما لالختبار ككل ومهاراته الفرعية والجدول التالي يوضح ذلك:

 

 أفراد العينة(: مستوى التفكير االبداعي لدى  04جدول رقم )

مجموع المتوسط  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المهارة 
 واالنحراف

 70.41 14.51 55.90 الطالقة 

 67.9 14.40 53.5 المرونة

 88.05 14.89 73.16 االصالة

 226.36 43.8 182.56 الدرجةالكلية للمهارات

 

يتضح من خالل الجدول السابق أن مجموع المتوسط واالنحراف المعياري لمهارة الطالقة 
درجة أكبر من هذه القيمة يمتلكون مهارة  (، وهذا يعني أن الطلبة الذين حصلوا على70.41)

، ومجموع  % 16 ( طالبا وطالبة أي بنسبة50( طالبا وطالبة من بين )8الطالقة وقد كان عددهم )
(، وهذا يعني أن الطلبة الذين حصلوا على 67.9المتوسط واالنحراف المعياري لمهارة المرونة )

( 6ي يمتلكون مهارة االصالة وقد كان عددهم )واالنحراف المعيار ط درجة أكبر من مجموع المتوس
، ومجموع المتوسط المعياري واالنحراف المعياري %12طالب وطالبة أي نسبة  50طالبا من بين 

(، وهذا يعني أن الطلبة الذين حصلوا على درجة أكبر من مجموع 88.05لمهارة االصالة )
( طالبا من بين 226.36وقد كان عددهم )المتوسط واالنحراف المعياري يمتلكون مهارة  االصالة 

   طالبا أي بنسبة 50



13 
 

(، وهذا 226.36أما مجموع المتوسط واالنحراف المعياري للدرجة الكلية للتفكير االبداعي فقد كان )
ة أكبر من مجموع المتوسط واالنحراف المعياري يتملكون يعني أن الطلبة الذين تحصلوا على درج

، %12 ي بنسبةأ( 50( طالبا من بين )06الكلية وقد كان عددهم ) مهارات التفكير االبداعي
مقارنة بالعدد الكلي، أي أن  جداوبالتالي نجد أن عدد الطلبة الذين تتوافر لديهم هذه المهارات قليل 

 التفكير االبداعي متوافر بدرجة قليلة جدا.

 مناقشــــــــــة النتائج:.7

 علمية متجددة باستمرار، واكتشافات جد سريعة بتغيراتمن خصوصية عصرنا الحالي أنه يتميز 
والمبادرة الخالقة هو الذي  السليم التفكير على قادرين أفراد إعداد يجعلنا تؤكد أن الذي وهو األمر

، خاصة . العصر هذا في والتكنولوجي المعرفي التقدم تحديات لمواجهة بمقدره أن يؤهلنا بامتياز
الى تبني كل االستراتيجيات التدريسية التي اثبتت فعاليتها في الميدان.إال وأن الجزائر تسعى جاهدة 

أن األخذ بنموذج قائم بذاته دون توفير األرضية المناسبة واأليادي المثابرة التي ترعاه ال يمكن أن 
. فاالصالحات، عموما، جاءت لتعطي للمنظومة من رقي وتقدم يوصلنا الى بما نرغب في تحقيقه

نفسا جديدا بفضل اعتمادها على استثمار فكر الطالب وجعله مشاركا فعاال في عملية  التربوية
بصفة ناجعة. ومع ذلك ال يمكننا الجزم بفشلها او نجاحها ألنها ما تزال في  تكوينه وُمنظما لها

أن بدايتها  ومراحلها التجريبية األولى، بالرغم من أن نتائج هذه الدراسة توصلت الى نتيجة مفادها 
 التفكير االبداعي قليل ما يتوفر لدى الطلبة في الجامعة الجزائرية.

متفاوتة، إال انها تحتاج فقط في  األفراد والمجتمعات بنسب كل عند موجودة اإلبداعية القدرات أن
تبرز بالشكل  لكي والتدريب اإليقاظ مجتمعاتنا النامية على وجه الخصوص )كما في الجزائر( إلى

 تلك وهي اسوأ األمور التي تعيق التعليمية األساليب في ة وأننا تعودنا النمطيةالمالئم. خاص
نحن  والذي ،لمبتكروا المتنوع اإلنتاج على قادرين بالفكر يمتازون أفراد إعداد إلى تؤدي وال القدرات

(   قد 1995ومثل هذه القضية كان محمد حسانين ).الشاملة التنمية بأمس الحاجة اليه في سياق
 ما على مؤثر فعال ونشاط مناسبة بيئة نتاج أشار إليها، حيث أوّضح أن العملية التنموية هي

إبداعية.وهو األمر الذي أوجب العمل على توفيره في بيئتنا اذا ما اردنا فعال  قدرات من الفرد يمتلكه
ه ال محالة يسير الخروج من دائرة التبعية والتخلف.فالمجتمع الذي ال يتقدم ويتحرك نحو األمام فان

 التربوية األهداف أهم اليوم اإلبداع أصبح ( بأن1987ومن جهته، يؤكد عايش زيتون )نحو الخلف.
ندين للمبدعين بكل ما يحرزه وطننا من تقدم ألننا  أفرادها ىلد تحقيقها إلي المجتمعات التي تسعي

 االنسانية .في العلوم والفنون واآلداب ، وما توصلت إليه من حضارتنا 
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 :.الخاتمة8

، ووسيلتها في والعلوم، تتسابق المجتمعات في جميع الميادين مدهشفي ظل التقدم الحضاري ال
مكاناتها وثرواتها، وعلى رأسها الثروة البشرية،  المحرك على اعتبارها ذلك استثمار كل طاقاتها وا 

الفعالية ضعيفة ، وبدونها تصبح الثروات واإلمكانات األخرى عديمة والدافعة لها لكل القوى األخرى
لم تتحول ، لكنها السنين ماليينفي باطن األرض منذ  توجودالنفيسة والمعادن  ثرواتالقيمة، فال

المؤهل الهائلة التي تدور بها عجلة التكنولوجيا إال عندما ُوِجَد اإلنسان  اتإلى تلك الطاق أبدا
االعتباطية وال ، ولم يكن ذلك وليد بالطريقة التي تصب في خدمتهتشافها واستغاللها القادر على اكو 

في الوقت لدرجة أصبحنا  ،مدروسنتيجة الجهد الذي بذله اإلنسان بشكل منتظم و  هالصدفة، ولكن
 نعيش االنجازات االنسانية الضخمة بشكل يكاد يكون عاديا بفضل اتساعه وامتداده.الحالي 

يه أن المؤسسات التعليمية كثيرا ما أنتجت هؤالء المبدعين الذي غيروا معالم العالم ومما الشك ف
 وجعلوه أكثرا اشراقا وتقدما بفضل ما قدموها اليها من انجازات عظمى تفتخر بها االنسانية جمعاء،

كل  ألن الهدف األعلى من التربية في القرن الحادي والعشرين هو تنمية التفكير بجميع أشكاله لدى
، ومن هنا يتعاظم دور المؤسسة التربوية في إعداد أفراد قادرين على حل المشكالت األفراد

، ولديهم القدرة على التفكير في بدائل متعددة ومتنوعة للمواقف المتجددة فأمامهم الكثير من الصعبة
يعد من ومثل هذا المبتغى  القرارات التي يجب اتخاذها وعليهم مسؤوليات ضخمة يجب تحملها.

 األهداف الجوهرية للمنظومة التعليمية بالجزائر.

زمانيا ) فترة وجيزة( ومكانيا )جامعة تيارت( وبشريا )عينة بالرغم من أن هذه الدراسة تعد محدودة ف
أنها بمثابة انطالقة مبدئية لعمل مستمر نتناول من خالله التفكير االبداعي لدى أي  صغيرة العدد(

إال أنها أعطتنا صورة مصغرة عن الوضع الذي التعليمي الذي يحتاج الى المزيد الطلبة الجامعيين، 
والى غرس روح المبادرة عند هؤالء الذين سيرفعون  من االهتمام النوعي بعيدا عن تضخيم األرقام

 مشعل الريادة والرقي.  

اياتها، إال أن هذا ال  وبناء على نتائج هذه الدراسة المتواضعة على اعتبارها ما تزال طالئعية وفي بد
يمنعنا من اتخاذ بعض المقترحات نسطرها منذ هذه االنطالقة لعلنا بفضلها نرسم معالم افضل 

 ية، ومنها:و ومتنا التربظلمن
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األخذ بعين االعتبار للخصوصية التاريخية والثقافية واالجتماعية عند تبني نموذج تعليمي أو -
طنية حتى ال ُينظر اليه أنه معيق لعمليات التنمية الشاملة تدريسي يساير المتغيرات المحلية والو 

 بدال من تحقيقها.

اشراك الطلبة بالقدر المناسب في تحقيق األهداف البيداغوجية المتوخاة من مجموع المعارف -
واالكتسابات التي تسعى المنظومة التعليمية الى تزويدهم بها حتى ال يشعرون بضغطها واجباريتها، 

 الفروق الفردية فيما بينهم . مع مراعاة

بما أن اإلبداع الحقيقي لإلنسان الناضج هو نتاج لعملية طويلة يمثل إبداع الصغار الحلقة  -
جب التركيز بشكل مميز على المراحل التعليمية األولى التي تبرز المواهب أو األولى منها، لذلك 

 .والعمل على رعايتها وتبنيهاوالكفاءات 
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 ــع:قائمـــة المراج

الحكاك جعفر جواد عبد المهدي الحكاك )ب.س(:  بناء اختبار القدرة على التفكير االبداعي -
، مركز  27و 26اللفظي لدى طلبة جامعة بغداد، مجلة البحوث التربوية والنفسية، العددان 

 البحوث التربوية واألبحاث النفسية.

البحث التربوي، رؤية تطبيقية مبسطة، دار الكتاب (: مناهج 2000الراشدي صالح بشير )-
 الحديث، الطبعة األولى.

(: أثر إستراتيجية التدريس فوق المعرفي على 2009الرفاعي تهاني  سعيد قسم اهلل )-
التحصيل في بعض مفاهيم الفيزياء األساسية وعلى اكتساب مهارات التفكير، رسالة دكتوراه غير 

 منشورة. جامعة الخرطوم.

(: واقع ممارسة معلمات الرياضيات لالنشطة التعليمية التي تسهم في 2005بدر محمد بثينة )-
تنمية التفكير االبداعي لدى طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمكة المكرمة، مجلة دراسات 

 (، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.108في المناهج وطرق التدريس، العدد )

ن فريدة وبلوم اسمهان )ب.س(: طرائق التدريس ودورها في تنمية التفكير االبداعي عند بولسنا-
الطفل المتمدرس، مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية/ عدد خاص: ملتقى التكوين بالكفايات في 

 التربية.

بدون سنة(: مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس، المؤسسة الوطنية  ) تركي رابح-
 .للكتاب، الجزائر

(: تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات ألهداف 2009/2010قرايرية/ حرقاس وسيلة )-
المناهج الجديدة في إطار االصالحات التربوية حسب معلمي ومفتشي المرحلة االبتدائية: دراسة 

النفس التربوي، ميدانية بالمقاطعات التربوية بوالية قالمة، رسالة دكتوراه غير منشورة في علم 
 الجزائر.–قسنطينة –جامعة منتوري 

 (: االبداع من منظور تكاملي.مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة.1997مصري حنورة )-

 (: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار المسيرة، عمان.2000ملحم سامي محمد ) -

المعرفة العلمية، تحليل نقدي لسياسة (:دور التكوين الجامعي في ترقية 2010هارون أسماء )-
جامعة ، رسالة ماجستير في تنمية الموارد البشرية،  LMDالتعليم العالي في الجزائر نظام

 الجزائر.–قسنطينة –منتوري 
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 وانــــــــعمل بعنـة ــــــــــورق

 

القصة الرقميــة كأحد أنماط تقديم المحتوى اإللكترونـي  ـةإستراتيجيـة رواي
 ـد في سياق تعلمهـمالتفكيـر الناقارات ـإلبداع المتعلمين وتنميـة مه الداعمـة

 

 

 

 

 

 شـيمي علي سعيد نادر. د

  

 تكنولوجيـا التعليـم ُمشــــارك أستــاذ

 المنسق العـام األكاديمـي لبرنـامج التربيـة بالجامعة العربية المفتوحـة، فرع سلطنـة عمـان
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 مقدمــــة:

تناوله العديد من الباحثين في واقع األمر ال يوجد تعريف محدد جامع لمفهوم اإلبداع ، وقد 
قدرة الفرد  عن إطار عام واضح وهولم تخرج ، غير أنها باينةبتعريفات مختلفة ومت والمهتمين بالشأن التعليمي

 .يز بأكبر قدر من الطالقة الفكرية، والمرونة التلقائية، واألصالةعلى اإلنتاج إنتاجا يتم

وعلى جانب أخر، يرى الباحث أن اإلبداع والتفكير الناقد وجهان لعملة واحدة، فال إبداع دون تفكير 
ستخالص المعاني،  الهدف األساسي من تعليم وتعلم التفكير الناقد  إنناقد، تفكير قائم على التحليل واإلستنتاج وا 

كما أن تشجيع ، النجاح في مختلف جوانب حياتهم والتي تمكنهم بالتالي من، هو تحسين مهارات التفكير لدى الطلبة
وعدم التسليم بالحقائق دون التحري أو االستكشاف كل ذلك يؤدي إلى توسيع آفاق ، روح التساؤل والبحث واالستفهام

م مما يعمل على ثراء أبنيتهم المعرفية وزيادة التعل، ويدفعهم نحو االنطالق إلى مجاالت علمية أوسع، الطلبة المعرفية
 بشكل موسع وملحوظ. النوعي لديهم

ويتبنى الباحث وجهة نظر مفادها أن أفضل الحلول إلكساب الطالب مهارات التفكير الناقد هو إعادة تقديم 
ستخالص المعارف منه، ومن ثم  المحتوى التعليمي بأنماط تلزم الطالب على التفكير الناقد، وتحليل هذا المحتوى، وا 

التي تساهم في ترجمة ما توصل إليه الطالب إلى مخرجات ملموسة، يلعب اإلبداع فيها طرح مجموعة من األنشطة 
 دورًا رئيسيًا، ويعد أحد معايير تقييم تلك المخرجات.

قد تكون أحد اإلستراتيجيات التي قد  Digital Storytellingوهنـا يرى الباحث أن رواية القصة الرقميـة 
تساهم بشكل فعال في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى الطالب، وفي حال إشراك الطالب في تطويرها، فإن 

حيث سوف يسعى جاهدًا نحو إنتاج متميز، مستخدمًا فيه األدوات  اإلبداع سوف يجد طريقه لهم بشكل مباشر.
 روايات القصة الرقميــة.المتاحة في تطبيقات تطوير 

رواية القصـة جزء ال يتجزأ من الحياة البشريـة، وُتعد واحدة من أقدم أشكال الفنون الشعبيـة، إن 
وتستخدم في إحاطـة مستخدميهـا بمعلومات تاريخية، وثقافيـة، وقيم أخالقيـة ومجتمعيـة، ويمكن أن تساعد 

، والحساب، واللغات، والمهارات الحياتية، وأيضًا القراءات بشكل فّعال في إكتساب معرفة القراءة والكتابة
التكميليـة، خصوصًا في المراحل المبكرة من التعليم، وُتعد رواية القصة موردًا وأداة تعليمية يمكن استخدامها 
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داخل وخارج الفصول الدراسيـة، وتسعى لتطوير مهارات المتعلمين اإلبداعيـة من خالل تحفيـز خيالهم في 
 (.Norhayati, A. M.& Siew, P. H., 2004, 146)  لجوانب التعليميـةا

وعلى الرغم من قدم رواية القصة كفن شعبي قديم، إال أن التكنولوجيا أعادتـه مرة أخرى للحيـاة بشكل 
مختلف يتصف بالحداثة، وذلك من خالل رواية القصص الرقميـة، والتي ُتعد وسيلة فّعـالة الستخدام 

يا في التعلم، وتعمل على تعزيز مشاركة الطالب في التعلم بجديـة، مما يؤدي إلى التعمق في التكنولوج
تاحة الفرصة للطالب للتعبير عن المعارف واإلنخراط في  المضمون، واإلبتكار في أسلوب العرض، وا 

 (.Susan Randolph,2007,7المحتوى بطرق أكثر جديـة )

الرقميـة والتعلم يشتركان معًا في نقاط عديدة، أهمهم هى صناعـة وتجدر اإلشـارة هنا أن رواية القصة 
، وكالهما يمثل سجاًل لتفكير المتعلمين، حيث يمكن للمعلمون أن يستخدموا Meaning-Makingالمعنى 

-Gail Matthewsفي تقييم الطالب على مدى تقدمهم نحو أهداف التعلم )رواية القصة الرقميـة 
DeNatale, 2008, 4.)  لقد برزت رواية القصص الرقمية خالل السنوات القليلة الماضية كأداة فّعـالة

للتدريس والتعلم، حيث يشترك كل من المعلم والطالب في إنتاجها واستخدامها في المواقف التعليمية المختلفة، 
ظريًا يساهم في وعلى الرغم من ذلك، لم تلق رواية القصص الرقمية اإلهتمام الالزم لكي يصبح لها إطارًا ن

تحديد األسس الخاصة بتوظيف هذه التكنولوجيا لكي تصبح أداة في تطوير العملية التربوية والتعليميـة 
(Robin, Bernard R.,2008.) 

  مفهـوم روايـة القصة الرقميـة:

على الرغم من قدم ظهور رواية القصة الرقميـة كآداة تعليميـة جديدة، حيث ظهرت مع بداية عام 
 Renée، إال أنه ال يوجد تعريف دقيق لهـا سوى إنها إمتداد طبيعي لرواية القصة بشكلها التقليـدي )9110

Hayes, Eugene Matusov, 2008, 2 ويمكن تعريفهـا على أنها نموذج يتم فيـه المزج بين فـن رواية .)
عناصر رقمية مثل الصـوت القصص القديم، ولوحـة عريضة من األدوات التكنولوجيـة، والتي تثري القصة ب

  .والصورة والرسوم المتحركة وغيرهم
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وعلى الرغم من ذلك، فإن األساس في روايـة القصة الرقميـة جودة مضمون القصـة وليس التكنولوجيـا 
 ويتفق كل من جيل ماثيوز (.Adobe Systems Incorporated, 2006, 3المستخدمة في إنتاجهـا )

(Gail Matthews-DeNatale, 2008, 3) وآالن ديفيـز(Alan Davis, 2007, 2)  مع التعريف
رواية القصة الرقميـة هى التعبير الحديث عن الفن القديم المعروف برواية القصـة السابق، ويؤكدان على أن 

على مدار التاريـخ، والذي يستخدم بغرض تبـادل المعرفـة والحكمة والقيم وغيرهم فيمـا بين المستخدمين. وهذا 
( والتي ذكرت أن رواية القصة Janet Salmons, 2006, 13ما أشارت إليه أيضًا جانيت سالمون )

الرقميـة هى التطور الحادث على رواية القصة التقليدية المتعارف عليهـا، وذلك باإلعتماد على التكنولوجيا 
ة، الصوت، الصور المتحركة، الرقميـة، والتي وفرت لرواية القصة العناصر الرقميـة التالية: النص، الصور 
 وذلك بغرض إنتاج رواية قصة رقمية متماسكة، تلعب دورًا فريدًا في التعلـيم.

ويذكر كل من ديفيد وبرينان تعريفًا أخر لروايـة القصة الرقميـة، وهو أنها مجال خصب لدعم وتوسيع 
ن الواحد والعشرون على التواصـل استخدام وتطبيق التكنولوجيا في التعليم، وذلك بهدف إعداد متعلمي القر 

 David S. Jakes & Joeاإليجابي مع المحتوى التعليمي، وتوسيع حدود قدراتهم على التنافس فيما بينهم )
Brennan, 2.) 

كما ُيشيرا إلى أن رواية القصص الرقمية تشجع مستخدميها على التواصل والتفاعل بمستويات 
لتفاعل في بيئات العمل التعاوني، والتي يمكن توفيرها إلكترونيًا من متعددة، مما يؤدي إلى زيادة مساحة ا

 واألنظمة الرقمية إلدارة التعلم والمحتوى. Sharingخالل خدمة التشارك 

أن العاملين في مجال التعليم وعلى جميع المستويات يمكنهم  سوزان راندولفومن جانبها أشارت 
استخدام رواية القصص الرقميـة في جوانب عديدة، منها على سبيل المثـال: إدخال مـواد تعلم جديدة لمساعدة 
الطالب، تجميع وتقديم المحتوى بشكل مختلف، إكساب خبرات في مجال استخدام التكنولوجية الرقمية، تنظيم 

 (.Susan Randolph, 2007, 2) المتعلمين الفردية والجماعية أفكار
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  (.David S. Jakes and Joe Brennan, 6) مراحل إنتاج روايــة القصة الرقميـة:

في هذه الخطوة يتم تحديد الفكرة الرئيسية للقصة، وُيسمح لكاتب القصة المرحلة األولى: كتابة نص القصـة: 
 حتى يصل إلى الصيغة النهائيـة. إعادة كتابتها أكثر من مرة

السيناريو يساهم في تحديد الشكل األساسي لرواية القصـة، وعناصر المرحلة الثانية: إعداد السيناريـو: 
 الوسائط المتعددة التي سوف تستخدم في عرضها، سعيًا لتصبح القصة أكثر إثارة للجمهور.

الخطوة يتم تحديد النص والوسائط المتعددة المراد  في هذهالمرحلة الثالثة: إعداد السيناريـو المصور: 
 استخدامها في أماكن محددة بالقصة، وبتفاصيل دقيقة تساهم في تسهيل تنفيذ الخطوة التاليـة.

هنـا يتم الحصول على الوسائط المتعددة المطلوبة إلنتاج رواية المرحلة الرابعة: الحصول على المصـادر: 
رنت أو من خالل الكمبيوتر الشخصي، أو من خالل أجهزة مساعدة مثل الماسح القصة، سواء من خالل اإلنت

 الضوئي، كاميرا تصوير رقميـة، ... وغيرهمـا.

في هذه الخطوة يتم إنتاج رواية القصة الرقمية وذلك باستخدام البرامج المناسبة المرحلة الخامسـة: اإلنتـاج: 
 ، وغيرهما من البرامج.Photostoryوبرنامج  MovieMakerلذلك مثل برنامج 

يتم التشارك لرواية القصة الرقمية من خالل إتاحتها للجمهور على شبكة المرحلة السادسـة: التشـارك: 
 .CD'sداخل مؤسسة ما، أو على أسطوانات مدمجة  Intranetاإلنترنت، أو على شبكة داخلية 

 العناصر الواجب توافرها بروايـة القصـة الرقميـة:

سبعة عناصر فعالـة وأساسيـة البد من توافرهم في رواية القصة الرقميـة، وذلك لضمان إنتاج هناك 
قصص مثيرة لإلهتمام، إن بناء رواية القصص الرقميـة ليست عملية بسيطة، وال يوجد صيغة أو شكل ثابت 

عادة التفكـ ير. وفيما يلي توضيح لهذه لهـا، فتصميم رواية القصص الرقمية البد وأن يأخذ الكثير من التفكير وا 
 (.Joe Lambert, 2007, 9-19العناصر السبعـة )
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 :A Point of Viewأواًل: وجهـة النظر 

البد وأن تحمل رواية القصص وجهات نظر مختلفـة، وال تقدم بطريقة مجردة مثل سرد الوقائع، كما 
 النظـر. البد من مراعـاة وجهات نظر الجمهـور، بحيث ال يحدث صدام في وجهات

 :A Dramatic Questionثانيـًا: سـؤال درامـي 

يتم طرح سـؤال ُيثير إهتمـام الجمهور وذلك في بدايـة الرواية، ويتم اإلحتفاظ بإهتمام الجمهور طوال 
 عرض الرواية، إلى أن يتم اإلجابة عن السؤال في نهاية الروايـة.

 :Emotional Contentثالثـًا: المحتـوى العاطفـي 

توافر محتوى عاطفي لروايـة القصة الرقميـة يساعد على زيادة مساحة اإلهتمام لدى الجمهور، فمن 
 خالل التأثيرات، والموسيقى، ونبرة الصوت للرواي يمكن اإلحتفاظ بإهتمام الجمهور طوال فترة العرض.

  :Voiceرابعـًا: الصـوت 

ذي يقوم بروايـة القصة، ويمثل العصب الصوت في رواية القصص الرقميـة يمثل صوت الرواي، وال
الرئيس للروايـة، ويراعى أن الصوت هنا ليس مجرد قراءة تعليق على القصة، ولكنـه المحرك األساسي لهـا، 
لذلك البد من اإلختيار الجيد للصوت حتى يكون مؤثرًا بشكل إيجابي على الجمهور، وعادة ما يتم تسجيل 

 تقرار على أفضل المحاوالت.الصوت أكثر من مرة، ثم يتم اإلس

 :The Soundtrackخامسًا: الموسيقـى التصويريـة 

الموسيقى عنصرًا هامـًا في رواية القصة الرقمية، فهى تعبير صادق عن المشاعر المراد طرحها في 
، الروايـة، ويمكن لها نقل الجمهور من حالة إلى حالة أخرى تمامًا، أو على األقل يمكن لها التمهيد لذلك

والموسيقى التصويرية يمكن لها إضافـة حالة من الترقب للجمهور تساهم في جذب اإلنتبـاه، ولكن يراعى هنا 
 الحذر الشديد في إستخدام وتوظيف الموسيقى التصويرية حتى ال تأتي بنتائج سلبيـة.
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 :Economyسادسًا: اإلقتصـاد 

إنتاج روايـة القصة الرقميـة، حيث يسعى اإلقتصـاد بشكل عام من أكبر المشكالت التي تواجـه 
ُمصممي رواية القصة إلى استخدام أكبـر كم ممكن من الوسائط )الصور، الفيديو، ...( في حين أنه يمكن 
إنتاج القصـة ذاتها مع عدد محدود من الوسائط، بل واإلعتماد فقط على النص المكتوب في بعض الحاالت، 

ية استخدام الوسائط، مع مراعاة أن يكون للجمهور دورًا في إستيعاب لذلك البد من وضع قيود تحكم عمل
 محتوى الرواية، وال يتم عرض جميع األفكار بشكل ُمفصل ودقيق.

 :Pacingسابعًا: السرعـة 

البد من وجود وتيرة واضحة في عرض رواية القصة الرقميـة، حيث تعمل هذه الوتيرة على إنتقال 
لى أخرى، والتعديل في الوتيرة يمكن إيجادها من خالل سرعة سرد األحداث، الجمهور من حالة وجدانية إ

إيقاع الموسيقى، معدل سرعة الصوت )الرواي(، الفترة الزمنية لعرض الصور، ولكن يراعى أن يكون هناك 
إتسـاق بين كل هذه العناصـر، فالبد من الحرص في تسريع، تقليل، تشغيل، إيقـاف عرض عناصر رواية 

 الرقميـة. القصة

 مراحل تقديم المحتوى من خالل رواية القصة الرقميـة:

وبجانب العناصر السابق عرضها، ولكي يكون هناك ضامن لجذب إنتباه الجمهور المستهدف 
لمحتوى رواية القصة الرقميـة المعروضة، كان البد من اإللتزام بتنفيذ مراحل محددة في تقديم المحتوى، حيث 

مهيدي مشوق يتم عرضه، بحيث يمثل مدخاًل لظهور مشكلـة ما، ثم يتم تناول هذه البداية مع موقف ت
المشكلـة من خالل عرض ُمفصل لها، وعندما تتضح تمامًا ويستشعر بها الجمهور، يتم تقديم الحلول لها، 

والتأكيد  والتي تتضمن المعلومات المراد إيصالها وتوضيحها للجمهور، وفي النهايـة يتم ختام روايـة القصة،
 على ما تم عرضـه والمراد تعلمـه.

وفيما يلي رسم توضيحي يعرض مراحل تقديم المحتوى من خالل رواية القصة، والذي يساهم بجدية 
في نجاح هذه اإلستراتيجية في جذب إنتباه المتعلمين طوال إستعراضهم لمحتوى الروايـة بصرف النظر عن 

 مرئي(.الوسيط المستخدم )مكتوب، سمعي، 



8 | P a g e  
 

 

 (Jason Ohler, 2004, 87)  شكل توضيحي لمراحـل تقديـم محتوى رواية القصة الرقميـة

 

والجدير بالذكر هنا أنه ال توجد معايير ثابتة إلنتاج رواية القصة الرقميـة، فهناك من الباحثين يعتبـر 
اإلشارة إليهم كافيًا للحكم بأن هذه ( عناصر الخاصة بنجاح إنتاج رواية القصة الرقميـة السابق 7توافـر الـ )

الرواية تتبع المعايير من عدمه، وهناك من الباحثين ُيشير إلى مجموعة من المعايير والتي يتم صياغتها 
بصيغ مختلفة، ولكن بمراجعتها بمعرفة الباحث، تم مالحظة أن هذه المعايير ال تخرج عن نطاق ما تم 

 اإلشارة إليهم. عرضه من خالل العناصر السبعة السابق

 ,Jason Ohler)وفيما يخص أنماط تقديم محتوى رواية القصة الرقميـة، ُيشير جايسون أوهلـر 
إلى أن رواية القصة الرقمية بأشكالها المتنوعـة ُيعزز كل شكل منها األخر، وقد يكون مكماًل لـه،  (2008

ويؤكد أن الشكل المسموع أقدم أشكال رواية القصة، وساهم في تحصيل العديد من المعلومات والتي مازالت 
يقدم نموذجًا جيدًا للتعلم واإلتصال  ماثلة في األذهـان، ومهما بلغت التكنولوجيا تقدمًا إال أن الشكل المسموع

 الفّعـال يناسب المجتمعات التعليميـة. 
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وُيضيف أوهلـر أن الشكل المسموع لرواية القصة الرقميـة يساهم في تكوين خبرات المتعلمين من 
 خالل إدراك الرسالة التعليمية، وخلق الصور الذهنية من الكلمات التي يتم سماعهـا في مضمون الروايـة،

 وبذلك ُيصبح المتعلم شريك إيجابي في تكوين المعلومة الواردة برواية القصـة.

ويتفق الباحث مع ما ذكره أوهلـر، ويؤكد أن النمط السمعي هو األقرب واألكثر قبواًل لدى الطالب 
ذين لرواية القصص الرقمية، وذلك بحكم أنه الشكل األكثر تعرضًا له طوال حياتهم، خاصة مع المتعلمين ال

ال يميلون للقراءة أو يواجهون بها بعض الصعوبات. وُيضيف الباحث أن هذا ال يتعارض مع األهمية الكبيرة 
للنمط المرئي، خاصة وأنه هو النمط السائد األن عند إنتاج رواية القصة الرقمية، والذي ُتوصي به النسبة 

باحث ذلك بالعناصر التي يوفرها هذا النمط األكبر من البحوث والدراسات واألدبيات ذات الصلة، وُيبرر ال
من صور ورسوم ثابتة ومتحركة، ومؤثرات سمعية وبصرية، وغير ذلك من العناصر التي تجذب إنتباه 

 المتعلمين، وتتيح فرصًا متنوعة في تقديم المحتوى.

وهو ال يقل  وفي ذات الشأن ُيشير الباحث إلى نمط ثالث لرواية القصة الرقميـة وهو النمط المكتـوب،
أهمية عن النمط المرئي أو المسموع من وجهة نظر الباحث، ولكنه يعاني اإلهمال إلى حد كبير، حيث هناك 
تجاهل واضح له في األبحاث واألدبيات في هذا المجال. ويرى الباحث أن أهمية النمط المكتوب ترجع لكونه 

الرقمية كآداة للتعلم، وذلك لكون الشكل المكتوب  األقرب للمتعلمين لتقريب فكرة اإلعتماد على رواية القصة
للمحتوى العلمي يمثل آداة التعلم الرئيسية للمتعلمين طوال المراحل التعليمية المختلفة، كما أن مفهوم القصة 

أيضًا ترجع أهمية النمط المكتوب من وجهة نظر الباحث كونه يساهم  لدى الجميع مرتبط بالشكل المكتوب. 
ستخالص المعنى الضمني للنص المكتوب، مما يجذب  في تنمية قدرة المتعلمين على التفكيربشكل فّعال  وا 

ستيعاب ما يتضمنه من مفاهيم ومعلومـات وغيرهم، وأيضًا لما يمثلـه  المتعلمين لمحتوى النص ويسعى لفهمه وا 
 من تحدي واضح لتفكير الطـالب.

يع أنماطها قد تمثل حاًل عمليًا وفّعـااًل إلعادة تقديم والجدير بالذكر هنـا أن رواية القصة الرقمية بجم
المحتوى، وقد ال تمثل قيمـة مضافـة في تقديم محتوى أخر، حيث يؤكد الباحث أن طبيعة المحتوى هو المحدد 
الرئيس إلستخدام إستراتيجية رواية القصة الرقمية من عدمـه، ومن الجائز تقديم جانب من محتوى أحد 

 راتيجية رواية القصة الرقميـة، وتقديم الجوانب األخرى لنفس المحتوى بإستراتيجيات مختلفـة.المقررات بإست
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 رواية القصـة الرقمية ومهارات التفكير الناقــد:

لوان تشي وكارولين يانـغ، الغرض منها إستكشاف اثر رواية القصة الرقميـة على التفكير في دراسـة 
طالب(،  991)التحصيل( األكاديمي للطالب في المدرسة الثانوية العليـا ) الناقد، وحل المشكالت، واإلنجـاز

وحل المشكالت، والتحصيل، وذلك في ظل تطبيق ، أظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا للطالب في التفكير الناقد
 .(Wu, W. & Yang, Y., 2009, 3159-3166) إستراتيجيـة رواية القصة الرقميـة

نتيجـة الدراسة السابقة، حيث يؤكد أن رواية القصة الرقميـة تساعد على ويتفق إستان كوكـي مع 
 (. Stan Koki, 1998, 2تحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطالب )

دانيال كريجر إلى إمكانية استخدام رواية القصة الرقميـة كنقطة إنطالق ألنشطة التفكير وُيشير 
ث، وهذا من خالل دمج رواية القصة الرقمية والتفكير الناقد وأنشطة الناقد، والتي تركز على اإلستماع والتحد

اإلتصال المختلفـة في سياق موحد. وُيضيف أن تنمية مهارات التفكير الناقد يتم عن طريق أداء بعض المهام 
ـه من مثل التفسير والتقييم واإلستنتاج وغيرهم، وذلك من خالل ما يسمى باإلستمـاع النشط، والذي يمكن تحقيق

 :(Krieger, D., 2005)خالل تنفيذ المراحل التالية 

وفيها يتم عرض موضوع القصـة، وأهم المصطلحات  :Pre-Listeningالمرحلـة األولى: قبـل اإلستمـاع 
 والمفردات التي تتضمنهـا.

للبدء في التفكير  وفيها يقوم المعلم بروايـة القصـة للطالب، تمهيداً  :Listeningالمرحلـة الثانيـة: اإلستمـاع 
 بمحتواهـا.

وفيها يبدأ الطالب في مناقشـة المسائل  :Post-Listening( 1المرحلـة الثالثـة: بعد اإلستمـاع )
 والتساؤالت المعتمدة على التفسير والتقييم واإلستنتاج،  والمرتبطة بموضوع القصـة.

وفيها يقوم الطالب بمجموعة من األنشطـة  :Post-Listening( 2المرحلـة الرابعـة: بعد اإلستمـاع )
 بغرض تطوير أفكارهم حول هذه القصـة.
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ويؤكد كريجـر على توافر مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن اإلعتماد عليها في تقديم القصة 
 الرقميـة، منها القراءة، اإلستماع من خالل ُمشغل صوتي، المشاهدة من خالل ُمشغل مرئي.

 بتنميـة مهارات التفكير الناقد من خالل رواية القصة الرقميـة: دراسـات متعلقة

لبيـان أدوار رواية القصة الرقميـة في التعليم والتعلم، توصل إلى أن هناك ميشيل سنايدر في دراسة ل
بعض مهارات للتفكير الناقد يمكن تنميتها من خالل هذه الطريقـة، وأهمها مهارتي حل المشكالت، 

وأشار إيضًا إلى مساعدة رواية القصة الرقمية الطالب في كيفية التفكيـر ألنفسهم، وليس فقط واإلستنتـاج، 
 (.Michelle Snider, 2008, 43لحل المشكلـة )

ويشير روبن ميللـو إلى أن رواية القصة الرقميـة لها تأثير إيجابي على الطالب فيما يخص العالقات 
ستجابات اإليجابيـة، وتساهم في التفكير النقدي بعمق أكبر، واإلحتفاظ الشخصيـة فيما بينهم، وتحفزهم على اإل

 (.Robin Mello, 2001, 9بالمعلومـة لفترات زمنيـة طويلة )

وفي دراسة أهولر جيسون أشار إلى أن رواية القصة الرقمية تعزز من نجاح فرص التدريس الفّعـال، 
الطالب، ويؤكد على ضرورة اإلهتمام بمضمون القصة أكثر من كما أنها تصقل مهارات التفكير الناقد لدى 

التكنولوجيا التي سوف تقدم من خاللها، وذلك لضمان الحصول على رواية قصة رقمية عالية الجودة 
(Ohler, Jason, 2005, 44-47.) 

وفي دراسة بعنوان "إشراك الطالب بصوتهم في تحقيق أهداف المناهج الدراسيـة من خالل القصص 
( طالب بالمرحلة السابعة بالمدرسة العامة بالوسط الغربي بالواليات 19الرقميـة" تم إختبـار ثالث أدوات مع )

% إنـاث، واألدوات 00% ذكور، و00المتحدة األمريكيـة وتم إختيارهم بمستوى تحصيل دراسي مماثل، و
ألداة األخيـرة، أمضى طالب هـى: أساليب مقنعـة، كتابات سرديـة، رواية قصص رقميـة، وفيما يخص ا

يـوم، وطالب  55ساعـة على مدار  0..5دقيقة يوميًا، بإجمالـي  10إلـى  10المجموعة األولى من 
يـوم، أمـا طالب المجموعة الثالثة واألخيرة بإجمالـي  .9ساعـة على مدار  90.11المجموعة الثانية بإجمالـي 

ائج إلى تطور أداء طالب الثالث مجموعات الذين تعاملوا مع يـوم. وقد أشارت النت 91ساعـة على مدار  91
رواية القصة الرقميـة، مع تطور واضح في طريقة تفكيرهم وتناولهم لألفكار التي طرحت من خالل القصص 
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 ,Therese Kulla-Abbottونقدهـا ، وتم ذلك كله في مستوى تركيز عال من الطالب المشاركين )
Joseph L. Polman, 2007, 13.) 

متالك مفردات  وُيشير روجر تيبرمان أن رواية القصة الرقميـة تزيد من قدرة الطالب على الكتابـة، وا 
لغويـة جديدة، والقدرة التنظيميـة، واإلتصال الفعال، والتعاون، والتخطيط، وصنع القرار، واألهـم تنمية مهارات 

ًا ستايسي بيهمـر، ويضيف أن رواية القصة (. وهذا ما أكده أيضHui-Yin Hsu, 2007التفكير الناقـد )
الرقميـة تعمل على إشراك الطالب في التفكير بشكل نقـدي وعميق حول القضايا التعليميـة، وتوفر فرص 

 ,Stacy Behmerعديدة لتنمية مهارات التفكيـر الناقد، حيث توفر للطالب إمكانية تطبيق هذه المهارات )
2005, 11.) 

، أشـارا إلى أن استخدام رواية القصة الرقمية في التعليم جينكينز وجو ونسديلمارتن وفي دراسـة ل
العالي ال يزال في مراحله األولى، وأكـدا على أن الطبيعة الرقمية لهذه القصص يجعلها مثاليـة لتخزينها 

رواية القصة  وسهولة إسترجاعها، وبالتالي تصبح متاحة لالستخدام على فترات منتظمـة، كما أشـارا إلى دور
الرقميـة في تنمية مهارات التفكيـر، وتشجيع طالب القرن الحادي والعشرين على التعلم وتنمية المهـارات 

(Martin Jenkins, Jo Lonsdale, 2007, 443). 

ولمزيد من التأكيد على أهمية رواية القصة الرقمية، ودورهـا الفّعـال في تقديم المحتوى العلمي بشكل أكثر 
تجاهات الطالب، قـام الباحث بإستعراض إستراتيجيات تقديم المحتوى بالمقررات  جاذبية ويتفق مع ميول وا 

يًا لعرض تجارب عمليـة في تطبيق اإللكترونيـة المنتجة من خالل بعض الجامعـات األجنبيـة، وذلك سع
 اإلستراتيجيـة، وفيما يلي ما تمكن الباحث من الوصـول إليه. 

بالمملكة  Edinburghأول هذه التجارب برنامج الماجستير في التعلم اإللكتروني بجامعة إدنبرة         
وان مقدمـة لبيئات التعلم مقـرر، أحدهم مقرر إجباري لجميع الطالب بعن 95المتحدة، هذا البرنامج يتضمن 

وقد تم تقديم محتواه بالكامل من  ”An introduction to digital environments for learning“الرقميـة 
، مع توفير أدوات WebCTخالل إستراتيجية رواية القصة الرقميـة باستخدام نظام إدارة التعلم والمحتوى 

، فقد تم  wikis, blogs, Second Lifeقاش، وتطبيقات الـ للتقييم الذاتي، وغرف للحوار، ومنتديات للن
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رواية قصـة رقمية للطالب، تم توزيعهم على أسابيع الدراسة، وفي كل أسبوع ُيطلب من كل طالب  95إتاحة 
كتابة موضوع في منتدى النقاش الخاص بالمقرر يتضمن تحليلهم لمضمون القصـة، ويناقشهم في ذلك أستاذ 

 (.Hamish Macleod, 2009المقرر )

التجربة الثانية هى مركز التكنولوجيا األكاديمية بجامعة كورنيل بنيويورك بالواليات المتحدة 
األمريكيـة، حيث قام المركز بمبادرة لمساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في توظيف تكنولوجيا التعليم 

ألعضاء على إنتاج وتوظيف رواية القصة الرقمية في مقرراتهم الدراسيـة، وكانت المبادرة على هيئة تدريب ا
والتي أخذت شكل ملفات فيديو قصيرة مع التعليق الصوتي  The Lynx Programبالمقررات المرتبطـة بـ 

ووسائط متعددة أخرى. وقد أشار أعضاء هيئة التدريس أن رواية القصص الرقمية ساهمت بشكل واضح في 
وأدى ذلك لتقليل زمن التعلم لدى أغلب الطالب، مما ساعد على توفير إستيعاب الطالب للمحتوى العلمي، 
 (.EDUCAUSE Learning Initiative, 2004) فترة زمنية لمزيد من التدريبات العمليـة

هذا جورج تاون بواشنطن، التجربة الثالثة هى مشروع مستودع رواية القصة الرقميـة بجامعة 
في برلين،  Humboldtجامعة هومبولت ج عدة سنوات من البحث بين المستودع لرواية القصص الرقمية نتا

بواشنطن، وذلك بغرض دراسة تأثير التكنولوجيات الجديدة على التدريس  Georgetownوجامعة جورج تاون 
وتعلم الطالب في ميادين التاريخ والثقافـة، والدمج بين مجموعة متنوعة من األساليب التربوية وهذه 

مقررات باستخدام روايـة القصة الرقميـة، وبعد مرور عامين على بدء  1التكنولوجيات. وقد تم صياغة محتوى 
طالب وعضو هيئة تدريس، وقد كانت آرائهم تجاه  10العمل بهذا المستودع، تم تنظيم لقاءات مع أكثر من 

محتوى هذه المقررات أنها تتسم بالتنظيم الشديد، والحماسـة الواضحة نحوها، واإلنجذاب للمضمون العلمي 
(Georgetown University, 2009.) 

تم  5001للتكنولوجيـا بأستراليـا، بدايـة من عام  Queenslandنزالند جامعة كويالتجربة الرابعة واألخيرة ب
إعتماد رواية القصة الرقميـة كنمط من أنماط تقديم المحتوى العلمي لطالب الجامعـة خاصة بكلية الصناعات 

م إنتاج اإلبداعيـة، وفي تخصصات أخرى مثل التراث والثقافـة، الصحـة، التنمية الدوليـة، ... وغيرهم، وقد ت
رواية قصة رقميـة من خالل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعـة، أيضًا تم توجيه  100أكثر من 

الباحثين إلى إعداد العديد من المقاالت والبحوث والكتب والتقارير الخاصة برواية القصة الرقمية وتوظيفها في 
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البحثيـة أن رواية القصة الرقميـة تقدم نموذجًا عمليًا  سياقات التعلم بالمؤسسات التعليميـة، وقد أكدت التقارير
الدراسات  ةبمرحلة التعليم الجامعي أو مرحل لتحسين التدريس، وتعميق فهم الطالب للمحتوى العلمي سواء

 (.John Hartley, Kelly McWilliams, 2008العليـا )

 خاتمـــــة:

إن إشراك الطالب في تطوير روايات القصص الرقمية سوف يعود عليهم بالنفع خاصة ما يخص 
نحن نتعامل مع األن مع جيل مختلف تمامًا، يطلق عليه جيل رقمي، يمتاز بمعارف ومهارات تؤهله اإلبداع، 

فرجًا سلبيًا غير مشاركًا أن يكتسب المزيد منها، المهم هو أن يجد له دورًا في مجتمع التعليم، وال يجد نفسه مت
في عملية التعليم والتعلم، قد يكون إشراك الطالب مدخاًل للتعلم النشط التفاعلي، والذي سوف يساهم في 

 تحصيلهم المعرفي والمهاري، وسوف يساهم في زيادة دافعيتهم نحو التعلم واإلنجــاز.
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 المتفوقين في الجزائر" للطالبهة الموج  جودة الخدمات االرشادية "عنوان المداخلة: 
  -انية بثانويات مدينة تلمساندراسة ميد -

 
 الملخص: 

شخصيات يف طور  من ملا يرتبط هبذه املؤسسات بالثانويات نشاطا ضروريا التوجيهية  -اخلدمات االرشاديةتعد     
حتتاج اىل اختاذ القرارات و  تتعرض يوميا اىل حتديات جمتمعية واىل صراعات نفسية وهي ي االجتماعيسالنمو النف
حباجة اىل من يرافقهم ألجل حسن تدبري  -الطالبا –ما جيعل هذه الشخصيات  ؛ت املتعددةبشأن اخليارا

املهنية  -يومياهتم واختاذ قرارات صائبة ومناسبة لظروف حياهتم وطبيعة شخصياهتم سواءا مرتبطة خبياراهتم التعليمية
ء واالجناز ملا يّتسمون به من خصائص وميتلك " املوهوبون" مقّومات العطا العالئقية. -أو خبياراهتم الوجدانية

العقلي واإلبداعي، فكان البدا من شخصية متّيزهم وجتعل منهم ثروة بشرية ذات عائد قومي بناءا على نتاجهم 
زهم وحتقق ابداعهم باجملتمع حاضرا ومستقبال. وتأيت صة منظمة تتحقق وفق أهداف تضمن متيّ توليهم برعاية متخصّ 
وهي بذلك ترتجم  املتفوقني لطالباملوّجهة الالتوجيه و  االرشاد خدمات جودةمستوى  الدراسة احلالية تقيس

 .يف مؤسسات التعليم الثانوي متفوقنيلله التوجيه واالرشاد املوجّ "واقع "احصائيا
 

 .تالميذ -االرشاد النفسي –خدمات التوجيه  -الرعاية -المتفوقونالمفتاحية:  الكلمات
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  مقدمة:
    
د تنامى االهتمام برعاية الطلبة املوهوبني أو املتفوقني يف العديد من الدول العربية، حبيث مل يعد األمر خاصا لق    

نتائج عدد كبري وتشري بالدول املتقدمة؛ بل أوىل بالدول النامية أو الدول الغري متقدمة تكنولوجيا أن ترعى هؤالء. 
تفوق احلضاري تتحقق بأيدي قلة من ذوي املوهبة واإلبداع ممن من الدراسات العلمية املوثقة إىل أن صناعة ال

اعتمدت " املعرفة"  منبل من الدول  ،ميتلكون قدرات غري عادية إذا توافرت هلم الرعاية املبكرة والظروف املناسبة
 استثمارا  واسرتاتيجية للتنمية احلضارية.

ال يقبل هبا    بع  التخصصات العلمية والتقنية والييف اجلزائريف  ونلمس من خالل إنشاء املدارس العليا      
 املتفوقني من احلاصلني على شهادة البكالوريا   شهادة اهاية التعليم الثانوي  إرادة يف تكوين "النخبة" من إاّل 

حاملي الشهادات، ولكن يظل هذا اإلجراء يف تصورنا غري كاف، حيث هتدر نسبة كبرية من األطفال ذوي 
أحد  Renzulliوهذا ما ثبت من خالل نتائج دراسات رنزويل  لعايل يف مسارات التعليم االعتياديالذكاء ا

ها يستكشف املتفوقني أو ينمي القدرات  توجّ ىيتبنمن الضروري  اذا أبرز الباحثني يف جمال املوهبة والتفوق؛ ويصبح
؛ وتأيت هذه الدراسة تقّدم هلم يال اإلبداعية لديهم أو يقف على حل مشكالهتم من خالل خدمات اإلرشاد

 ثانويات مدينة تلمسان.هة للطلبة املتفوقني يف املوجّ  استكشافا ملستوى جودة اخلدمات االرشادية
 

 الدراسات السابقة:
فنطازي و  (2008عطار وبريشي)و  )2011 (السامرائي وعبد اهللدراسات كل من  هدفت     

قوائم  رسة االرشادية يف املؤسسات الرتبوية حيث صممت هلذا الغرضالتعرف على واقع املما اىل (2007ولوكيا)
اختلف املستجوبون فكانت  هتضم اخلدمات املعربة عن املمارسة االرشادية على غرار الدراسة احلالية؛ غري أن

عطار وللمستشارين في دراسة  )2011 (السامرائي وعبد اهلل موجهة للطالب املتفوقني يف دراسة
 . األداة الى كل من الطالب والمستشارين (2007فنطازي ولوكيا)بينما وجهت  (2008وبريشي)

  ممارسة إرشادية مطلوبة من املرشد 32اىل قائمة احتوت على   )2011 (السامرائي وعبد اهلل دراسةوتوصلت 
كثرية جيب ان الرتبوي لرعاية الطلبة املتفوقني، وهذا العدد من املمارسات يف جانب واحد فقط من جوانب أخرى  

تتضمنها اخلطة السنوية للمرشد الرتبوي، وألجل ذلك يستنتج الباحثان ان مرشداً واحداً ال يكفي لتأدية الواجبات 
 اإلرشادية يف املدرسة، وقد يكون هذا احد األسباب الرئيسة الي تؤثر يف أداء املرشدين الرتبويني يف املدارس.

ت الضعيفة يف أداء املرشد الرتبوي هي ذات طابع إجرائي مبعىن ان القيام هبا كما الحظ الباحثان أّن الفقرا       
كما توصل الباحثان الىغ أنه ليس لدى حيتاج إىل إجراءات وأنشطة يقوم هبا املرشد داخل املدرسة او خارجها،  

  .االستعداد لبذل املزيد من اجلهد يف رعاية الطلبة املتفوقني املرشد
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هري يف املمارسات بني املرشدين واملرشدات حيث يبدو أّن املرشدات أكثر نشاطاً يف رعاية يف حني ظهر فرق جو  
 الطالبات املتفوقات يف مدارسهن.

عليم تاىل أن املمارسة اإلرشادية موجودة يف مؤسسات ال (2008دراسة عطار وبريشي) توصلت في حين    
حيث دل  ،التقييم؛ املتابعة؛ ممارسة األنشطة اإلعالمية التوجيه؛:عناصرها  وبشكل قوي وبكل اجلزائرية الثانوي

يف املناشري مسطر ذلك على أن مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين حيققون على أرض الواقع ما هو 
 .الوزارية
أن طالب الثانوي اتفقوا على استفادهتم من  إىل( 2007فنطازي ولوكيا)دراسة  بينما أظهرت نتائج     
ات اإلرشاد رغم اختالف ختصصاهتم الدراسية  لكنهم يرون أاهم استفادوا أكثر من خدمات اإلرشاد خدم

اجلماعي متمثلة يف خدمة اإلعالم والتوجيه، بينما مل يستفيدوا كما جيب من خدمات اإلرشاد الفردي كاملتابعة 
 .النفسية
 العراقيل الي تؤثر سلبا على  هناك العديد من على أنالتوجيه  االرشاد و مستشاري صرح  كما  

ظروف العمل غري مشجعة  و خدمات اإلرشاد الي يقدمواها وأمهها افتقارهم إىل وسائل العمل وتقنياته، "نوعية"
كافتقار اغلبهم ملكاتب خاصة هبم دون أن ننسى كثرة األعباء اإلدارية الي قد تشتت جهودهم وتؤثر على فعالية 

  2007فنطازي ولوكيا، .  خدمات اإلرشاد املنوطة هبم
ما يقرره   قياس جودة خدمات االرشاد من خاللاىل  (1997الجيماز) دراسةمن جهة أخرى هدفت      
 والنفسية؛ االجتماعية باجلوانب ب حول فاعلية املرشد أو املرشدة يف تقدمي اخلدمات االرشادية املرتبطة 5الطال
 املدرسية. اجلوانبو للتلميذ؛  الشخصية جلوانباو املدرسي؛  األنشطة واالنسانية؛ اجلوانبو 
، اخلمسة املذكورة آنفا العناصر من عنصر لكل أسئلة 10 بواقع سؤاال 50 على استخدم استبيان اشتمل وقد

 ملرشدة او  املرشد دورأو فعالية   إجيابية حول والتلميذات الطالبا آراء بني تقارب دو وجعلىغ   الدراسة ودلت 
 اجلوانب عترب، حيث تالنفسية و االجتماعية اجلوانب يف الرتبوي اإلرشاد عملية يف قرراتامل مبدارس نظام
 أكثر سلبية املدرسية األنشطة ، بينماواملرشدة علىغ التوايل املرشد لدور إجيابية اجملاالت أكثر الدراسية و الشخصية

 اإلرشاد جماالت ترتيب على آرائهم يف والتلميذات الطالبا من كل تفقوالتلميدات. كما ا الطالبا آراء يف
 اجلوانب الشخصية، اجلوانب :التوايل على وهي هبا واملرشدة للقيام املرشد من كل لقدرة تنازليا الرتبوي ترتيبا
  1997  اجليماز، .املدرسية األنشطة العالقات اإلنسانية، و النفسية و االجتماعية اجلوانب الدراسية،

 لتعرفل ا5من خالالتعرف على واقع ممارسة االرشاد   (1991وحمزة ) معمور دراسة استهدفت كدلك
 الثانويات يف بع  مدن يف الطاليب ميارسها املرشد الي واإلرشاد التوجيه لعملية الفعلية -الواقعية املمارسات على
 مشلت عبارة ( 71 ) على احتوت ب قائمة للخدمات5، وهلدا الغرض وزعت علىغ الطالالسعودية العربية اململكة
  التوجيه ؛.املهين اإلرشاد و النفسي؛ التوجيه اإلرشاد و هي: التوجيه اإلرشادو  للتوجيه جماالت رئيسية ستة

 الوقائي. كانت اإلرشاد و االجتماعي؛ التوجيه اإلرشاد و الديين؛ التوجيه اإلرشادو  ؛ التوجيه.الرتبوي واإلرشاد
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ومثالية.  واقعية ممارسة متارس يب5الطال املرشد هبا يقوم الي اإلرشاد جيهالتو  عملية نالنتيجة الرئيسية للدراسة أ
   1991 أورد يف: املنان،

(    راسة هوتشينسون وبوتورفد أما في الواليات االمريكية المتحدة فقد  هدفت     Hutchinson 
& Bottorf , (1981  

 الدراسة عينة نظر الطالب" حيث تكونت جهةو  من ممارستها مدى و اإلرشادية اخلدمات مستوى معرفة" اىل  
 رضا مدى تبني عبارات على حيتوي استبيان الباحثان بتطبيق حيث قام؛ أمريكية والية 21 من طالبا 250 من

 عينة الدراسة. مع الشخصية املقابالت إىل إضافة مدارسهم، يف متارس الي اإلرشادية برامج اخلدمات عن الطالب
 لنتائج التالية:الدراسة اىل ا وخلصت
ينبغي  كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا % 40الواقع بنسبة املهين متارس يف اإلرشادية خدمات
 . 89 %بنسبة "تكون أن

 كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا %20خدمات متابعة الغياب واهلروب متارس يف الواقع بنسبة 
 .01 %بنسبة "تكون ينبغي أن

 الطالببينما أاها خدمات ا %59تزويد املعلومات متارس يف الواقع بنسبة  و الكلية خدمات توفري املعلومات عن
 .%79بنسبة "تكون ينبغي أن كما" إليها حاجة يف

ينبغي  كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا %20خدمات النظام املدرسي متارس يف الواقع بنسبة 
 . %03سبة بن"تكون أن

ينبغي  كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا %21خدمات االرشاد النفسي متارس يف الواقع بنسبة 
 . %60بنسبة "تكون أن

ينبغي  كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا %78خدمات اجلدول املدرسي متارس يف الواقع بنسبة 
 . %56بنسبة "تكون أن

 كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا %24ت وامللفات متارس يف الواقع بنسبة خدمات السجال
 . %03بنسبة "تكون ينبغي أن

 ينبغي أن كما" إليها حاجة يف الطالببينما أاها خدمات ا %37خدمات االختبارات متارس يف الواقع بنسبة 
 . %10بنسبة "تكون

 خلدمات املرشد ممارسة حاجة اليها وال تقدم هلم اال بنسبة ضئيلة هي بأكثر  الطالبأن اخلدمات الي ا يتضح 
   2007  اورد يف: بن دعيمة، .اإلرشاد النفسي مث بالكليات اخلاصة املعلومات املهين، يليها اإلرشاد
 يف الثانوية املدرسة يف اإلرشادية الربامج تقوميعلىغ    Liviton (1977ليفتون) دراسةبينما اختصرت       
 :الىغ أن الدراسة وتوصلتفقط؛  مينسوتا والية

 والعامة. اخلاصة ملشاكلهم الوالدين استشارة يفضلون الطالب من  % 24
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 .األصدقاء استشارة يفضلون  % 54
 النفسية. مبشاكلهم يتعلق فيما املدرسي باملرشد يتصلون فقط  % 04
   .الدراسي التأخر أو من املدرسة باهلروب تتعلق لمشاك واجهوا إذا املدرسي باملرشد االتصال يفضلون  % 54

   2001  أورد يف : عقاقبة، 
 ب يف واقع اجملتمع األمريكي5للطالعلى أن خدمات االرشاد النفسي املقدمة  تتفق الدراستنيوهدا جعل      

 مشاكل ما واجهتهميتصلون باملرشد فقط يف حالة  الطالبنسبة كبرية من اوأن ضئيلة وأقل مما هم حباجة اليه، 
  .الغياب  أو من املدرسة باهلروب تتعلق

 
 مشكلة البحث:

 
يف  ميثلون املتفوقني واملوهوبنياألفراد % من 5% اىل 2العلمية أن هناك ما نسبته بني  أثبتت الدراسات     
 اعتمدت عني، والذينمن بينهم صفوة العلماء واملفكرين واملصلحني والقادة واملبتكرين واملخرت  ، حيث يربزاجملتمع

من اخرتاعات وإبداعات  اإلنسانية منذ أقدم عصورها يف تقدمها احلضاري على ما تنتجه أفكارهم وعقوهلم
  2000وإصالحات. القاطعي وآخرون، 

  أن" كثري من املتفوقني يصادفون صعوبات 17، ص 2001وقد جاء يف تقرير املركز الوطين للوثائق الرتبوية   
اجلة مواقف احلياة، اذ أن النضج االجتماعي والوجداين غري تابعني بالضرورة للتفوق، فعلى الرغم من شديدة يف مع

أن دكاء املتفوقني يزودهم ببصرية تساعدهم يف حل املشكالت اال أنه غالبا ما يكون مصدرا حلساسية تضطرهم 
ية خاصة متكنهم من تنمية طاقاهتم اىل ملواجهة مشكالت ال يواجهها التلميد العادي مما جيعلهم حباجة اىل رعا

أقصى مستوى ممكن، وهذا يتطلب وجود خدمات متكاملة تتجه اىل تنمية شخصية املتفوق تنمية شاملة 
  1981ومتكاملة".  أورد يف: القاضي ،

ر، ع الذي يأخذ شكل الضجولقد ذكرت كريقر تفصيال أن املوهوب يعاين من تدين االجناز واالكتئاب املقنّ      
واالنطواء، والنمو الغري متساو بني اجلسم والعقل، واملنافسة الزائدة وعدوانية األخرين جتاه موهبتهم، والشعور 

% من 25% اىل 20  بأن 1991باالهتمام الشديد باألخرين. فضال على ذلك، يشري روبنسون ونوبل 
مل على العزلة االجتماعية، وقلة الرفاق األطفال املوهوبني بشكل عايل رمبا يعانون من من سوء تكيف خطري يشت

الذين يشاركواهم نفس االهتمامات، واالعتماد على الوالدين يف الرفقة، والبيئة املدرسية الفقرية، وعدم وعي 
   2005كريقر، أورد يف:الوالدين ملواهبهم، والتوقعات العالية من اآلخرين. 

 ، كما نتحاري عند املتفوقني املراهقنيوالتفكري االب اوجود مستويات معينة من االكتئ  1995بيكر   والحظ
ولغياب كما أنه ؛  رات العقلية املرتفعة واالنتحار  على وجود رابط قوي بني القد1989وأكد هايس وآخرون  
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املرونة يف املنهاج وطبيعة التعليم الي ال تركز على الفروق بني الطالب يصبح املوهوب يف حالة من الضيق والصراع 
  1998سرور، أورد يف: ال والضغط. 
م لألفراد واجلماعات على حد ويعد التوجيه واإلرشاد النفسي واحدا من اخلدمات النفسية الي ميكن أن تقدّ     

سواء، بغية مساعدهتم يف التعرف على إمكاناهتم، واستعداداهتم، وفهم طبيعة الظروف احمليطة هبم، بكل أبعادها 
واملبين على أساس يف حياهتم دية والسياسية والثقافية مما يساعدهم على االختيار الصحيح االجتماعية، واالقتصا

ويتفق أخصائيو علم النفس   2002فهم واضح للحقائق الذاتية والظروف املوضوعية احمليطة بالفرد.  الكبيسي، 
 -ية، واألسرية، واألخالقيةاجلسمية، واالنفعال -على أن فرتة املراهقة تتصف مبشكالت متنوعة ما بني الصحية

قيمية، واالجتماعية، ومشكالت سوء التوافق؛ مما جيعل الطالب الثانوي حباجة إىل املساعدة النفسية حلل 
املشكالت الي يواجهها، وجيعل التدخل النفسي ملختص اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي ضرورة ملحة 

هو  "أن ارشادهم   16، ص2005كريقر،تذكر   ،هوبنيويف حالة املو ؛  2008بالثانويات.  الداهري، 
عملية مهمة لكي يدعم النمو الصحي العاطفي وملنع  وهواستجابة ضرروية جملموعة فريدة من احلاجات العاطفية، 

 حدوث املشكالت العاطفية واالجتماعية." 
ي يلعب دورا مهما يف زيادة   إىل أن التوجيه واإلرشاد املدرس2001من جهة أخرى تؤكد دراسة احللبوسي     

وحبسب نوعية االرشاد والتوجيه الرتبوي املقدم اىل الطالب جتد الطالب ، قدرة الطالب على التكيف والنجاح
 . من املشكالت النفسية والرتبويةمتعافني
ا  وبغرض رصد واقع املمارسة االرشادية يف مؤسسات التعليم الثانوي فقد أجرى كل من فنطازي ولوكي      
  دراسة لواقع املمارسة االرشادية من وجهة نظر مستشاري االرشاد النفسي والتوجيه وكدا من وجهة نظر 2007

الطالب يستفيدون   دراسة بنفس الغرض وخلصت الدراستني اىل أن 2008الطالب؛ كما أجرت عطار وبريشي 
  2007يف دراسة فنطازي ولوكيا  ب  شاد النفسي والتوجيه، مع أن الطالبشكل مناسب وقوي من خدمات االر 

      صرحوا بعدم استفادهتم من خدمات االرشاد واملتابعة النفسية.
 يف املدرسة اجلزائرية من خالل النصوص التشريعية والوزارية ألية نيال حيظى الطلبة املتفوقمن جهة أخرى،       
ببحث وضعية الطلبة املتفوقون يف  هتتمية الي ، كما نلحظ غياب الدراسات العلمية احمللأو تكفل "رعاية" برامج

للنظر يف واقع اخلدمات االرشادية الي تقدم هلم،    املدرسة اجلزائرية  على حد علم الباحثة ؛ وتأيت الدراسة احلالية
دافه والي تعد رعايتها استثمارا بشريا حيقق للمجتمع أه لتجسيد اهتمام الباحثة هبذه الفئة اخلاصة كما أاها تأيت
 .التنموية

لطالب لالتوجيه و و هل ما يقدمه مستشار االرشاد يتبلور التساؤل الرئيس يف ما يلي:  ويف هذا السياق،      
مبعىن آخر، ما ؟ و اجاهتم اىل االسرتشادحل ااشباعحتقق تعليم الثانوي من خدمات ارشادية املتفوقني يف مؤسسات ال

 ؟ اىل املتفوقني من تالميذ التعليم الثانوي من وجهة نظرهمة هو مستوى جودة اخلدمات االرشادية املوجه
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من وجهة  التوجيهي؛ العالئقي؛ الفكري -مث ما هو مستوى جودة أبعاد اخلدمات االرشادية: الوجداين؛ التعليمي
 . نظرهم؟

 أهداف البحث:
داف حبثية بدال من استكشافية، تستدعي منهجية اجراءها وضع أه -تعد الدراسة احلالية دراسة وصفية    

 فرضيات حبثية، وهي تشكل اجابة على تساؤل الرئيس والتساؤالت الفرعية املصاغة يف مشكلة البحث، ونعرض
 هذه األهداف كما يلي:

بالتعليم    املوهوبني  املتفوقني لطالب: قياس مستوى "جودة اخلدمات االرشادية" املوجهة الالرئيسالهدف 
 الثانوي.
املتفوقني  لطالباملوجهة ال اخلدمات االرشادية الوجدانية" بعد: قياس مستوى جودة " ولالفرعي األ الهدف

 بالتعليم الثانوي.
 لطالباملوجهة الالتعليمية"  –بعد اخلدمات االرشادية التوجيهية : قياس مستوى جودة " ثانيال الفرعيالهدف 

 املتفوقني بالتعليم الثانوي.
املتفوقني  لطالباملوجهة ال بعد اخلدمات االرشادية العالئقية"توى جودة " : قياس مسثالثال الفرعيالهدف 

 بالتعليم الثانوي.
املتفوقني  لطالباملوجهة ال بعد اخلدمات االرشادية الفكرية": قياس مستوى جودة " رابعال الفرعيالهدف 

 بالتعليم الثانوي.
 االصطالحي للمتفوقينالتحديد 

أحد مؤشراته؛ وباعتبار  التحصيلويعد الموهبة تفّوق الدراسي واحد من بني جماالت يقرتح جانييه أن ال        
تعبريا عن املستوى العقلي الوظيفي للفرد، فهو من أكثر الطرق استخداما يف الكشف عن التفّوق يف هذا األخري، 

، 2002 وديسريت، الشربيين .%90يزيد تحصيله عنالطفل الذي  موهوباالواليات املتحدة األمريكية، ويعد 
   269ص

  :172، ص1999  من جهة أخرى يذكر جروان
صورة واضحة عن جماالت القوة والضعف للطالب ىف املوضوعات  تعطي اختبارات التحصيلأن "  

نه يبدو من الدراسية املختلفة؛ ونظرًا لعدم وجود اختبارات حتصيل مقّننة منشورة ىف الوطن العرىب، فإ
برامج تعليم املوهوبني واملتفوقني االستفادة من نتائج التحصيل الدراسى كما  ىالضرورى للقائمني عل

تعكسها درجات الطالب ىف املواد الدراسية جمتمعة، أو ىف املواد الدراسية املرتبطة بنوع اخلربات الىت يقّدمها 
عينة فإنه ميكن الىت تعقد ىف اهاية مراحل دراسية م نتائج اختبارات التحصيلالربنامج. وإذا توّفرت 

 ".واملتفوقني عر ف على الموهوبينلتلاستخدامها 
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" الطلبة  والدي ينص على أنهم المتفوقونطلبة لل  لفتحي جروان لتعريف االصطالحياتبني ختتار الباحثة و 
ية اخلاصة، قدرهتم على األداء الرفيع يف اجملاالت العقلية واإلبداعية والنفسية والقيادية واألكادمي الذين يعطون دليل

مما يؤكد حاجتهم لربامج تربوية خاصة أو/و مشاريع خاصة ونشاطات لتلبية احتياجاهتم يف جماالت تفوقهم 
وموهبتهم والي ال تقدمها املدرسة العادية عادة، وذلك من أجل الوصول هبم إىل أقصى ما تسمح به إمكاناهتم 

    59، ص 2002وقدراهتم."  جروان، 

: " هو تلميذ املرحلة الثانوية الذي يسجل حتصيال أكادمييا  أو دراسيا  رفيع للطالب المتفوق التعريف اإلجرائي
 يف ماديت الرياضيات والعلوم. 18/20أو ما يعادهلا حتصيل قدره  %90املستوى، حتصيال مقدرا بنسبة 

 : اإلرشاد النفسي التحديد االصطالحي لمفهوم
يدل على خدمة مهنية متخصصة متثل حمور برنامج التوجيه وتعىن  لنفسياإلرشاد ا   " 1997ف القذايف   يعرّ  

خاصة باجلوانب النفسية واالنفعالية وحتقيق التوافق االنفعايل والذهين واالجتماعي للطالب وزيادة قدرهتم على 
موضع التنفيذ مقارنة البدائل املتاحة واختيار أنسب احللول من بينها مث العمل على حتقيق ذلك االختيار ووضعه 

  24، ص1997يف ضوء الواقع املعاش".  القذايف، 
هو خدمة نفسية وتربوية تسهم يف حتسني العملية الرتبوية ( أن " االرشاد 2000في حين يذكر الحسيني)

جبوانبها املختلفة حيث تساعد الطالب على معرفة ذاته واختيار ما يناسبه من فروع دراسية متوفرة وتقدمي 
  39، ص 2000الرتبوية الي تدعم هذا االختيار ومواجهة املشكالت بأنواعها املختلفة".  احلسيين، املعلومات 
هو عملية هتدف إىل مساعدة الفرد على فهم  التوجيه واإلرشاد النفسي"   2001زبادي واخلطيب بينما يعرف 

دة وجتاوز املشكالت الي يعاين منها نفسه وقدراته وإمكانياته من خالل عالقة واعية خمططة للوصول به إىل السعا
من خالل دراسته لشخصيته ككل جسميا، عقليا، اجتماعيا وانفعاليا حىت يستطيع التوافق والتكيف مع نفسه 

  12، ص2001وجمتمعه ومع اآلخرين".  زبادي واخلطيب،
على إدراك قابليتهم جمموع اخلدمات الي تقدم للطلبة هبدف مساعدهتم " االرشاد على أنه الحلبوسيف ويعرّ 

وإمكانياهتم وميوهلم ودوافعهم ومشاكلهم بصورة واقعية وإدراك الظروف البيئية املختلفة والعمل على حتديد 
أهدافهم بالشكل الذي يتناسب واإلمكانيات الذاتية والظروف البيئية واكتساب القدرة على حل املشكالت الي 

لذات والتوافق االجتماعي مع اآلخرين هبدف التوصل إىل أقصى ما تواجههم وحتقيق حالة التوافق النفسي مع ا
  88، ص2002تسمح به إمكاناهتم من منو وتطور.  احللبوسي، 

ة االرشادية الرتبوي تعريف اخلدم -من التعاريف االصطالحية املذكورة لإلرشاد النفسي تستخلص الباحثةو   
 ، والذي نصه كالتايل:املنوطة بدور املختص
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مبين التلميذ املتفوق يف الدراسة احلالية     ن  املختص اىل املسرتشده م: هي كل نشاط موجّ ة االرشاديةالخدم
على جعل املسرتشد يفهم ذاته ويتعرف على قدراته وميوله وكذا مساعدته على حل مشكالته الوجدانية أو 

نفسية وأهدافه التعليمية وخياراته املهنية العالئقية أو التوجيهية أو الفكرية أو التعليمية ألجل حتقيق راحته ال
 املستقبلية.

 التعريف االجرائي لجودة الخدمة االرشادية:
تتحدد اجرائيا جودة اخلدمة االرشادية بتقدير التلميذ على أن املرشد يتدخل مبا يقدمه له من توجيهات       

التوجيهية أو الفكرية مبا  –أو التعليمية وحضور يف حياته ليساعده على حل مشكالته الوجدانية أو العالئقية 
بالدرجة الكلية احملصل  يسمح له بتحقيق أهدافه وراحته النفسية وشعوره بالرضا عن ما يقدمه له املرشد، معربا عنه

 التعليم الثانوي . الطالبهلذا الغرض واملوّجهة لالستجابة  عليها على األداة املصممة
 

احلالية يف تالميذ املرحلة الثانوية للصفني الثاين والنهائي جبميع ثانويات مدينة  حتّددت الدراسة حدود الدراسة:
يف  %)90ما يعادل نسبة حتصيل ( 20/18تلمسان باجلزائر، ممن حتّصلوا على معّدل عام يساوي أو يفوق 

 .2014-2013 ماديت الرياضيات والعلوم خالل السنة الدراسية
 

 :أهمية الدراسة
ية هذه الدراسة يف كون االرشاد النفسي والتوجيه يعد نشاطا ضروريا يف املؤسسات التعليمية فال خنتصر أمه     

بل هي ضرورية على مجيع املستويات التوجيهية نشاطا اختياري أو تفضيلي أو اضايف  -تعد اخلدمات االرشادية
لدى هذه املؤسسات وصناع القرار طموح التعليمية  احلضانة، التعليم االبتدائي، املتوسط ، الثانوي  إذا ما كان 

 جعل املؤسسة التعليمية مصدر رئيسي للثروة البشرية الفعالة.
ملا يرتبط هبذه املؤسسات من حركة وشخصيات يف نشاطا ضروريا التوجيهية   -اخلدمات االرشاديةكذلك تعد 

نفسية ، حتتاج اىل اختاذ القرارات طور النمو النفي االجتماعي تتعرض يوميا اىل حتديات جمتمعية واىل صراعات 
حباجة اىل من يرافقهم ألجل حسن تدبري  -الطالبا –بشأن اخليارات املتعددة ما جيعل هذه الشخصيات 

املهنية  -يومياهتم واختاذ قرارات صائبة ومناسبة لظروف حياهتم وطبيعة شخصياهتم سواءا مرتبطة خبياراهتم التعليمية
 العالئقية.  -أو خبياراهتم الوجدانية

وألجل هذه االعتبارات تعد الدراسة احلالية مهمة من حيث أاها تقدم تقديرا كميا للخدمات االرشادية ممثال يف 
 باعتبارهم "املتلقون" للخدمة االرشادية. الطالبقياس جودة اخلدمات من وجهة نظر ا
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 :للدراسة الحالية االطار النظري
 :كمدخل إلرشاد المراهقين الموهوبين  اطفي(نظرية دابروسكي) نظرية النمو الع

دابروسكي الصحة العقلية لألطفال والراشدين املوهوبني وذوي القدرات العالية، ووفر معلومات هامة درس       
نظرية النفسية ت الته الي عدّ نظري، واقرتح لفهم احلياة الداخلية املعقدة للموهوبني وحاجاهتم االرشادية املختلفة

 املختصة يف جمال منو املوهبة واالبداع؛ وهي تقرتح بعدين مها: املثريات املتزايدة ومستويات النمو. الوحيدة
املوهوبني، فهي غريزية أو األشخاص االثارة الزائدة منذ الطفولة لدى يذكر دابروسكي أنه ميكن مالحظة      
املزيد من تتطلب أجهزهتم العصبية فئدا ظهر هؤالء ميلهم ليكون لديهم نشاطا زائدا وتشتتا زاي ، حيثأولية

وان  ؛الستجابة للمثريات من أنواع خمتلفةلالنشاط نتيجة احلساسية العالية للجهاز العصيب، بل لديهم قدرة عالية 
واملشتق بشكل أويل من زيادة االثارة العاطفية والعقلية املوروثة تقود اىل تطوير البناءات  الوعي املمتد عند الفرد

ية الي تقود أو توجه النمو يف فرتة املراهقة والرشد؛ فكل من االثارات الزائدة ونظم القيم املتطورة حتقق حياة القيم
ل هذه الفروقات على الغالب يساء فهمها وال تسجّ و  ؛داخلية فريدة متيز املوهوبني على ااهم خمتلفني عن أقرااهم

 . لإلرشادحاجات املوهوبني 
 وعاطفية. ،وعقلية ،وختيلية ،وحسية ،نفس حركية :مثريات زائدة هي جود مخسولقد افرتض دابروسكي و 

قوة االثارة و  .هي وفرة من الطاقة اجلسمية واحلسية واالبداعية والعقلية والطاقة العاطفية بنظره، واالثارة الزائدة 
األفراد الذين لديهم موهبة ، فالرشد نمو العاطفة يف سنبالزائدة خاصة التخيلية والعقلية والعاطفية هلا عالقة اجيابية 

هلم طاقة عالية ودافعية يف و وطاقة جسدية زائدة هم فاعلون ونشيطون بشكل عال وهم مستمرون يف ذلك، 
ن ن منو الفرد وقدرته؛ هذه القدرات الي متكّ ان قوة املثريات املتزايدة مع املواهب اخلاصة تكوّ كما   اجلانب النفسي.
  ت وحتقيق مستويات أعلى من النمو.الفرد من حتقيق الذا

ستويات عاطفية عالية تظهر منذ بدايات حياهتم، ماألطفال املوهوبني واملراهقني وحىت الراشدين يظهر  كذلك
الذين ميتلكون أنظمة قيم نامية جيدة مييلون ألن يكونوا نشيطني جدا من الناحية العاطفية وهلم وعيا وفهما و 

ل وعواطف أكثر من أعمارهم وصادقون يف مشاعرهم مع ديهم قدرة على التحمّ كما أن ل  ،ملشاعر اآلخرين
 الراشدين ومع األطفال اآلخرين.

يعرفوا بأن مشاعرهم  أنفيسمح هلم بالتعبري عن مشاعرهم  ،اهم حساسون جدا فمن املهم تقدمي الدعم هلمألو 
 لإلرشادة. ان وجهات نظر دابروسكي د خماوفهم ويساعدهم على التكيف مع عواطفهم القوييبدّ فذلك  طبيعية

تذهب أبعد من جمال التكيف االجتماعي والتخطيط املهين حيث أاها تركز على الطاقة القوية للصراع الداخلي يف 
 منو وتطور البناءات القيمية.

والقدرة نظرية دابروسكي على العالقة بني املعارف والعواطف ومنو بناءات القيم والشدة  تدكّ يف األخري، لقد أ
 العالية عند املوهوبني واملبدعني.  
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اهتمامات  أولها، وهو البعد الثاين لنظرية دابروسكي، فهي مخسة مستويات من النمو: مستويات النموأما     
 تتصف باألنانية والقدرة على الفهم والتعاطف وفحص الذات.و الذات 

يف هذا املستوى بشكل أويل باجملموعات  ألفرادحيث يتأثر ا ،قيم اجلماعةتسود فيه ، أما المستوى الثاني
ازنة و وعلى الغالب تظهر لديهم أفكارا غري مت مون يف األخالقتكلّ في ،االجتماعية وبدمج القيم أو بأخالق أقارهبم

 أفقيا. حينها ويكون الصراع، جمموعة من القيم الداخلية مقررة ذاتيا لديهموسلوك غري ثابت ألنه ال توجد 
النمو التكويين، يطور الفرد احساساته وقيمه بشكل هرمي ويكون جمال الصراع الداخلي عموديا، وال  أما الثالث،

ان الصراع  .على ما هو لديه مع ماذا جيب أن يكون لديه يوجد عند الفرد رضا عما هو عليه بسبب التنافس
ودي وقلق واكتئاب ومشاعر عدم الرضا عن الداخلي بني مستويات العالية واملنخفضة ميكن أن يرافق بقلق وج

 النفس والشعور بالغرابة.
ان هذا املستوى ميثل النقطة الي تكتسب الشخصية حقيقة عمقها، حيث يبدأ األفراد يف تطوير جمموعة هرمية 

صراعات املراهقني يعيشون  بنيوقد لوحظ أن املوهو ؛ لكي خيتربوا األشياء غري الالئقة ويبحثون عن الكمال الذايت
يف هذا املستوى حباجة  ، وهم أخالقية بني الواقع وبني ما جيب أن يكون أي املثايل يف كل من أنفسهم وجمتمعهم

 .مساعدهتم للسري حنو حتقيق الذات اه وخميف بالنسبة هلم ومن الضروري اذكبرية اىل االرشاد، فاالنتقال غري موجّ 
ة بني املثايل والواقعي ألن األفراد يتعلمون كيف يعيشون وفقا تضيق الفجو فيه ختطيط الذات، : المستوى الرابع

طريقهم للوصول اىل  ايكونون قد وجدو  ألاهم بشكل جيد حنو حتقيق الذات ونألهدافهم، حيث يسري املوهوب
خرين واحساسا قويا مثلهم، فهم قادة فاعلني يف اجملتمع ويظهرون مستويات عالية من املسؤولية وخدمة اآل

اة، واحلكم التأملي مع اآلخرين واالستقاللية يف التفكري والعمل الواعي ومسات أخرى هلا عالقة بتحقيق باملساو 
 الذات.

حتقيق مثل الشخصية،  وهو مستوى ميثل أصالة الشخصية املثالية، حيث يتخلص املوهوبون  :المستوى األخير
هتم واحساسهم بأاهم يعيشون من أجل خدمة من االحنصار والتحلل وذلك عن طريق تكامل القيم واملثل يف حيا
باملقابل فعلى املستوى األدىن فان  لإلنساناالنسانية فيعيشون وفقا للمثل ومنو القيم العاملية من حب واحرتام 

 األفراد لديهم اهتماما قليال باآلخرين وغياب الصراع الداخلي عندهم لكواهم يسقطون صراعهم على األخرين
 أهدافهم بالنجاح املادي والقوة واجملد والعظمة والتفوق، فهم منافسون أشداء ودائما يرحبون كما تتحدد  .باللوم
   جتمعنا حيرتم ويكافئ مثل هؤالء. فم، منافس من السهل لديهم احلصول على مواقع قيادية يف جمتمع ألنه
ية والعقلية اجلانب احلسي اىل أنه عندما تفوق اجلوانب العاطفية واخليال (1972) وقد توصل دابروسكي     

 ؛واجلانب احلركي النفسي يف القوة فان هناك منوا كبريا للقدرات للوصول اىل مستويات عالية من تطويع الشخصية
وهذا هو النمط الذي ظهر يف دراسات املوهوبني ، اجلوانب العاطفية والعقلية هي أقوى املثريات املوجودةف

بأن األفراد الذين وصلوا اىل منو متقدما هم املوهوبون بشكل واضح، وعلى أية املراهقني؛  وتشري دراسات احلالة 
املتعددة، بل جيب توافر مثريات كثرية عاطفية ذات قوى  حال فأن الذكاء ليس منبئا كافيا على مستويات النمو
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ري على وجود قوى منائية مميزة، حيث أن قوة املثريات املتزايدة واملمزوجة باملواهب والقدرات اخلاصة تنبأ بشكل نظ
للحصول على مستويات عالية من النمو يف اطار نظرية دابروسكي ، فمفهوم القوى النمائية يضيف بعدا هاما يف 

املوهوبني خالل حياهتم؛ ولقد   واملراهقني فهمنا لسمات املوهبة ويقدم اجتاها جديدا لفهم النمو عند األطفال
يقرتح منوذج دابروسكي أسلوبا يف ، حيث لنمو يوسع مفهوم املوهبةم قوى او   أن مفه1986بيو وسكي  كتب

التعرف على األفراد الذين لديهم قدرات عقلية عالية فيما وراء اختبارات الذكاء التقليدية ويرسم أهدافا تربوية 
ة رعاية ؛ وتأيت الرتبية العاطفية مطلبا ضروريا ضمن خطءألجل حتقيق الذات ومنو القيم األخالقية لدى هؤال

جتعلهم الي أستري وغريهم اىل حاجات العاطفية واالجتماعية للموهوبني  املوهوبني، فقد أشارت هورلنجورت وليتا
يعانون سوء التكيف ومشاعر احلزن واألمل، فاملوهوبون خمتلفون وأحد أشكال االختالف، النضج املبكر 

Precocity ت هورلنجورت اىل حتقيق الرتبية العاطفية وقد سع ،الذي جيعلهم مرهفني عاطفيا واجتماعيا
خر فكانت ضمن ما تعلمه لألطفال املوهوبني كيف يتعاملون مع سخافة اآلخرين بصرب وحب واحرتام اآل

وبذلك قدمت أول منوذج لتكامل النمو املعريف والعاطفي مع املنهاج العادي،  ؛واالستقالل الداخلي وخدمة اجملتمع
-21، 2005براجمها كان هلا تأثريا طويال وعميقا على الطالب املوهوبني. كريغر، ،وقد أظهرت الدراسات بأن 

38  
       االجراءات المنهجية للدراسة:

 المنهج المستخدم: 
مت إتباع املنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا     

أو تعبريا كميا ،فالتعبري الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبري الكمي ويعرب عنها تعبريا كيفيا 
وتعد الدراسة   1995فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها.  بوحوش والذنيبات، 

 الحالية وصفية استكشافية.

ميذ التعليم الثانوي مبدينة تلمسان، حيث ل جمتمع البحث يف الدراسة احلالية يف تالمتثّ مجتمع البحث وعينته: 
بعد االتصال بعدد من  من تالميذ التعليم الثانوياملتفوقني  الطالباقصدية مكونة من اختارت الباحثة عينة 

 .بشكل تام ه هلمتلميذا استجابوا للمقياس املوجّ  31بلغت ن=  الثانويات، 
ستخدام أداة القياس" مقياس جودة اخلدمات االرشادية" استلزم حتقيق أهداف الدراسة احلالية اوصف األداة: 

 التعريف اإلجرائي الذي اقترحتهن مخسة أبعاد مت تعريفها اجرائيا استنادا إىل تضمّ و وهو من تصميم الباحثة، 
بعد االّطالع على مجلة من التعاريف االصطالحية وتبّنيها للتعريف االصطالحي احملدد آنفا. وقد متت  الباحثة
نعم؛ ال؛   ت كل بعد من هذه األبعاد خبمسة فقرات ذات اجتاه اجيايب، تقابلها ثالثة بدائل هي على التوايل:تغطي
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التقدير املتدرج:  ذات جودة عالية؛ ذات جودة   وذات 1؛ 2؛ 3 ؛ والي تعادهلا األوزان التالية:   نوعا ما
 ودة اخلدمات االرشادية املوجهة اليهم.  جلاملتفوقني   متوسطة؛ ذات جودة ضعيفة  لتقيم املستجوبني

وجتدر اإلشارة أنه متت مراعاة يف أثناء صياغة فقرات املقياس، وضوحها واحتوائها على فكرة واحدة فقط،     
 كلمات بسيطة  أو املركب وعن استخدام الفقرات الطويلة، وصيغة نفي النفي  واالبتعاد عن التعبري اللغوي املعّقد

 .أو عدم وضوح الفقرات بالنسبة له ستجيب يف التباس الفهملتجنب وقوع امل

 الخصائص السيكومترية لألداة:
من الصف الثاين  املتفوقني الطالبعينة من اعلى   1  انظر ملحق  فقرة  45مت تطبيق املقياس املكّون من       

 . شاري التوجيه واالرشادخدمات مستاللذان تقدم هلما يف الثانوية  ان الوحيدانوالنهائي ومها املستوي
ومتّثل  SPSSاحلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  باستخدام لفقرات املقياس مت إجراء التحليل اإلحصائيو 

وذلك حبساب ارتباط درجة الفقرة زة احصائيا املميّ  فقرات املقياسعلى  بقاءالغاء الفقرات الضعيفة واإل الغرض منه
؛ ومسح هذا االجراء االحصائي للباحثة باالحتفاظ بالنسبة لكل فرد ا على املقياسل عليهالدرجة الكلية احملصّ و 

القادرة على قياس املتغري    فقرة وهي30)  فقراته ب واملقدرةلنهائي نت املقياس اوالي كوّ  المميزة فقطبالفقرات 
  2   أنظر ملحقالذي صمّمت ألجل قياسه.

 :مؤشرات الصدق .1

ميّثل إحدى الوسائل املهمة يف احلكم على صالحيته؛ ويعين الصدق جودة االختبار  " إن تقدير صدق االختبار
بوصفه أداة لقياس ما وضع من أجل قياسه، وميزة الصدق من أكثر الصفات أمهية الي جيب أن يّتصف هبا أي 

النفسي،  ؛ "وقد صّنفت اجلمعية األمريكية للقياس 132،ص1999مقياس". الظاهر ومترجييان وعبد اهلادي،
الصدق إىل ثالثة أنواع هي: صدق احملتوى وصدق البناء، والصدق املرتبط باحملّكات اخلارجية". أبو حطب 

وهو   -  وقد حرصت الباحثة على حتّقق نوعني من الصدق بالنسبة للمقياس احلايل165،ص1986وآخرون،
 ومها الصدق املنطقي وصدق البناء.-كاف لتحّقق صدق املقياس

صدق املنطقي عن طريق احلكم على مدى متثيل االختبار للظاهرة من خالل أبعاده والفقرات املكونة ويتحّقق ال
لكل بعد، ويتم ذلك من خالل تعريف أبعاد املقياس، ومن خالل التصميم املنطقي للفقرات حبيث تغطي 

 ة األدبياتوقد حل لت الباحث ؛ Allen & Yen,1979املساحات املهمة لكل بعد من أبعاد املقياس. 
املتعلقة باالرشاد النفسي وخدماته حتليال منتظما لتتمّكن من حتديد أبعاد "مقياس جودة اخلدمات االرشادية" ، 
وصيغت الفقرات لتغطية كل بعد من األبعاد احملّددة للمقياس بعد تعريفه إجرائيا كما سبق ذكره؛ وبذلك اعترب 

 . هذا النوع من الصدق متوفرا
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خرى، يعد حتليل الفقرات وسيلة أساسية ألجل حتسني نوعية الفقرات وبالتايل حتسني نوعية من جهة أ     
مع الدرجة الكلية  ارتباط مرتفعمتييزا هي تلك الي هلا  أن أفضل الفقرات  إذ Ebel,1972,p383املقياس. 

ضعت فقرات   وألجل ذلك أخ13، ص 1999للمستجوب على االختبار.  الظاهر ومترجييان وعبد اهلادي،
 الدرجة الكليةبالتحليل اإلحصائي بواسطة الحقيبة االحصائية بحساب معامالت ارتباط كل فقرة املقياس إىل 

  بالنسبة لكل فقرات املقياس. 0.01عند مستوى داللة وجاءت معامالت االرتباط فقرات املقياس كلها مميزة 
  2أنظر ملحق 

 :الثبات
اهيم األساسية يف القياس، جيب توافره يف املقياس لكي يكون صاحلا "يعد مفهوم الثبات من املف     

  "كما يعد شرطا مهما لتأكيد صدق 143، ص1990 والعجيلي، لالستخدام". اإلمام وعبد الرمحن
قامت الباحثة بحساب   وألجل حساب ثبات املقياس احلايل، 85، ص1989االختبار". ثورندايك وهجني،

الذي يظهر االتساق يف أداء الفرد من فقرة إىل أخرى؛ " ويرتجم هذا املعامل خلي معامل ألفا لالتساق الدا
  وقد بلغ 210، ص1983متوسط املعامالت الناجتة عن جتزئة االختبار إىل أجزاء بطرق خمتلفة". عبد الرمحن،

ر معامل قدّ نما ( ؛ بي0.907وبعد التعديل بلغ) ( 0.740)معامل ألفا لالتساق الداخلي للمقياس احلايل قيمة 
 معامالت الثبات( : جدول 3) أنظر ملحق  (0.737) الثبات بواسطة التجزئة النصفية قيمة

يف األخري، حتّقق كل من صدق وثبات املقياس بشكل مرضي، مما جيعل املقياس صاحلا كأداة الستكشاف     
 ينة تلمسان.جودة اخلدمات االرشادية ملستشاري التوجيه واالرشاد النفسي بثانويات مد

 النتائج: ومناقشة تفسير
 . المتفوقين لطالبلالهدف األول: قياس مستوى جودة الخدمات االرشادية الموجهة 

على  عينة اللتحّقق من هذا اهلدف مت حساب املتوسط احلسايب للدرجات احملصل عليها بعد استجابة أفراد     
  12.291  واالحنراف املعياري بلغ قيمة  58.096مقياس جودة اخلدمات االرشادية"، حيث بلغ قيمة  "

  واستدل على الفرق ما بينهما باستخـدام االختبار التّـائي 60كما مت حساب املتوسط النّـظري والذي بلغ قيمة  
 التايل:  1 كل ذلك يف اجلدول  يعرض. و 0.001لعيّـنة واحـدة واختبار داللته عند مستوى 

 
ائي لعينة واحدة الختبار الفرق بين المتوسط النظري والمحسوب للدرجة نتائج االختبار الت(: 1جدول)

 مقياس جودة الخدمات االرشادية الكلية على 
 

 المتوسط
 النظري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطأ
 المعياري

 النسبة
 التائية

مستوى لداللة عند  درجة الحرية
0.001 

 الد 30 26.316 2.207 12.291 58.096 60
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القيمة التائية احملسوبة جاءت دالة على أن الفرق   أن 1ظهر من نتائج التحليل االحصائي املبينة يف اجلدول ي     
سط احلسايب بني املتوسطني احملسوب والّنظري هو فرق جوهري حـقيقي وليس نامجا عن الصدفـة ، وحيث أن املتو 

  يعد ضعيفا. مستوى جودة الخدمات االرشاديةفان  نظريال من املستوى املتوسط أقل لدرجات أفراد العينة 
معرفة " هدفت اىل  ( التي 1986دراسة هوتشينسون وبوتورف  )مع  متفقة وتأيت هذه النتيجة يف العموم      

نظر الطالب" وهي الي نعدها األكثر متاثال مع مشكلة حبثنا  وجهة من ممارستها ومدى اإلرشادية اخلدمات 
اءات تطبيقها  نوع العينة وحجمها ونوع األداة املستخدمة  والي توصلت  اىل أن اخلدمات الي احلايل واجر 

 املهين ويليها اإلرشاد خلدمات املرشد ممارسة هي بنسبة ضئيلةبأكثر حاجة اليها وال تقدم هلم اال  الطالبا
 اإلرشاد النفسي. مث بالكليات اخلاصة املعلومات

أن تالميذ مل يستفيدوا كما جيب من الىت توصلت اىل  (2007فنطازي ولوكيا )دراسة نتائج مع  متفقة و
خدمات اإلرشاد الفردي كاملتابعة النفسية مثال، مع ذلك اتفق تالميذ اجلذوع املشرتكة على أاهم استفادوا أكثر 

 من خدمات اإلرشاد اجلماعي  خدمة اإلعالم والتوجيه .
والي كانت عينة مستجوبيها مستشاري التوجيه  سة عطار وبريشيمتعارضة مع نتائج درابينما هي      

املمارسة اإلرشادية موجودة وبشكل قوي وبكل عناصرها يف مؤسسات العليم الثانوي، حبيث  أنفسهم، على أن  
 حيقق مستشاري التوجيه واإلرشاد املدرسي واملهين على أرض الواقع ما هو مسطر يف اجلريدة الرمسية؛ غري أن هذا

عينة مستجوبيها مستشاري التوجيه أنفسهم باختالف الدراسة  حينما نعلم  تعرضا حقيقيا أو مقنعا ال يعدا
 .الطالباحلالية حيث املستجوبني هم ا

باململكة  فيد االشارة اىل أن الدراسة احلالية جائت متعارضة النتائج مع دراسات الي أجريت كما أنه من امل  
 لطالبال وآراء مرضية إجيابية فعالية توجدوالي توصلت اىل أنه  (1997الجيماز)من لكل  العربية السعودية
 لدور والتلميذات لطالبال وآراء مرضية إجيابية فعالية الرتبوي توجد اإلرشاد واملرشدة يف املرشد لدور والتلميذات
 معمور دراسةاملقررات؛ و نظام سالنفسية مبدار  و االجتماعية اجلوانب يف الرتبوي اإلرشاد واملرشدة يف املرشد

 واقعية ممارسة متارس باملدرسة املرشد هبا يقوم الي اإلرشاد التوجيه عملية ن( التي توصلت الى أ1991وحمزة )
 و مثالية ببع  مدن اململكة العربية السعودية.

 . المتفوقين لطالبالالموجهة  الخدمات االرشادية الوجدانية بعدالهدف الثاني: قياس مستوى جودة  
 ىللتحقق من هذا اهلدف مت حساب املتوسط احلسايب للدرجات احملصل عليها بعد استجابة أفراد عينة عل     

واحنراف   14.096اخلدمات االرشادية الوجدانية، حيث بلغت قيمة املتوسط احلسايب هلذا البعد  فقرات بعد
 :   كما هو مبني يف اجلدول التايل3.293املعياري  

 توسطالم
 النظري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الخطأ
 المعياري

 النسبة
 التائية

 مستوى  الداللة درجة الحرية
 0.001عند 

 دال 30 24.156 0.583 3.293 14.096 20
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وقد أظهرت اجلداول كذلك داللة الفرق بني املتوسط احلسايب والفرضي والي  كانت دالة احصائيا حيث بلغت  

 من أقلملا كان املتوسط احلسايب . و 0.001  وهي دالة عند مستوى داللة 24.156النسبة التائية  قيمة 
منخفضا.ت االرشادية الوجدانية كان الخدماالفرضي فنقدر بأن مستوى جودة   

 لطالبالالموجهة  التعليمية –بعد الخدمات االرشادية التوجيهية الهدف الثالث: قياس مستوى جودة 
 المتفوقين
وللتحقق من هذا اهلدف مت حساب املتوسط احلسايب للدرجات احملصل عليها بعد استجابة أفراد عينة        
التعليمية، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي  –الخدمات االرشادية التوجيهية  فقرات بعد ىعلالبحث 

 التالي:ن في الجدول كما هو مبي      4.349) وانحرافه المعياري 19.225لهذا البعد  
 

 المتوسط
 النظري

 المتوسط
 الحسابي

 الخطأ االنحراف المعياري
 المعياري

 النسبة
 التائية

مستوى الداللة  درجة الحرية
 0.001عند 

 دال 30 24.614 0.781 4.349 19.225 20
 

غت وقد أظهرت اجلداول كذلك داللة الفرق بني املتوسط احلسايب والفرضي والي كانت دالة احصائيا حيث بل
. وملا كان املتوسط احلسايب أقل من 0.001  وهي دالة عند مستوى داللة 24.614قيمة النسبة التائية  

 كان منخفضا. التعليمية –الخدمات االرشادية التوجيهية الفرضي فنقدر بأن مستوى جودة 
 .متفوقينال لطالبالالموجهة  بعد الخدمات االرشادية العالئقيةالهدف الرابع: قياس مستوى جودة 

البحث للتحقق من هذا اهلدف مت حساب املتوسط احلسايب للدرجات احملصل عليها بعد استجابة أفراد عينة      
 11.774الخدمات االرشادية العالئقية، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي لهذا البعد   فقرات بعد على

 كما هو مبين في الجدول التالي:    3.584وانحرافه المعياري )
 

 المتوسط
 النظري

 المتوسط
 الحسابي

 الخطأ االنحراف المعياري
 المعياري

 النسبة
 التائية

مستوى الداللة عند  درجة الحرية
0.001 

 دال 30 18.290 0.643 3.584 11.774 14
وقد أظهرت اجلداول كذلك داللة الفرق بني املتوسط احلسايب والفرضي والي كانت دالة احصائيا حيث بلغت 

. وملا كان املتوسط احلسايب أقل من 0.001  وهي دالة عند مستوى داللة 18.290النسبة التائية  قيمة 
 كان منخفضا. الخدمات االرشادية العالئقية الخدمات االرشادية العالئقيةالفرضي فنقدر بأن مستوى جودة 
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 .المتفوقين لطالبالالموجهة  بعد الخدمات االرشادية الفكريةالهدف الخامس: قياس مستوى جودة 
عينة الل عليها بعد استجابة أفراد للتحقق من هذا اهلدف مت حساب املتوسط احلسايب للدرجات احملصّ           
 وانحراف 13 قيمةالمتوسط الحسابي لهذا البعد  ، حيث بلغ الخدمات االرشادية الفكرية فقرات بعد ىعل

 كما هو مبين في الجدول التالي:    3.356معياري )
 

 المتوسط
 النظري

 المتوسط
 الحسابي

 الخطأ االنحراف المعياري
 المعياري

 النسبة
 التائية

مستوى الداللة عند  درجة الحرية
0.001 

 دال 30 21.564 0.602, 3.356 13 12

 
حيث بلغت  ،ل كذلك داللة الفرق بني املتوسط احلسايب والفرضي والي كانت دالة احصائياو وقد أظهر اجلد 

. وملا كان املتوسط احلسايب أقل من 0.001  وهي دالة عند مستوى داللة 21.564نسبة التائية  قيمة ال
 كان منخفضا. الخدمات االرشادية الفكريةالفرضي فنقدر بأن مستوى جودة 

 بواقع  أـشكال اخلدماتاملتعلقة ألجل مناقشة هذه النتائج ا مل تتوفر دراسات سابقة يف البيئة اجلزائرية و     
( التي 1986دراسة هوتشينسون وبوتورف) بل الدراسة الوحيدة على حد علم الباحثة هي دراسة ،االرشادية

 كما إليها حاجة يف الطالبابينما " %21خدمات االرشاد النفسي متارس يف الواقع بنسبة توصلت الى أن  
هذه النتيجة ما توصلت  تفقتاخلدمات ذو مستوى ضعيف؛ و مستوى ، مما يعين أن %60بنسبة " تكون ينبغي أن

ضعيف أو هي مبستوى املتفوقني  لطالبمقدمة ال الخدمات االرشادية الوجدانيةاليه الدراسة احلالية من أن 
 .منخف 

وقد تكون أسباب هذه النتائج املفضية اىل املستوى املنخف  جلودة اخلدمات االرشادية املقدمة من طرف 
ويدعم رأينا هذا ما العمل السلبية أو املعوقات الي حتيط مبمارسة مهامهم  مستشاري التوجيه واالرشاد هي ظروف

مستشاري التوجيه واالرشاد توصل الباحثان اىل أن أغلب حيث   2007   دراسة فنطازي ولوكياأشارت اليه 
معوقات ان استبياستجابوا بنعم حملاور فردا   41باملؤسسات التعليمية لوالية قسنطينة  عينة البحث مقدرة ب: 

% ملعوقات  86.03ونسبة  % ملعوقات خدمة اإلعالم ،  80.63نسبة  الحيث بلغت  ،خدمات اإلرشاد
 % ملعوقات املساعدة النفسية. 83.01 نسبة % ملعوقات التقومي و 80.63 ونسبة خدمة التوجيه،

غري أنه يف  ردي بالتلميذالنصوص الرمسية تؤكد على ضرورة التكفل الف فعلى الرغم من أنمن جهة أخرى،      
مستشار التوجيه على تقدمي خدمات اإلرشاد اجلماعي بعيدا عن خدمات اإلرشاد الفردي وذلك يعتمد  الواقع 

فضال عن توليه مهام ادارية تشغله  باملؤسسة التعليمية املكّلف بتقدمي خدماته هبا؛ الطالبعداد اأ نظرا لكثرة
 .الطالبواملدروسة للمسرتشدين من اوتبعده عن تقدمي الرعاية املنتظمة 

 كما يصبح مهما وضروريا يف ظل املقاربة احلديثة لالرشاد والتوجيه الي تنص عليها النصوص الوزارية
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 متوفري امكانات التدريب للمستشارين وتزويدهم بأدوات الفحص والقياس الي هي أدوات املمارسة املهنية  ملهامه
 االرشادية.

 التوصيات:
 تهي الدراسة احلالية اىل التوصيات التالية نذكرها كما يلي:تن    
نوصي من خالل هذه الدراسة بتوفري خدمات اإلرشاد النفسي يف مجيع مستويات التعليم، حبيث تشمل     

احلضانة واالبتدائية واملتوسطة والثانوية واجلامعة من منطلق أاها ليست نشاطا "إضافية" أو " كماليا"، بل هي 
ت ضرورية داخل املؤسسات التعليمية إذا ما كان لدى هذه املؤسسات وصناع القرار طموح جعل املؤسسة خدما

 لسيما يف حالة املوهوبني. در رئيسي للثروة البشرية الفعالةالتعليمية مص
 كما نوصي بالعمل على تصميم برامج ارشادية وخطط ارشادية يف سياق حتقيق أهداف اجملتمع ومؤسساته وحتقيق

 .لدى األفراد، لسيما يف حالة املتفوقني دراسيا وهم خنبة املستقبل التوافق النفسي االجتماعي واالجناز يف احلياة
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التي تدعم تنمية التفكير واإلبداع لدى الطلبة في  التفاعلية البرمجيات الحاسوبية

 العلوم والرياضيات

 

 عداد: الدكتور مفيد أبوموسىإ

 فرع األردن -الجامعة العربية المفتوحة

m_abumusa@aou.edu.jo  

 تطوير اإلبداع والتفكير النقدي في التربية والتعليمورقة مقدمة للندوة اإلقليمية: 

 2015إبريل  23 – 22مملكة البحرين 

 ملخص الورقة:

مواصفات ومعايير تصميم البرمجيات الحاسوبية  بعض هدفت الورقة الحالية إلى توضيح
كيفية التفاعلية والتي تنمي عادات العقل وتخدم فئة الموهبين والمتفوقين، كما تعرض أمثلة توضح 

استخدام تلك البرمجيات في تنمية التفكير الناقد واالبداعي للطلبة في الرياضيات والعلوم. وبالتحديد 
تحاول الورقة االجابة عن السؤالين التاليين: ما مواصفات ومعايير تصميم البرمجيات الحاسوبية 

تنمية التفكير لدى التفاعلية التي تنمي عادات العقل؟، وكيف يمكن توظيف تلك البرمجيات في 
الطلبة الموهوبين؟. ولالجابة عن األسئلة السابقة تم الرجوع للعديد من الدراسات الستخالص 
مواصفات ومعايير لتصميم البرمجيات الحاسوبية التفاعلية، كما قدمت الورقة العديد من األمثلة التي 

 توضح الكيفية التي يمكن أن توظف بها تلك البرمجيات. 

 لمفتاحية:الكلمات ا

 البرمجيات الحاسوبية التفاعلية، برمجيات المحاكاة، التفكير الناقد، الطلبة الموهوبين.
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 مقدمة:

بقدرتهم على حل المشكالت وقبلولهم للتحدي ويتميزون بطرحهم  ينيتصف الطلبة الموهوب

تهم واستخدامهم لألسئلة المثيرة للتفكير ويميلون الكتشاف معرفة جديدة من خالل اعتمادتهم على ذوا

ولعل النشاطات والمهمات . (Gadanidis; Hughes & Cordy, 2011)أدوات مختلفة تحفز تفكيرهم 

التي تقدمها المدرسة في الوضع االعتيادي ال تشكل تحديا للطلبة الموهوبين، مما يستدعي رعايتهم 

رشادهم ألدواتيبشكل خاص وتحف تساعد على تنمية  زهم من خالل طرح مشكالت مفتوحة النهاية وا 

 . (Koshy; Ernest and Casey, 2009)تفكيرهم 

أصبح  ارسلتدريس في العديد من المدالخاصة بااستخدام البرمجيات الحاسوبية انتشار  إن

تلك البرمجيات بعدة تصنيفات تتناسب مع الغرض منها  المختصون  . وقد صنفواقعا ملموسا

جيات مخصصة للمحاكاة، وأخرى مخصصة للعرض وبرم ،برمجيات للتدريب والممارسة :فهناك

 ;.Abu Mosa (2008).; Adha (2007))) والشرح. وقد برهنت الدراسات التربوية المختصة

Gadanidis (2005)   بهذا المجال فاعلية تلك البرمجيات في رفع سوية التحصيل الدراسي لدى

حو المادة الدراسية وكذلك نحو اتجاهات ايجابية ن كذلك برهنت على أثرها في تكوينالطلبة. و 

 االسلوب التدريسي المعتمد عليها.

 .Gadanidis, G. (2007) & Gadanidis, G., & Borba, M)كما تشير بعض الدراسات 

إلى أن الربط بين الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المواد الدراسية يساعد الطلبة   ( (2008)

بة لديهم وقد وظفت تلك الدراسات نمط التعلم المتمازج كأسلوب تدريسي. الموهوبين على تنمية الموه
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(   Adhami, (2007); Gadanidis; Hughes & Cordy (2011)في حين استخدمت بعض الدراسات )

ئل التكنولوجية من مثل استخدام التعليم اإللكتروني والتعلم الذاتي من خالل االبحار االعديد من البد

 ذاتيا. وقد أثبت تلك األنماط فاعليتها مع الطلبة الموهوبين.ستكشاف المعلومات في االنترنت وا

ان استخدام التكنولوجيا مع الطلبة الموهوبين بفاعلية قد يكون من خالل تكليفهم بمهمات 

ذات معنى، على ان تتصف تلك المهمات بأنها ذات ارتباط وثيق بمشكالت حياتية وموضوعات 

لوم والفن وغيرها، ومن ثم توضيح دور التكنولوجيا التي تعمل كأداة مساعدة دراسية أخرى مثل الع

على إثراء التفكير وتساهم في التأكد من صحة الحدس الذي يتولد لديهم عند وضعهم في مواقف 

 مشكلة. 

( أنه من خالل تعلم الطلبة لموضوعات الهندسة Abu Mosa, 2008أثبتت بعض الدراسات )

ن األشكال الهندسية وخصائصها والعالقات بينها مما يجعل موضوع الهندسة نقطة فإن الطلبة يتعلمو 

 انطالق طبيعية لتنمية تفكير الطلبة وحثهم على االبتكار واالبداع.

كما أكدت وثيقة المبادئ والمعايير الصادرة عن المجلس القومي لمعلمي الرياضيات 

التفاعلية في تنمية التفكير الناقد  اسوبيةالبرمجيات الح( أهمية توظيف NCTM.2000األمريكي )

والتفكير االبداعي لدى الطلبة. فمن خالل التفاعل مع البرمجية يمكن للطلبة ان ينمذجوا النظريات 

 الهندسية ويستكشفوا حاالت عديدة بدقة وسرعة، مما قد يعزز قدرة الطلبة على االستقصاء العلمي.

 (Li-Chiou; Lixin (2012)) دريس العلومكما بينت بعض الدراسات المتخصصة في ت

بشكل عام  المشكالت لدى الطلبة حل فاعلية المختبرات االفتراضية بشكل عام في تنمية مهارة
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فتعمل تلك المختبرات كوسيلة إلثارة التفكير وتحفيزه نحو االكتشاف  .والموهوبين منهم بشكل خاص

  واالبداع.

جيات التعليمية بشكل عام يجد أن هناك منحنيين لطرق بناء وتصميم البرمولعل المتتبع 

: المنحى األول يركز على التكنولوجيا (Mishra, S; Sharma, R,2006لبناء أي برمجية تعليمية )

المجردة ويمارسه في الغالب مختص الحاسوب والبرمجة، في حين يركز المنحى الثاني على التدريس 

ي هذا المنحى يكون التركيز على النظرية التربوية التي يجب واألساس التربوي للبرمجية التعليمية، فف

 ان تحققها البرمجية.

الخاصة بالتدريس  التفاعلية ولكن بالرغم من التطور في مجال انتاج البرمجيات الحاسوبية

إال انه ال يزال هناك عدم اتفاق على مواصفات ومعايير تصميم البرمجيات الحاسوبية التي تنمي 

. إن عدم االتفاق (Mishra, S; Sharma, R,2006)وتخدم فئة الموهوبين والمتفوقين  عادات العقل

الخاصة بالتدريس والتي يمكن ان توظف في  التفاعلية على مبادئ تصميم البرمجيات الحاسوبية

 تنمية التفكير بأنواعه تضعنا أمام العديد من المشكالت التي تحتاج إلى البحث والتقصي.

 :شكلةمال

اتفاق على مواصفات  أنه ال يوجدفي  تقصيها الحالية التي تحاول الورقة مشكلةال تتلخص

التي تنمي عادات العقل وتخدم فئة الموهبين التفاعلية و  ومعايير لتصميم البرمجيات الحاسوبية

والمتفوقين، كما أنه ال يوجد اتفاق أيضا على الكيفية التي يمكن بها توظيف تلك البرمجيات في 
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الحالية تحاول  الورقةالتفكير لدى الطلبة بشكل عام والموهوبين بشكل خاص، وعليه فإن تنمية 

 اإلجابة عن السؤالين التاليين:

 :األسئلة

التي تنمي عادات التفاعلية  ما مواصفات ومعايير تصميم البرمجيات الحاسوبية .1

 العقل؟

ير لدى الطلبة في تنمية التفك التفاعليةكيف يمكن توظيف البرمجيات الحاسوبية  .2

 الموهوبين؟ 

 :الهدف

معايير تصميم البرمجيات الحاسوبية التفاعلية والتي يمكن  الحالية إلى وصف الورقةتهدف  

ان تستخدم مع فئة الطلبة الموهوبين والمتفوقين. كما تهدف إلى تقديم أمثلة عملية توضح الكيفية 

االبداع لدى الطلبة في مادي العلوم التي يمكن ان توظف تلك البرمجيات في تنمية الموهبة و 

 والرياضيات بشكل خاص.

  همية:األ

الحالية أهميتها من قضية االهتمام بالطلبة الموهوبين والمتفوقين والعمل  الورقةتستمد 

باستمرار على دعمهم وتحفيزيهم للمزيد من التفوق واإلبداع. يضاف إلى ذلك أهمية توضيح الكيفية 

 ا األدوات التكنولوجية الحديثة في تطوير التفكير.التي يمكن ان توظف به
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 التعريفات اإلجرائية:

: هي نوع من البرمجيات الحاسوبية التي تمكن المستخدم من البرمجية الحاسوبية التفاعلية

التحكم والسيطرة  انشاء أشكال هندسية أو اقترانات جبرية أو إجراء تجارب مخبرية، ومن ثم تمكنه من

ات وتوظيفها بطريقة مقصودة إلظهار طريقته في التفكير مما قد يقود إلى اكتشاف على تلك األدو 

 (.1Geogebra2, PHETومن أمثلة تلك البرمجيات ) معلومات جديدة.

 أهم مبادئ تصميم البرمجيات الحاسوبية التفاعلية 

العديد من في األدب التربوي وجود  ر  ث  أ   تشكل الفقرات التالية إجابة عن السؤال األول فقد

التي تقود التعليم بشكل عام  )النظرية السلوكية، النظرية المعرفية، النظرية البنائية( النظريات التربوية

 ولعل المبحر في األدب التربوي يلمس التباين .والتي جاءت لتفسر الكيفية التي يتعلم بها الفرد

ريات التربوية أدى إلى عدم إن وجود مثل هذا االختالف في النظ الواضح  في تلك النظريات.

ويمكن االتفاق بين مصممي التدريس على معايير ومواصفات محددة للبرمجية التعليمية التفاعلية. 

تمثيل ذلك االختالف بالفرق بين تعليم الطفل استخدام جهاز المسجل لالستماع إلى الموسيقي، 

ة تعليمية تعلم الطفل كيفية تشغيل وتدريبه على اتقان العزف على البيانو، فمن السهل تصميم وسيل

المسجل، في حين يصعب تعليم الطفل اتقان العزف على البيانو من خالل برمجية تفاعلية. ان 

                                                           
1
 PHET is a suite of research-based interactive computer simulations for teaching and 

learning physics, chemistry, math, and other 

sciences.((https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics). 
 
2
 GeoGebra is an interactive geometry, algebra,statistics and calculus application, intended for 

learning and teaching mathematics and science from primary school to university level. 
(www.geogebra.org) . 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics
http://www.geogebra.org/
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التمثيل السابق يوضح الفرق بين التعلم اآللي والتعلم الذي يحتاج إلى بناء الخبرة من خالل ممارستها 

 . والمرور بها

خص بأن الغرض الذي نريد تحقيقة يحكم بالتأكيد الوسيلة ن ما يمكن استنتاجه مما سبق يتلإ

ن تكون أالتي يجب ان نوظفها للوصول للهدف. فإن كان الهدف تعليم الفرد مهارة روتينية فيجب 

نشاء تركيبات إالبرمجية المناسبة من نوع التدريب والممارسة ولكن  ن كان الهدف تعليمه التفكير وا 

 تلف في بينتها وطريقة عملها.مبتكرة فإن األداة يجب ان تخ

 أهم المواصفات التي يجب أن تتميز بها تلك البرمجيات ما يلي:

  مبدأ( :أدوات العقلMind tools ) 

  مبدأ( البيئات االفتراضية الديناميةOpen  Micro Worlds) 

  مبدأ أدوات المنطق(Tool Logic) 

 ( مبدأ الواجهات المتعددةMultiple Interface.) 

 مبدأ ال( تمثيل المتعددMultiple Representation) 

 وفيما يلي تعريف بتلك المواصفات والمعايير

  أدوات العقل:

وهي أي نوع من التطبيقات الحاسوبية أو البيئات االفتراضية التي تكيف وتطور للقيام بدور 

اعها لدى دمجه بنشاط عقلي بغرض تنمية مهارات التفكير بأنو وذلك من خالل الشريك مع المتعلم 

حين يعرفها البعض بأنها أي نوع من الوسائط المتعددة يساعد في . (Collins, 2000)ذلك المتعلم 



8 
 

المتعلم على السمو فوق حدود عادات العقل )التذكر، نشاطات التفكير، تعلم حل المشكالت(. إن 

واالكتشاف والتعلم ن تلك البرمجيات تخلق بيئة تعليمية تدعم بناء المعرفة أالمعيار السابق يوضح 

كما تدعم السلوك االنعكاسي لدى المتعلم مما يتيح له فرصة التأمل في من خالل العمل والنشاط. 

طريقة تفكيره مما قد يتيح له تطوير ذلك التفكير. وهذا يتطلب بناء البرمجيات الحاسوبية بطريقة 

 مرنة تحاكي التفكير البشري وطرق التواصل المأثورة.

 : فتراضية الديناميةالبيئات اال

يمكن وصف أدوات العقل بأنها بيئات افتراضية دينامية؛ فتلك األدوات بطبيعتها يجب أن 

وهذا يعني أنه ال يوجد ، اتكون بيئات تعليمية مفتوحة بمعنى أنها ال تخدم درسا أوموضوعا محدد

صي، ولكنها تتيح دروس معدة مسبقا يتبعها المتعلم كما في البرمجيات من نوع التعليم الخصو 

للمتعلم حرية تطوير وابتكار األنشطة ضمن المجال المعرفي الذي تخدمه. ومن أمثلة تلك البيئات: 

( و Geometry Scketch Pad(، و برمجيات الرياضيات التفاعلية )LOGOبرمجية لوغو )

ت توظف وجميعها بيئا (.PHETوالمختبرات االفتراضية ) (Cabri( وبرمجية )Geogebraبرمجية )

 الذكاء الصناعي في بنائها.

تتميز تلك البرمجيات بأنها تسمح للمتعلم بأن يسيطر على الطريقة التي يمكنه إنشاء ما يريد 

بها مما يعكس طريقته في التفكير. فيمكن النظر لتلك البرمجيات على أنها أشبه باللعبة التي تعمل 

 رة.على تدريب العقل وتسمح له بحرية االختيار والسيط
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إن وجود مثل هذه األدوات في العلوم والرياضيات بوجه الخصوص خلق تحديا جديدا 

المنهاج أن يبتكر أمثلة  عللمعلمين ومعدي المناهج. حيث انه أصبح لزاما على المعلم أو واض

ونشاطات تمكن المتعلمين من خالل تفاعلهم ولعبهم بتلك البرمجيات أن ينمي لديهم عادات ومواقف 

 ر الناقد والتفكير االبداعي. ولعل هذا الجانب ال زال مسرحا خصبا لالبداع التربوي.التفكي

 مبدأ أدوات المنطق: 

ئات المفتوحة المتعلم من اكتشاف القضايا العلمية من زوايا مختلفة يتمكن أدوات العقل والب 

دد. فعلي سبيل وذلك من خالل تجريبه لحاالت مختلفة ومن ثم تمكنه من التوصل إلى استنتاج مح

يمكن للمتعلم أن  (كمثال على برمجية لمحاكاة الهندسة اإلقليدية) Geogebraالمثال في برمجية 

يصل عدد تلك الطرق إلى ثمان  فقد ،يجرب إنشاء مربع مثال بعدة طرق انطالقا من خواص المربع

وبالمثل تلك  مما يتيح للمتعلم فرصة لتجريب حاالت عديدة وتمنحه مرونة في التفكير. ،طرق 

( التي تمكن المتعلم من تجريب حاالت متنوعة لحركة البندول PHET)المختبرات االفتراضية 

وتمنحه الحرية في تغيير زاوية الحركة، واختيار الكوكب الذي يريد اجراء التجربة عليه واختيار طول 

  .البندول مما يمكنه من اكتشاف العديد من النظريات التي تدرس في الفيزياء

هل تتناغم البرمجية حقا مع الواقع أم أنها تتناغم مع ما أنتجه العلم.  :وقد تظهر هنا قضية

جراء تجربة البندول في المختبر االفتراضي ال يكون هناك احتكاك، إال إن اجراء هذه إعند فمثال: 

ي درجة يمكن التجربة في الواقع ال يمكن أن يلغي االحتكاك، وكذلك األمر بالنسبة للجاذبية. فأل

وعليه فإن  الوثوق بالنتائج التي يمكن الحصول عليها من تلك البرمجيات في مثل هذه المواقف.
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معيار الدقة العلمية وتوافق البرمجية مع الواقع ومع ما هو مأثور من العلم معيار مهم للحكم على 

  البرمجية الجيدة.

ة نوعية لما يمكن أن يتعلمه الطالب ن تقدم البرمجية إضافأكما يتضمن هذا المعيار ضرورة 

في المختبر  هان يتعلمه من خالل إجراءأمقارنة بما يمكن في المختبر االفتراضي  من إجراء التجربة

إن المبدأ السابق يفتح آفاقا للمعلم والمتعلم في بناء نشاطات ذات معنى ويخفف الكثير من  الحقيقي.

 نشاطات مخبرية. الضجيج  الذي يرافق عادة التعلم من خالل

 مبدأ الواجهات المتعددة:

الواجهات لصفحات البرمجية الحاسوبية التفاعلية دورا هاما في عملية التعليم والتعلم؛  لعبت 

ألنها تحدد الطريقة التي يشكل بها المتعلم أفكاره. فالواجهة لصفحات البرمجية تمثل المعبر الذي 

انت الواجهة بسيطة وسهلة وواضحة كلما زادت الفرصة أمام يتعامل به المتعلم مع البرمجية. فكلما ك

وينصح حاليا باستخدام الواجهات الرسومية المعبرة، حيث يكون  المتعلم الستخدامها بفاعلية وكفاءة.

خدم أن يتعامل مع البرمجية بسهولة وال يحتاج إلى تلكل صورة أو شكل عمل محدد، مما يساعد المس

 ات.مساعدة في معرفة األساسي

كما يتضمن هذا المعيار عدم اضطرار المتسخدم إلى كتابة كود معين ليستخدم البرمجية. 

التي تتطلب كتابة كود بحيث تسهل  األجزاءتلك لفيقوم مصمموا البرمجية بإعداد واجهات رسومية 

ويشمل هذا المعيار  على المستخدم بناء تلك االيقونات دون الحاجة لتعلمه لغة من لغات البرمجة.

فيمكن للمعلم مثال أن يظهر بعض األيقونات ويخفي البعض  ؛أيضا امكانية التحكم في األيقونات
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نشاء أيقونات جديدة لم تكن إمكانية إلنشاط محدد مع  أو اآلخر لغرض تربوي أو تعليمي يراه مناسبا

 .لغة الواجهة الرسوميةموجودة أساسا ناهينك عن التحكم في 

فر مثل هذا المعيار في البرمجية يسهل على المعلم أيضا توظيفها في تعليم الطلبة إن تو 

وتمكنه من تصميم نشاطات ذات مستوى ذهني عال. فيركز المعلم في مثل هذه الحالة على طرح 

المشكلة التي سيفكر بها الطلبة، ومن ثم يدعهم مع البرمجية ليحاولوا اكتشاف الحل واستقصاء ما 

 .هامارواء

 مبدأ التمثيل المتعدد:

إن التطور التكنولوجي الحديث متمثال في )تطور شاشات الحواسيب وسرعة المعالجات  

نتاج برمجيات فعالة تتضمن الحركة والصور يات المستخدمة( مكن المبرمجين من إونجاعة الخوارزم

فمثال تمكن البرمجية  مكانية عرض المفهوم العلمي الواحد بعدة صورإيتضمن هذا المعيار والفيديو. 

المعهودة وتمكنه )تمثيل رياضي مجرد( المستخدم من كتابة قاعدة االقتران التربيعي بالصورة الجبرية 

وتمكنه من استكشاف عناصر ذلك  )تمثيل عددي( أو في جدول)تمثيل بالصور( من تمثيلها بيانيا

 إلى أخرى.التحويل من صورة رياضية كما تمكنه من  االقتران بسهولة ويسر،

 (+ ب س + جـ  2ق)س( = أ س  )مثال: كما تمكنه من كتابة االقتران بصورة رمزية مجردة  

لتغيير قيم أ، ب، جـ الكتشاف أثر التغير في هذه القيم على  ( Sliders) ومن ثم تكوين منزلقات

القترنات ويمتد مما يساعده على اكتشاف العالقات بين األشكال المختلفة لعائلة من ا شكل االقتران.

 ذلك الكشاف العالقة بين أنواع مختلفة من االقترانات.



12 
 

إن وجود مثل هذا المعيار في البرمجية الحاسوبية التفاعلية تفتح آفاقا واسعة للمعلم والمتعلم 

 ويكون لها أثر ايجابي نحو التعلم من أجل الفهم، ناهيك عن توظيفها كوسيلة لتنمية التفكير.

ابقة موجهة بشكل كبير نحو الغرض التعليمي أكثر من توجهها نحو الغرض ن المعايير السإ

التقني. فعند مراعاة تلك المعايير يمكننا الحصول على برمجية حاسوبية تفاعلية موجهة نحو التعليم 

والتعلم مما قد يساعد بشكل كبير على اتقان المفاهيم والتعمق فيها مما سيكون نقطة انطالق نحو 

 ت التفكير لدى الطلبة بشكل عام والموهوبين منهم بشكل خاص.بناء مهارا

 حقائق واحصائيات حول البرمجيات الحاسوبية التفاعلية 

لم يعد النقاش اآلن حول هل نستخدم البرمجيات الحاسوبية التفاعلية أم ال. فال يوجد خالف 

هاج والمعايير العالمية على ضرورة استخدامها في التدريس ويؤكد على ذلك ما جاء في وثائق المن

( والتي تؤكد على مبدأ NCTM,2000; NCTM focal points, 2008لتدريس الرياضيات )

التقنية. ويؤكد على ذلك أيضا تبني مؤلفي مناهج الرياضيات والعلوم في الوطن العربي بشكل عام 

ل مجلس التعاون دمج البرمجيات الحاسوبية التفاعلية في المناهج ويظهر ذلك جليا في مناهج دو 

 الخليجي واألردن بشكل خاص. 

ان البحث العلمي المتخصص في مجال تدريس الرياضيات والعلوم في السنوات الخمس 

الماضية زخر بعدد كبير جدا من األبحاث واألوراق العلمية المتعلقة بكيفية توظيف البرمجيات 

 حصائيات:الحاسوبية التفاعلية والجدول التالي يوضح بعضا من تلك اال
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  2011التي تحدثت عن استخدام البرمجيات الحاسوبية التفاعلية منذ عام  3عدد العناوين

التدريس بشكل   

 عام

التنمية المهنية 

 للمعلمين

حل  تطوير التفكير

 المشكالت

اير لا
 تايض

 16400 16700 16800 35600  نيو انع

 345 133 422 854  ةمكحملا

 مو لعلا

 18900 17600 16700 31800 نيو انع

 422 145 546 950 ةمكحملا

 

 لكشب تيصلا ةعئاذو  راشتنالا ةعساو  تحبصأ ار بجو يج لثم ةيجمر ب نأ ركذلا ردجي هنأ امك

 ةمئادو  ةيناجمو  ردصملا ةحو تفم اهنو ك اهمادختساب ن و حصني نيثحابلا نم ديدعلا نا ثيح ريبك

 ةز هجألاو  بو ساحلا زاهج لثم ةددعتم طئاسو  لالخ نم اهعم لماعتلا نم مدختسملا نكمتو  ريو طتلا

  .زاهجلا ىلع اهليمحتل ةجاحلا ن و د ةر شابم مو ر ك لجو ج لالخ نمو  ةيحو للا

 لتفاعلية لتنمية التفكيرتصور للكيفية التي يمكن بها استخدام البرمجيات الحاسوبية ا

فتتميز تلك المواد  بطبيعتها تنمي التفكير. مادتي العلوم والرياضيات من أهم المواد التي  لعل 

الفقرات التالية تمثل إجابة للسؤال بوفرة القضايا العلمية التي تشكل تحديا حقيقيا للطالب الموهوب. 

 .الثاني من أسئلة الورقة

                                                           
3
14/1/2015 خيراتب  ماقرألا هذه ىلع لوصحلل طقف لجوج نم يملعلا ثحابلاو وكسبا تانايبلا ةدعاق ىلإ عوجرلا مت   
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مجيات الحاسوبية التفاعلية لتنمية التفكير على اتباع الخطوات تتركز فكرة توظيف البر   

 اإلجرائية التالية:

 .إبدأ بنظرية رياضية أو علمية معروفة .1

 مثل تلك النظرية باستخدام البرمجية الحاسوبية التفاعلية. .2

 حاول ان تنشأ النظرية مستخدما البرمجية بطرق أخرى. .3

 د من عناصرها.حاول أن تحدث تغييرا على النظرية في واح .4

إسأل نفسك السؤال التالي: ماذا لو  قمت بـ...... )تغيير الزاوية، توصيل القطعة،  .5

 تغيير طول الخيط، ...(. 

 اتبع ذلك الحدس وتأكد منه باستخدام األدوات المتوفرة في البرمجية. .6

 جرب نفس الحدس بتجربة حقيقية. .7

 برهن صحة ما قمت به. .8

 األمثلة التالية من الرياضيات والعلوم. وتطبيقا للخطوات التالية أعرض

 المثال األول:

 اكتشاف نظرية جديدة انطالقا من نظرية فيثاغورس.

مساحة المربع المنشأ على الوتر تساوي  ه في المثلث القائمتنص نظرية فيثاغورس على أن

 مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائمة.
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تم طرح  Geogebraبرمجية بعد إنشاء النظرية باستخدام 

 السؤال التالي:

ماذا لو قمنا بتوصيل القطع المستقيمة كما في الشكل، فما 

 العالقة بين مساحة المثلثات الناتجة ومساحة المثلث األصلي؟

تمكننا البرمجية من حساب المساحات بسهولة فيكون الحدس 

 لة برهنة صحة ذلك االدعاء.هنا أن مساحة تلك المثلثات متساوية. ثم ننتقل لمرحلة محاو 

وانطالقا من هذه النقطة يمكن طرح أسئلة مماثلة ماذا لو أنشأنا 

مربعات كما في الصورة، ما العالقة بين مساحة أشباه المنحرفات المظللة 

 باألسود. هل يوجد نمط معين يمكن اكتشافة من خالل هذا اإلنشاء؟

تفكيرهم وتلعب ان الموقف السابق يشكل تحديا للطلبة وطريقة 

 البرمجية دورا مهما في تسهيل عملية االكتشاف وبناء التفكير الناقد ومن ثم إبداع شيء جديد.

 الموقف الثاني: إعادة اكتشاف كيف قاس البيروني محيط األرض؟

يمكن للمعلم أن يوجه الطلبة لمشاهدة الفيديو 

 التالي:

p://youtu.be/6gpENYL3mvkhtt 

ومن ثم يقوم الطلبة بمحاكاة الطريقة التي ابتعها 

http://youtu.be/6gpENYL3mvk
http://youtu.be/6gpENYL3mvk
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البيروني في قياس محيط األرض باستخدام البرمجية التفاعلية. إن الطلبة خالل هذه العملية يوظفوا 

العديد من المفاهيم والنظريات الرياضية بشكل عملي. ومن ثم يحاولوا باستخدام البرمجية تثبيت 

الزوايا وتغيير زاوية واحدة أو طول واحد في كل مرة وبعد جمعهم للمعلومات يمكنهم اكتشاف  بعض

مقدار الخطأ الذي وقع به البيروني، كما يمكنهم مقارنة تلك القياسات بما أعلنته وكالة الفضاء 

 األمريكية باستخدام األجهزة الحديثة.

 /http://phet.colorado.eduالموقف الثالث: تجربة البندول 

يمكن للطلبة من خالل هذا 

المختبر االفتراضي اكتشاف 

العالقات المختلفة بين الزمن 

الدوري من جهة وطول البندول 

من جهة أخرى، ويمكن كذلك 

دراسة تلك العالقة بين الزمن 

الدوري وكتلة الجسم المعلق، 

يد من العالقات كما يوضحها الشكل، إن عمل الطلبة في هذا المختبر قد وكذلك يمكن دراسة العد

يكون لمجرد توضيح تلك العالقات ولكن بالنسبة للطلبة الموهوبين قد يتعدى ذلك إلكتشاف المزيد 

 من العالقات التي لم يتم دراستها وربط تلك المعرفة بالرياضيات بصورة عالقات جبرية دقيقة.

 كاة ضربات الجزاء محاالموقف الرابع:

http://phet.colorado.edu/


17 
 

game-out-shoot-on/penalty-http://www.open.edu/openlearn/whats 

يقوم الطالب في هذه البرمجية بمحاكاة دور المدرب الذي يختار خمسة العبين لضربات الجزاء، 

وع التوجيه الذي سيقدمه لكل العب. ومن ثم يحدد استراتيجية محددة لتنفيذ ضربة ومن ثم يحدد ن

 الجزاء. 

إن استخدام هذه البرمجية يمكن الطالب من اختبار العديد من الخيارات، ويمكنه اكتشاف 

االستراتيجية األفضل الختيار وتنفيذ ضربات 

الجزاء؛ وذلك من خالل جمع البيانات من 

ا بيانيا وحساب االحتماالت لكل اللعبة وتمثيله

مرحلة ومن ثم يمكنه اكتشاف االستراتيجية 

 األفضل.

لعل استخدم مثل هذه البرمجية يساعد الطلبة على التفكير الناقد وتوظيف موضوع االحتماالت 

 بشكل جلي في اتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثوقة.

 الخالصة:

اصفات البرمجيات الحاسوبية التفاعلية يمكنهم من اختيار إن معرفة المعلمين لمعايير ومو   

الكيفية التي يمكن بها استخدام إن األمثلة السابقة تقدم تصورا مختصرا عن األفضل لطلبتهم، كما 

تحديا أمام المعلمين في ابتكار أنشطة هادفة أيضا  تضعو في تنمية التفكير الناقد.  تلك البرمجيات

 تثير تفكير الطلبة. 

http://www.open.edu/openlearn/whats-on/penalty-shoot-out-game
http://www.open.edu/openlearn/whats-on/penalty-shoot-out-game
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 بنء لدى األ بداعاإل ميةفي تن سرةاأل دور

  .عبير ديرانيةد

 العربية المفتوحة /األردن الجءمعة

 :المقدمة
ميثل  نهأل ؛األبناء إبداعات إطالقيف  اومهمًّ  أساسيًّا اعنصر   ئماملناخ األسري املال يعد

 تقدير،وال االحرتامعلى الثقة و  اكان قائم    إذاوخاصة  ميتها،اكتشاف املوهبة وتن أمام اكبي    احتديًّ 
ومتيزه والبيئة اليت يعيش فيها مبكوناهتا   ناانفردية اإل اهجت اجيابيةواحلرص على تنمية املشاعر اإل

وتنميته. فغياب دور  بدا عن دور املدرسة يف اكتشاف اإل أمهية سر كلها، فال يقل دور األ
 الحيث  ؛وتنميته بدا قد يعيق اكتشاف اإل سر املاتمر مع األ وصلاملدرسة يف التعاون والت

 . املدرسةهذا القصور من جانب  عويضت سر تاتطيع األ
يقلدها الطفل، فهي تعمل على تنمية  إاجيابيةيف توفي مناذج  سر دور األ ويتمثل

ويربز  إبداعاتهميارس  ن  فتقديرها للطفل وتشجيعه يؤدي به أل ،األبناء وهواياهتم إبداعات
 ل ويصوهنا وحيافظ على استمرارية انطالقها.ب ،طاقاته

النوا  األوىل اليت يتلقى هبا الطفل إشبا  حاجاته، حيث تبدأ من  األسر تشكل  هلذا؛
ومدى احتوائه على كافة  تناوله،مرحلة احلمل واالهتمام بصحة األم وبنوعية الغذاء الذي ت

احملافظة عليه من خالل الوقاية من اإلصابة و  ،لنمو اجلنني منوا  سليما   ضروريةالعناصر الغذائية ال
استخدام األدوية والوصفات اليت تتم خارج إطار الوصف الطيب،  دموع دية،باألمراض املع

 والعناية واملتابعة ومراجعة الطبيب املعاجل. 
هي العامل األول واألساسي يف تكوين الكيان اجملتمعي والرتبوي، حيث تاهم  األسر ف

 سر العادات والتقاليد والرتبية والدين، وتعترب األ هاألسر  يف تكوين شخصية الطفل وتعليم
من خالل صناعة بيئة تناسب وقدراهتم  طفالعند األ بدا مكون وعامل رئياي يف تنمية اإل
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 (. 7002 )قمر ، ساسيةألومهاراهتم ا بداعيةاإل
مراحل منوه املبكر  من األمور اهلامة واحلامسة يف حياته،  اللاالهتمام بالطفل خ إن  

حيث يبدأ يكتشف ما حوله من مكونات واستخدام اللغة،  ؛وخاصة يف سنوات الطفولة األوىل
وملس  يرافقها حب االستطال  والتعرف على األشياء واكتشافها من خالل رؤية تشكيالهتا

 واليت اجيدها ختتلف من مثي آلخر..  ؛سطوحها، ومسا  أصواهتا، والتعرف على مذاقها ورائحتها
اخلمس األوىل من حيا   وات( أن الان Torrance, 1987أشار تورنس )  ولقد

حيث يظهر لديهم اخليال الواسع من خالل  ،الطفل تعترب حامسة لتنمية القدرات اإلبداعية
خمتلف الوسائل واألساليب  مليت يطرحوهنا. وقد أكد على أمهية استخداا قصصألعاهبم وال

خالل هذه الانوات يتعلم لغة  فالطفل ،الرتبوية املالئمة ملااعد  الطفل على تنمية إبداعاته
يااعده على التفكي وحل  وذلك ويبدأ خالهلا حبفظ بعض الكلمات وتركيب اجلمل، دثةااحمل

. بعض الدراسات إىل أن الطفل يفكر ويتعلم من خالل اللغة واحملادثة وتشي املشكالت،
 .(0990)الكناين 

الرتبوية املالئمة ملااعد   ساليبأكد على أمهية استخدام خمتلف الوسائل واأل وقد
 على تنمية إبداعاهتم. بناءاأل

 .بناءلدى األ بدا يف تنمية اإل سر لبيان دور األ عىالبحث احلايل يا ن  فإ وعليه؛
 

 البحث وأسئلته: مشكلة
تاتلخص  األبناء،لدى  بدا يف تنمية اإل سر ضوء الدراسات الاابقة حول دور األ يف

للكشف عن مضامينها وتأثياهتا  تحليلما زالت حباجة إىل الدراسة وال عضلةم هناكالباحثة أن 
 .األبناءلدى  اإلبدا يف تنمية  األسر واملتمثلة بالتعرف على دور  ،املباشر  وغي املباشر 

  ميكن تأشي مالمح مشكلة البحث احلايل بالتااؤالت التالية: وعليه؛
 األبناء؟لدى  اإلبدا يف تنمية  األسر أين وصلت اجلهود املعرفية بشأن أدوار  إىل  -0
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 األبناء؟ لدى اإلبدا يف تنمية  سر األمنوذج املقرتح ألدوار األ ما  -7
 

البحث: أهداف  
لدى  اإلبدا يف تنمية  األسر الرئياي هلذا البحث يرتكز يف التعرف على دور  الغرض إن

 من خالل حتقيق األهداف التالية: وذلك األبناء؛
 .األبناءلدى  اإلبدا يف تنمية  األسر على أدوار  التعرف -0
 .األبناءلدى  اإلبدا يف تنمية  األسر مقرتح ألدوار  أمنوذج بناء -7

 
 البحث: أهمية

 :التالية اجلهات البحث هذا يفيد سوف
لدى  تنميته يف ماامهتهما وكيفية اإلبدا  بأمهية للوالدين الوعي بتوفي وذلك األسر ؛ -0

 .اإلبدا  تربية يف لألسر  الرتبوي الدور حول والعملية العلمية احلصيلة وزياد  األبناء،
 ماامهة أن اإلبداعية، كما بالرتبية الرتبويني اهتمام إثار  وذلك من خالل الرتبويني؛ -7

 مبدعني، أبناء بتوفي وذلك الرتبويني أمام املهمة ياهل لألبناء اإلبدا  تنمية يف األسر 
 خيلق ذلك أن كما األسر ، به بدأت الذي الدور إكمال إال ذلك بعد الرتبويني على ما

 .مبد  جيل إنشاء سبيل يف واملدرسة األسر  بني التعاون من جو ا  
 حول الدراسات كثر  من بالرغم أنه حيث مشابة؛ أخرى دراسات أمام اجملال تفتح -3

 األسر  لدور تتعرض مل الدراسات هذه أن إال متعدد ، جماالت يف لألسر  الرتبوي الدور
 .األبناءلدى  اإلبدا  تنمية يف

 
 اإلجرائية والمفءهيمية لمتغيرات البحث المعتمد: التعريفءت

 مع تتفاعل أن هلا أتيح ما وإذا بالقو ، ميتلكها الفرد لدى واستعدادات قدرات: اإلبداع
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 مقصود نشاط وهو فراغ، من يأيت ال وهو الفعل، إىل القو  من خترج فإهنا واخلربات املشاهدات
 يواجهه لتحد أو حلاجة استجابة يكون وقد للمجتمع، فائد  من فيه ملا حتقيقه إىل الفرد ياعى

 (.73: 7002 )عبدالعزيز،. املبد  الشخص
 وعدم والتغيات الضعف مبواطن والوعي للمشكالت حتاس عملية أنه: بإجرائي ا   ويعرف

 واختبار جديد ، فرضيات وصياغة والتنبؤ حلول عن والبحث املعلومات، يف والنقصاالناجام 
  جديد ارتباطات أو حلول إىل التوصل أجل من تعديلها أو صياغتها وإعاد  الفرضيات
 .لآلخرين النتائج توصيل أو ونقل املتوافر ، املعطيات باستخدام

 
 السءبقة: الدراسءت

 والرتتيب واألم األب تعليم ماتوى أثر: »بعنوان ( 0992سعاد  وآخرون ) دراسة
 .«البحرين بدولة املدرسة قبل ما أطفال من عينة لدى اإلبداعي التفكي قدرات يف الوالدي

 قدرات يف الوالدي والرتتيب واألم األب تعليم أثر تقصي إىل الدراسة هذه هدفت
 الدراسة عينة وتكونت البحرين، بدولة املدرسة قبل ما أطفال من عينة اإلبداعي لدى التفكي

 بطريقة اختيارهم مت نا ( من اإل001( من الذكور و)001منهم ) وطفلة ( طفل709) من
 . عشوائية

 يف تدني ا   األطفال أظهر بينما اإلبداعية، واملرونة الطالقة أداء بتفوق ائجالنت أسفرت وقد
 داللة ذو أثر ظهر كما واملرونة، الطالقة قدريت بدرجات مقارنة اإلبداعية األصالة قدر  درجات

 األم تعليم اتوىمل أخر وأثر اإلبداعية، واملرونة الطالقة قدريت يف األب تعليم ملاتوى إحصائية
 .اإلبداعية األصالة قدر  يف

 االبتكاري بالتفكي وعالقتها الوالدية املعاملة أساليب»( بعنوان: 0991) صاحل دراسة
 .«غز  حمافظات يف االبتدائية املرحلة أطفال لدى

 الوالدية املعاملة أساليب يف واالختالف التباين أثر عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت
 لدى االبتكاري بالتفكي ذلك وعالقة املختلفة غز  حمافظات يف االبتدائية املدارس أطفال لدى
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 هذه منو على يااعد الذي واالجتماعي النفاي الاياق على الضوءوإلقاء  األطفال، هؤالء
( ذكور 700) اجلناني من ( تلميذ100) من الدراسة عينة وتكونت كفها، أو القدرات

 الثقافية واالقتصادية االجتماعية املاتويات ذوي االبتدائية املدرسة أطفال ( إنا  من300)و
 بني إحصائية داللة ذات فروق وجود على الدراسة نتائج وكشفت غز ، مبحافظات املتوسطة
 وتوجد الوالدية، املعاملة أساليب مقياس على اإلنا  درجات ومتوسط الذكور درجات متوسط

 مقياس على اإلنا  درجات ومتوسط الذكور درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق
 والتفكي الاوية الوالدية املعاملة أساليب بني موجبة ارتباطيه عالقة ووجود االبتكاري، التفكي

 الاوية غي الوالدية املعاملة أساليب بني سلبية ارتباطيه عالقة ووجود األطفال، لدى االبتكاري
 درجات متوسطات بني يةإحصائ داللة ذات فروق ووجود األطفال، لدى االبتكاري والتفكي
 على املنخفض االبتكاري التفكي ذوي واألطفال املرتفع االبتكاري التفكي ذوي من األطفال

 .الوالدية املعاملة مقياس
حمافظة  أطفال لدى اإلبدا  لتنمية مقرتح برنامج فعالية»( بعنوان: 7009) أهل دراسة

 .«غز 
 غز ، حمافظة أطفال من عينة لدى اإلبدا  ماتوى على التعرف إىل الدراسة هذه هدفت

 املقرتح الربنامج أثر عن والكشف غز ، حمافظة طفالأ من لعينة اإلبدا  لتنمية برنامجوتصميم 
 . غز  حمافظة أطفال من عينة لدى اإلبدا  بعض تنميةل

( سنة  00) سن من إنا ( 00عينة الدراسة من عينتني جتريبية تضمنت ) وتكونت
( سنة  00) سن من إنا ( 00وضابطة تضمنت ) الربنامج، عليها طبق جتريبية كمجموعة
 . الربنامج عليها يطبق مل ضابطة كمجموعة

 اإلبدا  وتنمية األطفال عينة على الربنامج لتطبيق إاجيابيا   أثرا   الدراسة نتائج وأظهرت
 كي الربنامج هذا مثل إىل ماسة حباجة أطفالنا إنف املختلفة، األنشطة خالل من لديهم

 على كان سواء اإلبدا ، يف جديد  أفق حنو وقدراهتم طاقاهتم وتوجيه التحرر على يااعدهم
 الفلاطينيني األطفال وباألخص اللعب، جمموعات خالل من أو األسري أو املدرسي الصعيد

 الصعيد وعلى ،ومشكالته األسري الصعيد على صعبة حيا  ظروف من يعانون الذين
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 قمة يف أطفالنا أن إال الظروف كل من الرغم وعلى واالقتصادي، والاياسي االجتماعي
 العلم يف نضال ووسيلة حضار  ووسيلة تعلم وسيلة اإلبدا  فإن ولعبهم، بأفكارهم اإلبدا 
تنمية  يف اهتمامنا عن بعيدين أطفالنا ند  ال أن فيجب األماين، وحتقيق الدفا  ألجل

 .والتطوير والتنمية األطفال بشؤون املعنية املؤساات كافة هبم هتتم وأن والبد إبداعاهتم،
: األبناء لدى اإلبداعي التفكي تنمية يف األسر  دور»( بعنوان: 7000) الشعيل دراسة

 .«الاعودية العربية باململكة الرياض مدينة يف ميدانية دراسة
 اإلبداعي التفكي مهارات تنمية يف األسر  دور عن الكشف إىل الدراسة هذه هدفت

 من مكونة عينة على الدراسة أجريت وقد املوهوبني، الطالب نظر وجهة من األبناء لدى
 املوهوبني رعاية لربنامج املطبقة االبتدائية املرحلة مدارس خمتلف من موهوب طالب( 077)

 الرياض.  مدينة
اجملاالت حاب : أن ترتيب أبرزها من النتائج؛ من عدد إىل الدراسة توصلت وقد

األسر ، تفاعل  إبدا  سري،درجات موافقات العينة كانت على النحو التايل: التماسك األ
 االفتصادي، وأخيا  اجملال النفاي. الاجمل ألسر ،ا

 The Relationship between( بعنوان:7003) وآخرون Fearon دراسة
Parenting and Creativity in a sample of Jamaican Children. 

لدى  اإلبدا الوالدية و  مناطالعالقة بني األساليب واأل اختبارهذه الدراسة إىل  هدفت
حيث تبني أن النمط الالطوي كان  مهات،واأل باء( من اآل11( طالب و)22عينة من )

 باءلدى اآل اإلبدا وكذلك تبني أن ماتوى  ،رغم أنه مؤشر سليب ،لإلبدا  ا  هام ا  مؤشر 
 . أبنائهم بدا وهو مبثابة مؤشر إل أبنائهمأعلى من  كان  مهاتواأل

 Investigating the( بعنوان: 2013)وآخرون  Abad دراسة
Relationship of Parenting styles with Creativity and moral 

development in male preschoolers in Yazd City . 
والنمو  اإلبدا الوالدية وكل من  مناطالعالقة بني األ اختبارالدراسة إىل  هذه هدفت
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( طفل ما 070يف مدينة بزاد. وقد مت تطبيق الدراسة على ) رلدى االطفال الذكو  خالقياأل
التالطي والنمو  لوالديقبل املدرسة يف مدينة بزاد. وقد تبني وجود عالقة دالة بني النمط ا

 .اإلبدا و  القيخبني النمو األ إاجيابيةوكذلك وجود عالقة  اإلبدا ،و  خالقياأل
 

 النظري: اإلطءر
 الالعب وهي وتطوره، اإلبدا لنمو  احملدد  العوامل من هاما   عامال   األسرية البيئة مت ثل

فلألسر   املشاهد، واإلبدا  الفعلي اإلجناز إىل الكمون طور من اإلبدا  نقل يف األهم
 األدبيات من للعديد استعراضه خالل ( من0912وآخرون ) Paula يؤكد كما  وخصائصها

 من حدد وقد لإلجنازات، حتقيقهم على ومااعدهتم املبدعني أفرادها تنمية يف األمهية بالغ دور
 الدميغرافية، اهليكلية اخلصائص: منها اإلبدا ؛ بتنمية ترتبط اليت األسرية اجلوانب بعض ذلك

  .واألمهات اآلباء سنها اليت أو تتبناها اليت والقيم العامة، األسرية البيئة أو األسري واملناخ
أكد كذلك أن املتغيات املتعلقة باملناخ األسري حتدد لالبن نوعية إجنازه اإلبداعي  كما

 أواألكادميي .
غي  بداعيةإتقوم األسر  بدورها يف معرفة ما إذا يتمتع طفلها من مواهب ومهارات  ولكي

من أن تقوم بإجراء مقارنات بني صفاته وبني صفات  بد عادية يف مرحلة الطفولة املبكر  ال
 أقرانه من األطفال واليت من أبرزها: 

 على أقرانه يف املشي والكالم واستخدام حصيلته اللغوية الوفي  باهولة ويار.  التفوق 

  من املعرفة. زيدالتااؤل والاعي إىل امل كثر 

  على االبتكار وسعة اخليال أثناء مواجهته للمشكالت القدر.  

 ةالقراء  وطلب املااعد  على تعلم القراء  قبل عمر الاادس حب . 

 املبكر بالوقت والتقاومي الانوية.  االهتمام 
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  على الرتكيز واالنتباه.  القدر 

 مقارنة بأقرانه.  لصالبةبالطول وا التميز 

  وشخصية وماتقبل الطفل، فهي إما أن تاهم يف تلعب دورا   خطي يف حيا فاألسر 
علمية، من خالل توفي عوامل  إاجيابية وميوال   تنمية شخصيته وتطورها وتكابها اجتاهات وقيما  

املتوازن  تكاملوالتقدير والتعزيز وهتيئة الظروف املناسبة للنمو الاوي الشامل امل ةاالستثار  العقلي
وحتطيمها من خالل سلبيتها وعدم تقديرها ملواهب  األبعاد، أو تاهم يف طمس شخصيته

 م(.7007) شعيب، . طفلها وإمهاهلا وعدم اعرتافها بقدراته املبدعة املتميز 
 األبناء إبدا  بنمو العامة وظروفها األسرية البيئة عالقة قو  على التأكيد يف معه ويتفق  

 دراسة مثل والدراسات البحو  من العديد للموهوب الشامل التوافق حتقيق يف دورها
(Chan & Chan, 2005 .) 

 األسر  ماتوى أمهية ( علىThomas & Herbert, 2003تؤكد دراسة ) وأيضا  
 البيئات يف املبدعني األطفال أن أبانت حيث املبد ، للطفل الاوي النمو يف االقتصادي

 تتعلق مشكلة وجود إىل وأشارت االنتحارية، امليول وظهور االكتئاب من يعانون الفقي 
 .احمليطني قبل من عليهم التعرف أو باكتشافهم
 وأمهات آباء من عينة على أجراها ( اليتKlarck, 1979بينت دراسة ) كما

 اإلبدا .  تنمية يف الوالدان يلعبه الذي الرئياي الدور خالهلا من أثبت فقد املبدعني،
 بني من الثالث املركز تلحت األسرية املشكالت ( أن7000)حاونة،  سةبينت درا كما
 .املبدعني مشكالت

 الالعب وهي املبد ، مشرو  إجناح يف فعاال   دورا   األسرية للبيئة ميكن القول أن وهبذا
 فإن الدور هذا لعب يف تفشل حني واألسر  وتطويرها، موهبته وصون رعايته يف األساسي

 تشوه إىل األمر ستجاوز بل ووأدها، إلبداعاته املبد  الطفل بفقدان ليس سيئا   سيكون املردود
 .واختالهلا شخصيته
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على  للدى األطفال والعم دراتالفروق الفردية يف امليول والق جيعإىل  تش باإلضافة
 يدتدعيمها، التعرف إىل جماالت اإلبدا  لدى األطفال، وتدعيم اجتاهات إاجيابية لديهم حنو مز 

من اإلبدا ، جتنب النقد والاخرية ألوجه القصور، ألن ذلك يؤثر سلبا  على التفكي اإلبداعي، 
على االستقاللية يف التفكي،  فالتشجيع األطفال على اختاذ القرارات املاتقلة، تشجيع األط

وتشجيعه على حرية  ن،واتبا  أسلوب احلوار واملناقشة، وإشعار الطفل باألمن واالطمئنا
ختيار، االبتعاد عن القاو  واستخدام أساليب الضغط والتهديد والتوبيخ والعقاب البدين، اال

واحلماية الزائد  للطفل، جتنب إمهال الطفل وعدم العناية به نفايا   دليلاالبتعاد عن الت
االبتعاد عن تذبذب سلوك اآلباء جتاه الطفل،  ناء،وجاديا ، جتنب التفرقة يف املعاملة بني األب

عدم ثبات هذا الالوك واستقراره، ضرور  تعريض الطفل خلربات متنوعة، وإتاحة الفرص له و 
واخلربات اليت توجد حول الطفل،  ياتإلنتاج األفكار اجلديد ، واالستجابات املتنوعة للمث

تشجيع حب االستطال  عند الطفل، وحثه على اكتشاف األفكار بنفاه لتوليد الثقة 
 م(7001ريد ،) الرياض، ج. بالذات

مقرتح ألدوار  جأمنوذ  وضعفإنه ميكن  ؛على الطروحات النظرية والدراسات الاابقة بناء  
 متضمنا  اخلطوات التالية: األبناءلدى  اإلبدا يف تنمية  األسر 
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 البحث: منهج
 أهدافه، لتحقيق منهجا   الوصفي املنهج الباحث اعتمد وتااؤالته، البحث لطبيعة وفقا  

 ويعرب دقيقا ، وصفا   بوصفها ويهتم الواقع، يف توجد كما الظاهر  دراسة على يعتمدأنه  حيث
 .تدخل دون الواقع يف هي كماكميا     أو كيفيا    تعبيا   عنها
 

 :النتءئج
 :اآلتية النتائج إىل الوصفي للمنهج اتباعها خالل من الدراسة هذه توصلت

 .األبناءلدى  اإلبدا و  األسر هناك عالقة بني ارتباط بني  أن -0
 .األبناء لدى اإلبدا  يف واألم األب تعليم ملاتوى إحصائية داللة ذو أثر -7



- 11 -  
 

 . مهاتواأل باءاآل بدا إل سيهو مؤشر انعكا األبناءلدى  اإلبدا ماتوى  أن -3
 

 :التوصيءت
 العملية توأد ال حىت وذلك لإلبدا ؛ الداعم املناخ ظروف بتوفي األبناء أسر قيام -0

 .بنائهمأ لدى اإلبداعية
 دعم حيث من واإلنا  الذكور بني املااوا  ماتوى على األسر وحفاظ تعزيز ضرور  -7

 .إبداعاهتم
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مدى الرضا عن أداء المدارس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر
أولياء المور

د. خالد الجندي
Khalid Aljundi

الجامعة العربية المفتوحة/ الدردن

ملخص البحث

إلى التعرف على مدى الرضا عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبينالددراسة الحالية  تهدف
والمتفوقين من وجهة نظر أولياء المودر، ومدى تباين مستوى الرضا في ضوء متغير الجنس

والمستوى القتصادي والموهل العلمي.

 من أولياء أمودر الطلبة الموجودين بمدادرس الملك عبدال للتميز2780تكون مجتمع الددراسة من 
.2014-2013للفصل الثاني من العام الددراسي 

جميع أولياء المودر للطلبة في  مدادرس الملك عبدال للتميز في   منالددراسةوتكون عينة 
)وعجلون والعقبة والطفيلة و معان ومادبا والمفرقالزدرقاء وإدربد والبلقاء والكرك (المحافظات 

 ،ولرغراض هذه الددراسة فام515 ، والبالغ عددهم 2013/2014 للفصل الثاني من العام الددراسي
الباحث بتطوير( استبانة) لقياس مستوى درضا أولياء المودر عن  أداء المدادرس الخاصة بالطلبة

الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظرهم.

وجاء درضا أولياء المودر عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة
نظرهم  حسب مجالت الددراسة الثلةثة تنازلياا على الترتيب التالي: المجال الاكاديمي والمجال

الجتماعي والمجال النفسي، حيث عبر أولياء المودر عن درضاهم بعملية تفريد التعليم من خلل
مدادرس خاصة بهم. 

  : إلى النتائج التاليةلدراسة اتوقد توصل  

 عللى المجلال)05.0( إلى عدم وجود فروق ذات دلللة إحصلائية عنلد مسلتوى الدلللة  
الاكاديمي تعزى إلى متغير الجنس.اكما اشادرت النتائج  وجللود فللروق ذات دللللة إحصللائية عنللد

 تعزى لمتغيلر المسلتوى القتصلادي، اكملا اشلادرت النتائلج  وجلود)05.0( مستوى الدللة
 تعلزى لمتغيلر المسلتوى المؤهلل)05.0( فروق ذات دللة إحصائية عنلد مسلتوى الدلللة

العلمي.
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وأوصت الددراسة بضرودرة إشراك أولياء أمودر الطلبة في التخطيط للبرامج المقدمة لبناءهم لما
له من أةثر بالغ في نجاح تللك البرامللج وبتلالي ينعكلس ايجابلاا عللى أبنلائهم فللي جميللع الجلوانب

المعرفية والجتماعية والنفسية. 

الاطار النظري

تعد فئة الموهوبين من اهم فئات المجتمعات المتقدمة ، والتي بدودرها تعددهم ةثروة عظيمة تسعى
دوما للبحث عنهم وااكتشاف موهبتهم وتطويرها ودعمها وتوفير اكل ما يحتاجون إليه ، والستفادة
مما يمتلكونه من إمكانيات وما يتميزون به عن رغيرهم وحصر قددراتهم الخادرقة للعادة وابتكادراتهم

 هذا يتطلب درعايتهم حتى يتغلبوا على جميع مشااكلهم النفسية والجتماعيةوفي جميع المجالت 
)2008(جروان 

ومن اهم الموضوعات التي تحظى باهتمام اكبير في مراجع علم نفس الموهبة ، الخصائص السلواكية
 والجتماعية  التي يتمتع بها الموهوبين وسمات الطلبة الموهوبين والمتفوقين والمعرفية والشخصية

عقليا وخصائصهم وحاجاتهم،  وعلى مر السلنوات ترااكملت قلوائم وتصلنيفات اكلثيرة لهلذه السلمات
أودردهللا عللددمن البللاحثين فللي مجموعللات شللملت مفللردات متنوعلة مللن بينهللا  خصللائص  عقليللة ،
اجتماعية ، عاطفية ،انفعالية وأخلقية هذه الخصللائص تسللتدعي درعايللة خاصللة مللن قبللل الللتربويين
والمتخصصين بشؤون الطلبة الموهللوبين ،  مللن هنللا تللبرز حجللم المسللؤولية الللتي تقللع علللى عللاتق
المعلمين والتربويين ، فل يحتاج الموهوبين  إلللى مللدادرس خاصللة بللالف الللدولدرات بللل يحتللاجون
لمعلمين  يتمتعون بقددرات عقلية ووجدانية عالية جدا بحيث يتوفر الوعي الوجداني للذات والخريللن

)2010المرعب )إلى جانب الوعي المعرفي .

ويتفق اكثير من المربين والباحثين على أن المعلم هو المفتاح الرئيس لنجللاج العمليللة التربويللة فللي  
أي برنامج تربوي سواء أاكان لطفال عللاديين أم معللوقين أم موهللوبين، لن المعلللم هللو الللذي يهيللئ
المناخ الذي يقدوي ةثقة المتعلم بنفسه أو يددمرها، يقدوي دروح البداع أو يقتلهللا، يللثير التفكيللر الناقللد أو
يحبطه، ويفتح المجال للتحصيل والنجلاز أويغلقله. لقللداكان السلؤال حلول أهميلة المعلللم مثادراهتمللام
وددراسللة دائمللاا. وفللي مجللال تعليللم الموهللوبين أظهللرت ددراسللة مسلللحية درائللدة أجراهللا درينزولللي (

Renzulli أن " المعلم " يحتل المراكز الول من حيث الهمية بيللن خمسللة عشللر1968)  في عام
ال أساسياا ذذاكللرت مللن قبللل خللبراء عللاملين فللي مجللال تعليللم الموهللوبين يعطللي اهتمامللاا  فهللو    عام

يشادراكهم نجاحاتهم ويجعلهللم يشللعرون  ،  يفهم مشكلتهم ويتواصل معهم ،  لحاجاتهم ويستمع إليهم
لطيف بطبعه، ولللديه دروح الدعابلة وموةثللوق  يعاملهم بصراحة واحترام من دون تمييز، ،  بأهميتهم

مرنللة فللي ضللوء إلى جانب مهادراته المهنية من حيث قددرته على تطوير برامللج ).أو أهل للثقة ( به
الحاجات الفردية للطلبة، وقددرته على خلق مناخ صفي آمن متسامح ومبهج ، تقديم التغذيللة الراجعللة

مللع الطلبللة ، احللترام القيللم الشخصللية اسللتراتيجيات متنوعللة فللي التعامللل  للطلبللة ، واسللتخدام
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وإةثللادرة ،   تقللدير  البداعيللة والتخيللل ،   والمنظودرالذاتي لكل طالب وتقويللة  مللا هللو إيجللابي منهللا
)2008واحترام الفردية والكرامة الشخصية .(جروان   ،  العمليات العقلية العليا 

مرحلة في خاصة التعليمية المؤسسات و المددرسة لدودر ذمكدمل درئيسي دودر  السرية البيئة تتولىو  
قللددرات تنميللة فللي ذلللك ذيسللاعدها مثقفللةو واعيللة أسللرية بيئة في الفرد عند تنشئة  ل المددرسة قبل ما

فسللدلم ففمللن ، تعللالى اللل بعللد الكللثير الكللثير تقللديم يسللتطيعان الوالدان و ، مواهبهم و أبنائها ذم أن بله ال
دعال الةثر للوالدين تللوفير منهللا متعللددة مجالت في أهمية لمشادراكتهما و تنشئته و الطفل تربية في الف
.تأاكيدها و مواهبه تغذية و التفوق النجاز على للطفل الدافعية

العلقللات تقبللل و الحنللان تللوفير الحاضنة للطفل الموهللوب والمتفللوق السرية البيئة خصائصومن 
اتاحللة الفللرص للطفللل الموهلوب التعلبير علن قللددراته بمللا.الخريللن ملع التعامل اكيفية و الجتماعية

يختزنه من طاقات اكامنة واكذلك إةثادرة فضول الطفال وإاكسابهم طرق عملية في اكيفية الوصللول لمللا
يبحثون عنه، وعلى السرة أن تتيح لهم فرصة الحساس والشعودر بالمسؤولية والستقللية في وقت
مبكر من حياته وفق مقايس يضعها الوالدين ول مانع هنا استشادرة المتخصصين بذلك، اكمللا للسللرة

المتفللوقين للطفللال الفللرص يتيللح ممللادودر في اكيفية زيادة التواصل الجتماعي مع السر الخللرى 
 الللذين يتميللزون بخصللائص قللد تكللون قريبللة مللنالطفللال مللن رغيرهللم مللع للختل طوالموهللوبين 

 .مختلفة أعمادروقددرات خصائصهم ومن

أن الموهبللة و التفللوق ذوي لسللر تكللون أن المفترض من التي الخصائص هذه خلل من لنا ويتبدين
دخص هي السرة تعتبر لذلك ، حياته الفرد فيها يمادرس التي الطبيعية البيئة هي السرة و الول المش
ااكتشاف في هام دودر لها فإن لذلك ، الملحظة أبرزها عدة أساليب خلل من لبنها الرئيسي العادرف

قللددراتهم لتنميللة اللزمللة الرعاية وسائل وتقديم بيدهم والخذ أبنائها من عقلياا المتفوقين و الموهوبين
و الخللبرة نقلص عواملل بسلبب وذلللك ؛ اكلامل بدودرها القيام عن أحيانا تعجز إنها رغير ، وإمكاناتهم

الحرمللان لعوامللل طفلهللا تعللرض أو الللتربوي بالمجللال الثقافللة و اللوعي قلللة أو الكافيللة المعلومللات
.  مباشر رغير أو مباشر بشكل المتنوع

 :الدراسة وأهميتهامشكلة 

تراكز الجهات القائمللة علللى التعليللم فللي معظللم دول العللالم ومنهللا دولنللا العربيللة علللى تقللديم أفضللل
الخدمات للطلبة الموهوبين والمتفوقين اكيف ل وهم السبيل المرجو في تنمية وتقدم تلك المجتمعللات،

لن.فالطفال الموهوبين والمتفوقين ةثلروة وطنيلة هاملة يجلب الهتملام والعنايلة بهلا وعلدم إهمالهلا
وقوف المجتمع في وجه التحلديات اللتي تفرضلها طبيعلة العصلر يعتملد بددرجلة اكلبيرة  عللى ملدى

وتلوفير الفلرص التربويللة المناسلبة اللتي يمكللن أن تسللاعد هلؤلء فللي الرعاية التي تقدم لهذه الفئله 
الوصول إلى أقصى طاقاتهم. واكذلك التربية الخاصة للموهوبين والمتفوقين هللو تطللبيق لمبللدأ تكللافؤ
الفرص التي دراكزت عليها التشريعات والقوانين المختلفة حول حقوق النسان في الجوانب النسللانية
والتربوية ونادت بضرودرة المساواه وتكافؤ الفرص بين الفراد، واكذلك لن طبيعة الخدمات المقدمة
للفراد العاديين ل تناسب ول تتمشى مع خصائص الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وحللتى نتأاكللد مللن

مللدى الرضللا عللن أداء المللدادرسالخدمات التي تقللدم لهللم تحقللق أهللدافها فل بللد القللاء الضللوء علللى 
، وأةثر اكل من متغيللرات الجنللسالخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين من وجهة نظر أولياء المودر

والمستوى القتصادي والمؤهل العلمي. حيث تباين مسللتويات درضللا أوليللاء المللودر حللول الخللدمات
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المقدمة لبنائهم المتوفوقين والموهوبين، فهناك من الباء من عبر عن مستوى عال من الرضا وأاكد
علللى فعاليللة المللدادرس الللتي تقللدم الخللدمات لبنللاءهم الموهلوبين والمتفلوقين ومنهللم مللن أشللادر إللى
الصعوبات التي تواجه تقللديم الخللدمات للطلبللة واكلللك بعللض منهللم حمللل اتجاهللات سلللبية نحللو هللذه
المدادرس ، وهذا التباين يؤاكد على أهمية دودر الباء بالمشادراكة في تعليم أبناهم ويعكس مللدى فاعليللة
هذه المدادرس.اكما أن هذه الددراسة قد تمكن الدادرات التربوية على اختلف مستوياتها مللن السللتفادة
من نتائجها وذلك من خلل توعيلة  المسلؤولين والقلائمين عللى العمليلة التعليميلة بضلرودرة احلترام
وجهات نظر أولياء المودر ومشادراكتهم في تعليم أطفالهم الموهوبين والمتفللوقين، اضللافة إلللى تفعيللل
البرامج التثقيفية التي تساهم فللي تفعيللل دودر أوليللاء المللودر فللي تعليللم وتللددريب أطفللالهم الموهللوبين
والمتفوقين.وعلى الررغم من الددراسات والبحاث العلمية المنشللودرة الللتي تنللاولت الطلبللة الموهللوبين
والمتفوقين إل أن الددراسات التي نشرت في موضوع  واقع الخدمات المقدمة في المللدادرس الخاصللة
بالطلبة الموهوبين والمتفوقين اكانت قليللة ، اكلذلك الددراسلات الللتي تنللاولت اتجاهللات اوليلاء المللودر

ات عديللدة تتنللاول اتجاهللات الباب لددراساالددراسةفتح تاكما سودرايهم بما يقدم فيها قد تكون معدومة.  
ومدى الرضا عن الخدمات من وجهة نظر مددراء المدادرس الخاصة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقين

للوقوف على الصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات بشكل مميللز واكيفيللة حللل أو المشرفين التربوين 
هذه المشكلت وزيادة فاعليتها لينعكس ذلك ايجاباا على الطلبة الموهوبين والمتفللوقين وبللذلك نسللاعد
تلك المدادرس على تجقيق أهدافها المرجللوة والمرسلومة مللن الجهلات صللاحبة القلرادر وبتلالي تكلون

الفائدة عامة للمجتمع اككل.

وعلى وجه التحديد حاولت هذه الددراسة الجابة عن السئلة التالية:

درضلا فلي مسلتوى )05.0( فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدلللةهل توجد  -1
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأولياء المودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير الجنس .

درضللا فللي مسللتوى )05.0( فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللةهل توجد  -2
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأولياء المودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المستوى القتصادي.

درضللا فللي مسللتوى )05.0( فروق ذات دللة إحصائية عنللد مسللتوى الدللللةهل توجد -3
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأولياء المودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

 :الدراسةاهداف 

 إلى تحقيق الهداف التالية: سعت الددراسة

4



 مللدى درضللا علللىوالمؤهل العلملليالمستوى القتصادي   و-  توضيح أةثر بعض المتغيرات اكالجنس
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأوليللاء المللودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية.

فرضيات الدراسة :

درضللا فللي مسللتوى )05.0( فروق ذات دلللة إحصللائية عنللد مسللتوى الدللللةتوجد ل -1
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأولياء المودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير الجنس.

درضللافللي مسللتوى )05.0( فللروق ذات دللللة إحصللائية عنللد مسللتوى الدللللةتوجد ل -2
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأولياء المودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المستوى القتصادي.

درضللافللي مسللتوى )05.0( فروق ذات دللة إحصللائية عنللد مسللتوى الدللللةتوجد ل  -3
 علللى المجللالتعللن أداء المللدادرس الخاصللة بالطلبللة الموهللوبين والمتفللوقينأولياء المودر 

الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

: البحثمحددات 
 في مدادرس الملك عبدال الثاني للتميز في محافظاتبأولياء أمودر الطلبة تحددت الددراسة فقط 

 في الفصلوعجلون والعقبة والطفيلة و معان ومادبا والمفرقالزدرقاء وإدربد والبلقاء والكرك 
، اكما تتحدد هذه الددراسة بددرجة إددراك وفهم أولياء2014-2013الددراسي الثاني للعام الددراسي 

المودر للجابة على فقرات الستبانه حيث ادرسال الستبانه مع الطالب وتم تحديد أن يقوم الب أو
الم بتعبئتها 

 :الدراسةمصطلحات 
 : هم الطلبة الذين تم تصنيفهم واختيادرهم اكموهوبين ااكاديميا في ضوء معاييرالطلبة الموهوبين

ومحكات اختيادر الطلبة وهم جميع الطلبة الموجودين في مدادرس الملك عبدال الثاني للتميز
 2014-2013والمنتظمين بالدوام في الفصل الثاني للعام الددراسي 

 الطلبة الموهوبين الموجودين في مدادرسأولياء أمودر : جميع  والمتفوقين الطلبة الموهوبينأولياء
2014-2013والمنتظمين بالدوام في الفصل الثاني للعام الددراسي الملك عبد ال للتميز 
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الطريقة والجراءات :

:البحث مجتمع

أوليللاء أمللودر الطلبللة الموهللوبين والمتفللوقين المهللات والبللاء جميللع  مللن الددراسللة مجتمللع تكللون
الزدرقلاء وإدربلد والبلقلاء والكلرك (المحافظلات فلي للتميلز عبلدال المللك ملدادرس والموجلودين فلي

2013-2014 الددراسي عامفصل الثاني من اللل) وعجلون والعقبة والطفيلة و معان ومادبا والمفرق
).1 موزعين على المحافظات اكما تظهر في الجدول درقم (2780حيث بلغ عدد أولياء المودر 

البحث مجتمع توزيع )1 (درقم جدول

العدد المحافظة 

685محافظة الزدرقاء

537محافظة ادربد

455محافظة البلقاء

135محافظة الكرك

332محافظة عجلون

176محافظة العقبة

56 الطفيلةمحافظة

52 معانمحافظة

167 مادبامحافظة

185 المفرقمحافظة

:الدراسة عينة

أولياء أملودر الطلبللة الموهلوبين والمتفلوقين المهللات والبللاء  من 515 من الددراسة عينة تكونت 
الزدرقلاء وإدربلد والبلقلاء والكلرك (المحافظلات فلي للتميلز عبلدال المللك ملدادرس والموجلودين فلي

2013-2014 الددراسي عامفصل الثاني من اللل) وعجلون والعقبة والطفيلة و معان ومادبا والمفرق
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 وقللد شللكلت عينللة الددراسللة مللن مجتمللع الددراسللة مللا نسللبته515حيللث بلللغ عللدد أوليللاء المللودر 
 ).2%، موزعين حسب المتغيرات اكما تظهر في الجدول درقم (18.52

)2 (رقم جدول

 حسب متغيراتهاالددراسة عينة توزيع

:لبحثإجراءات ا

جميع اولياء أمودر الطلبة الموجودين في البحث مجتمع أفراد تحديد  تم--

2014-2013للفصل الثاني  للتميز عبدال الملك مدادرس
  البحثتم تطبيق أدوات -
والتعليم التربية وزادرة في والتطوير البحث إدادرة من موافقة على الحصول تم-

المدادرس بها الموجود المديريات إلى اكتاب الدائرة أدرسلت حيث الددراسة لتطبيق

لمراجعة الموجه الكتاب من صودرة الباحث بتزويد مشكودرة الدادرة قامت وقد

.الددراسة بها تطبيق المراد المدادرس
بعض من أولياء المودر الذي لم يتمكن من الحضودر للمددرسة لتعبئة الستبانه تم-

ادرسال الستبانه  له مع الطالب وفي اليوم التالي جرى استلم الستبانات المرسلة
.لها الحصائية المعالجات لجراء الحاسوب جهاز على البيانات تفريغ تم  -

7

النسبة المئوية  العدد الجنسالمتغير 

آباءالجنس

امهات

329

186

63.88

36.12

 دينادر300أقل من -المستوى القتصادي

600 دينادر وأقل من 300أاكثر من -
دينادر

 دينادر600أاكثر من -

152

222

141

29.52

43.10

27.38

ةثانوية عامة فأقل-المؤهل العلمي

دبلوم اكلية مجتمع وبكالودريوس-

 ددراسات عليا-

174

244

97

33.79

47.38

18.83



 البحثأدوات

مستوى الرضا الاكاديمي والجتماعي والنفسي:مقياس 

 تم إعداده وتطويره من قبلمستوى الرضا الاكاديمي والجتماعي والنفسياستخدم الباحث مقياس   

تم تصميم هذا المقياس بعد إجراء مسح ومراجعة لمقاييس الكفايات المهنية والجتماعية،الباحث

والشخصية لدى معلمي الطلبة الموهبين  شملت ما يلي :

 منها :مراجعة الدب النظري حول الكفايات المهنية والجتماعية والشخصية-1
هدفت إلى التعرف على خصائص المعلمين المتميزين للطلبة   )Millze2003دراسة(  

 هدفت إلى التعرف)2005 دراسة  الشريكة (و، الموهوبين في الوليات المتحدة المريكية
 ( دراسة السبيعيو، على الكفايات اللزمة لدى معلمي الطلبة المتفوقين في دولة الكويت

) بعنوان ددراسة الكفايات التددريسية في علقتها ببعض السمات الشخصية لمعلمي2003
بعنوان الخصائص) 2002دراسة خضر ( ،وومعلمات المهادرات البحثية بدولة قطر

 دراسة عويدات (.الشخصية والمهنية لمعلمي الطلبة المتفوقين والموهوبين وبرامج تأهيلهم
هدفت الددراسة إلى إعداد قائمة بالكفايات المهنية والجتماعية والخصائص   )2007

الشخصية لمعلمي الطلبة الموهوبين والتعرف على أةثر متغير الجنس والمؤهل العلمي
.للمعلم

المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية لمدادرس- الطلع على بعض المقاييس التي تناولت 2
 الموهوبين والمتفوقين.

 معلم ومعلمة  أن20- تم طلب من مجموعة من المعلمين في مدادرس الموهوبين  بلغ عددهم 3
يصفوا تصودراتهم نحو الكفايات المهنية والجتماعية والشخصية من واقع خبراتهم ومشاهداتهم .

 فقرة13 وللمجال الاكاديمي) 53 حيث تكونت من (البحثوضعت الصودرة الولية لمقياس    
 للمجال النفسي فقرة 7 الجتماعي  وللمجال

الستجابة على الداة تمت بالشكل التالي : 
2 علمات ، ددرجة قليلة 3 علمات، ددرجة متوسطة 4علمات  ، ددرجة اكبيرة  5ددرجة اكبيرة جدا 

 علمة 1علمتين ، ددرجة قليلة جدا 
 صدق الداة:

) وذلك من خللcontent validityللتأاكد من صدق الداة اعتمد الباحثان على صدق المحتوى (
عرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين في الجامعة الدردنية وجامعة عمان العربية ومدادرس

  من ذوي الختصاص10اليوبيل والجامعة العربية المفتوحة بلغ عدد المحكمين 
وتم اعتماد الفقرات التي اجمع عليهاوتم مراجعة الفقرات وإعادة صيارغة بعضها وحذف الخر 

% من المحكمين90
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ثبات الداة :  
α= 95%تم التأاكد من صدق الداة عن طريق استخراج معامل اكرونباخ ألف حيث بلغت قيمته 

)3اكما يظهرها جدول درقم (وهي نسبة ممتازة وتدل على ةثبات الداة 
)3جدول درقم(

معامل التساق الداخلي اكرونباخ ألفا لمجالة الداة
التساق الداخليالمجال

95.,المجال الاكاديمي
85., الجتماعيالمجال

82.,المجال النفسي
90.,الداة اككل

لبحثتمتع بمؤشرات صدق وةثبات تكفي لرغراض اي البحثوتشير دللت الثبات السابقة إل إن 
% على المستوى الجزئي 65% على المستوى الكلي وأاكثر من 90الحالي حيث بلغ 

 :الصحصائية المعالجة

 بتحليل البيانات الكمية بعد جمعها وخضعت البيانات الكمية للتحليل حيث تم استخراجالباحثقام 
للمقياس) ، والنفسية،  الجتماعيةالاكاديمية:( للمجالتالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية 

تحليل التباين و اكذلك تم استخدام ) للجنس ( الفرضية الولى)T اختبادر (تم استخراجواكذلك 
المستوى القتصادي والمؤهل  للتحقق من الفروق الظاهرة ذات الدللة الحصائية  لمتغير الحادي

 ةثلث مستوياتلوجود الثالثة والرابعة تم استخدام اختبادر شافيه للمتابعات البعدية للفرضية العلمي ةثم
 .لها
   :الدراسة ومناقشتها  نتائج 

 إلى التعرف على مدى الرضا عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبينالددراسة الحالية:هدفت  
والمتفوقين من وجهة نظر أولياء المودر، ومدى تباين مستوى الرضا في ضوء متغير الجنس

والمستوى القتصادي والموهل العلمي. 

وفيما يلي النتائج التي توصلت لها الدراسة:

فروق ذات دللة إحصائية عندتوجد ل على أنه  نصت الفرضية الولى نتائج الفرضية الولى:
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبةأولياء المودر درضا  في مستوى )05.0( مستوى الدللة

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير الجنس.الموهوبين والمتفوقين
ومن أجل اختبادر هذه الفرضية فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية

4اكما يوضحها جدول درقم 
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4جدول رقم 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبينأولياء المودر درضا مستوى البيانات الوصفية المتعلقة 

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير الجنسوالمتفوقين
الجنسالمتغير

العدد
المتوسط
الحسابي 

النحراف
المعيادري

3292.73361.009ذاكرالجنس

   0.916  1862.9527انثى

515المجموع

أولياء المودردرضا لمستوى يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية 
 الرضا للذاكودروقد بلغ متوسط ددرجة ،عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين

ولمعرفة إذا اكان هذا الفرق دال إحصائيا   2.9527 وبلغ متوسط ددرجة درضا الناث 2.7336
5 اكما يظهر في جدول درقم ت  قيمةفقد تم استخراج

5جدول رقم 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقينأولياء المودر درضا اختبادر ت لمستوى 

على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير الجنس
الجنسالمتغير

العدد

ددرجات
الحرية 

اختبادر

T

مستوى الدللة

3295131.040.115ذاكرالجنس 

186انثى

515المجموع

رغيروهي   0.115 ومستوى الدللة بلغت  1.04ت  قد بلغقيمة ت يشير الجدول السابق إلى أن 
 جوهريةفروقتوجد ل  والتي نصت على أنه  الفرضية الصفريةقبولدالة إحصائياا أي أن القرادر 

).05.0( ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة التنشئة في مجتمعنا الدردني وأن فرص لتعليم متاحة للجميع
دون تمييز للذاكودر والناث وقد انعكس ذلك على الحياه السرية بتقاسم العمال والواجبات والدادر
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في تربية النشء مما قد اكون افكادرمشتراكة بين الزوجين منها بضرودرة الهتمام بتوفير أفضل
البيئات لتعليم فلذات أاكبادهم واكذلك تقاسم الدوادر في متابعة البناء في المدادرس التي يتعلمون بها،

لنه لم يعد العمل يختصر على درب السرة بل اصبحت الكثير من المهات ايضاا عاملت وفي
مختلف الميادين لهذا لم يظهر فرق بمستوى الرضا بين الب والم. 

فروق ذات دللة إحصائية عندتوجد ل نصت الفرضية الثانية على انه :الثانيةنتائج الفرضية 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبةأولياء المودر درضا في مستوى )05.0مستوى الدللة (

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المستوىالموهوبين والمتفوقين
القتصادي.

ومن أجل اختبادر هذه الفرضية فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية
6اكما يوضحها جدول درقم 

6جدول رقم 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهللوبينأولياء المودر درضا مستوى البيانات الوصفية المتعلقة 

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المستوى القتصاديوالمتفوقين

المستوىالمتغير
العدد

المتوسط
الحسابي 

النحراف
المعيادري

المستوى
القتصادي

منخفض (أقل من
300(

1512.670.934

متوسط (أاكثر من
 و أقل من300

600( 

2232.801.06

مرتفع (أاكثر من
600(

1412.980.868

أولياء المودردرضا لمستوى يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية 
الرضا للمستوىوقد بلغ متوسط ددرجة ،عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين
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 وبلغ متوسط ددرجة درضا للمستوى القتصادي2.691) 300القتصادي المنخفض(أقل من 
 وبلغ متوسط ددرجة درضا للمستوى  2.818  )600 و أقل من 300المتوسط أاكثر من  

 ولمعرفة إذا اكان هذا الفرق دال إحصائيا  فقد تم 2.99 )600القتصادي المرتفع (أاكثر من 
7اكما يوضحها جدول درقم  تحليل التباين الحادي ( النوفا)استخراج

7جدول رقم 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبةأولياء المودر درضا تحليل التباين الحادي المتعلق بمستوى 

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى للمستوى القتصاديالموهوبين والمتفوقين
مجموع

المربعات 
ددرجات
الحرية

متوسط
المربعات 

مستوى الدللةقيمة (ف)

بين
المجموعات

207.7332103.866109.193000.

خلل
المجموعات

487.02651200.951

694.759514المجموع 
عن أداء المدادرس الخاصةأولياء المودر درضا لمستوى يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية 

. وهذا يدل على000 ومستوى الدللة 109.193قيمة ف  توقد بلغ،بالطلبة الموهوبين والمتفوقين
) وبين الفراد300وجود فروق بين الفراد ذوي الدخل المنخفض (الذين يقل دخلهم الشهري عن 

 دينادر)  وبين الفراد ذوي الدخل600 دينادر وأقل من 300ذوي الدخل المتوسط( أاكثر من 
لصالح أي المجموعات اكان الفرق فقد تم استخراج معاملولمعرفة  دينادر)  600المرتفع(اكثر من 

 8شافية اكما تظهر في جدول درقم 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه اكلما زاد المستوى القتصادي زاد اهتمام أولياء المودر بأطفالهم
وأصبحوا قاددرين على توفير احتياجات ومتطلبات أبنائهم الطلبة، بينما ذوي الدخل المتدني ممكن أن

يعتبرها من الكمليات نتيجة لضيق ذات اليد ولهذا يرتفع مستوى الرضا عن المدادرس التي تهتم
وتراعى الطفال الموهوبين اكلما ادرتفع المستوى القتصادي. 

8جدول رقم 
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الختبادرات التتبعية ( شافيه)  

الدللةمتوسط الفروقالمستوى القتصادي

الفراد ذوي الدخل المنخفض ---- الفراد ذوي الدخل المتوسط

----- الفراد ذوي الدخل المرتفع                           

13990-.

1.49863-

429.

000.

الفراد ذوي الدخل المتوسط ---- الفراد ذوي الدخل المنخفض

---- الفراد ذوي الدخل المرتفع                         

13390.

1.36472

429.

000.

الفراد ذوي الدخل المرتفع ----- الفراد ذوي الدخل المنخفض 

-----  الفراد ذوي الدخل المتوسط                         

1.49863-

1.36472

000.

000

ه ل يوجد فرق جوهري بين المستوى القتصادي المنخفض والمستوىيشير الجدول السابق إلى أن
القتصادي المتوسط، اكذلك يشير إلى وجود فرق جوهري بين المستوى القتصادي المنخفض

والمستوى القتصادي المرتفع لصالح المستوى القتصادي المرتفع، اكما يشير الجدول  إلى وجود
فرق جوهري بين المستوى القتصادي المتوسط والمستوى القتصادي المرتفع لصالح المستوى

فروقتوجد ل  والتي نصت على أنه  الفرضية الصفريةدرفضأي أن القرادر القتصادي المرتفع، 
. تعزى لمتغير المستوى القتصادي )05.0( ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة

عند)فروق ذات دللة إحصائية توجد ل نصت الفرضية الثالثة على انه  :الثالثةنتائج الفرضية  
 بالطلبة(عن أداء المدادرس الخاصةأولياء المودر درضا في مستوى 05.0 مستوى الدللة

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.الموهوبين والمتفوقين

ومن أجل اختبادر هذه الفرضية فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية
9اكما يوضحها جدول درقم 

9جدول رقم 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهللوبينأولياء المودر درضا مستوى البيانات الوصفية المتعلقة 

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.والمتفوقين
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المستوىالمتغير
العدد

المتوسط
الحسابي 

النحراف
المعيادري

منخفض (الثانويةالموهل العلمي
العامة أو أقل)

1742.6910.961

متوسط (دبلوم اكلية
مجتمع والشهادة
الجامعية الولى )

2442.8181.019

مرتفع (دبلوم عالي
وماجستير وداكتودراه)

972.990.895

أولياء المودردرضا لمستوى يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيادرية 
الرضا للمؤهلوقد بلغ متوسط ددرجة ،عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين

 وبلغ متوسط ددرجة درضا للمؤهل  العلمي2.691  العلمي المنخفض(الثانوية العامة أو أقل)
 وبلغ متوسط ددرجة درضا للمؤهل2.818المتوسط(دبلوم اكلية مجتمع والشهادة الجامعية الولى)

 ولمعرفة إذا اكان هذا الفرق دال إحصائيا 2.99 العلمي المرتفع (دبلوم عالي وماجستير وداكتودراه)
10اكما يوضحها جدول درقم  تحليل التباين الحادي ( النوفا) فقد تم استخراج

10جدول رقم 
عن أداء المدادرس الخاصة بالطلبةأولياء المودر درضا تحليل التباين الحادي المتعلق بمستوى 

 على المجالت الاكاديمية والجتماعية والنفسية تعزى للمؤهل العلميالموهوبين والمتفوقين
مجموع

المربعات 
ددرجات
الحرية

متوسط
المربعات 

مستوى الدللةقيمة (ف)

بين
المجموعات

201.6042100.866104.654000.

خلل
المجموعات

493.154512963.

694.759514المجموع 
عن أداء المدادرس الخاصةأولياء المودر درضا لمستوى يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية 

. وهذا يدل على000 ومستوى الدللة 109.193قيمة ف  توقد بلغ،بالطلبة الموهوبين والمتفوقين
وجود فروق بين الفراد ذوي المؤهل العلمي المنخفض (الثانوية العامة أو أقل) وبين الفراد ذوي
المؤهل العلمي المتوسط متوسط (دبلوم اكلية مجتمع والشهادة الجامعية الولى )وبين الفراد ذوي

لصالح أي المجموعات اكانولمعرفة المؤهل العلمي المرتفع(دبلوم عالي وماجستير وداكتودراه) 
11الفرق فقد تم استخراج معامل شافية اكما تظهر في جدول درقم 
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) الختبارات التتبعية ( شافيه) 11جدول رقم (

متوسطالمستوى القتصادي
الفروق

الدللة

المؤهل العلمي المنخفض (الثانوية العامة أو أقل) --- المؤهل العلمي 
)المتوسط( دبلوم اكلية مجتمع والمرحلة الجامعية الولى

المؤهل العلمي المنخفض (الثانوية العامة أو أقل)   ---- المؤهل    
العلمي المرتفع (دبلوم عالي وماجستير وداكتودراه)

25833-.

1.72388-

030.

000.

)المؤهل العلمي المتوسط( دبلوم اكلية مجتمع والمرحلة الجامعية الولى

--- المؤهل العلمي المنخفض (الثانوية العامة أو أقل)

  )المؤهل العلمي المتوسط( دبلوم اكلية مجتمع والمرحلة الجامعية الولى

---- وبين الددرسات العليا( المرتفع)                        

                 

25833.

1.46556-

030.

000.

)المؤهل العلمي المرتفع (دبلوم عالي وماجستير وداكتودراه

---- المؤهل العلمي المنخفض (الثانوية العامة أو أقل)

)المؤهل العلمي المرتفع (دبلوم عالي وماجستير وداكتودراه

---  المؤهل العلمي المتوسط( دبلوم اكلية مجتمع والمرحلة الجامعية 
)الولى

1.72388

1.46556

000.

000.
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ه يوجد فرق جوهري بين المؤهل العلمي المنخفض والمؤهل العلمييشير الجدول السابق إلى أن
المتوسط لصالح المؤهل العلمي المتوسط، اكذلك يشير إلى وجود فرق جوهري بين المؤهل العلمي
المنخفض والمؤهل العلمي المرتفع لصالح المؤهل العلمي المرتفع، اكما يشير الجدول  إلى وجود

فرق جوهري بين المؤهل العلمي المتوسط والمؤهل العلمي المرتفع لصالح لصالح المؤهل العلمي
فروق ذات دللةتوجد ل  والتي نصت على أنه  الفرضية الصفريةدرفضأي أن القرادر المرتفع، 

 تعزى لمتغير المستوى المؤهل العلمي.)05.0( إحصائية عند مستوى الدللة
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أنه اكلما زاد مستوى الموهل العلمي  زاد اهتمام أولياء المودر

بأطفالهم الموهوبين والمتفوقين وأصبحوا أاكثر قددرة في التعامل معهم واكذلك اصبحوا ااكثر ددراية
في خصائصهم والمشكلت التي تواجههم واكيفية حل هذه المشكلت. 

دء على نتائج التوصيات  بمايلي : ث  يوصي الباحالبحث :بنا

ضرودرة اشراك أولياء المودر  في خطط المدادرس التي تهتم بالطفال الموهوبين-
والمتفوقين لما له من آةثر بالغ في نجاح الخدمات التي تقدمها تلك المدادرس.

أن تولي المددرسة الخاصة بالطفال الموهوبين والمتفوقين العناية والرعاية-
للطفال التي اسرهم من ذوي الدخل المتدني ولو اكان ذلك بتوفير بعض

الحتياجات الضرودرية لتنمية مواهبهم وتحصيلهم

أن تولي المددرسة الخاصة بالطفال الموهوبين والمتفوقين العناية والرعاية  -
للطفال التي اسرهم من ذوي المؤهل العلمي المنخفض وذلك من خلل تنفيذهم

ودرش عمل تساعدهم على تقديم الرعاية الفضل لبناها الطلبة

لوحظ  أةثناء تنفيذ الددراسة أن هناك أعداد اكبيرة من أسر الطفال ذوي الدخل-
المتدني لهذا ينصح بتعميم فكرة رغرف المصاددر الخاصة بالطلبة الموهوبين في

جميع المدادرس الحكومية.

عن أداءمستوى درضا أولياء المودر إجراء المزيد من البحوث التي تتناول -
  في ضوء متغيرات اخرى المدادرس الخاصة بالطلبة الموهوبين والمتفوقين

مراجع الدراسة 

المراجع العربية : 

 ، درسالةاكفايات معلمي الطلبة المتفوقين في دولة الكويت )2005الشريكة ، فلح حمود ( 
ماجستير رغير منشودرة ، جامعة عمان العربية للددراسات العليا ، عمان ، الدردن 

دراسة الكفايات التريسية وعلقتها ببعض السمات الشخصية لمعلمي  ) 2003السبيعي هدى( 
 جامعة قطر 3 ،  اكلية  التربية ، مراكز البحوث التربوية العددومعلمات المهارات البحثية في قطر

  ، دادر الفكر  عمان ، الدردن الموهبة والتفوق والبداع ) 2008جروان ، عبد الرحمن فتحي( 
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الخصائص الشخصية والمهنية لمعلمي الطلبة المتفوقين والموهوبين ) 2002خضر، فخري ( 
9 ، مجلة البلقاء للعلوم النسانية والجتماعية ، جامعة البلقاء التطبيقية المجلد وبرنامج تأهيلهم

 1العدد

بناء قائمة بالكفايات  المهنية والجتماعية والخصائص) 2007عويدات ، فادي محمد ، (
 ،  درسالة ماجستير رغير منشودرة جامعة عمان العربيةلمعلمي الطلبة الموهوبين الشخصية

للددراسات عمان الدردن 

المراجع الجنبية :

Chan, D. (2008). Emotional Intelligence, Social Coping, and Psychological
Destress among Chinese Gifted Students in Hong Kong. High Ability
Studies, 16 (2), 163-178.

Donia ,F,Micheal,J, 2004 , Teacher of gifted student : suggested Multicultural 
characteristics and competences , gifted child quarterly.vol (42) NO3

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: why it can matter more than IQ. New 

York .Basic Books.

             Goleman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. Daniel   Goleman, 

New York: Bantam Publishing Group

Mills.c.j,(2003) characteristics of effective Teachers of gifted students: teacher 
background and personality styles of students,  gifted child quarterly,Vol,(47) No.4
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 الملخص
 وفي عام بشكل التعليمية العملية في والفاعل الهام العضو يشكل المعلم إن        

 وطرق المتعددة والمناهج فالبرامج. خاص بشكل والموهوبين المتفوقين الطلبة تعليم
 السمات من لديهم معلمين بوجود إال المطلوب المستوى إلى ترقى ال المتنوعة التدريس

                   المقررة والمناهج البرامج تلك متطلبات لمقابلة المالئمة والخصائص
         ( Gallagher, 1991 ) ( Gallagher,Harradin &Coleman, 1997 

 مختلف تنمية و التعليمية العملية من المرجوة األهداف تحقق إلى يؤدي مما ,(
 والموهوبين المتفوقين وخاصة الطلبة لدى واالجتماعية واالنفعالية العقلية الجوانب



 المالئمة والخصائص السلوكيات من له, معلم بوجود إال يتحقق لن هذا وبالطبع. منهم
 .أهدافه التعليم يحقق لكي

 المتفوقين الطلبة ولتعليم عام بشكل التعليمية العملية في المعلم دور وألهمية         
 المعلم وسمات لخصائص التفصيل من بشيء نتطرق سوف, خاص بشكل والموهوبين

 :جوانب ثالثة من نتناولها وسوف
 .الشخصية المعلم خصائص: األول الجانب
 .الدراسي الفصل مناخ على وتأثيرها المعلم سلوكيات: الثاني الجانب
 .المناسبة التعليمية والوسائل التدريس وطرق األساليب: الثالث الجانب

 
 



 مقدمة :
التعليماي  وهاو المهايمن علاى  كاان المعلام وال يازال العنصار األسااس فاي الموقاف

لاادوافع التالميااذ  والمشااك ل  مناااخ الفصاال الدراسااي  ومااا يحاادث بداخلااه  وهااو المحاارك
فاعلياة العامال الحاسام فاي مادى  التجاهاتهم عن طريق أساليب التدريس المتنوعاة  فهاو

التكنولوجياا المعاصارة مان مبتكارات  عملية التدريس  رغم مستحدثات التربية  وما تقدماه
 (.2002تستهدف تيسير العملية التعليمية برمتها. )الموسوي

ويعد  المعلام عنصاراأ أساساياأ وحجار الزاوياة والحلقاة األقاوى فاي أياة عملياة تربوياة  
هااا األساسااي  ألنااه ناقاال للخباارة والمعرفااة إنااه روه هااذه العمليااة وعصاابها المركاازي وركن

والتجربة  ومن خالله تخرجت بقية المهان األخارى. كماا أناه المساؤول عان إعاداد القاوى 
باااة لتلبياااة احتياجاااات المجتماااع المتنوعاااة  كماااا أناااه المسااائول عااان  البشااارية المؤهلاااة والمدر 

م في المجتمع صياغة أفكار الناشئة وتشكيل سلوكهم وتكوين قيمهم ومثلهم  وعن دمجه
الاااذي يعيشاااون فياااه. وتمتاااد مساااؤولية المعلااام أماااام المجتماااع لتشااامل نقااال التاااراث الثقاااافي 
والمحافظة على هذا التراث وصيانته  باإلضافة إلى مسؤوليته عن اإلسهام في إصاله 
المجتمااااااااع واالرتقاااااااااء بااااااااه ليتخطااااااااى الصااااااااعوبات والعقبااااااااات التااااااااي تحااااااااول دون نمااااااااوه 

 (2006وتقدمه.)جروان 
يتعلااق بتعلاايم الموهااوبين فالخصااائص الساالوكية والمعرفيااة والشخصااية التااي وفيمااا 

يتمتعون بها  تستدعي رعاية خاصة من قبل التربويين  والمتخصصين بشؤونهم   فمان 
هنااااا تباااارز حجاااام المسااااؤولية التااااي تقااااع علااااى عاااااتق المعلمااااين والتربااااويين  فااااال يحتااااا  

إلى أنماط  من المعلمين يحتاجون  الدوالرات  بل بأالفالموهوبين  إلى مدارس خاصة 
شااباا اهتمامااتهم التااي تتطلااع دائماا وتتجااه نحااو  يقااظ مااوهبتهم واا باساتطاعتهم حفاازهم  واا

 األعمال والجوانب غير المألوفة 
وتظهر أهمية المعلم في التعرف على الطالب الموهوبين عن قرب , والعمل على 
تنمية تلك المواهب والحرص على توجيهها التوجيه السليم  وال تقتصر أهمية معلم 
الموهوبين عند حدود المنهج المدرسي بل تمتد إلى أفراد أسرة الطالب والتعاون مع 



تاحة الستغالل ميول الموهوبين واالستفادة المجتمع المحيط وتسخير اإلمكانيات الم
ا نهم  

 أواًل: خصائص المعلم الشخصية: 

إن المعلم يشكل العضو الهام والفاعل في العملية التعليمية بشكل عام وفي         
الطلبة المتفوقين والموهوبين بشكل خاص. فالبرامج والمناهج المتعددة وطرق  تعليم

التدريس المتنوعة ال ترقى إلى المستوى المطلوب إال بوجود معلمين لديهم من السمات 
والخصائص المالئمة لمقابلة متطلبات تلك البرامج والمناهج المقررة                            

 (Gallagher, 1991  ( )Gallagher,Harradin &Coleman, 1997  مما ,)
يؤدي إلى تحقق األهداف المرجوة من العملية التعليمية و تنمية مختلف الجوانب 

العقلية واالنفعالية واالجتماعية لدى الطلبة وخاصة المتفوقين والموهوبين منهم. 
المالئمة لكي  وبالطبع هذا لن يتحقق إال بوجود معلم, له من السلوكيات والخصائص

 يحقق التعليم أهدافه. ومن أهم الخصائص الشخصية للمعلم اآلتي:

أن يتميز معلم الطلبة المتفوقين والموهوبين بمستوى أعلى من المتوسط على اختبارات 
الذكاء. فهذا سوف يحقق له الشعور باألمان وعدم الشعور بالتهديد أو الضعف أمام 

م البد أن يكون ذا نباهة وبصيرة عالية وقدرات متنوعة. الطلبة المرتفعي الذكاء. فالمعل
( أن المعلم لهؤالء الطلبة المتفوقين  Feldhusen, 1997ولقد أكد فيلدهاوزين ) 

والموهوبين البد أن يكون متميزاأ في صغره ومن األفضل أن يكون منضماأ إلى فصول 
رتفع من الذكاء لدى للمتفوقين والموهوبين في مراحل عمره المبكرة. فوجود قدر م

المعلمين يمكنهم من التعرف على مشاكل المتفوقين والموهوبين وتنوعها بحيث يكون 
لديهم سرعة البديهة واليقظة لكل ما يدور حولهم من أمور  وأن يتميزوا بقدرات مثل 

القدرة على التحليل واالستنتا  والربط للموضوعات والمفاهيم, ولقد أثبتت األبحاث أن 
مين المفضلين والذين تم اختيارهم من قبل الطلبة المتفوقين والموهوبين كأفضل المعل

 .نسب ذكاء مرتفعة وأحسن معلم, هم من تميزوا ب

 



 

واإللمام والمعرفة الواسعة. ولديه غزارة  االطالاأن يتميز المعلم بخاصية حب  .8
في المعلومات والبيانات, والخبرة الواسعة في مختلف جوانب المعرفة, وخاصة 

في المواد التي يقوم بتدريسها, وأن يتميز بأفكار منظمة وواضحة, وأن يكون 
لديه الرغبة للتعلم باستمرار وزيادة معلوماته بمختلف الموضوعات فمعلم 

والموهوبين البد أن يتميز بسعة األفق في الثقافة والمعرفة مما يدفع  المتفوقين
الطلبة إلى احترامه وتقديره ويكون قدوةأ, ومثالأ أعلى للطلبة والمفضل لديهم 
وعليه أن يكون ملماأ بكافة المعلومات المرتبطة بالمادة التي يقوم بتدريسها 

في النواحي البحثية. ولقد  ويربطها بما حولها من معلومات, وأن يكون متميزاأ 
أظهرت األبحاث أن المعلم الذي يحظى بتقدير واحترام الطلبة من المتفوقين و 

الموهوبين والمفضل لديهم هو من يكون واسع اإلطالا في مختلف العلوم ولديه 
حب المعرفة واالستطالا واالكتشاف. حيث تقع عليه مسؤولية تطوير نفسه 

 Howardكر كل من هيوارد وأورالنسكي )وأدواته. ومن جهة أخرى ذ
&Orlansky, 1992  أن ال يشترط على معلمي الطلبة المتفوقين )

والموهوبين أن يكونوا مرتفعي الذكاء أو لديهم مواهب ولكن يجب أن يتمتعوا 
 بمرونة وحب استطالا والتحمل والكفاءة والثقة العالية بالنفس.

بمستواه العلمي والسلوكي لمواكبة  أن يتميز المعلم بطموه عاٍل لالرتقاء .2
متطلبات مهنته التعليمية وذلك بااللتحاق بالعديد من الدورات وورش العمل 

داخل المدرسة وخارجها لمواكبة التطور في تعليم المتفوقين والموهوبين, 
والوصول إلى أفضل الطرق الحديثة في التعليم وذلك لتلبية احتياجاتهم ومقابلة 

 نية والنفسية واالجتماعية.متطلباتهم الذه

أن يتميز معلم الطلبة المتفوقين والموهوبين بشخصية مرنة, متقبلة لمختلف  .3
اآلراء والمناقشات, لديه طالقة في األفكار والكلمات والمعاني والتداعي السريع 



لالستجابة للمواقف المختلفة والموضوعات المتعددة. بعيداأ عن التصلب 
فكار التي يطرحها, متقبالأ لمختلف الموضوعات والجمود في اآلراء واأل

والنقاشات والحوارات بعيداأ عن االنفعاالت. متقبالأ ومعتاداأ على األسئلة الغريبة 
والغامضة والمحرجة, واستخدام األساليب والصور الخيالية للكشف عن 

 (. Clarck, 1997المشاعر لدى هؤالء المتفوقين والموهوبين )

ن يتميز معلم الطلبة المتفوقين والموهوبين بالثقة العالية بالنفس إن من األهمية أ .0
وبمعلوماته وقدراته, فقد تظهر الحيرة وتنعدم الثقة لدى الطلبة بالمعلم عند وجود 

 & Kitanoقصور في معلوماته أو عدم اإللمام بالمادة العلمية, )
Colangelo, 1989 .) 

وهوبين الميول واالهتمامات لتدريس أن يكون لدى معلم الطلبة المتفوقين والم .5
هذه الفئة من الطلبة, هذه الخاصية أو الرغابة تجعله أكاثر تحمساأ ودافعاية 

لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه لفئة لها خصائصها ومتطلباتها التي ينبغي 
أن يتعرف عليها ويقدرها ويحترمها ويحثهم على االستغالل األمثل ولتنمية 

واهبهم وعليه أن يبدي اهتماماأ واضحاأ للتعرف على ميولهم قدراتهم وم
(, وقد  Webb, Meckstroth, Tolan, 1982واهتماماتهم وطموحاتهم ) 

يشمل االهتمام كل ما له صلة بهؤالء الموهوبين والمتفوقين من أولياء األمور 
ا وزمالء وما يمارسونه من نشاطات وهوايات ومحاولة التنسيق بينها لتحقيق م

 يرضي طموحاتهم ويؤدي إلشباا حاجاتهم وتحقيق رغباتهم.

عدم القسوة أو السيطرة  فالثقة بالنفس وقوة الشخصية للمعلم ال يعني فرض  .6
السيطرة والتسلط ولكن يكون قدوة حسنة في تعامله وسلوكه وأفكاره وتصرفاته, 

( أن من أهم المعوقات التعليمية  Torrance, 1987وقد ذكر تورنس )
طالب المتفوق والموهوب هو طريقة تعامل المعلم مع الطلبة القائمة على لل

التسلط والسيطرة واإلصرار على إتباا األوامر وتنفيذ التعليمات وعدم أخذ رأي 



ومشاركة الطالب, والتركيز على أساليب التقويم التقليدية مما يسبب للطالب 
شة والحوار في الموضوعات ضغوطاأ نفسية وتوتراأ, وعدم إعطائه الفرصة للمناق

 (.  Clark, 1997)  والقضايا التي تهمه والتي يرغب في مناقشتها

أن يكون المعلم ذا شخصية مرحة, جذابة وأن يكون المره والبشاشة وحب  .7
الدعابة والنكتة أسلوبه لتلطيف الجدية والحدة للمناقشات والحوارات, لديه مهارة 

خرين, وأن يكون ديمقراطياأ في تصرفاته التعامل واالتصال والتواصل مع اآل
وآرائه, يستمع للطلبة وينصت لمشاكلهم ويترك الفرصة لطره ما لديهم من 
أفكار وآراء, وال يجبرهم على تبني أفكار اآلخرين من خالل الضغط عليهم 

 واستخدام سلطته كمعلم.

يكون اإلخالص والتفاني في العمل مبدأه وسعة الصدر والتسامح أخالقه.  أن .6
وأن يظهر لديه التوافق النفسي واالجتماعي واالنفعالي, وبتميز بالقدرة على 

 المبادرة وحسن الخلق واالحترام للجميع.

( عدداأ من الخصائص  Feldhusen, 1997وقد أورد فيلدهاوزين )  
 لطلبة المتفوقين والموهوبين منها:والصفات الشخصية لمعلم ا

 .مستوى مرتفع من الذكاء 
 .الطموه العالي والحماس للعمل 
 .يتصف بالمعرفة الواسعة وتنظيم األفكار وتعددها 
 .يتصف بالثقة العالية بقدراته ومعلوماته 
 .يتميز بخيال خصب وأسلوب جذاب للتعبير والحوار 
  لآلخرين. احترام وجهات النظر المختلفة, وأقل انتقاداأ 
 .رشادهم وتوجههم  القدرة على التعرف على مشاكل الموهوبين واا
  يندمج مع الطلبة ويتبادل األفكار والطموحات معهم ويحقق جواأ

 من الديمقراطية.



 .يتعاون مع اآلخرين ويقدم المساعدة لهم 

 ثانيًا: سلوكيات المعلم وتأثيره على مناخ الفصل الدراسي:

اعل داخل الفصل لعامل الرئيسي والمكون لعملية التفيعتبر المعلم ا        
المناخية السائدة داخل الفصل الدراسي ما هي إال نتيجة لتداخل  الدراسي. فالظروف

 وتفاعل عدد من العناصر. فهناك : 

شخصية المعلم كنظام مستقل له تعامالته وخصائصه وسماته الشخصية  .8
 وخبرته السابقة.

الطالب وما يتميز به من نظام وتفاعل داخلي يعكس األساليب التربوية  .2
والتنشئة االجتماعية التي انبثق منها  وكل طالب هو نظام مستقل بذاته 
 له عالقاته واهتماماته وقدراته وخصائصه وسماته يختلف عن اآلخرين. 

التفاعل الجماعي للطلبة داخل الفصل بعضهم ببعض والذي قد يخلق  .3
غير مريح في بعض األحيان قد يعكس أساليب تعامل وتفاعل غير  جواأ 

متوازنة وذلك نتيجة الختالف النواحي الثقافية واالجتماعية وأساليب 
 التنشئة مما يتطلب تدخالأ إلعادة التوازن لهذا النوا من التفاعل.

التفاعل الحاصل بين الطلبة والمعلم سواء كانت تفاعالت كمجموعة أو  .0
 عات أو تفاعالت فردية بين المعلم والطالب.عدة مجمو 

هذه العناصر المتعددة للعالقات الداخلية في الفصل الدراسي والناتج عنها  
عملية التفاعل لهذه العناصر يخلق جواأ ومناخاأ إما أن يكون مريحاأ يدعو إلى 

ما أن االطمئنان والراحة والشعور باألمان وبالتالي يكون دافعاأ لإلنجاز والتحصيل  واا
يكون جواأ يدعو إلى القلق والتوتر والخوف وبالتالي يؤثر على العملية التعليمية مما 

 ,Gallagherيؤدي إلى إخفاق تحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية )
1991 ( )Herradine, &Coleman, 1996   إن سلوكيات المعلم وتأثيرها )



ملية التعليمية ويساهم بالوصول إلى التفاعل على المناخ الفصلي السائد يدفع بالع
المتوازن بين تلك العناصر المتعددة داخل الفصل الدراسي مما يجعل الفصل 

 الدراسي يتميز باآلتي:

مناخ مريح و مناسب لتطوير مختلف جوانب النمو العقلي واالنفعالي 
ول والجسمي واالجتماعي واالبتعاد عن أن يكون المناخ الصفي متمركزاأ ح

(, والذي يكون فيه  Teacher Centered Classroom)     المعلم
المعلم المتحدث معظم الوقت, ويكون الشكل التنظيمي للفصل يأخذ الشكل 

التقليدي للصفوف المتراصة, والمتجهة نحو المعلم, والسبورة من أمامهم. 
 ( أهمية أن يكون مناخ الفصل الدراسيSteele, 1982ويؤكد ستيل )

متمركزاأ حول الطالب ويكون الطالب محور العملية التعليمية                                       
 (Student Centered Classroom  بحيث يتفاعل كل من الطالب ,)

والمعلم أي أن التفاعل في عدة اتجاهات وتكون طريقة الجلوس للطلبة على 
 شكل مجموعات أو دائرة.

 

واحي اإلنسانية والعاطفية والوجدانية في العملية التعليمية أهمية إدخال الن (8
من خالل إضفاء االحترام والتعاطف على الجو الدراسي, وحفظ الكرامة 

والتقدير, ونبذ كل ما هو مؤذ لكرامة اإلنسان أو اإلقالل من شأنه             
 (Calrk, 1983 .) 

لى التسامح والبعد عن أن يكون الجو السائد في الفصل الدراسي قائماأ ع (2
 (. Torrance, 1987العقاب بكافة أشكاله اللفظية والجسدية ) 

أن يتمتع الفصل الدراسي بجو من الحرية والديمقراطية في التعامل, وعدم  (3
فرض الرأي, وتعطى الحرية للطلبة للنقاش والحوار بطريقة حضارية وتقبل 

بداء المرونة في التفكير   وعدم التصلب والجمود.مختلف وجهات النظر, واا



 يخصهم من منهج وطرق تدريس ووسائلممارسة الطلبة المشاركة في اتخاذ القرارات فيما  (0
 Renzulli, 1994تعليمية ونشاطات صفية وغير صفية وعمل الخطط الفردية والتقارير ) 

.) 
أن يتميز مناخ الفصل الدراسي بإعطاء الفرصة للطلبة لالكتشاف واالستطالا العملي  (5

التطبيقي داخل الفصل الدراسي وخارجه مما يؤدي إلى كسر حاجز الرهبة والخوف لديهم. 
ويدفعهم إلى مزيد من اإلطالا والتعلم وبهذا يكون داعماأ ودافعاأ لعمليات التفكير بمختلف 

 (. Renzulli, 1994أشكالها ) 
 

أن تساهم سلوكيات المعلم بإيجاد مختلف الطرق لزيادة اإلثارة وجعل البيئة الصفية محطة  (6
للتشويق واالستثارة, وتعدد الموضوعات المطروحة والتي تتعلق باهتمامات الطلبة وميولهم, 

وربط الموضوعات العلمية البحتة بموضوعات محببة لدى الطلبة مثل كرة القدم واأللعاب 
االلكترونية أو الشخصيات الكرتونية المحببة أو العرائس كنواحي تطبيقية للدرس لزيادة 

( والتقليل من الواجبات الفصلية  Renzulli, 1994اإلثارة والمتعة                 ) 
الروتينية واستبدالها بنشاطات تدعو إلى الخيال والتأمل والبحث مما يكون داعماأ ودافعاأ 

لعمليات التفكير المختلفة في جو مناسب قائم على استخدام أساليب حديثة تتفق مع ميولهم 
 (. Steele, 1982  ( )Treffinger, 1986واهتماماتهم ) 

حداث الخوف والقلق لدى الطلبة. فلقد أظهرت األبحاث االبتعا (7 د عن جو التسلط والقمع واا
أن األطفال المتفوقين والموهوبين الذين تربوا في بيئات قائمة على التعامل الصارم 

عطاء األوامر واالستهزاء وعدم التقدير واالحترام  واألساليب التسلطية كالتوبيخ واإليذاء واا
بدني يظهر عليهم الشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس واالنسحاب, فهذا والتحقير والعقاب ال

الجو للفصل الدراسي غالباأ ما يمنع اإلبداا والتفكير المرن األصيل ويبعث إلى انخفاض 
الروه المعنوية للطالب وتقدير الذات والشعور بالخضوا, وعدم اإلحساس بالقيمة والشعور 

 وعدم االعتداد بالرأي وانخفاض الثقة بالنفس           )باالنقيادية والمسايرة لآلخرين 
Torrance, 1987  .) 

أن يكون جواأ مليئاأ بالمره والفكاهة, يدعو إلى المساواة والتعاون البناء بين الطلبة  (6
كمجموعات وكأفراد, وتكون الحصص ممتعة وحيوية بحيث ال يشعر الطلبة بالملل. وأكد 



( على  Passow, 1986( وباسو                  )  Clark, 1997كل من كالرك ) 
أهمية التعليم المفتوه, وترك الفرصة للطلبة بحرية للتحدث والمشاركة, هذا الجو من 

االنفتاه والشعور باالرتياه يدعو الطلبة ويساعدهم على تطوير ذاتهم وتنمية قدراتهم 
 ومهاراتهم اإلبداعية.

ين و الموهوبين القدرة على إدارة الجماعات الصغيرة, أن يكون لدى معلم الطلبة المتفوق (9
والعمل التدريبي التعاوني, والتعرف على كيفية التدريب على إدارة الحوار والنقاشات بين 
المجموعات, وتتضح مهارة المعلم في جعلهم يشعرون بالتفوق في المناقشات والحوارات 

دفاعي وغيرها من الموضوعات المرتبطة التي يطرحونها. ومعرفة الحوار البناء والحوار ال
 (. Renzulli, 1994بالتعلم التعاوني والجماعات                ) 

االستخدام األمثل للحوافز والمؤثرات الفعالة لزيادة التفاعل في الفصل بدون المبالغة في  (80
 كثر فعالية.استخدامها, وعليه تحديد أهمية المؤثرات والمعززات الداخلية والخارجية وأيهما أ

ومن هنا نرى أن للمعلم أثراأ واضحاأ باالرتقاء بأداء الطالب من خالل توفير المناخ الفصلي  
المناسب, ولقد أثبتت األبحاث أن هناك عالقة موجبة قوية بين كل من األداء السلوكي الذي يقوم به 

يب التعامل الشخصية البعيدة المعلم داخل الفصل الدراسي واستخدامه الطرق التفاعلية المناسبة وأسال
عن العنف والقسوة والتسلط, وسلوك أداء الطلبة الحقاأ. فقد أظهرت دراسة فيلدهاوزين ) 

Feldhusen, 1997  أنه كلما زادت نسبة التعامل البناء للمعلم مع الطلبة كلما تطورت مواهبهم )
صية للمعلم هما شيئان مكمالن وقدراتهم إلى مستوى أعلى, فمؤهالت المعلم وأساليب التعامل الشخ

لبعضهما, وال يمكن فصل إحداهما عن األخرى في تأثيرهما على أداء ونوعية التفكير لدى الطالب 
 سواء كان داخل الفصل أو خارجه.

ولقد ظهر أن االهتمام بالجوانب العاطفية والوجدانية للطالب عامل هام وضروري لتقبل  
فة واستيعابها واالستفادة منها. فتركيز المعلم على الجوانب المعرفية والعمليات العقلية للطالب, المعر 

همال الجانب الوجداني والعاطفي  يجعل الطالب يفقد الكثير من المعلومات المعطاة, و يمنع  واا
ب واألمان إجراء مختلف العمليات العقلية لوجود حاجز الخوف والتردد والشعور بالقلق وبعدم الح
 ,Golemanوغيرها من المشاعر الوجدانية والعاطفية وهذا ما تنادي به معظم النظريات الحديثة ) 

( من أجل االهتمام بهذا الجانب العاطفي والوجداني للطفل وجعله من ضمن األولويات  1995
للمعلم للرقي بمختلف القدرات العقلية.



 

 التدريس: ثالثًا: األساليب التعليمية وطرق

إن ما يتميز به الطالب المتفوق أو الموهوب من خصائص وصفات لها ما         
يقابلها من متطلبات وطرق تدريس ووسائل تعليمية مناسبة. فالمعلم يقع على عاتقه 
العبء األكبر والهام لمقابلة حاجات المتفوقين والموهوبين بما يوافقها ويتالءم معها 

وأساليب تعليمية مناسبة. وكما ذكرنا سابقاأ في الفصل من طرق تدريس ومناهج 
الخاص بصفات وخصائص المتفوقين و الموهوبين, أن تلك الفئة لها صفات 

وخصائص تختلف عن غيرهم من الطلبة العاديين. فعلى سبيل المثال, بعض هؤالء 
ومات المتفوقين والموهوبين يتميزون بقدر عاٍل من الفهم واالستيعاب السريع للمعل

مما يتطلب طرق تدريس مالئمة تتوافق مع هذه الخاصية وتختلف عما هو مستخدم 
من طرق ووسائل تعليمية مع الطلبة العاديين األقل سرعة في فهم المعلومات 

واستيعابها. باإلضافة إلى أن المتفوق أو الموهوب قد يتميز بقدرة استداللية عالية, 
ت واستيعابها ولكن الحالة االستداللية جاهزة فهو ال يكتفي بالتعرف على المعلوما

معه. فيالحظ المعلم أن الطالب المتفوق أو الموهوب كثير األسئلة خالل الشره 
وعند طره الموضوعات, فهو باستمرار يستخلص النتائج بشكل سريع من خالل 

 Gallagher, 1991)        ربطها وتحليلها وقد تتجاوز ما يتوصل إليه المعلم   
)  (Maker, 1997)  كما أن الطالب المتفوق أو الموهوب لديه غزارة في

المعلومات والبيانات الواسعة في كافة المجاالت والتي اكتسبها من خالل قراءاته 
المتعددة واطالعاته الواسعة, وقد مكنه وساعده في االحتفاظ بها قدرته التذكرية 

رات الدراسية, لكن يتعداها إلى مجاالت العالية التي يتمتع بها, فهو ال يكتفي بالمقر 
أوسع وأرحب قد تفوق ما لدى معلمه من معلومات في بعض األحيان باإلضافة 

إلى تميز الطالب المتفوق والموهوب بالثروة اللغوية والطالقة اللفظية, كل هذا 
يتطلب من المعلم أن يضاعف الجهد في معرفة خصائص هؤالء المتفوقين 



ية واالنفعالية والعاطفية وبالتالي مقابلتها بما يتوافق معها من طرق والموهوبين العقل
تدريس وأساليب تعلمية وتربوية تحقق الرضا واإلشباا لحاجاتهم ومتطلباتهم 

أهم ما يجب على (ومن Kirk,Gallagher&Anstasiow,2000 المختلفة ) 
 المعلم للفصل الدراسي القيام في هذا الجانب اآلتي:

 اضح لألهداف والطرق التدريسية والوسائل التعليمية المالئمة.التحديد الو  (8

تقانها,  (2 التحديد الدقيق للمهارات والقدرات العقلية التي ينبغي استخدامها واا
وتحديد النشاطات والتدريبات بشكل تفصيلي, وعدم االكتفاء بمحتوى 
ت الدرس, أو البيانات والمعلومات الواردة في الدرس, واستخدام التدريبا

(.  Renzulli, 1994المناسبة لتنمية مهارات التفكير بمختلف أنواعه ) 
واالبتعاد عن عملية التلقين أو االعتماد على أسلوب الحفظ للمعلومات 

 والحقائق المتضمنة في المناهج الدراسية.

( Higher Order Thinkingاالهتمام بمختلف عمليات التفكير العليا ) 
المنهج الدراسي ومحتواه العادي إلى التركيز على فمسؤولية المعلم تتعدى 

والتفكير  العمليات العقلية من التحليل والتركيب واالستدالل والتفكير اإلبداعي
( فالتركيز على المحتوى للمنهج الدراسي لكي  Steele, 1982الناقد ) 

يفهمه ويستوعبه الطالب, و التركيز على قدرة أو مهارة واحادة ماثل الحفاظ 
التذكر أو الفهم واالستيعاب للمنهج الدراسي من القدرات التي تعتبر من و 

(, والتي هي بال شك هامه  Lower order thinkingأنواا التفكير الدنيا ) 
وضرورية للتدريب عليها ولكن إلى جانب العمليات العليا األخرى للتفكير. 

ت التفكير المختلفة فمن المهم التركيز على التدريبات المناسبة لتنمية عمليا
مثل التفكير التباعدي, والتقويمي والمعرفي اإلدراكي. وأن يكون المعلم دافعاأ 

ومحفزاأ لنمو تلك العمليات العقلية مع التنوا في المحتوى والناتج لتلك 



العمليات. والمهارات الضرورية وذلك لالستفادة القصوى للمعلومات المعطاة 
 ت وحاجات الطلبة المتفوقين والموهوبين.والتي تحقق إشباعاأ لمتطلبا

التركيز على كيفية التفكير, أكثر من التعلم أو ماذا نتعلم ولكن األهم كيف   (3
تفكر, واالهتمام بتطوير نوعية التفكير ووضع الخطط واالستراتيجيات لتعلم 

 التفكير.

التنوا في طرق وأساليب التدريس بحيث يتناسب مع مختلف شرائح   (0
من مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي, ومن المبدعين, الموهوبين 

 وأصحاب المواهب, وغيرهم من فئات المتفوقين والموهوبين.

االهتمام بتشجيع النشاطات المستقلة والتي تعتمد على االكتشاف الذاتي,  (5
عطاء الطالب الحرية للكشف عن قدراته والتعرف على أنواا التفكير  واا

بالقيام بمشروعات صغيرة مما يمكنه من لديه, يمكن تكليف الطالب 
 التعرف على قدراته ومهاراته.

أن يكون لدى المعلم القدرة على التعمق الرأسي في المادة العلمية وتحليلها  (6
والتوصل إلى معلومات دقيقة باإلضافة إلى القدرة على التوسع األفقي في 

 الخارجة عنها.المادة العلمية وربطها بمختلف المواد والموضوعات األخرى 

إعطاء االهتمام للخيال الواسع واإلبداا والقدرة على حل المشكالت,  (7
والتشجيع لألفكار الخيالية والغريبة للتوصل إلى معلومات جديدة واالبتعاد 

 عن تكثيف المعلومات والتركيز عليها على حساب الوعي واالستخدام.

التنويع في أساليب التقويم للطالب, وال يعتمد على االختبارات التقليدية  (6
ويجعلها كمحك لتحديد نقاط القوة والضعف للطالب, ولكن أهمية التنويع في 
أساليب التقويم من تغذية راجعة إلى أسئلة مفاتوحاة إلى مواقاف غير مكاتملة 



القدرات اإلبداعية  ومحيرة وغاماضة يمكن أن نصل من خاللها إلى عدد من
 والقدرات التحليلية المنطقية.

( عدد من الخصائص  Feldhusen, 1997وقد أورد فيلدهاوزين )  
 التدريسية لمعلم الطلبة المتفوقين و الموهوبين نورد منها :

عدادها. (8  لديه المهارة على تطوير المناهج والمواد الدراسية واا
المهارة العالية في اإلعداد والتدريس لمختلف أنواا القدرات العقلية,  (2

 واالهتمام بالقدرات اإلبداعية وحل المشكالت.
 اإللمام بمهارة تقنيات األسئلة وتركيبها وطرحها. (3
 المهارة في التأسيس لألنشطة المستقلة واألبحاث. (0
 اإللمام بمهام وأساليب التعليم التفردي والتعاوني. (5

(  مقارنة لألساليب واالعتقادات ( Ford, 2003 أورد فورد وقد  
والتطبقات التربوية الحديثة لتعامل المعلم مع الطلبة وطرق التدريس وبين األساليب 

(. وقد أكد في أبحاثه  8 -6واالعتقادات والتطبقات التقليدية  انظر جدول رقم  ) 
مل البناء, ومهارات االتصال, على أهمية أن يتميز المعلم بمهارات أساسية, كالتعا

وتقبل وجهات النظر, واستخدام البرامج المتعددة, المتنوعة كالبرامج اإلبداعية, 
 وبرامج التفكير لتحسين مستوى أداء الطلبة في كافة المجاالت.

 
 

 

 

 



وألهمية دور المعلم في التأثير على تصرفات وسلوكيات الطلبة سواء كان  
م ( ستة مبادئ 8962ارجه  أورد رينولد وبيرتش ) داخل الفصل الدراسي أو خ

 لمساعدة المدرسين إليجاد خبرات تعليمية مناسبة لفئة المتفوقين و الموهوبين:
تعليم الطلبة المتفوقين والموهوبين أن يكونوا مثاليين ومؤثرين من خالل  (8

القيام بالدراسات المستقلة, ومحاولة غرس المهارات الالزمة لمتطلبات 
التعليم المستقل واالعتماد على الذات والقدرة على تحصيل المواقف وحل 

 المشكالت.
مساعدة هؤالء الطلبة المتفوقين والموهوبين على التدريب على استحضار  (2

مختلف القدرات العقلية من عمليات معرفية معقدة وتفكير مبدا والقدرة 
 على التحليل والنقد.

بين على استخدام النقاش والحوار لألسئلة تشجيع الطلبة المتفوقين والموهو  (3
المطروحة لمساعدتهم على اتخاذ القرارات والتخطيط واإللمام بمختلف 

 المواقف المحيطة بهم.
إكسابهم المهارات الضرورية للتفاعالت االجتماعية اإلنسانية الالزمة,  (0

للعمل بكل سهولة ويسر مع مختلف الجماعات من مختلف األعمار 
 قات الفكرية.ومختلف الطب

مساعدة الطلبة المتفوقين والموهوبين على اكتساب السلوكيات اإليجابية  (5
وتقديم التقدير واالحترام لكل الناس مهما كانت قدراتهم ومواهبهم, ومحاولة 

قامة عالقات صحية مع  الوصول إلى فهم ذواتهم والوصول إلى الرضا واا
 اآلخرين. 

تعلقة بقدراته وبالجانب المستقبلي تقوية توقعات الطالب اإليجابية والم (6
لدراسته والوظيفة التي سيلتحق بها ولحياته المستقلة بشكل عام, لدفعه 

 لمزيد من التفكير لتحقيق طموحاته 



 

وخالصة القول أن المعلم يشكل الركيزة األساسية في الرقي بقدرات ومواهب 
لتعليمية والتربوية, الطالب وله الدور الواضح والهام في التأثير على العملية ا

وألهمية هذا الجانب في حياة النشء وإليجاد جيل قادر على تحمل المسؤولية 
والنهوض بمتطلبات مجتمعه وتحقيق التقدم في كافة المجاالت  ينبغي أن تتضافر 

كافة الجهود إلعداد المعلم الكفء القادر على القيام بوظائفه التعليمية والتربوية 
من خالل تهيئة الجو التعليمي المناسب والالئق للمعلم  على أكمل وجه وذلك

عداد البرامج والتخصصات المختلفة على مستوى الجامعات بحيث تتوافق تلك  واا
التخصصات مع متطلبات العصر ليكون عامالأ فعاالأ في التوصل إلى العقول 

 المنتجة ذات التفكير األصيل المرن.
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Introduction and Overview 

The “Higher Education for Business” report commissioned by the Ford Foundation 

which became known later as the Gordon-Howell report, together with the Carnegie 

Foundation's report “… A Study of University-College Programmes in Business 

Administration”, concluded that the business curricula offered was narrow, simple and 

weak, while the caliber of staff and students alike was condemned   (Raisa, et.al., 2014; 

Marino and Levine, 2010). This report added that, in business schools, “the students 

were second-rate and the faculty third-rate while graduate education … was a fraud.” 

(Alder, 2002; Navarro, 2008). 

Beside these two significant reports about business schools, critics and management 

gurus like Henry Mintzberg added  that business schools did not place enough 

emphasis on the teaching of the skill of management itself and added that business 

programs  prepare ”people to manage nothing”. Synthesis, not analysis, “is the very 

essence of management” and added that the MBA courses for example teach only 

analysis (The Economist, 2009).  

Reports and critics like those mentioned above dominated curricula review since the 

1950’s and a capstone course was suggested to integrate the functional areas of 

business which was known first as  business policy course. In the 1960’s, this business 

capstone course became known as Business Strategy and has taken on a critical role in 

business programs around the world by providing students with significant integrating 

experience. Moreover, this capstone course is an underutilized assessment mechanism 

that can also be used, along with other instruments, to identify particular strengths and 

weaknesses in the business curriculum (Gardner, 2011; Moore, 2007). 

How widespread capstone courses are in business programs across higher education 

institutions in Jordan. A sample of  private and public universities in Jordan will be 

chosen for the purpose of this study? Also, are these capstone courses a prerequisite 

for any external accreditation for business programs, and as a result, are those 

institutions accredited by an external agencies like the AACSB (Association to Advance 

Collegiate Schools of Business) or other international accrediting agencies? 
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Structure of This Study:  

The use of capstone courses is clearly widespread in business programs (Payne, 

Whitfield, and Flynn, 2002). Many business departments use their capstone course in 

business strategy and policy as an internal assessment mechanism since the basic 

purpose of capstone courses is to integrate knowledge from all the functional business 

disciplines into an overall view of the business world (Stephen, Parenta and Brown, 

2002). 

However, not much attention is geared toward the use of this course to evaluate 
strengths and weaknesses of business programs. In Jordan, not much attention is being 
focused on the accreditation standards used by external accrediting agencies like 
AACSB, and the Ministry of Higher Education accrediting committee seem to not be 
focusing on this issue. No surprise then that most of these business institutions seem to 
have no external accreditation other than joint programs with several international 
universities through joint programs mostly at the MBA level (Gardner, 1998; Holdsworth 
et. Al, 2009).  
 
First, an introduction and overview as well as a review of major studies in the literature 
on assessment tools in business education and on business capstone courses will be 
performed. Then, this paper will examine the use of this course as a capstone course 
for a sample of educational institutions in Jordan and will provide course description for 
a sample of these universities in Jordan. Finally, the limitations of this research along 
with conclusions and recommendations regarding business program assessment and 
future research. 
 
 

Selected Review of Available Literature on Business Capstone Courses 

Capstone experiences are broadly defined as “Freestanding courses, components of 
existing advanced courses in discipline-specific studies and  out-of-class programs, 
events or activities, all of which may be assessable or non-assessable learning activities 
(Gardner, van der Veer and Associates,1998). 
 
Why this is significant? Because, managers not only are likely to work in several 

different functional areas during their careers, but also they need to have conceptual 

skills which enable them to comprehend the “big picture” of how all of the functional 

areas of the business must fit together. 

For example, at St. Joseph’s University, the capstone course is taught by a team of 

cross-functional faculty. Although coordinated by a business policy instructor, each 

section of the undergraduate capstone course has a management, accounting, finance 

and marketing instructor of record. Students are required to develop a three-year 

strategic plan for a real company of their choice. At the conclusion of the course, 
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students are asked for a self-assessment of their competency with respect to a set of 

specific course objectives ( St. Joseph’s University Core Curriculum, 

http://registrar.msj.edu/undergraduate-catalog/academic-information/core-curriculum/, 

Accessed March 10, 2015) 

The term “capstone” is widely used to describe a course or experience that provides 
opportunities for a student to apply the knowledge gained throughout their 
undergraduate degree which occurs usually in the final year of their undergraduate 
studies (Holdsworth, Watty and  Davies, 2009). 
 
Much of the literature on the capstone course focuses on the value of requiring students 

to take a course that integrates the functional areas of business  (Stephen, Parenta and 

Brown, 2003). Many articles describe and compare various computerized games or 

simulations that can be used in capstone business strategy classes (Keys and Wolf, 

1990; Wolf, 1997). Payne et al. (2002) discussed how to evaluate the course itself and  

much of the literature has focused on the same issue by evaluating the course itself and 

explaining its value as an integrating experience for students. There seem to be little 

attention to the possibility that, with full faculty involvement, the capstone course can be 

used as an important assessment model (Holdsworth et.al, 2009; Chickering and  

Gamson, 1987).                  

 
Common pedagogical approaches in these capstone business strategy and policy 
courses  include Textbook lectures and assignments, written and oral presentations and 
analysis of business cases, and computer simulations.For example, at St. Joseph’s 
University, this capstone course is taught by a team of cross-functional faculty (Stephen 
et.al., 2002). 
 
 
 
Selected Models For Business Capstone Courses 
 
First, The Melbourne Model: 
  
This model was developed by the Center for the Study of Higher Education at the University of 

Melbourne. Under this model, capstone courses are essential part of the final year of education to 

enhance students’ ability to apply theoretical knowledge to real world problem situations. 

Capstone subjects are functioning to bridge the gap between undergraduate theoretical 

experience and practical real world situations ( MMRCC _The Melbourne Model Report of the 

Curriculum Commission, 2006, p.7. in Holdsworth, Watty, and Davies, 2009). 

 
According to this model, “knowledge transfer” and “graduate attributes” form part of the 
rationale for the development of capstone subjects. Each of these topics listed below 
are explained in The Melbourne Model Report of the Curriculum Commission, 2006, 
p.7.  as included in Holdsworth et.al, 2009): 

http://registrar.msj.edu/undergraduate-catalog/academic-information/core-curriculum/
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1. Knowledge Transfer: 

 
A. It refers to engagement of the university with external communities, and 

transferring of intellectual capital ‘through a two-way mutually beneficial 
interaction between the University and non-academic sectors’. 

 
B. Integration and interdependence in research experiences are also crucial in 

knowledge transfer by allowing the development of generic skills which refer to a 
capacity to communicate with non–academic audiences, develop cross-cultural 
communication, and other core commercial and business skills. 

 
C. Regarding experiential learning, the emphasis is placed on opportunities to study 

abroad, or work online with students in partner, work with industry, engage with 
case studies, multi-disciplinary work, industry mentors, and joint university and 
industry supervised research projects.  
 

D. Students should be able to develop stronger critical reflective capabilities. 
Reflection is a key element in the assessment of many capstone experiences 
and is viewed as being essential for student aptitude for lifelong learning. 
Students are also encouraged to develop generic critical thinking activities and 
skills. These generic activities include community projects, student leadership, 
volunteering, editing a journal or newspaper, or any other activity that assists 
students in developing their generic skills. 

 
E. Common generic skills related to these attributes include: problem-solving skills,  

critical thinking skills, analytic skills, teamwork skills, effective oral and written 
communication skills, and time management skills.  
 

F. These skills, when seen in relation to what employers have named as desired 
attributes in potential employee graduates, are essentially compatible 

(Holdsworth, Watty,  and Davies, 2009). 
 
Many writers like James and  Fraiberg (2015) explained that there are a number of 
ways in which capstone experiences can be integrated into the curriculum. These 
include the following:  
 

1. Problem Based Learning (PBL) 
 

2. Project Based Learning (PjBL) 
 

3. Case Study Analysis 
 

4. Field, clinical or work placements 
 

5. Internships 



5 
 

 

6. Simulations or Virtual Situated Learning Environments (VSLE) 
 

7. Travel study tours and immersion experiences 
 

8. Service Learning 
 

9. Volunteering (Holdsworth, Watty, and Davies, 2009) 
 
Second, the University of Michigan Model:  

 

University of Michigan's Capstone is completed in the final semester of student’s study 

and can be an integrated academic experience, career focused, or research based 

(Kerrigan and Sukhwant ,2007; Michigan State University, 

http://www.pdx.edu/unst/senior-capstone; Accessed March 14, 2015). 

1. Integrated Capstone Courses 
 

A. Financial Statements Analysis  

Students learn frameworks for business analysis and equity valuation, and apply 
them to a variety of investment, lending, and reporting decisions. In this case-
oriented course, students will use the latest techniques and information sources 
of Wall Street professionals. Students will be able to leave the course with the 
ability to forecast a firm's future financial performance. 
  

B. Business Systems Consulting  

Students will be part of a team cast in the role of consultants to an imaginary 
company. Students will work from a portfolio of text, graphics, videotape, lecture, 
spreadsheet models, computer simulations, digitized factory data, and company 
financial data. Taking an active role in the company’s operations, students team 
will develop and "sell" a compelling business case of investment in new 
processes and systems to the company’s management 
(https://michiganross.umich.edu/programs/bba/curriculum/capstone-experience, 
Accessed March 15, 2015). 

2. Applied Capstone Courses 

            Focus on preparing students for work and life after college: 

 Entrepreneurial Management  

http://www.pdx.edu/unst/senior-capstone
https://michiganross.umich.edu/courses/financial-statement-analysis-i
https://michiganross.umich.edu/courses/business-systems-consulting
https://michiganross.umich.edu/programs/bba/curriculum/capstone-experience
https://michiganross.umich.edu/courses/entrepreneurial-management
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Entrepreneurship is about overcoming ambiguity, risk, and failure; then 
embracing it, and learning from it. You’ll explore the many forms of 
entrepreneurship, including start-up, corporate, social, and public sector. The 
course prepares you to succeed in an entrepreneurial venture, as you prepare a 
complete business plan and a presentation to an outside group of investors. 
  

 Applied Quant/Value Portfolio Management (Finance Course) 

First, students will develop a systematic approach to analyzing stocks from a 
quant/value perspective. Next, students will analyze stocks, risk, and holdings in 
existing mutual funds. In a final project, you’ll critique four real portfolios from the 
lens of a senior quantitative analyst and portfolio manager MICHIGAN State 
University web, http://users.etown.edu/m/moorerc/capstone.html, Accessed 
March 15, 2015). 

3. Research Based: 

These capstone courses may appeal to students who wish to progress to graduate 
studies, in areas such as law or public policy, or pursue a PhD: 

 Senior Seminar  

In this honors seminar which is open to a limited number of BBA seniors, 
students will  work in a collaborative environment with a senior professor to 
develop a thesis that builds on student previous liberal arts and business course 
work. Through the exploration of ethical, political, historical, psychological, 
scientific, social, and cultural aspects of current business issues, students will 
develop a well-rounded perspective that is valued in the global environment of 
business. 
  

 Business and the Public Policy Process  

This course offers students from the opportunity to conduct in-depth research on 
a public policy issue supporting the university’s dedication to “serving leaders 
committed to serving the public good.” During fall and the early part of winter 
semester of the senior year, students will prepare a thesis and present their 
findings following Spring Break, with an award for the best thesis. 

Third, Portland State University:  

At Portland State, this capstone course is structured around interdisciplinary student 

teams working directly with a community partner. Student teams perform a SWOT 

analysis to identify their partner organization’s strengths, weaknesses, opportunities, 

https://michiganross.umich.edu/courses/applied-quantvalue-portfolio-management
http://users.etown.edu/m/moorerc/capstone.html
https://michiganross.umich.edu/courses/senior-seminar
https://michiganross.umich.edu/courses/business-and-public-policy-process
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and threats while developing a comprehensive written business plan Portland State 

Web,http://phobos.ramapo.edu/~vasishth/Assessing%20Learning%20Outcomes/Kerrig

an+GE_Capstones+Assessment.pdf; Accessed April 2,2015). 

 

The purpose is for students with different business majors to work together to apply all 

of their business academic course work and test their core competencies in a real-world 

project with a real-world client.  

 

For Community Partners, those can be any type of organization from start-ups to non-

profit agencies, needing thorough analysis to address important strategic issues. The 

Business Strategy Capstone is a way for business students from different majors to 

combine their knowledge and work together in the field with an external partner on 

pressing strategic issues. Students will conduct comprehensive analysis of an 

organization, its industry, competitors, and general environment, to inform viable 

strategic alternatives. Deliverables will range from a business plan to more targeted 

analyses such as a feasibility study for a new product or service. 

The final weeks of the course will feature team presentations of their business plans, 

with the most compelling plans being selected for presentation to the external client. 

A key component of the course will be ethical and social responsibility, and specifically 

in the area of sustainability. Students will be exposed to some of the leading strategies 

like the entry into green energy, and will be encouraged to consider these approaches 

in the context of their client projects. 

These services will be provided to community partners at no cost and will happen over a 
ten-week academic term  (http://www.pdx.edu/unst/senior-capstone; Accessed March 
14, 2015). 

 
 
Business Strategy Course Description at Various Educational Institutions in 
Jordan:  

1. Philadelpia University: 
 

At Philadelpia University and in the departemnt of business administration,  
Course description is as follow: 
 
“Strategic Management provides students with a realistic, comprehensive, and highly 

http://phobos.ramapo.edu/~vasishth/Assessing%20Learning%20Outcomes/Kerrigan+GE_Capstones+Assessment.pdf
http://phobos.ramapo.edu/~vasishth/Assessing%20Learning%20Outcomes/Kerrigan+GE_Capstones+Assessment.pdf
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effective approach to strategic management. Students will learn how to use the 
resource-based view to develop competitive advantage through the acquisition, 
development and management of resources”. (Philadelpia University Catalogue on-line, 
2015) 
 

2. At Yarmouk University and in the Faculty Economic and 

administrative sciences,  

 

 “Business Department, Strategic Management course includes an examination 

of the basic concepts of strategic management, and developing student skills 

related to the formulation, selection, implementation, evaluation and controlling of 

managerial strategies.” (Yarmouk University Catalogue on-line, 2015) 

The business department also have a course in Organization Theory. This course 

covers the following areas: organizational effectiveness, the external environment, 

manufacturing, service and advanced information technology in organizations, 

organization size, growth, and life cycle, designing organization structure, information 

technology and organizational control, and organizational culture. 

 

3. At University of Jordan, the Business Administration Department, 

the description is as follow: 

Strategic Management: This course focuses on how to deal with the organization in a 

comprehensive manner to develop its strategies. It includes the recognition and analysis 

of the external and internal environments. It also includes a comprehensive case 

analysis to train the student on strategic analysis and strategic decision making 

(University of Jordan Catalogue on line,, 2015) 

4. At German Jordanian University, the business administration 

department has  a Corporate Strategy and Policy course described 

as follow; 

Focuses on concepts and current issues in strategy development and implementation 

on a corporate level. Provides a foundation in both modern analytical approaches and 

enduring successful strategic practices from a local and global outlook. Students will be 

able to review the strategic situations consider the strategic options and understand 

how to deploy a strategy for a business (German Jordanian University Catalogue, 2015) 
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5. The business administration department at Princess Sumaya 

University for Technology has two courses as follow: 

 

A. Organization Theory: Principles of organization, dimensions, and types. The 

importance of organizing function in organizations effectiveness. Theories and 

schools of organization at the universal and Arabian levels. Its possible 

application in Jordanian business organizations (Princess Sumaya University for 

Technology online, 2015) 

 

B. Strategic Management: Acquaint students with strategic development, and 

formulation, selection, implementation, evaluation and controlling managerial 

strategies (Princess Sumaya University for Technology online, 2015). 

 

 

6. At Balqa University, the department of business administration has  
alson two courses; 

 
A. Organization Theories: Introduction to organization theories, the 

concept of organizational behavior and its development. 
organizational processes of the organizational behavior, 
organizational climate, conflict management, management of 
change, innovation management and job satisfaction, future trends 
in organizational behavior, formal and informal groups and groups 
dynamics.  

 
B. Strategic Management: To get knowledge of the external and 

internal environment to the corporation management, the concept 

and entrance of strategic management, operation, find the suitable 

needed analysis alternative for strategic situation to implement, 

consist the policy (Balqa University Catalogue on-line, 2015) 

 

Conclusion and Recommendation 

 

Strategic Management as a business capstone course is not widespread in Jordanian 

business schools. As a matter of fact, none of the business schools included in this 

study sample is using the business strategy course as a cap stone course as explined 

in their courses descriptions. This may be a wasted opportunity for business programs 

and students. 
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Not only business programs, but the Jordanian Ministry of Higher Education and  

Scientific Research is not requiring this capstone course as a condition or pre requisite 

for  accreditation of  business program. Regarding international accreditation by an 

external agency like the AACSB which requires cap stone course in strategy as a 

condition of accreditation, none of the business schools has this accreditation. 

 

It is recommended that business programs take another look at this valuable experience 

for students in Business Policy and Strategy course even if it is not required as a 

condition of accreditation by local accreditation committees. However, if any school 

require international accreditation  in the future, this capstone course will be  a 

requirement.  
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 من منظور "الوعي باالهتمام" اإلبداع
 مقرتح مفهوم

 حممد بن دخيل العوادإعداد / 
 

 دراسة ملخص ال
 

لعمليـــة التعـــرف علـــا أحـــد العوامـــل واملتاـــريات املجمـــة  ات العال ـــة باهـــدفذ هـــذه الدراســـة إ  
وبيـــــا  مـــــدل عال تـــــا بالعمليـــــة اإلبداعيـــــة  وماهيـــــة أبعـــــاده  اإلبداعيـــــة وهـــــو "الـــــوعي باالهتمـــــام"

دور وأثـر )خصوصـا  املتعلمـ ل لـوتبصري األفراد  ومكوناتا والقدرات واملجارات املقرتحة لكل بُعد 
لإلبـدا  مـن منرـور  وتقـد  مفجـوم  واجنازاهتم اإلبداعية املعرفية "الوعي باالهتمام" علا عملياهتم

ولتحقيـــق أهــــداف الدراســـة اســـتخدم الباحــــث املـــنجج الوصـــفي التحليلــــي   "الـــوعي باالهتمـــام" 
 "اإلبدا " من منرور "الوعي باالهتمام"   وموأسلوب التحليل الفلسفي يف تناول مفج

العال ــة بــ  حتديــد ومفجــوم "الــوعي باالهتمــام" و ملفجــوم "االهتمــام"  تعريــ وتوصــل الباحــث إ  
بأنـــا:  ـــدرة الفـــرد الذاتيـــة علـــا إدرا  وإدارة " ماملفجـــوم   و ـــد عـــر ف الباحـــث "الـــوعي باالهتمـــا

وتقــو  طا تــا الفكريــة والعاطفيــة وتوجيججــا واســتثمارها بتــواز  اــاه حتقيــق املنيــ ات اإلبداعيــة يف 
  ومـــن أجـــل فكـــ  الفـــرد مـــن الـــوعي باهتمامـــا ا ـــرتح الباحـــث أبعـــادا  ثالثـــة حاضـــره ومســـتقبلا"

اطفي  والبعـــد الفكـــري  والبعـــد اإلجرا ـــيل  يـــث تتكامـــل وتتفاعـــل فيمـــا بينجـــا وهـــي: )البعـــد العـــ
تتضــــمن تلــــك األبعـــــاد عــــدد مـــــن القــــدرات واملجـــــارات  ومنجــــا": االنـــــدما  "الشــــعور" الكـــــوين  
والسيطرة االنفعالية  وكفايات التخصص  حث شعور مبطن "افرتاضي ختيلي"  القـراءة اإلبداعيـة 

وصـــل الباحـــث لتحديـــد أهـــم متاـــريات كمـــا ت  واملســـودات املنترمــة  التحليـــل العكســـي  التـــدوين 
ومضــام  "الــوعي باالهتمــام" مثــل: )الدافعيــة  الفاعليــة الذاتيــة  االنتبــاه الكــامن املســتمر  التفــرد 
بالــــذات والتأمــــلل  وخلصــــذ الدراســــة إ  تعريــــ  مقــــرتح ملفجــــوم اإلبــــدا  بأنــــا: نتييــــة "الــــوعي 

 باالهتمام"  
تطـوير مقـاييس "الـوعي   و هتمـام" لـدل املتعلمـ تأصيل مفجوم "الـوعي باالأوصا الباحث ب و د

  ب  "الوعي باالهتمام" واالبدا  مدل االرتباطإجراء دراسات اريبية لكش  و   باالهتمام"
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 .واملشكلة املقدمة .1
 

مفهوم "اإلبداع" من املفهومات الغامضة واملعقدة؛ وذلك بالرغم من توقف املختصني عد ي  
مفهوم اإلبداع حتلياًل ووصفاً. وتعدد تعريفات اإلبداع وتشعبها دليل التعقيد  عندواملهتمني 

( بإن تعريف اإلبداع قد يزيد على Taylor,1991ويذكر تايلور )والغموض ورمبا العمق والشمول. 
( 150م( ما يقرب من )1984وقد حصر عبادة ) (.71-63: 2010( تعريفاً )الصباطي، 50)

 (. 28م :1999تعريفاً لإلبداع واالبتكار )احلمادي، 

( دراسات اإلبداع ضمن أربع جماالت تبعاً ملدد  الرتكيدز علدى Rhodes,1955وقد صّنف رودس )
وي عددددد هددددذا  اعي، أو السددددياب اإلبددددداعي()شخصددددية املبدددددع، أو العمليددددة اإلبداعيددددة، أو املنددددت  اإلبددددد

(. وهنددا  50-49: 2003)عددامر،  التصددنيف اهشددهر واهكبددر قبددوالً لددد  املهتمددني بدد دب ا ددال
عددد مددن النظريددات املفسدرة لإلبددداع مبددل: )النظريدة الرتابييددة، والنظريددة اةشدتالتية، و ظريددة السددمات، 

يددة احلددل اإلبددداعي للمشددكالت، و ظريددة أسددبورن( و ظريددة القيدداس النفسددي، والنظريددة اإل سددا ية، و ظر 
(. وتكمدن العالقدة بدني تلدك النظريدات 71-63: 2010؛ الصدباطي، 46-41: 2009)الزيات، 

ب هنددددا ًيعدددداً حتدددداول تفسددددإ اإلبددددداع كعمليددددة ب سددددا ية  فسددددية معقدددددة تتيلدددد  شددددرو  و صددددا   أو 
  يوات حلدوثها. 

، العواد، والصبيحيبداع بىل عوامل عديدة، منها )ويعود عدم التوصل بىل تعريف موحد وجامع لإل
2012 :79 :) 

 تعقد املفهوم. -
 كبرة ا االت اليت شاع فيها مفهوم اإلبداع. -
 تباين اخللفيات العلمية والبقافية للباحبني. -
 تعدد جوا   اإلبداع واالبتكار. -
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 االجتاهات املختلفة هحباث ودراسات اإلبداع.  -

عامل اآليت وهو: تدا ل مفهوم اإلبداع مع مفهومات ومتغإات ذات عالقة وميكن بضافة ال
، اال تباه، الوعي الذاتية عضوية مبفهوم اإلبداع، مبل: )االهتمام والوعي به، الدافعية، الفاعلية

مل ينظروا مبا يكفي لتلك العوامل واملتغإات  املختصنيمبعىن أن  (.باملعرفة، والوعي باإلبداع
مث تعريف اإلبداع يف ضوء تلك العالقات. قة من حيث أثرها على العملية اإلبداعية ذات العال

مع اإلشارة بىل أن هنا  توجه لد  بعض الباحبني بت جيل أو تقليل االجتهاد يف التعريف 
بىل مالمسة الظاهرة اإلبداعية وفق اهوجه املتعددة هلا، ورمبا  -عوضًا عن ذلك–واال صراف 

 يقدم  تا   ذات قيمة تفيد الفرد وا تمع. أن ذلك الحقاً 

( ب  ه ليس من امليلوب التوصل بىل Mackinnon,1962Aير  ماكينون )ويف هذا السياب 
عا ي اليت تشإ أفضل تعريف من التعريفات املتباينة لإلبداع؛  ظرًا إلن اإلبداع حيمل ًيع امل

متعددة اهوجه بداًل من اعتباره مفهوماً  اهرةأ ه ظلذا يفضل النظر بىل اإلبداع  بليها التعريفات؛
 ظريًا يلزم تعريفه تعريفًا دقيقاً، مما يعين أن اإلبداع ميكن أن يضم عددًا من اهوجه املرتابية 

وتبدو هذه النظرة منيقية تبعًا لتعقد الظاهرة من جهة، وأمهيتها  (. 14: 2010)الصباطي، 
ماهتا الكرب  أو عوامل ية اإلبداعية من  الل مقدكرؤية ينيلق منها املختصون لتلمس العمل

النظر لإلبداع  الغال  يفضل يف( أن عامل النفس احلديث 2002وير  ببراهيم )شحنها. 
بىل  بصفته شكاًل من أشكال النشا  العقلي، الذي يتجه الشخ  مبقتضاه حنو الوصول

ددة، بعبارة أبس  هو أشكال جديدة من التفكإ أو الفن اعتمادًا على  ربات وعناصر حم
بعادة تشكيل عناصر اخلربة يف أشكال جديدة فنية أو أدبية و قدرة على التفكإ بنسق مفتوح، 

  (. 39: 2002أو علمية )ببراهيم، 

( ب ن هنا  اعتقاد شا ع بندرة وقلة املبدعني بني الناس؛ بال أن هذه 2006وقد أشار )علي، 
النفس يسلمون اآلن بإن اإلبداع شا ع بني الناس النظرة قد تبدلت وأصبح غالبية علماء 
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ًيعاً، وأن الفرب بينهم يكمن يف الدرجة ومستو  هذا اإلبداع، وبن كل ب سان لديه القابلية 
 (.  140: 2010لإلبداع يف جمال معني، وميكن تيويره بالتعليم والتدري  )ورد يف الصباطي، 

االمتحان احلاسم لإلبداع حمدد متامًا بالسؤال بىل أن  (2008)غارد ر،  ويف هذا الصدد يشإ
هل مت تغيإ ا ال الذي تعمل فيه )علمي، صناعي، مهين، فين..( بشكل ملحوظ : اآليت

اه بار السارة تقول: ه ه ليست هنا  من قاعدة للحدود،  )اهتمامك به(؟ بفضل بسهامك
(. 73: 2008اً" )غارد ر،دعفإ ك لن تستييع أن تعرف أبدًا وبشكل مؤكد أ ك مل تكن مب

 فبقدر اهتمام الفرد بعمله ومنجزه يتجلى اإلبداع ولو بنسبة معينة.

يف الواقع هي -أيًا كا ت-بن اإلضافات املؤصلة واهعمال الصغإة احملاطة باهتمام الفرد وعنايته
وجمملها اعمال ببداعية ورمبا أهنا غإ ملموسة  تمع املبدع واحملييني به؛ ولكنها مبجموعها 

يف  رفية؛ أو تقود لعمل ببداعي مميزببداعاً وبضافة حقيقية يف أحد احلقول والنظم العلمية أو املع
واليت القفزات الصغر  بىل أن  (De Bono,2005) ديبو و-الصدديف هذا - ويشإ. جمال ما
فرتة قد تقود لإلبداع الكلي واةاد بعد وجتميع اهشياء؛  والتحسينات، التعديالت،تشمل 

 ياب العمل لو كا ت تلك اهعمال يف  واملهام الصغر  حىتوجتويد اهعمال  زمنية من بتقان
 (. 75: 2005، بو و دي ) التقليدي "الروتيين

وكلما أعيى الفرد ذاته اهتماما مرتفعا يف مهمة أو عمل جتلى ببداعه وبن كان حبدود و س   
وبن كان الفرد يسإ باهتمام مرتفع وبيريقة بسيية، وهذه قاعدة معلومة )اةهد والنات (، 

 متواز ة، فمع مرور الوقت قد تتجلى ببداعاته الكرب . 

وتقدميه كإجراء ومنه  وأسلوب حياة وعمل، ال ؛ ومن املناس  بشاعة مفهوم اإلبداع بتبسييه
. عيفًا على توافر شرو  و صا   ومواصفات تقدميه بوصفه جهدًا  ارقًا وعماًل شاقاً 

ل زرع وت صيل مفهوم اإلبداع لد  املتعلمني وربيه مبفهوم "االهتمام" مبعىن أن اإلبداع ويفض
أن  بتبسي  مفهوم "اإلبداع"وال يقصد  حمصلة "الوعي باالهتمام" لد  الفرد و تيجته اليبيعية.
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تجاهل مصيلحاته ومفهوماته اهساسية؛ بمنا حماولة طرحه وربيه مبفهومات أساسية حاضنه له   
 ) ربة ذاتية فريدة( ميكن للفرد املرور هبا واقتحامها وقتما شاء. لية بجرا ية كعم

مفهوم اإلبداع ال يقتصر على كو ه "قدرة" على االتيان ب فكار جديدة، أ ه أيضاً القدرة اليت و  
متكننا من التعامل مع مواقف جديدة ومواجهة مشكالت مل يسبق لنا مواجهتها من قبل 

استعداد -من وجه آ ر-اإلبداع أحد مظاهر (. أي أن 51: 2013ن، )ستإ ربغ، وآ رو 
 للمواقف واملشكالت غإ التقليدية.ّكنه من االستجابة الذكية ميللفرد  دا لي

( املختصة يف البحث العلمي للفنا ني والعلماء أن الصفة اهكبر Roeرو ) الباحبة وتشإ
الفجا ي لعقل  بداع ال ي يت من االهلامعمومية للمبدعني هي "العمل اةاد"، وتر  أن اإل

( بمنا ي يت من العمل النشي  لشخ  مرن قدرة "وعي باالهتمام" ضعيفةصل  أو  امل )
وهذا ميكن أن   عده (. 60: 1989( )روشكا، قدرة "وعي باالهتمام" عاليةوذي فعالية )

القول ب  ه "الوعي اهتمامًا دا ليًا مرتفعًا )طاقة فكرية وعاطفية( لد  الفرد؛ وقد يصح 
الفرد على بدرا  وتوجيه طاقته الفكرية والعاطفية جتاه  با ه: "قدرةه  عرّفوميكن أن باالهتمام" 

 .أهداف كرب ". وهذا النم  من الوعي مقدمة لإلبداع

يتضح مما تقدم أن من  صا   مفهوم "اإلبداع" االتساع والشمول والعمق، والقابلية لربيه 
مفهوم اليت ينبغي رب  اإلبداع هبا؛ عديدة، ومن أهم تلك املفهومات  مبفهومات ومتغإات

 الورقةذه اليرح املناس  يف أدبيات اإلبداع؛ لذا حتاول ه ينلوالذي مل  الوعي باالهتمام""
اإلجابة إمجاالً ربيه بالعملية اإلبداعية ثا ياً، وذلك من  الل أواًل مث  معاةة بشكالية املفهوم

 :اآلتيةعلى التساؤالت 

 ؟ وما الفرب بينهما؟ "ومفهوم "الوعي باالهتماممفهوم "االهتمام" : ما السؤال األول .أ
 العالقة بينها؟ قدرات ومهارات كل ب عد؟ وما : ما أبعاد الوعي باالهتمام؟ وماالسؤال الثاين .ب
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إلدراكيددددة مددددا عالقددددة "الددددوعي باالهتمددددام" بعدددددد مددددن املفهومددددات النفسددددية وا :الثالؤؤؤؤ السؤؤؤؤؤال  .ج
 مشاهبة؟واليت حتمل مضامني  واملعرفية

  بداع من منظور "الوعي باالهتمام"؟مفهوم اإل: ما الرابعالسؤال  .د
  .األهداف .2

 بىل: الدراسةهتدف هذه 

 التعرف على مفهوم "االهتمام" ومفهوم "الوعي باالهتمام". .أ
هومددات النفسددية واإلدراكيددة واملعرفيددة " وبعددض املفاالهتمددامبيددان العالقددة بددني مفهددوم "الددوعي  .ب

 ذات االرتبا  به.
 طرح مفهوم لإلبداع وفقاً ملفهوم "االهتمام" والوعي به.  .ج
املعرفيدددة عمليددداهتم تبصدددإ اهفدددراد ) صوصددداً املتعلمدددني( لددددور وأثدددر "الدددوعي باالهتمدددام" علدددى  .د

 واجنازاهتم اإلبداعية.
 جمال دراسات اإلبداع.بضافة مفهومات ومناذج ذات قيمة يف  .ه

 .هنجييةامل .3
 الديت تسدتخدم للوصدول بىل حتقيدق اهلددف مدن بجدراء دراسدة مدا الوسيلة هي عد منه  البحث أو أسلوب

يف ضددوء اهلدددف مددن تلددك الدراسددة، وبندداء علددى طبيعددة أهددداف هددذه "الورقددة العلميددة" فددإن الباحددث 
ءة أدبيدات اهبدداع واملفهومدات ذات املنه  الوصفي التحليلي: الدذي يقدوم علدى قدراسوف يستخدم 

حدث أن البا ومتغدإات، كمداالعالقة، والوقوف عند مفهوم "االهتمام" وما ينيوي عليه من مضامني 
املفهومددات مددن زوايددا وأوجدده  وحتليددل ي الددذي يقددوم علددى تندداولسيسددتخدم أسددلوب التحليددل الفلسددف

يف مفهددوم االبددداع مددن  رؤيتدده الباحددثسدديقدم مث ومددن  سددياب العمليددة اإلبداعيددة.متعددددة وربيهددا يف 
   منظور "الوعي باالهتمام".
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 مصطلحات الورقة. .4
 بعض املصيلحات الر يسة، واليت سيتم تناوهلا بالتفصيل الحقاً، وهي:ستتبىن هذه الورقة   

لأل شددية والقدددرات الذاتيددة حنددو بشددغف بصددفته طاقددة فكريددة وعاطفيدده موجهددة : "االهتمؤؤا " .أ
 اف.حتقيق اههد

طاقدة االهتمدام الفكريدة والعاطفيدة قدرة على بدرا  وبدارة وتقدو  ال ": وهوالوعي باالهتما " .ب
  جتاه حتقيق اههداف.

)البعددددد العدددداطفي، البعددددد  :"الددددوعي باالهتمددددام" وهددددي مكو ددددات: أبعؤؤؤؤاد الؤؤؤؤوعي باالهتمؤؤؤؤا  .ج
 الفكري، البعد اإلجرا ي". 

مدددع مسدددتو   طدددرداً يتناسددد   ممارسدددة وأداء مميدددز: "ا مؤؤؤن مهن ؤؤؤور  الؤؤؤوعي باالهتمؤؤؤ اإلبؤؤؤدا   .د
 . فاإلبداع حمصلة "الوعي باالهتمام". " لد  الفردباالهتمام "الوعيودرجة 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، 
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 احملور األول
 لوعي باالهتما  ومفجو   امدخل ملفجو   االهتما   

 
 ." االهتما  غموض مفجو  .1

 ..أو محاسة ..مبل أن يفسره بعضهم ب  ه: )رغبة "االهتمام" قد يبدو واضحاً جلياً،بن مفهوم 
االلتزام ب شياء معينة...(. ولكن هذا الوضوح ورمبا السيحية يف تناول  وأأو اةدية يف اهمور 

ايرة لتلك البساطة يف مفهوم االهتمام. وقبل أن  يرح املفهوم خيفي غموضًا ومعا ي وأسرارًا مغ
ميكن أن  ستعرض بعض أسباب غموض مفهوم "االهتمام" واليت  لالهتمام،املفهوم املقرتح 

 ميكن بجيازها باآليت:
لغموض مفهوم االهتمام: أ ه كمفهوم " فسي" مل يتيرب بليه املختصون  السبب األول -

ا عرض املفهوم بشكل متصل يف سياب بعض من علماء النفس بشكل مستقل، بمن
املفهومات النفسية الرتبوية، مبل الدافعية واالستعداد، ولكنها بشارات رمزية غإ 

 تفصيلية ويف سياقات حمددة. 

: أن معىن االهتمام جاء ب كبر من معىن يف قواميس اللغة العربية، ومنها: السبب الثاين -
االغتمام، تقول: ِب ه َلعظيم  اهلَّم وِب ه َلصغإ  اهِلّمة، أن "االهتمام" جاء مبعىن اهلم أو 

وِب ه لََبعيد  اهِلمَِّة واهلَّمِة، بالفتح. ويف مواضع أ ر  جاء االهتمام مبعىن "ش ن" كما ورد 
( أي اهتمام 37يف القرآن الكر  قوله تعاىل: )لكل امرئ منهم ش ن يغنيه( )عبس:

قال هللا تعاىل يف ، واهِلمَّة : أي ما َهمَّ به من أَمر ليفعلهويقال اهلَمَّة   يصرفه عن غإه.
قصة يوسف عليه السالم: )ولَقْد مهَّْت بِه وَهمَّ هبا لوال أْن رأ  بد ْرهاَن ربِِّه( 

)لسان العرب،  .شيء أو اهتم ب مرويف موضع رابع جاء مبعىن اعتىن بال (.34)يوسف:
وعرّفها )ابن اةوزي( ب هنا: عىن "علو اهلمة" وجاء مفهوم االهتمام مب القاموس احملي (.

 ".  روج النفس بىل غاية كماهلا املمكن هلا يف العلم والعمل"
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: تدا ل مفهوم االهتمام وعمومتيه واتساعه وارتباطه مع عدد من السبب الثال  -
 املتغإات والعوامل املؤثرة واملت ثرة به، مبل ارتباطه بالعمليات اإلدراكية كاملبإ

واالستجابة، واال تباه، والرتكيز، وارتبا  كذلك مبفهومات  فسية وعاطفية أ ر ، مبل: 
اإلبداع، واخليال والتصورات، اال فعاالت وما بىل ذلك من عالقات ينبغي التوقف 

 عندها لتجلية املفهوم.

: تناول بعض الباحبني مفهوم االهتمام )مبعىن توجيه اةهد والرتكيز السبب الرابع -
دف النجاح وحتقيق االجنازات( كقيمة أو اجتاه بجيا ي فردي أو اجتماعي مرغوب. هب

تناول املفهوم وفق اللغة التقليدية للمفهوم، واملبال الواضح البسي  ملفهوم  بنأي 
االهتمام يف احلياة االجتماعية واليومية أو حىت اليوم الدراسي هو ما ييلبه اآلباء 

: اهتم بدراستك، أهتم ب شيا ك، اهتم بصحتك، أهتم واملعلمون من اهبناء )مبالً 
 (، ورغم هذا التناول لالهتمام الذي يبدو مباشراً وذا قيمة تربويةوحنو ذلك مبستقبلك..
؛ بال أ ه ال ي قدم للمتعلمني ما ميكن أن  عتربه أداة واإلرشاد(تذكإ التنبيه و من قبيل )ال

  ة حياهتم ومستقبلهم. ارط يف-ذاتياً -أو وسيلة ميكن استخدامها

 .مفجو   االهتما   ومصطلحاته .2
 يف ضوء ما تقدم ميكن تقد  مفهوم ومصيلحات "االهتمام" " كاآليت:    

والقددددرات  لأل شددديةبشدددغف موجهدددة "طاقدددة فكريدددة وعاطفيدددة  :Interest مفجؤؤؤو  االهتمؤؤؤا  .ه
ر االهتمددام مددن ى تددوافويسددتدل علدد واملنجددزات الكددرب .اههددداف حتقيددق تيددة الكامنددة حنددو الذا

)قدددد يكدددون الفدددرد ذا اهتمدددام بفكدددرة أو  مبضدددامينه أو بعضدددها.الدددوعي و  دددالل وعدددي الفدددرد بددده 
 مهمة عمل معينة؛ لكنه ليس بالضرورة أن يكون واعياً مبا يكفي باهتمامه(.  

علدى بدرا  وبدارة وتقدو   قددرة الفدرد الذاتيدة :Meta-Interest "الوعي باالهتمؤا  مفجو   .و
يف  املنجدددزات اإلبداعيدددةجتددداه حتقيدددق  بتدددوازناقتددده الفكريدددة والعاطفيدددة وتوجيههدددا واسدددتبمارها ط

 سرتاتيجية(. بوتتصف هذه القدرة ب هنا )قدرة حاضره ومستقبله". 
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عالقدددة عضدددوية، فدددإذا كدددان "االهتمدددام" طاقدددة فكريدددة  السدددابقني املفهدددومنيوت عدددد العالقدددة بدددني 
والفدرب بدني  .بتدوازن الفدرد علدى بدرا  وبدارة تلدك الياقدةوعاطفية؛ ف ن الوعي به يعدين قددرة 

املفهدددومني أن اهول "االهتمدددام" هدددو اهداة الذاتيدددة للفدددرد يف حدددال سدددكوهنا؛ والبدددا ي "الدددوعي 
 باالهتمام" هو الوسيلة )أداة  شية يتم التحكم هبا وتوجيهها(. 

أي أن الفدددرد قدددد ة. الدددوعي باالهتمدددام؛ لكدددن بصدددفة مؤقتدددهدددو  :"مفجؤؤؤو   االهتمؤؤؤا  املوجؤؤؤه 
باهتمامددده جتددداه منجدددز معدددني؛ مث يتخلدددى يوظدددف قددددرات "االهتمدددام" لديددده لإتقدددي بددده وعيددداً 

تدددرجيياً عددن هدددذا الددوعي بسددب  عامدددل  ددارجي أو دا لددي ) دددارجي: مبددل ضددغو  معيندددة، 
 دا لي: مبل اإلصابة بامللل(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................................... 
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 احملور الثاين
 أبعاد  الوعي باالهتما  

 

 أبعاد الوعي باالهتما .مفجو   .1
لددوعي باالهتمددام؛ ف  نددا  قددرتح ثالثددة أبعدداد أو أكبددر وضددوحاً وجددالًء ملفهددوم امددن أجددل تصددور 

 تتفاعل معاً، وهي: للوعي باالهتمام مكو ات
 

ا ليددة لالهتمددام ويتمبددل هددذا البعددد باملراقبددة الذاتيددة : وهددو العددني الدالبعؤؤد العؤؤا في .أ
للعواطددف املنفعلددة جتدداه موضددوع اإلبددداع أو اإلجندداز، واحملافظددة علددى اال تبدداه الكددامن 

 املستمر.
: وهددو العددني اخلارجيددة لالهتمددام ويتمبددل هددذا البعددد بتيددوير االهتمددام البعؤؤد الفكؤؤر  .ب

 إلجناز.جتاه موضوع اإلبداع أو ا العقلي "املعريف"
ددة التفاعددل بددني البعددد العدداطفي والبعددد الفكددري و تيجتدده البعؤؤد اإلجرا ؤؤي .ج : وهددو تًر

 االدا ية والتقريرية ملوضوع اإلبداع أو اإلجناز.  
( منيقة 1: وهي  ات  تفاعل تلك اهبعاد البالثة. ويوضح الشكل )مهنطقة اإلبدا  .د

 مام.اإلبداع  الل تكامل وتراب  أبعاد الوعي باالهت
 ( أبعاد الوعي باالهتمام1الشكل )          
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 . الوعي باالهتما   قدرات ومجارات أبعاد .2
           
ا فعاليددة منسددجمة مددع متيلبددات العمليددة  هلددذا البعددد قدددرات ومهدداراتو قددرتح  .العؤؤا فيالبعؤؤد  .أ

 :إلبداعية، وهيا
وهدو اإلحسداس الددا لي "الددا م" للفدرد ب  ده جدزء   عا فياً : االندماج الكوين (1)

معهددا ومتفاعدل "مددؤثر ومتد ثر" هبددا. مهدم مدن املنظومددة الكو يدة الكددرب  ومنسدجم 
و صوصداً احددرتام اإل سددان  مبدا فيدده؛ وبيدان االحددرتام الددا لي هلددذا الكدون العظدديم

  وقدسية كينو ته وتفرده يف املنظومة الكو ية العظمى. بإ سا يته من  الل الوعي
ب  واعيددددة لالسددددتجابات . وميكددددن تعريفهددددا ب هنددددا قدددددرة ضددددالسؤؤؤؤيطرن االنفعاليؤؤؤؤة (2)

": هبددا ببددداعي فددراغاملشدداعر السددلبية واسددتبدال قدددرة مهمددة إلزاحددة واال فعداالت )
ول معيندة أي املساحة احلدرة الدا ليدة السدتقبال حلظدات شدعورية ذات عالقدة حبلد

 وميكن أن هتي  هذه القدرة حلظات اإلشراب ولو بنس  معينة. (.وترشيحها
. االسدددتعداد للمكافددد ة "افرتاضدددي ييلددي" للحظدددات اإلجندداز مؤؤؤبطن حؤؤ  وؤؤؤعور (3)

 دا لية والتهيئة هلا واستمالتها وبالتايل اإلصرار واملواصلة على اإلجناز.ال
احبة للنشددددا  اإلبددددداعي حبسدددد  : وهددددي أحددددد العمليددددات املصددددإرجؤؤؤؤاش اإلوؤؤؤؤبا  (4)

( وتتضدددمن هدددذه القددددرة حتمدددل الغمدددوض، ومقاومدددة Gordon,1963جدددوردن )
املبدددع لت جيددل اعتمدداد احللددول اهوليددة والتحقددق قبددل القبددول النهددا ي للحلددول أو 

 (. 98-97: 2003معاةات الفكرة واملنجز النها ية )عامر،
هندددددا املدددددد ل اهساسدددددي ( أGordon,1963: يدددددر  جدددددوردن )اسؤؤؤؤؤتيابة املتعؤؤؤؤؤة (5)

الفجدا ي للحدل، فاحلدل النهدا ي ال يد يت للمبددع مصدادفة، لتفسإ حلظة اإلشراب 
غدددإ املشدددعور هبدددا -ولكنددده  تيجدددة عددددد مدددن عمليدددات التقيددديم واال تقددداء التمييدددزي

واسدددتجابة املتعدددة ك حدددد (. 98املصددددر السدددابق: وجددددا ي )مسدددتو   علدددى-غالبددداً 
سدياالت عصدبية مبهجدة للوجددان فهدا ب هندا: قدرات البعد العاطفي ميكدن أن  عرّ 

تتحددد ال حقدداً وتتمبددل -يشددعر أو ال يشددعر هبددا املبدددع–يرافقهددا عمليددات معرفيددة 
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أن هددذه القدددرة يددت  بتفاعددل البعددد حبددل مشددكلة أو اكتمددال والدة فكددرة، كمددا 
 (. 1لفكري "املعريف" والبعد اإلجرا ي )الشكل العاطفي مع البعد ا

 
و قرتح هلذا البعد قدرات ومهارات "عقليدة" منسدجمة مدع متيلبدات  . املعريف  البعد الفكر  .ب

 العملية اإلبداعية، وهي:
وهدددو التددددبر والت مدددل باملنظومدددة الكو يدددة وأسدددرارها   فكريؤؤؤاً : االنؤؤؤدماج الكؤؤؤوين (1)

فكر وت عّمق اهفكدار لدد  املبددع وهذه القدرة البسيية بجرا ياً تصقل ال البديعة.
  وتقدحها.

املواز ددة بددني القددراءة : و قصددد هبددا قدددرة املبدددع علددى املهنت مؤؤة القؤؤراشن اإلبداعيؤؤة (2)
ثقافية"(. مع الرتكيدز الشمولية "توسعية الرأسية )يف التخص ( والقراءة اهفقية )

 العلمية.   التوسع على البقافة والكتاباتعند 
"املهمة" بصفتها  اإلحاطة جبميع جوا   الفكرة :التكثيف والتلخيص املعريف  (3)

وحدددة معرفيددة )العمددل علددى جتميددع البيا ددات واملعلومددات عنهددا مددن عدددة مصددادر 
 وجماالت معرفية( مث ا تيار شكل وصيغة الفكرة أو املشكلة.

 (.، اةا يبالتفكإ بالتفكإ ،الرتكييبو  التحليلياملنظومي، ) :تفكريالمجارات  (4)
تصور املرحلة النها ية للفكدرة اإلبداعيدة، : يقصد به هنا ب  ه: العكسي التحليل (5)

احملتملددة يف  والصددعوبات مث حتليددل  يواهتددا أو مراحلهددا املتوقعددة، مددع املشددكالت 
 كل  يوة وحلها املناس .

و قدددرتح هلدددذا البعدددد سدددلوكيات أدا يدددة منسدددجمة مدددع متيلبدددات العمليدددة  البعؤؤؤد االجرا ؤؤؤي.  .ج
 اإلبداعية، وهي:

 لتسدددهيلتعدددرف علدددى املصدددادر اهساسدددية، وتنظيمهدددا . وهدددي الهتيئؤؤؤة املصؤؤؤادر (1)
الوصول بليها )مكتبة علمية  اصدة، قواعدد معلومدات أساسدية "الكرتو يدة" أو 

لالسددددتزادة املسددددتمرة  مددددن الفددددرد ورقيددددة..(. حبيددددث تكددددون هددددذه املصددددادر قريبددددة
فاملعرفدة أسدداس اإلبدداع؛ وتدوافر مددزون معدريف عددن والتوسدع )الرأسدي واهفقددي(. 

  شر  أساسي لإلبداع.جمال معني
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. وهي القدرات واملهدارات اخلاصدة مبجدال معدني )مدباًل: املدتعلم كفايات اجملال (2)
يف اةامعة ينبغي أن ميتلك الكفايدات ذات العالقدة، والفدرد يف مؤسسدة جتاريدة 
ينبغددددي أن ميتلددددك كفايددددات يصصددددية وظيفيددددة تسدددداعده علددددى اال يددددالب حنددددو 

 اإلجناز واإلبداع(.  
. تسدددددجيل اهفكدددددار واخلدددددواطر. واسدددددتخدام مسدددددودات وين واملسؤؤؤؤؤوداتالتؤؤؤؤؤد (3)

 البصرية.  املنظماتوييي  اهفكار وربيها بعالقات من  الل 
. قددرة بجرا يدة يقدوم مدن  الهلدا املبددع بالتخيدل والت مدل بفكدرة اخليال احملتمؤل (4)

 شبه واقعي "ميكن " أوأو منت  أو مشروع مستقبلي غإ واقعي "بزمن احلاضر
يف أي  مبعدىن بجدراء تصدورات عدن طريدق التخيدلتلمدس مالحمده اهوليدة كا ندة" )

جمددددددددال أو يصدددددددد : علمددددددددي..، أد ي..، صددددددددناعي.. بداري..(. مددددددددع وضددددددددع 
وهددددذه القدددددرة افرتاضددددات واحتمدددداالت ومشددددكالت متوقعددددة للفكددددرة املتخيلددددة. 

ت شددددحن عددددن طريددددق )تلمددددس احتياجددددات حقيقيددددة مل تعددددا  يف جمددددال مددددا، أو 
كالت مسدددتقبلية مل تقدددع، أو التفكدددإ اةددداد يف فكدددرة أو مندددت  أو افدددرتاض مشددد

 (.الوجوه والزوايا متعددمشروع قا م عن طريق التحليل 
: وهددددي أحددددد عددددادات العقددددل امليروحددددة يف منددددوذج  توصؤؤؤؤيل األفكؤؤؤؤار بو ؤؤؤؤو  (5)

هتددا، لدديس بسددب  عدددم جود و دددتمددن فكددرة  ( فكددم2000كوسددتا وكاليددك )
مبدددل عددددم مراعددداة )توقيدددت العدددرض، اطارهدددا ! بدددل لعددددم توصددديلها كمدددا ينبغدددي

النظدددري، مناذجهدددا..(. ويف املقابدددل كدددم مدددن فكدددرة ضدددعيفة احملتدددو  ورمبدددا هزيلدددة 
 فمألت فراغاً ليس هلا!.قدمت بيريقة جيدة 

 .وارتبا ه بعدد من املفجوماتالوعي باالهتما   " .3

و يشددتمل علددى مضددامني، ويددرتب  الددوعي باالهتمددام وفددق مددا مت تعريفدده، ووفددق أبعدداده وتعريفهددا؛ فهدد  
االرتبدا  ( با تصدار تلدك املفهومدات وطبيعدة 1مات ذات العالقة. يوضدح اةددول )بعدد من املفهو 

ومدن مث سديتم تسدلي  الضدوء علدى بعدض مدن تلدك  املفاهيمي بينها وبني مفهوم "الدوعي باالهتمدام".
 العالقات.
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 االرتبا مام وطبيعة بالوعي باالهت املرتبية( بعض املفهومات 1اةدول )
 االرتباط بيعة  التعريف املفجو 

 الدافعية الدا لية
Intrinsic 

Motivation 

بىل أن ( Batemant and Crant, 2003)باتيما ت وكرا ت يشإ 
 ينتظر أن دون  فسه من تلقاء السلو  بت دية الفرد قيامالدافعية الدا لية 

 (. 686: 2006علوان، والعييات، )ال مادية أو اجتماعية تعزيزات على احلصول

الوعي  من مضامني
أحد  باالهتما  أو
 مؤوراته

 الفاعلية الذاتية
Self- efficacy 

 على قدرته بش ن الفرد معتقداتب هنا ( Bandura,1995)يشإ با دروا 
)حجازي،  وتنفيذها املستقبلية، املواقف إلدارة امليلوبة اهفعال تنظيم

2013 :420 .) 
  احلماسة

Passion 
إلجناز مهمة ة مؤقتبصفة  الوعي باالهتمام": "اعلى أهن ميكن تعريفها

 حمددة".
 اال تباه الكامن املستمر
continuou latent 

Attention 

ميكن تعريفه ب  ه: " ضب  الياقة الفكرية والعاطفية لفرتة زمنية طويلة  سبياً 
 برتكيزها على اجناز مهمة أو عدة مهام". 

 رةاملباب
Persistence 

عادة عقلية "فكرية" وتعين: التزام الفرد بإجناز أهدافه ومهماته حىت النهاية، 
وعدم االستسالم بسهولة، مع قدرة على مواجهة املشكالت وتيوير احللول 

 (. Costa& Kallick,2000)ملواجهتها 
 التفرد والت مل

Solitude & 
self-reflection  

مة للتوسع واإلفاضة يف ا االت العلمية والفكرية التزام الفرد خبلوة منتظ
 وممارسة الت مل ب هدافه وقدراته الفكرية والعاطفية.

 الومضة اإلبداعية
Illumination 

رتاب  شعورية تتمبل ب ميكن تعريفها من منظور الوعي باالهتمام: ب هنا حالة
 معينة يعي هبا املبدع عند تبلورها.فكرة ل تدرجيي وتكامل

 احلساسية
Sensitivity 

" بدرا  الفرص واملناسبات، اليت يرغ  الفرد يف املشاركة فيها بسلوكيات 
هي قدرة الفرد على أو  (.9999: 2002فكرية مال مة " )احلارثي، 

املناسبة استخدام أمنا  من االستجابات الذكية للمواقف 
(Costa&Kallick,2000.) 

 عالقة ترابط وتكامل
 الوعي باملعرفة

Metacognition 
قدرة الفرد على التفكإ يف عمليات  ب  ه (Flavell,1979)يشإ فالفل 

 (.65: 2003)عامر،التفكإ اخلاصة به فهو املعرفة بالعمليات املعرفية 

 الوعي باإلبداع
Metacreativity 

الفرد على الوعي بالعمليات ة ر دق ه  ب  (.Bruch,1988)يشإ بروتش 
ية، وباخلربات الفسيولوجية املصاحبة للتفكإ املعرفية، وباملشاعر الوجدا 

  (.82)املصدر السابق:  اإلبداعي
 اإلبداع

Creativity 
مع مستو  ودرجة وعي  طرداً ممارسة وأداء مميز يتناس  يعرفه الباحث ب  ه: 

 الفرد باالهتمام. فاإلبداع حمصلة "الوعي باالهتمام".
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 .الوعي باالهتما  والدافعية .أ
 

الدافعية ت عد حالة دا لية تعرب عن احلاجة أو الرغبة ( بإن Wolters, 1999bلرتز )يشإ وو 
وتستبإ وتنش  سلو  الفرد حىت يشبع هذه احلاجة أو الرغبة ومستو  الدافعية من املمكدن 

، أو الشدعور أو التشدتيتبعض الصعوبات، أن يتغإ أثناء القيام بعمل معني بسب  مواجهة 
ممددا يقلددل الرغبددة لددد  الفددرد بإكمددال هددذا  ؛بعدددم فا دددة العمددل أو جدددواهأو الشددعور بامللددل، 

ومددن هنددا ت عددد قدددرة الفددرد علددى حتسددني وتنظدديم دافعيتدده مددن  بتقا دده وجتويددده(العمددل )أو عدددم 
 (. 48: 2006العمليات املهمة يف التنظيم الذايت )رشوان، 

بىل مفهدددددوم  يدددددة"باطاالرت" ريتدددددهيف سدددددياب  ظ (Thorndike,1913)ثور ددددددايك  أشددددداروقدددددد 
اقرتاحدده  موعددة مددن اهدوات املسدداعدة يف عمليددة الددتعلم )ت عددد حاليدداً   ددالل"االهتمددام" مددن 

 :(145-143: 1983)غازدا، وكورسيين، من أدوات الدافعية(، واهدوات هي
 االهتمام بالعمل ذاته. -
 االهتمام بتحسني اهداء. -
 حل مشكلة أو الشعور حباجة ما.امليل بىل  -
  اال تباه بىل العمل.  -

لفاعليدة )ا مبدل:وبًااًل هنا  مفهومات ذات عالقة مشاهبة ومتدا لة مع مفهوم "الدافعية" 
يف  والدراسدات وقدد أضدافت اهحبداث(.  اإلجنداز..الذاتية، كفاءة الذات، توجهات أهداف 

الباعث، احلدافز، من حنو )للدافعية جمال علم النفس والدافعية عوامل ومؤشرات مؤثرة وتابعة 
ت سدييرة وحتكدم حتد -غالبداً – افهدوم الدافعيدة؛ كمدا أهندعالقدة مب ذات ويف جمملهااحلاجة..( 

 "الوعي باالهتمام" وفق التعريف املقرتح. 
حاضدددن متعدددددة، والبعدددد العددداطفي  أبعددداداً -كمدددا أشدددر ا سدددابقاً   – ويتضدددمن الدددوعي باالهتمدددام

أداة "يغتها ومفهومهدا امليدروح "فعدل تلقدا ي" أو للدافعية، وأهم مكو اته، ولكن الدافعية بص
وليست حالدة شدعورية كامندة كمدا هدو البعدد العداطفي للدوعي ك"، "ثور داي حبس  "مساعدة

، وينتجهددا، وحيددتفل كددذلك بالفاعليددة يددتحكم بالدافعيددةباالهتمددام. مبعددىن أن البعددد العدداطفي 
 الذاتية للفرد وفق مستو  مرتفع. 
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 .والرتكيز واالنتباهالوعي باالهتما   .ب
 

أن اال تبددداه هدددو القددددرة علدددى التعامدددل مدددع كميدددات  (Sternberg,2003) " يؤكدددد سدددتإ ربغ
حمدودة من املعلومات منتقاة من كّم ها ل من املعلومات اليت تزود ا هبدا احلدواس أو الدذاكرة. 

سدلوكنا الدذي فدإن  ؛ويشإ علماء النفس أ ه عندما  ركز طاقاتنا العقلية  الل أداء مهمة مدا
يتبددع ذلددك يصددبح حتددت ضددبينا ووعينددا الكامددل ه نددا  قددرر شددعورياً أي املبددإات  ركددز عليهددا، 

  (.   68: 2004العتوم، " )وأي املبإات هنملها
ويتوسددد  اال تبددداه مدددا بدددني املبدددإات واحلدددواس مدددن جهدددة، وبدددني اإلدرا  واالسدددتجابة مدددن جهدددة 

املصدددر س، مث ا تبدداه، مث بدرا ، مث اسددتجابة( )أ ددر  وفددق اآليت: )مبددإات البيئددة، مث بحسددا
يف شدددة بقبددال بىل أن درجدة اال تبدداه تظهدر ( Dougall,1980)كمددا يشدإ دوجددل (.  السدابق

بددذلك ينتهددي )دوجددل( بىل تدده علددى مقاومددة اهشددياء امللهيددة الشددخ  علددى غايتدده، ويف مقدر 
كامددل، واال تبدداه   ام ا تبدداهجعددل مقيدداس اال تبدداه قا مدداً علددى مقيدداس االهتمددام، أي أن االهتمدد

وجددود اهتمددام واجتدداه جددامع للنشددا  واملواقددف واجتدداه  يعددين.. أي أن اال تبدداه اهتمددام بالفعددل 
" حمددددددد موحدددددد؛ مبعدددددىن أن اةسدددددم كلددددده يشدددددار  يف االجتددددداه الدددددذي يفرضددددده االهتمدددددام احلدددددايل

 م(.1946الشافعي، )
الرتكيز حالدة توجده املبددع لنشداطاته اال تباه الكامن املستمر يزجي الرتكيدز للمبددع؛ فدكما أن 

وأهدافه، وليس الرتكيدز هندا جمدرد حلظدات عدابرة أو فدرتة اجنداز حاضدرة مث ت فدل، بدل هدو تركيدز 
 حاضر دوماً بفعل اال تباه الكامن؛ تركيز غإ جمهد وال يعيق املبدع عن راحته وت مالته.

حوب باال تبدداه طويددل اهمددد أن املبدددع قددادر علددى الرتكيددز املصددبىل م( 1973يشددإ حنددورة ) 
ة أو الددديت حتددددث علدددى هددددف معدددني رغدددم املشدددتتات واملعوقدددات الددديت تبإهدددا املواقدددف اخلارجيددد

فمدن  دالل مرو دة التفكدإ املسدا دة لرتكيدز املبددع جندده يتخيدى العوا دق  تيجدة تغدإ اهلددف. 
داف الديت يضدمرها .. ومن املعتقدد أن الرتكيدز والقددرة علدى مواصدلة االجتداه حندو اههدبإجيابية 

يف تشددكيل أداء املبدددع لعملده؛  اصددة يف جمدداالت  تسدهماملبددع مددن القددرات اهساسددية الدديت 
واهمبلة عديدة ملنجدزات أ دذت بالفعدل سدنوات عديددة مدن اال تبداه  ،اإلبداع العلمي والفين
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رة مدن صدور وهدذه صدو  (.28: 2002)ببدراهيم، والرتكيز حىت جتلت ببداعات علمية عامليدة 
  الهتمام(. )الوعي با

اال تبددداه الكدددامن املسدددتمر جتددداه حتقيدددق وقدددد يصدددح القدددول بددد ن "الدددوعي باالهتمدددام" حالدددة مدددن 
واستمرارية اال تباه ال تتعارض مع كو ده جهدداً ذهنيداً وتركيدزاً مبدذوالً جتداه موضدوع اههداف. 

باالهتمددام" يف طبيعتدده أو هدددف مددا، فهددو ا تبدداه قابددل للشددحن باسددتمرار، وذلددك أن" الددوعي 
  موجهة ملسارات اإلبداع.  طاقة عاطفية فكرية

 ( عالقة الوعي باالهتمام بالدافعية، واال تباه، والرتكيز. 2يوضح الشكل )
 

 ( يوضح عالقة "الوعي باالهتمام" يف كال من: الدافعية، واال تباه، والرتكيز2الشكل )
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 الثال احملور 
   والعملية اإلبداعيةالوعي باالهتما  

 
  ".رو   العملية اإلبداعية الوعي باالهتما    .1

بىل ا نا ينبغي أن  قبل اإلمكا ية اليت تقول بن قوة ( Simonton,1996) سامينتونيشإ 
ن اإلبداع هو أ (Beard,1874)وقد اقرتح بإد  اإلبداعية.دا لية معينة شيئاً يالزم العملية 

 تزود ة، فاحلماسExperienceواخلربة  Enthusiasmدالة ملتغإين أساسيني مها: احلماس 
املبدع بالكبإ من الياقة الدافعة ملواصلة اةهد، واخلربة متنح املبدع القدرة على متييز الغث 

 اموجه ااهتمامقد يكون  ةواحلماس (.Simonton,1996: 164)من السمني من اهفكار 
)وعي باالهتمام بصفة مؤقته(، أو )وعياً باالهتمام بصفة مستمرة للفرد( ويف احلالة اه إة 

أما لد  الفرد ا عكاس طبيعي الستجاباته ومستو  أداءه ملهامه ومنجزاته.  ةفإن احلماس
)الصباطي،  ؛ فإن ذلك يؤدي بىل العمل الروتيين )التقليدي(ةتوافر اخلربة دومنا محاس

2010 :163) . 
سلو  م تعمد مبين على أساس  :ب  ه"مفهوم اإلبداع"  (Albert,1971) ألربت ويعّرف

: 2009املعرفة والفرص والرتاب ، وينمو بنماء الدافعية واخلربات وحاجات الذات )الزيات،
بىل أ نا ميكن اعتبار متغإ الدافعية ومتغإ اهسلوبية  (Barron,1963)ويشإ بارون (. 26

  (. 65: 2011حملددين الر يسيني لإلبداع )روبنسون، للمبدع مها ا
 

. ويف حال كا ت "الدافعية" مسة مستمرة أو حاضرة يف االهتمام مضامنيوالدافعية أحد 
أغل  أحوال الفرد عند تنفيذ وبجناز املهام املختلفة؛ ميكن اعتبارها مؤشرًا للوعي 

 باالهتمام.
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 أن ميكن اإلبداع أن بىل (Sternberg and Labort,1995ستإ ربغ وال بورت ) وير 
 (. 172: 2011)احلسيين،  الشخصية والسمات والدافعية املعرفة مزي  من يكون

 

م( بىل أن الشكل اهساسي لعالقة اإل سان الفعالة بالعامل 1989ي شإ روشكا )كما 
لعمل يف جماالته اخلارجي هو النشا ، بينما الشكل اهساسي للنشا  اإل سا ي هو ا

املتعددة.. ويف هذه ا االت املتنوعة يظهر اإلبداع ويتجلى ... وليس كل  شا  من العمل 
 يؤدي بىل  تا   ببداعية، لكن مل تعرف احلاالت اليت قادت بىل  تا   عالية من دون ح 

 (. 83: 1989واملهنة " )روشكا،  للعمل )اهتمام مرتفع(
 

ال تتم؛ ما مل تع   زات اهلامة واملميزة )أي اإلبداعية(اإلجنا ( أن2004وير  شرر )
من ال يؤدي عمله )واجبه أو أهدافه ومهمته( باحلماسة واالهتمام  وأن االهتمام الكامل..

اهقل يف املهمات غإ  لىالالزمني؛ لن ينجز شيئًا مميزًا مهما كان مؤهال وموهوباً، ع
 (. 103-102: 2004)شرر،  باالستمتاع بهاإلجناز اإلبداعي مقرون  كما أن  العادية..

وحىت تلك اهعمال اإلبداعية اخلالدة وعلى مر التاريخ مل تكن لوال تلك احلالة الكامنة 
العملية  تبدووالياقة الفكرية والعاطفية اليت تتلبس املبدع ليحيل أعماله ببداعا؛ أي 

)أو الوعي  "اهتمامهوعي املبدع ب" وهياإلبداعية أن هلا مقدمة كرب  ال بد منها 
 الذي حيي  باملبدع قبل اإلبداع.  باالهتمام(

 

أن املستو  اإلبداعي  "اةمال كتابه "فكرةيف   (م1831- 1770)  هيغلير  الفيلسوف 
هكذا حساسية ييلية دومنا "اهتمام عاٍل" وبذل جهد ت نشئ والقدرة التخيلية للمبدع، ال 

، مث ذهين، فليس اخليال موهبة مالزمة للمبدع، بل هي أداة يستكشفها ويتكيف معها أوال
هيغل" بىل القول: " بن اخليال اخلفيف ال ينت  أبدا أثرا دا مًا .." ويذه  "تبدأ عملها. 

ويضرب مباًل ب شعار "هومإوس" ويقول: "لذا فَدَرٌض حمال أن يزعم أحد أن أشعارا من 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1770
http://ar.wikipedia.org/wiki/1831
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مستو  أشعار "هومإوس" قد  ظمها الشاعر يف  ومه ) ياله(.. ومن اخلي  أن  تصور أن 
ل.. وبفضل هذه احلساسية اليت تتغلل يف ا موع الفنان )املبدع( احلق ال يدري ما يفع

وحتييه، جيعل الفنان )املبدع( من موضوعه ومن الشكل الذي يصممه به شيئًا خيتل  مع 
ذاته.. وال بد أن يكون قد  امره قدر كبإ من املشاعر الكبإة، وأن يكون قلبه وروحه قد 

احلالة ت عرب عن مفهوم  مبل هذه(. و 132-122، 1985غال ،اهتزا وا فعال بعمق ")
   االهتمام" والوعي به."

 ،مبقدار ما يبإ اهتمامهترتب   ( لإل ساناحلفل) قدرة التذكر بإن"هيغل"  كما يعتقد
 (.121والذهن العميق الغور يشمل باهتمامه أشياء ال تقع حتت حصر )املصدر السابق: 

وحتقيق اههداف الكرب ، اع وبذا أ صبت اهتمامات الفرد على جوا   بتقان عمله واإلبد
  فإن ذلك ي عد "وعياً باالهتمام". 

ويبدو أن "الوعي باالهتمام" حيي  باملبدع، ويزجي فضوله ويوقد محاسته ويؤججها. يقول 
بشدة احلماسة مل أتفوب على غإي بالذكاء بل ( 1955-1879ألربت آينشتاين )

  (.Kang, et al, 2009, p. 963) والفضول

 
 (. الذكاش واإلبدا ي باالهتما   والعالقة بني ) الوع .2

 

 تا   (، و الصة الذكاء واإلبداعتعددت الدراسات واالجتاهات اليت تناولت العالقة بني )
 :تلك الدراسات تتمبل باآليتبعض 

( بىل أن الذكاء هو اليريق املعبد لإلبداع، وال بد للمب دع أن يسإ 1983يشإ عبده ) .أ
خيتلف عن الذكاء ( أن 1983يؤكد فرج )غ هذه املكا ة السامية. و عليه قبل بلو 

أما اإلبداع فهو ميبل  .اإلبداع فالذكاء ميبل التفكإ التقريري الذي تكون بجابته حمددة
  )الذكاء واإلبداع غإ مرتادفني(. التفكإ يف عدة اجتاهات وتنوع االستجابات املنتجة
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الدراسات أثبتت أن العالقة بني الذكاء  ( أن العديد من1997يؤكد حنورة )كما 
)وفقاً  اً واإلبداع عالقة ضعيفة، مبعىن أ ه ليس من الضروري أن يكون الشخ  ذكي

، فقد يكون الشخ  متفوقًا بالقدرات اللفظية واملكا ية، ومع لنسبة الذكاء( مبدعاً 
 (.92-91: 2009)الزيات، عيفاً يف االستعدادات اإلبداعيةذلك قد يكون ض

أن االستعمال املبدع للذكاء يرتب  ارتباطًا وثيقًا مبتغإات ( 1989وير  روشكا ) .ب
االستعدادات، الدافعية، االهتمام، وهذا يفسر كيف أن بعض اهشخاص من ذوي 
 سبة الذكاء العالية ميكن أن يكو وا غإ مبدعني على حني أن بعضهم بنسبة ذكاء أقل 

دافعية، واهتمام عايل جندهم مبدعني )ولكن ليس دون الوس ( مع  صا   
أهدافها و لفياهتا ومع تفاوت بعض الدراسات من حيث  (.57: 1989)روشكا، 

بال أن  وا االت اليت استخدمت فيها، واملتغإات املصاحبة هلا.. ومقاييسها املستخدمة
 ضعف العالقة االرتباطية بني )الذكاء واإلبداع(. أغلبها أشار بىل 

ر  هنا  عجز واضح يف الدراسات اليت تناولت قياس الظاهرة اإلبداعية، ومن جهة أ 
وهي عدم قدرة املقاييس املستخدمة يف )الكشف والتشخي ( مما دعا احلاجة بىل 
تيوير أداة قياس تغيي كافة اةوا  ، واهبعاد اليت تزداد يوما بعد يوم 

 (. 134: 2010)الصباطي،
الدراسات اليت مبراجعة ( Sternberg, Kaufman and Perts, 2002) قام كال من .ج

بداع  الل  صف القرن املاضي، ووجدوا ثالثة تناولت العالقة املعقدة بني الذكاء واإل
 :(42: 2006)ستإ ربغ،  استنتاجات هامة، وهي

 بن اهشخاص املبدعني ميتلكون معدل ذكاء ضمن املتوس . (1)
(، مع وجود معامل 120من املتوس  ) بن هنا  من ميتلك مستو  ذكاء أعلى (2)

 ارتبا  بني درجات الذكاء وأن اإلبداع يصبح أضعف. وبضافة بىل ذلك، فإن
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. وبعض الدراسات تشإ بىل ا تبار الذكاء ال يكون بالغ اهمهية مبل اإلبداع
 وجود معدل ذكاء مرتفع كمحدد لألداء اإلبداعي.

بىل حد كبإ على ما تقيسه عناصر بن العالقة بني اإلبداع والذكاء تعتمد  (3)
 الذكاء واإلبداع. 

كما ير  الباحث أن العامل الر يس يف العملية اإلبداعية هو "الوعي باالهتمام"، وعلى 
العالقة بني "الوعي باالهتمام واإلبداع" عالقة ارتبا  قوية.  : بنذلك قد يصح القول

دراسات مؤصلة لكشف -البيبيعة احل–وللتحقق من هذا االفرتاض فإن ذلك يتيل  
  طبيعة ودرجة تلك العالقة. 

 

 .والتفرد بالذات الوعي باالهتما    .3
 

بىل أن املفكر املستقل احلقيقي هو شخ  قادر ( Crutchfield,1962)يشإ كريتشفيلد 
وميكن القول بإن  (.153: 2002)ببراهيم،  دون أن ينكر  فسه ا تمع،على أن يقبل 

وعاطفية ا الصدد متواز ة ما بني قبول اآل رين وماليتهم مبرو ة فكرية مسة املبدع يف هذ
 التفرد بعالء وثقة لذات املبدع.  ، وهذاعالية؛ وبني قبول الذات والتفرد هبا

وقد كشفت البحوث يف جمال الشخصية اإلبداعية على أن  سبة كبإة من املبدعني من 
 املستبين املولع بالبقافة أكبر من اآل رين، ومن النوع اال يوا ي؛ أي النوع اهلادئ اال عزايل

والذي مييل بىل التخيي  النوع الذي مييل بىل التحفل والرتفع بال مع اهصدقاء املقربني، 
ويتحكم يف مشاعره حتكماً وثيقاً؛ فإذا كا ت  سبة كبإة من املبدعني هي من  للمستقبل، 

غرتاب الذي حييق هبم عندما جيدون أ فسهم هذا النوع؛ فإ نا  ستنت  مقدار اخلسارة واال
حماطني بتصورات اجتماعية عن الشخ  السوي املتكامل والنموذجي متلفة متام 

  (.248: 2002)ببراهيم،هذه الصورة اال تالف عن 
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 يتمبل بالتشجيع االجتماعي اجتاهًا بني الناس أن هنا  (Cattell,1963) ويذكر كاتل
شخصية اال بساطية مبا تتسم به من  فة ظل، وقدرة على على اال بسا  واالجنذاب لل

وشيوع  ،اةذب والكس  السريع، واالسراف يف املناسبات االجتماعية واحلفالت والوال م
مبل تلك التصورات يلق منا ًا يساعد على شيوع أمنا  من الشخصية ترتكز أهدافها يف 

املتكلفة، وذلك  ةاذبية اللفظيةالنجاح االجتماعي الضيق القا م على سرعة البديهة وا
مقابل ا تفاء من  الشخصية اإلبداعية الدقيقة، والت ملية، واملفكرة، واليت يغل  عليها 

 امليول اال يوا ية أكبر من اال بسا  )املصدر السابق(. 
ما يكون اإل سان  بقدرم(  1860 – 1788) شوبنهاور ويف هذا السياب يقول

املقصودة يف حديث  (. واالجتماعية73: 2003عويضة، قلياً")يكون ضعيفاً عاجتماعياً؛ 
، وهي تلك االجتماعات أو اللقاءات " العشوا ية االجتماعية املنتظمة"" هي:"شوبنهاور

سواء كا ت اجتماعات تفاعلية "وجهاً  من جوع، تغينالفارغة واليت ال تسمن الفكر وال 
من ذلك كل اجتماع ذا مردود وأثر حقيقي لوجه" أم تفاعل الكرتو ي عرب اهثإ. ويستبىن 

 ما. ال يعيقهو يسمو بالفرد وا تمع معاً 
 

بىل جمموعة من مسات املبدعني، وهي  (Perkins,1990)وأشارت دراسة بركنددددز 
 (:106: 2010)الصباطي،

 والبقة، والدافعية الذاتية.الشجاعة  -
 .باهمانالشعور الدا لي  -
 النض  اال فعايل. -
 االستيالع. ح  -
 الرتكيز وعدم التشتت. -
 القدرة على الت ثإ يف اآل رين.  -
 عن اآل رين.  للعزلةامليل  -
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اهفراد ينتجون أفكارًا أكبر حني من  الل  ربته ومالحظاته أن  (2005) ديبو و وير 
لو كا وا يعملون من  الل  يعملون مبفردهم سواء من الناحية الكمية أو النوعية فيما

وهذه ليست دعوة لتجاهل أمهية "العمل اةماعي"  (.76: 2005، ديبو و) وعةجمم
ومشاركة اآل رين ب فكارهم بقدر ما هي بشارة بىل أمهية وفعل "التفرد بالذات" عندما 

  يستبمر املبدع طاقته بالت مل واملراجعة الفكرية ملهامه وأفكاره و ييه. 
ذات(، وتساعدهم تلك اخللوات املنتظمة بإعادة ينتظم املبدعون خبلوات ببداعية )تفرد بال

ترتي  وتنظيم اهفكار وتركيبها من  الل الت مل والتفكر. ويف هذا املعىن للتفرد بالذات؛ 
: "مرآة العقل، وصيقل الفهم، وسراج احلكمة، بهناقد يصدب قول أحدهم عن "الوحدة"، 

اع الفكر" ومغناطيس العلم، وجالء البصإة، و ور الل ، وشع  اإلمي ان، ًو
(. وال يقصد بذلك "العزلة التامة" أو املبالغة بتقم  "الصفاء الروحا ي" 2008)الشيخ،

 املتصل بعوامل جمهولة؛ بمنا هي أحد متيلبات ودال ل "الوعي باالهتمام". 
: "  لوة جز ية منتظمة للت مل بالقدرات الذاتية ب  ه التفرد الفّعال بالذاتميكن أن  عّرف و 

 ههداف واملنجزات الكرب  للفرد".والتفكر والتوسع يف املصادر ذات العالقة با ويرها،وتي
كما أن "الوعي باالهتمام" والتفرد بالذات املقرون بالت مل؛ يزجي الفكر ويفتح آفاقه، 

ي مع "الوعي فكر ال ( ا ال3)ويزيد من فرص تراب  وتركي  اهفكار. ويوضح الشكل 
 باالهتمام" وبدو ه. 
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 والفرص اإلبداعية. الوعي باالهتما    .4
( على جمموعة علماء وباحبني يف )الفيزياء 1989كشفت دراسة قام هبا روشكا )

والرياضيات( أن بداية االهتمام بالرياضيات أو الفيزياء أو تعيني الظروف اليت أحاطت هبا 
دة ليس من السهل تتدا ل يف ذلك متنوعة وعدي اليت هلي مشكلة صعبة، فالعوامل

(. أي أن اهتمام عينة البحث "املوجه"  ال 138-137: 1989اإلحاطة هبا )روشكا، 
 ( تكّون. ؟وكيف ؟الرياضيات أو الفيزياء غإ واضح )مىت

وهذه الدراسة تفيد ب ن املبدع "الواعي باهتمامه" قد ال يدر  فورًا وحااًل اجتاه اإلجناز 
ر "الوعي باالهتمام" فحلوله غإ سريعة ورمبا غامضة وغإ واإلبداع، ورمبا هذه أحد أسرا

 مدركة. 
قبل –تذكر أن "بيل جيتس" مّر مبشكلة ( بىل حاله مشاهبة تقريباً، بذ 2007وتشإ لوي )

. وكان يقرر ما يريد بالفعل من حياته . يستيع أنمل  وهي أ ه-يؤسس أعماله وبرجمياتهأن 
حده، وكان يقول عن مبل هذه احلالة: " كنت أجلس ميضي الكبإ من اهوقات جالسًا لو 

)لوي، "؟يف حجريت مبل فيلسوف أصابه اإلحبا  حياول أن يفهم ماذا يفعل يف حياته
2007 :36.) 

بوقت قصإ ودع احلياة اةامعية بال عودة؛  لبيل جيتسوبالفعل بعد هذه احلالة املتكررة  
كما أشار رجميات للميكروكمبيوتر ..بت سيس أول شركة ب ولكن بإجناز تبلورت حكايته

بىل قلقه بش ن ما يسمع من الشباب )اليوم( الذين يقولون:  (2007جيتس )يف لوي، 
أن الشهادة اةامعية  يعلمون أ ين مل ايرج" ويشإ بىل ههنمبهنم ال يريدون د ول اةامعة "

(. 38)املصدر السابق:   فس أمهية احلصول على الشهادة البا وية يف زما نا يف أيامنا هذه
 لذا كا ت مغامرته برت  اةامعة حمسوبة جيداً.  بن بيل جيتس كان واعياً باهتمامه؛

من أجل لد  تلك الفئات ويف احلالتني السابقتني ال يعين عدم حضور "الوعي باالهتمام" 
؛ بل كان مقدمة تقرير شكل وكيفية طريق اإلبداع وحتقيق اههداف هولئك املبدعني
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؛ ورمبا عدم قدرة تلك الفئة املبدعة على تفسإ اهل اً ر يس اً بداعاهتم وا تياراهتم وشرطب
يعود بىل أن "الوعي و ؛ والتنفيذ العالقات املرتابية واملتدا لة بني العواطف والفكر

قدرة اسرتاتيجية قا دة حىت يف عدم بدرا  املبدع )ظاهرياً وواقعياً( لليريق املؤدي باالهتمام" 
 . اإلبداع أو مناطقهبىل 

 . مع "الوعي باالهتمام" وبدو ه( ا ال الفكري 3الشكل )ويوضح 
 

 مع "الوعي باالهتمام" وبدو ه( ا ال الفكري 3الشكل )

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
.......................................................................... 
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 اخلالصة والتوصيات

 

غإ مستقر على تعريف حمدد، وينيوي على   ستخل  من هذه الورقة أن مفهوم "اإلبداع"
عي مظدداهر وأوجددده عديددددة، ويدددرتب  ارتباطددداً وثيقددداً بعوامددل ومتغدددإات عديددددة، مدددن أمههدددا مفهدددوم "الدددو 

تبسي   حولوهنا  اجتاه أكبر من أي وقت مضى بني املختصني يف دراسات اإلبداع  باالهتمام". 
وتقددد  املفهددوم وفددق قدددرات ومهددارات متّكددن املتعلمددني مددن ممارسددتها بجرا يدداً. وي عددد مفهددوم "الددوعي 

مليدة اإلبداعيدة مدن طبيعدة الع واملسدتوحىامليروحدة يف هدذه الورقدة باالهتمام" من املفهومدات املقرتحدة 
الفرد الذاتية على بدرا  وبدارة وتقدو  طاقتده الفكريدة  ب  ه: قدرةالباحث ومتيلباهتا الر يسة. بذ عرفه 

كمددا   يف حاضددره ومسددتقبله". والعاطفيددة وتوجيههددا واسددتبمارها بتددوازن جتدداه حتقيددق املنجددزات اإلبداعيددة
اإلبددداع مددن منظددور "الددوعي  مددام" ب  دده:ربيددت هددذه الورقددة مفهددوم اإلبددداع مددن منظددور "الددوعي باالهت

باالهتمددام": ممارسددة وأداء مميددز يتناسدد  طددرداً مددع مسددتو  ودرجددة "الددوعي باالهتمددام" لددد  الفدددرد. 
 فاإلبداع حمصلة "الوعي باالهتمام". 

 يوصي الباح  باآليت:وبهناش على ذلك 

 ت صيل مفهوم "الوعي باالهتمام" لد  املتعلمني. -
 ".باالهتمام وعي"المقاييس  تيوير -
 بجراء دراسات جتريبية لكشف العالقة بني "الوعي باالهتمام" واالبداع. -
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 لو كنت وزيرا للتعليم

 باسل عبد الجليل

 ، المملكة العربية السعودية31952، الخبر 70319مركز "إيادات" للتطوير والتدريب، ص.ب. 

 

 الملخص

اعتمد تقديم هذه الورقة على عدة محاور منها، أوالً: استنادا إلى األبحاث العلمية واألبحاث المقارنة 

وثانياً: زيارات ميدانية قمت بها حديثا إلى عدة دول، منها: اليابان وفنلندا سواء في المنطقة أو خارجها. 

وثالثاً:  والسويد، لفترة امتدت ألكثر من شهرين حيث عشت الحياة الدراسية بكل تفاصيلها في بعض الدول.

المقترح أنه تم تقديم مقترح شبه متكامل ألكثر من وزير في أكثر من دولة عربية، حيث أن من نتائج هذا 

المساهمة بشكل عملي ومنهجي ومؤسساتي في زيادة التفكير الناقد واإلبداعي والقدرة على االبتكار لدى 

هو أنه لدينا تجربة مؤسساتية محلية  :طالب التعليم العام، بل والتعليم الجامعي. ورابعاً: األهم من كل ما ذكر

شر بعضها في دوريات علمية حيث يمكن قياس تقاد بالبحث العلمي، أدت إلى نتائج غير مسبوقة وتم ن

 نتائجها بأي مقاييس علمية رصينة.

فزيادة مستوى التفكير اإلبداعي والتفكير النقدي في التربية والتعليم يمكن أن يكون أحد العوامل 

التي تهدف إليجاد فرد منتج قادر على أن يساهم  -المتداخلة مع عوامل أخرى بطبيعة الحال-المعرفية 

ذاتية التعلم على سبيل المثال. وفي هذا  :اعلية في المجتمع المعرفي. ومن هذه العوامل الهامة المتداخلةبف

في مشروع مشترك بين "سايتك" وجامعة الملك فهد وشركة أرامكو -اإلطار ومن خالل منهجيتنا مثال 

سطة في مادة الرياضيات بنسبة تم زيادة معدل التفكير النقدي لدى طالب المرحلة المتو -السعودية في الخبر

 % لطالب الثالث المتوسط خالل فصل دراسي واحد.22% ووصلت إلى 11

تم زيادة الثقة بالنفس على  -منشورة عن التعليم الجامعي والتعليم العام-وفي دراسة أخرى لدينا

البتدائية بنسبة الضعف لدى طالب المرحلة ا -العوامل المعرفية لالبتكار أحدحيث التفكير اإلبداعي -االبتكار

قدرتهم على االبتكار بعد الثالث والرابع االبتدائي عن  ين% من طالب الصف63حيث أعرب  ،تقريبا

 % فقط قبل التدريب.32مقابل ، التدريب

حيث من الصعب فصلها عن تنمية التفكير النقدي  -فالعوامل المتداخلة األخرى من األهمية بمكان 

 >p)% أو يزيد 70 )أغلب الطالب :قادر على اإلنتاج. فمثال في المرحلة الجامعيةإليجاد فرد  -واإلبداعي

سيعتمدون على أنفسهم في التعامل مع العديد من المواد الدراسية أو أجزاء من هذه المواد بشكل لم  (0.05

كذلك أكثر  خرى.مواد األيسبق له مثيل، وهذا عامل مهم في تنمية الدافع الذاتي وزيادة االهتمام بالعلوم وال

 (p< 0.05)% أو أكثر 70)سيعربون عن الفهم المتزايد. وأغلب الطالب (p< 0.05)من نصف الطالب 

سيشعرون بالتحّسن في قدراتهم وإنجازاتهم، وكذلك ثقتهم بأنفسهم وبكفاءاتهم الذاتية. وأكثر من نصف 

 سيعربون عن استمتاعهم بالتعلم. (p< 0.05)الطالب 

فقد  :الظاهر وغير التقليدي على مستوى دوليالمرتفع والعلمي المحتوى  مستوىوكمثال لنتائج 

تحققت قدرة طالب الصف الثالث االبتدائي على حل معادلتين خطيتين بمجهولين )س، ص( بكل ما تعنيه 

الكلمة من معنى، بل وبدون شرح المعلم. وكذلك تعلم الطالب وبما فيهم طالب المرحلة الثانوية للمواد 

 % من المادة وحدهم في كثير من األحيان.90لعلمية مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات واألحياء أكثر من ا

ولهذه األسباب المذكورة أعاله، كانت خطاباتنا للوزراء أنه بإمكاننا أن نحصل على نتائج غير 

حيث  -في جزء منها-ى دوليتقليدية وغير مألوفة سواء في المنطقة أو في العالم العربي أو حتى على مستو

 تم نشر بعض األبحاث في ذلك.
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 المحتوى

ترتيب المحاور األربع المذكورة في الملخص أعاله، ثم  ، بشكل عام:سيأخذ تسلسل هذه الورقة

هذه  عنوان عنتجيب والتي بدورها  محددة طالما انتظرها جميع المهتمين "حلولوربما "ننتهي بتوصيات 

 فلذلك محتوى هذه الورقة كالتالي: .الورقة

 

 

 

 المقدمة

 

 المحاور األربعة التي استندت إليها هذه الورقة

 

 المحور األول: استنادا إلى األبحاث العلمية واألبحاث المقارنة سواء في المنطقة أو خارجها

 أ. العوامل المعرفية وما وراء المعرفة في واقعنا التعليمي

 التعلم واالقتصاد المعرفيونتائج  -ب. التعلم

قدرة التعلم المعتمد على الذات وبشكل متمركز حول الطالب بدرجة كبيرة، وأثره على االقتصاد ج. 

 المعرفي.

 

المحور الثاني: زيارات ميدانية قمت بها حديثا إلى عدة دول، منها: اليابان وفنلندا والسويد، لفترة امتدت 

 دراسية بكل تفاصيلها في بعض الدول.ألكثر من شهرين حيث عشت الحياة ال

 لماذا تم اختيار اليابان وفنلندا والسويد للزيارات؟

 بعض النتائج غير المتوقعة في الزيارة!

 

المحور الثالث: أنه تم تقديم مقترح شبه متكامل ألكثر من وزير في أكثر من دولة عربية، حيث أن من 

المساهمة بشكل عملي ومنهجي ومؤسساتي في زيادة التفكير الناقد واإلبداعي  :نتائج هذا المقترح

 .والقدرة على االبتكار لدى طالب التعليم العام، بل والتعليم الجامعي

 

المحور الرابع: لدينا تجربة مؤسساتية محلية تقاد بالبحث العلمي، أدت إلى نتائج غير مسبوقة وتم نشر 

 ث يمكن قياس نتائجها بأي مقاييس علمية رصينة.بعضها في دوريات علمية حي

 الواقع "الصورة" المنطبعة في أذهاننا والمحركة لمنهجيتنا لتصب باتجاه االقتصاد المعرفي

 بعض نتائج أعمالنا والمعمول بها بشكل مؤسسي متواصل

 لو كنت وزيرا للتعليم
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 المقدمة

التعليم في منطقتنا ال  -تطوير يصل إلى درجة تغييروربما -ن كل مهتم بتطوير أمن البديهي القول 

بد وأن ينظر إلى جميع أو معظم األبعاد التي تؤثر بنتائج ومخرجات العملية التعليمية، سواء على صعيد 

هذه الورقة تكمن في  -حسب رأي الكاتب–البيت أو المدرسة أو إدارات ووزارات التعليم. صعوبة وأهمية 

وتفاعل كاتب المقال ( إطار صورة كلية تتعامل مع السياسات القائمة 2العلمي في  ( منهجية البحث1 :دمج

( منطلقة من خبرات متعددة يتم تنفيذها على أرض الواقع حيث تحويل األفكار واألبحاث إلى 3ومعها 

 بها. ممارسات صفية بسرعة تفوق كثيرا سرعة نشر األبحاث حيث أن النشر يتبع التجربة الحقيقية التي نقوم

يسبب عدم وضوح أو قد  -وربما في جملة واحدة في بعض األحيان -فالجمع بين الثالث نقاط أعاله 

وعزاؤنا أن طبيعة هذه الورقة ليست محددة  .بعض الشيءكأن هناك خلطا بين الموضوعي والشخصي 

ورقة نابع من تجربة أصال في جزئية بحثية واحدة كما هو متعارف عليه في األبحاث العلمية. فعنوان هذه ال

حسب -عملية مؤسساتية تحاول شق طريقها كمحاولة جديرة باالهتمام لما فيها من تفرد ونتائج غير مسبوقة 

 وجه التعليم إذا ما أخذت بجميع جوانبها.  -وال نبالغ إن قلنا تغيير -قد تساهم في تطوير  -علمنا

 

 المحاور األربعة التي استندت إليها هذه الورقة

 

 حور األول: استنادا إلى األبحاث العلمية واألبحاث المقارنة سواء في المنطقة أو خارجهاالم

 أ. العوامل المعرفية وما وراء المعرفة في واقعنا التعليمي

المتابع للعملية التعليمية يالحظ وبشكل واضح جدا، أن التركيز ينصب على عوامل معرفية  في 

إلى نوعية تلك العوامل أو شموليتها للولوج في عالم االقتصاد المعرفي.  أنظمتنا التعليمية، وهنا ال أتطرق

ويمكن تعريف عوامل فباإلضافة للعوامل المعرفية في أي نظام تعليمي يوجد أيضا عوامل ما وراء المعرفة. 

 ال )قدرة التفكير بطرق وآليات التفكير المتبعة وما ينتج عنها بطبيعة الح :ما وراء المعرفة ببساطة هي

(Flavell 1979.عوامل ما ضرورة األخذ بعين االعتبار  إدراكمن األهمية بمكان  ؛ أي التفكير في التفكير

 :ثالثة أسبابوراء المعرفة في ضوء التعلم "من أجل االقتصاد المعرفي" ل

واالبتكاري، ... من التفكير النقدي واإلبداعي، العوامل المعرفية ومنها : لما لها من عالقة وثيقة في تنمية أوال

 المهارات التي تتطلب مهارات تفكير عليا.

؛ ألنها يمكن أن أنظمتنا التعليمية القائمةفي  يجب أن يتم التركيز عليها: أن عوامل ما وراء المعرفة اثاني

 كما سنرى أدناه.تعتبر "الحارس" من التأخر المعرفي 

قبول المبادرات المتعلقة بالمهارات المعرفية العليا  ثالثا: بناء على تجربتي الشخصية: إن أحد أسباب عدم

سواء مشرفي مدارس مرورا باإلدارات العليا في -ومن خالل لقائي ونقاش العشرات من مسؤولي التعليم 

المدارس ووصوال إلى إدارات التعليم ووكالء جامعات أو وكالء وزارة )وال أريد أن أقول وزراء ألنني لم 

تعليم وناقشته بشكل مباشر(، تبين لي بشكل واضح، وحسب رأيي المتواضع، أنه ال بد ألتقي بأي وزير بال

 من معرفة عوامل ما وراء المعرفة وما اإلجراءات العملية ذات الداللة.

مجموعة كبيرة من المهارات  :تشمل -من باب التذكير–العوامل المعرفية كما هو متعارف عليه 

سمع والتمييز وفهم ماذا ي   ،ومعرفة أسماء األشياء ،على تمييز األلوان واألشكالالبسيطة )مثل االنتباه والقدرة 

بين األصوات، ... الخ( إلى مهارات أكثر تعقيدا )مثل فهم مواقف حياتية معقدة، تحليل ظاهرة علمية، حل 

المدرسية  المشاكل، والتفكير النقدي والتفكير اإلبداعي(. السؤال الممكن طرحه هنا: كيف تتناول الكتب



  

4 

 

بشكل واع ويتم التركيز عليه  -خاصة األكثر تعقيدا–والمنهجية المتبعة في التعليم هذه العوامل المعرفية 

 للمساهمة في االقتصاد المعرفي؟!  -وبشكل واضح للجميع أيضا–بشكل واضح، بل ويتم ربطها 

اء المعرفة مهمة جدا ويمكن سؤال مشابه أيضا بالنسبة لعوامل ما وراء المعرفة. فعوامل ما ور

وتقييم الذات وإدارة وتنظيم الذات والتخطيط المتطور للعوامل  -يعة الحالبفي تفكيره بط–لمراقبة الفرد لذاته 

مكون أساسي  :. عوامل ما وراء المعرفة هي(Pintrich & Groot 1990; Schraw 1998)المعرفية  

( مقارنة Finster 1991[4]التفكير المرتفع ) وألفراد ذوللتفكير النسبي الذي يتميز به العلماء المنتجون وا

بالتفكير منخفض المستوى المتمثل في الطبيعة المزدوجة )أو ثنائي القطبية إن جاز التعبير( للحكم على 

هناك طريقة صحيحة للحل، وفي :  صح خطأ، جيد سيء، الحقيقة مطلقة وثابتة، أو التفكير فيها األشياء

 ;Finster1989عدم اليقين هي حالة عابرة بالتالي وية، الحل الصحيح، الحل هو ...، التربية حصة نموذج

ثنائية الحكم في نموذجه الجدير  ا(. ووجد بيري أن معظم الطالب الذين يدخلون الجامعة يتبعون طرقً  ([3]

علم قائم على ، وهذا يحتم علينا التعامل مع فترة ما قبل الجامعة لتأسيس ت (Perry’s 1979)باالهتمام 

. فكما رأينا أعاله أن عوامل ما وراء المعرفة تتحكم في نتاجات المعرفة واإلنتاجالطبيعة النسبية للتفكير 

وال –المعرفة وبالتالي االقتصاد المعرفي وال نبالغ إن قلنا أنها تمثل نظام السائق )الكابتن( والمقود في طائرة 

ومن هنا تنشأ أهمية هذا الموضوع. وهنا أيضا السؤال المشابه للسؤال والتعلم والتعليم.  -المعرفة أقول قطار

السابق: كيف تتناول الكتب المدرسية والمنهجية المتبعة في التعليم هذه عوامل ما وراء المعرفة بشكل واع 

للمساهمة في االقتصاد  -وبشكل واضح للجميع أيضا–ويتم التركيز عليه بشكل واضح، بل ويتم ربطها 

في؟! سيتم تناول المواضيع أدناه في ضوء العوامل المعرفية وعوامل ما وراء المعرفة حيث سيبقى المعر

التركيز "الواعي" لهذه العوامل صورة معلقة على جدار كل ما سيتم طرحه من أسس لبناء نظام تعلمي 

ن االنطباعات تعليمي يؤدي بنا للولوج في مجتمع معرفي يمكن قياس نتائجه بمقاييس موضوعية بعيدة ع

 التي قد تطلق هنا أو هناك وكأنها إنجازات حقيقية ولكن بدون سند علمي واضح.

 

 ونتائج التعلم واالقتصاد المعرفي -ب. التعلم

الكل يعرف بأن التعليم بمعني التلقين يؤدي إلى أن نصنع إنسانا غير قادر على اإلنتاجية؛ بكل 

بساطة ألننا لم نعلمه بأن ينتج بل علمناه أن يستهلك )يتلقى( المعلومة أو المعرفة في أفضل األحوال. فهذه 

المنا العربي. فالتعليم غير المبني مشاكل التعليم الهامة في المنطقة وفي ع إحدىالمعادلة السهلة الصعبة هي 

على التعلم لن يؤدي إلى اقتصاد معرفي بل يؤدي إلى تقهقر معرفي على مر السنين. وفي الحقيقة هذه ليست 

معضلة في العالم العربي فقط بل في معظم دول العالم. ففي ضوء إعادة هيكلة التعليم التي تم نشرها في 

 ,the National Research Council (NRCز أخرى  )منشورات مجلس البحث القومي ومراك

1996), the National Board for Professional Teaching Standards (NBPTS, 1994), 

and the Report of the National Commission on Teaching and Americas Future 

(Darling-Hammond, 1996) استراتيجيات التعلم الفعال على عدة (، قام العديد من الباحثين بدراسة أثر

عوامل متعلقة بنتيجة أساليب التعلم والتعليم، من هذه العوامل: )أ(  مستوى تحصيل الطالب، و)ب( مستوى 

االتجاهات المختلفة لدى الطالب والقدرة على التعلم، باإلضافة إلى )ج( التمكن من معرفة المفاهيم األساسية 

. فمن باب (Anzai and Simon 1979; Maria and Rosetta 2005; Jalil 2006)للمواد المختلفة 

من الجيد إعادة ذكر عدة طرق معروفة يمكن تنفيذها لحصول أثر إيجابي على عوامل  :تقريب الصورة

 التعلم المذكورة أعاله:

 ير في عوامل التعلم القائم على حل المشكالت ما زال يلقى التأييد من العديد من الباحثين ويساهم بشكل كب

 Kaufman & Mann 1997; Diggs 1997; Gallet 1998; Akınoğlu and)التعلم المذكورة 

Tandoğan 2007). 
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  التعلم القائم على التوجيه كذلك يؤدي إلى أثر إيجابي سواء على صعيد التحصيل أو االتجاهات أو عوامل

 Freedman 1998; French and Russel 2001; Gibson and Chase 2002; Marx)أخرى 

et al. 2004) 

  المشاريع التكنولوجية من االستراتيجيات الهامة التي قد تترك أثرا لعمليات التعلم وتساهم في تغيير

 (Zucker et al 2008)اتجاهات الطالب 

  استخدام النماذج البصرية والمحسوسة لتوضيح بعض المفاهيم تلقى اهتماما عند بعض الباحثين

 .(Ramadas 2009)تاجات التعلم سواء في مستوى التحصيل، أو االتجاهات  لمساهمتها في ن

  التي قد تؤدي لتغيير االتجاهات وفهم المفاهيم  الممارساتكذلك التصميم الهندسي لدى الطالب من

 . (Apedoe 2008)الصعبة المختلفة بطريقة أفضل 

  زيادة روح المبادرة لدى الطالب للتعلم ومحاولة البحث عن جديد(Jalil and Boujettif, 2005) 

وهنا نكرر أيضا السؤال المشابه لألسئلة السابقة: كيف تتناول الكتب المدرسية والمنهجية المتبعة في التعليم 

للمساهمة في االقتصاد  -ضاوبشكل واضح للجميع أي–بل ويتم ربطها  واضح،  للتركيز على التعلم بشكل 

 المعرفي؟!

 

قدرة التعلم المعتمد على الذات وبشكل متمركز حول الطالب بدرجة كبيرة، وأثره على االقتصاد  -ج

 المعرفي.

هذا الموضوع من األهمية بمكان ألنه أحد النتائج الظاهرة للقدرة على التعلم والمساهمة في "أرباح" 

عب، أمة( كما سنبين الحقا. وبما أننا سنتناول هذا الموضوع بشكل أي كيان )مؤسسة، شركة، دولة، ش

سوف يؤجل التفصيل في  -حيث أحد أبعاد مساهمتنا الحقيقية في تطوير التعليم-مفصل في المحور الرابع 

 هذا البند إلى المحور الرابع لربطه مع ما نقوم به على أرض الواقع.

 

حديثا إلى عدة دول، منها: اليابان وفنلندا والسويد، لفترة امتدت  المحور الثاني: زيارات ميدانية قمت بها

 ألكثر من شهرين حيث عشت الحياة الدراسية بكل تفاصيلها في بعض الدول.

األبحاث التي قرأتها خالل أكثر من عشر  -إن لم يكن آالف–رغم اطالعي المتواصل على مئات 

عطي أبعادا من الصعب أن يتم تسنوات عن تلك الدول، ولكن الزيارات الميدانية ولقاء العاملين في الميدان 

أتطرق لزيارة السويد معرفتها فقط من القراءات المتعددة. سوف أركز على اليابان وفنلندا بشكل أساسي و

 "كمجموعة ضابطة" للتجربة الفنلندية إن جاز التعبير.

 

 لماذا تم اختيار اليابان وفنلندا والسويد للزيارات؟

 تم اختيار اليابان وفنلندا والسويد من الدول المتقدمة للجولة األكاديمية التربوية لعدة أسباب، منها:

 رغم أن المنتجات الفنلندية أقل بكثير من المنتجات اليابانية.البالسبب األول: أنها من الدول الصناعية، 

 تصدر كال البلدين نتائج اختبارات البيسا الدولية.  :السبب الثاني واألهم للقرار هو

الحصول على درجات عالية بشكل متواصل في تلك  :ولكن هناك أهمية خاصة بالنسبة لفنلندا وهي

زهم على االختبارات والمقاييس المقننة مثل اليابان وباقي الدول الصناعية االختبارات الدولية رغم عدم تركي

 األخرى. 

% ،  في 5السبب الثالث:  أن نسبة فرق الدرجات  بين المدارس الفنلندية المختلفة في اختبارات البيسا فقط 

 (.Sahlberg, 2011) %33معدل الفرق بين باقي أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو أن حين 
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 ,Sahlberg)أثرت على سياسات الدولة بشكل عام في التعليم  -فلسفة-السبب الرابع: يوجد في فنلندا تجربة 

وحتى  2000ثم تصدرت القائمة مع عام  ،، حيث كانت تعد من أواخر الدول الغربية في السبعينات(2011

" للتجربة الفنلندية حيث طبيعة ضابطةوتم اختيار السويد "كمجموعة  اآلن بعد إعادة الهيكلة التي حدثت.

 اسات المعلنة في فنلندا.يالسويد حذو فنلندا في تطبيق الس الشعوب والثقافات متشابهة، ولكن لم تحذ  

 

أن فنلندا في المرتبة األولى واليابان في المرتبة الثالثة في  -بشكل عام-( أدناه 1فمثال يوضح الشكل )

م 2009إلى عام  2000( من عام OECDتبارات البيسا للعلوم في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )اخ

(Sahlberg, 2011).كما هو مالحظ أن الواليات المتحدة األمريكية تحتل الدرجة السابعة في هذه الدول . 

  

 

 

 

 

 

 هام وخاص لمعالي وزير التربية والتعليمتقديم 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ترتيب أعلى الدرجات في اختبارات البيسا للعلوم في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية1شكل )

 

 

هذا اإلنجاز في درجات اختبارات البيسا للعلوم مثال، يحدث في ظل أن فنلندا واليابان من 

بالمقارنة مع دول منظمة التعاون االقتصادي  -في المدرسة الدول التي يقضي طالبها أقل ساعات 

المتحدة  الواليات( أدناه، أن عدد الساعات التي يقضيها الطالب في 2فكما يبين الشكل )،  -والتنمية

ساعة  580ساعة و 600ساعة بينما يقضي الطالب الياباني والفنلندي حوالي  1060مثال حوالي 

 بالترتيب.

 

 

 

 



  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: معدل ساعات التدريس في العام في التعليم الثانوي في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية2شكل )

 

 بعض النتائج غير المتوقعة في الزيارة!

كان المخطط له زيارة عشر مدارس في كل دولة من الدول الثالث، وهذا ما حدث بشكل عام ولكن 

يوحي  د، حيث كان من الواضح عدم وجود شيء محدد في السويد بعدد أكثر في فنلندا وعدد أقل في السوي

بوجود أي تجربة "بشكل واع" على مستوى الدولة. كان في جعبتي العديد من األسئلة واالستفسارات التي 

 -وهو السبب الرئيسي للزيارة-كنت أبحث عن إجابات لها. ولكن سأكتفي في هذه الورقة بالسؤال األهم 

 مية. وسؤال آخر أقل أه

 ؟أو في الدولة بشكل عام إن أردت-أما السؤال األهم هو: ما أهم ما يميز التعليم عندكم في المدرسة 

أسمعها  أْن وما الفلسفة العامة المتبعة في التعليم عندكم داخل الصف؟ كنت اعتقد أن هناك إجابة محددة يمكن 

الت في المجالت وحلقات تلفزيونية في الواليات ألن العديد من األبحاث والعلماء والمقا ؛في فنلندا بالذات

المتحدة وبريطانيا تتحدث عن التجربة الفنلندية. ولكن فوجئت باالرتباك في اإلجابة، ال يوجد شيء واضح 

إجابة موحدة وال حتى متشابهة!! مما يدلل  توجدال  : واألهم أنه وعند سؤال أكثر من عشر مدارس تقريبا

نفس السؤال  عن( بالمعنى الحرفي للكلمة في فنلندا. وفي معرض اإلجابة systemعلى عدم وجود نظام )

في السويد وفي اليابان، تكررت نفس طبيعة اإلجابات ولكن هناك درجة أقل من اإليجابية حيث في كال 

 البلدين سمعت كلمة "طرق تقليدية" في التعليم أكثر من مدرسة.

السؤال الثاني الذي طرحته: ما أفضل المدارس بشكل عام في المدينة؟ كانت اإلجابة باإلجماع في 

فنلندا "أن جميع المدارس جيدة ونفس الشيء تقريبا". وهذه اإلجابة لم أتوقعها البتة. بالمقابل في السويد 

ن هناك مسميات من الحكومة واليابان على حد سواء ذكروا لي المدارس األفضل في المدينة، بل في اليابا

لمدارس تسميها "التميز العلمي" أو "التميز األدبي" ويحصلون على دعم مالي من الحكومة في حالة 

المحافظة على هذا التميز. هذا الفرق في اإلجابات كذلك رغم أنه متوقع حسب األبحاث بأن الفروق بين 

 سمعه من جميع المدارس التي زرتها. المدارس في فنلندا قليل، ولكن يبقى فيه غرابة بأن ت

ال يتسع هذا البحث لمزيد من التفاصيل للدراسات التفصيلية المقارنة بين تلك الدول واستنتاج  

عنوان هذه  عنالدروس المستفادة من هذه الزيارة. ولكن استحضرت الزيارة لما فيها من بعد هام لإلجابة 

" ايب التعلم والتعليم في فنلندا واليابان أكاد أجزم أن فيها "تناقضالمقالة. وباختصار، وبعد اطالعي على أسال
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اإلشراف من قبل الوزارة في اليابان، ال يوجد إشراف في فنلندا. :إلى حد كبير. ومن أوجه التناقض مثال 

ثانوية االختبارات المتعددة المركزية في اليابان في حين أن هناك اختبارا مركزيا واحدا في نهاية المرحلة ال

في اليابان. اعتماد دعم المدارس على التحصيل في اليابان، ال يوجد شيء مقابل لهذا في فنلندا. التعليم بشكل 

تقليدي كبير )إلى حد قد ال يتخيله البعض( في اليابان والعكس تماما تقريبا في فنلندا. ومن باب إغالق 

لمعلمون يتبعون بشكل كبير جدا أسس النظرية البنائية المعلومة حول الطرق المتبعة في التعليم في فنلندا، فا

في التعلم وما ينتج عنها من استراتيجيات بشكل مباشر أو غير مباشر. فكل ما يقال عن التعلم المتمركز حول 

الطفل والتعلم التعاوني والتعلم باالعتماد على المشاريع، ... الخ، يتم تنفيذه بشكل أو بآخر حسب اجتهاد 

على أفضل  يحصالنالحالتين، فهذين "النظامين المتضادين"  كلتاليس حسب سياسة متبعة! وفي المعلم و

النتائج بشكل مستمر على الصعيد الدولي! كيف هذا؟ التقيت لحسن الحظ بباحثين من الواليات المتحدة 

منها لفريق الباحث  األمريكية في اليابان ومهتمين في التعليم الياباني وقرأت ورأيت فيديوهات مسجلة كذلك،

(Dr. Tony Wagner ( من جامعة هارفارد )يمكن البحث في اليوتيوب علىthe Finland 

phenomenon, Robert Comptonيدرسون التجربة الفنلندية عن قرب بشكل مؤسساتي. وخلص ) 

واليات تتحدث عن أن كل نظام له خصائصه! وفي الحقيقة العلماء في ال ، بشكل عام،هؤالء إلى نتائج

النموذج الفنلندي كما هو واضح على األقل من اإلصدارات في هذا الموضوع بالمتحدة مهتمون أكثر 

(Darling-Hammond, 2010.ويكاد النموذج الياباني أن يكون غير مهم في الفترة األخيرة ) 

يم هو في اإلطار في التعلومساهمة فنلندا العلمي الفنلندي  اإلنتاجأن وهي مالحظة جديرة باالنتباه،  

. فال يوجد مثال العام للدول الغربية، إن لم يكن أقل من عدة دول، وأقل بكثير من الواليات المتحدة األمريكية

، حيث تعتمد فنلندا على (Sahlberg, 2011)نظريات خاصة واستراتيجيات خاصة تم تطويرها في فنلندا 

فهذا يزيد المشهد  من الواليات المتحدة األمريكية.ما تم نشره من أبحاث تربوية من دول العالم وخاصة 

. وبالنسبة لمنطقتنا، من الجيد أن ظ عن بعد, ويجعل دراسة النموذج الفنلندي أكثر إثارةتعقيدا عند المالح  

في تأخر قد تفيد تفسير الب اسبأن مثال( أيديهم على ون )األمريكيويضع الباحث نتوقع أنه ليس بالضرورة أن

 . هي جزء من تلك الدولما يعرف بالدول النامية، والدول العربية مأنظمة التعليم في كثير 

أنه من الصعب لهؤالء الباحثين األمريكان أن يروا أحد األسباب الحقيقية  :حسب رأيي المتواضعف

أو حتى السويد بغض  )والتي تهم هذه المنطقة من العالم( الهامة "المشتركة" وراء النجاح في فنلندا أو اليابان

النظر عن األسلوب "المضاد أحيانا" المتبع في التعلم والتعليم. وهنا يجب أن أذكر أن "مدارس التميز" في 

اليابان ومن خالل زيارتي لها، هي أقرب للمدارس الفنلندية منها للغالبية الساحقة من المدارس اليابانية. 

الفنلندي هو األقرب لنظام تعليمي تعلمي جيد بناء على فبالتالي يمكن للشخص أن يقترح أن النموذج 

المشاهدات التي رأيتها. وبالتالي "النموذج الفنلندي" هو المطلوب في اليابان باالعتماد على ما هو مطلوب 

من "مدارس التميز". وبذلك من الصعب اإلدعاء بأن التعليم في اليابان هو السبب الرئيس فقط في النهضة 

يابانية، ألن اليابانيين ببساطة يدركون أن تعليمهم ليس هو المطلوب. هذا ال يعني أن التعليم في الصناعية ال

ألن المناهج في اليابان والتدريب  ؛اليابان غير جيد، ولكنه من الجودة بمكان أن يؤدي إلى ثورة صناعية

لنقطة مثال األدوات الذي يتلقاه الطالب يصب في التدريب الصناعي  بشكل مباشر.  ولتوضيح هذه ا

والمختبرات في المرحلة الثانوية متوفرة لكل طالب حتى في األدوات الفنية التي تستخدم في ورش العمل في 

التدريب الصناعي، هذا ناهيك عن أدوات المختبرات المتعارف عليها دوليا. فعلى سبيل المثال يبين الشكل 

ابانية العادية. الحظ كم عدد ما يعرف ب "الَملَزمات" ( صورة لكاتب هذا المقال في أحد المدارس الي3)

 )وهي أداة لتثبيت األشياء أثناء قصها أو تعديلها( حيث كل طالب يجب أن يعمل على ملزمة وحده. 
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(: صورة لكاتب هذا المقال في أحد المدارس اليابانية. الحظ عدد ما يعرف بـ  "الَملَزمات"، 3شكل )

 حيث يوجد ملزمة لكل طالب أثناء الحصة. 

اجتماعية" مثال( -ولكن يمكن طرح هذا السؤال: هل هناك عوامل أخرى كامنة )كعوامل "سيكو

عتقد من أغير التعليم والتعليم والمناهج المتطورة؟!  -بل وراء أي دول أخرى -تكمن وراء نجاح اليابان 

السؤال أعاله؛ ألنه  عنالصعب أن  يستطيع العلماء األمريكان اكتشاف السبب الذي سأذكره حاليا كإجابة 

ببساطة ال وجود لهذا السبب عندهم بشكل واضح. وقبل أن أذكر السبب "اللغز" الذي رأيته "يمشي" على 

المالحظات للتفكير فيها. من هذه المالحظات أنه كانت زيارتي لفنلندا والسويد في  األرض، أود ذكر بعض

( حيث حضرت أسبوعين قبل دوام المدارس وأسبوع بعد دوام المدارس. كنت أتابع 2014الصيف )عام 

على –معلما واحدا  بعمق ماذا يفعل المعلمون واإلداريون أثناء تواجدهم بدون طالب؟ اإلجابة أنني لم أرَ 

د الرجلين" وكأنه ينتظر طوال اليوم دق الجرس دجالسا ال يفعل شيئا أو "جالسا مم -األقل حسب مشاهدتي

معلمين يتحدثون "في كل شي إال التعليم".  ليولّي مسرعا إلى باب المدرسة ألنه انتهى وقت "الدوام"، ولم أرَ 

بهذه الشاكلة التي نراها شائعة في منطقتنا  اأو معلمً  اوفي خالل زيارتي ألكثر من عشر مدارس لم أجد إداريً 

وفي المنطقة العربية بشكل عام. كانت زياراتي لبعض المدارس في اليابان بعد انصراف الطالب. إضافة 

يجلسون لفترة قد تمتد أحيانا لثالث وربما -الهتمام المعلمين الذي رأيته في فنلندا، فإن المعلمين في اليابان 

مع طالبهم حيث يقومون بنشاطات وربما تعزيز مهارات للطالب الذين  -ض األحيانأربع ساعات في بع

يحتاجون لذلك. وعندما سألتهم هل يتقاضون أجرا مقابل ذلك، قالوا غالبا ال. واألهم، هل تطلب اإلدارة منهم 

ه بالسبب عتقد أن السبب "اللغز" أصبح واضحا اآلن، وسامحوني على تسميتأذلك؟ الجواب كان أيضا: ال. 

األخالقي، وهذا السبب له عالقة بتنشئة الصحة النفسية في أجيالنا. ال يوجد تسامح عند المعلم الياباني في أن 

ال يتقن الطالب مهاراته، وفي الحقيقة هو ال يهتم فقط بطالبه بل بمحيطه أيضا ومن "العيب" أن ال يهتم 

ل عنهم وهم الطالب. القيم واألخالق لها تعريفات أكثر باآلخرين والعيب أكثر أن ال يهتم بالمقربين المسؤو

علوية )أي لها عالقة بأعلى الصدر أي في الرأس( وبالتالي قيم االهتمام باآلخر تؤدي إلى تقديم شيء جيد 

ومتقن وغير مغشوش؛ وهذا في صلب المنتج الياباني، وهذه من قمم األخالق. وهذا ما لمسته بأم عيني. 

( لتعرف األخالق يقع فيه الكثير من العاملين في الحقل concrete thinkingأو الحرفي )فالتفكير السطحي 

( للوصول إلى المعنى الحقيقي abstract thinkingالتربوي، ولكن نحتاج لتفكير عميق وما وراء الكلمة )

 لألخالق والقيم "العلوية" المسؤولة عن تقدم الشعوب. 
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أن تشتري صندوقا من الطماطم, ثم قارن حبات الطماطم في كثير من البالد العربية حاول 

الموضوعة في أعلى الصندوق مع تلك الموضوعة في أسفله! ستالحظ الفرق. فالموضوع ليس فقط في 

مستوى المهنية بل في األخالق النابعة من قيم االهتمام باآلخر، ناهيك عن  "عدم سرقته" أو "غشه". لسوء 

في مجتمعاتنا، يتم تذكر األخالق من أسفل الصدر أو البطن في غالب األحيان. الحظ عندما ت ذكر األخالق 

ْلوية )أعلى الصدر( ال تكاد تذكر على أنها أخالق في مجتمع "المربين" عندنا. كم منا  ولكن األخالق الع 

ق بل شاهد مثال التركيز )نظريا أو عمليا( على العمل الجاد والمتواصل لعدة ساعات أنه من صلب األخال

والقيم أيضا؟!! كم "تربويا" يدرك أنه إذا ذهب إلى عمله ولم يعمل ويثقف نفسه ويطورها ويجهز لصفّه ما 

دام في العمل أنه إنسان "تنقصه األخالق" وأقلها أخالق تحمل األمانة وأن يكون إنسانا سويا ويقوم بعمل ما 

عمل خارج أوقات الدوام الرسمي. فأضعف هو متوقع منه بأفضل ما يمكن بالنسبة له؟ هذا ناهيك عن ال

لوية أثناء تواجده داخل المدرسة. إذا لم تصل رسالة قوية واضحة  ااإليمان أن يكون المعلم ذ أخالق ع 

للعاملين في التعليم بأنه يجب "أن ال يسرق" من وقت الدوام )بأن يجلس بدون عمل أو تطوير أو اطالع، أو 

ة, الخ(. وأي شخص يفرق بين "سرقة" وقت الدوام وسرقة أموال عامة متابعة طالب يحتاجون إلى مساعد

أو خاصة يجب أن يفهَّم أن السرقة هي سرقة بالتعريف بغض النظر عن الشيء المسروق. هذه قيَم ممحوقة 

في ثقافتنا وفي تربيتنا، رغم أنها  من أهم أسس األخالق التي تعتمد عليها المجتمعات المتقدمة. وهذا العامل 

المشترك األساسي بين جميع الدول المتقدمة التي زرتها رغم اختالف مناهج ومنهجية التعليم بشكل كبير بين 

كما يعرف أهل التربية أن المستوى المتدني في التفكير  أعتقد أن السبب "اللغز" أصبح  وأتلك الدول.

% فقط من المعلمين المؤهلين 10معدل واضحا. وهو المعلم ثم المعلم ثم المعلم. في فنلندا مثال يتم اختيار 

للتعليم للوظائف الشاغرة في التعليم. وجميعهم حاصلون على شهادات ماجستير في تخصصهم أو في 

التربية، هذا باإلضافة إلى التدريب المكثف خالل السنوات األولى في التعليم والمتواصل على مدار حياة 

مجلس األمناء في أحد المدارس في طوكيو أنه عند اإلعالن عن المعلم المهنية. وفي اليابان قال لي رئيس 

ون للوظيفة. سيتم توضيح بعض األمور متقريبا يتقد ا( معلم60( من ستين ) 1شاغر يتم اختيار معلم واحد )

 ذات العالقة بالمعلم في نهاية الورقة؛ في بند "ماذا لو كنت وزيرا للتعليم".

 

ترح شبه متكامل ألكثر من وزير في أكثر من دولة عربية، حيث أن من المحور الثالث: أنه تم تقديم مق

نتائج هذا المقترح المساهمة بشكل عملي ومنهجي ومؤسساتي في زيادة التفكير الناقد واإلبداعي والقدرة 

 على االبتكار لدى طالب التعليم العام، بل والتعليم الجامعي

ياس نتائجه لمشكلة التعليم في عالمنا العربي، قمت في إطار المساهمة في تقديم حل مقترح ويمكن ق

خالل األربع سنوات الماضية بإرسال مجلد )المجلد يحتوي على عدة ملفات( لبعض وزراء التعليم )السابقين 

حاليا( في العالم العربي منها: فلسطين، السعودية، والبحرين، وتونس )عن طريق السفارة التونسية في 

للمساهمة في تحويل  ؛إلى عدة جامعات ،عودية(. هذا باإلضافة إلى العديد من المجلداتالمملكة العربية الس

( الصفحات األولى من المجلد الذي 1التعليم الجامعي إلى قدر كبير من التعلم في تلك الجامعات. يبين ملحق )

النظر مثال إلى النقاط من دم للوزراء يمكن أرسل لهؤالء الوزراء. لمعرفة بعض النتائج الهامة للنظام الذي ق  

في الصفحة األولى من الملحق. وسنوضح عالقة بعض تلك النقاط على االقتصاد المعرفي بشكل  4إلى  1

 مباشر في المحور الرابع أدناه.

المحور الرابع: لدينا تجربة مؤسساتية محلية تقاد بالبحث العلمي، أدت إلى نتائج غير مسبوقة وتم نشر 

 علمية حيث يمكن قياس نتائجها بأي مقاييس علمية رصينة.بعضها في دوريات 

تجربتنا العملية نابعة من تبلور تجارب تم تنفيذها على المستوى الجامعي ونشر بعض األبحاث ذات  

( وتعتمد أيضا على دراسة حول الطرق المحبذة للتعلم عند العلماء الحاصلين على Jalil, 2006العالقة )

(، مع تطبيق منهجية خاصة في التعليم العام )بحث العلوم Jalil & Boujettif, 2005جائزة نوبل )

والتكنولوجيا( على مدارس بشكل مؤسساتي ومشروع تم تطبيقه على المدارس الحكومية في المملكة العربية 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأرامكو السعودية.-السعودية بدعم من سايتك
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 نطبعة في أذهاننا والمحركة لمنهجيتنا لتصب باتجاه االقتصاد المعرفيالواقع "الصورة" الم

أي باحث عنده اطالع على ما يحدث في العالم من حولنا قد يجد بسهولة أن هناك نقصا في 

 :المهارات الهامة لإلنتاج لدى الطالب خالل سنوات التعليم في المدارس أو الجامعات. ومن هذه المهارات

رف جديدة ومبادرين اواإلبداعي واالعتماد على الذات أو ذاتية التعلم في التطور وتعلم معالتفكير النقدي 

ومحبين للعلم واإلنتاجية. وهذه العوامل من العوامل األساسية الالزمة لخلق االقتصاد المعرفي في أي دولة. 

مفكرين مبدعين. وهنا يجب هذا ال ينفي بطبيعة الحال وجود عدد قليل من الخريجين الذين يمكن أن تعتبرهم 

 التحدث عن نسب ومقارنتها بالنسب العالمية.

فمن الحيوي جدا لكل مخطِّط أو ممارس "أكاقتصادي )أكاديمي اقتصادي(" أن يعرف العالقات 

( 4واالقتصاد" كما تبينه عدة أبحاث. الرسم البياني أدناه )شكل  -البينية والنظريات في وحدة كيان "التعليم

أو -مثال العالقات الهامة بين قدرة التعلم الذاتي والقدرة على التعلم والربح العائد على المؤسسات  توضح 

(. هذا باإلضافة Bowon Kim 1997للوصول إلى اقتصاد معرفي قوي ودائم ) -الدول بطبيعة الحال

ة التعلم الذاتي أو ذاتية ( يبين أهمي5للتفكير النقدي واإلبداعي كأسس صلبة ال غنى عنها في التطور. وشكل )

 Ruysseveldt andالتعلم واالعتماد على النفس وأهميتها لزيادة فرص التعلم كلما زاد ضغط العمل )

Dijke, 2011تدعم هذه النظريات ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: العالقة بين قدرة التعلم الذاتي والربح في المؤسسات4شكل )
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 أ(: ذاتية التعلم وكمية أو ضغط العمل وعالقتها بفرص حدوث التعلم5شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 ب(: أثر ذاتية التعلم وكمية أو ضغط العمل على فرص حدوث التعلم5شكل )       

 

ة نستنتج مما سبق العالقة الواضحة بين أهمية ذاتية التعلم وحدوث التعلم فعال وأثر ذلك على ربحي 

الربحية ببساطة هي قلب الحدث في االقتصاد المعرفي، حيث جميع أن الكيان أو الكيانات. ويمكن أن نعتبر 

الدول واألمم تسعى لزيادة الربحية وذلك بتنوع المنتجات وزيادة كميتها وفتح أسواق جديدة لها, وهذا هو 

 االقتصاد المعرفي.  
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 سسي متواصلبعض نتائج أعمالنا والمعمول بها بشكل مؤ

نتائج على شكل نقاط تصب في موضوع هذه ال حتى تكون الصورة واضحة سيتم التطرق لبعض 

 المقال بشكل عام:

زيادة حيث أدى ذلك للى جوائز نوبل أوالً: نجعل الطالب يتعلمون بطرق مشابهة لتعلم العلماء الحاصلين ع

هذا و بنسب عالية وبشكل غير مسبوق كما هو موضح أدناه. (learning autonomyقدرة التعلم الذاتي )

حيث تشير أبحاث أخرى أن ذاتية التعلم لها عالقة . يجاد المجتمع المعرفيإلهامة أساس لبنة يمكن أن يعتبر 

-et. al. 2013)  Villardónالمطلوبة لدى طالب الجامعات  (learning competence)بجدارة التعلم 

Gallego .)يده بحث حديث يبين أن جدارة التعلم هي من أهم العوامل التي تحدد قدرة حدوث التعلم وهذه يؤ

الثقة بالنفس على االبتكار  لقدرة التعلم الذاتي، تم زيادةباإلضافة و(Akbari et. al. 2015عند الطالب )

بتكاري. ففي بحث أحد متطلبات التفكير اإلبداعي اال الثقة بالنفس هذه، يمكن أن نعتبرلدى الطالب، حيث 

بعنوان "ذاتية التعلم في تعليم العلوم: طريقة عملية لتغيير االتجاهات نحو تعلم العلوم" نشرناه في "دورية 

( بينا فيه كيفية "زيادة أو إيجاد" التعلم Jalil et al 2009تعليم العلوم والتكنولوجيا" )عبد الجليل وآخرون، 

منذ سنين في بعض مدارس التعليم  ا( بشكل ما زال مطبقً autonomous learningالذاتي أو ذاتية التعلم )

 العام. ومن نتائج هذا "النموذج" مثال:

-جيا باالعتماد على ذاتهم و% من الطالب عن رغبتهم بدراسة مواد العلوم والتكنول73أ. أعرب 

قيقة هذه النتائج َعْبر برامج تم تصميمها خصيصا لهذا الغرض. وفي الح -يمارسون هذا في نفس الوقت

المرحلة ليست في العلوم أو التكنولوجيا فقط بل تنطبق أيضا بنفس الدرجة على الرياضيات ومواد 

الثانوية من فيزياء وكيمياء وبيولوجيا وكذلك تنطبق بعض الشيء على اللغة العربية أيضا. والنسبة 

يع القول أن النسبة تجاوزت النسبة المذكورة هي نسبة بحثية وفي بداية تجربتنا، ولكن مع الزمن نستط

البحثية بكثير ولكن النسبة البحثية تكفي إلثارة اهتمام أصحاب الشأن ألنها نتيجة أخذت بعدا دوليا، وعلى 

 حسب علمنا ال يوجد لها مثيل في المنطقة العربية. 

% بالمقارنة مع 82القدرة على االختراع في هذه العينة التجريبية  إلى  فيب. وصلت الثقة بالنفس 

وهذا معاكس لما يحصل في الجامعة حيث وجدنا أن الثقة بالنفس تقل  .ة% في المجموعة الضابط37

عند الطالب كلما تقدمي في دراستهم الجامعية بالرغم من أنهم في كليات هندسية مناط بها زيادة الثقة 

 (Jalil et. al., 2008كار )عبد الجليل وآخرون، على االبت

% عن المجموعة 63ج. وفي االختبارات عالية المستوى سجلت المجموعة التي تطبق المنهجية فرقا 

 الضابطة حيث العالمات متدنية في االختبارات عالية المستوى. 

نهجية لزيادة التعلم الذاتي في التعليم ثانيا: زيادة فهم المادة العلمية واالستمتاع بالتعلم. عندما طبقنا الم

الجامعي حصلنا على نسب في نفس االتجاه باإلضافة إلى نتائج أخرى مثل االستمتاع بالتعلم وهذا البعد 

 ينطبق أيضا على التعليم العام:

 % من الطالب عن زيادة فهمهم بالمنهجية المتبعة.54أ.  أعرب  

 المنهجية المتبعة بشكل أكبر.باستمتاعهم % أيضا من الطالب عن 54ب. كذلك أعرب  

 % من الطالب عن شعورهم باإلنجاز باستخدام المنهجية المتبعة.78ج. أعرب  

زيادة عن المعدل( أعربوا  معياريانحراف 1.5%(الجيدين )من حصلوا على 100د. جميع الطالب )

 عن رغبتهم وتأييدهم للمنهجية الجديدة في التدريس.

( وزيادة التفكير النقدي تجربة على مستوى intrinsic motivationافع الذاتي للتعلم )ثالثا: زيادة الد

مدارس الحكومة وعوامل معرفية أخرى. بنفس الطرق المتبعة أعاله تم التركيز في منهجيتنا على زيادة 

-في مشروع الدافع الذاتي للتعلم ولتنمية وتعزيز مهارات معرفية أخرى. قمنا بقياس عدة مهارات معرفية 

تم تطبيقه  -مدعوم من القطاع شبه الخاص من أرامكو السعودية وسايتك وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
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( مدرسة حكومية في الخبر في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، حيث 15على خمسة عشر )

 تم إجراء القياس بعد فصل دراسي واحد فقط.

ن "إستراتيجيات التعلم واالتجاهات المحفزة له" وهو ترجمة لالستبيان باللغة تم استخدام استبيا

 81ويتكون من   "Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)"اإلنجليزية  

موزعة على )أ( عوامل لها عالقة بالحوافز التي تشجع الطالب  (Scalesسؤاال تقيس خمسة عشر عامال )

 Pintrichعلى تعلم مادة ما و )ب( عوامل لها عالقة باستراتيجيات تعلم الطالب لمادة ما )بنتريش وشركاه 

et. al., 1993.) 

( لطالب الرياضيات في مرحلة MSLQ)أ،ب( صورة من النتائج من البرنامج )1يبين جدول 

تم ترجمة المعاني ذات العالقة بهذه الورقة فقط، ولم نترجم جميع العوامل ألنها ليست موضوع المتوسط. 

من أجل اكتمال الصورة لمخرجات النتائج والعوامل التي يقيسها المقياس.  1الورقة، ولكن وضعنا جدول

)أ( نتائج 1دولويمكن استخدام المترجم لمعرفة المعاني لمن يحتاج ذلك. لتوضيح أثر المنهجية يبين ج

)ب( بعد تطبيق المنهجية. تم تدريب المعلمين لمدة أسبوعين فقط 1االستبيان قبل تطبيق المنهجية، وجدول

على تقديم المنهجية.  ولتحليل جزء من النتائج األكثر عالقة بموضوع الورقة، تم التركيز بشكل أساسي على 

واجهها المربون حيث هناك صعوبة في تحقيق خمسة عوامل هامة ذات عالقة بإشكاالت تربوية مزمنة ي

 نتائج إيجابية تجاه حل لتلك اإلشكاالت. العوامل الخمس هي: 

 ( الدافع الداخليintrinsic motivationللتعلم ) 

 أهمية العمل أو المادة العلمية التي يقوم بتعلمها الطالب 

 الثقة بالنفس على التعلم واألداء 

 التفكير النقدي 

 المعرفة. عوامل ما وراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ب: نتائج جميع نوادي الرياضيات البعدي1جدول أ: نتائج جميع نوادي الرياضيات القبلي1جدول
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ملخصا لهذه الخمسة عوامل مع تبيان الفرق بين النتائج القبلية والبعدية لجميع  2يمثل الجدول

أن جميع العوامل طرأ عليها تحسن إيجابي بعد  الطالب وللصفوف المختلفة في الرياضيات. من المالحظ

% 18%[( إلى 100×القبلي{\القبلي-االنتهاء من فترة التطبيق. ووصلت نسبة الفرق )نسبة الفرق= ]}بعدي

 بسيطة في فترة قصيرة من التطبيق.  تالطالب وهذه نسبة ليس ىزيادة في الدافع الذاتي لد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لو كنت وزيرا للتعليم

 

هناك العديد من السياسات اإلستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى يمكن أن يتخذها أي وزير 

التركيز على سياسات أو استراتيجيات أو قرارات محددة التي نأمل أن تساهم في  للتعليم. ولكن هنا سيتم

تغيير منظومة التعليم في المنطقة العربية بشكل عام. وفي هذا اإلطار، ال بد من إدراك أن كلمة تطوير 

ْي في  التعليم كلمة غالبا ال تؤدي الفاعلية المطلوبة. وهذا يتطلب التحول من النمو الخطي إلى النمو األسِّ

( أدناه. فهناك فجوة تزداد مع الزمن بين المجتمع المعرفي 6النظام التعليمي كما يمكن استنتاجه شكل )

والمجتمعات النامية حسب تقارير المعرفة لهيئة األمم لمتحدة. ومن المالحظ أن النمو الخطي تقريبا الذي 

مجتمع المعرفي، بل إلى "االبتعاد عنه" فلذلك ال بد تسير فيه المجتمعات النامية لن يؤدي إلى الولوج في ال

تغيير التعليم. هذه النقطة قد ال تصل إلى العامة بشكل واضح \من أخذ خطوات غير تقليدية في اتجاه تطوير

أن النظم التعليمية القائمة  :فال بد من مزيد من التوضيح وإعادة صياغة ما ذكر بطريقة أخرى. ما ذكر معناه

ساهم في زيادة الفجوة بين مجتمعاتنا والمجتمع المعرفي. بمعنى مباشر أكثر وضوحا، أن بشكل عام ت

األنظمة نفسها تساهم في تأخر المجتمعات من حيث ال تدري بطبيعة الحال. ألن الحكم على مستوى 

لقة حضورك ككيان )سواء مؤسسة، أو شعب، أو دولة، أو أمة( هو نسبي تماما وال يمكن التحدث عن قيم مط

على المستوى الدولي وعبر العصور. رغم أن هذا أكثر من بديهي، لسوء الحظ ال يوجد مؤشرات أن هذا يتم 

 التعامل معه بشكل منهجي في أنظمتنا التعليمية. 

االستراتيجيات المحفزة للتعلم : ملخص لبعض عوامل استبيان 2جدول

 موضحا نسبة الفرق بين القبلي والبعدي لمادة الرياضيات في المتوسط

 الفرق % متوسط بعدي متوسط قبلي (scaleالعامل )

 18 4.27 3.62 الدافع الداخلي  

 14 4.5 3.94 أهمية العمل 

 8 4.18 3.88 الثقة بالنفس على التعلم واألداء 

 11 4.02 3.62 التفكر النقدي 

 2 3.78 3.71 عوامل ما وراء المعرفة 

 32عدد عينات البعدي =                 65عدد عينات القبلي  =  
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السبب الوحيد في زيادة الفجوة  وومن الجدير ذكره، بل والتأكيد عليه، أن النظام التعليمي ليس ه

عن النظم التعليمية أيضا،  -وربما تزيد-بال شك هناك أسباب أخرى ال تقل أهمية لكن المعرفية مع الزمن. و

 ولكن ليس موضوعها هذه الورقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(: رسم يوضح زيادة فجوة المعرفة مع الزمن بين المجتمع المعرفي والمجتمعات النامية 6شكل )

 حسب تقرير المعرفة لهيئة األمم المتحدة.

ى ما ذكر من محاور، وآخذين بعين االعتبار أن الحل يجب أن يكون غير تقليدي فاعتمادا عل

ْي"(، ولتحريك المياه الراكدة في أنظمتنا  وتغييرٍي أكثر مما هو تطويرٍي )وهذا المعنى العملي لمصطلح "أسِّ

 ا يلي:التعليمية، اقترح بعض الخطوات األولية على طريق إيجاد نمو أسْي في العملية التعليمية كم

تغيير مسمى الوزارة إلى مسمى "وزارة مساندة التعلم"، فكما رأينا أن التعلم هو من المتطلبات األساسية  (1

لإلنتاجية "والربح". فتغيير المسمى يثير عنوان مرحلة ويدفع للبحث عن ثقافة التعلم. ومن الجيد التنويه 

 ولكنه بداية أي عمل. إلى أن تغيير المسمى بحد ذاته لن ينتج تغييرا في التعليم

قها للولوج في يالالزم تحق -القابلة للقياس-رؤية واضحة لما نريد، وما األهداف المرحلية واإلستراتيجية  (2

 مجتمع المعرفة، مع إعالن تلك األهداف، لمنسوبي التعليم واألهالي.

نع من إعالن تجميد كليات المعلم ثم المعلم ثم المعلم: بعد فترة سماح معينة للتطوير بل والتغيير، ال ما (3

بين"، صالحين لالنخراط في سوق العمل مباشرة. من  التربية التي ال تتقن تخريج معلمين "مدرِّ

النظريات الهامة في التعلم، هي نظرية التعلم البنائية. فهناك بعض "المجسات"  الهامة التي يمكن أن 

لمعلمين. فمثال "مجس" طريقة تعلم النظرية يتبعها أي وزير لمعرفة ماذا يدور حوله في داخل كليات ا

البنائية للتعلم. إذا يتم تدريس نظرية التعلم البنائية في الجامعة بطريقة نظرية التعلم السلوكية، فاعلم أن 

ن على أن يتعلموا. أي يعلموهم بأنهم غير ينا أنهم غير قادرءمون أبناهذه الكلية تخرج معلمين يعلِّ 

أيت هذا بأم عيني في جميع الخرجين الذين قابلتهم من تلك الكليات في معظم منتجين. ولسوء الحظ ر

الدول العربية. فإذا قام أستاذ الجامعة "بتعليم" النظرية البنائية بطريقة غير بنائية، فهو "قتل" التعلم قبل 

ساتذة أن "يولد" وهذا لسوء الحظ هو الذي يحدث في كليات المعلمين، إال ما ندر من اجتهادات األ

 المبدعين في هذه الكلية أو تلك.
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هناك الكثير يمكن عمله في هذا البند، بداية من طرق اختيار المعلم مرورا "بالتدرب األسْي" في 

الجامعات، ثم التدرب داخل الغرف الصفية وانتهاء بمقاييس علمية عامة لمعرفة مدى تحقق األهداف 

"التدريب" فما أدراك بمصطلح "التعليم" أو "التلقين" كما المطلوبة. الحظ أنني لم استخدم حتى مصطلح 

 يحصل في كثير من األحيان.

ال "مساومة" على مستقبل األجيال من منطلق أن نوظف معلمين لتوفير فرص عمل لموظفين جدد، أو  (4

ها األمان الوظيفي للذين تم توظيفهم. ال يوجد شيء اسمه أمان وظيفي لمن لم يحمل األمانة التي اختار

تغيير. وأي شخص \بنفسه بتعليم أبنائنا الطالب، وخاصة في بداية مرحلة عنوانها األوضح هو تطوير

 يدرك معنى اإلنجاز، يرى أن هذه حقيقة من الصعب تجاهلها خاصة في مرحلة التغيير األسْي.

البنائية مثال( ال بد من إيجاد برامج ومناهج تؤسس القتصاد معرفي )كمنهج تكنولوجيا يقوم على النظرية  (5

وتعتمد على التعلم الذاتي وزيادة المهارات المعرفية من تفكير نقدي وإبداعي وعوامل ما وراء المعرفة. 

من خالل مالحظاتي في بعض االجتهادات هنا وهناك سواء مؤسسة أو على مستوى الوطن، وجود 

م ال تعتمد على النظرية مناهج بمسميات جيدة ولكن المحتوى وكأنه لمنهج آخر، وكذلك طرق التعل

 البنائية فيكون أثر البرنامج كعدمه من منظور االقتصاد المعرفي.

التغيير وقياس التغيّر، كلها تتم على أسس البحث العلمي: ال بد أن يقود استخدام المقاييس العلمية \التطوير (6

ثر بشكل مباشر في إيجاد أي عملية تطوير أو تغيير لقياس العديد من العوامل المعرفية الهامة التي تؤ

التفكير النقدي واإلبداعي والثقة بالقدرة على : المجتمع المعرفي. ومن هذه العوامل التي يجب قياسها

 االبتكار وعوامل ما وراء المعرفة, ... الخ. 

 ال بد من عمل برامج تثقيفية لألهالي تعزز ثقافة القراءة واالعتماد على النفس عند األبناء. (7

اقتراحات ومواضيع يمكن اقتراحها سواء على المدى القصير )خمس سنوات مثال( أو هناك عدة  (8

المتوسط )ثمان سنوات مثال( أو المدى البعيد )أكثر من ثمان سنوات(. كمثال على ذلك: يجب تأصيل 

ا معنى اإلنجاز أو الفاعلية، وأيضا الكفاءة، حيث من المهم أن ت علَّم هذه الطرق بطرق بنائية بما فيه

 االستراتيجيات التطبيقية العملية.

القائدة والعمل والتعلم المتواصل والمعتمد على أسس البحث العلمي واإلرادة ة رادال يوجد شيء مستحيل! اإل

وقياس النتائج في ضوء األهداف المنبثقة من رؤية واضحة، والتعلم من التجريب واألخطاء، كل هذا كفيل 

  تضعه على خريطة التعلم واالقتصاد المعرفي. بأن ينقل أي مجتمع نقلة نوعية
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( الصفحات األولى من المجلد الذي أرسل لبعض وزراء التعليم في العالم العربي في األربع 1ملحق )

 سنوات الماضية

 )تم نقل هذا الجزء من المجلد الذي أرسل لوزراء التعليم بدون تصرف(

 

 بعد:معالي وزير التربية والتعليم، تحية طيبة و

ربما طال االنتظار حوالي عشر سنوات من البحث والتطوير، منها سبع سنوات من التطبيق على 

م نظاماً متكامالً لتطوير التعليم، وبصفتي من المهتمين بتطوير التعليم العام والجامعي في  أرض الواقع لنقدِّ

تنفيذيٍّة مجّربٍة، وقابلٍة للتنفيذ على مستوى الوطن، واضحٍة ذات أبعاٍد محلّيٍة ودوليٍّة،  استراتيجيهإطار رؤيٍة 

أكاديميٍّة واقتصاديٍّة، فقد وّجهنا )أنا والفريق الذي التحق للعمل معنا منذ سنين( جّل اهتمامنا إلى الحلول 

لتعلمية لتطوير في سير العمليّة االتنفيذيّة وعلى أسس المنظمات المبتكرة )أو المتعلمة( التي تضمن ا

جد طريق النور إلى عيون الناس وعقول المختّصين الذين يالعمل بين يديكم علّه  االتعليميّة. وأنا أضع هذ

 في مجال التعليم، لنسارع في تقدم بالدنا الغالية علينا جميعا. طالما انتظروا قفزة نوعية بل وأقول اختراقا 

 "breakthroughصر، من أمثلة )مؤشرات( القفزة النوعية واالختراق "وعلى سبيل المثال ال الح

الذي حققناه عند التطبيق في المدارس، وعلى حد علمنا ليست موجودة  -بشكل مناهج وطرائق تعلم-الممنهج 

 على المستوى الدولي:   

( من طالب صف p=0.05% في عدة شعب 90% )وتصل إلى 70يمكن أن ي عرب على األقل  .1

دراسي ما عن رغبتهم بدراسة العديد من المواد بما فيها الرياضيات، وقواعد اللغة العربية وغيرها 

 باالعتماد على أنفسهم أوالً وليس على معلميهم.

2.   وكمثال من منظور المحتوى العلمي: يمكن لطالب الصف الثالث االبتدائي حل معادلتين خطيتين

 يا.بمجهولين )س، ص(، بل وبدون معلم عمل

3.   .موادَّ متطّورٍة جّداً في العلوم والتكنولوجيا تفوق مواد كثيٍر من المدارس في العالم الغربي 

4.   هذا إضافة إلى مهارات المعرفة وما وراء المعرفة المتنوعة وعالية المستوى والثقة باالعتماد

: "مرفقات (1فق )على النفس في االبتكار واالختراع ... الخ. )للتفاصيل يمكن اإلطالع على مر
"، القرص لتدريبات ذاتية وأوراق عمل مختلفة لتوضيح جزء من إستراتيجية مناهج ومنهجية إيادات

 (.(: "نظريات تعلم بأفواه الطالب"3مرفق )القرص المدمج "نموذج مدارس"،  (:2المدمج مرفق )

ن فاعلية الحل ال تأتي من فال يخفى على معاليكم لتحقيق النتائج حسب األمثلة )المؤشرات( أعاله، فإ

فراغ، فهي تعتمد بشكل أو بآخر على عدد يكاد ال ينتهي من األفكار المبتكرة، والتجريب المتواصل مع قياس 

النتائج، وعلى الكفاءة المصممة للتنفيذ سواء من ناحية التكلفة أو الوقت، ويمكن للعامة مالحظة نتائج ذلك 

 ي األول، في بعض المراحل، من بدء التنفيذ. خالل السنة األولى بل الفصل الدراس

ومن منطلق "اإلدارة باألهداف"، فقد عملنا أصال على إيجاد حل يتمثل بغرس نظاٍم متكامٍل يؤدي 

دوليٍّة  -إلى قفزة في مستوى المعرفة )المعلوماتي والفكري(، وما وراء المعرفة بطرٍق علميٍّة حديثٍة وفّعالٍة 

هٍة بقياس النتائج والمقارنة على المستوى الدولي، حيث وأخرى "وهي األهم" محل هٍة وموجَّ يٍّة مبتكرٍة ـ موجِّ

 تم دمج المهارات المعلوماتية في المناهج بالمهارات الفكرية، 

واعت مد في جزء منها على واحٍد من أهّم أسرار أبحاث الدماغ التي لم يتطرق إليها بعد الكثير من الباحثين 

 ً ودوليّاً، وهذا أحد أسرار النجاح األساسيّة إلنتاج الفرد المنتج للمعرفة والمجتمع المعرفي  محلّياً وعربيّا

وهذا األمر محور هام في مشكلة التعليم -وغير المستهلك لها، والهدف هو بناء  نظاٍم أكاديميٍّ موضوعيٍّ 

 متعلٍّم سواء على صعيد الفرد أو المدرسة أو الدولة.  -الحالي

لنا أعماٌل بحثيّةٌ أكاديميّةٌ من الواقع لحل مشاكل الواقع المحلي، وتمَّ نشر بعضها في وصاَحَب عم

دورياٍت علميٍّة محكمة مختّصٍة، منها: بحث حول "خصائص الحاصلين على جوائز نوبل" في دورية  ) 

Creativity Research Journal 2005وب ( حيث أسلوب التعلم المبتَكر يحاكي في بعض جوانبه أسل



  

19 

 

مستويات التفكير العليا واإلبداع غير التقليدي؛ و"مشكلة في التعليم الجامعي للمختبرات"  يتعلم األفراد ذو

( حيث أساليب التدريس الجامعي الحالية تلعب دورا Journal of Chemical Education 2006في )

المخيخ واألفكار اإلبداعيّة" حيث سلبيا في اتجاهات الطالب والقدرة وحب التعلم؛ وبحث "الذاكرة العاملة و

لتعلم الدماغ بشكل واضح، وله نتائج غير مسبوقة دوليا داخل الصف  اهامة تناسب نماذجً  انتبع طرقً 

(Creativity Research Journal 2006؛)   "طرق حول التعلّم الذاتي وتغيير االتجاهات لدى الطالب"

( حيث االعتماد على النفس بنسب Journal of Science Education and Technology2009في )

غير مسبوقة بين الطالب واستثارة مستويات التفكير العليا للحصول على أعلى طاقة إنتاجية من الطالب في 

العلوم والتكنولوجيا؛ وبحث "دور التعليم المدرسي والجامعي في تقليل الثقة بالنفس على االختراع لدى 

( وكيفية حل تلك  International Conference on Creativity Education 2008الطالب" في )

المشكلة بشكل واضح النتائج وبنسب عالية. وكل عملنا وأبحاثنا تتم في جو تطويري والمقارنة المحلية 

مهارات المعرفة وما وراء  -أو تطوير-والدولية  باستمرار كما هو موضح في مقال بعنوان "تحسين 

 Journal of Turkish Scienceضوء الممارسات التعليمية في منطقة الخليج" ) المعرفة في

Education 2009( حيث دعيت لكتابته )invited article an .) 

الجامعي. ومن  على المستوى التّعليمي بالتّطوير مهتمة دولية  مراكز في والبحث هذا باإلضافة إلى االتصال

 الحصر:هذه المراكز على سبيل المثال ال 

The Centre for Studies in Science and Mathematics Education, University of 

Leeds. 

Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI) - University of British 

Columbia. 

Center for Science and Mathematics Education, The University of Texas - Austin. 

 

 معرفة توتم عندنا، يحدث وما المراكز تلك في يحدث المقارنة والتمحيص الدقيق بين ما وتمت 

مسبوق  المراكز، وأستطيع القول: أن هناك تفردا لدينا غير لتلك بالنسبة الضعف إليادات ونقاط التميز نقاط

 رائق التدريس.المناهج ومحتواها أو على صعيد التدريب وطفي عدد من المواضيع سواء على صعيد 

أثر عملي من فأعمالنا القت رواجا بين األوساط األكاديمية المطلعة على تفاصيل األمور لما لها 

 داخل غرفة الصف.
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 ملخص البحث

الموهوبين للعلوم والتكنولوجيا حيث إلى دراسة مدى إمكانية تبنى مشروع انشاء مدارس  يهدف البحث الحالي
 ,STEM Scienceتتبنى تدريس فكرة مناهج  المدارس الثانويةنوعية متخصصة من تعرف بأنها 

Technology, Engineering and Mathematics  والتي ترتكز على تدريس أربعة مواد أساسية هي
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة تكاملية بداًل من تدريسهم منفصلين من خالل تصميم 
مشروعات تعليمية بما يحقق نقلة نوعية في التعليم البتكار حلول غير تقليدية للتغلب على المشكالت 

 الحياتية الواقعية.
 

 وتساؤالتهمشكلة البحث 

 الموهوبينال يزال هناك المزيد من الحاجة إلى التركيز بدرجة أكبر على انشاء مدرسة متخصصة لرعاية 
والتركيز على العلوم والتكنولوجيا  تعليمية خبراتإدخال وبخاصة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا تهدف إلى 

إعداد الطالب الموهوبين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واكسابهم المهارات الالزمة إلعداد القاعدة بهدف 
 ، ويحاول البحث اإلجابة على السؤال التالي: االنطالق نحو التقدم العلمي العربية التي تمكننا منالعلمية 

 ولوجيا في بعض بلدان الوطن العربي؟"هل يمكن تبنى تصور مقترح لمدرسة الموهوبين في العلوم والتكن“
 

  منهج البحث
 يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي

 

 نتائج وتوصيات البحث

أهمية التركيز على إعداد الطالب الموهوبين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واكسابهم  الحالي البحثبين ي
المهارات الالزمة من أجل إعداد قاعدة علمية من العلماء العرب قادرون على قيادة األمة في المجاالت 

 العلمية والتكنولوجية الحديثة.
 

ضرورة ملحة  حيث أصبح ذلكين للعلوم التكنولوجيا إنشاء مدارس الموهوبيوصي البحث أيضا بسرعة بكما 
العربية وخاصة دول الخليج العربي، لوجود اإلمكانات المادية لديها والتي تمكنها من انشاء مثل  بالنسبة للدول

هذه المدارس، حيث يعتبر االستثمار في التعليم هو من أفضل مجاالت االستثمار مما يدعم رأس المال 
  زيادة الرصيد القومي المعرفي للدولة.  البشرى ويعمل على

الموضح بالدراسة من قبل مسئولي مقترح الالموهوبين للعلوم التكنولوجيا يمكن ان يتم تبني إلنشاء مدارس و 
 Logical Frameworkاإلطار المنطقي  تطوير التعليم بوزارات التعليم بدول الخليج العربي من خالل إدراج

  االستراتيجية القومية للتعليم في تلك البلدان. ةللبرنامج ضمن برامج الخط
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 مقدمة
 

 الحضارة،صاحبة  عدة األمم المتفوق سيظل دائما المورد البشريف ،ناوطثروة حقيقية لأل الموهوبينإن 
 التيمجتمع هو الطاقة الجوهرية والثروة الكبرى  أي فيالتفوق ويعد  المستقبلية المتطورة الرؤية وصاحبة
 .بها ونعتنيان نستثمرها ونوجهها تستحق 

 

وقد اهتمت البلدان المتقدمة بتوفير كافة الظروف واإلمكانات الالزمة لتنمية الطاقات العقلية المتوفرة لدى 
بإعطاء أفضل ما عندهم لمجتمعاتهم بحيث تظل هذه الدول  الموهوبينأبنائها على نحو يسمح ألبنائها 

لذلك فاالهتمام المتزايد بقضية التفوق والمتفوقين حتمية ، ت للعلم الحديثكافة المجاال فيمحتفظة بقيادتها 
 .الدوليالمعاصر وذلك السباق والتنافس على المستوى  والتكنولوجي العلمي التحديحضارية يفرضها 

 

 للوصول إلى القوة االقتصادية المستدامة خاصة فيوتعد العلوم والتكنولوجيا من اهم اليات العصر الحديث 
 .والثورة التكنولوجية المعرفيفي عصر االنفجار لالبتكارات العلمية الحديثة هائل التطور ظل ال

 

 

جيال من المتخصصين في التكنولوجيا  يعدوافي األمة العربية ان  نتربوييالقادة ال فانه يتعين علىوبالتالي 
صبح ضمن قادة العالم في القدرة على ان يالسنوات القادمة ليكون لدي الوطن العربي خالل والعلوم المتطورة 

ان يسد الفجوة في المتخصصين في المجاالت العلمية  العرب يمكن العلماء هذه المجاالت إلعداد جيل من
برزت ، ومن منطلق إدراك هذه الفجوة فقد وليفي بالحاجة المتنامية في سوق العمل لمثل هذه التخصصات

 نولوجيا، ومن هنا تنبع أهمية انشاءراسة في مجاالت العلوم والتكالعمل على جذب طالب أكثر للد اهمية
 العلوم والتكنولوجيا والتوسع فيها.    مدارس

 

 لمتابعة صحيح مناختبعث على وجود في العلوم والتكنولوجيا  وهوبينلمل مدارستخصيص بناء عليه فإن و 
مجموعة من  نواة ليكونوا واهتمام رعايةكل  الموهوبينهؤالء  تولي المتخصصة المدارس التفوق ألن هذه

العلمي والمعامل والتجهيزات  في هذه المدارس المناخ إذا ما توفر السيما، في المستقبل والباحثين العلماء
قادر  بأنه ما يشعر الطالب فبقدر العلمي الدور الكبير في التفاعل لهذا المناخ لرعايتهم , ألنالتكنولوجية 
 المتفوق واالبداعات لدى الطالب تتفجر هذه الطاقات وطاقاته عن قدراته بصدق التعبيرو  , ذاته على إثبات

للعمل على خلق جيل من العلماء والباحثين في المجاالت العملية المختلف، مما يحقق كخطوة أساسية 
 .  النهضة العلمية ويزيد الرصيد القومي المعرفي لألمة العربية بأسرها

 
 

 بحثمشكلة ال
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 STEM Science, Technology, Engineering and بالعلوم والتكنولوجيا ذات الصلة المهنعد ت
Mathematics أكبر قوة للنمو  تشكل الحادي والعشرين، وغالبا ما في القرنأجرا و  من أسرع المجاالت نموا

سوق العمل  الحتياجاتالمتوقع و  الطلب الحالي لمواكبةالمتقدمة الدول  تسعى كما في مجاالت سوق العمل.
 اهمية بل حتمية هنا تبرز من، و مجاالت العلوم والتكنولوجيا بغية السيطرة على اليات االقتصاد العالمي في
 أفضل طريقةالتكنولوجيا. وبناء على ذلك فإن مجاالت العلوم و  قادرة على المنافسة في تكون األمة العربية أن

إعداد جيل من العلماء العرب الستعادة  هو الرفاهية لشعوبنا العربيةوزيادة  النجاح في المستقبل لضمان
امجاد األجداد وتنمية القدرة على المنافسة في مجال االبتكارات العلمية والتحديات التكنولوجية، والعمل على 

العلوم الحديثة مثل علوم االرض، وهندسة البترول، وعلوم  فيجذب الكثير من الطالب العرب للتخصص 
  .كافة مجاالت العلوم األخرىو والهندسة، والطب الفضاء والنانوتكنولوجى والهندسة الوراثية 

 

أفضل فإن  قدراتهم في مجاالت العلوم والتكنولوجيا ننميلطالب و لدى ا ياً قو  اً أساس نبنيوبالتالي فإنه لكي 
 تمكينواتباع اساليب تدريس غير تقليدية تضمن قدر عال من  جيدة مناهج دراسية تصميم هي وسيلة

الشغف  غرس حيث يتم .خالل مراحل دراساتهم المختلفة والتكنولوجياالرياضيات، والعلوم،  في مواد الطالب
 المجاالت، في هذه ممارسة مهندائمة لال رغبةلدى المتعلم ال يشعل مما في سن مبكرة بالعلوم والتكنولوجيا

تقديم كافية ل لديه معرفةدخول سوق العمل يجد فيه على استعداد ل طالبيكون ال بحلول الوقت الذيحتى 
في مجاالت الصناعة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا وعلوم الفضاء والهندسة ونظم  عظيمةإسهامات 
الناقد وحل المشكالت مهارات التفكير من المبدعين علميا لديهم  عمل على اعداد جيلوبالتالي نالمعلومات 

 قادرون على انتاج حلوال غير تقليدية لما تعانيه األمة من مشكالت.
 

ومن هنا تظهر مشكلة البحث الحالي في عدم اهتمام النظم التعليمية في الدول العربية بإعداد جيل من 
الوطن العربي. العلماء المتخصصين ورعايتهم مما ادى إلى اهمال ثروة قومية يمكن ان تستغل في تطوير 

ويهتم البحث الحالي بوضع تصور مقترح لمدرسة للمتفوقين في العلوم والرياضيات تتبع االتجاهات العالمية 
 الحديثة في هذا المجال مع عدم اغفال الظروف القومية والمحلية.

 بحثمنهج ال

والخصائص المتعلقة الوصف المنظم للحقائق يعتمد على  الذي لمنهج الوصفي التحليليالبحث اتبع ي
 ه والتعرف على جوانبه المختلفة.وتفسير الوضع القائم وتحليل تها بشكل علمي دقيقدراسبالظاهرة و 

 

 البحثتساؤل 

 :التاليالسؤال الرئيس  فييتمحور التساؤل البحثي لهذه الدراسة 
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 "؟العربيبعض بلدان الوطن  فيهل يمكن تبنى تصور مقترح لمدرسة الموهوبين في العلوم والتكنولوجيا "
 

 مصطلحات البحث

تتبنى تدريس فكرة  مدارس الثانويةالنوعية متخصصة من بأنها  الموهوبين للعلوم والتكنولوجياتعرف مدارس 
التي ترتكز على و  STEM Science, Technology, Engineering and Mathematicsمناهج 

بداًل من تدريسهم والهندسة والرياضيات بطريقة تكاملية  والتكنولوجياتدريس أربعة مواد أساسية هي العلوم 
منفصلين من خالل اعداد وتصميم مشروعات تعليمية بما يحقق نقلة نوعية في التعليم البتكار حلول غير 
 تقليدية للتغلب على المشكالت الحياتية الواقعية في اطار منهجي تطبيقي، كما تهدف هذه المدارس إلى 

د الطالب الموهوبين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واكسابهم المهارات الالزمة إلعداد القاعدة إعدا
 .االنطالق نحو التقدم العلمي واالقتصادي العلمية العربية التي تمكننا من

 

 المستفيدون من البحث

صانعوا القرارات التعليمية وواضعو الخطط االستراتيجية والقائمون على تطوير التعليم والبحث العلمي من 
العلوم والتكنولوجيا  فيكبار المسئولين بالدول العربية من خالل تبنى التصور المقترح لمدرسة الموهوبين 

 تلك الدول. فيلتعليم لتطوير اكأحد برامج الخطة االستراتيجية 
 
 العربيلبرامج والمبادرات الحالية في الوطن ا

 

هناك بعض المبادرات الحالية في بعض الدول العربية تعكس اهتمام الدول بالموهوبين، والتي يمكن ان تعتبر 
 نواة ألنشاء مثل هذه المدراس نذكر منها:

 

 الكويت

الصباح حفظه اهلل ورعاه, والتي المبادرة السامية من حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
بموجبها تم إنشاء مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع بهدف رعاية أبناء الكويت من ذوي القدرات المتميزة 
وتقديم الدعم الالزم لهم حيث يلقي الضوء على أهمية االستثمار البشري وتعزيز ثقافة االبتكار من أجل 

ر لدى اإلنسان الكويتي وذلك من خالل مركز من شأنه تحقيق تلك المساهمة في توسيع مجاالت االختيا
  .المهمة

إن فكرة إنشاء المركز تنسجم مع خطة التنمية االستراتيجية للدولة من خالل طموح المركز أن يصبح مؤسسة 
ألغراض التنمية متميزة عالميا لرعاية الموهوبين والمبدعين من أبناء دولة الكويت واستثمار إبداعاتهم المتميزة 

والوصول بهم إلى العالمية, وذلك ببناء مسار واضح المعالم يؤدي إلى االنخراط في عالم المعرفة واإلبداع 
  .من أجل رفع المكانة اإلنسانية تحت مسمى الموهبة واإلبداع
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براز إنج ازاتهم بما يساهم في ويجسد المركز اهتمام دولة الكويت بأبنائها الموهوبين والمبدعين وتبني أفكارهم وا 
تعزيز ثقافة اإلبداع والنهوض بها في المجتمع الكويتي في العديد من المجاالت باإلضافة إلى إعداد وتطوير 

 .الكوادر المتخصصة في مجال اكتشاف الموهوبين والمبدعين
 

 األردن

وهي تعد أول مدرسة متخصصة بتعليم الطلبة  عمانهي مدرسة داخلية مختلطة، تقع في  مدرسة اليوبيل
 . 1993/1994الموهوبين والمتفوقين في الوطن العربي، وقد باشرت المدرسة عملها في العام الدراسي 

 

هدف المدرسة إلى توفير فرص تعليم متكافئة لجميع الطالب، خاصة الموجودين في المناطق النائية، مع ت
التركيز على تطوير قادة ملتزمون بخدمة المجتمع وقادرين على مواجهة التحديات. تقبل المدرسة الطالب من 

والعاشر األساسيين. ويقوم نظام الصفين الثامن والتاسع األساسيين لاللتحاق بالمدرسة في الصفين التاسع 
اختيار الطلبة لمدرسة اليوبيل على عدة محكات منها: التحصيل الدراسي المتميز في آخر خمسة فصول 
دراسية. اجتياز اختبار االستعداد األكاديمي، الذي يشتمل على قياس التفكير الرياضي واللغوي والمنطقي. 

 المقابلة الشخصية 
 

عداد المتقدمين لالختبار ومحدودية المقاعد في المدرسة، يتم في كل عام قبول حوالي إال أنه نظرا لكثرة أ
  طالب وطالبة في الصفين التاسع والعاشر وذلك من بين مئات الطلبة الذين يتقدمون لالختبار سنويا. 100

 
  سوريا

، سورياأهم المدارس الموجودة في  منتعتبر ، و رس الباسل للمتفوقين في كل من دمشق وحمص وحلبامد
كل رس طالبًا من الريف والمدن وتعتبر المدارس الراعية للطلبة المتفوقين في االمدهذه حيث تستقطب 

 محافظة. كما أن على الطالب أن يجتاز عدة امتحانات قبل االلتحاق بالمدرسة.
 

 

 مصر

 المعاديملحقة بمدرسة  1954بقرار من مجلس قيادة الثورة عام  مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس أنشات
 .خاص بها مستقل ىتم إنشاء مبن 1958وفى عام 

 وتقوم علىمصر  في داخليحكومية تتميز مدرسة المتفوقين الثانوية عن غيرها من مدارس أنها أول مدرسة 
المدرسة من طعام ومالبس  فيمته إقا وتحمل مصاريفمبدأ إعفاء الطالب وولى األمر من كامل المصاريف 

 .الدراسيالعام  فيكما أنها تخصص مصروف لكل طالب  وكتب دراسية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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 يستطيع حيثخالل إقامة الطالب بالمدرسة يكتسب الطالب عدة مهارات كما أنه لن يحتاج لدروس تقوية 
  .لم يفهمه عماأن يسأل المعلم الطالب 

 
 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في مصر

تسمى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تتبع  2011ت حديثًا مدارس مصرية بقرار وزاري عام أنشأ
وزارة التربية والتعليم تقبل الطالب الموهوبين من خريجي مرحلة التعليم األساسي من جميع محافظات 

 ت والتكنولوجيا الجمهورية بهدف رعاية الموهوبين وتدريس المناهج المطورة في العلوم والرياضيا

تسير الدراسة في هذه المدارس على نظام اليوم الدراسي الكامل والممتد، وتطبق مناهج خاصة تعتمدها وزارة 
 التربية والتعليم ويتم معادلتها بالمناهج المصرية من قبل لجنة تشكل من الوزارة

متميزا في دراسته، ويكون لكل مدرسة يشترط لالستمرار في الدراسة بهذه المدارس ان يحقق الطالب نجاحا 
داريا وماليا بما يكفل رعاية الموهوبين  مجلس إدارة يختص بوضع الخطط ومناهج العمل داخل المدرسة فنيا وا 
كما يقوم أيضا بالتقويم المستمر لألداء داخل المدرسة والعمل على تطوير األداء التعليمي داخل المدرسة 

 ات التعلمية والتكنولوجية المتطورةوتوفير أحدث األدوات والمعين

كما يختص مجلس إدارة المدرسة أيضا بتحديد سبل تحقيق فكرة المدرسة الذكية التي تقوم على اإلبداع 
 واالختراع والتواصل مع مراكز االمتياز العلمي على المستويين المحلى والعالمي.

المتحانات وشئون الطالب واعتماد الشهادات التي وتتولى وزارة التربية والتعليم االشراف العام على اعمال ا
 تصدرها المدرسة استنادا إلى المناهج التي تجيزها الوزارة.

تعتبر تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تجربة رائدة في الوطن العربي ويمكن ان يتم تبنى هذا 
التعديالت التي قد تناسب الظروف االجتماعية النموذج في بعض الدول العربية األخرى مع اجراء بعض 

 والموروثات الثقافية لكل دولة

 
 الخالصة

بالرغم الجهد المبذول في هذا المجال إال انه ال يزال هناك المزيد من الحاجة إلى التركيز بدرجة اكبر على 
إدخال ف إلى وبخاصة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا تهد الموهوبينانشاء مدرسة متخصصة لرعاية 

والتركيز على العلوم خبرات تعليمية يتم تصميمها بهدف جعل التعليم ذا معنى أكثر  ترتيبات إضافية و
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األمة  لتصبحويعطى عائدا متميزا في المجاالت التكنولوجية  أكبر مشوقًا بدرجةوالتكنولوجيا ليكون التعليم 
لها ولتسخير ما تملكه األمة من موارد اقتصادية  ةللتكنولوجيا منتج ةا مستهلكهبدال من كونالعربية 

  .وبشرية لتصبح بين مصاف الدول الرائدة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
 
 

  النظرياإلطار 
 

 أهمية انشاء مدارس الموهوبين في العلوم والتكنولوجيا
 
 

عبر العشر سنوات السابقة وجد ان فرص العمل الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا قد تضاعفت ثالث مرات مقارنة 
بفرص العمل في غير مجال العلوم والتكنولوجيا، وال يتبع ذلك نمو في أعداد المتخصصين في العلوم 

الصادر من المجلس الرئاسي  2012والتكنولوجيا ليفوا بحاجات سوق العمل في هذه المجاالت. وتبعًا لتقرير 
االستشاري في الواليات المتحدة فانهم يستهدفون تخريج حوالي مليون متخصص في مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا خالل العشر سنوات القادمة الستيفاء حاجات سوق العمل في هذا المجال، ومن منطلق إدراك 

ب أكثر للدراسة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا، هذه الفجوة فقد ركز التربويون على العمل على جذب طال
 مدارس العلوم والتكنولوجيا والتوسع فيها.   إنشاءومن هنا تنبع أهمية 

 
 
 

 مميزات مدراس الموهوبين للعلوم والتكنولوجيا
 

  تكسب الطالب سلوك العلماء: فهم يسجلون مالحظاتهم، يجرون التجارب العلمية، يقومون بأبحاثهم
 يمارسون التعلم المرتكز على المشروعات، يتعلم الطالب بالعمل وليس بالحفظ والتلقين.الخاصة، 

  الربط بين تعلم العلوم والتكنولوجيا والوظائف المتاحة في سوق العمل في مجال التكنولوجيا من خالل
 الشراكات التي تعقد بين هذه المدارس والشركات التكنولوجية.

 

  الدراسية األخرى: حيث يتم التدريس بطريقة تكاملية عن طريق التكامل بين الفروع التكامل مع المواد
المختلفة للمواد التعليمية المختلفة مثل العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات من خالل مجاالت 

 جديدة للمناهج مثل مقررات تاريخ العلوم، أو تاريخ البيئة.
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 ن طريق إجراء االختبارات باستخدام الكمبيوتر، ادخال البيانات الخاصة االستفادة من التكنولوجيا: ع

بالتجارب التي يجرونها في برامج قواعد البيانات وتحليلها وتصميم رسوم بيانية لنتائج تجاربهم، ففي 
 هذه المدارس يستخدم الطالب التكنولوجيا في واجباتهم ودراستهم بصفة يومية. 

 
  ويكون نظام تتميز بنشاط مستمر للطالب اثناء اليوم الدراسيالمدارس الفصول الدراسية في هذه ،

جلوس التالميذ بطريقة تتيح لهم العمل بصورة جماعية، مما يشجع على التعاون اكثر بين الطالب 
مما يمكنهم من التفاعل معا بصورة اكبر ومناقشة واجباتهم وانشطتهم الدراسية بصورة اكبر واشمل 

 لعلمية والعمل بروح الفريق.وتبادل اآلراء ا
 

  من وهوبين في العلوم والتكنولوجيا االختصاصيين التربويين لمامدارس على الصعيد التربوي تمكن و
باإلمكانات التي تحتاجها هذه الفئة  ستزويد تلك المدار  كما يتم ايضالهم  تصميم برامج خاصة

 معلمالفرصة لل، وتتيح الموهوبينمعدين إعدادًا خاصًا لتدريس  معلمينتوظيف  وكذاالمتفوقة عقليًا 
متقاربة ذات خصائص متعددة فيسهل عليه بذلك تقديم محتوى دراسي  أن يتعامل مع مجموعة

إن وجود الطلبة المتفوقين في ، وعلى الجانب اآلخر فخصائص هذه المجموعة بالشكل المناسب و
 لقدراتهم لإلثارة العقلية مما يجعلهم يعملون وفق طاقاتهم يوفر درجة من التحدي نفس قاعة الدرس

 .القصوى
  تعد هذه النوعية من المدارس طالبها لوظائف في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وعلوم المستقبل حيث

يكون لديهم خبرات علمية وتكنولوجية وقدرات عالية على استخدام الكمبيوتر والعديد من البرمجيات 
 ءة وفاعلية مما يواكب متطلبات سوق العمل.الحديثة بكفا

 
 اإلطار العام للسياسات ومنهجية البرنامج

 

 رؤية المدرسة
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلعداد  تدعم التفوق واإلبداع فيتوفير بيئة تعليمية متطورة 

جيل من العلماء العرب مؤهلين لمواجهة التحديات العالمية بأسلوب علمي وقادرين على المنافسة في 
 .المجاالت العملية والتكنولوجية
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 رسالة المدرسة
للعلوم والتكنولوجيا إلى التركيز على تدريس العلوم، والرياضيات، والتكنولوجيا،  الموهوبينتسعى مدارس 

والهندسة بطريقة تكاملية تطبيقية، بهدف إعداد كوادر من العلماء والمهندسين على درجة عالية من الكفاءة 
ذه المدارس قادرين على حل المشكالت المستقبلية لضمان مستقبل مشرق لألمة حيث يتدرب الطالب داخل ه

من خالل أسلوب حل المشكالت وتصميم مشاريع بحثة خاصة ببعض المشكالت المستقبلية سواء على 
الصعيد القومي او العالمي مثل: البحث عن مصادر متجددة للطاقة، المحافظة مصادر المياه، محاربة 

 التلوث، اكتشاف تكنولوجيات جديدة تعمل على تنمية االقتصاد العالمي.  
 
 
 مرتكزات الرئيسة لمدارس الموهوبين في العلوم والتكنولوجياال

 

جوانب  خلق مناخ تربوي يمكن المتفوقين من استخدامتسعى مدارس الموهوبين في العلوم والتكنولوجيا إلى 
الواقع و األفكار الجديدة و  القوة لديهم و يستكشفوا من خالله خصائصهم النمائية و يغامرون في التفاعل مع

فإنه يمكن تصنيف  STEMفهم واضح شامل لمدارس لكى نتوصل إلى ، و يشعرون بروح المنافسة
إلى مجالين رئيسين يندرج تحت كل منهما بعضا واألساليب المستخدمة من قبل هذه المدارس  االستراتيجيات

 وهما: من المرتكزات الرئيسة ألساليب التدريس في هذه المدارس
وربط  تعلم الطالب إضفاء الطابع الشخصي على ويهتم، ية والمناخ التعليميمجال البيئة المدرس :أوال

 بالمهارات الالزمة تزويد الطالبو األسرة؛ و  اإلحساس باالنتماء للمجتمع خلقو  التعليم بالبيئة المحيطة،
المستمر النشاط من خالل  الفصول الدراسية داخل وخارج الطالب سلوكياتاالرتقاء بو للتواصل مع مجتمعهم 

مما يمكنهم و  فيما بينهمالعمل بصورة جماعية، مما يشجع على التعاون اكثر و ، للطالب اثناء اليوم الدراسي
 من التفاعل معا بصورة اكبر وتبادل اآلراء العلمية والعمل بروح الفريق.

 ويشمل هذا المجال المحاور التالية:
o .االرتكاز على المتعلم 

o  المسئوليات واألدوار داخل حجرة الدراسةإحداث نقلة نوعية في 

o الربط بين مجتمع المدرسة والبيئة المحيطة 

o تعزيز االنتماء للمجتمع  
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 مثل التفكيرية واألدائيةالمهارات  تهدف إلى تنمية، تبنى طرق وأساليب تدريس غير تقليدية ثانيا:
 التعلم من خالل المشروعاتومهارات التفكير الناقد  التعلم عن طريق االستكشافو  اسلوب حل المشكالت

على تنمية القدرة االبتكارية لدى المتعلم على أساس تراكم الخبرات وليس التحفيظ والتلقين. كما والتي تعمل 
والوصول إلى  ،ومزج التعلم بالمتعة ،عمل على تكوين الشخصية العلمية والتفكير العلمي لدى المتعلمت

وتكامل كافة ، ومزج المعرفة النظرية باألسلوب التجريبي المعملي ،والممارسة العملية جستنتاالمعلومة باال
بغرض  ،وسائل المعرفة من كتاب إلى معروضات إلى وسائط متعددة ووسائل إيضاح وتجارب معملية

 ،مستمر وما يحدث فيها من تطور ،إلى آفاق واسعة تواكب الحياة نفسها والتعلم الخروج بعملية التعليم
. بربط المفاهيم والتطبيقات العملية مواعتماد وسيلة البحث عن المعرفة وامتالك مفاتيحها من خالل االهتما

 ويشمل هذا المجال المحاور التالية:
 

o التعلم من خالل المشروعات 

o تطوير للمهارات المعرفية والتفكير الناقد 

o تبنى أسلوب حل المشكالت 

o  بسياقات الحياة الواقعية.ربط التعليم والتعلم 

o .تشجيع التعلم من خالل االستكشاف 
o التعلم من خالل العمل 

 
 

 انشاء مدراس الموهوبين للعلوم والتكنولوجيا مقترحمنهجية العمل لتبنى 
 

  أعداد مناهجSTEM  على مستوى عال من الجودة بواسطة خبراء وأساتذة جامعات وعلماء لتضم
 احدث ما توصل اليه العلم في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب وعلوم الفضاء،....... 

 

  التوسع في مجاالت المناهج التكاملية التي تدرس في مدارس الموهوبين للعلوم والتكنولوجيا لتتعدى
الكيمياء واألحياء والفيزياء والرياضيات  وهى :STEM  األربعة مجاالت الرئيسة الخاصة ب

لفضاء علوم األرض والبترول وعلوم ا حديثة مثلأخرى علمية لتشمل مجاالت والهندسة والتكنولوجيا 
تكنولوجي وباقي العلوم المتطورة  وعلوم الطاقة والهندسة الوراثية والبيولوجية الجزيئية وعلم النانو

 .األخرى
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 هذه المجاالت، كما  فيالتدريس  فيالعدد الكاف من المعلمين المؤهلين والخبراء  العمل على توفير
هذه  فيتنمية قدرات المعلمين العمل على هذه العلوم و  بأهميةاحساس لديهم ينبغي ان يكون 

هذه المجاالت والعمل  فيالتطورات الحديثة فيها ومتابعة  المجاالت ومساعدتهم على مواكب الجديد
وتوفير سبل  المهنيتدريس هذه المواد ومنحهم فرصا رائدة للتطور  فيالراغبين  المعلمينعلى زيادة 

 هذه المجاالت  من فيما وصل اليه العلم  بأحدثوفتح آفاق التطور واطالعهم  الذاتية التنمية
ارتفاع  كمواضيع هذه المواضيع أن تعتبرينبغي دائما و ، STEM الذين هم خبراء في المعلمين
 الطلب.

 
  هذه  فيهذه المجاالت بأساتذة الجامعات المتخصصين  فيالعمل على ربط التنمية المهنية للمعلمين

هذه المجاالت  فيالمجاالت وفتح افاق التعاون المشترك بين المعلمين واألكاديميين المتخصصين 
المراكز البحثية ذات الصلة وذلك على المستوى المحلي واإلقليمي  يفوالخبراء والعلماء  بالجامعات
 والعالمي.  

 
 لمدارس كل جوانب العملية التعليمية  والمحاسبية فى تقويمالمتابعة و لوضع منظومة متكاملة وفاعلة ل

STEM أداء المتعلمين، كفاءة المعلمين، فعالية المدرسة، أداء األفراد على مختلف المستويات :
 والوحدات فى المجاالت المالية واإلدارية.

 
  ربط التعليم في هذ المدارس بالكليات المتخصصة في هذه المجاالت وتحت اشراف اساتذة الجامعات

المعامل واألجهزة واإلمكانات التكنولوجية الموجودة في الجامعات لبعض الوقت من اجل  وتسخير
تدريب طالب هذه المدارس وتمكينهم من اجراء ابحاثهم العلمية وابتكاراتهم تحت اشراف 

 .المتخصصين وذلك من خالل برامج الشراكة
 

 لمتخصصة في هذه المجاالت في كل توقيع برامج شراكة بين مدارس العلوم والتكنولوجيا واألقسام ا
الجامعات الحكومية، ومراكز األبحاث، المعامل والمختبرات المتقدمة الملحقة بمراكز أبحاث بعض 
الشركات العالمية المتخصصة في مثل تلك المجاالت سواء على المستوى المحلي أو مستوى الوطن 

أو مراكز األبحاث المتقدمة إلعداد  العربي أو شراكات على المستوى العالمي سواء مع الجامعات
 .العقول العربية المبتكرة والرائدة والقادرة على حل المشكالت بغير الطريقة النمطية



12 

 

 
 البحثنتائج وتوصيات 

إعداد الطالب الموهوبين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا واكسابهم  التركيز عليأهمية  الحالي البحث بيني
المجاالت من العلماء العرب قادرون على قيادة األمة في المهارات الالزمة من أجل إعداد قاعدة علمية 

 العلمية والتكنولوجية الحديثة.
 ضرورة ملحة حيث اصبح ذلكمدارس الموهوبين للعلوم التكنولوجيا  إنشاءبأيضا بسرعة  البحثوصي يكما 

التي تمكنها من انشاء مثل لديها و اإلمكانات المادية  لوجودالعربية وخاصة دول الخليج العربي،  بالنسبة للدول
 المال سضل مجاالت االستثمار مما يدعم رأهذه المدارس، حيث يعتبر االستثمار في التعليم هو من أف

   البشرى ويعمل على زيادة الرصيد القومي المعرفي للدولة.
ولتبني مقترح مدارس الموهوبين للعلوم التكنولوجيا يمكن ان يتم ذلك من خالل إدراج هذا التصور ضمن 

للبرنامج  Logical Frameworkبرامج الخطة االستراتيجية القومية في التعليم، وفيما يلى اإلطار المنطقي 
إما خمس اإلطار الزمنى للتنفيذ  يكون، و االستراتيجية القومية للتعليم إدراجه ضمن برامج الخطة والذى يمكن

تشغيلية، ويعتمد ذلك على مدى توافر الالخطة  تم إدراجه فيسنوات إذا كانت الخطة خمسية أو سنة إذا 
 اإلمكانات المادية واإلرادة السياسة لتبنى وتنفيذ مثل هذا المقترح. 

ك للمخططين التربويين واختصاصي التقويم وضع مؤشرات األداء الخاصة بكل هدف من هذه كما يتر 
نشطة األيمكن أيضا لتسهيل عملية التنفيذ ان يتم وضع و ، في ضوء إمكانات ومعايير كل دولة األهداف

 الخاصة بكل مستهدف وتحديد المدى الزمنى الالزم إلنجازها.
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 Logical Framework  للبرنامج المنطقياإلطار 
 

 STEMإلنشاء مدراس  المؤسسياإلطار  :أوالا 
 

 

 األهداف 

 

 التحققوسائل  مسئولية التنفيذ اإلطار الزمنى المستهدفات

     

التأصيل 
المؤسسي 
لمدارس 

الموهوبين في 
العلوم 

والرياضيات 
STEM 

داخل الهيكل 
التنظيمي 

 للوزارة

 

للوزارة  ضمن الهيكل التنظيمي STEMإنشاء إدارات لمدارس   
 والمديريات التعليمية وتزويدها بالكوادر البشرية المؤهلة

 

     
 

 الوزير
 وكيل الوزارة للتخطيط

 

إصدار قررار وزار  بننشراء اإلدارة ضرمن 
 الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم

 

الشروط الخاصة بنظام قبول الطالب المعايير و وضع اللوائح و 
 واستمرارهم بالمدرسة

 

     
 

وكيررررل الرررروزارة للشررررئون 
 اإلدارية

 

 إصدار لوائح وتعليمات قبول الطالب

 

اعمال االمتحانات وشئون وضع نظام خاص باإلشراف على 
الطالب واعتماد الشهادات التي تصدرها المدرسة استنادا إلى 

 المناهج التي تجيزها الوزارة.
 

     
 

وكررررالء الرررروزارة لشررررئون 
 االمتحانات

 

اصرردار القرررارات الوزاريررة الخاصررة بررنظم 
االمتحانرررات واعتمررراد شرررهادات المدرسرررة 

 واللوائح التفسيرية لها

 

المنظم لألوضاع المالية واإلدارية للمدرسة بما فري وضع اإلطار 
ذلك تحديد قواعد اعفاء الطالب من الرسروم واالشرتراكات ومقابرل 

 الخدمات اإلضافية، ومن تكلفة اإلقامة والتغذية
 
 

     
 

وكيررررل الرررروزارة للشررررئون 
 اإلدارية 

وكيررررل الرررروزارة للشررررئون 
 المالية

 

اصدار القرارات الوزارية الخاصرة برالنظم 
 المالية واإلدارية الخاصة بالمدرسة

 



14 

 

 بناء المدارس وتجهيزها تكنولوجيا :ثانياا 
 

 

 األهداف 

 

 وسائل التحقق مسئولية التنفيذ اإلطار الزمنى المستهدفات

     

تصميم 
المدارس وفقا 
لمعايير محددة 

واضحة 
وتجهيزها 

  بالبنية التحتية

المناسب، ومواد البناء وضع معايير فنية للتصميم المدرسي 
والفراغات ليكون المبنى المدرسي صديق للبيئة ومناسب لمعامل 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة وباقي التخصصات المطروحة 

 بالمدرسة
 

اصرررردار الئحررررة معتمرررردة خاصررررة بكررررود  هيئة األبنية التعليمية     
 البناء والمعايير الفنية لتصميم المدارس

الرسرررومات الهندسرررية الخاصرررة بمبررراني 
 وفراغات كل مدرسة 

اختيار موقع المدارس ليتناسب مع مجاالت التدريس بها والبيئة 
المحيطة، كأن تكون على شاطئ الخليج لدراسة علوم البحار، 

لدراسة الجيولوجيا وعلوم  البترولأو قريبة من مواقع استخراج 
األرض وهندسة البترول، أو قريبة من مراكز البحث العلمية ذات 

 الصلة بالمقررات المطروحة للدراسة بالمدرسة.
 

مسئولي التخطيط برالوزارة      
 مع هيئة األبنية التعليمية

وجرررود خريطرررة مركزيرررة للدولرررة موضرررح 
عليها أماكن كل مدرسرة تبعرا للتخصرص 

ا يتناسررررب مرررررع البيئرررررة المسررررتهدف بمررررر
 المتواجد بها المدرسة

استكمال البنية التحتية للمدارس وتجهيزها بالمعامل والورش 
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتزويدها باألجهزة واألدوات 

الدعم الفني وجميع اإلمكانات  وتقديمواآلالت والمعدات وتأهيلها 
الالزمة لتدريس العلوم والتكنولوجيا وجميع المقررات المطروحة 

 بالمدرسة

هيئرررررة األبنيرررررة التعليميرررررة      
مسررررررررررررررئولي التطرررررررررررررروير 

 التكنولوجي بالوزارة
إدارة التجهيررزات والمعامررل 

 بالوزارة

إتمرررام بنررراء المرررردارس المسرررتهدفة فرررري 
، المنررررراطق التررررري ترررررم تحديررررردها مسررررربقا  

وتشرررمل كرررل مدرسرررة المبررراني المدرسرررية 
والمعامرررل والرررورش وتجهيزهرررا بالمعررردات 

 واألجهزة واألدوات الالزمة 
وضع خطة فعالة لصيانة المدارس ومرافقها والبنية التحتية 

التكنولوجية وفق أسس  واألجهزةوالمعامل واآلالت والمعدات 
 الالمركزية لضمان استمرارية العمل بكفاءة وفاعلية

إدارة صرررررررررريانة األبنيررررررررررة      
المدرسرررررررررررررية برررررررررررررالوزارة 

 والمديريات التعليمية

 وجود خطة محدد للصيانة ومفعلة
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 وضع وتصميم مناهج مدارس الموهوبين للعلوم والتكنولوجيا : ثالثاا 
 

 

 األهداف 

 

 وسائل التحقق مسئولية التنفيذ اإلطار الزمنى المستهدفات

     

وضع وتصميم 
المناهج 
التكاملية 
التي المطورة 

تدرس في 
مدارس 

الموهوبين 
للعلوم 

والتكنولوجيا 
األربعة  في

مجاالت 
الرئيسة 

 الخاصة ب

STEM 
والمجاالت 

 مثل خر األ
وعلوم األرض 

والبترول 
وعلوم الفضاء 
وعلوم الطاقة 

تشكيل لجان من الخبراء وأساتذة الجامعات والعلماء المتخصصين 
في كل مجال من المجاالت العلمية المستهدف تدريسها في هذ 
المدارس تشارك مع كوادر الخبراء التربويين في جميع مراحل اعداد 
وتصميم المناهج الدراسية المقررة والمواد والوسائل التكنولوجية 

نتاج المعينة، لوضع اإلطار ا لعام للمنهج، واطار عمل المنهج، وا 
 Syllabusومفردات المقرر    Blueprintالمخطط األولى للكتاب 

 

 الوزير     
مسررررئولي قسررررم المنرررراهج 

 بالوزارة

القرررررررارات الوزاريررررررة الخاصررررررة بتشرررررركيل 
 اللجان

ووثيقة  Curriculum Frameworkوضع إطار عام للمنهج 
لكل مقرر دراسي مطروح بالمدرسة ولكل صف دراسي بحيث تتضمن 
مصفوفة المخرجات التعليمية المستهدفة ومستويات ومعايير األداء 
فى كل صف دراسى يتضمنان تكنولوجيا المعلومات، والتقويم، 
ومهارات التفكير النقد ، والبحث، والتحليل، وأسلوب حل المشكالت 

 رات الحياتية.إلى المها ةباإلضاف

اللجنررررررة المشرررررركلة مررررررن      
الخبراء وأساتذة الجامعرات 
 والعلمرررررراء المتخصصررررررين

 إلعداد المناهج

اإلطرررررار العرررررام لكرررررل مرررررنهج، والوثيقرررررة 
 الخاصة بكل مقرر دراسي

إعداد وتطبيق إطار عمل للمنهج يقوم على مؤشرات األداء المرتكزة 
اليه العلم في هذا على المعايير العالمية وفي ضوء احدث ما توصل 

 .المجال، لكل مادة دراسية بجميع صفوف المرحلة الثانوية

اللجنررررررة المشرررررركلة مررررررن      
الخبراء وأساتذة الجامعرات 
 والعلمرررررراء المتخصصررررررين

 إلعداد المناهج

 وجود إطار عمل المنهج

نتاج المخطط األولى للكتاب  ومفردات المقرر    Blueprintتطوير وا 
Syllabus  إلعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلم والمواد التعليمية

 الجديدة وفق إطار المنهج الجديد بحيث تتوفر فى الكتب الجديدة:

اللجنررررررة المشرررررركلة مررررررن      
الخبراء وأساتذة الجامعرات 
 والعلمرررررراء المتخصصررررررين

المخطرررررررررط األولرررررررررى للكتررررررررراب وجرررررررررود 
Blueprint    ومفرررررررررررررررردات المقررررررررررررررررر
Syllabus 



16 

 

 

 األهداف 

 

 وسائل التحقق مسئولية التنفيذ اإلطار الزمنى المستهدفات

والهندسة 
 الوراثية

 دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصال  -

التركيز على التعلم القائم على األنشطة، التفكير الناقرد، أسرلوب  -
 حياتية.حل المشكالت، مهارات البحث والتحليل والمهارات ال

تكامل كتاب المعلم وكتاب التلميذ واألنشرطة باإلضرافة إلرى مرواد  -
 التعلم األخر  فى منظومة شاملة متكاملة.

نظام تقويم ال يعتمد فقط على االختبارات التي تركز علرى ترذكر   -
داعرم يسراعد المرتعلم  الحقائق بل نظرام تقرويم شرامل ومسرتمر..

داءات إنسررانية أعلررى إطررالق طاقاترره اإلبداعيررة واإلنسررانية فرري 
 متميزة.

 إلعداد المناهج

نترراج تكليررف كررادر مررن الخبررراء  التربررويين والمررؤهلين علميررا بتررأليف وا 
الكتب والمواد التعليمية الجديدة المطروحة لكل مقرر ولكل صف مرن 

تصررميم الكترراب  متخصصررة فررى فرررقب الصررفوف الدراسررية، وتسررتعين
 طررررق التعلررريم والتررردريس،خبررررة فررري مختلرررف المجررراالت: ال مرررن ذو 

 ،التخطررريطو  يبوالحواسررر التقرررويم،وتكنولوجيرررا المعلومرررات واالتصرررال، 
)أ( أطرررر منررراهج مرنرررة ومتكاملرررة. )ب(  الجرافيرررك إلنتررراج وتصرررميم

مفردات المقررات الدراسية مرتكزة على معرايير إطرار كرل مرنهج. )ج( 
 نصوص تتسم بالتشويق في كتب مميزة جاذبة.

اللجنررررررة المشرررررركلة مررررررن      
الخبراء وأساتذة الجامعرات 
 والعلمرررررراء المتخصصررررررين

 إلعداد المناهج
المنررررراهج والمرررررواد قسرررررم 

 التعليمية بالوزارة
إدارة شرررررررررررئون الكترررررررررررب 

 بالوزارة

عرردد الكتررب المدرسرررية الترري تررم طبعهرررا 
ومرررد  جاذبتهرررا وكيرررف تكرررون مصرررممة 

 بطريقة علمية منهجية مبتكرة  
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 الموهوبين للعلوم والتكنولوجياتدريب معلمين مدارس و اختيار  رابعاا :
 

 

 األهداف 

 

 وسائل التحقق مسئولية التنفيذ الزمنىاإلطار  المستهدفات

     

تدريب و اختيار 
من معلمين 

ذو  القدرات 
العلمية 
للعمل الواعدة 

مدارس ب
الموهوبين 

للعلوم 
 والتكنولوجيا

 

العلميرررررررة  تبنرررررراء قررررررردرة مؤسسرررررررية الكتشرررررراف ذو  المهرررررررارا
 والتكنولوجيررة العاليررة مررن المعلمررين الحرراليين والخرررجين الجرردد

 STEMوتنمية قدراتهم وتحفيزهم لاللتحاق بالعمل بمدارس 
 

إدارة ترررررررررردريب المعلمررررررررررين      
 والتنمية المهنية بالوزارة

إدارة التعيينرررررات والتوظيرررررف 
 بالوزارة

تلحقررين بالعمررل فرري معرردد المعلمررين ال
 STEMمدارس 

 

المكون التدريبي المستهدف وفقا الحتياجات  إلدارةوضع خطة 
المناهج الحديثة في العلوم والتكنولوجيا وباقي المواد الدراسية 

 STEM التي تقرر تدريسها بمدارس
 

إدارة ترررررررررردريب المعلمررررررررررين      
 والتنمية المهنية بالوزارة

 وجود خطة إدارة المكون التدريبي

 

ومصممي برامج تدريب التنسيق بين واضعي المناهج الدراسية 
عداد المعلمين لضمان تأهيل المعلمين بالمهارات والمعلومات  وا 

حثية بالالزمة ويتم ذلك بالتعاون بين كليات التربية والهيئات ال
دارة مدارس الموهوبين سواء على المستو  المركز  الوزارة  وا 

 أو مستو  اإلدارات التعليمية
 

إدارة ترررررررررردريب المعلمررررررررررين      
 والتنمية المهنية بالوزارة
الخبرراء اللجنة المشكلة مرن 

وأسرراتذة الجامعررات والعلمرراء 
إلعررررررررررررداد  المتخصصررررررررررررين

 المناهج

 وجود اليات االتصال والتنسيق
محاضررررر اجتماعررررات للمسررررئولين فرررري 

 الجهات المعنية

 

تنفيذ البرامج التدريبية لضمان  ومتابعةتقييم وضع منظومة ل
 ها.كفاءتها وقياس العائد من

 

إدارة ترررررررررردريب المعلمررررررررررين      
 والتنمية المهنية بالوزارة

تقرررارير تقرررويم البررررامج وتقرررارير قيررراس 
 العائد
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 وضع نظام للمتابعة والتقويم خامساا :
 

 

 األهداف 

 

 وسائل التحقق مسئولية التنفيذ اإلطار الزمنى المستهدفات

     

وضع منظومة 
متكاملة وفاعلة 
للمتابعة والتقويم 
والمحاسبية فى 

كل جوانب 
العملية التعليمية 

وعلى مختلف 
المستويات: أداء 
المتعلمين، كفاءة 
المعلمين، فعالية 
المدرسة، أداء 

األفراد والوحدات 
فى المجاالت 

 المالية واإلدارية.

هوبين في العلوم شامل ومتكامل لمنظومة مدراس المو معلومات وضع نظام 
يتيح المتابعة والتقويم والمحاسبية في كل جوانب  STEMوالتكنولوجيا 

العملية التعليمية الخاصة بالمدارس على مختلف المستويات: أداء 
المتعلمين، كفاءة المعلمين، فعالية المدرسة، أداء األفراد والوحدات فى 

 المجاالت المالية واإلدارية.

إدارة نظررررررررررررررررررررررررررررررم      
المعلومررات التربويررة 

 بالوزارة

وجرررررررود قاعررررررردة بيانرررررررات شررررررراملة 
 ومتكاملة

متابعة وتقويم نمو/أداء المتعلم في ضوء نواتج التعلم المستهدفة، وقياس ا 
بالمعايير ومؤشرات اإلنجاز لمهارات التفكير الناقد والتحليلي وأسلوب حل 

 لمواد الدراسية.المشكالت والمهارات الحياتية والبحثية المرتبطة بمحتو  ا

إدارة االمتحانرررررررررررات      
 والتقويم التربو 

نتائج االختبارات التحصريلية وتقيريم 
 مشروعات الطالب

متابعة وتقويم كافة جوانب األداء المدرسي من خالل توكيد جودة كل جوانب 
العملية التعليمية التي تتم داخل المدرسة والتي تمثل العملية المساندة لبيئة 
التعلم، وتهيئة مناخ اجتماعي مدرسي جيد، وتنمية مهنية مستدامة 

اركة المجتمعية المشو للعاملين، وتوفير المناخ الداعم للجودة والمساءلة، 
الفاعلة وخدمة المجتمع، واإلدارة المدرسية الفعالة، واإلدارة المالية، 
باإلضافة إلى اآلليات المالئمة لصيانة المبنى المدرسي، والمعامل 

 .والتجهيزات

إدارة االمتحانرررررررررررات      
 والتقويم التربو 

 تقارير تقويم األداء

تقويم األداء المالي واإلدار  للعاملين والقائمين على العملية التعليمية من 
خالل تنظيم الموارد واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لتحقيق الغايات 
التي تترجمها األهداف عن طريق استغالل تلك الموارد، لتحقيق أعلى 

 لمالية والبشرية مستو  من الجودة واالستخدام األمثل للموارد المتاحة ا

إدارة التفترررررررررررررررررريش      
 المالي واإلدار 

 تقارير التفتيش المالي واإلدار 
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  لمدرسةات العلمية والتكنولوجية لقدر ال رفعمن أجل  وتوقيع بروتوكوالت تعاون الدخول في شراكات سادساا:
 

 

 األهداف 

 

 وسائل التحقق مسئولية التنفيذ اإلطار الزمنى المستهدفات

     

توقيع برامج 
، شراكة

وبروتوكوالت 
 تعاون واتفاقيات
بين مدارس 

العلوم 
والتكنولوجيا وكل 
من الجامعات 
والمراكز البحثية 

ومنظمات 
 يالمجتمع المدن

سواء على 
المستو  المحلى 

 والعالمي

ومراكز الجامعات توقيع برامج شراكة بين مدارس العلوم والتكنولوجيا و 
بكليات  STEM األقسام المتخصصة في مجاالتخاصة في  األبحاث

وتسخير المعامل الهندسة والعلوم والحاسبات ونظم المعلومات والتكنولوجيا، 
واألجهزة واإلمكانات التكنولوجية الموجودة في الجامعات لبعض الوقت من 
اجل تدريب طالب هذه المدارس وتمكينهم من اجراء ابحاثهم العلمية 

 اف المتخصصين من خالل برامج الشراكة.وابتكاراتهم تحت اشر 

إدارة العالقررررررررررررررررررات      
الثقافيرررررة والتعررررراون 

 الدولي بالوزارة

 عدد االتفاقات الموقعة

تفعيل المشاركة المجتمعية من خالل الربط بين المشكالت الواقعية في 
للعمل  STEMالبيئة المحيطة وبين مشاريع الطالب ودراساتهم في مدارس 

على ابتكار حلول علمية غير تقليدية للتغلب على تلك المشكالت مثل 
 التلوث الزيتي، حماية البحار والمحافظة على ثرواتها

إدارة العالقررررررررررررررررررات      
الثقافيرررررة والتعررررراون 

 الدولي بالوزارة

 عدد اتفاقيات الشراكة

الجامعات توفير بعثات للطالب النابغين من العلماء العرب للدراسة في 
المرموقة عالميا مع تشجيعهم وتوفير البيئة الحاضنة لهم والمشجعة على 

 مواصلة االبتكار والبحث العلمي

إدارة العالقررررررررررررررررررات      
الثقافيرررررة والتعررررراون 

 الدولي بالوزارة

 عدد البعثات المتاحة

وبعض الهيئات والشركات  STEMبين مدارس  توقيع بروتوكوالت تعاون
الكبر  مثل شركات البترول بهدف اطالع الطالب على المقومات االقتصادية 
لدول الخليج وتنمية الحس الوطني لديهم وتحفيزهم على الجد واالجتهاد 

  .دانهملبل الرصيد القومي المعرفي في تنميةبهدف المشاركة 

إدارة العالقررررررررررررررررررات      
الثقافيرررررة والتعررررراون 

 بالوزارةالدولي 

 عدد البروتوكوالت الموقعة
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 الملخص

ودرتدديللتهل دد ل هدد بلدرلمهددحلدراوهددوهل لرتنالددحللدرتنشدد حلدر ددسلحهددت الدرتسد ددحلدرة رلددحلررددألالس ددحل  دد رل ل
.لوذرد لهتويلد لادعل ورلد بل ادوسلدرلمهدحلدراوهدوهل (ل50اعل) ورتةقلقل هتدفلدرتسد حلتملد تختدملد تهل  .لرهتدع م

ل سهعل   مح،لهي:
لا هولتوسلدر سةل يلدركشفلع لدراوهو ؟ل-
لا ل   رل لدرتنش حلدر سلحل يلتنش حلدرهن بلنةولدإلهتدع؟ل-
ل؟هن   ملدراوهوهل تودي لدآله بلنةولتنالحلرهتدعل ا لدرالوق الدرتيلل-
لدراوهوهل لوتنالحلرهتدع م؟لهن    درتوصل الدرتيلت  عتلدر سةل يلسع لحل ا لهيلل-

  لدرودرتل لا ل هملدراص تسلرمتلسفلعمدألدرلمهدحلدراوهدوهل لو  لدرملهديل و لاد لوقتل ظ سالدرنت  جل
دراوهدو لوتنالدحلكماد لقد لعدتتلدرهند بلد تدتلدهتاد ملدر دسةله رلفد ل.لو  فسالدرنتد  جل  للكتشفل  للفم  لاوهو 

عودا لدرهل حلدر سلحلدراشيلحلرإلهتدعلتكا ل يلدرتشيلعلدرا دتاسلدردذيلل دتختا لدآلهد بلادعللا لهل لرهتدع لو  
ت ةحلدرفسصحلرالعتا تلعمألدرنفس درودردتل لنةدوللدرالوق الدرتيلتوديد .لوقتل ش سالدرنت  جل  ل هن   ملدراوهوهل لود 

لتنالحلرهتدعل هند   ملاتلدتتةلان د لعدتملتدود سلدرالمواد الدرك  لدحلةدو لخصد  يلدراوهدوهل لو  د رل لدركشدفلعدن مل
ته علدر مو لدرتمقلنيل يلدرتلملم،لكا ل ش سالدرتوصل الررألتو لسلهسداجلدرلف  لدرتيلتلنيله إلهتدعلضدسوسلحل ود 

 .ر نودالدرورأرأللف  لرا لر  لا لرلي هل الخ صحل يلد
تدو لسلهدسداجلتوعولدحلدرتيلتملدرتوص لررل  ،لتوصيلدره ةثت  لهتوصدل العدتة،لان د :للو يلضوبلدرنت  جل

ةدددو لدكتشددد فل لفددد ر ملدراوهدددوهل ل ددديل دددنودت ملدراهكدددسةلواددد لثدددملتدددويل ملرردددألدرسع لدددحلدران  دددهحلرهنددد   ملرمودردددتل ل
 سةلعمألتو لسلدإلاك نل الدران  هحلودرظسوفلدراال احلرناولدراوهوهل ،لكذر لتوصيلدرتسد حلدرة رلحل  لتلا لدر

رهددتدعل هن   ددد ،لو  لتتلددد و لدر ددسةلادددعلدراتس دددحلوادددعلات  دد الدرايتادددعلدرتددديلتددو سلسع لدددحلذدالعالقدددحله راوههدددحل
ودإلهددتدع،لو خلددسدصلتوصدديلدرتسد ددحلدرة رلددحلهضددسوسةلتفللدد لتوسلدرات  دد الدرتلملالددحلودإلعالالددحل دديلتوعلددحلدر ددسةل

سش ته لررألاص تسلدرتعملدراختمفحل يلدرايتاعلدرتيلت تملهسع لحلدراهتعل لودراوهوهل . لود 
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 مقدمه

  للر ل م فحلتسهلحلدراوهوهل لا لدرفم فحلدرل احل ديلدرتلمدلم،لدراتاثمدحل ديلرعدتدتلدرفدستلرمةلد ةلوهاد 
هن  لشسلةحلا لدرلمهحلتتاتعلهقتسدالع رلحلوصف الشخصلحلخ صح،لودةتا رلدحلرظ دوسلدر دمو ل
دإلهتدعيلورتل ملدال تلتدتلرإلنت يلحلدراتال ةلدرتديلتفدوقلرنت يلدحلدر دسدتلدرلد تلل ل  دملكندو لدرادحل

ل.يلتورحودرتقتمل يل واللهتلا لد تثا سلهذهلدرثسوةلرتكو لسد تدصلغ لسدصلو ل الصللتعملا لسةلدرتنالحل
ورل ل هملدرتود علررألتلدولسلهدسداجلدرسع لدحلدرتسهولدح،لهديلتالد لدرلمهدحلدراوهدوهل لدردذل للظ دسو ل

اددد لدرهلددد تلل–تةل ول كثدددسلودةدددل–ررل ددد للادددو  تدبدصلاتالددد دصلاق سندددحلادددعلدراياوعدددحلدرلاسلدددحلدرتددديللنت
،لعمددألدرتةصددل لدركدد تلايلدراستفددعلدرقددتسةل،درقددتسةلدإلهتدعلددحلدرل رلددح،لدرقددتسةلدرلقملددحلدرل رلددح:لدرت رلددح

،لودرتد للدددحلدرقدددتسةلعمدددألدراثددد هسةلودالرتددد دم(،لدرقدددتسةلعمدددألدرقلددد ملها ددد سدالاتالددد ةل)لاودهددد لاتالددد ةل
 لدراوهدو لعد لغلدسهلعقملدحلتالدل–ك دا الشخصدلحلللحل ديلدرتفكلدس،،لودال دتقالردرل رلح،لودراسوندح

تفيسلدرل ق الوتلمودلل  سلحل لودراتفوقل لررألسع لح؛لرذر للةت جلدرلمهحلدراوهوهل(2008)ايلتل،
للم.ه ر ا

ر لويوتلدرلف لدراوهو لتدخ لدر سةلهولنلاحلكهلسة،لورك لوه رسغملا لذر للودي لدره لتةتيل
كهلسل يلسع لحلهذدلدرلف ،ل انذلوالتت للكو لدرلف لدراوهو لنشلل،ل نواد لقملد له رن دهحلرقسدند ،ل

هلن صسلدرهل حلا لةور ،لوه رت ريللن د لهدتالبلدراوهدوهل لاد للسعد همله ده لورتل لدة  سلشتلتل
ل.(Silverman, 2000)ل ضور م،لودث سةلدرهل حلر م

وتملددد لدر دددسةلتوسدصلكهلدددسدصل ددديلتنالدددحلوسع لدددحلقدددتسدال هن   ددد لدراوهدددوهل له رشدددك لدردددذيلل دددا لر دددمل
  ددددموه صلاللندددد صل دددديلتسهلددددحل هندددد   ملله رتل ادددد لرهددددتدعل صلاددددعلاشددددكالت ملرددددذر للعمددددألدآلهدددد بل  للتهلددددود

ت ةددحلهلددال دراوهددوهل لإلعلدد   ملدرفسصددحلدركهددسله رشددلوسل دديلدرثقددحلهينف دد ملو دديلشخصددل ت م،لود 
  ض لر ملرمتلمملدراثد لةتدألللامدودلعمدألظ دوسلاودهد ل هند   ملوتنالت د لاد لخدال لتدو لسلك  دحل

لو    لدرسع لحلودالهتا م.
لدرهةث لت لألوسقح ل هق، لا  لل يلضوب لدرتلسفلعمأ لدر سلحلدرة رلح    رل لدرتنش ح
ل.ودرتيللتهل  ل ه بلدرلمهحلدراوهوهل لرتنالحلرهتدع م

 الدراسةمشكلة 

لدره ةثل  لدهتا م لاةل لك نا لاللنح, لهخص  ي لدراوهوهل  لدرلمهح ودرتدس ل لللتصف
ان  :لخص  يلي تلحلودنفل رلحلوديتا علحلوعقملحلوغلسه لودرلمهحللوعما بلدرتسهلحلوعما بلدرنفس



لان  :ل لدرل تلل  لدرلمهح لا  لغلسهم لع  له   للختمفو  لاللنح لهخص  ي للشتسكو  دراوهوهل 
لهخص  يل للتصفو  ل ن م لكا  لدرذدا, لواف وم لوا تول الدرتد للح, لدرتلمم, لو نا ل دالهتا ا ا,

ل.(2005سي,ل؛لدرتده2002،لدنفل رلحلوةت لحل)لشقلس
ق تسل لعمألدرتةتيللهذهلدرخص  يللنهثقلعن  لة ي ا,ل ةتأللصه لدرلمهحلدراوهوهل 

لة ي ال ل م له   للتاتلو  لدرخص  يلدرتي لع  لدراتست لان   ل ودب لة ي ت م لتمهلح لا  لهت  ال
لوهملكذر لهة يحلررألدرا  عتة لدرنوعلح, لوع رلح ل  ملهة يحلررألخل سدالتسهولحلاتال ة ل خسى.

ل.Dougls, 2004)قوق ملوا تورل ت ملكي سدتلاتال ل لل)رف ملة
لتتال له لدنلالق صلا لخص  يلدرلمهحلدراوهوهو ،ل لرا  ا لخص  يلالس لح،لهذهلدرف حلونظسدص

لدر سدت لا  لغلسهم لع  لتال هم لاتنوعح لوعقملح لودنفل رلح، لل؛وديتا علح لهة يح لك  حل  م تض  س
در سةلودراتس ح،لوداتتدتدصلررألك  حلدرات   الدراللنحلدرات   الدرتسهولحلا لدرايتاع،لهتبدصلا ل

لدرتيل لودرات   الدرخ صح لدرسل ضلح لودرنتلح لك رات   الدإلعالالح لداليتا علح لدرتنش ح هلاملح
لتسعألدراوهوهل لوتنايلقتسدت م.

لهذهل لتو لس لرملا لعمأ لاي وتدت   لررألاض عفح لدراوهو لتةت ج لرملف  لدر سة ل  لسع لح كا 
حلرض  حلررألاياوعحلا لدراقوا الدرتيلت  عته ل يلتو لسلدرسع لحلرهن  لدراوهو لاث لدرسع ل

لدرتود قلدر سي،لتو لسلدرة لودرا  ،لا توىلدقتص تيلوديتا عيلوثق  يلان   .
 يلت ملللدرضوبلعمأل   رل لدرتنش حلدر سلحللوا لهذدلدرانلمقلتهموسالاشكمحلدرتسد حلدرة رلح

هتدع ت ملدراختمفح.رماوهوهل لوة ي ت ل ملدر   لحلرتنالحلقتسدت ملود 
ة ورالدره ةثت  لا لورضا  ل ل رلحلتقتلملختا التسهولحلاال احلرخص  يلدرلمهحلدراوهوهل ل

اي  لتسهلحلدراوهوهل لودراتفوقل لخال لخهست  لدرلمالحل يلهذدلدراي  لوتيسهت  لدرالتدنلحل يل
ل امل لتةقلقلدال تف تةلا لدرنت  جلدراوهوهل  ورل بل اوسلدرلمهحلا لد تلالعلس يل

لاوههت مل لرتنالح لدراال م لدران خ لوتو لس لدراوهوهل  ل هن     لع  لدركشف ل ي لدر سة لا  عتة  ي
وسع لت  ،لوكذر لد تف تةلدراختصل ل يلهذدلدراي  لرالس حلاتىلوعيلدر سةلوتو سلدرالموا ال

ل هن   ملدراوهوهل لوه  لرت ريلددرك  لحلرا  نتة لدروعي، لررألي ن لتو لسلرلا لعمألتنالحلهذد هذد
لدرتعملدرالنويلرذول م.

لورذر لتيتيلهذهلدرتسد حلرإلي هحلعمألدرت  تالالدرت رلح:
لا هولتوسلدر سةل يلدركشفلع لدراوهو ؟ل-
لا ل   رل لدرتنش حلدر سلحل يلتنش حلدرهن بلنةولدإلهتدع؟ل-
لالحلرهتدعل هن   ملدراوهوهل ؟ا لدرالوق الدرتيلتودي لدآله بلنةولتنل-
لا لهيلدرتوصل الدرتيلت  عتلدر سةل يلسع لحل هن    لدراوهوهل لوتنالحلرهتدع م؟ل-
ل



  أهمية الدراسة

لهس ال هالحلدرتسد حلدرة رلحل يلدريودن لدرتلح:ل

ل .1 لدراتلمقح ل يل تهل الدرهةثلدرنظسلح لدرة رلح لا لنت  جلدرتسد ح هي  رل للاك لدال تف تة
 درتنش حلدر سلحلوسع لحلدراوهوهل .

درذل لللتهسو لثسوةلولنلحلوكن لرات ملل هالحلوخصوصلحلعلنحلدرتسد حلوهملدراوهوهل  .2
 وع ا لا لعودا لن ضحلايتال مل.

لودرذيل .3 لدإلهتدعلرتل م لدرلف  لدراوهوهل لوتنالح لدرتسد حلع ل   رل لتنش ح تكشفلهذه
  ملول ق ت مل يلسقيلون ضحلايتال م.للتلضسوسةلةتالحلا ل ي لد تغال لقتسدت

ل .4 لتوصل ا لا  لدراوهوهل السوةح لل  س لدراال اح لدرسع لح ل ه  لدراوهوهل لةو  رألهن ب
 رتنالحلرهتدع م.

ل

 

 الطريقة واإلجراءات

لتملد تختدملا للمي:لوياعلدرهل ن الدرال احلرغ ل التةقلقل هتدفلدرتسد ح، 

لاالستبانه

 ورل بل اوسلدرلمهحلتمللسحلعتتلا لدر  محل يلتم لدال ته نحلوتو لل  لعمألعتتلا لللل
ل(،لوك  لدر تفلان  لدرتلسفلعمألدرت ري:50،لدرتيلهمغلعتته ل)دراوهوهل 

لا هولتوسلدر سةل يلدركشفلع لدراوهو ؟ل-
لا ل   رل لدرتنش حلدر سلحل يلتنش حلدرهن بلنةولدإلهتدع؟ل-
لدرتيلتودي لدآله بلنةولتنالحلرهتدعل هن   ملدراوهوهل ؟ا لدرالوق الل-
لا لهيلدرتوصل الدرتيلت  عتلدر سةل يلسع لحل هن    لدراوهوهل لوتنالحلرهتدع م؟ل-

 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

هو دور األسرة في ما  أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: والذي نص على "
 "؟الموهوبالكشف عن 



 ظ سالدرنت  جل  لدرودرتل لا ل هملدراص تسلرمتلسفلعمألدرلمهحلدراوهوهل لو  لدرملهيل و ل
لاوهو  لدرقس لان ،لا للكتشفل  للفم   لالةظلدآله بلهلضلدرنا للدر موكلحلرتىلوللكون  

ح،لتسكل ل هن ملدراوهو لتختمفلع ل هن   ملدرل تلل لان  لتفوق ل يلتسد ت لخ صحله راودتلدرلمال
لوقسدبةل لرات هلح لدرشغف لام ، لتو  للود  لر  ع ا لدركاهلوتس ل و لدرذهنلح لدررل   لعمأ دنته ه 
درقصيلدرعمألا لا توىلعاسهله نودا،لكثسةلدر  محلدرصلهحلودرتيلتنملع لويوتلقتسةلع رلحل

مقألا لدرتفكلسلدرايستل غمألا لا توىلعاسهلهكثلس،لاص ةهحل لف  ل كهسلان ل ن لهلنا لاللل
لودركا رلحل لدرشتلتة لدرة   لح لهاياوعحلا لدر ا الان   للت م لا ل قسدن لا لدرلاسلنف  ، قهوالص

له  لودرقت لدرقل م لدر سة للنهغيلعمأ لدرتي لدرتودس ل هم لا  لو   لدرمغولح لدرلالقح لدإلقن ع، لعمأ سة
لرمكشفلع ل هن ملدراوهو لهي:ل

 خص  يل هن ملدراوهو .لدرتل و لاعلدراتس حلإلعل    لدرالموا الدرك  لحلع  -
لوسع لحل - ل خودن  له قي لدراختمفلع  ل هن م لاع لدرصةلةح لدرتل ا  ل   رل  درتلسفلعمأ

 قتسدت لدرخ صح.
لدرسع لحل - لرتو لس لو نتلح لات   الايتاللح لا  لدرايتاع ل ي لدرتعم لاص تس لررأ درميوب

 دراال احلرهن ملدراوهو .
خ صحله ركشفلع لدرلف  لدرةسيلعمألةضوسلدرنتودالودراة ضسدالووسشلدرلا لدر -

 دراوهوهل لوسع لت م.
درميوبلررألدراختصل ل يلاي  لدرتسهلحلودراوههحلوعمملدرنفسلرالري هحلع لد تف  سدت مل -

 وا  عتةل يلتف لسلوتةمل لاالةظ ت ملةو لدهن   م.ل
 

مااا أساااليب التنشاائة  ثانيااًا: النتااائج المتعلقااة بالسااؤال الثاااني ومناقشااتها: والااذي نااص علااى "
 "؟األسرية في تنشئة األبناء نحو اإلبداع

 
 ظ سالدرنت  جل  لكما لق لعتتلدرهن بلد تدتلدهتا ملدر سةله رلف لدراوهو لوتنالحلرهتدع لو  ل

ل:هيا لهل لعودا لدرهل حلدر سلحلدراشيلحلرإلهتدعل
 تا لدآله بلاعل هن   ملدراوهوهل .درتشيلعلدرا تاسلدرذيلل تخ -
 ودال تقالرلح.لرالعتا تلعمألدرنفسرت ةحلدرفسصحل -
 تقمل لدرلق  لودالهتل تلع لدرتترل لدر د ت. -
 ا  عتةلدرهن بل يلتكول لدرلالق الداليتا علحلواص ةهت مل يلدران  ه الدر سلح. -
 درتسهلحلدرق  احلعمألدرت  ا لودرقهو لودالنفت ح. -
 ا  ودةلدرهن بلوتنالحلقتسدت ملوالور ملهغضلدرنظسلع لدرينس. -



لتو لسلدةتل ي الدراوهو لودةتسدملشخصلتحلوالور لوا  عتةل يلتةقلقللاوة . -
ل لدرللنح ل  سدت لالظم لك نا لودرلهقحلكا  لدري الي لدرتلملاي لدرا توى لا  لدراوهوهل  ل اوس  ورل ب

لدرو لألودرذل للقتسو لدرلمملودرلا لودرتيلتتاتعلهتود قل  سيليلت.
 

ماا المعوقاات التاي تواجاه ا بااء نحاو تنمياة ث ومناقشاتها: ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثال
ل"؟إبداع أبنائهم الموهوبين

ل
ل ش سالدرنت  جلررألاياوعحلا لدرالوق الدرتيلتودي لدرودرتل لنةولتنالحلرهتدعل هن   ملان  :

ل - لةو  لدرك  لح لدرالموا ا لتود س لولعتم لدراوهو  لو   رل للهللح لدراوهوهل  خص  ي
 و يلالس حلا لرذدلك  للفم ا لاوهوه ل ملال.لدركشفلعن م

 رته علدر مو لدرتمقلنيل يلدرتلملم.لل -
لدرا تيل - لدرهن بلل لتلا لدرعه بلدر سلحلوه رت ريللق لدالهتا ملوتو لسلدرتعم لعتت كثسة

 ودرالنويلرهن ملدراوهو .
 دإلهتدع.تل سضلاودعلتلدرتسد حلودالخته سدالاعلاودعلتلدرهسداجلدرتيلت تملهتنالحل -
عتملويوتلهسداجلو نشلحلتقتملرماوهوهل ل يلاتدسسلدرتلململدرل مل،لةلثللنص لي تل -

 وتسكل لدراتدسسلعمألدرلمهحلدراتلثسل لتسد ل ص.ل
 كث  حلوغ دسةلدران جلدراتس يلاا لاللل ا لهتو سلدروقالدرال ملرتنالحلدإلهتدعلودراوههح. -

ل
التوصايات التاي ماا هاي رابعًا: النتائج المتعلقاة بالساؤال الرابام ومناقشاتها: والاذي ناص علاى " 

 "؟تساعد األسرة في رعاية أبنائها الموهوبين وتنمية إبداعهم
 

لدراوهوهل ل ل هن   م ل يلسع لح لودرتيلت  عتهم لقه لدر سة لا  لررألتوصل العتة  ش سالدرنت  ج
لوتنالحلرهتدع م،لان  :

 درودرتل له رثق  حلواش سكت مل هن   مل ل  لر  ل ث سلرلي هلحلعمألتسهلحلدراوههحلرتل م.لدهتا م -
تو لسلهسداجلدرلف  لدرتيلتلنيله إلهتدعلضسوسلحلرأللف  لرا لر  لا لرلي هل الخ صحل -

  يلدر نودالدرورأ.
 تنالحلة لدإل تلالعلرتىل هن   ملوعتملدرتذاسلا لكثسةل   مت م. -
اعلدرهن بل يلدرقسدبةلواا س حلدرسل ضحلودرذه  لررألسةالالتثقلفلحلقض بلوقالك  يل -

 عمالحلاتنوعح.
 هثلدرثقحله رنفسلوتين لد تختدملدررف ظلدرهذل حل ثن بلدرتل ا لاعل هن   م. -



 تو لسلدررل  لدرذهنلحلواش سكحلدرهن بل ل  . -
 دالهتل تلع لدرتفسقحلهل لدرهن ب. -
  لا للخيلسع لحلدراوهوهل لوتنالحلدإلهتدعلرتل م.لتوللتلعالقحلدر سةلاعلدراتس ح -
  لتتل ا لدإلتدسةلدراتس لحلهاسونحلوثقحلاعلدر سلدرتيلتةسيلعمألتنالحلرهتدعل هن    ل -

دراوهوهل لا لخال لاش سك ت ملدراةملحلودرلسهلحلودرتورلحلو  لت  ملدراتس حل يلتل لسل
لتم لدراش سك ا.

 

 التوصيات

لدرتسد حلدرة رلحلا لنت  ج،للاك لدرتوصلحله التي: يلضوبلا لخمصالررل لل

لوا لثمل - لدراهكسة لدراوهوهل ل يل نودت م لرمودرتل لةو لدكتش فل لف ر م تو لسلهسداجلتوعولح

 تويل ملررألدرسع لحلدران  هحلرهن   ملدراوهوهل .

    .  لتلا لدر سةلعمألتو لسلدإلاك نل الدران  هحلودرظسوفلدراال احلرناولرهتدعل هن ل -

له راوههحل - لذدالعالقح لسع لح لتو س لدرتي لات   الدرايتاع لواع لدراتس ح لاع لدر سة تل و 

 ودإلهتدع.

لررألاص تسلدرتعملل - سش ته  لود  تفلل لتوسلدرات   الدرتلملالحلودإلعالالحل يلتوعلحلدر سة

 دراختمفحل يلدرايتاعلدرتيلت تملهسع لحلدراهتعل لودراوهوهل .

لدرتسهلح - لدراوهوهل لدرسدغهل ل يلدراش سكحلل  لتتل ا لو دسة لاع لهاسونح لر   ودإلتدسدالدرت هلح

 ه را  هق الودرامتقل الدرلسهلحلودرتورلحلوذر ل لا للخيلدرمود  لودرنظملدراتس لح.

  لت تملدراتس حلهسع لحل هن    لدراوهوهل لا لخال لتقتلملدرهسداجلدراتخصصحلر ملودشسدك مل -

لدراختصحلهاودهه م.ه رنشلحلدراتس لحلودرا  هق ال
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 صالملخ
 المتوالية اإلصالحات خالل من ذلك ويظهر التعليم مناهج بتطوير الجزائرية الدولة اهتمت    
 التدريس فيها أصبح والتي ،بالكافيات التدريس إلى باألهداف  التدريس من االنتقال آخرها انك

 والمهارات المعارف إكساب إلى خاللها من يهدف إذ مدارسنا، في المستويات جميع يشمل حاليا
 تكيفا وأكثر والمستقبلية الحالية مهامه أداء في عالية كفاءة ذا التلميذ لتجعل المطلوبة والقدرات

 واالجتماعية. المدرسية الحياة في

فهو عبارة عن قناعات تستقر  ،مثل اإليمان ،نانواعتقاد ج   ،وعمل ،عبارة عن قول فسبالن   قةالث  
 .وحركات تأتي بها األركان ،ينطق بها اللسان وكلمات (نانالج  )في القلب 

وهي قناعات ( لقطات) هي ةمعادله مجموعة في كلمة واحد القناعات يمكن تلخيصها من خالل 
 .ايتبناهنفسه أن    شخص واثق من كل  ل البد    مهمة

الهامة التي كثيرا ما تؤثر على أداء ومستوى  المهارات النفسيةمن  الثقة بالنفسعد ت 
ن اختلفت إثناء أداءهم للنشاط البدني في حصص التربية البدنية و الرياضيةخاصة  التالميذ ، وا 

بتأثير نمط التدريس المعتمد في المناهج التربوية الذي  ية هده المهارة النفسيةتنمعوامل ومصادر 
وذلك من خالل  يعتمد على بيداغوجية الفروقات أو ما يسمى بالتدريس بالمقاربة بالكفاءات

 .تنمية أو نقصان للثقة بالنفسؤدي إلى تالتي قد كفاءات وبلوغ  األهدافاإللحاح على تحقيق 
 نفس؟الب ةثقالكيف تبني 

صنننننن يرة  فس هننننننو االعتمنننننناد علننننننى ا  فنننننني كننننننل  قننننننة بننننننالن  مننننننن أهننننننم األسننننننس التنننننني تبنننننننى بهننننننا الث  
 ت.أو باإلمكانيا ،أو باآلخرين ،ومن دون ذلك فال ثقة لإلنسان بنفسه ،وكبيرة

نننننفس هننننني كثننننرة الن  قننننة بنننننالن  ومننننن أخطنننننر األشننننياء التننننني تهننننندم الث   منننننا أكثنننننر فكل   ،لبي وعمقننننهقننننند الس 
خصننننية هنننذا األمننننر مننننع الوقنننت قنننند يحطننننم الش   فنننن ن   ،وأنتقننننده اآلخننننرون ،مننننن نقننننده لنفسنننه اإلنسنننان

، ثقتننننه بنفسننننهلومننننن أخطننننر األمننننور التنننني تننننؤدي إلننننى تحطننننيم اإلنسننننان  ا،ويفقنننندها ثقتهننننا بنفسننننه
 ت.يجابياظر إلى اإلوعدم الن   ا،لبيات وتضخيمهظر إلى الس  الن  

 الهدف الرئيسي للدراسة:

 . التعليم المتوسط تالميذالثقة بالنفس باستخدام المقاربة بالكفاءات لدى  التعرف على مستوى
 الفرض الرئيسي:

 األربعةالمراحل  تالميذ في قياس مهارة الثقة بالنفس بين إحصائيةات داللة ذتوجد فروق  -
فيما بينهم عند ممارستهم للتربية البدنية و  للذكور(  الثالثة-الثالثة -الثانية -)األولى

 ياضية بنمط المقاربة بالكفاءات.الر 

http://forum.khleeg.com/13645.html
http://forum.khleeg.com/13645.html
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في هذه الدراسة المنهج الوصفي بالطريقة المسحية، حيث طبقنا مقاييس البحث بعد التأكد  اتبعنا
سنة( 14 -11)من جنس الذكور تلميذا 80من المعامالت العلمية على عينة عشوائية قوامها 
 الذين يمارسون التربية البدنية و الرياضية بالجزائر .

   ABSTRACT 
self-confidence is to say, the work, and believe Jinan, such as faith, it is a 
settled convictions of the heart and the words spoken by the tongue 
  Convictions can be summarized by equalizing set up in one word, a task 

convictions must Everyone is confident of himself that he espoused. 
The confidence with self-important mental skills that often affect the 
performance and the level of private pupils during the performance of 
physical activity in physical education classes and sports, 
Although different factors and sources of development this topic 
psychological skill to effect now in the educational curriculum teaching, 
which relies on pedagogical differences or the so-called teaching b 
approach to competencies pattern through the urgency to achieve the goals 
and attain efficiencies that may lead to the development or decrease self-
confidence. 
How to build self-confidence in? 
Of the most important foundations of confidence to build your self is to 
rely on God in every nook and cranny, and without it there is no 
confidence in the man himself, or others, or possibilities. 
It is the most dangerous things that destroy confidence in the self is the 
large number of negative criticism and depth, the more more human than 
his criticism of himself and criticized by others, this is the time may destroy 
the personality and lose their self-confidence, and the most dangerous 
things that lead to human smashing of self-confidence, to look at the 
negatives and amplified, and not to look at the positives. 
The main objective of the study: 
To identify the level of self-confidence in using the approach competencies 
among students of middle school education. 
The main hypothesis: 
No statistically significant differences in the measurement of skill to self 
confidence among the students of the four stages (Alawly- II-III-IV) for 
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males among them in the exercise of physical education and sports-style 
approach competencies. 
Follow us in this study descriptive approach the way the survey, where we 
apply the standards of research after the confirmation of scientific 
transactions on a random sample of 80 students of the male sex (11-14 years 
old) who engage in physical education and sports in Algeria. 
 

 المداخلة                              

العالم و لقد أصبحت للكفاءة التعليمية  لقد أصبح التعليم صناعة كبرى في جميع ألنحاء    
،      أهمية كبرى بالنسبة للدول الكبرى و أصبح مصطلح الكفاءات متداوال في مجال التربية

واعتمدتها البلدان المتقدمة في أنضمتها ، وفرضت المقاربة بالكفاءات نفسها في كل الميادين
 .التربوية

 مباشرة على انعكاساتل التربوي فحسب بل له و ال تقتصر أهمية هذه المقاربة على المجا
 .  التربية البدنية والرياضية في التعليم المتوسط أساتذة

إلى عهد قريب منصبا على تحسين المضامين و تكوين المعلمين في الجانب  االهتمامإذا كان 
ك إذن ما المعرفي لتلقين التلميذ جملة من المعارف و عليه أن يستظهرها عندما يقتضي األمر ذل

من بناء كفاءات و  ذالتالميلم يكن من أجل تمكين المزيد من  ما ،جدوى ت يير البرامج الدراسية
في الحياة العامة وميدان العمل ثم طبقت خالل  للتجسيدقابلة  ،وجيهة ،ثابتة ،معارف أوسع

 منتصف التسعينات بيداغوجية األهداف ) المقاربة باألهداف (.
إال أن هذه المقاربة على نجاعتها لم  وأدائهوي أكثر دقة من حيث تخطيطه و أصبح العمل الترب 

متقاطعة( )تهتم باألهداف لوحدة متكاملة إذ ينش ل المعلم بتحقيق األهداف مجزأة غير مترابطة 
تربوية لهذه المقاربة فهي ضرورية في  انتقاداتمع محاولة تعديل سلوك التلميذ و مهما قيل من 

ذاتها  مقاربة الجديدة )المقاربة بالكفاءات( ألن األهداف الجزئية للدرس قد تشكل حدنظرنا لبناء ال
  .كفاءات قاعدية أو مؤشرات كفاءة إذا كانت قابلة للمالحظة و القياس و لن تصاغ إال كذالك

و بطبيعة الحال و مادام النظام التربوي العالمي في تطور سريع فعلى القائمين على رعاية شؤون 
اع البحث عن كيفية تحديث الطرائق و المناهج لمواكبة العولمة التربوية و مسايرة العصر القط

وممارسة التعليم والتعلم وانتقناء)الطريقة البنائية( و جعل  )المقاربة بالكفاءات(اعتمادفكان إن تم 
ه و المتعلم يكتشف و يبحث و يكتسب بوضعه أمام مشاكل)نشاطات تربوية( محيرة فيقوده تفكير 

  .أمام أعين و توجيهات معلمه إلى الحل و ب مكانه فعل ذلك بعيدا عن المؤسسة التربوية اجتهاده
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م طبقته الواليات المتحدة 1468أسلوب تعليمي ظهر في أوربا حوالي سنة  : المقاربة بالكفاءات- 
ليمية األمريكية األمريكية لتطوير جيوشها ثم إنتقلت هذه المقاربة بصفة فعلية إلى المؤسسات التع

 .........1999م و تونس عام1993م ثم إلى بلجيكا عام 1960بدءا من سنة 

تصور مستقبلي لفعل قابل للتنفيذ وفق مرامي وخطط منسجمة مع الشروط و العوامل : المقاربنننة- 
له الضرورية الالزمة لألداء ) الكفاءات المستهدفنة, الطرئق, الوسائل, الوسط التربوي( و هذا ك

  .لتحقيق المردود المرتقب

  :الكنفننناءة- 

  :( تعريف و نذكر منها مايلي 100تعريفات الكفاءة عديدة وتتجاوز الن ) 

الوجدانية و المهارات المعرفية أو المهارات الحس  االجتماعيةهي مجموعة التصرفات أوال: 
على أكمل وجه)تعريف  مهمة أو عمل معقد ،نشاط ،حركية التي تمكن من ممارسة دورة وظيفية

دينو(، أما ديكاتل قد أعطاها تعريفا آخر ال يكاد يختلف عن سابقيه حيث عرفها بأنها : مجموعة 
معارف وجيهة و  استيعابمن المعارف و من القدرات الدائمة من المهارات المكتسبة عن طريق 

  .خبرات مرتبطة في مجال معين

 ثانيا : متطلبات الكفاءة

ة جملة من القدرات و المعارف و المهارات ذات العالقة غير أن الكفاءة ال ترتبط تتطلب الكفاء 
أبدا بالمعرفة بل ترتبط بمكتسبات قابلة للقياس و المالحظة و الكفاءة مفهوم عام يشمل القدرة 
على استعمال المهارات والمعارف في وضعيات جديدة ضمن حقل مهني معين فهي بالتالي 

تخطيط للعمل و التجديد و القدرة على التكيف مع نشاطات جديدة، وتشكل تشمل التنظيم و ال
  .المعارف و المهارات و القدرات األساسية لبناء الكفاءة عند المتمدرس

 ثالثا : مراحل الكفاءة

  : تتحقق الكفاءة على مراحل معينة و هي كالتالي

ما يتحقق في حصة )نشاط( أو في الكفاءة القاعدية : ترتبط مباشرة بوحدة تعليمية من خالل  •
عدد من الحصص إذا كان الدرس مشكال من مجموعة من الوحدات )المحاور(غير أنه إذا كانت 
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الحصة الواحدة هي الدرس بذاتها قد تصبح عنذئد مؤشرات الكفاءة و المعايير هي )الكفاءة 
 .(القاعدية

 -فترة معينة مضبوطة بزمن محدد )شهرالكفاءة المرحلية : كفاءة نسبية يكتسبها المتعلم خالل  •
 (سداسي –ثالثي 

 .هبجميع أطوار  التعليم المتوسطالكفاءة الختامية: تالحظ وتقاس بعد مرحلة تعليمية معينة  •

الكفاءة الختامية المندمجة : كفاءات متعددة مكتسبة في مجاالت متنوعة سواء كان ذلك في  •
راسة مختلفة عناصرها متفاعلة منسجمة في نهاية مواضيع مادة واحدة )نشاط( أو في مواد د

  .مستوى طور تعليمي

 (الكفاءة المجالية:مجموعة الكفاءة القاعدية المحققة في مجال)مجال العبادات(،)مجال المعرفة •

الكفاءة المنهجية : كفاءة يظهر من خاللها المتعلم كل مكتسباته المتعلقة بالتخطيط ووضع  •
  .في مجال ما أو في موضوع معينالطرائق و األساليب 

الكفاءة العرضية المستعرضة : كفاءة مشتركة تكسب بعد التعليم في كل المواد الدراسية و  •
  .تشمل كل النشاطات التربوية

  رابعا : مركبات الكفاءة

القدرة : هي أشكال من الذكاء وفق استعدادات فطرية و مكتسبات حاصلة في محيط معينة  -1
  : ومميزاتها

  .استعراضية : قابلة للتوظيف في موارد مختلفة-  أ

 .(تطورية : تنمو وتتطور طوال الحياة اإلنسان و قد تنقص)تنخفض-  ب

 (تحويلية :تتحول من حالة إلى أخرى)التفاوض=الكالم+االستماع+ البرهنة-  ت

 .عيات مختلفةغير قابلة للتقويم : يتعذر التحكم فيها بدقة مثال تذوين معلومات في وض-  ث

المهارة : انها قدرة مكتسبة من حيث القيام بنشاط ملؤه البراعة والذكاء و السهولة فالمهارة  -2
  .مهمة إنجازقدرة وصلت إلى درجة اإلتقان و التحكم في 
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اإلنجاز : ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد، وما يستطيع المالحظ الخارجي  -3
  .أن يسجله بأعلى درجة من الوضوح و الدقة

 خامسا : مميزات الكفاءة

  : تتميز الكفاءة عن القدرة بخمس مميزات هي

 .الكفاءة توظيف جملة من الموارد : مكتسبات خبرات، معارف، قدرات، مهارات -1

الكفاءة ترمي إلى غاية منتهية : أي أن المجتمع ينتظر منتوجا بجملة مواصفات محددة بعد   -2
  .التعلم

الصالة مرتبطة  أداءالكفاءة مرتبطة دائما بجملة الوضعيات ذات المجال الواحد: كفاءة  -3
 بمجال العبادات فقط

  القدرات التي تتصل بمواد تعليميةالكفاءة غالبا ما تتعلق بالمادة : وهو جوهر اختالفها عن  -4

و نوعية المنتوج أو النتائج المحصلة غير  اإلنتاجالكفاءة قابلة للتقييم : حيث يالحظ شكل   -5
  .أن القدرة تفتقد لهذين المعيارين

باإلضافة إلى ذلك ال يمكن أن توجد كفاءات في غياب توفر الموارد الالزمة)قدرات ومعارف( و 
موارد يمر تجنيدها و تحويلها ب جراءات ذهنية عالية المستوى يصعب تدريسها بعد توفر هذه ال

  كاملة ما دامت من نوع التركيب و التكهن المسبق و االستراتجية و التخبط و التفكير النظامي .

  سادسا: تقويم الكفاءة

  :قياس و تفسير مكتسبات التلميذ

يذ رأسه محشو بالمعلومات المختلفة و التربية يرى )مونتانييه( أن التلميذ المكون خير من تلم
الحديثة تصبو و ترمي إلى هذا النوع من التكوين إبتداءا من المراحل األولى من التعليم فلمواجهة 
الحياة في المستقبل يحتاج الفرد إلى كيفية وضع إستراتجية اقتحام هذا المستقبل المجهول و 

المعارف وحدها التي تمكنه من بناء حياته خارج  بالتالي فهو يحتاج إلى معارف، لكن ليست
أسوار المدرسة و لذلك فعندما نقيم تلميذ اليوم إنما نقيس مدى توظيفه للمكتسبات و هذا يتجلى 

كفاءته  همظهرا فيأننا نقيم المتعلم دون الخروج عن نطاق مالحظة عمل يقوم به هذا األخير 
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كون شكل كفاءة واحدة )تحرير فقرة، كتابة موضوع ، المكتسبة و التي ال تعد وفي النهاية أن ت
 ( ....رسم مخطط، عرض شفهي

  : وتتميز بالتركيز على ثالثة أهداف

  .الهدف التشخيص : يحصل في بداية عملية التعليم1- 

  .تقويم المكتسبات العقلية- 

  .تحديد االستعدادات و الميول و القدرة الذهنية- 

 .تصنيف المتعلمين- 

 . : تشخيص الصعوباتهدفه 

  :الهدف التوجيهي -2

 .تقويم مستوى التحكم في المستويات- 

 .يكون فرديا لكل تلميذ- 

 .التعرف على جوانب الضعف و القوة للتلميذ- 

 . هدفه : عالج الصعوبات

  : الهدف النهائي -3
ألدنى من يدل على النتيجة النهائية عندما نقوم بتحديد مدى اكتساب التلميذ للمستوى ا- 

  إلى الصف األعلى باالنتقالالكفاءات التي تسمح له 
 

 .هدفه : قياس الفرق بين الكفاءات المتوخاة و المحققة
 .سابعا: وسيلة التقويم

من المعتاد أن يقيم الفرد في عالم الش ل حسب كفاءته، وذلك ليس غريبا عن عالم التدريس و لو 
شفويا، كلها وضعيات ال يشترط للخروج منها  استجوابأو كتابيا/  اختباراأو  امتحانامن حيث أن 

نما معارف قابلة للتجنيد لتحقيق  مناسب في الوقت المناسب، بالشكل  هدفمجرد معارف فقط، وا 
ما ال نعرف.و يشترط  ابتكارالمطلوب مع القدرة على إعادة التركيب من جديد بل القدرة على 

ت، بعضها عرضية )كالبحث عن معلومة من تطور المدرسة خارج وضعيات التقييم قدرا
المعلومات أو طرح أسئلة ،أو المشاركة في المناقشة( و بعضها يتعلق بمواد التدريس) مثل 

 .(تصميم نماذج و إنجاز تقارير أو أخذ مقاسات صحيحة و تقديم مالحظات
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ومستوى الهامة التي كثيرا ما تؤثر على أداء  المهارات النفسيةمن  الثقة بالنفسعد ت 
ن اختلفت إثناء أداءهم للنشاط البدني في حصص التربية البدنية و الرياضيةخاصة  التالميذ ، وا 

ب سهامات نمط ف ن الكثير من الباحثين يربطونه  تنمية هده المهارة النفسيةعوامل ومصادر 
مى ما يس أوالتدريس المعتمد في المناهج التربوية الذي يعتمد على بيداغوجية الفر وقات 

التي كفاءات وبلوغ  األهدافوذلك من خالل اإللحاح على تحقيق  بالتدريس بالمقاربة بالكفاءات
 .نقصان للثقة بالنفس أوتنمية  ؤدي إلى تقد 

 في كان كما والحقائق بالمعلومات الطالب تزويد على قاصرة تعد لم األستاذ وظيفة أن ذلك
 لدى الشخصية نمو جوانب لجميع شاملة تربوية عملية أصبحت أن إلى تعدتها بل السابق،
 واالجتماعية. واالنفعالية والعقلية الجسمية صورها: في التلميذ
 من العقد تتجاوز لم قليلة سنوات إال الجزائر في المقاربة هذه تبني على يمض لم أنه ورغم
 أن تطيعنس ف ننا 2008 سنة آخرها كان التي الدراسية المستويات كل على تعميمه وبعد الزمان
 جوانبها. كل في المقاربة هذه تطبيق لعملية تقويمية بعملية نقوم
 : بعنوان (2006)قويدري، دراسة منها نذكر الموضوع، هذا في الدراسات من كثير سبقت وقد

 )عينة المعلمين من ال البة النسبة أن إلى توصلت والتي وعوائق"، تحديات الكفاءات: "بيداغوجيا
 يخص ما في تكوين أي يتلقوا لم أنهم يؤكدون %76.92 بل ت والتي األغواط والية في الدراسة(
 أن على عبروا الذين المعلمين من %92.30 نسبة وكانت الكفاءات، بيداغوجيا وفق التدريس
 وصعوبة التصور في غموض عنه نجم ما وهذا كافيا، يكن لم بالكفايات التدريس حول التكوين

 سنة في كانت التي الدراسة هذه نتائج على بناء (،168 ص ،2006)قويدري، التطبيق في
 ال؟ أم الوضعية هذه ت يرت الذهن:هل إلى يتبادر الذي التساؤل ف ن 2006

 الطرف أن وبما ،والبيداغوجيا التربية علوم على التعرف هو الملتقى هذا أهداف من كان ولما 
 بالتكوين يعنى باعتباره والرياضية البدنية ةالتربي أستاذ هو المقاربة بهذه بالتدريس المعني األول

 تأتي الدراسة هذه ف ن أخرى، جهة من المقاربة لهذه وفقا تدريسها ثم الدروس وتحضير الشخصي
 على اإلجابة محاولة في متمثلة المقاربة هذه جوانب أحد لتتناول السابقة الدراسات جانب إلى

 التالي: التساؤل
 ؟ والرياضية البدنية التربية أستاذ نظر وجهة من بالكفايات ربةبالمقا التدريس واقع هو ما 

 ؟التالميذ لدى بالنفس بالثقة بالكفاءات التدريس عالقة وماهي
 الدراسة: أهمية

 التعليمو  عامة بصفة التعليم قطاع تطوير في تساهم التي والبحوث الدراسات إلثراء تأتي (1
 خاصة. بصفة المتوسط
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 تحول قد التي الميدان في والمعوقات الصعوبات ببعض الجزائر في لتعليمبا المهتمين إفادة (2
 المنشودة. األهداف تحقيق دون
 المستويات في وتعمقا توسعا أكثر لها مشابهة دراسات إلجراء مجاالا  الدراسة هذه تفتح قد (3

 أخرى. واليات وفي الثانوي(،و  االبتدائي) األخرى
 الدراسة: أهداف
 التالي: تحقيق إلى ةالدراس هذه تهدف

 تقريبا. الزمان من عقد مضي بعد المتوسط التعليم في بالكفاءات التدريس واقع استكشاف  (1
 بالكفاءات. التدريس لواقع المعلمين نظر وجهة على التعرف  (2
 الكفاءات. مقاربة وفق بالتدريس المعلمين التزام مدى على التعرف  (3

 الدراسة: حدود
 التدريس بواقع تحيط التي الظروف تحديد على الدراسة هذه اقتصرت :الموضوع حدود (1

  لذلك المخصصة االستبانة خالل من المتوسط التعليم مستوى في األساتذة منظور من بالكفاءات
 .4201 سنة من ونوفمبر أكتوبر شهري في الدراسة هذه تمت :الزمنية الحدود (2
 البويرة بوالية المتوسط التعليم أساتذة فئة على الدراسة هذه اقتصرت المكانية: الحدود (3

 المتوسط. التعليم لتالميذ بالنسبة البحث عينة إلى باإلضافة
 الدراسة: مصطلحات

 "قدرات هي: الكفايات أن إلى (2009) الدريج محمد يشير : بالكفايات)الكفاءات( التدريس ـ 1
 وقدرات ومهارات معارف من تواهامح ويتكون معين، سياق في والعمل بالسلوك تسمح مكتسبة

 مواجهة قصد ، وتوظيفها ب ثارتها اكتسبها، الذي الفرد يقوم كما مركب. بشكل مندمجة واتجاهات
 (2009 )الدريج، محددة" وضعية في وحلها ما مشكلة أو موقف

 المحيطة والظروف بالكفاءات التدريس واقع من المعلمين موقف وهي  : االساتذة نظر وجهة ن 1
 الوطنية، التربية وزارة من المسطر بالمنهاج للتدريس الفعلية ممارستهم بعد تقديرهم، حسب به

 (.1 )الملحق الباحث طرف من لهم المقدمة االستمارة خالل من الدراسة هذه في ذلك عن ويعبر
 للدراسة: الميداني الجانب

 الدراسة: منهج ن 1
 إلى تهدف استطالعية استكشافية الدراسة كانت ولما ، المتبع المنهج تفرض الدراسة طبيعة إن

 ، الزمان من العقد تقارب سنوات مضي بعد المتوسط التعليم في بالكفاءات التدريس واقع معرفة
 الواقع، في توجد كما الظاهرة أو الواقع "بدراسة يقوم الذي الوصفي المنهج هو المناسب فالمنهج
 أسلوب الباحث استخدم أساليبه، لتعدد ونظراا م(؛9719، )عبيدات دقيقاا" وصفاا بوصفها ويهتم
 وتفاعلهم المتوسط التعليم أساتذة من الدراسة عينة أفراد استجابات إلى للتعرف المسحية الدراسة

 (.1 )الملحق بتصميمها الباحث قام استبانه خالل من بالكفايات؛ التدريس واقع مع
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  :الدراسة عينة ن 2
 معرفة هو الهدف ألن وذلك ، متوسطات ثمانية الباحث اختار حيث ،عشوائيا العينة اختيار تم

 عينة وتمثلت ،البويرة والية في بالنفس بالثقة وعالقته المتوسط التعليم في بالكفايات التدريس واقع
 . المتوسط التعليم تالميذ وكذا ، والرياضية البدنية التربية أساتذة هما: مجموعتين في الدراسة

 ة :أدوات الدراس
 : اختبار التحصيل الدراسي1
 : مقياس الثقة بالنفس  2

 نتائج الدراسة 
 أظهرت النتائج                     – 1

وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين متوسط درجات التالميذ في المجموعة التجريبية في 
 االختبار القبلي والبعدي وذلك لصالح المجموع التجريبية

دام طريقة حل المشكالت كاحدي استراتيجيات المقاربة بالكفاءات كطريقة ويرجع ذلك إلي استخ
 تدريسية في العملية التعليم

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات مقياس دافعية االنجاز في التطبيق   - 2
ثر القبلي والبعدي ويرجع ذلك إلي قصر المدة التي تم فيها تطبيق مقياس الدفعية وذلك الن ا

إلي فترة طويلة ليثبت فاعليتة وقد تكون استراتيجية المقاربة بالكفاءات  جالدافعية لالنجاز احتا
 ليس لها اثر علي الثقة بالنفس
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 المستخلص
 السودان نموذجا "" العالم العربيتحديات تنمية التفكير الناقد في العنوان: 

 إعداد: عبدالباقي دفع اهلل أحمد
 تهاني هاشم خليل عابدين       

تهدف الدراسة الحالية لبحث الممارسات المعيقة للتفكير الناقد وسط المجتمع السوداني وذلك من خالل تناول 
المؤسسات والتعليمية الرسمية التى تمثل الرافد األساسي أساليب التنشئة االجتماعية، و العوامل الثقافية، و 

لممارسة عملية التفكير الناقد للفرد فى محيطه االجتماعي. ولتحقيق أهداف الدراسة الحالية تم إتباع المنهج 
الكيفي الذى اعتمد فيه الباحثان بصورة أساسية على االستقصاء الكيفي للوثائق العلمية كأدوات رئيسة في 

لبيانات. وقد توصلت الدراسة لمجموعة من العوامل التى يمكن أن تفسر تدهور استخدام التفكير الناقد جمع ا
 فى السودان وربما تتطابق بشكل كبير مع بعض أو جل األقطار العربية ومن أبرز هذه النتائج: 

متناقلة غير المنتجة محليا الثقافة السودانية على المعارف الامل الثقافية: تتمثل فى عتماد فيما يتعلق بالعو 
كوسائل رئيسة لتحصيل المعرفة مقارنة بإستخدام القدرات التفكيرية؛ حيث تقود الفرد غالبا اإلنتماءات 
والعادات والتقاليد، وتمثل الثقافة الشفاهية )اللفظية( التي ال تعتمد على ممارسة نوع رفيع من التفكير هي 

ة أقل ممارسة للنقد. هذا اضافة إلى أن الشخصية السودانية شجاعة في السائدة؛ بما يجعل الثقافة السوداني
إتخاذ القرارات؛ إال أن الشجاعة السودانية "ال تفكر" ولكنها "تنفجر" تبعا  لمعطيات وجدانية أكثر من كونها 

ن معطيات عقلية موضوعية؛ ليس بسبب ما تنطوي عليه العملية التفكيرية من تعقيدات بقدر ما تتطلبه م
 طولة بال؛ ال تتحمله طبيعة الشجاعة لدى الشخصية الثقافية السودانية التي ال تأخذ وقتا  للتفكير.

أما فيما يتعلق بعوامل التنشئة األسرية فإن األسرة السودانية ال تشجع غالبا  على ممارسة " اإلستقالل الفكري 
ة لهم للمارسة الفعلية للتفكير الناقد )ثقافة الكبار " لدى الطفل والمراهق بل والشاب أحيانا ؛ بما ال يتيح الفرص

دائما على صواب وال يخطئون(. هذا اضافة لغياب مبدأ مهم من مبادئ التفكير الناقد عن أذهان المربين في 
السودان؛ يتمثل في أن التفكير الجيد يتضمن الهجوم على األفكار ال األشخاص؛ فال يتم تمرير هذا المبدأ 

 للناشئة.
خيرا من أهم العوامل الصادرة عن المؤسسات التعليمية الرسمية والتى تعيق ممارسة التفكير الناقد هى دعم وأ

المؤسسة التعليمية في السودان الطالب ذوي التخصص العلمي لممارسة التفكير الناقد واإلبداعي دون الطالب 
يل التفكير الناقد لدى أعداد كبيرة من من ذوي التخصص األدبي؛ مما يلغي دور المؤسسات التعليمية في تفع

الطالب. وضعف وجود برامج متخصصة لتنمية التفكير الناقد ومهاراته لدى الطالب؛ في ظل خلو المناهج 
الدراسية السودانية من مكونات تقوم بهذا الدور من خالل العملية التعليمية ذاتها؛ مما ال يجعل للمؤسسة 

تنمية التفكير الناقد عبر المناهج أو من خالل برامج مستقلة تصمم خصيصا  التعليمية في السودان أي دور ل
 لتنمية التفكير الناقد لدى الطالب.

واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات تجمل ضرورة استقصاء العوامل األسرية والثقافية والتعليمية 
 المعيقة للتكير الناقد والعمل على الحد منها.
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 تمهيد:
مالحظات العابرة والمدروسة للجوانب االجتماعية والتعليمية في السودان بالعديد من تنبئ ال

المشكالت الفكرية والسلوكية التي يمكن مالحظتها في الواقع الفعلي واإلفتراضي لألفراد؛ لتظهر 
بالرغم من كل ما يكتنفها  –خطورتها في كون أن األفراد يتعايشون معها بكل أريحية إللفتهم بها 

، وقد لكونها سببا أساسيا لكثير من المشاكل التى يعاني منها القطر السوداني حاليا من خطورة
تباينت هذه المشكالت بالدرجة التي قد يصعب معها التعبير عنها من خالل كلمات محدودة من 
شأنها أن تصفها بحجمها الحقيقي وتحديد آثارها الفعلية، وربما يقود التأمل في طبيعة تلك 
المشكالت إلى القول بأن الحل قد يكمن بشكل أساسي في تنمية ُممارسة األفراد للتفكير الناقد؛ 
فُمعظم تلك المشكالت توحي بأن سببها الرئيس يكمن في إنخفاض ُممارسة األفراد للتفكير الناقد 

كير في سياق التفاعل مع الذات أو مع الُمحيط بكل ما يشتمله من معطيات؛ لتكون تنمية التف
الناقد لدى األفراد بمثابة اإلجراء األجدى والُمعالجة األكثر فاعلية لحل تلك المشكالت المعقدة؛ 
ما كان منها في الحسبان وما لم يكن، وما هو موجود منها وما هو في طريقه إلى أن ُيوَجد، 

ظهور مشكالت وذلك تبعًا لما تمثله ُممارسة األفراد للتفكير الناقد من معالجة إستباقية تمنع 
جديدة، كما تعمل على الحل التلقائي للمشكالت التي هي في أساسها ناشئة عن تدني ُممارسة 
النقد الموضوعي في سياق الحياة المعاصرة التي تستدعي هذا النوع من التفكير كفرض واجب 

 الممارسة.
نشودة؛ لتبرز تبعًا يكون التغيير عادًة المخرج المتاح حين يفشل الواقع في تحقيق األهداف الم

لذلك ضرورة البدء برؤية جديدة للحصول على نتائج مختلفة؛ فعندما يجد اإلنسان نفسه أمام 
تحديات إبداعية هائلة فاقت كل ما تم إنجازه في تاريخ البشرية، ال يصح له أن يقف مكتوف 

تسبق خطوات  األيدي لتتجاذبه تيارات التغيير في كل إتجاه؛ وبما أن عملية تشخيص المشكلة
التخطيط لعالجها تكون مسألة التنقيب عن تحديات تنمية التفكير الناقد في السودان هي األهم 
بالدراسة من أجل بناء خطة إستراتيجية علمية تدعم خلق أجيال قادرة على إقامة المحاكمات 

تخاذ القرارات القويمة وحل المشكالت غير المألوفة بطريقة ذاتية، وذ لك بإعتمادها على العقلية، وا 
نقدها والتفكير فيها للحكم عليها والتعامل معها كما يجب؛ في ظل وتيرة التغيير المتسارعة 

 ومعطيات العولمة واإلنفجار المعرفي الذي يحتوي على معلومات باتت خارجة عن السيطرة.
 مشكلة الدراسة:

السوداني من حيث تعدد تتمحور مشكلة الدراسة الحالية فى أن الخصائص التى تميز القطر 
األعراق واألجناس والثقافات مع تمدد رقعته الجغرافية ذات المظاهر الطبيعية المتنوعة، وما ينشأ 
من هذا التنوع الساللي والثقافي والبيئي من تكوينات ذات سمات مميزة ومتباينة، وهذا التنوع 

فراد داخلها كيانات مختلفة ومتباينة الهائل ُموّزع على أرياف وُمدن السودان المختلفة؛ ليشكل األ
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تقطن في رقعة واحدة؛ مما يصعب من عملية تحديد مصادر الثقافة السودانية وحصر 
تتمثل مشكلة هذه الدراسة في محاولة إيجاد إجابات علمية عن األسئلة خصوصياتها بدقة،. عليه 

 التالية:
اء روح التفكير الناقد وسط ما المعوقات الثقافية التى يمكن أن تقف حجر عثرة فى اذك .1

 المجتمع السوداني؟
دورا فى عرقلة  أساليب التنشئة االجتماعية السائدة وسط األسر السودانيةهل تعلب  .2

 التفكير الناقد وسط أفرادها؟
ما التحديات التي تواجه تنمية التفكير الناقد في السودان على مستوى المؤسسات  .3

 التعليمية الرسمية؟
  :أهمية الدراسة 

 تتمثل أهمية الدراسة الحالية فى النقاط التالية:
في مجال التفكير الناقد كموضوع أساسي في  ةالنفسي ابراز اآلثار المترتبة على الجوانب .1

علم النفس المعاصر؛ لكونه يتعلق بتأهيل اإلنسان للعيش في توافق وتكيف أمثل مع 
 معطيات هذا العصر.

ة واألسرية والتعليمية التي تعوق تنمية التفكير الناقد أهمية التعرف على التحديات الثقافي .2
ية التفكير الناقد لدى بناء خطط إستراتيجية علمية لتنمللتنبيه ألهمية في السودان؛ تمهيدًا 

خطورة عدم تفعيل العقليات الناقدة والمبدعة لدى األجيال القادمة  للتحذير منالناشئة. 
 في السودان والعالم العربي عمومًا.

توفير معلومات علمية تساعد في توطين إستراتيجيات وبرامج تنمية التفكير الناقد في  .3
 ، التعليمية(.صوصيات القطر السوداني )الثقافية، األسريةالسودان وفقًا لخ

 أهداف الدراسة:
 التعرف على أبرز التحديات الثقافية التي تواجه تنمية التفكير الناقد في السودان. .1
لمعرفية والوجدانية والسلوكية التي تسود أساليب التنشئة التي تتبناها تحديد المالمح ا .2

 األسرة السودانية؛ فتتحدى عملية تنمية التفكير الناقد لدى الناشئة وتعيقها.
تأطير األسباب التي ال تتيح للمؤسسات التعليمية في السودان القيام بدورها في تنمية  .3

 لية التعليمية )الطالب و التالميذ(.التفكير الناقد للمخرجات البشرية للعم
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

على وضع أساس نظري علمي تبني عليه األسس العلمية  يعمل هذا الجزء من الدراسة 
لالجابة عن أسئلة الدراسة، وفى نفس الوقت تنبه للمشكالت التى ينبغي االنتباه اليها أثناء 

 الممارسة اليومية المعرقلة للتفكير الناقد وسط أفراد المجتمع.
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 أوال  : الحيثيات الثقافية لواقع التفكير الناقد في السودان :
سائل تحصيل المعرفة عند اإلنسان؛ إذ يمكن أن تتم بواسطة تعدد و ( إلى 2001ير الحسن )يش

ويالحظ أن  .فضاًل عن المعارف المتناقلة داخل الثقافة ،أو من خالل التجربة المباشرة ،العقل
  –إستخدام العقل  –مقارنة باألولى  –المعارف المتناقلة  –الثقافة السودانية تعتمد على األخيرة 

مما يشير إلى إنخفاض في تفعيل التفكير الناقد لدى أفرادها؛ فمن يالحظ المجتمع السوداني 
البسيط  يجد الثقافة الشفاهية اللفظية التي ال تعتمد إستخدام العقل بالدرجة التي تستوعب درجات 

جعل من الثقافة التفكير العليا )كالتفكير الناقد( هي السائدة في المجتمع الثقافي السوداني؛ بما ي
 السودانية أقل تقباًل لممارسة التفكير الناقد.

يمثل إختفاء معززات التفكير الناقد التي كانت سائدة في الثقافة السودانية القديمة واحدًا من 
( 2012التحديات الثقافية المعاصرة لتعزيزه لدى األجيال الحالية والقادمة؛ حيث يشير الطيب )

ريع الذي تحولت بفضله الحياة السودانية من مجتمع العصر الوسيط الذي إلى مالمح التغير الس
( 2012يشير الطيب ) حيثتتعمق فيه التقاليد الراسخة إلى أمة حديثة متأثرة بالحضارة الغربية؛ 

إلى ألعاب الصبية الشعبية والقصص واألحاجي التي كانت ترويها األمهات والجدات لتسلية 
ستثارة خياال تهم وأفكارهم فضاًل عن طرح األلغاز التي يتوجب على األطفال حلها ...  األطفال وا 

ختفتوما إلى ذلك من معززات التفكير الناقد التي كانت سائدة في الثقاف  .ة السودانية القديمة وا 
عن القصص واألحاجي في الثقافة الشعبية السودانية للحديث ( 2007المهل ) ويضيف

؛ فُتملِّك الحكمة التي كانت تسرد في أوقات الفراغ ألوان األدب الشعبيعلى أنها من أشهر وأوسع 
والعبرة والمعرفة؛ فالتجارب المنقولة من خاللها تمثل مادة تعليمية تربوية ُيرجى منها شحذ العقول 

ثرائها، فضاًل عن األلغاز التي كانت  طه بالتدريبات العقلية؛ حيث يتبارى تشحذ الفكر وتنشوا 
يراد اإلجابات الصحيحة لها، وهي عديدة ومتنوعة األطفال وا لكبار بسرعة وشوق ولهفة لحلها وا 

اإلنتشار في جهات السودان المترامي األطراف بحيث يصعب حصرها، وهي مجهولة المؤلف 
لتكون ثمرة من ثمار الثقافة الجماعية للمجتمعات الشعبية السودانية، ومن جانب آخر فقد سادت 

لتي كانت تمثل أقوال الحكماء التي تحقق اإلهتداء بما فيها من حكمة وحسن األمثال والحكم ا
توجيه ومثل أخالقية للسير على هديها في الحياة، واأللعاب الشعبية التي كانت سائدة وقتها أيضًا 

 كان لها من عظيم األثر ما يستثير العقلية الناقدة والمفكرة والمبتكرة لدى الناشئة.
( أن البيئة من الناحية النفسية تتكون من المجموع الكلي للمؤثرات التي 1994يضيف الريماوي )

يتلقاها الفرد منذ لحظة اإلخصاب إلى الموت؛ لتمتد تلك التأثيرات لتؤثر على الفرد عندما يذهب 
للدراسة أو للعمل أو حتى عندما يشاهد التلفاز أو يتصفح المواقع اإللكترونية، وتبعًا لذلك فإن 

ليس منغلقًا في المؤثرات الخاصة بمكان نشأته، وبذلك تعتبر طبيعة الثقافة السودانية الفرد 
المنفتحة على اآلخر والمرحبة بمعطياته بكل أريحية تحديًا ثقافيًا ال يكترث بتفعيل العقلية الناقدة 
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جماعة ( بما ُيطلق عليه " ال1983عند التعامل مع ذلك اآلخر والتأثر به، ويؤكد ذلك جيلفورد )
السيكولوجية "؛ حيث ينتمي الفرد من الجهة السيكولوجية إلى كل جماعة ُيشاطرها في نشاطها 
وسلوكها، ومن وجهة النظر هذه يمكن أن تعرف عضوية الفرد في جماعة ما بمقدار أهميتها له 

ستثارتها إياه، ال بالقياس إلى العوامل البيولوجية أو الجغرافية، ومن ثم يبرز تحدي إ نفتاح وا 
 .الثقافة السودانية وقد دخلت العولمة علينا قبل اإلستعداد لها

( أن الغزو الثقافي لم يطل المناطق الحضرية فقط؛ إنما تعداها ليشمل 2011يضيف أحمد ) 
كثير من المناطق الريفية التي ربما ال تصلها وسائل اإلعالم المحلية في الوقت الذي يمتلك فيه 
عالم فضائية تبث لهم مجموعة كبيرة من الثقافات الوافدة التي  عدد من سكانها وسائل إتصال وا 
ال تمت بأي صلة للثقافة المحلية، وبالتالي فإنها تؤدي دورًا أساسيًا في تشّرب األفراد بالثقافات 

 الوافدة في ظل غياب التحريض الثقافي السوداني لنقدها قبل قبولها. 
ي )بدون تاريخ( بتأكيده على أنه في بعض األحيان تــُحِدث طبيعة نبيؤكد ذلك المعنى بن 

مة على حدود الثقافات دون أن يسعى اإلنسان إليها ودون أن يريدها؛ حيث األشياء تراكيب ها
قل تأثير ما ُيعرف بــ "الحتمية الجغرافية" في تشكيل شخصية الفرد ؛ فمن الواضح أن اإلنسان 

بالرغم من أنه يمده بالبواعث  –منذ القرن العشرين لم يعد يتكون في إطار الوطن واإلقليم 
ث ال يستطيع أن يتخلص ؛ حييتكون على ضوء الحوادث العالمية إنما –لعميقة الحقيقية لمواقفه ا

خطيط عالمي لكون منابع أفكارها ومشاعرها والقضايا ؛ فالثقافة أصبحت تتمدد داخل تمن تبعاتها
؛ ال تستطيع لها و األعمال التي سوف تقوم بهااإلستفزازات التي سوف تستجيب التي تتبناها و 

لذلك فالعالم اليوم ينحو نحو اإلنصهار الثقافي الذي تجمع في أرض الوطن؛ و ذه جميعها أن ته
 .المكانية التي تكمن بينهمفراد رغم اإلختالفات الجغرافية و يقود إلى خلق تشابه بين األ

( مجموعة من سمات الشخصية الجمعية التي شكلتها الثقافة السودانية والتي 2010يطرح منير )
ي صميم التحديات الثقافية التي تواجه تنمية التفكير الناقد في المجتمع يرى الباحثان أنها ف

السوداني والتي تعزز من وجودها مكنونات عديدة داخل الثقافة السودانية، وقد عبَّر عنها بكونها 
" جينات سودانية " لكونها متغلغلة في الشخصية السودانية حتى إذا لم ترق بيولوجيًا إلى مستوى 

 ينًا، وهي:أن تكون ج
والتى يمكن  (2010الذي يمكن إستنتاجه من مجموعة السمات التي ذكرها منير ) التحدي األول

 وضعها فى النقاط التالية:
التي تعتبر من أكثر السمات أصالة ورسوخًا في الشخصية السودانية خاصة  "الطيبة" .1

هو " الغفلة " قبل ًا وهي تتعامل مع غيرها من الشخصيات؛ فالمعنى الشائع للطيبة عربي
تمع ؛ حيث تؤدي الطيبة في عفويتها المطلقة شديدة اإللتصاق بعفوية المجأي شئ آخر

قيمة خلقية لتدني ممارسة التفكير الناقد، كما أن مكانة الطيبة في الشخصية السودانية ك
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رفيعة ربما قبل أن تكون مسحة عفوية خلقتها طبيعة الحياة البسيطة على الناس؛ 
ها هنا يكمن في أن الطيبة نزلت منازل القيم الرفيعة في الوجدان السوداني  فالتحدي

متزاجها في ذلك الوجدان بقيم من قبيل الصدق والمروءة والنجدة هو ما يجعل من  وا 
إمكانية اإلطاحة والزحزحة لهذه السمة من الشخصية السودانية أمرًا ليس بالهين، ومما 

م على مبدأ " التشكك " الذي لن يكون له وجود مع " هو معروف أن التفكير الناقد يقو 
 حسن النية المفرط " الذي يمتلئ ويفيض به مفهوم الطيبة في الثقافة السودانية.

الشخصية السودانية شخصية مسترخية، واإلسترخاء على الطريقة : تعتبر  االسترخاء .2
من أصل إنجليزي يشير السودانية يمكن قراءته في كلمة عامية هي " الركلسة " المأخوذة 

إنها أن تفعل الشئ بال جهد وال هدف؛ على  (Relaxationإلى اإلسترخاء مجماًل )
عكس المعنى الحقيقي لإلسترخاء والذي يدل على التأمل النشط الذي يحفز إلى فعل 

ويرى الباحثان أن الشخصية السودانية ال تتصف بالكسل الذي يشير إلى  . نشط الحق
ونها نشطة جدًا ولكن في ال شئ؛ والصحيح أن الشخصية السودانية قلة النشاط؛ لك

نشطة ولكنها غير منجزة، وعدم اإلنجاز الذي يرتبط بها يمثل تحديًا ثقافيًا ومؤشرًا 
إلنخفاض ممارسة التفكير الناقد فيما يتعلق بتحديد أولويات حياتها وتنظيم أوقاتها 

ستثمارها؛ فالتفكير الناقد بمعناه الصحي ح ليس حصرًا على البيئة التعليمية فقط بل هو وا 
الفرد العلمية والعملية واالجتماعية ويدخل في  ةنشاط عقلي يمس كافة جوانب حيا

 عالقاته مع ذاته واآلخرين جميعًا.
لكنها ال تذهب بعيدًا في  ،شجاعةشخصية الشخصية السودانية تعتبر  :الشجاعة .3

المغامرة؛ إال أن قبر الشجاعة السودانية هي فكرة تتعلق بنظرية علمية مفادها " كل شئ 
ما بين الشجاعة و أو ال شئ " أما ما بين اإلثنين فهو جدير بعدم االهتمام واإلسترخاء؛ 

ر متعقل والحماقة تقترب الشخصية السودانية نحو الحماقة التي تشتمل على إنفعال غي
؛ على سبِّب الذي عادًة ما يكون عابراً يأتي من الالوعي ثم ال يلبث أن يزول بزوال الم

عكس الشجاعة التي تبنى عادًة على نوع من القرارات والمحاكمات العقلية المتأنية؛ 
، وهذا تحدي ثقافي آخر عة السودانية "التفكر" لكنها "تنفجر"خالصة القول أن الشجا

 .وفقًا للثقافة السودانية السائدة دللتفكير الناق
هنالك طبع مركب في الشخصية السودانية ِبِعشق البساطة وكراهية التعقيد؛  :البساطة .4

كدافع ميل لمعالجة أمورها على نحو يخلو من أي شكل من أشكال التعقيد حتى إذا كان 
ل أن التفكير يربط الباحثان هذا الميل بالفهم السائد حو  .مهمًا في عرف العصر الحديث

ذي بات يحمل في كل األمور يعقد الحياة؛ في ظل العولمة واإلنفجار المعرفي ال
لم تعد مسألة ممارسة التفكير الناقد في سياق ، وعليه السيطرةمعلومات ومعارف تفوق 
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الحياة اليومية خيارًا بقدر ما هي ضرورة لكي نظل على قيد الحياة، وهذا ما ال تستطيع 
 دانية إستيعابه حتى اليوم.الشخصية السو 

سلوكيات العيش في القرى بصدق وحب بلشخصية السودانية متشربة اتبدو  :المجاملة .5
كبيرين، وأبرز ما ظلت تحتفي به من أخالق القرية " المجامالت "؛ فربما يقبل الفرد في 

ه أو يسلك سلوكًا دون أن يقتنع به، وكل  ذلك ليس الثقافة السودانية فكرة أو يناصر توجُّ
لشئ سوى المجاملة لآلخر في قبول فكرته أو القيام بسلوكه، وهذا ما يتنافى جملًة 
وتفصياًل مع ما يتطلبه التفكير الناقد من ممارسة نوع من اإلحتكام للعقل ووزن األمور 
قبل قبولها أو رفضها، وبذلك تتمثل " المجاملة " كواحدة من السمات التي تلتصق 

السودانية وتعيق ممارسة النقد الموضوعي البعيد عن التحيز  بالشخصية األساسية
 والمجاملة.

ألنها ترى أن من الحكمة عدم  بالتفاصيلالشخصية السودانية ال تهتم : اهمال التفاصيل  .6
إضاعة الوقت فيما هو إنصرافي، وتبدو كل التفاصيل إنصرافية في تقدير السوداني عدا 

! ، ومما هو مقرر من ِقبل علماء نفس تماعيةمنها بصلة إلى حياته االج ما يمت
عطائها مكانتها عند إدراك المواقف من جوانبها المختلفة  التفكير أن مالحظة التفاصيل وا 
يعتبر أس وأساس العملية النقدية التي تهدف للتوصل إلى أحكام صائبة بناًء على تلك 

 التفاصيل التي ال تلفت إنتباه الشخصية السودانية غالبًا. 
؛ حيث ح المتغلغل في الشخصية السودانيةصفة وثيقة الصلة بالتسام هىو  :االستسالم .7

كذلك فإن التسامح إرتبط في  رفع الرايات البيض في مواجهة التحديات الفكرية والعلمية؛ت
وعي السوداني بغياب روح المقاومة والتحدي لما قد تنطوي عليه تلك الروح من الال

والعدوانية ال  هناك فرق بين النقد الموضوعي؛ لكن  –وفقًا للثقافة السائدة  –عدوانية 
تدركه تلك الثقافة تجعلها أكثر وداعًة وسلبية، وبذلك تقترب الشخصية السودانية نحو 

 ة والتي هي على الطرف النقيض للشخصية الناقدة المستقلة.الشخصية المقلدة والمساير 
وتعيق تنمية التفكير الناقد؛  التي تسود الثقافة السودانية إستنتج الباحثان مجموعة من السمات

لدى الفرد السوداني؛  داء الرأي والقيام بالسلوك نادرا الحدوثالتفكير قبل إب منها ما يرتبط بكون
ال تهتم الشخصية السودانية بأن تسأل نتماءات والعادات والتقاليد، كما اإل حيث تقودنا غالباً 

)لماذا؟ ، كيف؟ ، ما المبرر؟ ، ما الدليل؟ ...الخ( في الحياة االجتماعية اليومية وحتى في 
التعامل مع المعلومات التي ترد من وسائل اإلعالم واإلتصال على إختالفها، وهي ال تستعجب 

ثير من األشياء التي تستدعي ذلك؛ مما ال يحفز ممارسة التفكير الناقد وال تستغرب )!( في ك
تخاذة كملمح مهم ألسلوب الحياة ال تعمل الشخصية السودانية ذي يمارسه السودانيون، وقد وا 

 البسيطة على إدخال الجد بالهزل وتمارس الالمباالة كثيرًا.
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المحاكمات العقلية الموضوعية يتولد أن الفكر الرفيع والمبدع والقائم على يعتقد الباحثان 
ويتأثر بثقافة المجتمع والتكوين النفسي للمفكر الذي تشكله وتؤثر فيه تلك الثقافة ذاتها، والتي 
ينبغي أن تتمتع بتوفير األمن الفكري الذي يتضمن إتاحة جو آمن لممارسة التفكير والتعبير عن 

ق أو خوف من ردة فعل اآلخر الذي ينتمي منتوجات تلك العملية التفكيرية دون توجس أو قل
شاعة الحرية الشخصية  للثقافة ذاتها، فضاًل عن دعم تقدير الذات لدى أفرادها لممارسة التفكير وا 
التي تدعم بقوة هذا اإلتجاه الداعم لشحذ العقول المفكرة وتشجيعها وتقبل الجماعة لألراء واألفكار 

المعروف أنه كلما توافرت درجة من الحرية ودعم  القائمة على الموضوعية والواقعية، ومن
نشط الدماغ وتحرر  زادمحاوالت حل المشكلة والمحاكمة العقلية في ثقافة المجتمع المحيط بالفرد 

وأضاء، وهذا ما ال توفره الشخصية الثقافية السودانية حتى تكون داعمًا لتنمية التفكير الناقد لدى 
 أفرادها.

 :لواقع التفكير الناقد في السودانالحيثيات األسرية  .ثانيا  
توجد مجموعة من أساليب التنشئة اإلجتماعية في السودان تربي الناشئة على الُمسايرة وتتحدى 

يث سيتم تناول تفعيل التفكير الناقد بصورة مباشرة أو ضمنية غير مباشرة، وفيما يلي من حد
تعتبر السودان؛ حيث تنمية التفكير الناقد في تدعم  تي اللااألسرية  مجموعة من الممارسات

بمحفزات الذكاء واإلستعدادات العقلية للطفل  األسرة السودانية في عمومها غير واعية غالباً 
عمومًا حتى تحفزها؛ بل تعمل على تعطيل كثير من السمات واإلستعدادات الفطرية لدى أبنائها؛ 

ل ومحاربة نشاطه الزائد نحو إكتشاف ما حوله، كما ال من خالل اإلنزعاج من كثرة أسئلة الطف
تتيح له ممارسة القراءة الجادة واإلطالع المتعمق من خالل إقتناء الكتب أو زيارة المكتبات 
العامة، ومن جانب آخر ال تدعم قدرة الطفل على توليد األفكار وال تعزز قوة المالحظة لديه 

ية روح عدائية نحو ميل الطفل لإلحتكاك بمن هم أكبر منه والمبادرة، كما تظِهر األسرة السودان
سنًا رغم أهمية ذلك في أن يكتسب منهم كثير من العادات العقلية التي ترتبط بالمحاكمات العقلية 
الراشدة التي من شأنها أن تمثل نماذج حية تدعم ممارسة الطفل للتفكير الناقد؛ بحيث يتحدد 

أغلب األسر السودانية تسير في اإلتجاه المعاكس؛ فهي غالبًا ال التحدي األسري ها هنا في كون 
، كما أن ثقافة إحترام رغبات الطفل غائبة في مقابل أبنائهاتشجع ممارسة اإلستقالل الفكري لدى 

وجود نوع من التسلط واإلكراه وعدم وضع إعتبار لرأيه في سياق أساليب التنشئة األسرية 
سائد لدى اآلباء، ومن جانب آخر فإن التربية السودانية كثيرًا ما تفتقد الممارسة والوعي التربوي ال

وفيما يلى عرض  .ها العملية التفكيرية النقديةإعطاء الناشئة قدرًا من الثقة في الذات والتي تتطلب
 موجز ألهم اخفاقات األسرة السودانية فى هذا الجانب:
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المالحظ في المجتمع العربي عمومًا والسوداني على وجه خاص أن : األحاجي السودانية .1
الشئ الذى تواجه بردة فعل من األسرة المتضمنة فى االحاجي المنتوجات الفكرية الرفيعة 

على خفض ثقة أبنائها في عملياتهم التفكيرية وتقلل فرصة ظهور أجيال مفكرة  يعمل
 األفراد للتفكير الناقد واإلبداعي مستبعدًا.وواثقة في منتوجها الفكري، مما يجعل ممارسة 

أدى مما تغير الحياة واإلنتقال من نظام األسر الممتدة إلى األسر النووية  وذلك بسبب
ثراء  إلى غياب سرد األحاجي كأسلوب تربوي مهم لشحذ عقول األطفال والناشئة وا 

جدة( التي كان لها المجتمع السوداني بشخصية الحبوبة )ال . وترتبط االحاجي فىخيالهم
حضور قوي جدًا في المواقف التي تهم األسرة باإلضافة إلى أنها من روافد القصص 

في  اكبير  اتلعب دور كانت والحكم واألمثال وهي بال منازع مصدر األحاجي والحكايات، و 
حياة أحفادها وتساهم بشكل كبير في تمرير التجارب األخالقية والتربوية والسلوكية لهم؛ 

 أصبحوبذلك  .أن الحياة العصرية أدت إلنحسار دورها المهم الذي كانت تقوم به إال
ت الفضائية واأللعاب القنواكللحبوبة لبدائل الحديثه ليميلون األسر السودانية أطفال 

؛ وتبعًا لما تقدم يعتبر تهاوي دور الجدة في تنشئة األطفال في األسرة اإللكترونية
الحجوة من ثقافة التربية كواحدة من وسائل التربية الداعمة السودانية المعاصرة وغياب 

 للتفكير الناقد تحديًا أسريًا في عدم تفعيله.
الخدمات االجتماعية نسق من البرامج المنظمة تعتبر  :ضعف الخدمات االجتماعية .2

؛ إال أنه على عدته تحسينًا للموارد اإلنسانيةللنشاط الذي يكفل حماية اإلنسان ومسا
الخدمات االجتماعية والعمل االجتماعي في السودان فقد زادت معطيات االنفجار ضعف 

السكاني من الضغط على ما هو متاح من تلك الخدمات اإلجتماعية وبرامجها العالجية؛ 
في مجال تنمية  –الذي تمثله األسرة   –مما عاق وصول خدماتها إلى قاع المجتمع 

دمة االجتماعية تلك ال تمتلك الفهم المتعلق بأهمية التفكير الناقد، كما أن مؤسسات الخ
تنمية التفكير الناقد في حل كثير من المشكالت االجتماعية، ومن ثم ال تدخل مسألة 
تنمية التفكير الناقد ضمن األولويات التي تعمل على تحقيقها مؤسسات الخدمة 

السودانية مصدرًا تثقيفيًا االجتماعية السودانية بصورة مقننة ومدروسة؛ مما ُيفقد األسرة 
 ثرًا بأهمية تفعيل التفكير الناقد لدى أبنائها.

يرى الباحثان أن األسرة السودانية البسيطة ال تدرك معيقات تفعيل التفكير الناقد لدى أبنائها؛ 
حتى تقوم وفقًا لذلك اإلدراك بالتخلص منها في ظل جهودها لتنشئة سليمة معززة للتفكير الناقد، 

المظاهر السلوكية التالية الواضحة فى سلوك الطفل عجزا واضحا لمؤسسات التنشئة وتدل 
األسرية فى تعزيز الثقة فى أبنائها البراز قدراتهم التفكيرية، وذلك فى مجموعة المظاهر السلوكية 

 :التالية
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 .الناقد لديه تحد من فاعلية تنمية التفكيردافعية الطفل للتعلم واإلنجاز  تدني مستوى .1
 .هحمل الضغط الذهني ُيعد من معيقات تفعيل تفكير الصبر وتفاض قدرة الطفل على نخا .2
لفظية تولِّد اإلحساس على تحويل األفكار إلى سلوكيات عملية أو الطفل قدرة  ضعف .3

التي تعتبر ُمتطلب أساسي  ؛ممارسة التفكيرميله نحو اليأس؛ مما يحد من باإلحباط و 
 لتنميته .

القدرة على التركيز تعد من أكثر ُمعيقات تنمية التفكير الناقد عند  تشتت اإلنتباه وعدم .4
 الطفل.

ل أمام ؛ خوفًا من النقد أو الفشة والمبادرة في مواقف التفاعلإنخفاض مستوى الُمبادأ .5
 .اآلخرين

تشبُّث الطفل باألنماط المعتادة من الحلول التي كانت كفؤة في الماضي؛ لكنها لم تعد  .6
و فاعلة في الحاضر؛ هروبًا من بذل أي مجهود عقلي لبناء حلول جديدة؛ حلواًل مقبولة أ

فاألشياء المتعلمة تعلمًا زائدًا )الُمتكررة( ربما تثبِّت الطرق الروتينية لعمل األشياء لدرجة 
 يعوق التفكير. Habitualأّن النمط العادي 

كير لديه التف ن ينميتفاعل الذي من شأنه أعلى ال دني الثقة بالنفس يحجم قدرة الطفلت .7
 .على الدوامالعقلية بقدراته  إلى المستويات العليا والمتقدمة؛ حيث يشك الطفل

اإلندفاع وهو سلوك إنفعالي وثيق الصلة بالتفكير الناقد ويؤدي تعديله إلى فرصة تفكير  .8
 .لدى الطفلأفضل 

 اإلعتمادية المفرطة على اآلخرين. .9
 التفكير الناقد في السودان : ثالثا  : الحيثيات التعليمية لواقع

رعاية فئة كبيرة من التالميذ فيما يتعلق القول بأن المؤسسات التعليمية في السودان تهمل يمكن 
تنميتهم الشخصية وتفعيل التفكير الناقد لديهم؛ حيث عملت المنحنيات الجرسية للذكاء وفقًا لعمر ب
نحو ما يمكن تسميتهم " طرفي المعادلة "  ( على توجيه المؤسسات التعليمية كل اإلهتمام2006)

لكونهم من ذوي الحاجات الخاصة التي تحتاج بدورها إلى عناية ورعاية خاصة؛ فأهملت بسخاء 
وتأفف ذلك الكم الهائل من التالميذ والطالب وهم القلب النابض غالبًا، وبذلك فإن الغالبية 

فية لتفجير طاقاتهم الفكرية بإعتبارهم ال العظمى من التالميذ والطالب ال يجدون الرعاية الكا
يمتلكون سمات خاصة تستدعي تلك العناية الخاصة، ومن ثم يضيع دور المؤسسات التعليمية 

 الغالبة.في تنمية القدرات العقلية وتفعيل التفكير الناقد لدى الفئة الوسطى 
مذتها على مواجهة الثورة ( فالمدارس في السودان اليوم تقليدية ال يقوى تال2006وفقًا لعمر )

من معلومات قابلة للنسيان، وحفظ المعلومات أصبح واحدًا من  يحفظونالرقمية وال يتخرجون بما
إلعادة  تبني مجموعة من األساليب المعاصرة مواصفات اآللة التي صنعها اإلنسان؛ فال بد من
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قيق التعلم والتزود بالمعرفة لحل تنظيم وبناء المناهج العادية؛ فالتعليم بشكله التقليدي فشل في تح
مشكالت الحياة ومواكبة التغيير المتسارع في البيئة االجتماعية والتقنية والمعرفية المعاصرة؛ 
لتبرز أهمية إعادة تشكيل المدارس حتى ال يتخطاها الزمن؛ فالمجتمع حين يتغير على المدارس 

 .أن تواكب ذلك التغير لكونها ليست بمعزل عنه
التفكير المحدود يميلون إلى  أن الطالب ذوو نتيجة نوعية مفادها( إلى 2006) رتوصل عم

التخصص العلمي في حين يميل ذوي التفكير اإلبداعي المنطلق إلى التخصص األدبي؛ ليبرز 
تحدي جديد للمؤسسات التعليمية السودانية نحو تنمية التفكير الناقد واإلبداعي لدى الطالب وفقًا 

سسات التعليمية في السودان؛ مما لنتائج هذه الدراسة؛ حيث أن هذا الفهم معكوس تمامًا في المؤ 
يجعل اإلهتمام والرعاية التي تستثير تفكير الطالب ذوي القدرات العقلية الخالقة من التخصصات 
األدبية غير متاحة؛ ألن الواقع يشير إلى أن اإلهتمام الذي توليه المؤسسة التعليمية يصب 

 لصالح فئة التخصص العلمي من الطالب.
م ُينتبه حتى اآلن في السودان إلى أهمية بذل جهود مقننة لتفعيل التفكير الناقد يرى الباحثان أنه ل

من خالل تصميم المناهج المعززة لممارسة التفكير الناقد في المراحل اإلبتدائية والجامعية، 
والحال كذلك في تحديد طرائق التدريس المتبعة وفي عملية صياغة اإلمتحانات النموذجية التي 

الطالب على التفكير والنقد واإلبداع؛ حيث تقدم في المؤسسات التعليمية السودانية  تقيس قدرة
على نطاق التعليم األساسي والعالي مناهج وطرق تدريس وتقويم ال تدعم ذلك اإلتجاه؛ فهل 
التعليم في السودان هو ُمجّرد تلقين وتحفيظ للمعلومات التي تجاوزها الزمن؟ ، هل التعليم العالي 

لسودان ُمجّرد تمامًا من تنمية شخصية الفرد وعقله؛ لينحصر دوره فقط في تقديم المعلومات في ا
في ظل  -للطلبة بطريقة ُمِملة وغير جاذبة للطلبة أنفسهم؟ وهل أصبح الُمتعلم في السودان 

تي ال يختلف عن غير الُمتعلم إال بقدر المعلومات التي حفظها، وال -إهمال تنمية التفكير الناقد 
 ؟.يمكن أن يفقدها مع مرور الزمن بِفعل النسيان

يمكن تأكيد ذلك بما تمت مالحظته عند اإلعداد لهذه الورقة حيث تم الوقوف على طبيعة 
المقررات الدراسية وطرق التقييم األكاديمي المتبعة في مرحلة األساس بإعتبارها األكثر إستيعابًا 

عي؛ حيث تركز المقررات الدراسية بمرحلة األساس في لألفراد مقارنة مع مرحلة التعليم الجام
السودان على تمليك التالميذ قدر محدود من المعلومات ليتقبلوها بطريقة جامدة تمامًا وبعيدة عن 

، كما أن طريقة التقييم األكاديمي المتبعة في لميذ لها بممارسة التفكير الناقدمعالجة الت
؛ مما هي على شاِكلة إكمال الفراغ واإلختيار من متعدد شرةمباالسئلة األاإلمتحانات تركز على 

. وما إلى ذلك ؛ بل حتى األسئلة التي ُيرجى منها صح أو خطأ والمزاوجة بين قائمتينواإلجابة ب
أن تتحدى تفكير التلميذ وتنميه ، مثل : علل لما يلي أو فسر أو ... الخ يتم فيها تحفيظ التلميذ 

ومن ثم  ،وب ليكون دوره محصورًا في حفظه لهذا التعليل أو ذاك التفسيرللتعليل والتفسير المطل
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إسترجاعه في اإلمتحان !! ؛ فهل هذه األسس التي تقوم عليها مقررات مرحلة األساس الحالية 
ستثمار طاقاتهم للمستقبل ؟ .  في السودان قادرة على تنمية التالميذ عقليًا وا 

عمومًا تهتم بالكم في مقابل الكيف؛ فالمواد التي تشتملها  يرى الباحثان أن المناهج السودانية
المتغيرة وغير الثابتة في ظل  –العملية التعليمية كبيرة العدد وتحوي قدر كبير من المعرفة 

التي تستهدف إيصال أكبر قدر منها للطالب، كما أنها غير جاذبة وال تثير  –إنفجار المعرفة 
راتهم العقلية؛ التي تتحمل مناهج أكثر قوة وعمق وتعقيد من تلك تفكير الطالب لكونها أقل من قد

التي يدرسونها؛ ليسوقهم جمود المناهج العادية التي تدرس لهم إلى الشعور بالملل وعدم الرغبة 
في ممارسة أي نوع من التفكير الرفيع والمبدع لكونها ال تستثيره أساسًا، كما أنه وبالرغم من تعدد 

وسائله وثراء الشبكة العنكبوتية بالمعارف المثيرة والباعثة على ممارسة التفكير؛ وسائط التعليم و 
لتعزيز تفكير الطالب؛ حيث ال يوجد في الكثير  المدارسلكن كل ذلك لم ُيستتبع بتوظيفها في 

من المدارس السودانية من الوسائل التعليمية سوى لوحة المعلم الذي يقف على مدار اليوم 
واحدة خالية من اإلثارة؛ حتى يكاد التلميذ يفوق مدرسه بما يلتقطه من وسائل  يتحدث بوتيرة

 اإلعالم واإلتصال المختلفة؛ حيث لم ينتبة المعلم إلى أنه يخاطب طفل القرن الواحد والعشرين.
( عن وجود جدل كثيف يدور حول المناهج بالمدارس السودانية؛ بالرغم من 2014يتحدث عمر )
التي يقوم بها المركز القومي للمناهج من فترة إلى أخرى؛ فإن التجديد والتطوير  عمليات التنقيح

يعتبر أهم آليات عصر العولمة؛ مما يستدعي إعادة النظر في مناهج التعليم العام والعالي 
لمواكبة ُمستجدات إنفجار المعرفة، وقد أجمع خبراء تربويون مشاركون في الورشة التحضيرية 

تجاهات التطوير " ببخت لمؤتمر التعلي م العام الثالث؛ حول " مناهج التعليم العام .. الواقع وا 
الرضا على وجود قصور وخلل في المناهج الحالية كما إنتقدوا نظام التقويم بالمدارس، فضاًل عن 
إتفاقهم على وجود إشكاالت تعيق السعي نحو اإلصالح والتجديد والتطوير، كما يضيف صالح 

( أن منهج مرحلة األساس الحالي يعمل على تضييق أفق التالميذ ، كما أشار إلى 2014الدين )
أن إمتحانات مرحلة األساس في الخمسة عشر عامًا األخيرة نزلت إلى مستوى التلميذ المتدني ؛ 

؛ ليمثل كل ذلك العكسفي الوقت الذي يجب فيه أن يرتفع التلميذ إلى مستوى اإلمتحان ال 
ات تأثير عميق في إعاقة دور المؤسسات التعليمية في السودان كمعزز للتفكير تحديات تعليمية ذ
 الناقد لدى الناشئة.
( في مؤلفه " التربية في السودان واألسس االجتماعية والنفسية التي 1947يشير عبد المجيد )

 قامت عليها )من أوائل القرن السادس عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر( " إلى أن وزارة
المعارف حينها عملت على إصالح المناهج بمدارس السودان عبر مؤسسة " بخت الرضا " 
والتي تعتبر قرية تعليمية نموذجية في ذلك الوقت، أنشئت وبها عدد من المدارس التجريبية في 
مراحل التعليم المختلفة، وفيها توضع المناهج وتنقح بواسطة لجان مختلفة، ويتم إختيار الصالح 
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للتجربة وتجربته وتأليف الكتب الالزمة للتلميذ والمعلم وفقًا لهذا المنهج الُمجرَّب، وهذا ما منها 
تفتقده المناهج السودانية اليوم فلم تعد بخت الرضا اليوم كاألمس فيما يتعلق بتصميم المناهج ؛ 

العقلية والمعرفية مما أثر سالبًا على دور هذه المناهج في تفعيل التفكير الناقد وغيره من القدرات 
 والوجدانية المهمة للتالميذ؛ والتي كان من الممكن تمليكها لهم من خالل المناهج الدراسية.

( أن التعليم الرسمي في السودان كان يتم عن طريق مؤسسة الخلوة التي 2012يذكر الطيب )
الناقد رغم عفويتها التي يرى الباحثان أنها تميزت بمميزات لها فاعليتها في مجال تعزيز التفكير 

( في مؤلفه "دراسات سودانية في التربية والثقافة" إلى أن 1995تتم من خاللها، ويشير إبراهيم )
الخالوي عندما كانت تعبِّر عن المؤسسات الرسمية للتعليم بالسودان في وقت سابق نجحت في 

ا على عكس ما هو منظور تعليم التالميذ وتربيتهم وفي وضع منهج يلبي رغبات المجتمع حينه
شكلة في مناهج المدارس اليوم؛ فالمناهج المدرسية غير مرتبطة بالواقع المعاش اليوم وهذه م

، والخلوة بجانب وظيفتها األساسية كمكان لحفظ القرآن الكريم وتعليم كبيرة ترتبط بتصميم المناهج
دار للشكوى ومكان للتقاضي وحل القراءة والكتابة ومبادئ الدين اإلسالمي؛ كانت تعتبر بمثابة 

المشكالت؛ مما عمل على توفير نماذج حية لهؤالء األطفال في تلك األعمار الصغيرة لممارسة 
التفكير الناقد بطريقة واقعية تمس حياتهم الفعلية التي يعيشونها ويحياها مجتمعهم المحيط؛ لم 

 يجدها تلميذ اليوم في المدرسة.
للتفكير الناقد بُمعطيات عديدة يرى الباحثان أنها غير متوفرة في البيئة تتميز البيئة الُمحفزة 

 ( فيما يلي :2010التعليمية بمؤسسات التعليم في السودان؛ ُيلخصها أبو جادو و نوفل )
 بيئة تدعم األمان النفسي. .1
 الحرية الفكرية. .2
 .إحترام اآلخر .3
 .إعطاء قيمة للحقيقة و المصداقية .4
 فكير الناقد لدى الطالب.مدرب ليدعم الت أستاذ .5

 رابعا  : الدراسات السابقة :
الحظ الباحثان ندرة الدراسات األجنبية والعربية والسودانية التي بحثت التفكير الناقد وفقًا لدالالته 
المعتمدة في هذه الدراسة؛ بإعتباره ذلك النوع من التفكير الذي يستهدف بشكل أساسي الوصول 

يم الخلقية إلى أحكام حول األشياء في حياة الفرد بشكل عام؛ بحيث يتضمن قيمة الحقيقة والق
والجمالية...الخ؛ فقد حصرت دراسات التفكير الناقد هذا المتغير النفسي في حدود ضيقة جدًا، 

إستهدفت الدراسات التي تم الحصول عليها حول التفكير الناقد؛ قياس ( فقد 2014ووفقًا لعابدين )
مات الشخصية فكير الناقد ببعض سمهارات التفكير الناقد لدى الطالب أو إختبار عالقة الت

، أو تنمية التفكير الناقد في مادة دراسية محددة، أو يرات الديمغرافية الخاصة بالطالبالمتغو 
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إختصار ، وب... وما إلى ذلكإختبار أثر البيئة الصفية أو البرامج اإللكترونية على التفكير الناقد 
فكير الناقد في حدود ضيقة األجنبية في عمومها قد حصرت التفإن الدراسات السودانية والعربية و 

بتنميته منذ وقت و التفكير الناقد بحث وبالرغم من بدء اإلهتمام ب "المؤسسة التعليمية"؛تتمثل في 
في تناول هذا المجال البحثي المهم،  -منذ ذلك الوقت  -ُمبِكر فقد إستمر هذا النقص الكبير 

فكير الناقد وفقًا لمدلوله العام والشامل الت اا تناولتميرى الباحثان أنه لدراستينوفيما يلي ملخص 
 الذي تعتمده الدراسة الحالية:

تصميم مقياس مهارات التفكير الناقد لدى طالب الجامعة في ( 2008عبد المعاطي ) دراسة
إستهدفت الدراسة تصميم مقياس لقياس مهارات التفكير الناقد لدى طالب  :عصر المعلوماتية

خلص ، و ساب صدقه وثباتهاقد في عصر المعلوماتية ومن ثم حالجامعة يتناول التفكير الن
تكوَّن من خمسة مهارات رئيسية، هي: مهارة تحديد الباحث غلى أن القدرة على التفكير الناقد 

الفكرة الرئيسية التي يدور حولها موضوع ما، مهارة جمع المعلومات المتعلقة بموضوع ما، مهارة 
 مهارة التحليل، مهارة تقويم الحجج.تحديد التناقض في المعلومات، 

فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تنمية ُممارسة ( 2014الدراسة السودانية: دراسة عابدين )
هدفت إلى بحث فاعلية برنامج  :التفكير الناقد لدى طالب قسم علم النفس بجامعة الخرطوم

م النفس بجامعة الخرطوم، إرشادي جمعي في تنمية ُممارسة التفكير الناقد لدى طالب قسم عل
اتبعت الدراسة المنهج التجريبي من خالل استخدام تصميم المجموعتين الُمتصلتين مع قياس " 

بعدي "، تمثلت أهم نتائج الدراسة في وجود فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى   -قبلي 
البعدي في التفكير (  لدى طالب قسم علم النفس بجامعة الخرطوم بين القياسين القبلي و 0.05

الناقد لصالح القياس البعدي؛ مما يشير إلى فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تنمية ممارسة 
 الطالب للتفكير الناقد في سياق حياتهم اليومية.

يتضح مما سبق أن تحديد مهارات التفكير الناقد وممارستها يعمل بدرجة دالة على تنمية التفكير 
 ات المستهدفة.الناقد وسط الفئ

 منهج الدراسة :
( أن يكون 2007تم إتباع المنهج الكيفي في إجراء هذه الدراسة والذي يتطلب وفقًا ألبو عالم )

الباحث هو أداة بحثه بأن يقوي من قدرته على المالحظة واإلستقصاء للسلوك؛ حيث يعتمد 
االستقصاء الكيفي على الطرق الميدانية مثل المقابالت الشخصية والمالحظة الميدانية غير 

ة وتحليل الوثائق كأدوات رئيسة في جمع البيانات، ويتم التعامل مع البيانات في هئية المحدد
كلمات بداًل من األرقام واإلحصاء، ويبدأ البحث بأن يحدد الباحث لنفسه دورًا كمالحظ أو ناقد أو 
ستخدام  ...الخ، وتتحدد موثوقية البحث الكيفي بإستخدام مصادر متعددة لجمع البيانات وا 

ظين متعددين وطرق متعددة، كما يتم جمع البيانات وتحليلها في نفس الوقت بحيث يرتبط مالح
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ذلك بشكل جذري بهذه الظاهرات والوقائع ويكون نابعًا من البيانات المرتبطة بها؛ فموضوعية 
البحوث الكيفية تعتمد على التنوع في المحكات المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها، كما يمكن 

ل بأنه ال بد من التعـامل مع البيانات وتحليلها بطـريقة تتـسم بالموضوعية والواقعـية حـتى القو 
 يصـدق إطالق وصـف "بحث علمي" على الدراسة الكيفية الُمراد إجراءها .

 نتائج الدراسة:
الباحثان فى هذا الجزء باستعراض أهم النتائج التى تم التوصل اليها من خالل  يقوم 

دراسات السابقة فى هذا المجال، وذلك من خالل وضعها فى نقاط يمكن من خاللها استقصاء ال
وضع توصيات عامة لتنمية التفكير الناقد فى السودان، وفيما استعراض لهذه النتائج حسب 

 أهداف الدراسة:
 التحديات الثقافية لتنمية التفكير الناقد في السودان، هي : أوال  :
حيث تختلط فيها المفاهيم االفريقية القديمة مجهولة المصدر  تعتبر الثقافة السودانية .1

في ظل عدم وجود دراسات إستطالعية  واألفكار المسيحية والثقافة العربية المسيحية
تحاول التعرف على طبيعة الثقافة السودانية المعاصرة لمعالجة قضايا المجتمع السوداني 

 بما فيها قضية تنمية التفكير الناقد.
ثنيات واألعراق في السودان يقود إلى تعدد ثقافي يتحدى إمكانية تفعيل الثقافة تعدد اإل .2

السودانية لتنمية التفكير الناقد لدى الناشئة؛ لكونها نابعة عن إثنيات وبيئات مختلفة ال 
 تتقبل توحيد نوع الجهد المبذول للتعامل معها.

" المعارف المتناقلة " كوسائل رئيسة لتحصيل المعرفة  علىالثقافة السودانية اعتماد  .3
مقارنة بإستخدام القدرات التفكيرية؛ حيث تقودنا غالبًا اإلنتماءات والعادات والتقاليد، 
وتمثل الثقافة الشفاهية )اللفظية( التي ال تعتمد على ممارسة نوع رفيع من التفكير هي 

 ممارسة للنقد.السائدة؛ بما يجعل الثقافة السودانية أقل 
نتاج المعارف  .4 يوجد تحدي ثقافي في الشرق عمومًا يفترض تفوق الغرب في الفكر وا 

المبدعة والخالقة؛ يقود إلى إنخفاض الثقة في ممارسة اإلنسان الشرقي للتفكير، فضاًل 
عن عدم إخضاع الفكر الغربي للنقد بإعتباره فكرًا خالقًا ال يقبل النقد؛ مما يشكل تحديًا 

 يًا خطيرًا لتفعيل التفكير الناقد في السودان بإعتباره جزءًا من الشرق المهزوم فكريًا.ثقاف
إختفاء معززات التفكير الناقد التي كانت سائدة في الثقافة السودانية القديمة مقارنًة  .5

بالثقافة المعاصرة؛ كاألحاجي واأللغاز والعاب الصبية الشعبية والحكم واألمثال؛ فتالشت 
 لذلك إيجابياتها المرتبطة بإستثارة خيال الطفل وشحذ ذهنه لممارسة التفكير الناقد.تبعًا 

تتصف الثقافة السودانية بنوع من األريحية في اإلنفتاح على اآلخر؛ مما يشكل تحديًا  .6
 ثقافيًا يظهر في عدم اإلكتراث بتفعيل العقلية الناقدة عند التعامل مع اآلخر والتأثر به.
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ة " من السمات األكثر رسوخًا في الشخصية السودانية، ويمكن إعتبارها تعتبر " الطيب .7
تحديًا ثقافيًا لتنمية التفكير الناقد؛ ألن التفكير الناقد يقوم على مبدأ " التشكك " الذي 

 يتالشى مع "حسن النية المفرط" الذي يشير إليه مفهوم الطيبة في الثقافة السودانية.
ي إتخاذ القرارات؛ إال أن الشجاعة السودانية "ال تفكر" الشخصية السودانية شجاعة ف .8

ولكنها "تنفجر" تبعًا لمعطيات وجدانية أكثر من كونها معطيات عقلية موضوعية؛ ليس 
بسبب ما تنطوي عليه العملية التفكيرية من تعقيدات بقدر ما تتطلبه من طولة بال؛ ال 

 انية التي ال تأخذ وقتًا للتفكير.تتحمله طبيعة الشجاعة لدى الشخصية الثقافية السود
الشخصية السودانية تعشق البساطة وتكره التعقيد، وهي ترى أن ممارسة التفكير الناقد  .9

 كأسلوب حياة سيكون فيه شئ من التعقيد ولم تدرك حتى اليوم أنه بات ضرورة معاصرة.
بها تعتبر " المجاملة " من أخالق الثقافة القروية في السودان والتي يحتفي  .10

السودانيون حتى في المجتمع المتمدن، وهي تعيق ممارسة التفكير الناقد الذي يتطلب 
 نوع من النقد الموضوعي البعيد عن التحيز والمجاملة.

الشخصية السودانية ال تهتم غالبًا بالتفاصيل؛ والتي تمثل أس وأساس العملية  .11
 ك التفاصيل.النقدية التي تهدف للتوصل إلى أحكام صادقة بناًء على تل

الشخصية السودانية تتصف غالبًا بعدم اإلكتراث والال مباالة تبعًا للبساطة  .12
المحببة إليها؛ بما ال يتماشى مع ما يتطلبه التفكير الناقد من حزم وجدية في تناول 

 المعطيات والتعامل معها.
ئدة الشخصية السودانية أكثر إستسالمًا وتسامحًا، وهي تخلط وفقًا للثقافة السا .13

بين النقد الموضوعي والعدوانية، وبذلك تقترب الشخصية السودانية نحو التقليد والمسايرة 
 لتبتعد بذلك عن الشخصية المستقلة التي تتسم بممارسة التفكير الناقد.

يعتبر "الخيال الواسع" من أهم خصائص المبدعين والمفكرين تفكيرًا ناقدًا، وهذه  .14
ا في سياق الثقافة السودانية تعتبر مدعاة لإلستهزاء السمة رغم إيجابياتها إال أنه

 والسخرية! . 
توجد قناعة رائجة في الثقافة السودانية تشير إلى أن الفرد الذكي ال يحتاج ألن  .15

يفكر لكون أفكاره جاهزة؛ كإدراك متطرف للحقيقة التي تشير إلى أن األذكياء أسرع من 
 عليها العملية التفكيرية.غيرهم في التوصل إلى النتائج التي تنطوي 

توفر الثقافة الداعمة لممارسة التفكير الناقد األمن الفكري الذي يتضمن إتاحة  .16
جو آمن لممارسة التفكير والتعبير عن منتوجاته دون توجس أو قلق أو خوف من ردة 

 فعل اآلخر في الثقافة ذاتها، وهذا ما ال توفره الشخصية الثقافية السودانية.
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 التحديات األسرية لتنمية التفكير الناقد في السودان ، هي :ثانيا  : 
عدم وعي مؤسسات الخدمة االجتماعية في السودان بأهمية تنمية التفكير الناقد؛ حتى  .1

تسعى إلى وضعها ضمن أولوياتها التي تنفذها بصورة مقننة ومدروسة؛ مما أدى إلى 
يفية تنمية التفكير الناقد لدى غياب دورها كمصدر تثقيفي مهم لألسرة فيما يتعلق بك

 الناشئة. 
ال تشجع األسر السودانية غالبًا ممارسة " اإلستقالل الفكري " لدى الطفل والمراهق بل  .2

 والشاب أحيانًا؛ بما ال يتيح الفرصة لهم للمارسة الفعلية للتفكير الناقد.
لذكي حتى تدعمه يالحظ أن األسرة السودانية البسيطة غير واعية غالبًا بسمات الطفل ا .3

أو حتى بمحفزات الذكاء إلستثارتها لدى األطفال على إختالف قدراتهم العقلية؛ بل قد 
تعمل في اإلتجاه المعاكس تبعًا لعدم الوعي المرتبط بمثيرات الذكاء والتفكير الناقد لدى 

 الناشئة.
وله باإلنزعاج تقابل األسرة السودانية كثرة أسئلة الطفل ونشاطه الزائد نحو إكتشاف ما ح .4

 والرفض؛ مما يؤثر سلبًا على إمكانية إتاحة فرصة سانحة للطفل لممارسة التفكير الناقد.
تظهر األسرة السودانية روح عدائية نحو ميل الطفل لإلحتكاك بمن هم أكبر سنًا منه من  .5

باب إظهار اإلحترام لألكبر سنًا؛ رغم أهمية ذلك في أن يكتسب الطفل عادات عقلية 
 ة تمثل نماذج حية تدعم ممارسة الطفل للتفكير الناقد.راشد

وجود نوع من التسلط واإلكراه وعدم إحترام لرأي الطفل في سياق الوعي التربوي السائد  .6
لدى األباء في األسرة السودانية عمومًا وفي البيئة الريفية خصوصًا؛ بما يعيق ممارسة 

 النقد.
م خاص نحو دعم ثقة الطفل بنفسه وبقدرته على ال تهتم األسرة السودانية بتوجيه إهتما .7

خضاع الرأي اآلخر  التفكير، والتي تتطلبها عملية ممارسة التفكير والمبادأة بالرأي وا 
 للنقد.

غياب دور الجدة من النسيج األسري في السودان، وقد كانت تلعب دورًا كبيرًا في توسيع  .8
 سئلة أخرى لديه تعزز تفكيره الناقد.مدارك الطفل وتثقيفة، وتجاوب عن أسئلته وتستثير أ

عدم شيوع ثقافة الحوار في األسر السودانية، كما أن القائمين بعملية التنشئة أنفسهم ال  .9
 يقدمون نماذج معززة لممارسة التفكير الناقد يمكن أن ُيقتدى بها غالبًا.

مثل غياب مبدأ مهم من مبادئ التفكير الناقد عن أذهان المربين في السودان؛ يت .10
في أن التفكير الجيد يتضمن الهجوم على األفكار ال األشخاص؛ فال يتم تمرير هذا 

 المبدأ للناشئة.
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ن كان خاطئًا  –تدعم غالبية األسر السودانية أن التنازل عن الرأي  .11  -حتى وا 
 يعتبر منقصة؛ وهذا ما يتنافى مع مبادئ التفكير الناقد.

توجد تفرقة مزعجة تتعلق بالنوع والعمر تمارسها األسرة السودانية فيما يتعلق  .12
 بإتاحة فرصة ممارسة التفكير والتعبير عن األفكار؛ لصالح الذكور واألكبر عمرًا. 

عادًة ال تتم إثابة الطفل ماديًا أو معنويًا عندما يمارس المحاكمات العقلية في  .13
 ديه الدافع لممارسة التفكير الناقد في المستقبل.موقف أو أكثر، وبذلك ال يتشكل ل

عدم إتاحة األسرة السودانية الفرصة للطفل حتى يتحمل المسئولية؛ أحيانًا بدافع  .14
الخوف عليه وأحيانًا أخرى بدافع عدم الثقة في قدراته، ومن المقرر أهمية الثقة العالية 

 في النفس لتفعيل ممارسة التفكير الناقد.
أو نواهي غير مبررة للطفل؛ مما ال يدعم لديه مبدأ التبرير إعطاء أوامر  .15

والتدليل عند طرح الرأي والحكم على الرأي اآلخر، وهذا مبدأ مهم من مبادئ التفكير 
 الناقد ال تدعمه أساليب التنشئة في السودان.

 ثالثا  : التحديات التعليمية لتنمية التفكير الناقد في السودان ، هي :
المبادئ المهمة لتنمية التفكير الناقد غائبة عن أذهان القائمين على المؤسسات  هناك عدد من

 التعليمية في السودان ليشكل ذلك تحديًا تعليميًا لتنمية التفكير الناقد، وهي:
 البيئة التعليمية المحفزة للتفكير الناقد تدعم األمان النفسي والحرية الفكرية للطالب. .1
عليمية تمليك المعلومة للطالب بقدر تمليكهم القدرة على لم تعد مهمة المؤسسة الت .2

 التعامل معها والحكم عليها من خالل ممارسة التفكير الناقد.
 متطلب مهم للطالب العادين كالموهوبين تمامًا. Critical Educationالتعليم الناقد  .3
 ر.أهمية تنظيم مناقشات صفية تتضمن إشراك الطالب في منافسات تستثير التفكي .4
 اإلمتحان الجيد يعمل على تقييم التفكير والنقد واإلبداع ال الحفظ واإلستظهار فقط. .5
تؤسس المؤسسة التعليمية الحديثة لبناء الطالب الناقد الذي يتجاوز في متطلباته الذهنية  .6

 الحفظ والتلقين ولغة الكتاب إلى التفكير والتقييم واإلضافة إلى المعرفة.
والمادة التعليمية والبيئة التعليمية واألساليب التعليمية وطرق التقييم أهمية توظيف المعلم  .7

لدعم تنمية التفكير الناقد لدى الطالب؛ حيث يتقف علماء نفس التفكير على أن عملية 
 تنمية التفكير ال تحدث في فراغ بل تتضافر كل هذه المحددات إلنجاحها.

ة لتعزيز التفكير الناقد في المؤسسات التعليمية أهمية تفعيل القراءة الناقدة والكتابة الناقد .8
 من خاللها.

 أهمية عرض المعارف على الطالب مصحوبة بأساليب إكتشافها بعيدًا عن التلقين. .9
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إنخفاض دور المؤسسات التعليمية في السودان في تنمية التفكير الناقد وغيره  .10
ضمن الفئة الوسطى من القدرات والمهارات األخرى بالنسبة للطالب الذين يصنفون 

للمنحنى الجرسي للذكاء؛ مع بذل كل الجهد مع الفئتين الطرفيتين )الموهوبين ، 
المعاقين( بإعتبارهم من ذوي الحاجات الخاصة التي تستدعي إهتمام خاص؛ بما يلغي 
دور المؤسسة التعليمية في تفجير الطاقات التفكيرية للغالبية العظمى من الطالب والذين 

 ى تلك الفئة الوسطى.ينتمون إل
تدعم المؤسسة التعليمية في السودان الطالب ذوي التخصص العلمي لممارسة  .11

التفكير الناقد واإلبداعي دون الطالب من ذوي التخصص األدبي؛ مما يلغي دور 
 المؤسسات التعليمية في تفعيل التفكير الناقد لدى أعداد كبيرة من الطالب.

ن حتى اآلن ألهمية بذل جهود مقننة لتفعيل التفكير لم ينتبه التربويون في السودا .12
الناقد من خالل تصميم مناهج دراسية معززة لممارسة التفكير الناقد، والحال كذلك فيما 
يتعلق بطرائق التدريس المتبعة وصياغة اإلمتحانات بحيث تقيس القدرة على "التفكير" ال 

 على "التذكر".
مومها تهتم بالكم في مقابل الكيف؛ حيث المناهج الدراسية في السودان في ع .13

تحوي على كمية كبيرة من المعارف التي تستهدف تلقينها للطالب، وهي أدنى المراتب 
العقلية وفق تصنيف بلوم؛ فال يصل الطالب إلى مرتبة التفكير الناقد التي يجعلها بلوم 

 في قمة الهرم.
رنت بالمعارف المثيرة للتفكير بالرغم من تعدد وسائط التعليم ووسائله وثراء اإلنت .14

الناقد؛ إال أن ذلك لم ُيستتبع بتوظيفها في المؤسسات التعليمية في السودان؛ خصوصًا 
في مرحلة األساس التي تستدعي بذل جهد أكبر لتفعيل التفكير الناقد منذ مرحلة مبكرة 

 من العمر.
 Critical. عدم اإلهتمام بتدريب المعلمين بإستراتيجيات التعليم الناقد  .15

Education 
ال يوجد توجه نحو تنمية روح اإلستقالل عن األساتذة لدى الطالب في  .16

 المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم العام والعالي جميعًا.
تتميز البيئة التعليمية الداعمة للتفكير الناقد بعدد من المعطيات غير الشائعة في  .17

السودان؛ كاإلهتمام باألنشطة الال صفية التي تعزز البيئة التعليمية لمؤسسات التعليم في 
 التفكير الناقد بصورة غير مباشرة.

عدم وجود برامج متخصصة لتنمية التفكير الناقد ومهاراته لدى الطالب؛ في  .18
ظل خلو المناهج الدراسية السودانية من مكونات تقوم بهذا الدور من خالل العملية 
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للمؤسسة التعليمية في السودان أي دور لتنمية التفكير التعليمية ذاتها؛ مما ال يجعل 
الناقد عبر المناهج أو من خالل برامج مستقلة تصمم خصيصًا لتنمية التفكير الناقد لدى 

 الطالب.
 توصيات الدراسة:

إجراء بحوث علمية رصينة تتضمن البحث عن معلومات وتفاصيل تستقصي الجوانب الثقافية 
 حديات حقيقية لتفعيل التفكير الناقد في السودان؛ تمهيدًا للتخلص منها.السودانية التي تعمل كت

تفعيل دور مؤسسات الخدمة االجتماعية في السودان كمصدر تثقيفي لألسر فيما يتعلق بأهمية 
 تفعيل التفكير الناقد لدى أبنائها، وتبصير األسر بأساليب التنشئة التي تدعم ذلك.

ريئة إلعادة تصميم المناهج الدراسية بما يدعم التفكير الناقد لدى تبني مجموعة من األساليب الج
 الطالب وتدريب األساتذة لتبني أساليب وطرائق تدريس تدعم بناء " الطالب الناقد ".
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 قائمة المراجع والمصادر
 المراجع العربية والمترجمة:أوال  : 

 سودانية في التربية والثقافة، دار مكتبة الهالل، بيروت.( دراسات 1995ابراهيم ، يحي محمد )
( تعليم التفكير " النظرية و التطبيق " 2010أبو جادو ، صالح محمد و نوفل ، محمد بكر )

 )الطبعة الثالثة( ، دار المسيرة للنشر و التوزيع ، عمان .
بوية )الطبعة السادسة(، ( مناهج البحث في العلوم النفسية والتر 2007أبو عالم ، رجاء محمود )

 دار النشر للجامعات، القاهرة . 
( علم النفس " أسسه .. مبادؤه .. نظرياته " )الطبعة الثانية( 2011أحمد ، عبد الباقي دفع اهلل )

 ، دار جامعة الخرطوم للطباعة و النشر ، الخرطوم .
بن بني ، مالك )بدون تاريخ( مشكلة الثقافة )بدون طبعة( ، )بدون ناشر( ، )مكان النشر غير 

 مذكور( . 
( تعليم التفكير "مفاهيم و تطبيقات" )الطبعة الخامسة( ، دار 2010جروان ، فتحي عبد الرحمن )

 الفكر للنشر و التوزيع ، عمان . 
نظرية و التطبيقية )ترجمة يوسف مراد( )المجلد ( ميادين علم النفس ال1983جيلفورد ، ج . ب )

 الثاني( )الطبعة السادسة( ، دار المعارف ، القاهرة . 
( رؤية سودانية )دراسات في المعرفة والثقافة والمجتمع(شركة 2001الحسن ، إدريس سالم )

 مطابع السودان للعملة، الخرطوم.
سودان بين الدرس والتطبيق، مطبعة ( الخدمة االجتماعية في ال2002الحسن، عثمان محمد )

 التيسير، الخرطوم.
( سيكولوجية الفروق الفردية و الجمعية في الحياة النفسية ، دار 1994الريماوي ، محمد عودة )

 الشروق ، جدة .
( اإلتجاهات العالمية في إعداد معلم المواد اإلجتماعية )بدون 1985سعادة ، يوسف جعفر )
 لنشر ، القاهرة .طبعة( ، مؤسسة الخليج ل

( العادات المتغيرة في السودان )ترجمة: محمد عثمان مكي العجيل( 2012الطيب، عبد اهلل )
 دار المصورات للنشر، الخرطوم.
( التربية في السودان واألسس االجتماعية والنفسية التي 1947عبد المجيد، عبد العزيز أمين )

هاية القرن التاسع عشر " )الجزء الثالث( وزارة قامت عليها " من أول القرن السادس عشر إلى ن
 مجلد الوثائق. –المعارف العمومية، ملحقات 

( قراءات في تعليم وأدب الموهوبين في السودان، شمس لإلنتاج 2006عمر، تهاني حسن )
 اإلعالمي، الخرطوم.
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التوزيع ة للنشر و ر و مهاراته ، دار أسام( إستراتيجيات تعليم التفكي2011العياصرة ، وليد رفيق )
 ، األردن .

عيسوي ، عبد الرحمن )بدون تاريخ( تطوير التعليم الجامعي " دراسة حقلية " ، منشأة المعارف 
 للنشر ، اإلسكندرية . 

 ( جينات سودانية ، دار عزة للنشر والتوزيع، الخرطوم.2010منير ، عمرو )
انية )الجزء األول( حصاد للطباعة ( الثقافة الشعبية السود2007المهل، عبد الملك الطاهر )

 والنشر، الخرطوم.
 :والمجالت العلمية  الرسائل الجامعيةثانيا  : 

( أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد في إكتساب معلمي 2004الربضي ، مريم )
أطروحة ، لك المهارات و درجة ممارستهم لهااإلجتماعيات في المرحلة الثانوية في األردن ت

 دكتوراة غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، األردن .
( فاعلية برنامج إرشادي جمعي في تنمية ممارسة التفكير الناقد 2014عابدين، تهاني هاشم )

 لدى طالب قسم علم النفس بجامعة الخرطوم، رسالة ماجستير غير منشورة، الخرطوم.
( تصميم مقياس التفكير الناقد لدى طالب الجامعة في 2008عبد المعاطي ، حسن الباتع )

 .  2008عصر المعلوماتية ، مجلة دراسات المعلومات ، العدد الثاني ، مايو 
 ثالثا  : المراجع األجنبية :

Yuan, H et al (2007) Promoting Critical Thinking Skills Through Problem 
– Based Learning, Fund an University, Chinghai, China. 

 اإلنترنت :رابعا : 
 [Online] ( المؤتمر العام للتعليم .. هل من ُمجيب ؟ 2014صالح الدين ، حمدي )

(10/7/2014 Cited )( ،mobarak.blogspot.com -http://wail  :Available 
From)  ،52:02 . ظ   

انعكاساته هج التعليم األساسى فى السودان و ( تطوير منا2004العليم موسى ) عبد اهلل ، فتح
[ Online] 81لخرطوم رسالة ماجستير، صفحة على تكلفة التعليم األساسى والية ا

(12/1/2015  Cited( )google.com  :Available From )01:42 .ظ 
، ( 10/7/2014 Cited) [Online] ( بخت الرضا وأزمة المناهج 2014عمر ، عمر محمد )

(city.ahlamontada.net-http://aldowaim  :Available From)  ،01:37 . ظ  
  مصادر أخرى للمعلومات :خامسا  : 

، ، الخرطوم ، برنامج بينا و بينكمون السودان القومي ( تلفزي2013ُمرقص ، نصري )
 مساًء . 07:00،  25/12/2013

http://aldowaim-city.ahlamontada.net/
http://aldowaim-city.ahlamontada.net/
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( إذاعة جامعة الخرطوم، برنامج بيت التراث السوداني )حلقة 2014رحمة ، عفاف عبد الحفيظ )
 األحاجي(.
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