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وتقدير شكر  

الحمد هلل  الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، الحمد هلل الذي َمنَّ عليَّ بعظيم المكرمات،

عدد ما حمده الشاكرون، وذكره الذاكرون، والصالة والسالم على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبداهلل 

 عليه أفصل الصالة والتسليم.

أتوجه بفائق الشكر والتقدير إلى مشرفي سعادة الدكتور عبداهلل محمد الجغيمان الذي استفدت 

ت توجيهاته في خروج هذه الرسالة بشكلها الحالي، من خبرته الطويلة في هذا المجال، والذي أسهم

وكذلك أتوجه بالشكر لمن قدم لي العون الكبير في رحلتي العلمية إلى سعادة الدكتور عالء أيوب و 

 الدكتورة يسرى عبود والدكتور فتحي أبو ناصر واألستاذة عفاف العامر.

في إكمال مسيرتي العلمية  أن أشكر من كان في وجوده بعد اهلل السببإال كما ال يسعني 

وتميزها زوجي صالح محمد الملحم والذي كان دافعاً معنوياً لي في كل خطوة في دراستي، وكذلك أشكر 

 والدّي اللذين لم يبخال بالدعاء لي بالتوفيق والنجاح.

وأخيراً أشكر السادة المحكمين الذين أفادوني بخبراتهم، وكذلك السادة أعضاء لجنة المناقشة 

 فضلهما بمناقشة رسالتي والتعديل عليها بما يرونه األنسب.لت

و الشكر موصول لكل من أعانني في هذا البحث بتوجيه أو كلمة أو دعاء صادق، فلهم مّني كل 

 الحمد هلل رب العالمين.وصنع الجميل و  و أعانني اهلل على اإلحسان إليهم، تقدير
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 اجلدول الصفحة
 يبنين تكافئ اجملموعتني الضابطة والتجريبية على املقياس القبلي للتفكري الناقد.  1جدول  84
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بني متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  Mann Whitneyيبني نتائج اختبار مان وتين   4جدول  98

 واجملموعة الضابطة على مقياس التفكري الناقد يف التطبيق البعدي.
  

ات درجات بني متوسط Wilcoxon Signed-Rank Testيبني نتائج اختبار  5جدول  188
 اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملقياس التفكري الناقد.
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 واجملموعة الضابطة على مقياس املعتقدات املعرفية يف التطبيق البعدي.
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 اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي ملقياس التفكري الناقد.
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العربية باللغة الدراسة ملخص  

 الموهوبات للطالبات المعرفية والمعتقدات الناقد التفكير تنمية في الدينامي التقييم على قائم إثرائي برنامج أثر

  المتوسطة بالمرحلة

لدى  واملعتقدات املعرفيةيف تنمية التفكري الناقد  التقييم الديناميعن أثر برنامج إثرائي صيفي قائم على  هتدف هذه الدراسة إىل الكشف

من  للمجموعة الضابطةطالبة ( 13( طالبة اجملموعة التجريبية و)15( طالبة، )28الطالبات املوهوبات باملرحلة املتوسطة. وقد تكونت عينة الدراسة  من )

( احلصول على درجة 1: )التالية توافر فيهن الشروط ممن امليسرةطريقة الب ن، مت اختيارهباململكة العربية السعودية متوسط مبحافظة اإلحساء األول الصف 

%، واستغرق تطبيق الربنامج 188 - 98( حتصيل دراسي عام يرتاوح من 2املقنن على البيئة السعودية ، ) العقلية العامة على اختبار القدرات فأكثر 128

مع إجراءات التقييم الدينامي، كما مت تطبيق الربنامج أيضاً على  موعة التجريبيةثالثة أسابيع، قامت الباحثة بتصميم اإلطار العام للربنامج وتطبيقه على اجمل

على  WATSON-GLASER مقياس التفكري الناقد لواطسون وجليسر. وقد مت تطبيق اجملموعة الضابطة ولكن دون إجراءات التقييم الدينامي

للمجموعات املستقلة وجود فروق دالة إحصائياً بني  Mann Whitneyمان وتين ئج الطالبات املشاركات يف بداية الربنامج وبعد هنايته، وأظهرت نتا

بعد تقومي املناقشات، ويف الدرجة الكلية جلميع مهارات التفكري الناقد جمتمعة يف  على مقياس التفكري الناقد متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة

، بعاد التالية: يمييز االفرتاضاتفروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف األيف حني مل تكن هناك لصاحل اجملموعة التجريبية. 

للمجموعات املرتبطة وجود فروق دالة إحصائياً   Wilcoxonويلكوكسونكما أظهرت نتائج التفسري، االستدالل، االستنتاج على مقياس التفكري الناقد.  

مقياس التفكري الناقد يف األبعاد التالية: يمييز االفرتاضات، االستدالل، االستنتاج، ني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والبعدي على ب

فادت نتائج أ. كما ، تقومي املناقشاتعلى بعدي التفسرييف حني أنه مل يكن هناك تأثرياً للربنامج  ويف الدرجة الكلية جلميع مهارات التفكري الناقد جمتمعة.

مقياس  وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يفعدم للمجموعات املستقلة  Mann Whitneyمان وتين 
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وقد مت مناقشة وتقدمي بعض  مي يف تنمية التفكري الناقد.والنتائج يف جمملها تؤكد على فعالية الربنامج اإلثرائي القائم على التقييم الدينا .املعتقدات املعرفية

 .اوموضوعه الدراسةالتوصيات املرتبطة بنتائج 

 .املعتقدات املعرفية، التفكري الناقد التقييم الدينامي، برنامج إثرائي، املوهبة،  الكلمات المفتاحية:
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 الفصل األول

         مشكلة الدراسة وأهميتها  

 المقدمة:

مبدأ الفروق الفردية بني األفراد حقيقة واقعة، أرغمت الرتبويني على االعرتاف بضرورة يمايز التعليم بناًء على 

القدرات، فالتعليم حق لكل طالب واملساواة يف مقابلة احتياجات الطالب جزء منه. فاملوهوبون ثروة وطنية ال شك يف 

وميسكوا بزمام الركب ليكونوا قادة ال يرضون بغري  ،فهم القادة الذين يعول عليهم اجملتمع يف أن يقودوا مسرية التنمية ؛ذلك

 .القمة سبيالً وموطناً 

 تعدويف العصر احلايل ومع تزايد املشكالت النامجة عن االنفجار السكاين والثروة التقنية واملعرفية اهلائلة، ويف زمٍن  

، النامجة عن هذه التغريات ري فيه هي السمة األبرز، تتفاقم حاجة اجملتمعات ألبنائها املوهوبني ملواجهة املشكالتسرعة التغ

مبا ميلكون من قدرات ذهنية يمكنهم من إجياد احللول هلا، والوفاء باحتياجات جمتمعاهتم والنهوض هبا، ودفع عجالت التقدم 

 (.2888جروان،  ؛2883واالزدهار )اخلالدي، 

قام هبا العامل  بدايًة من احملاولة األوىل اليتولقد مر مفهوم املوهبة مبراحل تارخيية سامهت يف تطور النظرة إليه، 

مث  ،( لتعريف املوهبة حيث استخدم يف ذلك مصطلح العبقرية للداللة على املوهبةGalton, 1892)جالتون  اإلجنليزي

( هو Terman,1954)تريمان ية عامة لفرتة طويلة. حيث كان املوهوب عند املوهبة بالذكاء كقدرة عقلمفهوم ارتباط 
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فأكثر على اختبار بينيه، مث اتسع بعد ذلك مفهوم القدرة العقلية العامة عندما وضع  148ذكاء  معاملمن حيصل على 

للعقل، ال  مكونةً  ةً منفصلقدرة ً  )158( منوذج البناء العقلي، والذي وضح فيه بأن هناكأ( Guilford, 1967)جلفورد 

منوذج إىل التفكري التباعدي كجزء من مكونات البناء العقلي لألفراد، تقيسها مجيعاً اختبارات الذكاء، كذلك أشار يف هذا األ

 بالذكاء فقط. اً وبذلك مل يعد مفهوم املوهبة مرتبط

النظرة إىل املوهبة، حيث اتسع فيها  هذه النظرية قفزة يف تطور عدً وعندما وضع رينزويل نظرية احللقات الثالث، مت 

فوق املتوسط، مستوى عال من اإلبداع، ومستويات عالية من لمكونات هي: قدرة عقلية  ةمفهوم املوهبة ليشمل ثالث

 (. ,1999Renzulliااللتزام باملهمة )

املوهبة حيث ( من أحدث نظريات Sternberg, 1997) جسترينرب  وتعد نظرية الذكاء الناجح اليت جاء هبا

أنواع من الذكاء: الذكاء التحليلي، والذكاء الرتكييب، و الذكاء العملي، وأن  ةقدم فيها املوهبة على أهنا مركبة من ثالث

جانييه يعرف كيف ومىت يستخدمهم بتوازن وجودة يميزه عن اآلخرين. وحني قدنم  للقدرات الثالثمدير ذايت  :املوهوب هو

(Gagné, 2004 )ق فيه بني املوهبة كمكون وراثي و بني التفوق كمكون بيئي، بعد أن كان للموهبة فرن منوذجه أ

 ألول مرة إىل عامل الصدفة ودورها يف ظهور املوهبة. لسنوات طويلة، وكذلك يمت اإلشارة فيه مرتادفنياملفهومان 

ة التعليم يف اململكة على وقد خطت اململكة خطوات رائدة يف جمال رعاية املوهوبني عندما نصت يف وثيقة سياس

(. ومنذ ذلك الوقت واململكة 1978هـ )وثيقة سياسة التعليم يف اململكة، 1389ضرورة اكتشاف املوهوبني ورعايتهم عام 
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، بدأت بتنفيذ برامج رعاية املوهوبني تدرجييًا حىت أمست من الدول اليت هلا رؤى واضحة يف رعايتها هلذه الفئة )املنتشري

2887.) 

يف جمال رعاية املوهوبني  ممثاًل للبداية احلقيقيةللكشف عن املوهوبني ورعايتهم  1998للمشروع الوطين عام  وكان

(. حيث يمكن هذا املشروع من جتاوز العقبة اليت حالت دون رعاية املوهوبني يف السابق، وذلك 2885يف اململكة )العنزي، 

وضوعية واملقننة على بيئة اململكة العربية السعودية ) النافع والقاطعي من خالل توفري املقاييس واالختبارات العلمية امل

 (.2888 والضبيان واحلازمي والسليم،

 اً كبري   اً دور ( 1999لرعاية املوهبة واإلبداع )موهبة( واليت مت إنشاؤها عام )كذلك لعبت مؤسسة امللك عبد العزيز 

من خدمات وبرامج تتمثل يف: املشروع الوطين للكشف  (موهبة)يف تقدمي الرعاية للطالب املوهوبني، من خالل ما تقدمه 

مؤسسة مشروع نبتة )و عن املوهوبني، والربامج اإلثرائية الصيفية احمللية والدولية، إقامة املسابقات واجلوائز، تقدمي خدمة شاو، 

 (.2005، امللك عبدالعزيز

 ، اململكة يف املوهوبني تعليم لسياسات منفذة كجهة املوهوبني لرعاية العامة اإلدارة إنشاء مت( 2888) عامويف 

 إىل املوهوبني لرعاية العامة اإلدارة عمدت ذلك ألجل و والتعليم؛ الرتبية وزارة وضعتها اليت األهداف حتقيق على وتعمل

 الصيفية، امللتقيات اخلميس، أيام برامج املسائية، الربامج: يف متمثلة املوهوبني اإلثرائية للطالب العديد من الربامج تقدمي

 (.2884 الوزرة، ؛2818وباهربي،  البدير) العام التعليم مدارس يف الرعاية وبرامج
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واإلدارة واليت تقوم بتقدميها )موهبة( وتعد الربامج اإلثرائية بأنواعها من أكثر أساليب الرعاية املتبعة يف اململكة 

تقدمي الرعاية التكاملية للطالب املوهوبني يف اجلوانب املعرفية واملهارية إىل  هذه الربامج دفوهت، العامة لرعاية املوهوبني

، ومهارات بشقيه التقاريب والتباعديحنو التعلم، ومهارات التفكري  همدوافع والشخصية، من خالل العمل على تنمية

 ,Aljughaiman ؛ 2885)اجلغيمان، لديهم  لسمات الشخصية واالجتماعية املؤثرةالتعلم، وا البحث، ومهارات

2011; Davis, Rimm &  Siegle, 2010 ; .) 

كربى. إذ من خالله ميكن قياس حتقق األهداف   ويكتسب عنصر التقومي يف بناء وتصميم برامج املوهوبني أمهيةً 

وبالتايل احلكم على مدى جناح هذه الربامج  ؛(2818قطامي،  ؛ 2885 املنشودة يف الربامج اإلثرائية )اجلغيمان،

وفاعليتها. ومما يزيد من أمهية عملية التقومي يف تصميم برامج املوهوبني أهنا جزء مهم ال يتجزأ من عملية تطوير هذه الربامج 

وهوبني يف الربنامج وتفاصيل (. فاملعلومات اليت تقدمها عملية التقومي عن أداء الطالب امل2886/2887، )باسكا وستامبغ

تطور أدائهم فيه، تكشف عن األمور السلبية اليت أضعفت من أداء الطالب يف الربنامج، واألمور اإلجيابية اليت سامهت يف 

 تحسني لكي تزيد من فاعلية الربنامج.التطور أدائهم، وكذلك تكشف عن األمور اليت حتتاج إىل 

ملا أثبت من فاعلية وتأثري أكرب يف  ؛قامت بتبنيه العديد من الربامج الرتبوية ولقد ظهر اجتاه مستحدث يف التقييم

 -بالتقييم الديناميوالذي يسمى -حيث يقوم هذا النوع من التقومي  ،من التقييم التقليديأكثر الربنامج الذي يقوم عليه 

 يف دجمه يتم.(,Yildirim 2008على دمج عملية التقييم يف التعليم والتعامل معه كجزء أساسي من العملية التعليمية )

حيث يهدف (.2881وظيفته اإلثراء وليس التصنيف )األعسر، مما يسهم يف جودة خمرجاته. وتكون  وعملياته الربنامج بنية
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( من خالل تقييم حيز النمو املمكن ويقصد به 2881األعسر، ة الفرد للتعلم )التقييم الدينامي إىل قياس إمكانية استفاد

مستوى النمو احلقيقي الذي يصل إليه الفرد مبفرده من خالل حل املشكالت، ومستوى النمو املمكن الذي املسافة بني 

 حبيز النمو املمكنيصل إليه الفرد من خالل حل املشكالت مع توفر بيئة ثرية أو وسيط يساعد على هذا النمو 

Vygotsky, 1978).) 

 يف برامج املوهوبني،بالعناية واالهتمام  ىظحت األساسية اليت جيب أنويعد التفكري الناقد من مهارات التفكري 

 من األهداف األساسية اليت تسعى املؤسسات الرتبوية إىل إكساهبا لطالهبا )اخلطيب، اأهنإىل  اوترجع أمهية العناية هب

حيث إهنا تعد من املهارات الضرورية اليت (.Bailin & Siegel, 2002؛  2887 ،؛املولد 2889حمفوظ، ؛2889

(، إذ تعمل على حتسني طرق 2889حيتاجها الطالب ملواجهة حتديات العصر احلايل والنجاح يف التعامل معها )احلريب، 

   (.2886)املبرييك،  قرارهتمتفكريهم واكتساهبم للمهارات والقدرات، وكذلك تساعدهم على اختاذ 

الشخصية  والسمات ،يهمبرعاية اجلوانب الوجدانية لدت الربامج اإلثرائية املقدمة للطالب املوهوبني وكذلك اهتم

ويقصد باملعتقدات املعرفية بأهنا املعتقدات اليت تتعلق  .وتطورها قدرات املوهوبني يف اً مؤثر  عامالً  مواالجتماعية، بصفته

املهمة من اجلوانب  ات املعرفية لألفراداملعتقد وتعد (2889اك املتعلم لطبيعة املعرفة وكيفية اكتساهبا)ناصف، بكيفية إدر 

(.وعلى إمكانية استثمارهم 2884 حيث ثبت تأثريها املباشر على طرق تفكريهم )تيغزة، ،يف التعليم للطالب واملؤثرة

 (.Black, 2007؛  2885 ملواهبهم بشكل أفضل )اجلغيمان،
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من اجملاالت املستحدثة يف اململكة كانت هناك احلاجة الدائمة لتطويرها مبا يتالءم مع  تعدوألن برامج املوهوبني 

فربزت هنا احلاجة  ؛يونأحدث املستجدات يف العلوم الرتبو خصوصية الطالب املوهوبني، وخصوصية العصر احلال، واألخذ ب

 إىل وجود برامج إثرائية تتبىن التقييم الدينامي كاجتاه مستحدث يهدف إىل املسامهة يف تطور الربامج اإلثرائية يف اململكة.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:  

اجلوانب : ، وتتمثل يف هتدف الربامج اإلثرائية يف اململكة إىل رعاية ثالثة جوانب رئيسة لدى الطالب املوهوبني

)اجلغيمان، اجلوانب الشخصيةو ، ومهارات البحث العلميالتفكري اإلبداعي والتفكري الناقد : املعرفية، اجلوانب املهارية وتشمل

حيث إن معظم الدراسات العلمية اليت مت باهتمام كبري  . وعلى الرغم من أمهية التفكري الناقد إال أنه مل حيظ  (2885

؛ 2818مثل: دراسة )ربابعه، تركز على تنمية التفكري اإلبداعي لدى الطالب املوهوبني رائية تنفيذها حول الربامج اإلث

؛ عرب، 2886؛ ؛ صبان، 2886؛ صاحل، 2889 الشاهي، ؛2886 السنان،2818؛ رمل، 2818راغب والعدل، 

املعتقدات املعرفية كذلك مت إمهال و  التفكري الناقد،  دراسة، وأغفلت عن (2818؛ نبوي، 2883؛ القاضي، 2818

 ؛2818(. على الرغم من أمهية هذه املعتقدات وتأثريها يف عملية تعلمهم )اجلغيمان وأيوب، 2887للطالب )حليم، 

 (.Schommer, 2004؛  2889السيد ، 

ال واالستفادة من كل جديد يف جم ،وانطالقًا من حاجة اململكة امللحة يف تطوير براجمها املقدمة للطلبة املوهوبني

حديثة يف بين نظريات تالعمل على من خالل وذلك  الرتبية والتعليم مبا يسهم يف حتسني براجمها وضمان جودة خمرجاهتا،

اجتهت الباحثة إىل تبين اجتاه  ونظراً للدور الذي تلعبه عملية التقومي يف تطوير هذه الربامج، ،اوتقييمه ج اإلثرائيةتصميم الربام
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 ،تصميم الربامج يف التقييم جانب أمهلت واليت احلالية، تطوير عملية التقومي يف الربامج اإلثرائية ألجل حديث يف التقومي

املقدمة اإلثرائية يف تصميم الربامج ها والعمل على دجم اتباع اجتاهات حديثة يف عملية التقييم،عن طريق ويكون التطوير 

 للطالب املوهوبني.

التوجهات احلديثة اليت قامت الربامج الرتبوية بتبنيه يف تصميم براجمها ملا ثبت من فاعليته ويعد التقييم الدينامي من 

مهية األ هذه(. وعلى الرغم Bensoussan, 2002؛ Carlson & Wiedl, 1992 ؛ 2818 مسعود،فيها )

 ثل هذا التوجه احلديث.، ظلت الربامج اإلثرائية يف اململكة قاصرة على تبين م(Yildirim, 2008) لتقييم الديناميل

 تتحدد مشكلة الدراسة موضع االهتمام يف هذه الدراسة يف األسئلة التالية:و 

 املوهوبات يف طالباتالالقائم على التقييم الدينامي يف تنمية التفكري الناقد لدى  اإلثرائيما أثر الربنامج -1

 األول املتوسط؟الصف 

املوهوبات يف طالبات اللتقييم الدينامي يف تنمية املعتقدات املعرفية لدى القائم على ا اإلثرائيما أثر الربنامج -2

 توسط؟املاألول الصف 

 أهداف الدراسة:

 هتدف الدراسة احلالية إىل ما يلي:

 تصميم برنامج إثرائي قائم على التقييم الدينامي.-1
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تنمية التفكري الناقد لدى طالبات الصف التعرف على أثر الربنامج اإلثرائي القائم على التقييم الدينامي يف -2

 األول متوسط.

ية لدى طالبات الصف القائم على التقييم الدينامي يف تنمية املعتقدات املعرف اإلثرائيالتعرف على أثر الربنامج -3

 األول متوسط.

  أهمية الدراسة:

ضرورة لكة واليت تنص على اليت أولتها سياسة التعليم يف املم مهيةاألتستمد هذه الدراسة أمهيتها من  .1

 ، وتقدمي الرعاية املتخصصة هلم.الكشف عن املوهوبني

قد يؤدي دمج إجراءات التقييم الدينامي يف تصميم الربامج اإلثرائية إىل تشجيع الباحثني واجلهات  .2

 يف التقييم. املستحدثمثل هذا االجتاه  أن تتبىناملعنية برعاية املوهوبني إىل 

أمهيتها من كوهنا حماولة جادة يف تطوير الربامج اإلثرائية يف اململكة من خالل تبين  تستمد هذه الدراسة .3

 أسلوب التقييم الدينامي كجزء من العمليات البنائية يف الرعاية املقدمة للطالب املوهوبني.

الرعاية  من أكثر أساليبتعد يف اململكة واليت  ةنتائج هذه الدراسة إىل تطوير الربامج اإلثرائيقد تؤدي  .4

( مدرسة، 537) 2889، حيث بلغ عدد املدارس اليت تقدم الربامج اإلثرائية للطالب املوهوبني عام املتبعة فيها

 (.2889( طالب وطالبة )اجلغيمان وآخرون، 4542فيما بلغ عدد الطالب املستفيدين منها ما يقارب )
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وهوبات، ومدى تأثرها بالربنامج اإلثرائي تكشف نتائج هذه الدراسة عن املعتقدات املعرفية للطالبات امل .5

 (.2889إبراهيم، و املقدم هلن ، وهو جانب مت إمهاله يف تصميم الربامج اإلثرائية )اجلغيمان 

 مصطلحات الدراسة: 

 البرنامج اإلثرائي: 

للطالب املوهوبني، ويعمل على تزويدهم خبربات تعليمية أكثر عمقًا وتنوعاً، مما  هميقديتم تهو الربنامج الذي 

 (.2885يقدم هلم يف املنهج املدرسي العام ) اجلغيمان، 

الربنامج الذي قامت الباحثة بتصميمه وفق منهجية أمنوذج الواحة اإلثرائي، والقائم على  :إجرائيًا بأنه يعرنفو 

 املتنوعة.يهدف إىل تلبية حاجات الطلبة املوهوبني الذي التقييم الدينامي، و 

 التقييم الدينامي:

 مبفرده الفرد إليه يصل الذي احلقيقي النمو مستوى بني املسافة ويقصد به ،تقييم حليز النمو املمكن للمتعلمهو 

 أو ثرية بيئة توفر مع املشكالت حل خالل من الفرد إليه يصل الذي املمكن النمو ومستوى املشكالت، حل خالل من

 .(Vygotsky, 1978)املمكن النمو حبيز النمو هذا على يساعد وسيط

أجل من جمموعة األنشطة والتدخالت اليت تقدمها الباحثة يف الربنامج للطالبات املوهوبات،  :إجرائيًا بأنهحيدد و  

التقييم تقدمي اختبارات النمو لديهن، والذي يتمثل يف املناشط املتدرجة الصعوبة اليت تقدم للطالبات يف كل لقاء، و  حيزرفع 
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اختبارات متدرجة الصعوبة اثنان منها يف حمتوى  ةوي على ثالثتالدينامي القصري والذي يقدم مرتني يف فرتة الربنامج، وحي

 ييم انتقال أثر التعلم يف املهارات املستهدفة.الربنامج والثالث يف حمتوى منفصل لتق

 التفكير الناقد:

قدرة الفرد على القيام باحلكم على  :بأنهالذي يعرنف و جليسر للتفكري الناقد، و  تتبىن الباحثة تعريف واطسون

األدلة، للوصول  هذهتقييم  علىاحلقائق واآلراء يف ضوء األدلة، وذلك يتضمن قدرته على التفكري املنطقي الذي يساعده 

إىل نتائج سليمة واختبار صحة هذه النتائج، وكذلك قدرته على تقومي املناقشات بطريقة موضوعية خالصة )عبد السالم 

 (.2886الوارد يف دراسة)فقيهي، ( 1982وسليمان، 

 -WATSON يف اختبار التفكري الناقدالطالبة صل عليها حتيقابل الدرجة اليت  :وميكن تعريفه إجرائيًا بأنه

GLASER (1980).   

 المعتقدات المعرفية:

( بأهنا املعتقدات اليت تتعلق بكيفية إدراك املتعلم للمعرفة، Schommer, 2004)شومر  تتبىن الباحثة تعريف

بسيطة، (االعتقاد بأن املعرفة 2( االعتقاد بأن القدرة على التعلم ثابتة، )1، وتتكون من أربعة جوانب: )وعن كيفية اكتساهبا

 ( االعتقاد يف سرعة التعلم.4( االعتقاد بأن املعرفة مؤكدة، )3)
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تقابل الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف مقياس املعتقدات املعرفية الذي أعده الباحثان  :دد إجرائيًا بأهناحتو  

 (.2818 )اجلغيمان وأيوب،

 محددات الدراسة:

 اقتصرت الدراسة على ما يلي: 

والذي املقرتح لتنمية مهارات التفكري الناقد واملعتقدات املعرفية  ثرائي القائم على التقييم الدينامياإلالربنامج -1

 .قامت الباحثة بتصميمه

 (1988 )التفكري الناقد كما يقاس باختبار واطسن وجليسر-2

 (2818)املعتقدات املعرفية كما تقاس مبقياس اجلغيمان وأيوب  -3

 .ثرائيكما تطبق يف الربنامج اإلي  الدينامإجراءات التقييم -4

الطالبات املوهوبات يف الصف األول متوسط يف حمافظة األحساء باململكة العربية السعودية للعام الدراسي -5

 م. 2811ه ـاملوافق 1431/1432
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 الفصل الثاني

 أدبيات الدراسة

يتم استعراض اإلطار النظري والدراسات السابقة ملتغريات الدراسة بشكل مدمج، واليت مت  يف هذا الفصل

احملور  .احملور األول: الربامج اإلثرائية للموهوبني وأمهيتها، احملور الثاين: التقييم الدينامي هي:ة أربعة حماور رئيس تقسيمها إىل

 املعتقدات املعرفية، يلي ذلك تعقيب ومناقشة عامة ملا ورد يف هذا الفصل.  احملور الرابع:. الثالث: التفكري الناقد

 ا.ن وأهميتهامج اإلثرائية للموهوبي: البر أوالً 

 تطور مفهوم الموهبة:

)استخدام مصطلحات هذا اجملال( مسميات للموهوبني فظهر مصطلح متفوق،   يف إطالقهم اختلف الباحثون

(. 2889؛ قطناين ومريزق، 2887؛ الروسان، 2883اخلالدي،  ؛2009ومبدع، وذكي، و متميز، )اجلغيمان وإبراهيم، 

د الذين ميتلكون قدرات استثنائية يميزهم عن غريهم من األفراد بغض النظر عن نوع القدرة إال أهنم مجيعاً يقصدون هبا األفرا

 أكادميية. كانت: عقلية، أو أدائية، أوأسواء 

و لقد حظي األفراد الذين ميتلكون قدرات عالية أو خارقة بالتقدير واالهتمام من قبل جمتمعاهتم  منذ العصور 

القدمية. ففي العهد اليوناين كان الفيلسوف أفالطون ال يقبل يف معهده األكادميي إال من ميتلك قدرات عقلية متميزة 

يرى هؤالء األفراد بأهنم كنز للمستقبل فيقدم هلم الرعاية والتعليم جماناً (. ويف الصني كان اإلمرباطور الصيين 2889)سعادة، 
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(. وكذلك طور الصينيون اختبارات تنافسية الختيار الرجال الذين يصلحون للمراكز القيادية يف 2889)قطناين ومريزيق، 

(. ويف عهد 1998س )جروان، والفار  اجلاهلية يفتخرون باخلطيب، والشاعر، يف (. وكان العرب2888 ،الدولة )جروان

الت اقدرات أصحابه واستفاد منها يف اجمل علىعليه الصالة والسالم الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم فقد تعرف 

)سعادة،  املختلفة، حيث استفاد من ذكاء سلمان الفارسي يف حفر اخلندق، ومن جناح عثمان بن عفان يف التجارة

، وسالمة التفكري باجملالس ةمية كان يتم إحلاق املتميزين يف سرعة احلفظ وقوة املالحظ(. ويف عهد اخلالفة اإلسال2889

العلمية واملساجد، حيث كانت املساجد اإلسالمية يف ذلك الوقت مراكز للتعلم يفد إليها طالب العلم من مجيع األقطار 

دة من هذه العلوم بل أضافوا الكثري من نتاجاهتم فربز العديد من العلماء الذين مل يكتفوا باالستفا وظهرت حركة الرتمجة،

(. ويف القرن اخلامس عشر يف عهد حممد الفاتح كان يتم 2885)القريطي،  إليها مثل: اخلوارزمي وجابر بن حيان وابن سينا

لتويل أرفع اختيار األطفال الذين يتميزون باجلمال والقوة والذكاء، مث يوضعون يف مدرسة خاصة يف اسرايا ليتم تأهليهم 

 (.2889املناصب يف الدولة )قطناين ومريزق، 

سنة، حيث بدأ االهتمام هبا كعلم نظري  188االهتمام بإجراء األحباث يف جمال املوهبة قبل أكثر من  بدأو لقد 

 جالتون(. ويعد العامل اإلجنليزي Stoeger, 2009مستقل، ودخل على املفهوم الكثري من التطورات منذ ذلك الوقت )

(Galton, 1892 عام )والذي وضح فيه  1869( أول من حاول تعريف املوهبة عندما أصدر كتابه )العبقرية املوروثة ،

الدور الكبري الذي تلعبه الوراثة يف ظهور املوهبة لدى األفراد، واستعان يف إثبات نظريته بدراسة سري املشاهري والعظماء الذين 

 اشتهروا بذلك يف عصورهم.
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تبط مفهوم املوهبة والتفوق منذ البداية مبصطلح الذكاء، وقد كان تريمان من أوائل املنظرين الذين تبنوا هذا و لقد ار 

(. Terman, 1954على اختبار بينيه للذكاء )  IQ 148هو الذي حيصل على درجة  :التوجه، فاملوهوب لديه

 تعدوألقت دراساته وحبوثه يف الكشف عن املوهوبني وأساليب الرعاية املقدمة هلم الضوء على هذه الفئة، ومازالت دراساته 

 املرجع يف علم املوهبة حىت الوقت احلايل.

مث تطورت النظرة إىل القدرات العقلية فلم تعد حمصورة بالذكاء، وما ميكن الختبارات الذكاء أن تقيسه، بل 

البناء العقلي، والذي قسم فيه القدرات العقلية  أمنوذج( بGuilford, 1967)جلفورد سعت النظرة إليه. حيث جاء ات

كقدرة  ( قدرة ال تقيسها كلها اختبارات الذكاء. ويف هذا النموذج يمت اإلشارة إىل التفكري التباعدي )اإلبداع(158إىل )

أحادي البعد متمثاًل يف الذكاء إىل مفهوم مركب من  اً ملوهبة من كوهنا مكونعقلية ألول مرة. ومن هنا اتسعت النظرة إىل ا

 عدة قدرات خمتلفة يف مضموهنا وأساليب قياسها.

سبقه يف  ما( بنظريته الذكاءات املتعددة اليت اختذ فيها منحى خمتلفا عGardner ,1995) جاردنر وحني جاء

ة من القدرات املنفصلة واليت يقوم كل واحد منها بعمله مستقاًل عن تفسريه لطبيعة الذكاء، حيث كان يرى بأنه جمموع

الرياضي، الذكاء املكاين البصري،  الذكاء اللغوي، الذكاء املنطقي اآلخر، وقسم الذكاء إىل مثانية ذكاءات متعددة هي:

كاء الطبيعي. وتعد هذه النظرية الذكاء املوسيقي، الذكاء اجلسمي احلركي، الذكاء االجتماعي، الذكاء النفسي الداخلي، الذ 

 .(2888 )اجلغيمان، من أهم اإلسهامات الرتبوية يف هذا العصر
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رينزويل استخدام مصطلح )السلوك املوهوب( حيث يرى أن املوهبة حالة وليست مسة ثابتة يف الفرد ففي  ويفضل

املوسومة باحللقات الثالث للموهبة حيث أكيد يف نظريته  بعض األوقات يكون الفرد موهوب ويف أخرى ال يكون كذلك،

 اإلبداع، وااللتزام باملهمة غري مستقرين: على وجود مكون واحد ثابت: قدرة عقلية فوق املتوسط، واملكونني اآلخرين

(1999 Renzulli, .) 

( من النظريات املهمة اليت أحدثت نقلة Sternberg, 1997) سترينربج وتعد نظرية الذكاء الناجح اليت طورها

نوعية يف تصور الباحثني يف مفهوم املوهبة. واليت يرى سترينربج من خالهلا املوهوب بأنه مدير ذايت جيد لثالث قدرات هي: 

أنه موهوب جيب عليه أن يعرف مىت بالقدرات التحليلية، والقدرات الرتكيبية، والقدرات العملية، ولكي يوصف الشخص 

 كيف يستخدم هذه القدرات الثالث جبودة عالية يميزه عن اآلخرين.و 

لفرتة طويلة.  مرتادفني( بني مفهومي املوهبة والتفوق بعد أن كان املصطلحان Gagné, 2004) جانييه وفرق

تلك قدرات حيث يرى جانييه املوهبة أهنا مكون فطري وراثي، بينما التفوق مكون بيئي، فاملوهوب هو من لديه استعداد ومي

طبيعية مل ختضع للتعليم واملمارسة، ويظهر هذا االستعداد يف واحدة أو أكثر من اجملاالت التالية: اجملال املعريف، والقدرة 

% من أقرانه، فإذا ما توفرت 18اإلبداعية، والقدرة الوجدانية االجتماعية، والقدرة احلسية احلركية مما يضع الفرد ضمن أعلى 

ميكن رؤيته من خالل إجنازات الفرد، فكل متفوق  اً لبيئة الثرية الداعمة تطورت هذه املوهبة وأصبحت تفوقهلذا املوهوب ا

 .اً موهوب عند جانييه ولكن ليس كل موهوب متفوق
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وعلى الرغم من تعدد تعريفات املوهبة والنظريات اليت حاولت تفسريها إال أنه ال يوجد حىت اآلن تعريف متفق 

الذي  نال أن اخلرباء قد اتفقوا على أن تعريفات املوهبة خمتلفة باختالف اجملال، أو الثقافة،  أو الغرض، أو الزمإ عليه عاملياً.

ويعد هذا االختالف ميزة جتعل من مفهوم املوهبة مصطلحا متكيفاً يتالءم  (.Black, 2007مت فيه استخدام املصطلح )

يف ازدياد األحباث والدراسات اليت تناولت مجيع جوانب ساهم ختالف مع خصوصية كل بيئة وثقافة وعصر. كما أن هذا اال

 )جروان، املوهبة، كذلك أدى هذا التنوع إىل تنوع يف اخلربات الرتبوية املقدمة ويف أساليب الكشف املستخدمة هلذه القدرات

2888.) 

 خصائص وحاجات الموهوبين:

من أكثر موضوعات تربية املوهوبني اليت  تعدحظيت دراسة خصائص املوهوبني باهتمام كبري من الباحثني، حيث 

% من موضوعات البحث 48( أن ما نسبته 2886 خضعت للدراسة من قبل الباحثني. حيث كشفت دراسة )سليمان،

اسة الطولية التتابعية اليت قام هبا تريمان عن املوهوبني يف العامل العريب كانت حول خصائص املوهوبني. وتعد الدر 

أو أكثر، من أهم اإلسهامات يف جمال تربية املوهوبني  148IQطفل ممن حصلوا على نسبة ذكاء  (1588)على

(Robinson & Clinkenbeard, 2008 .)  كان من أهم أهداف هذه الدراسة التعرف على خصائص وقد

 (. 2888والتعرف على العوامل اليت أثرت على إجنازاهتم )جروان، املوهوبني، وكيف سيصبحون يف سن الرشد، 

من أهنا تكشف طبيعة هذه الفئة، وكيفية ؛ خصائص املوهوبنيبدراسة وميكن أن ترجع أسباب هذا االهتمام  

الكشف والتعرف عليها، وكذلك تكشف عن حاجاهتا واملشكالت اليت ميكن أن ترتتب على إمهال إشباع هذه احلاجات، 
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 ،وبالتايل أنواع اخلربات ؛وكذلك كوهنا يمد مصممي برامج ومناهج املوهوبني مبعلومات عن خصائص الفئة اليت يستهدفوهنا

 واألهداف اليت جيب أن يتم مراعاهتا والرتكيز عليها يف مرحلة التخطيط هلذه الربامج.،أساليب التدريس 

وميكن تصنيف هذه  ،خلصائص ما مييزها عن غريها من الفئاتأهنم فئة لديها من ابو تشري أدبيات تربية املوهوبني 

الذكاء املرتفع، القدرات اإلبداعية، القدرة على التفكري  اخلصائص الذهنية مثل:اجملال األول،  جماالت: ةاخلصائص إىل ثالث

 2889؛ سعادة،  2883اخلالدي،  )لغوي مبكرتطور و القدرة على حل املشكالت، الذاكرة القوية،  الناقد،

Sternberg& Davidson, 2005; ؛Davis et al, 2010 ،سرعة  اخلصائص التعليمية مثل:( اجملال الثاين

قطناين ومريزيق ،  ؛2889، قوة املالحظة )سعادة ، التذكرالتعلم، حب االستطالع، التحصيل املرتفع، قدرة عالية على 

اخلصائص اجملال الثالث،  (.Clark, 1997؛ Davis et al, 2010؛1999؛ الشخص والسرطاوي، 2889

التفاعل مع اآلخرين، القيادية، القدرة على اإلقناع،  الدافعية، الطموح العال، الثقة بالنفس، الكمالية، الشخصية مثل:

 & 2885Robinson؛ القريطي، 2818؛ قطامي، 2888 ؛1998 احرتام وتقدير أفكار اآلخرين )جروان،و 

Clinkenbeard, 2008 ; )، الرتبوية  ايل  يرتتب على هذا التفرد يف السمات تفرد يف احلاجات واالحتياجاتوبالت

 .والشخصية واالجتماعية

ونتيجة لسيادة االعتقاد أنه مبا أن الطالب املوهوبني أذكياء فإهنم قادرون على رعاية أنفسهم دون احلاجة إىل 

 ,Limالوجدانية واالجتماعية للطالب املوهوبني ) ترتب عليه إمهال احلاجات الرتبوية و ؛وجود من يرعاهم ويرشدهم

الطالب ( إىل أن أهم حاجات الطالب املوهوبني الرتبوية واليت خيتلفون فيها عن 2889 ويشري )قطناين ومريزيق، (.2009



19 
 

الف نوعية مبعىن اختصار املدة الزمنية اليت تقدم فيها املادة، واخت ؛، هي حاجاهتم إىل شيء خمتصر وخمتلفيف الصف العدي

 نوعية تعليم خمتلفة. واملهام واليت تؤدي بالضرورة إىل،النشاطات ، األساليب، التقدمي من حيث املهارات

( أنه من أهم حاجات الطالب املوهوبني  Lacey, 2009; Lim, 2009) لسي وليم ويذكر الباحثان 

 توفري الفرصة هلم للتفاعل مع طالب موهوبنيومساعدهتم على االستفادة منها، وكذلك ،وتنميتها ،اكتشاف مواهبهم 

مما يساعدهم على فهم قدراهتم وتطويرها، وقد يرتتب على إمهال ؛ ومشاركتهم أفكارهم ،ميكنهم معهم تبادل خرباهتم آخرين

ة،  وحرمان الطالب املوهوب من االختالط مبن هم يف مستواه العقلي إىل شعوره بالعزلة و االنطوائي ،إشباع هذه احلاجة

 املوهوب إىل استخدام مهارات التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد. حيتاجكذلك 

 يف املدرسة، إن وجود الطالب املوهوب يف بيئة غري متحدية، حيصل فيها الطالب املوهوب على أعلى الدرجات

خوفًا من الفشل ؛يف احلياة و اإلحجام عن قبول التحديات ،يعزز لديه الشعور بالكمالية ، دون احلاجة إىل بذل أي جمهود

خوفًا من  ؛( على أن املوهوب عرضة لإلصابة بالكمالية و رفض اخلربات اجلديدةLim, 2009)ليم فيها. حيث يؤكد 

وغري مؤهل باملهارات الالزمة  ،حني ال يكون معتادًا على التحدياتوذلك  ،الذي يعين خسران احرتام الذات؛ الفشل

 للتعامل معها .

 :هوبينبرامج المو 
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 ،تعمل على تنمية مواهبهم ،تربز احلاجة املاسة إىل وجود برامج تربوية متخصصة موجهة للطالب املوهوبني 

وحتميهم من الوقوع يف املشكالت. وكان ال بد لألسلوب املتبع يف رعاية  ،وإشباع حاجاهتم املعرفية والنفسية واالجتماعية

 (.2818 على أسس علمية مدروسة، يعمل على توفري مناخ تربوي سليم )قطامي، اً هذه الفئة أن يكون مبني

ولقد ظهرت يف السنوات األخرية برامج تربوية متخصصة يف رعاية املوهوبني، تتضمن أساليب واسرتاتيجيات 

أهنا  :وهوبني( الربامج اخلاصة بالطالب امل2818 ف )السرور،(. وتعرن 2882 طرق تعلمهم )الشربيين وصادق، مع تتناسب

لتساعدهم للوصول إىل أقصى طاقاهتم وقدراهتم، وميكن تصنيف هذه الربامج إىل  املوهوبونالربامج اليت حيتاج إليها الطالب 

و كذلك يف طريقة  ،فقط، وذلك ألن معظمها تتشابه فيما بينها، يف نوعية األهداف اليت تسعى إىل حتقيها رئيسةجمموعات 

 التنفيذ اليت تتبعها.

 هي:  ةأنواع رئيس ة( هذه الربامج إىل ثالث2888ويصنف )جروان،  

برامج اإلرشاد واليت تعمل على حتقيق النمو املتوازن واملتكامل للفرد املوهوب، يف مجيع اجلوانب النفسية،  أواًل:

وحتتاج إىل برامج  هوبوناملو (. ومن أهم املشكالت اليت يعاين منها 2006األكادميية، واملهنية )السليمان،  االجتماعية،

تدخل و الكمالية، حماسبة النفس املفرطة، اكتئاب الوجود، الطاقة الكامنة املتعددة، التوقعات العالية من اآلخرين،  إرشادية:

(. أما نوع هذه اخلدمات اإلرشادية فهي إما خدمات منائية يتم فيها تقدمي الربامج واألنشطة اليت 2818األهل )السرور، 

لى تلبية احتياجات املوهوبني املتعددة، وإما خدمات إرشادية وقائية هتدف إىل محاية املوهوبني من املشكالت تساعد ع
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إرشادية عالجية وهتدف  خدمات السلوكية، واالضطرابات االنفعالية من خالل هتيئة الظروف املالئمة لتحقيق توافقهم، أو

 (. 2885جها )القريطي، إىل تشخيص املشكالت اليت يعاين منها املوهوب وعال

السماح للطالب بالتقدم يف الربامج التعليمية بشكل أسرع أو يف  ؛وثانياً: برامج التسريع األكادميي ويقصد هبا 

وقد أسفرت نتائج األحباث يف برامج  .(2885؛ القريطي، 2818؛ السرور، 2888)جروان،  عمر أقل من املعتاد

(. ويقوم 1999)الشخص والسرطاوي،  التسريع، بأن فوائد اإلسراع األكادميي على املدى البعيد تفوق عيوبه بدرجة كبرية

، أو اً التسريع على أساس أن املوهوب لديه من النضج العقلي وسرعة االستيعاب والتعلم، ما ميكنه من تعلم منهج أكثر تقدم

)القريطي،  أكرب من املعلومات واملهارات اليت يتعلمها الطالب العادي يف املنهج العادي يف الفرتة الزمنية نفسها اً لم قدر تع

ومن أشكال . (2818)السرور،  (. فاإلسراع هو تنظيم لوقت التعلم ليقابل القدرات الفردية للطالب املوهوب2885

اعتماد املساقات اجلامعة من خالل االمتحانات و الربامج املضغوطة،  املبكر،التسريع: ختطي املادة، ختطي الصف، القبول 

 ,Davis et al ؛Cplangelo Assoulin & Gross, 2004؛  2885؛ القريطي، 2818)السرور، 

2010.) 

ساعًا من أي  تقدمي خربات تربوية أكثر عمقًا وات ؛ويقصد هبا اإلثراء بأنه اإلغناء؛وثالثاً: برامج اإلثراء الرتبوي 

(. وغالبًا ما يأخذ اإلثراء 2885؛ القريطي، 2887اخلربات اليت تقدم للطالب العاديني يف الصف العادي )الروسان، 

باملنهج املدرسي للطالب  فإما أن يكون متصاًل باملنهج املدرسي وامتدادًا له، وإما أن يكون منهجًا غري مقيدٍ  :اجتاهني

ثراء إما بصورة فردية أو يف جمموعات صغرية، وقد يكون يف الصف العادي، أو يف (. ويطبق اإل2881 )سليمان وأمحد،



22 
 

أو مدرسة خاصة، كما ميكن أن تنفذ األنشطة اإلثرائية يف غرفة املصادر، أو يف املكتبة، أو يف املعمل، من قبل ،فصل خاص 

 (.2885 )القريطي، معلم املوهوبني، أو معلم الصف،  أو املعلم الزائر

 مج اإلثرائية:البرا

تقوم معظم برامج رعاية املوهوبني يف اململكة العربية السعودية على برامج اإلثراء. حيث تعد الربامج اإلثرائية أكثر 

(. وتعمل الربامج اإلثرائية على تقدمي Tomlinso & Beasley, 2009أنواع برامج املوهوبني شيوعًا يف املدراس  )

متعددة وختصصات خمتلفة، وكذلك تعزيز التعلم املستقل لدى الطالب املوهوب، وتنمية حمتوى علمي متعمق يف موضوعات 

 (.Davis et al, 2010 ؛ Reis, 2009قدراته على اإلبداع وحل املشكالت )

وتركز الربامج اإلثرائية بشكل عام على تنمية اجلوانب التالية لدى الطالب املوهوبني: تنمية مهارات التعلم 

الطالب املوهوبني، ومهارات البحث والتعلم املستقل، و مهارات التفكري الناقد واإلبداعي، وتنمية الدوافع  األساسية لدى

غيمان اجل ،2885 اجلغيمان، ؛2886/2887 التعلم، والسمات الشخصية واالجتماعية املؤثرة )باسكا وستامبغ، حنو

 (.2811ومعاجيين و بركات، 

النوادي املدرسية، الدراسات املستقلة،  عدة أشكال مثل: األنشطة غري الصفية، وميكن أن تأخذ الربامج اإلثرائية

برامج أيام اخلميس، الربامج الصيفية، مصادر التعلم، الرحالت والزيارات العلمية، برامج القراءة الفردية املتنوعة، املشروعات 

 Davis؛  2889 ؛ قطناين و مريزيق،2883لدي، )اخلا الربامج مسائيةو اجملتمعية، املسابقات العلمية، برامج السحب، 

et al, 2010; Tomlinso &  Beasley, 2009.) 
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كما يظهر اإلثراء غالبًا يف املدارس على شكل برامج استكشافية كالدورات القصرية، ورش العمل، الدراسات 

برامج السحب و املهارات احلياتية،  التعلم باملشروع يف الرياضيات، أو اللغات، أو التجارب الوظيفية، أو يف ،املستقلة

(Tomlinso & Beasley, 2009.) 

 األكادميية جلوانبولقد أثبتت العديد من الدراسات والبحوث الرتبوية فاعلية الربامج اإلثرائية للموهوبني يف تنمية ا

 Cannon, Broyles, Seibelاإلثرائي، مثل ودراسة ) الربنامج من املستفيدين الطالب واملعرفية لدى

&Anderson, 2009 ،اليت استهدفت دراسة أثر برنامج إثرائي صيفي يف تنمية القراءة والكتابة للطالب املوهوبني )

( يف فعالية برنامج إثرائي يف القراءة Rise, Eckert, McCoach, Jacobs, Coyne, 2008وكذلك دراسة )

 كشفت واليت( Wosu & Lovell ,2007)  وبني، ودراسةلتحسني املهارات القرائية )الطالقة، الفهم( للطالب املوه

( يف أثر إدخال Carol, 2005والعلوم، ودراسة ) الرياضيات يف الطالب أداء تطور يف األكادميي اإلثراء أثر عن

 ,Gentry, Owenالتعديالت اإلثرائية يف املنهج املدرسي على حتصيل الطالب املوهوبني يف الرياضيات، ودراسة ) 

واليت مت فيها جتميع الطالب املوهوبني، وتقدمي هلم يمايز يف احملتوى وطرق التدريس ودراسة أثر ذلك على ( 1999

 حتصيلهم.

وكذلك ثبت فاعليته على اجلوانب املهارية وتشمل مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي ومهارات البحث 

 العام، الصفي األداء تنمية يف الفاعل اإلثرائي األمنوذج ( يف دور2811العلمي، مثل: دراسة )اجلغيمان ومعاجيين وبركات، 

( يف 2886السعودية، ودراسة )صاحل،  العام التعليم مدارس يف املوهوبني التالميذ لدى العلمي والبحث التفكري ومهارات
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( عن 2886وكذلك دراسة )القاضي، للموهوبات،  اإلبداعي التفكري تنمية يف املنزيل االقتصاد يف إثرائي برنامج فاعلية

العليا، ودراسة )النافع وآخرون،  التفكري ومهارات اإلبداعية القدرات تطوير يف املستقبلية املشكالت حل برنامج فاعلية

االستقصاء، وأيضاً  ومهارات العلوم حنو واالجتاه الدراسي التحصيل تنمية يف للعلوم اإلثرائي الربنامج ( يف فاعلية2888

 ( يف أثر أنشطة التدريب على اإلبداع يف تطوير املنتجات اإلبداعية للطالب املوهوبني.Tsai, 1997دراسة )

وأيضًا أثبتت الربامج اإلثرائية فاعليتها يف تنمية اجلوانب الشخصية واالجتماعية للطالب املوهوبني، مثل دراسة: 

حنو الرياضيات، والدراسة  مى حتصيل الطالب املوهوبني واجتاهاهت( يف فاعلية برجمة إلكرتونية إثرائية عل2811)الغامدي، 

( واليت كشفت عن فاعلية الربنامج اإلثرائي يف تنمية 2889التقوميية ألمنوذج الواحة اإلثرائي اليت أجراها )اجلغيمان وآخرون، 

( يف 2888ك دراسة )اجلغيمان وإبراهيم، الدافعية واالجتاه حنو التعلم على الطالب املوهوبني املشاركني يف الربنامج،  وكذل

( واليت  Morgan, 2007أثر برنامج إثرائي صيفي على أساليب العزو والذكاء الوجداين لدى الطلبة املوهوبني، ودراسة )

هدفت إىل دراسة أثر الربامج اإلثرائية على الطالب املوهوبني والذين ترتواح أعمارهم من مخس إىل سبع سنوات يف تنمية 

 لنواحي االجتماعية لديهم.ا

تنظيم تقدمي الربامج اإلثرائية. ومن أبرز األمثلة على  على تساعد وظهرت بذلك العديد من النماذج العاملية اليت

 رنزويل  هذه النماذج العاملية اليت تقوم عليها الربامج اإلثرائية: النموذج اإلثرائي الشامل للمدرسة الذي وضعه

(Renzulli, 1999)  من تعريف رينزويل للموهبة، بأهنا السلوك الناتج عن تفاعل ثالث مسات  األمنوذجد انبثق هذا وق

ومستوى عال من اإلبداع، ومىت ما ظهر هذا  إنسانية وهي: معدل فوق املتوسط من القدرات العقلية، االلتزام باملهمة
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تربوية تتناسب مع قدراته وال توفرها املدرسة له. يتم له تقدمي خدمات  التفاعل بني القدرات الثالث يف سلوكيات الطالب

 % من28و15مستويات، يستفيد من املستويني األوليني كافة طالب املدرسة أو ما بني  ةرينزويل من ثالث أمنوذجويتكون 

% من الطالب، حيث يتعرض 18إىل5أما املستوى الثالث فيخص الطالب املوهوبني أي ما نسبته من  .طالب املدرسة

ويف  .الب يف املستوى األول إىل أنشطة استكشافية عامة هدفها تثري اهتماماهتم، وتشجعهم على اكتشاف مواهبهمالط

مهارات ، حيث يتم تدريبهم على مهارات التواصل ،املستوى الثاين يتم تقدمي أنشطة تدريبية للطالب لتحسني منو تفكريهم

واملستوى الثالث يتناول الطالب فيه مشكلة . وكذلك مهارات البحث العلمي ،التفكري الناقد واإلبداعي، حل املشكالت

حبثية، يدرسوهنا بعمق، ويستخدمون يف ذلك املهارات اليت مت اكتساهبا يف املرحلة الثانية، ويراعى بأن الطالب جيب أن 

 خيتاروا بأنفسهم املشكالت اليت يرغبون يف البحث عنها.

منوذج لتدريس أ( وهو Schlichter, 1986) شلخرت ب الالحمدود الذي وضعهمنوذج املواهأوأيضًا هناك  

يف حيث يتم  .الناس مواهب وقدرات يف جماالت خمتلفةمجيع مهارات التفكري يف الصف العادي، يقوم على أساس أنه لدى 

التفكري  :تعددة واملتمثلة يفتدريب املعلمني على معرفة القدرات املتعددة، وكذلك كيفية تنمية املواهب املهذا األمنوذج 

ويتم تدريب الطالب على هذه املهارات يف غرفة الصف من خالل دمج  .اإلنتاجي واختاذ القرار والتخطيط والتنبؤ واالتصال

 توى معني من أجل توظيف املواهب يف تنمية التعليم األكادميي.حم هذه املهارات يف

( والذي يهدف بشكل رئيس إىل مساعدة الطالب Betts, 1985) بيتس منوذج التعلم املستقل الذي وضعهأو  

املهارات تنمية املوهوبني ليصبحوا متعلمني مستقلني مسؤولني عن تعلمهم، وكذلك أيضًا تكوين مفهوم ذات إجيايب، و 
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يه ويشمل منوذج بيتس من مخسة أبعاد: بعد التوجأمهارات التفكري، واختاذ القرار، وحل املشكالت، ويتكون و االجتماعية، 

بعد تطوير الفرد )مهارات التعلم، فهم الشخصية،  .)فهم املوهبة، وأنشطة بناء اجملموعة، فهم الذات، مسؤوليات الربنامج(

بعد األنشطة اإلثرائية )االستكشافات الفردية واجلماعية، التحقيقات، النشاطات  .(نةاملهارات االجتماعية، مضمون امله

)املواضيع املستقبلية، املواضع  عد احللقات الدراسية. بدمات اإلنسانية، املشاركة يف الرحالت(الثقافية، املشاركات يف اخل

 وبعد الدراسة املتعمقة )املشروع الفردي اجلماعي، اخلبري الناصح، العرض ، التقييم(. .اجلدلية، الرغبة العامة، املعرفة املتقدمة(

( ويهدف إىل  Aljughaiman, 2011منوذج الواحة اإلثرائي والذي وضعه ) أ احمللية: األمناذجومن أشهر  

تقدمي رعاية تربوية متخصصة للمواهب املتنوعة للطلبة داخل مدارس التعليم العام، ويقوم األمنوذج برعاية مخسة جوانب 

السمات و مهارات التعلم،  الدوافع حنو التعلم، مهارات التفكري بشقيه اإلبداعي والنقدي، مهارات البحث، رئيسة هي:

كامل، إضافة إىل الصيف،  يتنقل فيها الطالب عرب أربع مستويات يستغرق تنفيذ كل مستوى عام دراسي .الشخصية املؤثرة

واسرتاتيجية  حيتوي على جمموعة من االسرتاتيجيات مثل: برنامج الكورت، ،هذه املستويات هي: املستوى األول )أدوايت(

املستوى . وحيتوي على برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية ،املستوى الثاين )قويت( .سكامرب رتاتيجيةالعصف الذهين، واس

حيتوي على ، )عامل املستقبل( املستوى الرابع. وحيتوي على برنامج حل املشكالت املستقبلية بطرق إبداعية ،)رؤييت( الثالث

 برنامج البحث املستقل.

 تصميم البرامج اإلثرائية:
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ملية تصميم الربامج اإلثرائية ال تتم بصورة عشوائية، وإمنا ينبغي على مصمم الربنامج أن يتبع الطريقة العلمية إن ع

( يف هذا اإلطار إىل مثانية مكونات ضرورية Berger, 1991)بارجراليت تساعده يف حتقيق األهداف املنشودة. وتشري 

حتديد حاجات الطالب املوهوبني . ويتم يف هذه املرحلة  ،املكون األولجيب مراعاهتا عند تصميم الربامج اإلثرائية وهي: 

 ؛1998 ؛ جروان،2886/2887 من )باسكا وستامبغ، حتديد حاجات الطالب املوهوبني التعليمية والنفسية. ويشري كل  

الطالب من  ( بأنه ميكن احلصول على املعلومات عن هذه احلاجات وعن كيفية إشباعها،2883 ،؛ اخلالدي2888

 املوهوبني أنفسهم، واملعلمني، وأولياء أمور الطلبة.

الطالب املوهوب تعريف فهو التعريف بالفئة املستهدفة من الربنامج ويتم يف هذه اخلطوة حتديد  :أما املكون الثاين

ب حيث جيب تبين تعريف واضح وشامل حبيث يشمل العديد من املواه .(Berger, 1991الذي يتبناه الربنامج )

 (.2888والقدرات، ومنسجم مع اخلربات اليت يوفرها الربنامج )جروان، 

تتسق مع التعريف الذي يتبناه جيب أن و اليت  ،املكون الثالث حتديد أساليب الكشف عن املوهوبنيويتم يف 

 Davis et؛ 2888، 1998الربنامج اإلثرائي، وجيب أن تتميز أساليب الكشف باستخدام حمكات متعددة )جروان، 

al, 2010 ، وتؤكد  (.2889(. و كذلك تطبيق مقاييس متنوعة كيفية وكمية للكشف عن املوهوبني )قطناين ومريزيق

( على أن املقاييس املستخدمة يف عملية الكشف جيب أن تكون NAGC( )2010)اجلمعية الوطنية لألطفال املوهوبني،

تتضمن  ،عملية الكشف إعداد صفحة بيانية لكل طالبمبنية على أسس علمية تتصف بالصدق والثبات، و أن تشمل 

 نقاط قوته ونقاط ضعفه اليت حتتاج إىل تدخل تربوي فردي مناسب. 
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حيث تؤكد على ذلك معايري  فلسفة وأهداف الربنامج املزمع تنفيذه، املكون الرابع على تويوحي

(NAGC,2010 يف تصميم برامج املوهوبني من أن الربنامج جيب أن ينطلق من فلسفة واضحة تعكس احلاجة إىل )

جيب أن كما برامج املوهوبني. وكذلك جيب أن تكون موجهة حنو حتقيق األهداف والغايات املنشودة من الربنامج اإلثرائي،  

حمددة  ،دية والبشرية والزمنية املتاحة، وقابلة للقياستكون هذه األهداف مكتوبة، وقابلة للتحقق يف ضوء اإلمكانات املا

(. وذلك ألن وضوح األهداف اليت من أجلها وضع 2888، 1998مصاغة على شكل نتاجات للتعلم )جروان،  ،مبعيار

الربنامج، وكذلك تعمل على  والربنامج، تساعد منفذي الربنامج على تطبيقه بالشكل املطلوب كما خطط له مصمم

على سري الربنامج يف مساره بشكل مستقيم للوصول إىل حتقق األهداف بأقصر و أسرع طريق. وتضيف  احملافظة

(Berger, 1991  بأن هذه األهداف ال بد أن تكون منسجمة مع حاجات الطالب املوهوبني، وأن تكون مكتوبة )

 بلغة سهلة ومعلنة للجمهور.

لربنامج واليت تشمل: شكل الربنامج اإلثرائي هل هو برنامج أما املكون اخلامس فيختص باألمور التنظيمية يف ا

اإلثرائي الذي  األمنوذجأو برنامج التعلم املستقل، وكذلك يتم حتديد  ،أو التلمذة ،سحب برنامجأو  ،أو مسائي ،صيفي

ذج الواحة ، ويتم كذلك أو أمنو  ،منوذج بيتسأأو  ،منوذج رينزويلأيقوم عليه الربنامج، والذي ينظم خربات املنهاج فيه مثل: 

حتديد اسرتاتيجيات التعلم املتبعة يف الربنامج مثل: اسرتاتيجية حل املشكالت بطرق إبداعية، اسرتاتيجيات االستكشاف، 

وكذلك حتديد املواد التعليمية اليت سوف يتم استخدامها يف الربنامج  .البحث املستقلو اجملموعات الصغرية، القراءة الناقدة، 

 Davis et ؛ 2888 ،1998)جروان،  العلمية املوسوعاتو  ،ى حتقيق أهدافه من كتب، وأجهزة حاسب آيلوتعمل عل
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al, 2010.)  باإلضافة إىل حتديد موقع الربنامج اإلثرائي يف املدرسة أو خارجها، وكذلك حتديد املدة الزمنية اليت يستغرقها

املالية املتاحة يف الربنامج، واجلهات املسؤولة عن يمويل اإلمكانات أيضًا حتديد  (.Davis et al, 2010الربنامج )

 (.2818؛ قطناين و مريزيق، 2883الربنامج )اخلالدي، 

املعلم من أهم عوامل جناح الربامج اإلثرائية  يعدحيث  ،وي املكون السادس على اختيار املعلمني وتدربيهمتوحي

يف جمال  اً ( على أن املعلمني الذين تلقوا تدريبHansen, 1994(. وقد أكدت الدراسة اليت أجرهتا )1998)جروان ،

رعاية املوهوبني يكونون أكثر كفاءة يف توفري بيئة صفية مثرية للتفكري، وأكثر قدرة على استخدام املهارات التعليمية مقارنة 

ة املهمة املناطة باملعلم، حيث ( على صعوب2818 تدريب. ويف هذا السياق يؤكد )اجلغيمان،أي باملعلمني الذين مل يتلقوا 

عليه تقدمي منهج تعليمي للطالب املوهوبني يتسم بالتحدي والتماسك، مما يتحتم ضرورة إعداد املعلم أكادمييًا قبل  إن

 اخلدمة، واستمرار التدريب املهين بعد التحاقه باخلدمة.

ساعدة من تلقي املمصمم الربنامج إىل  ايهحيتاج ف ،عملية معقدة وديناميكية تطوير املنهاج وهي :املكون السابع

(. حيث تتميز مناهج املوهوبني بالعمق والتعقيد، كما أن 2886/2887 )باسكا وستامبغ،املتخصصني  اخلرباء والرتبويني

 2889)وهوبني املغري الطالب وجود هذين العنصرين حيقق االختالف النوعي ملناهج املوهوبني عن مناهج 

Bachinski,). ( يتعلق بضرورة وجود عنصر 2886/2887يقود إىل عنصر مهم أشارت إليه )باسكا وستامبغ،  وهذا

 األخذ باالعتبار عندالتحدي يف كل ما يقدم للطالب املوهوبني من خربات وأساليب تعلم ومواد تعليمية. كذلك ال بد من 

، وأيضًا دمج أدوات املمارسة املهنية يف جمال املوهوبني تطوير املناهج إىل دمج العمليات واملنتجات يف احملتوى املقدم للطلبة
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حيث تشري  ،حاجات الطلبة املوهوبني وكذلك يقع العبء على هذا املنهج يف إشباع (.Reis, 2009تطوير املنتجات )

(Baska, 1992،إىل أن الطالب املوهوب غالبًا ما يكون لديه توقعات من العملية التعليمية اليت يشارك فيها )  وتكون

هذه التوقعات حول املهارات اجلديدة اليت سيتعلمها، وإشباع حاجاته يف اجملاالت اليت مييل هلا، وتطوير قدراته يف التواصل 

 مع زمالئه.

وأما املكون الثامن واألخري فهو حيتوي على عملية التقومي وهي عملية متسقة ومرتبطة مع النتائج املتوقعة، وجزء ال 

(. و اليت هتدف إىل قياس مدى حتقق األهداف املوضوعة يف الربنامج )قطامي، Baska, 1992التعلم )يتجزأ من عملية 

إذا كان أداء مجيع الطالب املوهوبني ف ،(. وكذلك يمد مصممي الربنامج على معلومات تساعدهم يف تطوير الربنامج2818

إذا أخفق معظم الطالب فإن الربنامج صعب وأعلى  أماة، فإذن الربنامج سهل وال يتحدى قدرات الطلب؛ يف الربنامج متميزاً 

( على بعض املعايري اليت جيب أن NAGC; 2010وتؤكد ) (.2886/2887 )باسكا وستامبغ، من قدرات الطالب

تتصف هبا عملية التقومي يف برامج املوهوبني وهي: أن تكون عملية التقومي هادفة، فاعلة، أن يتم تنفيذها بكل صحيح 

 قدم نتائج التقومي على شكل تقارير مكتوبة وموثقة.ي، وأن ت  وأخالق

وي برامج املوهوبني على ثالثة أنواع من التقومي: التقومي القبلي ويكشف عن املعارف السابقة للطالب، هبدف توحت

الند وإمبيو، توملنسون وكابالن ورينزويل وبيورسل ولبني وبرينز وسرتكإجراء التعديالت على الربنامج قبل البدء به )

هو التقومي البنائي أو التكويين وهي عملية منظمة حتدث أثناء تعلم املوهوب وهتدف إىل  :(. النوع الثاين2881/2811
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والنوع الثالث فهو التقومي اخلتامي ويتم تطبيقه يف  .وذلك لتحسني عملية التعلم ؛تقدمي التغذية الراجعة عن أداء الطالب

 (.2818ىل رصد حتقق األهداف املنشودة يف الربنامج )قطامي، هناية الربنامج، ويهدف إ

عدم وجود تقديرات قياسية للطلبة  :وتواجه عملية تقومي الطالب املوهوبني بعض الصعوبات واملشكالت منها

امج مشكلة أن برامج املوهوبني ختتلف عن الرب كذلك ، و ةاملوهوبني ميكن من خالهلا تقييم تقدم الطلبة يف موضوعات معين

العادية مبا حتويه من مهارات تفكري عليا ومهارات إبداعية حتتاج لتقييمها إىل أدوات ختتلف عن أدوات التقييم التقليدية، 

وهتمل اجلوانب املهارية  املعريف للربنامج واعتماد بعض العاملني يف برامج املوهوبني على أدوات التقييم اليت تقيم احملتوى

  فإن نتائجها ال تعكس مدى طبيعة وعمق تعلم الطلبة يف الربنامج )باسكا وستامبغ،وبالتايل ه؛والشخصية في

2886/2887 .) 

على أشكال التقومي املعمول به يف برامج املوهوبني واليت من خالهلا ميكن التغلب على الصعوبات  األمناذجومن 

السجالت، األداء، املقال،  ف اإلجناز، املؤيمرات،اليت تواجه عملية التقومي يف برامج املوهوبني: األسئلة الشفهية، مل

 وآخرون، توملنسونتقارير )و االختبارات التحريرية، املالحظات املنتظمة، السلوك التطبيقي، خرائط املفاهيم، 

2881/2811). 

 تربية الموهوبين في المملكة:

وتقدمي الرعاية هلم ، املوهوبنيعلى ضرورة اكتشاف  هـ نصت سياسة اململكة العربية السعودية1389يف عام 

ويعد مشروع برنامج الكشف عن املوهوبني هو البداية الفعلية لرعاية املوهوبني  (.1978)وثيقة سياسة التعليم يف اململكة ،
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أن سياسة التعليم يف اململكة قد نصت على ضرورة اكتشاف املوهوبني ورعايتهم منذ  وبالرغميف اململكة العربية السعودية. 

إال أن عدم وجود مقاييس واختبارات علمية مقننة على البيئة السعودية قد حال دون البدء بتنفيذ ما نصت  ه1389ام ع

هـ 1415-1418ولقد استغرق هذا املشروع البحثي مخس سنوات ما بني  (.2882 عليه تلك السياسة )الشريف،

عم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون م ولقد تضافرت اجلهود إلجناز هذا املشروع بد1995-1998املوافق

برنامج التعرف  اجلزء األول:  مع وزارة املعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات، وقد تكون املشروع البحثي من ثالثة أجزاء:

ركزت اجلهود على أربعة وقد ت ،ومشل تقنني مقاييس علمية للكشف عن املوهوبني واملبدعني ،على املوهوبني والكشف عنهم

استبانة امليول  مقياس تورنس للتفكري اإلبداعي، مقياس القدرات العقلية، مقاييس )اختبار وكسلر لذكاء األطفال املعدل،

بعد اكتمال ، فالربنامج اإلثرائي التجرييب يف العلوم والرياضيات اجلزء الثاين:. ،وتقديرات املعلمني والتحصيل الدراسي (

( طالب من املتفوقني يف العلوم والرياضيات، وجاءت نتائج الربنامج لتكشف 242تعرف على املوهوبني مت اختيار )برنامج ال

ومهارات االستقصاء لدى اجملموعة  ،واالجتاه حنو العلوم ،عن فاعلية الربنامج اإلثرائي للعلوم يف تنمية التحصيل الدراسي

وأن اجتاه  ،ضيات فقد كشفت النتائج عن حتسن الطالب يف اجملموعة التجريبيةالتجريبية، أما الربنامج اإلثرائي يف الريا

الطالب حنو الرياضيات تأثر بشكل موجب بعد الربنامج اإلثرائي. اجلزء الثالث: املفاهيم السائدة عن املوهوبني وطرق 

وهدف هذا اجلزء من املشروع إىل نشر الوعي بقضية املوهوبني ويشمل ذلك املؤسسات التعليمية  ،الكشف عنهم ورعايتهم

 (.2888ومجيع جهات اجملتمع. )النافع وآخرون ،
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بعد ذلك بدأت مرحلة جديدة يف رعاية املوهوبني باململكة العربية السعودية، وذلك عندما مت إنشاء جهتني 

 هدمي سبل الرعاية هلم مها: اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني، ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالخمتصني بالكشف عن املوهوبني وتق

 .لرعاية املوهبة واإلبداع

وهي يمثل اجلهاز الرتبوي والتعليمي الذي يقوم بتنفيذ سياسة  ،2888مت إنشاء اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني عام 

 (.2818على حتقيق األهداف اليت تسعى هلا وزارة الرتبية والتعليم )البدير و باهربي،  اململكة يف رعاية املوهوبني، و العمل

وهتدف الوزارة إىل أن تصل خدماهتا إىل مجيع الطالب املوهوبني، وتقدمي الرعاية هلم يف مدارس التعليم العام، وتطوير نظم 

 تربوية وبرامج إثرائية، وفق أفضل املقاييس العلمية.

الكشف عن املوهوبني يف الوزارة باملراحل التالية: مرحلة الرتشيح وتتم بناًء على تقديرات أولياء األمور، ويمر آلية 

الختبارات امث مرحلة التعرف ويتم فيها تطبيق املقاييس و ، ونتائج التحصيل الدراسي، واألداء املتميز والدال على وجود املوهبة

مث مرحلة اختيار  ،اس تورانس للتفكري االبتكاري، ومقياس وكسلر النسخة السعوديةمثل: مقياس القدرات العقلية العامة، مقي

)البدير  وأخريًا مرحلة التقومي ملعرفة جناح أو فشل الربامج اإلثرائية املقدمة ،بعد حتليل نتائج املرحلة السابقةوذلك املتميزين 

 (.2818وباهربي، 

يذ العديد من الربامج اإلثرائية منها: امللتقيات الصيفية اإلثرائية، واليت تنفذ وتقوم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بتنف

يف خمتلف املناطق التعليمية يف اململكة خالل الفرتة الصيفية، وملدة أربعة أسابيع، بواقع مخسة أيام باألسبوع مبعدل مخس 

إىل تنمية قدرات الطالب املوهوبني العلمية، ساعات يومياً، ويكون إما فرتة صباحية أو مسائية. وهتدف هذه الربامج 
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الرتبوية، وتعتمد على املمارسات احلديثة واإلبداعية، من خالل تقدمي برامج إثرائية مكثفة، وفق اسرتاتيجيات رعاية املوهوبني 

االبتدائي، وفق  التجريبية واملشاريع العلمية، وتستهدف هذه الربامج الصيفية الطالب املوهوبني ابتداًء من الصف اخلامس

املعايري املعتمدة من اإلدارة. كذلك تقوم اإلدارة العامة لرعاية املوهوبني بتقدمي برامج إثرائية أخرى مثل: برنامج الرعاية 

املدرسي، برنامج مراكز رعاية املوهوبني، املسابقة الوطنية لإلبداع، و برامج خارج الدوام املدرسي، التلمذة )البدير وباهربي، 

2818.) 

وتعد اجلهة األخرى اليت كان هلا أثر كبري يف االهتمام برعاية املوهوبني يف اململكة والعمل على تطوير براجمها  هي 

، وهي مؤسسة وطنية حضارية 1999مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة( ، واليت مت إنشاؤها عام 

 وتتبىن ،اكتشاف املوهوبني ورعايتهم وحتمل هذه املؤسسة رسالة واضحة هيحتظى بدعم من خادم احلرمني الشريفني، 

جمموعة من األهداف اآلتية: حتسني الرعاية املقدمة للموهوبني وتوسيع نطاقها، رفع مستوى الوعي بالتعلم واالبتكار لدى 

 (.2005 ،زيز ورجاله) مؤسسة امللك عبد العمجيع فئات اجملتمع، ودعم مسرية التنمية الشاملة يف اململكة 

برامج موهبة الصيفية احمللية والدولية،  :بتقدمي العديد من اخلدمات والربامج للموهوبني، من أمهها (موهبة)وتقوم  

وهي برامج تقام يف فرتة الصيف من أسبوعني إىل أربعة أسابيع يف مؤسسات علمية وحبثية، وهتدف هذه الربامج الصيفية إىل 

هـ وهي حتول اململكة إىل جمتمع معرفة، وذلك من خالل مساعدة املوهوبني على تنمية 1444حتقيق رؤية موهبة لعام 

مؤسسة امللك عبدالعزيز سليمة )اهتم العقلية والبحثية، ومهاراهتم الشخصية إىل أقصى حد ممكن، وفق منهجية علمية قدر 

 (.2885، ورجاله
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إىل ستة أسابيع إىل: برامج صيفية تفرغية تقام بنظام  ةوتنقسم برامج موهبة الصيفية احمللية واليت يمتد من أربع

ري تفرغية وتستغرق من مثان إىل عشر ساعات يوميًا عدا يومي اخلميس واجلمعة، اإلقامة الكاملة، وبرامج صيفية غ

وتستهدف الطالب املوهوبني من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة الثانوية، ويتم قبول الطالب يف برامج موهبة الصيفية وفق 

ارات على املرشحني، مث اختيار أفضل املرشحني، اآللية التالية: مرحلة اإلعالن والتسجيل، مث مرحلة تطبيق املقاييس واالختب

 (.2888،  ورجاله عبدالعزيز امللك مؤسسةالنتائج )وأخرياً إعالن 

، واليت هتدف إىل تطوير األفكار العلمية االبتكارية، من خالل  (ختيل)بتقدمي خدمة  (موهبة)وكذلك تقوم 

ة شاور، واليت هتدف إىل تقدمي استشارات تربوية ونفسية عرضها على خمتصني يف هذا اجملال. و أيضًا تقدم موهبة خدم

يتعلق بقضايا املوهبة، ويتم تقدميها من خالل االنرتنت، أو اهلاتف، أو زيارة  فيماواجتماعية للموهوبني، وأولياء أمورهم 

كذلك ، و 2886يم علم املؤيمرات العلمية مثل: املؤيمر العلمي االقليمي للموهبة الذي أق (موهبة)املؤسسة. وكذلك ترعى 

العديد من اجلوائز و املسابقات مثل: جائزة اإلبداع العلمي، مسابقة موهبة  (موهبة)تتبىن  وأيضاً تشارك يف املعارض الدولية، 

باإلضافة إىل  للعلوم واهلندسة، ودوري كرة القدم السعودي للرجل اآليل، و مسابقة الفريست ليغو، و مسابقة مايكروسفت.

أنشأت بوابة موهبة االلكرتونية، واليت هتدف إىل أن تكون املرجع الرئيس للموهبة واالبتكار يف العامل العريب،  (موهبة)أن 

 (.2885 ،مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله) 1444وحتقيق رؤية موهبة لعام 

 أنموذج الواحة:
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النظرية البنائية، ونظرية احللقات  : لقد ب ين األمنوذج وفق األسس العلمية مرتكزًا على ثالث نظريات رئيسة هي

أسلوب اختيار املشاركني  دالثالث لرينزويل، النظرية الثالثية لسترينربغ. شكلت هذه النظريات أساساً لصياغة  أهدافه، وحتدي

علمي كما يقوم األمنوذج على تفاعل ثالث ركائز هي: احملتوى ال فيه، واملنهجية اليت تقدم من خالهلا اخلربات الرتبوية.

متدرجة هي:  ةمير فيها الطالب عرب ثالث مراحل رئيس. املتعمق، مهارات البحث والتفكري، السمات الشخصية املؤثرة

هذه  .االستكشاف ، اإلتقان، التميز، عرب أربع مستويات يستغرق تنفيذ كل مستوى عام دراسي كامل، إضافة إىل الصيف

وي على جمموعة من االسرتاتيجيات لتنمية التفكري بشقيه التقاريب والتباعدي حيتو )أدوايت( ، املستويات هي: املستوى األول

)قويت( وحيتوي على برنامج  :مثل: برنامج الكورت، واسرتاتيجية العصف الذهين، و اسرتاتيجية سكامرب، املستوى الثاين

)رؤييت( وحيتوي على برنامج رئيس : رئيس لتنمية التفكري بشقيه وهو برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية، املستوى الثالث

)عامل : لتنمية التفكري بشقيه التقاريب والتباعدي وهو برنامج حل املشكالت املستقبلية بطرق إبداعية، املستوى الرابع

 )اجلغيمان، حيتوي على برنامج شامل مؤهل للتمكن من مهارات التعلم الذايت، وهو برنامج البحث االنفرادي املستقبل(

 (.Aljughaiman, 2011؛  2885

ويهدف األمنوذج إىل الكشف عن مجيع الطالب املوهوبني يف مدارس التعليم العام باستخدام أدوات ومنهجية 

علمية حمددة، وتقدمي برنامج إثرائي يتسم بالشمولية والتتابعية يعىن بشخصية الطلبة املوهوبني من مجيع اجلوانب، وتنمية 

من خالل هتيئة فرص تربوية إثرائية، وبيئة تعلم تظهر يمكنهم من إظهار مواهبهم، وتوعية شاملة املواهب املتنوعة للطلبة 

 جلميع أولياء األمور، واملؤسسات التعليمية.



37 
 

ويستند األمنوذج إىل عدة معايري مت اعتمادها عند بناء األمنوذج وهي: تتابعية اخلدمات فال تقتصر على مستوى  

ق منهجية علمية وعلى أساس نظري وجترييب، والصدق يف توافقه مع حاجات املوهوبني الذهنية واحد، وبناء الربنامج وف

خبضوعهم لربنامج تدرييب وتأهيل مناسب، مشول الربنامج جلميع احلاجات املعرفية والذهنية  املنفذينوالشخصية، وكفاءة 

ب لضمان التحاق األنسب ومنع وقوع اخلطأ من والسمات الشخصية واالجتماعية املؤثرة، التعدد يف وسائل ترشيح الطال

 نوع القبول الزائف أو الرفض الزائف، ووضوح حماور التقومي اليت حتدد بدقة األهداف املطلوب حتقيقها.

لتحاق الطالب بالربنامج إذا اجتاز ثالث حمكات على األقل من أصل ستة: التحصيل الدراسي العايل، اويتم 

ترشيح املعلمني و س القدرات العقلية العامة، مقياس رايفن، مقياس تورانس للتفكري اإلبداعي، مقياس وكسلر للذكاء، مقيا

 (. 2005)اجلغيمان، وفق قوائم السمات السلوكية

نه جيب على معد الربنامج اإلثرائي إوحتظى عملية التقومي يف الربامج القائمة على أمنوذج الواحة أمهية كربى، حيث 

لة لتقومي خمرجات الربنامج، سواء كانت بصورهتا املرحلية أو اخلتامية، ويتضمن ذلك بناء معايري عامة وضع خطة تقوميية شام

  ، وسبل قياس حتقق األهداف من أدوات ومقاييس )اجلغيمان، )يتم يف ضوئها حتديد احلد األدىن من األداء )الكفايات

 (.Aljughaiman, 2011؛  2005

( بالوقوف على 2889على أمنوذج الواحة اإلثرائي، قام )اجلغيمان وآخرون ، ويف أكرب دراسة تقوميية أجريت

بنات( الذي يقام يف مدارس التعليم العام يف اململكة العربية  –فاعلية الربنامج التنفيذي ألمنوذج الواحة اإلثرائي )بنني 

باتباع املنهج الوصفي التحليلي  مشارك ومشاركة، وقد قام الباحثون (3888)السعودية، وقد مشلت العينة أكثر من 
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واستخدام األساليب الكمية والنوعية واليت تتالءم مع أهداف الدراسة، و جاءت نتائج الدراسة على ثالثة أمناط، النمط 

ود يتعلق بدراسة اجتاهات الفئة املستفيدة واملنفذة للربامج القائمة على أمنوذج الواحة اإلثرائي، ودلت النتائج على وج :األول

اخلاص بفاعلية الربنامج يف تنمية بعض جوانب  :والنمط الثاين .اجتاهات إجيابية فوق املتوسطة جتاه جوانب الربنامج املتعددة

مهارات التفكري، واالجتاه حنو التعلم والدافعية والتحصيل الدراسي، ودلت النتائج على وجود أثر إجيايب للربنامج على هذه 

اخلاص مبقارنة ممارسات  :وأخريًا نتائج النمط الثالث. اركني يف الربنامج عدا التحصيل الدراسياجلوانب لدى الطالب املش

الربنامج امليدانية مع املمارسات العاملية يف رعاية املوهوبني يف املدارس، وتقومي أداء الربنامج يف ضوء معايري جودة الربامج 

ائج عن وجود بوادر إجيابية يف هذه املقارنة خصوصًا يف اجلانب التنظريي اإلثرائية املعتمدة يف أمنوذج الواحة، وكشفت النت

واإلطار العام للربنامج التنفيذي، مع وجود قصور يف بعض اجلوانب التفصيلية خصوصًا يف اجلوانب اليت تتطلب مرونة من 

 اإلدارة املدرسية لتسهيل تطبيق الربنامج.

وذلك ؛ لواحة اإلثرائي يف تصميم الربنامج اإلثرائي اخلاص هبذه الدراسةولقد قامت الباحثة بتبين منهجية أمنوذج ا

 ومعظم برامج املوهوبني يف اململكة . ،واملتلقيات الصيفية ،ألنه األمنوذج املعتمد يف مدارس التعلم العام

 األول: رالتعقيب على المحو 

اجملتمعات النظر إليها كواجب وطين وليس تعد رعاية املوهوبني ضرورة ومتطلب يف العصر احلديث، وجب على 

رفاهية حيظى هبا بعض الطالب دون آخرين، مىت ما توافرت اإلمكانات وهتيئة الظروف املناسبة هلا. ومن خالل االطالع 

 :يعلى أدبيات تربية املوهوبني يتضح للباحثة ما يل
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م املوهبة إال أنه مل يتم التوصل حىت أنه وعلى الرغم من التطورات التارخيية والنوعية اليت مرت على مفهو  .1

الوقت احلايل إىل تعريف شامل متفق عليه بني الباحثني، وهو األمر الذي جعل من هذا املفهوم متكيفًا مع كل ثقافة 

وحضارة وعصر ليتالءم مع متطلباته، ويرتك ملصممي الربامج مساحة من احلرية يف حتديد الفئة املستهدفة، ونوع اخلربات 

 مة يف ضوء التعريف الذي يتبناه الربنامج.املقد

مبجموعة من اخلصائص و السمات العقلية و الشخصية و  بقية الطالباملوهوبون عن الطالب فرد ت .2

االجتماعية، واليت يرتتب عليها حاجات خمتلفة عن حاجات الطالب العاديني مما جيعل املدرسة بوضعها احلايل تفشل 

هنا تربز احلاجة إىل وجود برامج نوعية متخصصة إلشباع حاجات املوهوبني، وتعمل ، ومن يف مقابلة هذه احلاجات

 على حتقيق النمو الشامل هلم.

وتقوم معظم هذه الربامج  املعمول هبا يف اململكة، الربامج اإلثرائية من أكثر أساليب رعاية املوهوبني تعد .3

 بتبنيه يف تصميم الربنامج احلايل.على أمنوذج الواحة اإلثرائي ، وهذا ما جعل الباحثة تقوم 

حيتل عنصر التقومي يف تصميم الربامج اإلثرائية أمهيًة كربى. إذ أنه جزء من عملية ختطيط الربنامج  .4

(، وهو األمر الذي جيعل من عملية تطوير عملية 2886/2887وستامبغ،  وتنفيذه وتقومي فعاليته وتطويره )باسكا

 ها ، دوراً كبرياً يف فعالية الربنامج اإلثرائي.التقومي واتباع أساليب جديدة في

تعد رعاية املوهوبني يف اململكة من اجملاالت احلديثة ، مما يفتح اجملال أمام الباحثني إلجراء املزيد من  .5

 . البحوث والدراسات يف جمال املوهبة ورعاية املوهوبني السعوديني
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 التقييم الدينامي ثانياً: 

يف الربامج اإلثرائية حجراً أساسياً، حيث حتدد مسار الربنامج واجتاهه، وتكشف عن أثره تشكل عمليات التقييم 

القائم  Dynamic Assessment (DA)وفاعليته؛ ولذا استحق أن يوىل هذا العناية واالهتمام، وألن التقييم الدينامي

بوية تعمل على تطوير هذه الربامج ،وحتسني على النظرية االجتماعية لفيجوتسكي من املوضوعات املستحدثة يف الربامج الرت 

مستوى خمرجاهتا. إال أن التقييم الدينامي ال حيل مكان التقييم التقليدي ،وإمنا يتم استخدامهما معاً؛ من أجل حتسني نتائج 

 (.2881الربامج املستخدم فيها )األعسر، 

 النظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي:

يف بناء نظريته باألحباث يف اجملال التشرحيي والنريولوجي والنفسي واالجتماعي والرتبوي  Vygotskyلقد تأثر 

وتتلخص نظريته يف أن التفاعل االجتماعي له دور كبري يف عملية منو األفراد، وتطورهم، كما أن  (.2881 )األعسر،

 مجيع أن إىل Vygotskyيف ذلك  يشريحيث التفاعل االجتماعي هو جوهر عملية التعلم واكتساب املعرفة لدى األفراد. 

 الفرد يتلقاها اليت املساعدة خالل من االجتماعي املستوى على األوىلاملرحلة : مرحلتني على تظهر الفرد لدى النمو وظائف

 املستقلة الفرد شخصية من اً جزء املعرفة هذه تصبح حبيث الفردي املستوى على الثانيةة. واملرحلة بيئت يف

(Gajdamaschko, 2006) وميكن أن تكون هذه املساعدة مقدمة من قبل الوالدين يف املنزل أو من قبل املعلمني .

 واألقران يف املدرسة، وهم بذلك حيققون التفاعل االجتماعي الالزم للتعلم.
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إىل املستوى فردي جتماعي وهو يقع يف مرتبة أدىن، مث يتطور اال وهذا ما جيعل أداء الفرد له مستويان: املستوى

 مستوى( أ) :الطفل دعن التعلم على للقدرة نيمستوي هناك أن( vygotsky, 1978) وهو املرتبة األعلى، حيث ذكر

 النمو حيز( ب) مبفرده، به القيام الطفل يستطيع ما تقيس حيث التقليدية االختبارات تقيسه ما :وهي احلالية النمائية القدرة

 ما يقيس الذي احلقيقي النمو مستوى :وهو  Zone of  Proximal Development (ZPD) املمكن

 .الدينامي القياس به يقوم ما وهذا بعد تنضج مل اليت القدرات يقيس أي ؛اآلخرين ساعدةمب به القيام الطفل يستطيع

 الفرد إليه يصل الذي احلقيقي النمو مستوى بني املسافة على( vygotsky, 1978)فيجوتسكي  وأطلق

 ثرية بيئة توفر مع املشكالت حل خالل من الفرد إليه يصل الذي املمكن النمو ومستوى، املشكالت حل خالل من مبفرده

مير حيز النمو املمكن بأربع مراحل متتابعة حيدث من خالها منو و . املمكن النمو حبيز النمو هذا على يساعد وسيط أو

 األوىل املرحلة : املتعلم لدى املمكن النمو حيز هبا مير اليت األربع املراحلهذه ( 2884، الشيخ) القدرة لدى الفرد. وتذكر

 املرحلة. غريهم وأ والدينال أو علمامل ت هذه املساعدة منكان سواء قدرة منه علىأ وسيط من مساعدة املتعلم فيها يتلقىو 

حبيث تصبح املعرفة جزءاً من  للخربة أوتوماتيكي بشكل االستدخال حيدث الثالثة املرحلةيف  .نفسه فيها الفرد يساعدو  الثانية

وهذا ما يشكل دورة للتعلم مير هبا  .قدرة منه أقل آخرينألفراد  املساعدة نفس فيها يقدمفإن املتعلم  الرابعة املرحلةالفرد. و 

 األفراد أثناء اكتساهبم للمعرفة.

 توفرت ما إذا للنمو، قابلة إمكانات نسانلدى اإل أنن ( vygotsky, 1978) يؤكديف جمال التعلم والتعليم  و

 دور العادي الدراسي الصف يف املعلم ويلعب .الثرية البيئــة ومعطيــات املتعــلنم بني التفاعــل ييسر ووسيط الثرية، البيئة هلا
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 البيئة تكون عندماوكذلك (. 2888 عبدالكرمي،) تدرجيياً  إليهم املوكلة املهام إتقان يف الطالب يساعدعندما  الوسيط

 على للحصول الوجدانية املعرفية العمليات وحتفيز املخ طيتنش على تعمل فإهنا ، واملتنوعة اجلديدة باملثريات غنيةاملدرسية 

 صحيح والعكس لديه، املمكن النمو حيز يف اتساع أي ،الفرد لدى املعريف الوسع يف اتساع إثرها على حيدث، جديدة صيغ

مما حيد من إمكانية الفرد لالستفادة من  املعريف للوسع مجود حيدث اجلديدة املثريات من وحمرومة فقرية البيئة تكون عندماف

وتشكل الوسائل التعليمية  (.2881 األعسر،) للفرد املمكن واألداء الفعلي األداء بني الفجوة اتساع عليه يرتتب مما التعلم؛

يف  (2881 زيتون،) يؤكد كما واخلربات املتجددة ذات املعىن للطالب البيئة الغنية اليت تثري عملية التعلم لديه يف املدرسة.

 مناشط خلق هو الثرية البيئة هتيئة باإلضافة Vygotsky لدى التعليمية العملية لنجاح الرئيس املفتاح أن علىهذا السياق 

 .للطالب وثقايف اجتماعي دعم وتوفري معىن ذات يميةتعل

 باجلدة تتصف هلم تقدم اليت التعليمية املهام تكون أن الطالب لدى التعلم حلدوث فيجوتسكي يشرتطحيث 

 أمامه، الذي املتحدي املوقف ملواجهة استنفار عملية يف الطالب جيعل مما احلايل، مستواهم من أعلى مستوى يف وتقع

ترتبط عملية التعلم  لذاو ؛ (1973 الصاحلي،) لديه العقلي للتطور الدافعة القوة هي تكون التوتر من حالة لديه ويشكل

وذلك  املمكن، النمو نطاق ختلقهي اليت  التعلم عملية أن(  Vygotsky, 1978) يرىبنطاق النمو املمكن. حيث 

 . بيئته مع لفردا تفاعل خالل من الداخلية النمو عمليات من جمموعة باستثارة عملية التعلم تقوم عندما

أنه لكي يتم فهم عملية التعلم والنمو لدى األفراد جيب الرتكيز على دراسة العملية وليس  فيجوتسكيكما يذكر 

 ,Yildirimاملنتج الذي يصل إليه الفرد، وأنه ميكن من خالل دراسة عملية النمو التنبؤ بأداء الفرد يف املستقبل )
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لطالب على حتقيق إمكاناهتم وتطوير قدراهتم ل مساعداً التدريس الذي يراعي حيز النمو املمكن ؛ مما جيعل من (2008

 يكون أن جيب التدريس أن إىل(  Vygotsky, 1986) فيجوتسكي يشري وهلذا ؛(2818 بشكل أفضل )مسعود،

 به القيام الطالب يستطيع ما أي؛ املاضي إىل موجهاً  وليس ،النمو على املتعلم تساعد اليت األشياء أي؛ للمستقبل موجهاً 

 . مساعدة دون مبفرده

 النظرية من اخلروج وميكن .بيئته مع الفرد تفاعل على متوقفة املمكن النمو نطاق رفع عملية أن ذلك من ويتضح

. تتزامن فيها (Cook, 2010)يتعلمه وما الفرد منو بني ما جيمع مفاهيمي مبنهج فيجوتسكيل االجتماعية الثقافية

 عمليات النمو لدى الفرد بعمليات التعلم لديه.

 مفهوم التقييم الدينامي:

 دمبفرده، ويع تإن التقييم التقليدي املتبع يف معظم الربامج الرتبوية يقوم على قياس قدرة الفرد على حل املشكال

من القدرة  اً هذا النوع من التقييم يكشف جزءألن   ؛فيجوتسكي ذلك املؤشر الوحيد على قدرة الفرد، وهو ما عارضه 

والذي يتضح  ؛وهو مستوى النمو احملتمل للفرد ؛ويغفل عن جزء ال يقل أمهية عنه ،وهو مستوى النمو الفعلي؛ العقلية للفرد

 ؛من خالل استجابة الفرد للمساعدة اخلارجية يف أدائه للمهمة، وهذه االستجابة ميكن من خالهلا فهم القدرة املعرفية للفرد

ومن هنا ظهر التقييم  (.Yildirim, 2008)ألهنا مبثابة نظرة داخلية توضح التطور املمكن يف مستوى الفرد مستقباًل 

 النمو املمكن للفرد. الدينامي الذي يهتم بنطاق
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 تنظر اليت و احلديث، املعريف النفس علم نظريات أهم من تعد واليت يرجع التقييم الدينامي إىل النظرية البنائية،و 

 البناء إىل تنظر فهي األخرى، هي والنمو للتعديل قابلة العقلية الوظائف وأن  النموو  للتعديل قابل  بيولوجي بناء املخ أن إىل

 دور يأيت هنا و ،فيه التطوير و للتعديل إمكانية هناك وإمنا الوراثية، بالعوامل حمدد ليس مفتوح نظام أنه على لإلنسان املعريف

 (2818 ،مسعود؛ 2884 الشيخ،) لديه املعرفية البنية على ذلك وأثر بيئته مع فردال تفاعل و البيئة

 الوسيط بدور يقوم اآلخر هذا و ،املتعلم من أكرب قدرة و معرفة ميتلك الذي اآلخر مبفهوم البنائية النظرية هتتم و

 فإن ،الغنية البيئة هذه و املتعلم بني التفاعل ييسر سيطو و  ،غنية تعليمية بيئة للمتعلم تتوفر  إذا أنه أي ؛التعلم عملية يف

(.كذلك ركزت النظرية البنائية على العمليات Vygotsky, 1978) إمكاناته أقصى إىل املتعلم وصول يف يساعد ذلك

أي أهنا ال تدرس نواتج األفراد وإمنا  ؛باملخرجات الناجتة عن هذه العمليةفقط العقلية اليت حتدث لدى الفرد وليس االهتمام 

والذي يقوم على  .(2818ومن هذه النظرية خرج التقييم الدينامي )مسعود،  ،تدرس كيف توصل األفراد إىل هذه النواتج

قابلية البناء العقلي للتعديل الذايت نتيجة لتفاعله مع البيئة، مفهوم خربة التعلم  وهي:يف التعلم  فيجوتسكيمفاهيم 

 (.2884 مفهوم حيز النمو املمكن )الشيخ،و بالوسيط، مفهوم قابلية املخ للتشكل، 

 يستطيع ما على الوقوف إىل ويهدف للمتعلم، ناملمك النمو حيز تقييم إمكانية على الدينامي التقييم ويقوم

 املهمة إلجناز املتعلم يستخدمها اليت املعرفية العمليات مبراقبة ويكون املهمة، ألداء متهيئة بيئة له أتيحت إذا إجنازه املتعلم

 التعلم من الفرد استفادة إمكانية قياس إىل يسعى فهو(. 2888 بوارمحه،) فقط التعليمية بالنواتج االهتمام من بدالً 

 (.2881 األعسر،)
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إذا مت تقييم طفلني عند دخوهلما للمدرسة وكان  ف مثاالً  (Vygotsky, 1978يذكر)أكثر ولكي تتضح الرؤية 

هل ميكن القول أن كال الطفلني  vygotskyوعمرمها العقلي مثان سنوات ، ويتساءل  ،عمره الزمين عشر سنوات كالمها

 (8)قادر على حل املهمات ذات نفس املستوى من الصعوبة حىت العمر العقلي  يهماهلما نفس الذكاء؟ وهذا يعين أن كل

سنوات، ويرتتب عليه تقدمي نفس الربامج التعليمية اإلثرائية للطفلني وذلك اعتمادًا على درجة الذكاء فقط، ويقرتح 

vygotsky ر درجة الذكاء هي البداية فقط لتحديد امكانات األطفال، واألخذ باالعتبار أن هؤالء األطفال قد اعتبا

أن ما يستطيع  vygotskyميكنهم حل مشكالت أكرب من عمرهم العقلي إذا توفرت هلم مساعدة من اآلخرين، ويرى 

لرجوع للمثال احلايل و جد أن الطفل األول استطاع الطفل القيام به مبساعدة اآلخرين يكون مبثابة املؤشر لعمره العقلي، وبا

سنوات، مما جيعل الربنامج التعليمي  (9)سنة بينما الطفل اآلخر استطاع حلها حىت عمر  (12)حل املشكالت حىت عمر 

 (8)سنة يف الطفل األول، ومن  (12)إىل  (8)القائم على هذا االختبار خمتلفًا لكال الطفلني، وهذا االختالف ما بني 

 .سنوات يف الطفال الثاين هو ما يكشفه التقييم الدينامي(9)سنوات إىل 

منهج يأخذ باالعتبار الفروق الفردية بني الطالب وآثار هذه الفروق على إىل أنه الدينامي  وترجع أمهية التقييم

الذي قد يطرأ على د الفاحص مبعلومات يمكنه من التنبؤ بالتطور مي (.كما أنهYildirim, 2008عملية تعلمهم )

تكمن أمهية التقييم الدينامي يف أن اهلدف منه . كذلك  (Dorfle, Golker &  Artelt, 2009قدرات الطالب )

 هو التشخيص ألجل التخطيط واإلثراء وليس اهلدف منه التصنيف أو التقييم كما يف االختبارات التقليدية )األعسر،

 (.Yildirim, 2008التعليم والتقييم فهما وجهان لعملة واحدة ) فهو منهج ال يفصل بني عمليةلذلك (. 2881
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 أشكال التقييم الدينامي في البحوث التربوية:

 أي يضع مل أنه إال له، النظري اإلطار وضع الذي وهو الدينامي التقييم عن تكلم من أول فيجوتسكي أن ومع

 علم عن حديثه سياق يف الدينامي التقييم عن حدثيت كان ألنه وذلك ؛التعليم جمال يف تطبيقه كيفية حول إرشادات

 الدينامي للتقييم مناذج وضع حملاولةبعده  للباحثني اجملال ترك ما وهذا (.Yildirim, 2008) التعليم وليس النفس

 .فيجوتسكي لنظرية استناداً 

 واليت ،واملفحوص الفاحص أو والطالب املعلم بني التفاعلية التدخالت من جمموعة ذكر قد فيجوتسكي أن إال

 ،وهكذا املعلم هبا أبد ملهام الطالب إكمال النمذجة، ،ةالرئيس األسئلة طرح :مثل ،املمكن النمو نطاق تقييم يف تسهم

تكمن و . (Kozulin & Garb, 2001) التقييممن  هذا النوع يف تستخدم موحدة إجراءات يذكر مل ذلك مع ولكنه

 وحيدد للتعلم، الطالب وإمكانات قدرات حتديد أجل من التعليمية العملية مبالحظة الدينامي التقييم يف الفاحصمهمة 

 (. 2888 بوارمحه،) هلم املالئمة العالجية التدخالت عليها بناءً  الفاحص

 وأن ذاهتا، حد يف دينامية تقييم وسيلة وجدت ال أنه وهي جوهرية نقطة إىل Thorne و Lantolf  أشار ولقد

 أو متعدد من كاالختيار اً دينامي يكون أن ميكن اختبار فأي ؛استخدامها كيفية يف املتبع اإلجراء هو دينامية جيعلها ما

 التقييم وسيلة ليست هنا فاحملك التقييم عملية يف دجمها ومت الوساطة فيهم توفرت إذا، الفراغ إكمال أو املفتوحة املقاالت

 (.Yildirim, 2008) فيها تستخدم اليت الدينامي التقييم إجراءات وإمنا بنفسها
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أنه يوجد للتقييم الدينامي شكالن يعمل هبما يف البحوث الرتبوية وكالمها يستخدمان  Dillonويذكر 

التدخالت الرتبوية من أجل رفع أداء املتعلم، فمقدار املساعدة املقدمة للمتعلم هو الذي خيتلف عرب أشكال التقييم 

 – تدخل –منوذج اختبار أوهو ، كل األول أكثر األشكال تكراراً وهو املعمول به يف البحوث الرتبوية حالياً الدينامي، فالش

اختبار، ويهدف إىل تقييم التطور احلاصل على أداء الطالب بني االختبارين نتيجة للتدريب ولقدراهتم الفردية يف التعلم، 

م من االختبار القبلي على أفضل االسرتاتيجيات املساعدة حلل االختبار، حيث يقوم فيه املعلم بتدريب الطالب بعد انتهائه

 ,Dorfler, Golke & Arteltمث يتم بعدها تطبيق االختبار البعدي وهو اختبار مكافئ لالختبار القبلي )

2009.) 

 التصميم منوذجاأل هذا ويشبه اختبار، إعادة –( تدريس) تدخل – اختبار منوذجأ وضع من أول Budoff دويع

 يف املعاجلة مبرحلة Budoff عند التعلم عملية تتشابه حيث بعدي اختبار - تدخل – قبلي اختبار البحوث يف التجرييب

 التقييم منوذج من الفاحص عليها حيصل اليت واملعلومات(. Poehner, 2008) التجرييب النفس علم يف البحوث

 (.2888 بوارمحه،) للطالب املالئمة التعليمية التدخالت تطوير يف منها يستفيد اختبار إعادة – تدخل – اختبار الدينامي

( هذا النوع من التقييم يف دراسته واليت سعت إىل الكشف عن أثر القياس الدينامي 2818 وقد تبىن )مسعود، 

لباحث املنهج شبه ولتحقيق ذلك استخدم ا ؛يف فاعلية برنامج لتنمية الفهم القرائي باستخدام نظرية االستجابة للمفردة

من إعداد الباحث باإلضافة إىل  اً التجرييب الذي تناول املقارنة بني ثالث جمموعات، أما اجملموعة التجريبية فقدم هلا برناجم

واجملموعة املقارنة  ،أما جمموعة املقارنة األوىل فقدم هلا الربنامج فقط إعادة اختبار،–تدخل  –اختبار  منوذجأالقياس الدينامي 
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الثانية فقد تركت لتدرس بالطريقة املعتادة وقد أسفرت النتائج عن تفوق اجملموعة التجريبية )اليت طبق عليها الربنامج والقياس 

)اليت طبق عليها الربنامج فقط( والثانية )اليت درست بالطريقة املعتادة( تفوقًا جوهرياً  ىلجمموعيت املقارنة األو  ىالدينامي( عل

 ىوثبت وجود عالقة عكسية جوهرية بني حيز النمو املمكن لد ،الفهم القرائي وحيز النمو املمكن لهيف كل من مستوى 

 الفهم القرائي لديهن قبل بدء التجربة. ىطالبات اجملموعة التجريبية وبني مستو 

ختبار منوذج االختبار ضمن التدريب وإجراء االأهو فللتقييم الدينامي  Dillanأما الشكل الثاين الذي ذكره 

التايل: فعندما خيطـأ املفحوص يف حل بنود االختبار يقدم وبشكل فوري نوع معني من التدخل إما على شكل تعليمات أو 

تغذية راجعة أو تلميحات تعليمية، ويف هذا النوع يتم الربط بني التدخل والتقييم بشكل كبري، وجيب أن يكون التدخل 

 (.Dorfler, Golke & Artelt, 2009إذ أنه حمدد بعامل الوقت ) ؛الهتماميف جمال ا اً ومركز  وغري معقدٍ  اً موجز 

( بتطبيق منوذج اجراء تعديالت على االختبار خالل موقف االختبار Carlson & Wiedl, 1992وقد قام )

مفصلة التدخالت اليت تشتمل على تغذية راجعة  هي:  وتوصلت الدراسة إىل أن أفضل أنواع التعديالت وأكثرها فعالية

 وتعبري لفظي متزامن وصريح.

 التقييم الدينامي وتربية الموهوبين:

 انتقاداته فيجوتسكيتقوم معظم أساليب الكشف عن املوهوبني على اختبارات الذكاء التقليدية. ولقد وجه 

 مناسب، غريبرأيه  وهذا ،األكادميي مستقبله على بواسطته وتتنبأ للطفل احلايل باملستوى هتتم اليت التقليدية الذكاء ملقاييس

 الطفل أن حقيقة من انطالقاً  اآلخرين، مبساعدة النمو على الطفل قدرة خالل من األكادميي الطفل مبستقبل التنبؤ جيب إذ
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وهلذا جيب االهتمام مبدى تطور منو  (.Poehner, 2008) النمو على مبساعدته املعلمون يقوم للمدرسة يذهب عندما

 & Swanson) دراسة أثبتته ما وهذا الطالب نتيجة لتدخل املعلم، أو مبا يستطيع الطالب القيام به مبساعدة املعلم.

Howard, 2005) للذكاء التقليدية املقاييس من األكادميي التحصيلب التنبؤ على قدرة أكثر الدينامي التقييم أن من. 

 منهما كالً  أن إال التقليدية االختبارات على املمكن النمو حيز اعتماد من الرغم على أنه فيجوتسكي ووضح

 أنكما  املساعد، األداء الدينامي التقييم يف حني يقيس املستقل، األداء تقيس التقليدية الذكاء فاختبارات خمتلفاً  جماالً  يقيس

 (.Poehner, 2008) الذكاء الختبارات اً تطور  يعد الذكاء درجة على للحصول كليهما على االعتماد

 عن الكشف أساليب يف استخدامه مت عندما املوهوبني تربية جمال يف  مرة ألول الدينامي التقييم ظهر ولقد

 اليت( ,Calero, 2011 Al–haroub, 2008) مثل دراسة: احلديثة الدراسات بعض أثبتت ولقد. املوهوبني

 عدم جيب و ومهم مبشر مستقبل له أسلوب أنه املوهوبني عن الكشف يف الدينامي القياس فاعلية عن الكشف حاولت

 (.Borland, 2008) إمهاله

 ةثالث على ويتحي والذي للذكاء، Hebb-Vernon منوذجأ إىل النظر خالل من ذلك من التحقق وميكن

 الفرد إليه يصل أن ميكن الذي املدى حتدد اليت وهي ؛للفرد البيولوجية اإلمكانية :هو (أ) فالذكاء ج، ب أ للذكاء مستويات

 للفرد، الفعلية لإلمكانات األفضل والتطبيق الفعلي الذكاء :هو (ب) والذكاء. منها واستفادته البيئة مع تفاعله خالل من

 الذكاء قياس ميكن وال املشكالت، وحل التفكري على وقدرته الفرد ودافعية املعرفية فوق العناصر  من جمموعة من ويتكون

 القدرة معايري على بناءً  الذكاء اختبارات وفق الفرد أداء :وهو (ج) الذكاء خالل من قياسه يتم وإمنا مباشر بشكل (ب)
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 حيث للفرد، الفعلية الكفاءة ملستوى مقاربة االختبار يف األداء مستويات تكون أن على الدينامي التقييم عملوي العقلية،

 الوراثي البيئي التفاعل توفري خالل من األفضل، األداء إىل هبم والوصول األفراد أداء حتسني على الدينامي التقييم يقوم

 مستوى إىل للوصول أدائه حتسني على الفرد تساعد اختبار أساليب وتوفري إمكاناته، أقصى إىل بالفرد للوصول األمثل

 . التقليدية الذكاء اختبارات عن مييزه ما وهذا (.Carlson & Wiedl, 1992) املعرفية كفاءته

فهم وإن كانوا مجعيهم ميلكون قدرات عقلية عالية ، أنه يتالءم مع طبيعة املوهوبنيومما مييز التقييم الدينامي أيضًا 

 الدينامي؛ ولذا فإن التقييم إال أهنم يتفاوتون يف نسبتها ويف قدرهتم على رفع هذه القدرات بشكل أعلى أو أسرع فيما بينهم

 (.2818 ،مسعود) العقلية العمليات منو بقياس هتتم اليت احلديثة األساليب أحد يعد

( دراسة للتحقق من استخدام تقنيات القياس الدينامي يف Calero, 2011) كالريو  ويف هذا السياق أجرى

ى ثالثة افرتاضات أساسية: ومن أجل ذلك مت اختيار عينة سبق الكشف عنها وقامت الدراسة عل ؛الكشف عن املوهوبني

( وجود اختالفات 2) ( وجود اختالفات كبرية يف القدرة على التعلم بني الطالب املوهوبني والطالب متوسطي الذكاء،1)

وجاءت نتائج هذه  طرق التعلم اليت يميز كل فئة عن األخرى باختالف مستوى ذكائها.( 3)ز واضحة يف أداء املهام املتنوعة

 الدينامي يف الكشف عن املوهوبني. تقييمللعلى القدرة التنبؤية العالية  الدراسة لتؤكد

الدينامي يف دقة التعرف  تقييم( للمقارنة بني القياس السيكومرتي والAl–haroub, 2008وجاءت دراسة )

وطالبة من  اً طالب( 38بلغت عينة الدراسة )و على الطالب املوهوبني يف مادة الرياضيات، ممن يعانون من صعوبات التعلم. 

 النسخة األردنية، 3اختبار وكسلر وهي:الصفني اخلامس والسادس االبتدائي. وطبقت جمموعة من االختبارات السيكومرتية 
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-تدخل-اختبارأمنوذج  اختبار مهارات اإلدراك، واختبار تشخيص مهارات اللغة العربية، كما استخدم القياس الدينامي

وتوصلت الدراسة إىل أنه جيب استخدام كل من االختبارات السيكومرتية والتقليدية جبانب  .ينةإعادة االختبار على نفس الع

القياس الدينامي، للتعرف على الطالب املوهوبني رياضياً، ممن يعانون من صعوبات تعلم، حيث إن استخدام أحدمها مبفرده؛ 

 تقييمالدينامي ليس بدياًل لل تقييم( من أن ال2881 ر،ال ميكن أن يوفر دقة التعرف عليهما، وهذا ما أكدت عليه )األعس

 التقليدي. 

واليت مت  يف اململكة العربية السعوديةاألوىل من نوعها  تعدأهنا يف وتتفرد هذه الدراسة عن غريها من الدراسات 

 .استخدام التقييم الدينامي يف بناء برنامج لرعاية املوهوبنيفيها 

 لدينامي:التعقيب على محور التقييم ا

برز التقييم الدينامي كأحد التطبيقات الرتبوية للنظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي، واليت تنظر لعملية التعلم  

كنتاج للتفاعل االجتماعي للفرد، واليت تركز على تقييم مدى قدرة الفرد على التعلم؛ ولذا فإن التقييم الدينامي ال يقيس 

تفعل االختبارات التقليدية، وإمنا يوجه اهتمامه لتقييم القدرات اليت مل تنضج بعد من خالل قياس القدرة احلالية للفرد كما 

القدرات اليت مل تنضج بعد، مث توفر للمتعلم بيئة ثرية ووسيطًا ييسر التعلم، مث قياس قدرات الفرد مرة أخرى بعد هذا 

 ن نظرية فيجوتسكي والتقييم الدينامي بعدة قضايا رئيسة تتمثل يف:التدخل املتمثل يف البيئة الثرية والوسيط، وميكن اخلروج م
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عملية التعلم هي اليت ختلق نطاق النمو املمكن، والتعلم اجليد هو الذي يعمل بشكل مستمر على رفع  .1

نطاق النمو بشكل مستمر، من خالل توفري بيئة غنية باملثريات كالوسائل التعليمية، وكذلك توفري وسيط ميسر 

 لم، وأن تكون املهام تعليمية اليت تقدم للطالب ذات معىن ومتحدية؛ أي تقع فوق املستوى احلايل للطالب .للتع

عملية التعليم جيب أن تكون موجهه للمستقبل؛ أي إىل ما ال يستطيع الطالب أداءه يف الوقت احلايل،  .2

 الفرد. مث مساعدته على أداء هذه املهام، حىت تصبح هذه اخلربة جزءاً من معرفة

مبدى  ايعمل التقييم الدينامي على التنبؤ بقدرات الفرد، وبذلك ميكن ملقدمي الربامج التعليمية أن يتنبؤو  .3

 قدرة الطالب على االستفادة من الربنامج املقدم له.

يهتم التقييم الدينامي بالعمليات اليت يستخدمها الفرد عند قيامه حبل املهام املوكلة إليه، وبذلك ميكن  .4

 وسيط تقدمي التدخل املناسب لتعديل هذه العمليات، حىت ميكن للفرد التوصل للحل الصحيح.لل

ال يوجد شكل حمدد للتقييم الدينامي فهو غري حمدد باختبار دون غريه؛ ولذا فإن للمعلم احلرية يف  .5

 إجراء أي نوع من االختبارات مث دمج الوساطة فيه، لكي يصبح تقييماً دينامياً.

هذه األمهية اليت يتمتع هبا التقييم الدينامي إال أنه مل يستخدم يف برامج املوهوبني، وظل  بالرغم من .6

 اقتصاره فقط على حتسني أداء الطالب على اختبارات الذكاء، حبيث يكون أداؤه مقارباً لقدراته العقلية الفعلية.
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 ثالثاً: التفكير الناقد

 مفهوم التفكير الناقد وأهميته:

 كل متابعة عن عاجزاً  الفرد فيه يقف عصر   التقنيات، بأحدث دولةٍ  كل وتفاخر املعلومات، فيه تتفجر عصرٍ  يف

 املتغريات، من حوله ما تبصر هبا الفرد يستطيع التفكري غري أداة لذلك، وأي تؤهله اليت األدوات ميتلك يكن مل التطورات إذا

 تشري األدلة والبيانات خصوصًا عندما  .عصره يف املتطلبات من يستجد ملا ويستجيب معلومات، من إليه يرد ما وتفحص

 السنني آالف طوال املعارف من أنتجته ما مقدار املاضيني، العقدين يف والعلوم املعارف من أنتجت قد البشرية أن إىل

 (.2889تركماين، ) اإلنسانية احلضارة شكلت السابقة، واليت

 تزويد وظيفتها من جتعل أن املؤسسات الرتبوية على املعرفة، كان من الكم هبذا الطالب يلم أن يستحيل وألنه

 جيعل وهذا مما (.2888 العاطي،) وفحصها، وتقييمها املعارف، مجيع أنواع مع التعامل على تساعدهم بأساليب الطالب

 وعند التعليمية، السياسات وضع عند االعتبار يف به حمورياً، جيب أن يؤخذ هدفاً  الناقد التفكري الطالب تعليم قضية من

 (.Stahl & Stahl, 1991 ؛ 2818قطامي ،) الدراسية، وتنفيذها املناهج تصميم

فإهنا يف ذات الوقت تكون  ،وعندما يكون من أهم أهداف املؤسسات التعليمية بناء الشخصية الناقدة يف طالهبا

وتتحقق أمهية التفكري الناقد  (.2818 االت )العياصرة،ساعني للنجاح يف مجيع اجمل، قد أعدت للمستقبل مواطنني مسؤولني

يف تأثريه املباشر على رفع التحصيل الدراسي للطالب، يف املواد اليت يتم فيها دمج مهارات التفكري الناقد، وتفعيلها يف 
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القوية  العالقة على اتالدراس من احملتوى املقدم، وأسلوب التدريس املتبع، وأسئلة التقييم املستخدمة. حيث تؤكد العديد

الوهابة،  ؛2887؛ املولد، 2889؛ حمفوظ، 2889األكليب، ) دراسة الدراسي، مثل: والتحصيل الناقد التفكري بني املوجبة

 . واليت أظهرت نتائجها ارتفاعاً يف حتصيل الطالب كنتيجة مباشرة الستخدام الطالب ملهارات التفكري الناقد.(2888

( الضوء على أمهية التفكري الناقد من وجهة نظر أعضاء هيئة 2886اليت أجراها )املبرييك، كما ألقت الدراسة 

 يساعد أنه يف تكمن الناقد التفكري أمهية أن التدريس يف جامعة امللك سعود، وجامعة اإلمام حممد بن سعود، حيث يرون

 مشكالهتم حل على ساعدهم كذلكوالقدرات، وي للمهارات اكتساهبم تفكريهم، وعلى طرق حتسني على الطالب

قراراهتم،  اختاذ على الطالب املتعة، ويساعد التعليمي للموقف يضيف الناقد التفكري وأن سلمية، علمية التعليمية، بطرق

 اآلخرين. نظر وجهات وتقبل

 ؛ 2887 العلوان والغزو، ؛2888زيتون، ) الناقد التفكري ملفهوم الباحثني تعريفات واختلفت تعددت ولقد

 ينطلق اليت االهتمام جماالت اختالف إىل االختالف هذا أسباب يرجع وقد (;Mulnix, 2010  Dixon, 2009؛

 العمليات من العديد على حتتوي مركبة مهارة الناقد التفكري أن إىل باإلضافة الناقد، للتفكري دراستهم يف الباحثون منها

 (. 2886؛ فقيهي، 2888 العاطي، ؛2886 الثبييت،) العقلية

التفكري الناقد بأنه : فن حتليل وتقييم األفكار بغرض (Paul & Elder, 2008)  بول وإلدير حيث عرنف

( بأهنا: عملية ذهنية يقوم فيها الفرد بتقومي ما يرد إليه من معلومات. وهناك تعريفات 2811حتسينها. وعرنفها )العياصرة، 

 ,Dixon) ؛ 2818؛ قطامي، 2006الثبييت، )اهيم أخرى. حيث عرف أخرى تداخل فيها مفهوم التفكري الناقد مع مف
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 والتفكري املشكالت حل بني( 2889 وزايد، شاهني)  ويفرق. التفكري الناقد بأنه القدرة على حل املشكالت2009

 حل يبدأعلى حني  صحته من التحقق إىل حيتاج ادعاء بوجود يبدأ الناقد والنهاية، فالتفكري البداية نقطة يف الناقد

 .حل إىل حتتاج املشكالت مبشكلة

( 2818العياصرة، ) بينهما ويفرق. منطقي تفكري بأنه الناقد التفكري( (Davis et al, 2010 عرنف بينما

 .املنطقي االستدالل على القدرة ميتلك أن ناقداً، جيب الشخص يكون فحىت الناقد التفكري من جزء املنطقي التفكري بأن

 فاملنطق هو من حيكم التفكري الناقد، وليس العواطف، أواملشاعر، أو التخمينات اليت ليس هلا أساس، أو دليل.

 لألفكار، وصياغة صياغة يف اإلبداعي التفكري يتضمن الناقد التفكري أن إىل( 2818القطامي، )كما تشري 

بني التفكري الناقد والتفكري  بالتفريق(  2008جروان،) يقوم بينما النقد. حوهلا يدور اليت األفكار واخرتاق الفرضيات،

 ينطبق ال وهذا به التنبؤ ميكن أنه كما اإلبداعي، التفكري بعكس املنطق بقواعد حمكوم الناقد التفكري إن قوله يف اإلبداعي،

 هذا جروان ويربر إلبداعي،ا التفكري يف اإلبداعي االخرتاق مرحلة يف بينهما اجلوهري الفرق اإلبداعي، ويكمن التفكري على

 .اجلديدة األفكار املطروحة، وإنتاج األفكار لنوعية تقييماً  يتضمن جيد تفكري أي أن يف بينهما اخللط

 أو الفكرة حتليل مرحلة هي: ومتسلسلة مرتابطة مراحل بثالث( Paul, 2005) يذكر كما الناقد التفكري ومير

 املرحلة هذه الفكرة، وتتصل من النهائي املنتج التفكري، أو حتسني مبرحلة مث ينتهي التفكري، هلذا التقييم املوضوع، ومرحلة

 .اإلبداعي بالتفكري األخرية



56 
 

 إن بل الناقد، للتفكري نظرية عليها تقوم واضحة رؤية بناء يف تسهم مل أهنا إال التعريفات هذه كثرة من وبالرغم

 ,Malamitsa) بينها فيما والتناقض االختالف جوانب اتساع يف سوى يسهم التعريفات مل من الكبري العدد هذا

Kokkotas & Kasoutas, 2008.)  وإن كانت معظم التعريفات اليت تناولت التفكري الناقد قد احتوت على

 مهارات التفكري العليا كالتحليل، والتقييم، وإصدار األحكام، وحل املشكالت، والتفكري املنطقي.

( مهارات التفكري الناقد إىل 2888على جمموعة من املهارات، حيث قسمت )بلجون،  وحيتوي التفكري الناقد

مخس مهارات وهي: مهارة التحليل وتعين: فهم املعاين وكشف العالقات بني املفاهيم والعبارات، مهارة التقومي وتعين تقدير 

 استخالصات وختمينات منطقية ومقبولة عقلياً. مدى ثقة املعلومات والبيانات املعطاة. مهارة االستنتاج وتعين: الوصول إىل

مهارة االستدالل االستنباطي وتعين: أن الصدق املفرتض للمقدمة املنطقية يوجب صحة االستنتاج، وأخرياً مهارة االستدالل 

 قية.االستقرائي وتعين: أن استنتاج احلجة يكون مربراً لكنه ليس ضرورياً من خالل الصحة املفرتضة للمقدمة املنط

وتعين: القدرة على فحص معرفة االفرتاضات وقد حدد واطسون وجليسر مخس مهارات للتفكري الناقد هي: 

القدرة على استخالص النتائج الصحيحة من التفسري: البيانات واحلكم على ضوئها بأن افرتاضًا ما وارد أو غري وارد. 

 االستنباطديد نقاط الضعف والقوة واجلوانب املهمة يف قضية ما. القدرة على حت: وتعين تقومي املناقشاتاحلقائق املعطاه. 

القدرة على احلكم على صحة النتائج املبنية على االستنتاج:  وتعين: القدرة على اكتشاف العالقة بني وقائع معينة تعطى له.

 (1982)عبد السالم وسليمان،  وقائع معطاه
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التفكري الناقد اليت يتميز هبا الطالب املوهوب، وهي: اكتشاف ( جمموعة من مهارات 2818وتذكر )قطامي، 

املغالطة يف االستنتاج املنطقي، املوضوعية والبعد عن التحيز والذاتية، التمييز بني احلقيقة والرأي، استدالل العالقات 

 اللفظية،وإدراك العالقات املتشاهبة بني األشياء.

ىل تعريف متفق عليه بني الباحثني ملفهوم التفكري الناقد، اختالف  ويرتتب على االختالف السابق يف الوصول إ

آخر يف املهارات اليت حيتويها التفكري الناقد، مما حيتم ضرورة اختالف مقاييس التفكري الناقد، باختالف املهارات اليت 

. مقياس واطسون (Ennis, 1993)يستهدفها املقياس، ومن ذلك ظهرت العديد من املقاييس من أشهرها كما يذكر  

واملوجه لطالب الصف الرابع االبتدائي فما فوق،   Xللتفكري الناقد مستوى  1985، ومقياس كورنيل 1988وجليسر

 املوجه لفئة املوهوبني وطالب املرحلة اجلامعية والراشدين. Zومستوى 

على ممارسته بفاعلية،  إىل مكون أساسي مؤثر يف التفكري الناقد ويف قدرة الفرد (Facione, 2011ويشري )

وهو اجلانب الوجداين للتفكري الناقد، والذي يعمل على حتفيز الفرد على استخدام التفكري الناقد ويتحوي على سبعة عوامل 

هي: النظامية، الثقة بالنفس يف القدرة على التفكري الناقد، الفكر املنفتح،  1998مؤثرة أمجعت عليها هيئة اخلرباء عام 

 ريف، الرغبة يف البحث عن احلقيقية، امليل إىل التحليل، والرغبة يف البحث والتدقيق.النضج املع

 تعليم التفكير الناقد :
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عقوهلم،  احرتام فيه يتم للطالب أخالقي حق هو وإمنا التعليم، يف خياراً  ليس الناقد التفكري تعليم الطالب إن

 من يتلقاه فيما الدليل وحياور معلميه، ويطلب ناقداً، يناقش، مفكراً  يكون أن بالضرورة جيب متعلماً  الطالب يكون فلكي

 (.Norris, 1985)والتربير للجدل قابلة غري حقائق يتلقاه ما كل أن يعد وال وخربات، معلومات

؛ 2818العياصرة،  ؛2886  الثبييت،) والتطوير للتعلم قابلة مكتسبة مهارة الناقد التفكري أن حقيقة من وانطالقاً 

 تدريبية برامج إىل اخلضوع إىل الفرد حيتاج املهارة، وإمنا هذه لكسب يكفي ال الذايت التعلم ، وأن(2818قطامي، 

 الطالب، لدى شائعة ليست الناقد التفكري على القدرة ، وأن(2818العياصرة، ) اجملال هذا يف خرباء يد على متخصصة

 ومع ، (Norris, 1985) جيدة غري درجات على حيصلون الناقد التفكري الختبارات خيضعون الذين الطالب فإن معظم

النبهاين،  ؛2885الشريف، ) كدراسة النتيجة هذه على تؤكد احلديثة الدراسات نتائج أن إال قدمية Norris دراسة أن

ما يرتتب على ذلك ضرورة العناية بالتفكري الناقد لدى الطالب، والعمل على حتسني قدراهتم النقدية من خالل  (.2818

 تدريب الطالب على ممارسة التفكري الناقد يف العملية التعليمية.

مهمة  إال أن وعلى الرغم من أن الطالب املوهوبني ميتلكون القدرة على التفكري الناقد قبل دخوهلم املدرسة،

وكذلك  (.Dixon, 2009) املدرسة هي تفعيل هذه القدرة من خالل توفري الفرص التعليمية املناسبة لكي يستخدموها

بل جيب أن يعرف الطالب كيف يستخدم هذه ، جمرد امتالك الطالب القدرة على التفكري الناقد وحدها ال تكفي فإن

مما جيعل الطالب مبثابة املراقب الذايت ملا يدور يف ، تملكه من مشاعروما ي، ويطبقها على كل ما ميتلك من معرفة، القدرة

. وهذا (Norris, 1985)مرتمجًا بذلك قدرته النقدية يف مجيع سلوكياته سواء أكان ذلك يف املدرسة أو خارجها  ،فكره
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رة املعرفية وأحكام القد: مها اثنني( من أن التفكري الناقد يتعلق بعاملني Chan, Ho & Ku, 2011ما أكد عليه )

 التفكري.

عندما يقوم بالتخطيط لتقدمي خربات تعليمية تشجع على فوللمعلم دور كبري يف تنمية التفكري الناقد لدى طالبه، 

شاركة القائمة على مبدأ الشورى يهيأ املناخ الصفي املشجع على االستكشاف وتبادل الرأي وامل حنيالتفكري الناقد، و 

حماوالت  حيبطوكذلك فإن احمليط التعليمي الذي يسوده جو من التسلط و التعنت من قبل املعلم  (.2886 فقيهي،)

( يف هذا الشأن بأن التفكري الناقد لكي ينمو ويتطور لدى الطالب 2811التفكري الناقد للطالب. حيث يؤكد ) العياصرة، 

م هذا احمليط التعليمي يف تشجيع الطالب على طرح البد أن يسود عملية التعلم جو من احلرية والدميقراطية. حيث يسه

أفكارهم بكل حرية، دون خوف من أن تكون آراؤهم حمل استهزاء، أو حتقري من قبل املعلم، أو أن يشعر الطالب بضرورة 

 أن تكون آراؤهم مطابقة آلراء معلمهم، وتفكريهم نسخة من تفكريه.

أن املعلم قد يكون من العوائق األساسية للتفكري الناقد ( من Dixon, 2009)ديكسون وهذا ما يؤكد عليه  

ويلزم طالبه بإجابات حمددة. وهذا ما حدا بعض الباحثني إىل  ،وأسئلة سطحية اً بسيط اً علمي عندما يقدم لطالبه حمتوىً 

( واليت 2009 حلريب،دراسة )ا ومن ذلكحماولة دراسة العالقة بني التفكري الناقد لدى املعلم والتفكري الناقد لدى طالبه، 

هدفت إىل معرفة فعالية برنامج تدرييب مقرتح ملعلمي التاريخ يف تنمية مهارات التفكري الناقد والتحصيل الدراسي لدى 

( معلم، مت تقسيمهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وبعد 22( طالب و)542وقد تكونت عينة الدراسة من ) طالهبم،

أسابيع على انتهاء الربنامج مت تطبيق  مثانيةأسابيع على معلمي اجملموعة التجريبية فقط وبعد مرور تنفيذ الربنامج ملدة أربعة 
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االختبار البعدي على اجملموعتني، وجاءت نتيجة الدراسة لتؤكد فعالية الربنامج التدرييب يف تنمية مهارات التفكري الناقد 

للطالب يف مستوى التحليل  يوكذلك يف تنمية التحصيل الدراس ،اخلمسة لدى الطالب فيما عدا مهارة تقومي املناقشات

 والرتكيب والتقومي.

وكذلك تعد قدرة الفرد على فصل آرائه الشخصية واملعرفية السابقة عند معاجلته للمعلومات املعطاة له من أهم 

 الناقد لدى األفرادوعدم قدرته على ذلك يعد من أهم العوائق اليت حتول دون التفكري ، مسات املفكر الناقد

(Macpherson & Stanovich, 2007). 

فقد ظهرت الكثري من برامج تنمية التفكري  نتيجة هلذا االهتمام بالتفكري الناقد وطرق تنميته لدى الطالب،و 

د لدى تحقق من فاعلية هذه الربامج يف تنمية التفكري الناقلل متعددة الناقد مما جعل العديد من الباحثني جيرون دراسات

دراسات األول، االجتاه  :ناه الربامج اليت تقوم على تنمية التفكري الناقد اجتاهذالطالب يف مجيع املراحل الدراسية، وكان هل

ركزت على تنمية التفكري الناقد يف برامج مستقلة ذات حمتوى معريف حر غري مرتبط باملقررات الدراسية ، مثل دراسة 

 دراسات الثاين: االجتاه يف على حني(. 2886 ؛ فقيهي،2887 لعلوان والغزو،ا؛ 1997 ؛ شعلة،2886 )بابطني،

 فيه،ومن املرتبطة املعرفية والعمليات الدراسي احملتوى يف ودجمها معينة اسرتاتيجيات باستخدام والتنمية التدريب على ركزت

حمفوظ،  ؛2888تييب، الع ؛2889 الشريف، ؛2887السعدي،  ؛2889اخلطيب،  ؛2889األكليب، ) دراسة ذلك

 .(2888الوهابة،  ؛2887  ؛ املولد،2889
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ويدل هذا العدد من الدراسات على أمهية مهارة التفكري الناقد، واالهتمام الذي أويل لتنميته على عينات خمتلفة،  

ومجيعها أثبتت فاعلية الربامج أو االسرتاتيجيات املستخدمة لتنميته على اختالفها واختالف العينات املطبق عليها، سواء  

( 2888 مباشرة أو من خالل دجمه يف احملتوى املدرسي، فيما عدا دراسة )العتييب، كان عن طريق تنمية مهارة التفكري الناقد

وقد يرجع ذلك إىل ما ذكرت الباحثة من أسباب  ،اليت كشفت عن عدم وجود أثر لطريقة دورة التعلم على التفكري الناقد

 ن على هذا النوع من االختبارات.وأيضاً صغر سن الطالبات الاليت مل يتعود ،أسابيع ( 3قصر مدة التجربة ) :أمهها

 ؛الذي يقوم بدمج مهارات التفكري الناقد يف حمتوى علمي مناسب له الثاينوسوف تقوم الباحثة باتباع االجتاه  

وذلك ألن املفكر الناقد حيتاج إىل أن يكون لديه معرفة واسعة يف موضوع النقد حىت يستطيع استخدام قدرته يف التفكري 

ألن هذا النوع يعطي نتائج أفضل من الربامج املستقلة )زيتون،  ، كذلك(Norris, 1985يح )الناقد بشكل صح

(، كما أن تعلم هذه املهارات هبذا الشكل ميكن الطالب من ممارسة هذه املهارات يف مواقف حياتية خمتلفة تتجاوز 2888

 إىل مواطن أخرى.(، مبعىن حتقق انتقال أثر هذا التدريب 2811النص املقدم له)العياصرة، 

 برنامج حل المشكالت بطرق إبداعية :

وستامبغ،  باسكابرنامج حل املشكالت طريقة غري مباشرة لتعليم التفكري الناقد للطالب ) يعد

( على أن أفضل طريقة لتدريس مهارات التفكري الناقد هي من خالل دجمها Norris, 1985(.ويؤكد )2886/2887

 الب فيها بتطبيق مهارات التفكري الناقد للتوصل إىل حلوٍل هلا.يف مشكالت حقيقية يقوم الط
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 Creative Problem Solving   (CPS)وكذلك فإن تدريس برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية  

الطالب على  يف مساعدةاهلدف احلقيقي منه يكون وإمنا فحسب، ليس اهلدف منه إتقان الطالب خلطوات الربنامج 

يوفر هلم فرصة  (CPS) ولذا إن تدريس الطالب املوهوبني وفق برنامج ؛قيقية اليت تواجههماحلاالستفادة منه يف املشكالت 

وتوفري البيئة الداعمة، والفرص  لتطوير مواهبهم من خالل تقدمي جمموعة من املهارات املعرفية واألدوات والسمات الشخصية،

 .(Treffinger &  Isaksen, 2005)الت حقيقية متحدية يسفر عنها نتائج كبرية ملواجهة مشكاملتعددة 

هو  أوسربنيف جمال تعليم املوهوبني، وقد كان  ريكب  باهتماممن املوضوعات اليت حظيت  (CPS)ويعد برنامج 

 تطور (. مثTreffinger &  Isaksen, 2005مؤسس التعليم اإلبداعي ) يعدوهو هبذا  الربنامج،أول من وضع 

 اليصبح ذ ،أخرىإىل فابتعد عن اجلمود والطريقة اخلطية يف االنتقال من خطوة  ،عقود ةالربنامج واتسع منذ نشأته قبل مخس

فليس بالضرورة املرور جبميع املراحل ولكن املهم اكتساب املهارة، فهو بذلك يأخذ بعني االعتبار  طبيعة دينامية ومرنة،

فعلى الرغم من الرتكيز على اجلانب املعريف يف الربنامج إال أنه  عوامل األخرى اليت تؤثر يف احلل،متطلبات املوقف والسياق وال

مل يهمل السمات الشخصية لألفراد وتأثرياهتا على سري الربنامج، ويكفل التنوع الذي يتميز به الربنامج مناسبته جلميع 

واجلماعات  بذلك منظومة يتمكن األفراد مجيع األعمار، فهو مما ساهم يف جعله أكثر كفاءة ومالءمة للطالب يف األفراد،

تؤدي إىل نتائج  يمكنهم من إجياد حلول فعالة ملشكالهتماستخدام املعلومات اليت لديهم حول املهام كمدخالت خالهلا  من

 ,Isaksen,  Dorval  & Treffinger جيدة يستخدم فيها األفراد معرفتهم ومهاراهتم اخلاصة عند تطبيق الربنامج.

2011; Treffinger &  Isaksen,) 2005  .)  
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على حتقيق التوازن بني التفكري اإلبداعي والتفكري الناقد فكالمها يكمل بعضهما البعض  (CPS)ويقوم برنامج 

فاستخدام نوع واحد من التفكري ال يؤدي إىل الوصول إىل احلل اإلبداعي املناسب، إذ أن التفكري التباعدي )التفكري 

قف والتغلب على القلق، وتوليد األفكار املتنوعة اإلبداعي( يقوم خبلق عالقات جديدة، واخرتاق التحديات اليت يفرضها املو 

 ،يقوم التفكري التقاريب )التفكري الناقد( مبقارنة وتقييم وحتسني األفكار مث اختيار احلل األمثل فيما بينها على حنيواألصيلة، 

 (.Isaksen, Dorval  & Treffinger, 2011؛ 2888)األعسر،  لتطبيق الربنامج املثلىوهذه هي الطريقة 

وكل مكون ، مكونات ةمن ثالثوزمالؤه،  إبداعية الذي طوره ترافنجر قحل املشكالت بطر  برنامجويتكون 

يقوم هبا الفرد مستخدماً التفكري التقاريب والتباعدي حسب ، حمددة ومناشطحتتوي على مهام ، على مرحلة أو أكثر شتملي

اليت جيب أن يتم  هذا املكون التوصل إىل املشكلة ذات األمهية،ويتم يف  ،املكون األول :فهم املشكلة. متطلبات املرحلة

املرحلة ، عن املشكلة اليت ستقوم حبلهاخطوات ميكن تلخيصها بسؤال  ثالثهذا املكون من  الرتكيز على حلها، ويتكون

العناصر فيتم يف هذه من تتداخل فيها الكثري ، الشعور باملشكلة وغالبًا ما تكون املشكلة عامة وعائمة يف البدايةاألوىل: 

مجع البيانات ويتم يف هذه املرحلة مجع أكرب عدد من . املرحلة الثانية: املرحلة حتديد نقطة البداية اليت تنطلق منها اجلهود

تساعد ؛ لأو تساؤالت، أو مشاعر ،أو انطباعات، سواء كانت على شكل مالحظات، املعلومات ذات الصلة باملوضوع

صياغة املشكلة وهتدف هذه اخلطوة إىل حتديد املشكلة اليت أثارت فضول ودافعية املرحلة الثالثة:  للمشكلة.على فهم أفضل 

 تساعد على توجيه اجلهود مباشرة للحل. ألن الصياغة اجليدة واملباشرة؛ مث يقوم بصياغتها بطريقة مناسبة، الفرد للقيام حبلها

دف إىل طرح أكرب عدد من األفكار والبدائل املتنوعة هتو  توليد األفكار وهي، ةاملرحلة الرابع : وحيتوي علىاملكون الثاين
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ويتم يف هذه املرحلة استخدام أدوات التفكري التباعدي للحصول على أكرب عدد من األفكار. املكون الثالث: ، واجلديدة

املرحلة  ،مرحلتانويندرج حتتها ، طبيقالتخطيط للعمل حيث يتم صياغة احللول على شكل إجراءات تنفيذية واقعية قابلة للت

باالستعانة مبعايري احلل األمثل اليت مت ، واختيار األفضل فيما بينها، وحتسني األفكار ،إجياد احللول من خالل تقييماخلامسة 

ة ملواجهة بتقبل احلل من خالل البحث عن مصادر التأييد واملعارضة، ووضع احللول املناساملرحلة السادسة:  .عليها االتفاق

 & Isaksen,  Dorvoal ؛2888األعسر، ) سهم يف إجناح احللت مصادر الرفض، والبحث عن العوامل اليت

Treffinger, 2011; Treffinger & Dorvoal, 2005.) 

فمن أهم املبادئ األساسية  وأدوات تنظم التفكري التباعدي والتقارب،، هناك قواعد حتكم (CPS) برنامجويف 

السعي إىل أكرب عدد  :مبادئ أخرى هي ةويبىن على هذا املبدأ ثالث، تباعدي تأجيل احلكم على األفكار املطروحةللتفكري ال

النطالق دون الوقوف لتفحص نوعيتها، والبناء على أفكار اآلخرين، ومن أدوات التفكري التباعدي العصف امن البدائل، 

املبدأ  فيعدوأما التفكري التقاريب  والعالقات القسرية.، وقوائم األفكاروهو أكثرها استخدامًا يف معظم املراحل ، الذهين

وذلك ألن التفكري التقاريب هدفه تطوير وحتسني ؛ فيه النظرة اإلجيابية إىل كل فكرة مطروحة وإن كانت غري جيدة ياألساس

ومن أدوات التفكري التقاريب ، لى اهلدفمبادئ أخرى هي: الوضوح، اجلدة، والرتكيز ع ةاملبدأ ثالثهذا ويبىن على ، األفكار

 ,Isaksen؛2888حتديد اإلجيابيات والسلبيات والتفرد )األعسر ،و  التصنيف، املقارنة الزوجية، مصفوفة التقييم،

Dorval &  Treffinger,2011.) 
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حيث كشفت دراسة  ،حل املشكالت بطرق إبداعية آثار إجيابية برنامجوكان للتدريس باستخدام 

(Colbert,2005) يف و  اً،أن تدريس املنهج باستخدام برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية ساهم يف جعل التعلم ممتع

، عل الطالب أكثر حرية يف طرح أفكارهم، مما جيوخلق جو من األمان واالحرتام يف الصف، زيادة دافعية الطالب للتعلم

 شجع على ظهور مهارات التفكري الناقد لدى الطالب.وهذا اجلو ي فز قدراهتم اإلبداعية على الظهور.وكذلك حي

 التعقيب على محور التفكير الناقد :

احتل التفكري الناقد أمهية كربى كأحد األهداف الرتبوية اليت تسعى املؤسسات الرتبوية إلكساهبا إىل طالهبا، ومن 

 خالل االستعراض السابق ألدبيات التفكري الناقد يتضح للباحثة ما يلي:

التفكري الناقد مهارة مركبة، حتوي على العديد من مهارات التفكري العليا، وعلى الرغم من اختالف  .1

الباحثني يف الوصول إىل تعريف متفق عليه ملفهوم التفكري الناقد، والذي ترتب عليه اختالف يف املهارات اليت حيتويها 

قيق االنسجام بني التعريف الذي يتبناه الربنامج، و املهارات ،وأداة القياس اليت قامت عليها إال أن القضية األهم هي حت

 اليت يستهدفها املقياس املعتمد لرصد أثر الربنامج.

مع تزايد الدراسات والبحوث اليت تثبت أن التفكري الناقد مهارة مكتسبة ميكن تعلمها، إال أنه جيب  .2

ري الناقد بنجاح، فمجرد تعليم املهارة ال يكفي، وإمنا العناية بعناصر أخرى ثبت تأثريها على قدرة الطالب على التفك

البد من أن يصاحبها تدريب الطالب على كيفية توظيف هذه املهارة يف املواقف التعليمية واحلياتية املختلفة، مع رعاية 

 اجلوانب الوجدانية املؤثرة يف الشخصية الناقدة.
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لى مشكالت واقعية يف حياهتم، تالمس ( فرصة حقيقية للطالبات، للوقوف عCPSميثل برنامج ) .3

)التفكري الناقد والتفكري  حاجاهتم، يتوصلن إىل حلول إبداعية هلا، من خالل ممارسة جمموعة املهارات التفكريية

 اإلبداعي( واكتساب مجلة من املعارف اليت تساعدهم على حل املشكلة اليت تواجههن.
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 ةرابعاً: المعتقدات المعرفي

 مفهوم المعتقدات المعرفية ومكوناتها:

 متعددة مسميات آخذاً  احلالية، الرتبوية البحوث يف كبرياً  حيزاً  أخذ قد للطلبة املعرفية املعتقدات يف البحث إن

 اجلغيمان) األفراد خربات على املعىن إضفاء يف دور هلا واليت الشخصية، املعرفية نظرية ضمن تقع املسميات هذه وكل هلا،

 (.2818 وأيوب،

أو جمموعة من املعتقدات والفروض ، فمنهم من تناوله على أنه بنية معرفية ،وخيتلف الباحثون يف تناول هذا املفهوم

(  2889 ناصف،) (. ويرى2887 أو على أهنا هي العمليات املعرفية يف حد ذاهتا )حليم،، اليت تؤثر يف العمليات املعرفية

 .بكيفية إدراك املتعلم لطبيعة املعرفة وكيفية اكتساهباأهنا املعتقدات اليت تتعلق 

 :مكونات للمعتقدات املعرفية هي ةأربع (Schommer, 2004)شومروحيدد  

( معتقدات يف القدرة الثابتة: وهي ترتاوح ما بني االعتقاد بأن القدرة على التعلم ثابتة منذ ميالد الفرد وال 1) 

 وتتحسن. الفرد على التعلم ميكن أن تتغريأن قدرة االعتقاد بتتغري إىل 

( معتقدات يف املعرفة البسيطة: وهي ترتاوح ما بني اعتقاد الفرد بأن املعرفة واضحة وأهنا أجزاء منفصلة إىل 2)

 .ة معقدة وأهنا مرتابطة ومتكاملة فيما بينها رفاعتقاد الفرد إىل أن املع
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بسرعة أو ال حيدث إطالقًا  إما اعتقاد الفرد من أن التعلم حيدث ( معتقدات يف التعلم السريع: وهي ترتاوح من3)

 ة.حيدث بصورة متدرج ، إىل االعتقاد بأن التعلم

( معتقدات يف املعرفة اليقينية: وهي يمتد من اعتقاد الفرد من أن املعرفة املكتسبة ثابتة إىل اعتقادهم إىل أن 4) 

 تتطور.تتغري و بها الفرد ساملعرفة اليت يكت

 :وهي ترتاوح بني اعتقاد الفرد من أن مصدر املعرفة سلطة معرفية خارجية إىل ( معتقدات يف مصدر املعرفة5)

 أن مصدرها املنطق والدليل التجرييب. ب اعتقاد الفرد

وإمنا كان الغرض من تقسيمها مالحظتها  ،كما أنه يؤكد على أن هذه املعتقدات ال تعمل بشكل منفصل

هتا عدا مصدر املعرفة، وقد ادراسة، وقد وضع شومر مقياسًا للمعتقدات املعرفية يتضمن مجيع مكونوحتليلها ألغراض ال

توالت بعد ذلك جهود العلماء والباحثني من أجل التعديل والتطوير يف املقياس، وقد أكد شومر على ضرورة توخي الباحثني 

أن يقوم املفحوصون  يهم يف االختبار، فمن الضرور عطاء الباحثني للمفحوصني ارشادات حول كيفية أدائإاحلذر عند 

باألداء على العبارات بكل جدية دون التفكري الزائد يف األسئلة، كذلك أن جييبوا على العبارات مبا يعتقدون وما يؤمنون به 

قد  مألهن ؛مل خيضعوا ملساقات دراسية حول التعلم صون، ومن املهم أن يكون املفحو هال كما يعتقدون أن الباحث يريد

 (.Schommer, 2004) ال كما يعتقدون ويؤمنون به حقيقةجييبون على العبارات بطريقة مدروسة 

 دور المعتقدات المعرفية في العملية التعليمية:



69 
 

السيد،  ؛2818أيوب،  و اجلغيمان) والتعليم التعلم عمليات يف دور كبريًا ومؤثراً  املعرفية املعتقدات تلعب

 دور بلعب تقوم األفراد لدى املعرفية كما أن املعتقدات(. Chan, 2007; Schommer, 2004 ؛ 2889

 .(2884تيغزة، ) واسرتاتيجياهتا وأساليبها التفكري عمليات مهارات وعلى الفرد، لدى التفكري لعمليات واملوجه القيادي

 طالبه جيعل من أن يستطيع الطالب بناهايت اليت املعرفية املعتقدات باعتباره يأخذ الذي التعليمي النظام فإن وهلذا

 املعتقدات عن الكشف من اهلدف أن من يتضح هنا ومن (.Porth AT, 2009) يتعلمونه فيما وعمقاً  ثراءً  أكثر

أمراً  تعددراسة املعتقدات املعرفية  باإلضافة إىل أن (.Schommer, 2004) الطالب تعلم حتسني للطالب هو املعرفية

لتعلم ا كما أهنا تعمل على تشكيل أهداف،  يف انتقاء االسرتاتيجيات املنظمة ذاتياً  األفراد توجيههلا دورًا يف  ألن ؛مهماً 

 معاجلتهم يف نضجهم مستوى على األفراد يتبناها اليت الشخصية املعتقدات وتدل. (2889السيد، ) للطالب األكادميي

دات املعرفية جزء  أساسي  يف عملية التعلم تؤثر يف سري ؛ وهلذا فإن املعتق(Chan, Ho & Ku, 2011للمعرفة )

 العملية التعليمية من خالل تأثريها على طريقة تفكري الطالب، وعلى حتديدهم ألهدافهم األكادميية اخلاصة هبم.

ولقد أجريت العديد من الدراسات واألحباث العلمية على تأثري املعتقدات املعرفية على الطالب  

( إىل تأثري القوة املعرفية املسيطرة واملعتقدات املعرفية على اختيار 2818 توصلت دراسة )اجلغيمان وأيوب، حيثوتعلمهم، 

( على أنه هناك عالقة موجبة بني املعتقدات 2889كما أكدت )القادري،   الطالب للمستويات املختلفة ملفاهيم التعلم.

روق بني الطالب ذوي املعدل املرتفع وبني الطالب ذوي املعدل املعرفية وبني التحصيل الدراسي، حيث كشفت عن وجود ف

املنخفض يف مستوى تطور معتقداهتم املعرفية لصاحل الطالب ذوي املعدل املرتفع؛ وذلك راجع لدراستهم مساق مناهج 
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كشفت عن   ( واليت 2009العلوم وتدريسها لتعلم املفاهيم العلمية. كذلك تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )ناصف،

 الطالب إجياباً أو سلباً. حتصيل على املعرفية املعتقدات تأثري

( من التنبؤ بالتحصيل الدراسي للطالب من خالل معرفة معتقداهتم املعرفية. 2886 وكذلك يمكنت دراسة )زايد،

ذكره  ما النتائج مع هذه وتتفقواليت يتأكد من خالهلا تأثري املعتقدات املعرفية على مستوى التحصيل الدراسي للطالب.

 عندما فإهنم الوالدة، منذ ثابتة التعلم على القدرة أن يعتقدون الذي الطالب أن من( Schommer, 2004)شومر 

 يثابرون فسوف تتطور أن ميكن التعلم على القدرة أن يعتقدون الذين الطالب أما يرتاجعون، صعبة تعليمية مهام يواجهون

وبالتايل فإن الطالب الذين يرتاجعون عن املهمات الصعبة خيفقون يف دراستهم بعكس الطالب  .الصعبة املهام هذه حلل

 املثابرين.

( من وجود فروق يف املعتقدات املعرفية يف 2818وختتلف هذه النتائج عما توصلت إليه دراسة )أبو هاشم،  

التحصيل الدراسي املنخفض يف كلية الرتبية جبامعة  لصاحل الطالب ذوياب املعرفة، واحلقيقة املوضوعية املكونني سرعة اكتس

ي امللك سعود، وقد فسر الباحث هذه النتيجة إىل سوء نظام التعليم يف بعض الكليات، والذي ينتج عنه خرجيني ذو 

ب مهارية متدنية، حيث االعتقاد بسرعة التعلم، وتفضيل املهام السهلة ، والبسيطة هو السائد بني طالمستويات علمية و 

 هذه الكليات حىت الطالب مرتفعي التحصيل فيها.

حيث أظهرت دراسة . إىل أن هناك عالقة بني املعتقدات املعرفية وختصص الطالب ت هذه الدراساتتوصل كما

( اليت كشفت عن املعتقدات املعرفية لدى طلبة جامعة الزقازيق وعالقتها بتوجه اهلدف لديهم، عن وجود 2889 ،السيد)
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 )675)وأجريت الدراسة على عينة تكونت من  عتقدات املعرفية باختالف التخصص الدراسي )علمي/أديب(،فروق يف امل

طالًبا وطالبة مت اختيارهم من طلبة الفرقة األوىل والفرقة الرابعة بكلية الرتبية جامعة الزقازيق من التخصصات العلمية 

وطالبات التخصصات العلمية والتخصصات  بني طالب وقفر و كشفت الدراسة عن أنه ال يوجد  والتخصصات األدبية،

 وكذلك كشفت عن وجود ،واالعتقاد يف التعلم السريع ،واالعتقاد يف املعرفة البسيطة ،األدبية يف االعتقاد يف القدرة الثابتة

كذلك  العلمية. لصاحل التخصصات بني طالب وطالبات التخصصات العلمية واألدبية يف االعتقاد يف املعرفة املؤكدة فروق

 ( أكدت على تأثري التخصص واملستوى الدراسي للطالب على معتقداهتم املعرفية.2818 دراسة )اجلغيمان وأيوب،

وهي: القدرة لمعتقدات املعرفية األبعاد األربعة لكشفت عن وجود فروق يف   اليت( 2886 دراسة )زايد،وأيضًا 

ة املعرفة، حيث مت التوصل إىل وجود فروق يف اجلوانب األربعة حسب متغري على التعلم، سرعة التعلم، ثبات املعرفة، وبني

)احلضر/الريف( لصاحل احلضر، ووجود فروق حسب متغري اجلنس لصاحل اإلناث يف بعدي ثبات املعرفة وبنية املعرفة، وكذلك 

لصاحل الطالب األكرب سناً،  وجود فروق بني طالب الصف األول والثالث اإلعدادي يف بعد سرعة التعلم وبنية املعرفة

طالب لللفصل الدراسي األول حسب متغري التخصص ومستوى الصف الدراسي، كما استطاع التنبؤ بالتحصيل الدراسي 

الصف األول اإلعدادي يف بعد واحد هو سرعة التعلم، ولطالب الصف الثالث اإلعدادي يف بعدين اثنني مها: القدرة على 

 التعلم وسرعة التعلم.

 نمو وتغير المعتقدات المعرفية:
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  & Valanides (به وجيعلها أكثر تقدماً ن يف إمكان املعلم أن يغري من املعتقدات املعرفية لدى طالإ

Angeli, 2005.)  ،( من أن املعتقدات املعرفية لدى الطلبة متطورة وقابلة 2889حيث أكدت نتائج دراسة )القادري

 للتغيري.

علم باملعتقدات املعرفية لطالبه يستطيع حتديد املعتقدات اليت حتتاج إىل تعديل من  فاملعلم عندما يكون على

 على ريله تأثالذي خالل استخدام اسرتاتيجيات ترفع من مستوى تفكري الطالب، وليس فقط أسلوب تدريس املعلم 

أسئلة املعلم مركزة تكون ملعلم فعندما فكذلك أساليب التقومي ونوعية االختبارات اليت يضعها ا ،املعتقدات املعرفية لطالبه

 على عكس فيما لو كانت أسئلة املعلم فيها حتدٍ  ،فإن الطالب من احملتمل أن يعتقد بأن املعرفة منفصلة، على ذكر احلقائق

يف هذه احلالة من احملتمل أن يعتقد الطالب بأن املعرفة معقدة  ،تتطلب إنتاجًا للمعرفةو وحتتاج إىل وقت طويل كاملشاريع 

 .(Schommer, 2004ومتغرية وأهنا حتدث تدرجيياً وليس بسرعة )

 التعقيب على محور المعتقدات المعرفية :

ديد تعد املعتقدات املعرفية من املوضوعات احلديثة واليت حظيت باهتمام العلماء والباحثني، وقد أجريت عليها الع

من الدراسات للكشف عن طبيعتها، ومكوناهتا، وكيفية قياسها، وسبل تطورها، وميثل هذا اجلانب الوجداين أمهية بالغة يف 

 العملية التعليمية وذلك ألمرين:
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قضية تأثري املعتقدات املعرفية على سري عملية التعلم، حيث ثبت أهنا جزء  أساسي  يف عملية التعلم  .1

ية التعليمية من خالل تأثريها على طريقة تفكري الطالب، ونوعية األهداف األكادميية اليت يضعوهنا ومؤثر يف سري العمل

 ألنفسهم، وكذلك من خالل تأثريها على مستوى التحصيل الدراسي للطالب.

منو وتتغري املعتقدات املعرفية، حيث أثبتت الدراسات بأن املعتقدات املعرفية تنمو وتتطور لدى الطالب؛  .2

ا فإنه بإمكان املعلم العمل على تطوير املعتقدات املعرفية لطالبه من خالل أسلوب تدريسه، وحماولته رفع مستوى تفكري لذ

 طالبه، مما يؤدي إىل حتسني عملية التعلم لديهم، وهو ما يؤكد على أمهية الكشف عن املعتقدات املعرفية للطالب.
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 متغيرات الدراسة:الرابطة النظرية بين خامسًا: 

تتسابق الدول لرعاية أبنائها املوهوبني مستندة إىل نتائج الدراسات اليت تؤكد على أن حاجة الطالب املوهوبني إىل 

الرعاية املتخصصة واملالئمة حلاجتهم ال تقل أمهية عن حاجة الطالب الذين يعانون من صعوبات يف التعلم من الفئات 

؛ 1998تتجاوز املوهوب نفسه وتتعداه لتصل مداها إىل جمتمعه )جروان،  اً الرعاية هلم أخطار  األخرى، وأن يف إمهال تقدمي

2888. ) 

فاملوهبة تولد مع اإلنسان وتتطور خالل مراحل حياته، وحىت تزدهر وتثمر ال بد من توفري البيئة الرتبوية املناسبة 

 2889 ؛2886اإلنتاج واإلبداع )كنساوي،   هلا، واليت تليب احتياجاهتا حىت تصل هذه املوهبة إىل مرحلة

Endepohls-Ulpe,.فتنفع صاحبها وتعود بالنفع الكبري على جمتمعه .) 

على أسس علمية مدروسة، يعمل على توفري مناخ  اً وكان ال بد لألسلوب املتبع يف رعاية هذه الفئة أن يكون مبني

(. ونظرًا للحاجة 2818 تربوي سليم يساعد الطالب املوهوبني على تنمية مواهبهم مبا فيه نفع هلم وجملتمعاهتم )قطامي،

وذلك  لرتبوية،املستمرة لتطوير برامج املوهوبني يف اململكة، اتبعت الباحثة االجتاه احلديث املستخدم يف التقييم يف البحوث ا

ملا تتمتع به عملية التقييم من أمهية بالغة يف بناء وصميم وتنفيذ برامج املوهوبني والعمل على حتقيق  اجلودة يف عمليات 

أن الفئة املستهدفة  إىلويرجع ذلك يف بناء الربنامج اإلثرائي وخمرجات الربنامج، حيث قامت الباحثة بتبين التقييم الدينامي 

هوبني وهم فئة حتتاج إىل أن يكون وترية سري العملية التعليمية متزامنة مع تطور قدراهتم املستمرة ، ويف ذلك يؤكد هي فئة املو 
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(Yildirim, 2008 بأن التقييم الدينامي منهج ألنه يأخذ باالعتبار الفروق الفردية بني الطالب املوهوبني وتأثري هذه )

 الفروق على عملية تعلمهم.

الربامج اإلثرائية قد اهتمت بتنمية مهارات التفكري عموماً، إال أهنا ركزت بشكل خاص على تنمية  وبالرغم من أن

تتطلب هذه املهارة  الدراسة، ومهارات التفكري اإلبدعي، وأمهلت تنمية مهارات التفكري الناقد، وهو ما استهدفته هذه 

رفة جديدة وخربة متبادلة يف إطار اجتماعي بني املتعلم واآلخر سواء بني املعلم و واملتعلم، وهتدف إىل خلق مع اً إجيابي تفاعالً 

( 2881كان اآلخر هو معلم أو األقران، وتتعدد أراؤهم لتتفق وختتلف، لتتجاوز ما هو قائم لبناء معرفة جديدة )األعسر، 

على النظرية الثقافية االجتماعية  ال تتحقق إال باتباع منهج مالئم، وهذا ما جعل الباحثة جتد يف التقييم الدينامي القائم

 لفيجوتسكي غايتها لتناسبها مع طبيعة املهارة املستهدفة والفئة املستفيدة.

كما أن التقييم الدينامي يكشف عن الطريقة اليت تفكر هبا الطالبة، وكيفية توصلها إىل احلل، وذلك من خالل 

نوع من التقييم أفضل طريقة لتقييم التفكري الناقد املستهدف تنميته إجراءات التقييم الدينامي يف الربنامج. حيث يعد هذا ال

قد يف الربنامج، وذلك ألن األسئلة املوضوعية قد تتوصل فيها الطالبة إىل اإلجابة الصحيحة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون 

لصحيح أن يؤدي إىل نفس فمن املمكن للصدفة أو للتفكري غري ا ،توصلت إىل هذه اإلجابة عن طريق التفكري الناقد

وبالتايل يعطي إشارات غري دقيقة ملستوى التفكري الناقد لدى الطالبة، أما األسئلة اليت تتطلب أن يذكر الطالب  ،اإلجابة

هي اليت حتدد الطالب املفكر الناقد من الطالب غري املفكر الناقد، كما تكشف ففيها كيف توصل إىل اإلجابة الصحيحة 

 (.Norris, 1985املعتقدات املعرفية اليت تؤثر على قدرة الطالبة على التفكري الناقد ) هذه الطريقة عن
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إلقاء الضوء على جانب كثريًا ما مت إمهاله يف الربامج الرتبوية وهو فيه  وهو متغري عمدت الباحثة دراسته، يتم

لوجود عالقة وثيقة بني التفكري الناقد  وذلك ،اجلانب الوجداين، وكذلك دراسة مدى تأثره بالربنامج اإلثرائي املقدم

واملعتقدات املعرفية. وترجع هذه العالقة إىل عدة عوامل منها: أن املعتقدات املعرفية اليت يتحلى هبا األفراد، ويتميز هبا طالب 

أثناء تعلمهم،  عن آخر تؤثر يف عمليات التعلم اليت ميرون هبا من خالل تأثريها على االسرتاتيجيات اليت يعتمدها الطلبة

وأن املعلمة عندما تشجع طالباهتا على التفكري النقدي وتقييم اآلراء كما وبالتايل فهي تؤثر على خمرجات التعلم لديهم،  

واليت باملقابل تقلل من إمكانات جعلهن  ،املختلفة فإهنا يف ذات الوقت جتعل الطالبات يراجعن معتقداهتن حول يقني املعرفة

 ((Chan, Ho & Ku, 2011متعلمات سلبيات 

كما تتأكد العالقة بني التفكري الناقد واملعتقدات املعرفية، إذا ما مت تدريس التفكري الناقد مرتبطًا مبحتوى معريف 

( أن تدريس الطالب مهارات التفكري الناقد بشكل Valanides&  Angeli,2005حيث أثبتت دراسة )  حمدد.

غيري معتقداهتم املعرفية من تدريبهم على التفكري الناقد بشكل منفصل عن املوضوع، وهو مدمج يف املنهج له أثر أكرب على ت

 املنهج الذي اتبعته الباحثة يف هذه الدراسة. 

وكذلك ميكن تفسري العالقة بني التفكري الناقد واملعتقدات املعرفية، بأن معتقدات الفرد حول طبيعة املعرفة تؤثر 

( من أن اعتقاد Chan, Ho & Ku, 2011التفكري الناقد، كما كشفت عن ذلك دراسة ) اختباريف أداء األفراد يف 

أثر على أداء التفكري لديهم على مقياس التفكري الناقد، حيث أن الطالب الذين يعتقدون له الطالب يف أن املعرفة مؤكدة 

احلجج املضادة وكان هلم تفكري مزدوج ضعيف، كما أن  املعتقدات املتطور لدى األفراد  أن املعرفة مؤكدة أظهروا جتاهاًل حنو
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وكذلك فإن مهارة تقومي احلجج يف التفكري الناقد تبني أهنا تتأثر بشكل   جتعل منهم مفكرين مرنني وهي مسة للمفكر الناقد.

ملعرفة بسيطة غالبًا ما يكون تعاملهم مع املعلومات اليت األفراد الذين يعتقدون أن ا إن كبري باملعتقدات املعرفية للفرد حيث

(. وهذا يتعارض مع ما يؤكد عليه واطسون من Chan, Ho & Ku, 2011ال تتفق مع معتقداهتم بشكل احنيازي )

(.أي أهنم ال يتصفون باملوضوعية يف 1982ضرورة املوضوعية الكاملة يف التعامل مع املعلومات)عبد السالم وسليمان، 

 عاملهم مع احلقائق واملعلومات اليت لديهم، وهي صفة قد أكد واطسون على ضرورة أن يتحلى هبا املفكر الناقد.ت

كذلك تتأكد هذه العالقة املتبادلة بني املعتقدات املعرفية والتفكري الناقد بالرجوع إىل بعض التعريفات اليت أوردها 

نه تفكري تأملي يتم فيه اختاذ القرار بناءً أ(  ب 2889 ده )شاهني وزايد،الذي أور  Ennisللتفكري الناقد كتعريف  ونالباحث

( وهو تقومي املعلومات اليت ترد للفرد باستخدام التفكري الذي 2811 وكذلك تعريف )العياصرة،، على ما نؤمن به وما نفعله

ه ؤ قوم بالتفكري الناقد فإن اعتقاداته وآرايقوم على تقييمها يف ضوء ما يعتقد وما يؤمن به. ويتضح من ذلك أن الفرد عندما ي

 تقوم بالتأثري على رؤيته لألمور وبالتايل تؤثر على حكمه عليها.

ملعتقدات املعرفية للطالبات املوهوبات أهنا يمثل نظرية للمعرفة الشخصية، وهي اليت اومما يزيد من أمهية دراسة  

على حنو ما تتصف  وإن كانوا ذوي قدرات عقلية متقاربة،. (Schommer, 2004تشكل الفروق الفردية بني األفراد ) 

 عينة الدراسة . به
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 .منهج الدراسة 

 .جمتمع الدراسة وعينتها 

 .إجراءات الدراسة 

 .أدوات الدراسة 

 .املعاجلة اإلحصائية 
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 الفصل الثالث

 إجراءاتهاالدراسة و منهج 

يتم يف هذا الفصل استعراض متغريات الدراسة، ومنهج الدراسة، واجملتمع األصلي للدراسة، وعينة الدراسة 

وخصائصها، وأدوات الدراسة املستخدمة، ووصف إجراءات تطبيق الدراسة، واملعاجلات اإلحصائية اليت استخدمتها الباحثة 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة.

 متغيرات الدراسة :أوالً 

 الدراسة على املتغريات اآلتية: اشتملت

 :ر المستقلالمتغي

القائم على التقييم الدينامي، ويتمثل يف جمموعة األنشطة التدريبية والتقوميية املقدمة يف  املقرتح ثرائياإل الربنامج

رفع نطاق النمو تنمية مهارات التفكري الناقد لديهن من خالل هبدف  ،بتصميمهالباحثة الذي قامت  اإلثرائيالربنامج 

 املمكن للطالبات.

 التابعة: المتغيرات
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-WATSONالتفكري الناقد  مقياستقابل الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف  وهي مهارات التفكري الناقد

GLASER (1988واملتغري اآلخر هو املعتقدات املعرفية لدى الطالبات ،)،  وتتمثل يف الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة

 (.2818 يف مقياس املعتقدات املعرفية )اجلغيمان وأيوب،

 منهج الدراسة :ثانياً 

 جمموعتني، بني املقارنة تناول والذي ،ملواءمته ملوضوع الدراسة التجرييب شبه املنهج اعتمدت هذه الدراسة على

 الثانية: فهي  التقييم الدينامي، أما اجملموعة باإلضافة إىل اإلثرائيقدمت هلا الباحثة الربنامج و  جتريبية ةموعاجمل األوىل:

 فقط. اإلثرائي الربنامجالباحثة قدمت إليها  اليتالضابطة اجملموعة 

   :مجتمع الدراسة وعينتهاثالثاً 

 العربية باململكة األحساء يف حمافظةطالبات املوهوبات يف املرحلة املتوسطة اليتكون جمتمع الدراسة من مجيع 

ة املتوسطة وهي النسبة املتفق عليها يف الدراسات العاملية % من جمتمع الطالبات يف املرحل5ى وهن يشكلن أعلالسعودية، 

فيبلغ  الدراسة عينة أمنا  هـ،1431/1432 الدراسي العام يف طالبة( 1289) عددهن يقدر و،(2888)النافع وآخرون، 

مت اختيارهن بالطريقة امليسرة حيث قامت اإلدارة العامة  سنة،  ة( طالبة يبلغ متوسط أعمارهن ثالث عشر 28)عددها 

مدرسة حتفيظ القرآن  :برتشيح أربع مدارس للباحثة لكي تقوم بالكشف عن املوهوبات فيها، وهي (1)ملحق رقمللموهوبات

 باهلفوف واملدرسة اخلامسة باهلفوف. ةسة عشر باهلفوف واملدرسة اخلام ةاألوىل واملدرسة السابعة عشر 
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 آلية اختيار عينة الدراسة:

 ه.1432-1431% فأكثر  للعام الدراسي 98حصر الطالبات الاليت حصلن على حتصيل دراسي مرتفع  -1

)ملحق رقم احلصول على موافقة أولياء أمورهن حلضور برنامج صيفي إثرائي وما يرتتب على ذلك من إجراءات  -2

2). 

ترشيح املعلمات للطالبات املوهوبات من خالل تطبيق استمارة رينزويل لتقدير السمات السلوكية للطالبات  -3

(، واملعتمدة من قبل إدارة 2888املوهوبات، واليت هتدف إىل زيادة فعالية ترشيح املعلمات للطالبات املوهوبات )جروان، 

موزعة على أربعة جماالت هي: الصفات اإلبداعية، صفات  ( عبارة36(، واليت تتكون من )3املوهوبات )ملحق رقم 

 الدافعية، الصفات القيادية، الصفات التعلمية.

 .أمرهن أولياءعلى الطالبات املرشحات والاليت مت احلصول على موافقة  العامة العقلية القدرات مقياستطبيق  -4

  هـ19/6/1432تاريخ  ت أسبوعني منولقد استغرقت عملية الكشف عن عينة الدراسة من الطالبات املوهوبا

 حتديد( طالبة، مث مت 136مت تطبيق املقاييس عليهن ) الاليت، وقد بلغ إمجايل عدد الطالبات ه3/7/1432  إىل تاريخ

حيث يشرتط أن تكون الطالبة قد حصلت على  بناًء على درجاهتن يف مقياس القدرات العقلية العامة الطالبات املوهوبات

بالطريقة ة بتقسميهن إىل جمموعتني احثوبعد ذلك قامت الب، فأعلى على مقياس القدرات العقلية العامة 128نسبة ذكاء 

 العشوائية املنتظمة حيث مت وضعهن يف قوائم وتقسيمهم إىل جمموعتني بناًء على األعداد الزوجية والفردية، حيث بلغ عدد
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( طالبة 13و) مع جلسات التقييم الدينامي، اإلثرائياليت يطبق عليها الربنامج و ( 15)طالبات اجملموعة التجريبية 

 فقط.اإلثرائي للمجموعة الضابطة واليت يطبق عليها الربنامج 

 إجراءات الدراسةرابعاً: 

  اإلثرائي القائم  اليت يستهدفها الربنامججتميع اإلطار النظري ،والدراسات السابقة، وحتديد مهارات التفكري الناقد

 .على التقييم الدينامي

  عينة الدراسةخماطبة اإلدارة العامة لرعاية املوهوبات باألحساء بغرض احلصول على. 

  كشف عن لل مقياس القدرات العقليةإجراء مسح على الطالبات يف املدارس املرشحة من قبل اإلدارة ، مث تطبيق

 املوهوبني.

  املتبعة يف اململكة عينة الدراسة يف ضوء مقاييس الكشف عن املوهوبنيحتديد. 

  ويتم ذلك  ،لتنمية التفكري الناقد واملعتقدات املعرفية إثرائي قائم على التقييم الديناميتصميم وإعداد برنامج

 مة على التقييم الدينامي.والربامج القائ الناقد الذي تناول برامج تنمية مهارات التفكري رتبويبالرجوع إىل األدب ال
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  ( من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس يف املركز 8) علىاإلثرائي القائم على التقييم الدينامي عرض الربنامج

الوطين ألحباث املوهبة واإلبداع، ومن مشريف إدارة املوهوبني باإلضافة إىل معلمي املوهوبني من ذوي اخلربة والكفاءة 

 .(4رقم ملحق)الربنامج التدرييب وتصحيح الربنامج يف ضوء مقرتحاهتمتحقق من صدق لل

  مقياس القدرات العقلية العامة، مقياس التفكري الناقد حتديد املقاييس اليت استخدمتها الباحثة ألغراض الدراسة(

 لواطسون وجليسر، ومقياس املعتقدات املعرفية(.

  بالطريقة العشوائية املنتظمة، والتحقق من تكافؤ القياس القبلي وتقسيم العينة إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية

 اجملموعتني. 

 .( يوضح تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية على المقياس القبلي للتفكير الناقد0الجدول رقم)

 Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة البعد
يمييز 

 االفرتاضات
 -974.- 238.50 15.90 15 التجريبية
 167.50 12.88 13 الضابطة

 -325.- 224.50 14.97 15 التجريبية التفسري
 181.50 13.96 13 الضابطة

تقومي 
 املناقشات

 -1.852- 257.50 17.17 15 التجريبية
 148.50 11.42 13 الضابطة

 -093.- 219.50 14.63 15 التجريبية االستدالل
 186.50 14.35 13 الضابطة

 -279.- 223.50 14.90 15 التجريبية االستنتاج
 182.50 14.04 13 الضابطة

األبعاد 
 جمتمعة

 -922.-   237.50 15.83 15 التجريبية
  168.50 12.96 13 الضابطة
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 .المقياس القبلي للمعتقدات المعرفية( يوضح تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية على 2الجدول رقم)

 Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة البعد
 -231.- 212.50 14.17 15 التجريبية االعتقاد يف القدرة الثابتة

 193.50 14.88 13 الضابطة
 -702.- 202.50 13.50 15 التجريبية االعتقاد يف القدرة البسيطة

 203.50 15.65 13 الضابطة
 -1.162- 192.50 12.83 15 التجريبية االعتقاد يف املعرفة املؤكدة

 213.50 16.42 13 الضابطة
 -1.388- 188.00 12.53 15 التجريبية االعتقاد يف التعلم السريع

 218.00 16.77 13 الضابطة
 األبعاد

 اجملتمعة 
 -1.015- 195.50 13.03 15 التجريبية
 210.50 16.19 13 الضابطة

 

 دون التقييم الدينامي اإلثرائي مع التقييم الدينامي على اجملموعة التجريبية، وتطبيق الربنامج اإلثرائي  تطبيق الربنامج

 مع اجملموعة الضابطة.

 كما هو موضح يف الشكل تطبيق االختبارات الفرعية )جلسات التقييم الدينامي( على اجملموعة التجريبية فقط ،

 .(1)رقم 
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 للدراسة التجريبي التصميم يوضح بياني ( رسم0الشكل )

 

 .تطبيق القياس البعدي على اجملموعتني الضابطة والتجريبية 

  إجراء املعاجلات اإلحصائية بواسطة برنامجStatistical Package For Social Science  املسمى

 .(SPSSاختصاراً )

 أدبيات الدراسة. استخالص النتائج وتفسريها يف ضوء أسئلة و 

 .ذكر البحوث والتوصيات املقرتحة للباحثة يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها 

 المجموعة الضابطة

 القياس القبلي

اإلثرائي البرنامج  

البعدي القياس  

 المجموعة التجريبية

القبليالقياس  

الدينامي التقييم أنشطة مع اإلثرائي البرنامج  

للتقييم الدينامياألولىالجلسة  

مع أنشطة التقييم الدينامي اإلثرائيالبرنامج   

 الجلسة الثانية للتقييم الدينامي

مع أنشطة التقييم الدينامي اإلثرائيالبرنامج   

 القياس البعدي
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 أدوات الدراسةخامسًا: 

 )فضاؤنا االجتماعي(: ثرائيالبرنامج اإل-0

هو برنامج إثرائي صيفي مقدم للطالبات املوهوبات يف الصف األول متوسط، و ( 5)ملحق رقموهو من إعداد الباحثة  

إىل تلبية حاجات الطالب املوهوبني وتنمية مواهبهم ومساعدهتم على  وذج الواحة اإلثرائي الذي يهدفمبين وفق أمن

النمو الشامل واملتوازن لقدراهتم العقلية واملعرفية والشخصية، من خالل تقدمي حمتوى معريف متعمق يتناول البحث يف 

والوقوف على أسباب هذا االنتشار له مع ما  ،واستخداماهتا املتعددة ،املختلفةالتواصل االجتماعي اإللكرتوين بأنواعه 

والتوصل إىل أفضل احللول واألفكار املبدعة واألصيلة ملواجهة أي أخطار نامجة  ،يصاحبه من آثار إجيابية وأخرى سلبية

مراحل رئيسة متدرجة هي: مرحلة ومير الربنامج يف لقاءاته بثالث  ،عن استخدام هذا النوع من التواصل االجتماعي

حيث يتم فيها معاجلة : االنتقال إىل مرحلة اإلتقان مث .ويتم فيها جذب وإثارة انتباه الطالبات للموضوع، االستكشاف

والسمات االجتماعية  ،والتفكريية ،تكتسب الطالبات من خالله جمموعة  من املهارات البحثية ف احملتوى املعريف للربنامج

وأخرياً مرحلة التميز: حيث يقدم الطالب منتجاً ابداعياً يعكس ما تعلموه  اليت يستهدفها الربنامج يف بنائه. والشخصية

 و اكتسبوه يف املراحل السابقة، ويكون حالً للمشكلة املدروسة.

 فضاؤنا االجتماعي ( يف تصميمه إىل: يستند الربنامج اإلثرائي )

 التقييم الدينامي لفيجوتسكي:-0
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اإلمكانات البشرية، حيث جاء مبفهوم آلية فهم تطور نظرية فيجوتسكي من النظريات اليت سامهت يف  دتعحيث 

نطاق النمو املمكن، و يؤكد هذا املفهوم على أن تقدير الوظائف العقلية ال يقتصر على تقييم ما يستطيع الفرد حتقيقه وهو 

يستطيع الفرد القيام به عند توفر الوسيط أو املساعدة سواء كانت هذه  ما يظهره األداء الفعلي، وإمنا جيب أن يتجاوز إىل ما

 (.2818املساعدة مقدمة من املعلم أو أحد الوالدين أو الرفاق ذوي اخلربة )مسعود، 

قامت الباحثة باتباع أسلوب التدريس الذي يرفع نطاق النمو املمكن. فالتدريس  اإلثرائيلذا عند بناء الربنامج 

(. 2818 الذي يراعي نطاق النمو املمكن يساعد الطالب على حتقيق إمكاناهتم وتطوير قدراهتم بشكل أفضل)مسعود،

وليس التشخيص ألجل واهلدف من التقييم الدينامي الذي يتبناه الربنامج  احلايل هو التشخيص من أجل اإلثراء 

، فالتقييم يكون جزءًا من التدريس وليس منفصاًل عنه، كما أن التقييم الدينامي يساعد على (2881)األعسر، التصنيف

مما جيعله حتديد قدرات الطالب احلقيقية والتدخالت العالجية اليت حيتاجوهنا، وهذا ما يشكل اختالفاً نوعياً يقدمه الربنامج 

 .من الربامج اإلثرائيةعن غريه  متميزا

 أنموذج الواحة اإلثرائي لرعاية الموهوبين:-2

والذي تقوم فلسفته على فرضية أن جتميع الطالب املوهوبني على فرتات زمنية منتظمة يف الفصل الدراسي، أو 

درات عالية مشاهبة فرتات زمنية طويلة نسبيًا كامللتقيات الصيفية تتيح للطالب املوهوبني فرصة االحتكاك بطالب لديهم ق

يتيح هلم فرصة تطوير مما يتعرضون فيها إىل حمتوى معريف وفكري أعلى مما اعتادوا عليه حيث  لليت لديهم أو أعلى منها

ولقد ب ين األمنوذج وفق أسس علمية مرتكزاً على ثالث نظريات رئيسة )النظرية . قدراهتم والوقوف على نقاط ضعفهم وقوهتم
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النظرية الثالثية لسترينربغ( تصوغ أهدافه وحتدد أسلوب اختيار املشاركني فيه و حللقات الثالث لرينزويل، البنائية، ونظرية ا

 (.2885)اجلغيمان، واملنهجية اليت تقدم من خالهلا اخلربات الرتبوية

 إجراءات تطبيق التقييم الدينامي في البرنامج:

 يف االختبار القبلي.تقسيم الطالبات إىل أربع جمموعات بناء على درجاهتن  -1

مستويات متدرجة يف الصعوبة تعطى كل جمموعة املنشط الذي  ةخالل اللقاءات يكون املنشط له ثالث -2

 .يتناسب مع مستواها

يف مجيع املناشط البد للطالبات أن يشرحوا الكيفية اليت توصلوا هبا للحل )يتبعها تقدمي تغذية راجعة  -3

 .بات للوصول للحل(للعمليات العقلية اليت تتبعها الطال

 .تدريب الطالبات على استخدام اسرتاتيجية التفكري يف التفكري عند حل االختبارات واملهام -4

 .يتم شرح اسرتاتيجية حلها يف اللقاء الذي يليهحيث املهام التقوميية يف هناية كل لقاء  -5

د املستهدفة( ويتكون من )يف مهارات التفكري الناق ختضع الطالبات بعد اللقاء الرابع الختبار دينامي -6

يف البداية يتم توزيع . دقيقة كحد أقصى( 28)كل مستوى يستغرق حله  مستويات متدرجة يف الصعوبة ةثالث

املستوى األول للطالبات ويسمح هلن بطلب املساعدة من املعلمة يف شرح العبارات )ال بد للطالبة أن تشرح كيف 

 .توصلت للحل يف كل فقرة من االختبار(
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د انتهاء الطالبات منه تراجع املعلمة أوراق الطالبات بشكل سريع وتعطي الطالبة اليت أجابت بصورة صحيحة بع

مث يتم تقدمي املستوى  ،اختبار املستوى الثاين أما الطالبة اليت أخطأت فيتم التصريح هلا باإلجابة مع الطريقة املتبعة للحل

ى الثاين والطالبة اليت أجابت عليه بصورة صحيحة تأخذ املستوى الثالث )وهو الثاين هلا، مث تقوم املعلمة بتصحيح املستو 

فيتم إعادة ورقة االختبار هلا يف  ي  أما الطالبة اليت ختط .منفصل عن حمتوى الربنامج حىت يتم التأكد من انتقال أثر التعلم(

تلميحات وأسئلة توجيهية  دون أن تصرح هلا باحلل، البداية لتعيد التفكري مث إذا مل تستطع اإلجابة تقوم املعلمة بإعطائها 

 .دينامي الثاين بعد اللقاء الثامنالختبار االويتم تقدمي 

 مبعدل أربع ساعات يف اليوم. برنامج صيفي ملدة ثالثة أسابيع  مدة البرنامج: 

 (  يوضح توزيع اللقاءات على أيام البرنامج اإلثرائي3جدول رقم )

 الفعاليات اليوم
 ظهراً  12-18.38 صباحاً 18.38-9.38 صباحاً  8-9338

املعتقدات مقياس التطبيق القبلي ملقياس التفكري الناقد و  اللقاء التعريفي بالطالبات األول
 املعرفية.

 اللقاء الثاين)التجريبية( الربنامج املساند اللقاء األول)التجريبية( الثاين

 (التجريبية)الرابع اللقاء الربنامج املساند (التجريبية)الثالث اللقاء الثالث
 (الضابطة)الثاين اللقاء الربنامج املساند (الضابطة)األول اللقاء الرابع

 (الضابطة)الرابع اللقاء الربنامج املساند (الضابطة)الثالث اللقاء اخلامس
 (التجريبية)السادس اللقاء الربنامج املساند (التجريبية)اخلامس اللقاء السادس
 (التجريبية)الثامن اللقاء الربنامج املساند (التجريبية)السابع اللقاء السابع
 (التجريبية)العاشر اللقاء الربنامج املساند (التجريبية)التاسع اللقاء الثامن
 (الضابطة)السادس اللقاء الربنامج املساند (الضابطة)اخلامس اللقاء التاسع
 (الضابطة)الثامن اللقاء الربنامج املساند (الضابطة)السابع اللقاء العاشر
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احلادي عشر  اللقاء احلادي عشر
 (التجريبية)

الثاين عشر  اللقاء الربنامج املساند
 (التجريبية)

الثالث عشر  اللقاء الثاين عشر
 (التجريبية)

الرابع عشر  اللقاء الربنامج املساند
 (التجريبية)

 (الضابطة)اللقاء العاشر  الربنامج املساند (الضابطة)التاسع اللقاء الثالث عشر
احلادي عشر  اللقاء الرابع عشر

 (الضابطة)
الثاين عشر  اللقاء الربنامج املساند

 (الضابطة)
 احلفل اخلتامي التطبيق البعدي ملقياس التفكري الناقد واملعتقدات املعرفية اخلامس عشر

 :ثرائيإجراءات بناء البرنامج اإل

  إجراءات التقييم و  ،أمنوذج الواحة، تصميم الربامج اإلثرائية للموهوبني األدب الرتبوي يف جمالاالطالع على

 الدينامي يف الربامج الرتبوية.

  اجلوانب املعرفية واملهارية والشخصية يفحتديد املهارات اليت يستهدفها الربنامج. 

 يف تصميمه وتنفيذه. التقييم الدينامياإلثرائي القائم على  وضع املعايري اليت يستند إليها الربنامج 

  بين اليت فلسفة التعريف وحتديد للفئة املستفيدة من الربنامج وشروط انتظامها، من: كتابة وثيقة الربنامج مبا حتويه

 ،اإلثرائيامج يستهدفها الربناليت اصة اخلعامة و الهداف األ ، أبرزأمهيته اليت يميزه عن غريه من الربامج اإلثرائية ،عليها الربنامج

 .اإلثرائي وأنواع التقومي املتبعة يف الربنامج وسائل ومصادر التعلم املتنوعة، ،فيهاألساليب واالسرتاتيجيات التدريسية 

  نامج، مع حتديد خطوات يف الرب  متتابعة لقاءات إىلحتديد اخلطوط الرئيسة للمحتوى املعريف للربنامج وتقسيمه

 حتديد املهارة املستهدفة فيه، وكيفية تقوميها.و  سري كل لقاء يف الربنامج،
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 الربنامج يف والتوعوية اإلعالمية للمناشط والتخطيط واجلذابة، املساندة الربامج تصميم. 

  وضع استمارة تقومي للربنامج واليت مت بناؤها باالستعانة باستمارة تقومي الربنامج اليت وضعها مصمم أمنوذج الواحة

 القواعد اليت حتكم عملية التقييم الدينامي ، و (2885)اجلغيمان،  اإلثرائي

 يف زيادة مناشط  قرتحاتاملوتتلخص  ،إرسال الربنامج واستمارة التقومي إىل احملكني للتحقق من صدقه وفعاليته

حات، االستكشاف، والتعمق يف شرح فلسفة الربنامج، والتعديل على احملتوى املعريف للربنامج، وجتاوبت الباحثة مع املقرت 

 وأجرت التعديالت على الربنامج اإلثرائي القائم على التقييم الدينامي يف ضوئها.

 :مقياس القدرات العقلية العامة-2

الذي قامت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتقنينه على البيئة السعودية على يقيس مقياس القدرات العقلية 

معاين الكلمات، فهم املعاين، : على اجلوانب التالية وزعتبنداً (24)( القدرة اللغوية وتتضمن 1) :أربع قدرات فرعية، هي

املتعلقات  :على اجلوانب التالية وزعتبنداً  (28(( القدرة العددية واليت تضمنت 2) .االستدالل اللفظي، العالقات اللفظية

: على اجلوانب التالية وزعتبنداً  )19(لقدرة املكانية وحتتوي على( ا3) .العددية، سالسل العددية، العالقات، حل املسائل

( القدرة على التفكري االستداليل ويتضمن 4). التعرف على األشكال املختلفة، عالقات األشكال، األشكال املتداخلة

إكمال عالقات األشكال، االستدالل عن طريق األشكال، االستدالل عن طريق  :على اجلوانب التالية وزعتبند  (18)

 الصور، االستدالل على املساحات واحلجوم.
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 ثبات المقياس:

ألفا  8394يتمتع املقياس بثبات جيد، حيث مت إجراء الثبات عليه بطريقة ألفا كرونباخ وبلغ فيها معامل الثبات 

، وأيضاً مت حساب الثبات للفئات 8388امل الثبات بالتجزئة النصفية للمقياس ككل للمقياس الكلي، كما تراوحت قيم مع

 العمرية املختلفة ووجد أهنا جيدة.

 صدق المقياس:

حيث كانت معامالت االرتباط بني مت حساب صدق املقياس من خالل التحري عن صدق التعلق باحملك 

وقد  ،للمقياس الكلي للمرحلة املتوسطة 8.43للقدرات األربع و  8.46و 8.27املقاييس الفرعية والتحصيل الدراسي بني 

حسبت العالقة بني املقياس ومقياس وكسلر لذكاء األطفال املعدل وأظهرت النتائج أن عالقة اجلزء اللفظي ملقياس وكسلر 

وكان معامل االرتباط ، العددية، املكانية، واالستداللية على التوايل، مع القدرات اللغوية 8.53،8.57،8.63،8.75بلغ 

للقدرات اللغوية، العددية، املكانية، واالستداللية باجلزء العلمي من مقياس وكسلر على التوايل 

ويتضح من هذه  8.63مقياس القدرات باجلزء العلمي من وكسلر وبلغ معامل االرتباط  8.47،8.55،8.48،8.59

 صدق التكوين الفرضيومت حساب   قياس مسة واحدة)الذكاء(.املعامالت على اشرتاك مقياس القدرات مع مقياس وكسلر يف

 ذلكحيث أظهرت النتائج فيه أن الفئات العمرية املختلفة ختتلف بداللة إحصائية، وأن املتوسطات تزيد بزيادة العمر، وك

وأظهرت النتائج للتحليل العاملي على  أظهرت نتائج التحليل العاملي وجود عامل واحد تشبعت عليه القدرات األربع.
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على عامل واحد، وهذا يدل وجود عامل واحد تشبعت األربع يف مقياس القدرات مع القدرات األربع يف مقياس وكسلر 

 على وجود عامل واحد )الذكاء(.

 تقنين المقياس:

ية الطبقية، كما مت حتديد ( طالبًا وطالبة، مت اختيارهم بالطريقة العشوائ1227بلغت عينة تقنني املقياس )

حجم األسرة، ترتيب امليالد، مستوى تعليم األبوين، ورب وهي:  املهمةاخلصائص األساسية لعينة التقنني يف بعض املتغريات 

تراوحت الدرجة  فقدسنة،  (16-9)األسرة ، حيث مت استخراج الدرجة التائية يف القدرات األربع لكل فئة عمرية من 

درجة،  15درجة واحنرافه املعياري  188، كما مت استخراج نسب الذكاء حبيث يكون متوسط الذكاء 98-31التائية بني 

)النافع  درجة، كما مت استخراج املئينيات املقابلة لتلك الدرجات 188-71وقد تراوحت نسبة الذكاء االحنرافية بني 

 (.2888 ،وآخرون

 :WATSON-GLASERمقياس التفكير الناقد -3

يف صورته األصلية أكثر  يعدوالذي ، 1988أعد هذا االختبار روبرت واطسون، و إدوارد جليسر يف عام 

املفحوص ببعض املواقف واملشكالت اليت تتطلب استخدام بعض  االختبارات شيوعاً، وقد صمم هذا االختبار ليزود

اختبار االفرتاضات  :اختبارات فرعية هيمخسة  يةيف التفكري الناقد، ويتضمن يف صورته األصل القدرات العقلية املتضمنة
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اختبار  ( فقرة،36( فقرة، اختبار تقومي املناقشات ويتكون من )28( فقرة، اختبار التفسري ويتكون من )18ويتكون من )

 .(2886 ( فقرة. )فقيهي،31فقرة، اختبار االستنتاج ويتكون من )( 42)االستنباط ويتكون من 

 صدق وثبات االختبار:

على عينة بلغ  1982-1981مت تقنني هذا االختبار على البيئة السعودية يف دراسة عبد السالم وسليمان  

وأصبح االختبار يف صورته النهائية بعد التقنني يضم سنة،  25 -14يرتاوح متوسط أعمارهم من ( طالباً، 2475عددها )

( عبارة لكل اختبار 38حيث خصص ) مس للتفكري الناقد،( فقرة، مت توزيعها بالتساوي على املكونات الفرعية اخل158)

)ملحق  ، وهي: معرفة االفرتاضات، التفسري، تقومي املناقشات، االستدالل، واالستنتاجالفرعية اخلمسمن االختبارات 

 .(6رقم

لى عينة ( ع2884 ونظرًا للمدة الزمنية اليت مضت على تقنني االختبار فقد مت إعادة تقنينه يف دراسة )زمزمي،

وأمجعت هذه الدراسات على أن  .( طالبة295( على عينة مكونة من )2884 ( طالبة، ويف دراسة )حسن،628قوامها )

مبؤشرات صدق عالية بدالالت صدق احملتوى، وصدق االتساق الداخلي، وصدق احملك، وصدق املقارنة املقياس يتمتع 

 الطرفية، ودرجة ثبات عالية.

 

 المعرفية:مقياس المعتقدات -4
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وقد احتوت االستبانة على  ،(2818 ولقد تبنت الباحثة استبانة التقرير الذايت اليت قام ببنائها )اجلغيمان وأيوب،

( مفردة تعكس معتقدات الطالب حول طبيعة املعرفة وكيفية اكتساهبا، ويستخدم املقياس التدرج اخلماسي لليكرت 23)

درجات(، تنطبق 5تنطبق يماما ) قياس وذلك باختيار أحد البدائل اخلمس التالية:لتحديد استجابات الطالب على فقرات امل

 (.7)ملحق رقمدرجات(، ال تنطبق )درجتني(، ال تنطبق على اإلطالق )درجة واحدة( 3درجات(، إىل حد ما ) 4)

 صدق المقياس:

عرض املقياس على مخسة من احملكمني، ب (2818 وأيوب، اجلغيمان)قام ومن أجل التحقق من صدق األداة 

وقد أكد التحليل العاملي على البناء الرباعي  ،طالبةطالبًا و ( 248ومت حساب الصدق العاملي للمقياس بتطبيقه على )

، واالعتقاد فقرات( 7) ، واالعتقاد يف املعرفة البسيطةفقرات( 7) االعتقاد يف القدرة الثابتة: للمقياس والذي يتضمن عامل

فقرات(. وقد بلغت قيمة مربع كاي يف التحليل العاملي  4)واالعتقاد يف التعلم السريع  ،فقرات( 5) املعرفة املؤكدة يف

(، 8.17) (RMSEA)( وهي قيمة غري دالة إحصائياً. وقيمة مؤشر جذر مربعات البواقي 11.38التوكيدي للمقياس )

(، وقيمة مؤشر املطابقة 8.78) (AGFI)، وقيمة حسن املطابقة املصحح ((GFI (8.92املطابقة ) حسن مؤشر وقيمة

 (، وهذه القيم تؤكد صدق البناء العاملي للمقياس وأن األمنوذج الرباعي متفق مع البيانات.8.91) (NFI)املعياري

 ثبات المقياس:
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يف بعد االعتقاد يف القدرة  تمعامل الثبا توللتحقق من ثبات املقياس مت استخدام معادلة ألفا كرونباخ حيث بلغ

( يف بعد االعتقاد 8.72( يف بعد املعرفة املؤكدة، و)8.71( لبعد االعتقاد يف املعرفة البسيطة، )8.67(، و)8.75الثابتة )

 ( وهي قيمة دالة ومقبولة إحصائياً.8369للمقياس ككل )يف التعلم السريع، وللدرجة الكلية 

ملعتقدات املعرفية على عينة استطالعية من غري العينة األصلية، مكونة من وقد قامت الباحثة بتطبيق مقياس ا

 ( طالبًة موهوبًة للتأكد من فهمهن للعبارات، وحتديد املدة اليت يستغرقها تطبيق املقياس.58)

 المعالجة اإلحصائيةسادسًا: 

 Statistical Package For Social االجتماعية للعلوم اإلحصائية احلزمة مت استخدام برنامج

Science اختصاراً  املسمى (SPSS )  وذلك من خالل اختبار،Mann Whitney املستقلة.  للمجموعات

 .Wilcoxon Signed-Rank Test"  املرتابطة لألزواج الرتب إلشارات يلكوكسوناختبار و و 
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 الفصل الرابع)نتائج الدراسة(

 .نتائج السؤال األول 
 .نتائج السؤال الثاين 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

الدراسة، واليت كانت هتدف إىل التعرف  اسوف تعرض الباحثة يف هذا الفصل النتائج اليت توصلت إليه

لطالبات لعلى التقييم الدينامي يف تنمية التفكري الناقد واملعتقدات املعرفية قائم  إثرائيعلى أثر برنامج 

 املوهوبات يف الصف األول متوسط.

الموهوبات  طالباتالالقائم على التقييم الدينامي في تنمية التفكير الناقد لدى  اإلثرائيما أثر البرنامج 

 األول المتوسط؟الصف  في

 Statisticalوقد استخدمت الباحثة لإلجابة عن هذا السؤال برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

Package For Social Science ( املسمى اختصارًاSPSS)،  حيث مت استخدام اختبار مان وتين

Mann-Whitney لتفكري الناقد ، وقد ملعرفة داللة الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس ا

 جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

درجات المجموعة الرتب لبين متوسطات  Mann Whitneyنتائج اختبار مان وتني (: يبين 4)جدول
 التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس التفكير الناقد في التطبيق البعدي.

متوسط  العدد اجملموعة البعد
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 القرار حجم األثر الداللة اإلحصائية Zقيمة 

يمييز 
 االفرتاضات

- 251.58 16.77 15 التجريبية
1.584- 

غري  - .113
 154.58 11.88 13 الضابطة دال

غري  - .158- 248.88 16.53 15 التجريبية التفسري
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 دال -1.412 158.88 12.15 13 الضابطة
تقومي 

 املناقشات
- 261.88 17.48 15 التجريبية

2.821- 
 دال 0.381 *.843

 145.88 11.15 13 الضابطة
- 254.58 16.97 15 التجريبية االستدالل

1.727- 
غري  - .884

 151.58 11.65 13 الضابطة دال
- 258.58 16.78 15 التجريبية االستنتاج

1.539- 
غري  - .124

 155.58 11.96 13 الضابطة دال
األبعاد 
 جمتمعة

- 288.58 19.23 15 التجريبية
3.276- 

 دال 0.619 **.881
 117.58 9.84 13 الضابطة

p  ≤  0.01       *p  ≤  0.05**  81       ***p  ≤  0.001 
تظهر النتائج يف اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة 

-Z (-2.821يف بعد تقومي املناقشات حيث بلغت قيمة لصاحل اجملموعة التجريبية الضابطة يف مقياس التفكري الناقد 

كما دلت النتائج .(p  ≤  0.05عند مستوى الداللة )وهي قيمة دالة إحصائيًا (، 0.381(، وبلغ حجم األثر )

على وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف مقياس التفكري الناقد يف 

 Zمة األبعاد اخلمسة جمتمعة )معرفة االفرتاضات، التفسري، تقومي املناقشات، االستدالل، االستنتاج( حيث بلغت قي

على ( ،p  ≤  0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )(، 0.619(، وبلغ حجم األثر )-3.276-)

أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف  حني

وهي قيمة غري دالة إحصائياً.  ،Z (-1.584-)قيمة مقياس التفكري الناقد يف بعد معرفة االفرتاضات حيث بلغت 

وكذلك يف بعد التفسري أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية 

وهي قيمة غري دالة إحصائياً،  ،Z (-1.412-)واجملموعة الضابطة يف مقياس التفكري الناقدحيث بلغت قيمة 

نتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف وأظهرت أيضًا ال

وهي قيمة غري دالة إحصائياً. وأيضاً يف ،Z  (-1.727-)يف بعد االستدالل حيث بلغت قيمة  مقياس التفكري الناقد
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وسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة بعد االستنتاج أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني مت

ودلت النتائج  (، وهي قيمة غري دالة إحصائياً.-1.539-) Zالضابطة  يف مقياس التفكري الناقد حيث بلغت قيمة 

 السابقة يف جمملها على فعالية الربنامج اإلثرائي القائم على التقييم الدينامي يف تنمية التفكري الناقد. 

-Wilcoxon Signedختبار "ويلكوكسون إلشارات الرتب لألزواج املرتابطة"  وعند استخدام ا

Rank Test  للكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي

للتحقق من أثر الربنامج االثرائي على مهارات التفكري الناقد للطالبات  وذلك  والتطبيق البعدي ملقياس التفكري الناقد.

مسة ملقياس التفكري الناقد وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اخلاملشاركات فيه،  حيث مت حتليل بيانات األبعاد 

 التايل:

-Wilcoxon Signed ويلكوكسون إلشارات الرتب لألزواج المترابطة نتائج اختبار (: يبين5جدول)
Rank Test في التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس  درجات المجموعة التجريبيةالرتب لبين متوسطات

 .التفكير الناقد

متوسط  العدد أبعاد مقياس التفكير الناقد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة  "Z"قيمة 
 اإلحصائية

 القرار

معرفة 
 االفتراضات

  16.88 4.88 4 الرتب السالبة
2.513- 

 
812.** 

 
 184.88 9.45 11 الرتب املوجبة دال

   8 الرتب احملايدة
   15 جملموع

  35.88 7.88 5 الرتب السالبة التفسير
1.181- 

 

 
271. 

 
غري 
 دال

 78.88 7.78 9 الرتب املوجبة
   1 الرتب احملايدة

 15 اجملموع
    54.58 7.79 7 الرتب السالبةتقويم 
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 -.633 36.58 6.88 6 الرتب املوجبة المناقشات
 

غري  .526
   2 الرتب احملايدة دال

   15 اجملموع
  .88 .88 8 الرتب السالبة االستدالل

2.941- 
 

883.* 
 

 66.88 6.88 11 الرتب املوجبة دال
   4 الرتب احملايدة

   15 اجملموع
  9.58 4.75 2 الرتب السالبة االستنتاج

2.328- 
 

828.** 
 

 68.58 6.85 18 الرتب املوجبة دال
   3 الرتب احملايدة

   15 اجملموع
  .88 .88 8 الرتب السالبة األبعاد مجتمعة

3.861- 
 

882.* 
 

 78.88 6.58 12 الرتب املوجبة دال
   3 الرتب احملايدة

   15 اجملموع
*p  ≤  0.01       **p  ≤  0.05 
يتضح من اجلدول السابق وجود أربع طالبات يف بعد معرفة االفرتاضات اخنفضت فيها درجاهتن يف التطبيق 

  Zطالبة يف التطبيق البعدي، وبلغت قيمة  ةالبعدي عن التطبيق القبلي، بينما قد ارتفعت درجات إحدى عشر 

 pوهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) ،.(812( وبلغ حجم األثر فيها )-2.513احملسوبة من هذه القيم )

وهذه النتيجة تشري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق  ،(0.05  ≥ 

 القبلي والتطبيق البعدي يف بعد معرفة االفرتاضات.

أما بعد التفسري فقد اخنفضت درجات مخس طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، بينما قد 

ارتفعت درجات تسع طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، يف حني تساوت درجات طالبة واحدة يف كال 

وهي قيمة غري دالة  ،.(271ثر فيها )( وبلغ حجم األ-1.181احملسوبة من هذه القيم )  Zالتطبيقني، وبلغت قيمة 
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إحصائياً، وهذه النتيجة تشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق 

 القبلي والتطبيق البعدي يف بعد التفسري .

على تطبيق القبلي، ويف بعد تقومي املناقشات فقد اخنفضت درجات سبع طالبات يف التطبيق البعدي عن ال

ارتفعت درجات ست طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، يف حني تساوت درجات طالبتني يف كال  حني

وهي قيمة غري دالة  ،.(526وبلغ حجم األثر فيها ) (-.633احملسوبة من هذه القيم )  Zالتطبيقني، وبلغت قيمة 

د فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق إحصائياً، وهذه النتيجة تشري إىل عدم وجو 

 القبلي والتطبيق البعدي يف بعد تقومي املناقشات.

طالبة يف التطبيق البعدي عن التطبيق  ةيف حني أن بعد االستدالل قد ارتفعت فيه درجات إحدى عشر 

احملسوبة من هذه القيم   Zني ، وبلغت قيمة القبلي، يف حني تساوت درجات أربع طالبات يف كال التطبيق

وهذه  ،(p  ≤  0.01.( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )883( وبلغ حجم األثر فيها )-2.941)

النتيجة تشري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي 

 ستدالل.يف بعد اال

ارتفعت على حني ويف بعد االستنتاج فقد اخنفضت درجات طالبتني يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، 

درجات عشر طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، يف حني تساوت درجات ثالث طالبات يف كال 

وهي قيمة دالة  ،.(828حجم األثر فيها ) ( وبلغ-2.328احملسوبة من هذه القيم ) Zالتطبيقني ، وبلغت قيمة 
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 (، وهذه النتيجة تشري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطp  ≤  0.05إحصائياً، عند مستوى الداللة )

 درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق البعدي يف بعد االستنتاج.

طالبة يف  ة عشر يتاخلمسة جمتمعة، فقد ارتفعت فيها درجات اثن أما يف الدرجة الكلية لألبعاد التفكري الناقد

  Zالتطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، يف حني تساوت درجات ثالث طالبات يف كال التطبيقني، وبلغت قيمة 

 pوهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) ،.(882( وبلغ حجم األثر فيها )-3.861احملسوبة من هذه القيم )

وهذه النتيجة تشري إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق  ،(0.01  ≥ 

القبلي والتطبيق البعدي يف أبعاد التفكري الناقد جمتمعة. وتدل النتائج السابقة يف جمملها على فعالية الربنامج اإلثرائي 

 اقد.القائم على التقييم الدينامي يف تنمية التفكري الن
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 : الثانيإجابة السؤال 

طالبات الالقائم على التقييم الدينامي في تنمية المعتقدات المعرفية لدى  اإلثرائيما أثر البرنامج 

 متوسط؟الاألول الموهوبات في الصف 

يث مت استخدام اختبار مان وتين ، ح(SPSSوقد استخدمت الباحثة لإلجابة عن هذا السؤال برنامج )

Mann-Whitney   ملعرفة داللة الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية على مقياس املعتقدات املعرفية ، وقد

 جاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

درجات المجموعة الرتب لبين متوسطات  Mann Whitneyنتائج اختبار مان وتني (: يبين 6جدول)
 مقياس المعتقدات المعرفية في التطبيق البعدي. التجريبية والمجموعة الضابطة على

 القرار الداللة اإلحصائية Zقيمة  جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة البعد
يف  االعتقاد

 القدرة الثابتة
غري  .618 -.518- 286.58 13.77 15 التجريبية

 199.58 15.35 13 الضابطة دال
االعتقاد يف 

 القدرة البسيطة
- 241.58 16.18 15 التجريبية

1.112- 
غري  .266

 164.58 12.65 13 الضابطة دال
االعتقاد يف 
 املعرفة املؤكدة

- 187.58 12.58 15 التجريبية
1.393- 

غري  .163
 218.58 16.81 13 الضابطة دال

االعتقاد يف 
 التعلم السريع

- 178.58 11.98 15 التجريبية
1.841- 

غري  .866
 227.58 17.58 13 الضابطة دال

 األبعاد
 اجملتمعة

- 194.58 12.97 15 التجريبية
1.865- 

غري  .287
 211.58 16.27 13 الضابطة دال

تظهر النتائج يف اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية 

 ،Z (-518.-)واجملموعة الضابطة، يف مقياس املعتقدات املعرفية، يف بعد االعتقاد يف القدرة الثابتة حيث بلغت قيمة 

ود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة وهي قيمة غري دالة إحصائياً، وكذلك أظهرت النتائج عدم وج
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-) Zالتجريبية واجملموعة الضابطة يف مقياس املعتقدات املعرفية، يف بعد االعتقاد يف املعرفة البسيطة حيث بلغت قيمة 

وق دالة (، وهي قيمة غري دالة إحصائياً. ويف بعد االعتقاد يف املعرفة املؤكدة أظهرت النتائج عدم وجود فر -1.112

إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف مقياس املعتقدات املعرفية، حيث بلغت قيمة 

Z (-1.393- وهي قيمة غري دالة إحصائياً. وأظهرت أيضًا النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي ،)

 Zة يف مقياس املعتقدات املعرفية ، يف بعد التعلم السريع حيث بلغت قيمة درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابط

 وهي قيمة غري دالة إحصائياً.  ،(1.841-) 

كما أكدت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة 

مقياس املعتقدات املعرفية ، يف األبعاد األربعة جمتمعة )االعتقاد يف القدرة الثابتة، االعتقاد  التطبيق البعدي الضابطة، يف

(، وهي -1.865-) Zيف املعرفة البسيطة، االعتقاد يف املعرفة املؤكدة، االعتقاد يف التعلم السريع( حيث بلغت قيمة 

ربنامج القائم على التقييم الدينامي على تنمية املعتقدات قيمة غري دالة إحصائياً. وهذه النتائج تؤكد عدم وجود أثر لل

 املعرفية للطالبات املشاركات يف الربنامج.

-Wilcoxon Signedوعند استخدام اختبار اختبار "ويلكوكسون إلشارات الرتب لألزواج املرتابطة"  

Rank Test ريبية يف التطبيق القبلي للكشف عن وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التج

للطالبات  املعتقدات املعرفيةللتحقق من أثر الربنامج االثرائي على وذلك  .املعتقدات املعرفيةوالتطبيق البعدي ملقياس 

وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول  املعرفية املعتقداتملقياس  األربعحيث مت حتليل بيانات األبعاد  املشاركات فيه،

 :التايل
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درجات الرتب لبين متوسطات Wilcoxon Signed-Rank Test نتائج اختبار  (: يبين7)جدول
 .المعتقدات المعرفيةفي التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لمقياس  المجموعة التجريبية

المعتقدات أبعاد مقياس 
 المعرفية

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

الداللة  "Z"قيمة 
 اإلحصائية

 القرار حجم األثر

االعتقاد 
في القدرة 

 الثابتة

 29.50 4.92 6 الرتب السالبة

-.312 

 
.755 

 
- 

 
غري 
 دال

 36.50 7.30 5 الرتب املوجبة
   4 الرتب احملايدة

   15 جملموع
االعتقاد 
في القدرة 
 البسيطة

  64.00 8.00 8 الرتب السالبة
-1.305 

 
.192 

 
- 

 
غري 
 دال

 27.00 5.40 5 املوجبةالرتب 
   2 الرتب احملايدة

 15 اجملموع
االعتقاد 

في 
المعرفة 
 المؤكدة

  19.50 4.88 4 الرتب السالبة
-.827 

 
.408 

 
- 

 
غري 
 دال

 35.50 5.92 6 الرتب املوجبة
   5 الرتب احملايدة

   15 اجملموع
االعتقاد 

في التعلم 
 السريع

  34.00 6.80 5 الرتب السالبة
-.399 

 
.690 

 
- 

 
غري 
 دال

 44.00 6.29 7 الرتب املوجبة
   3 الرتب احملايدة

   15 اجملموع
األبعاد 
 مجتمعة

  44.00 6.29 7 الرتب السالبة
-.105 

 
.916 

 
- 

 
غري 
 دال

 47.00 7.83 6 الرتب املوجبة
   2 الرتب احملايدة

   15 اجملموع
 **p  ≤  0.01       *p  ≤  0.05 

اخنفضت فيها درجاهتن يف  االعتقاد يف القدرة الثابتةطالبات يف بعد  ستيتضح من اجلدول السابق وجود 

 تساوت حني يفيف التطبيق البعدي، اتطالب مخسالتطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، بينما قد ارتفعت درجات 

 دالة غري قيمة وهي(، 312.-احملسوبة من هذه القيم )  Zوبلغت قيمة  التطبيقني، كال يف طالباتأربع  درجات
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وهذه النتيجة تشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق  إحصائياً.

 .االعتقاد يف القدرة الثابتةالقبلي والتطبيق البعدي يف بعد 

طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق  مثانفقد اخنفضت درجات  االعتقاد يف القدرة البسيطة بعدأما 

 درجات تساوت حني يفطالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي،  مخسالقبلي، بينما قد ارتفعت درجات 

وهذه  إحصائياً. دالة غري قيمة وهي،(-1.181احملسوبة من هذه القيم )  Z، وبلغت قيمة التطبيقني كال يف طالبتني

النتيجة تشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق 

 .االعتقاد يف القدرة البسيطةالبعدي يف بعد 

طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي  أربعفقد اخنفضت درجات  االعتقاد يف املعرفة املؤكدةويف بعد 

مخس ، بينما قد ارتفعت درجات ست طالبات يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، يف حني تساوت درجات 

وهي قيمة غري دالة إحصائياً، وهذه (، 827.-)احملسوبة من هذه القيم  Zيف كال التطبيقني، وبلغت قيمة  طالبات

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف التطبيق القبلي والتطبيق  النتيجة تشري إىل

 .االعتقاد يف املعرفة املؤكدةالبعدي يف بعد 

 القبلي، التطبيق عن البعدي التطبيق يف طالبات مخس درجات اخنفضت فقدالتعلم السريعيف حني أن بعد 

 ثالث يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي، يف حني تساوت درجات اتطالب سبعارتفعت فيه درجات  يف حني

وهذه  إحصائياً. دالة غري قيمة وهي(، 399.-احملسوبة من هذه القيم )  Zطالبات يف كال التطبيقني، وبلغت قيمة 
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لتطبيق القبلي والتطبيق النتيجة تشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف ا

 .التعلم السريعالبعدي يف بعد 

 يف طالبات سبع درجات اخنفضت فقدجمتمعة،  ربعةاأل املعتقدات املعرفيةأما يف الدرجة الكلية لألبعاد 

يف التطبيق البعدي عن التطبيق  اتطالب ستقد ارتفعت فيها درجات  حني يف القبلي، التطبيق عن البعدي التطبيق

وهي (، 105.-احملسوبة من هذه القيم )  Zيف كال التطبيقني، وبلغت قيمة  طالبتنيالقبلي، يف حني تساوت درجات 

وهذه النتيجة تشري إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية  .دالة إحصائياً غري قيمة 

 جمتمعة.  ربعةاأل املعتقدات املعرفيةلي والتطبيق البعدي يف الدرجة الكلية لألبعاد يف التطبيق القب
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 .مناقشة نتائج السؤال الثالث 
 .توصيات الدراسة 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج فصل

لقد واجهت الباحثة جمموعة من الصعوبات قبل وأثناء وبعد تطبيق الربنامج اإلثرائي القائم على التقييم 

 والذي يهدف إىل تنمية التفكري الناقد لدى الطالبات املوهوبات. ،الدينامي

دراسة أو برنامج تدرييب مسبق قائم على التقييم الدينامي  ةفعند تصميم الربنامج التدرييب شكل عدم وجود أي

عند حماولة الباحثة دمج إجراءات التقييم  أيضاً يستهدف نفس املهارات اليت تنميها الباحثة صعوبة عند بناء الربنامج، و 

مبا حيتويه من مهارات  الدينامي يف لقاءات الربنامج، وكذلك حماولة الباحثة يف التوفيق ما بني أمنوذج الواحة اإلثرائي

 .من جهة ثانية وما بني التقييم الدينامي كما تناوله فيجوتسكي ،واسرتاتيجيات تدريسية وأساليب تقوميية من جهة

كما واجهت الباحثة صعوبات أخرى عند تنفيذ الربنامج التدرييب حيث يبلغ عدد طالبات اجملموعة التجريبية 

( طالبة، وهذا العدد الكبري شكل صعوبة عند 15لقائم على التقييم الدينامي عليها )اليت مت تطبيق الربنامج اإلثرائي ا

حىت تتمكن الباحثة من رفع نطاق  ؛والذي يعتمد بشكل كبري على الفردية يف التقييم والتدخل ،تطبيق التقييم الدينامي

للطالبات يف كل منشط مع الرتكيز على النمو املمكن لكل طالبة بعينها يف الربنامج،كما أن تقدمي التغذية الراجعة 

الكيفية اليت توصلت هبا الطالبات للحل ومناقشتهن يف ذلك حتتاج إىل وقت طويل، وهذا يتفق مع ما ذكره األدب 

 ( .2818 الرتبوي من أن التقييم الدينامي حيتاج إىل وقت أطول يف تطبيقه من التقييم التقليدي )مسعود،
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أجزاء يتم تطبيقها  ةى اختبارين للتقييم الدينامي وكل اختبار يتكون من ثالثكما أن الربنامج حيتوي عل

فمع وجود مجيع هذه   ،( فقرة158التفكري الناقد القبلي والبعدي والذي حيتوي على ) مقياسباإلضافة إىل  ،مجيعاً 

طالبات عند قيامهن باحلل أسابيع فقط أدت إىل خفض دافعية ال ةاالختبارات اليت ختضع هلا الطالبات يف غضون ثالث

 خصوصاً أنه ال درجات فعلية حتصل عليها الطالبات.

وهذا يقود إىل ما حاولت الباحثة احلفاظ عليه طوال مدة تنفيذ الربنامج، وهو كيفية احلفاظ على دافعية 

نامج اإلثرائي الطالبات حلضور الربنامج واالستفادة منه مرتفعة، مما خيفف من إمكانية انسحاب الطالبات من الرب 

 نالصيفي، وهذا ما جعل الباحثة تويل عناية كربى لتنمية دوافع الطالبات على مدى الربنامج سواء كانت دوافعه

 للتعلم. نحلضور الربنامج أو دافعيته

وقد شكلت االختالفات النوعية اليت يقدمها الربنامج اإلثرائي مبا حيتويه من مناشط ممتعة وذات معىن وفائدة 

فيها تعتمد الطالبة على نفسها  ،أساليب واسرتاتيجيات تدريسية تثري التفكري وتتحدى القدراتاستخدام ، و اتلبللطا

التنوع يف أساليب التقييم، والعمل على  وكذلك هلا، يف التعلم وترى نفسها يف ذلك صانعة للمعرفة وليست جمرد متلقٍ 

الف الكلي يف نوعية األهداف املستهدفة، كل هذه منتجات تناسب ميول كل طالبة وتليب حاجاهتا، واالخت

  والدور املتلقي للطالبة، الطالبات يف الصف العادي يف املدرسة، حيث التدريس املباشر،عليه  تاالختالفات عما اعتاد

 ، سامهت يف زيادة دافعيتهن ورغبتهن للتعلم .واألهداف اليت تركز على احلفظ
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)دورة  :قامت الباحثة بالتخطيط هلا وساعد يف تقدميها بعض اخلرباء مثل كما سامهت الربامج املساندة اليت

املسابقات الرتفيهية( يف زيادة متعة الطالبات، وشكل وجود مقر –فن تزيني الكب كيك  –األشغال اليدوية  –التصوير 

 حلضور الربنامج اإلثرائي.الربنامج الصيفي يف اجلامعة نقطة جذب أخرى لطالبات املرحلة املتوسطة وزيادة يف محاسهن 

وميكن تلخيص األمور اليت لو مت عملها ومراعاهتا يف الربنامج، قد يكون هلا أثر ونتائج أفضل على سري 

 الربنامج يف اآليت:

أواًل: تقليص عدد الطالبات املوهوبات خصوصا يف اجملموعة التجريبية اليت مت تطبيق التقييم الدينامي عليها، 

كحد أقصى، وهذا األمر مل يتم تفعيله يف الربنامج ألغراض الدراسة حيث خشيت الباحثة من إىل عشر طالبات  

 حدوث انسحابات للطالبات من الربنامج الصيفي، فيقل عددهن بشكل كبري مما يؤثر على نتائج الدراسة.

الدينامي. حيث إن هذه ثانياً: االستعانة مبعلم مساعد أثناء تطبيق الربنامج وخصوصًا يف جمموعة التقييم 

اجملموعة حتتاج إىل مالحظة عملية تعلم الطالبات ومدى تقدمهن لتحديد التدخالت املناسبة بناًء على تطور قدراهتن، 

 (.2888وهذا يتفق مع توصيات دراسة )بوارمحة، 

داً، مما ثالثاً: استخدام مقياس للتفكري الناقد يكون أقصر من اختبار واطسون وجليسر حيث إنه طويل ج

جيعل الطالبات يفقدن دافعيتهن يف التعامل مع االختبار، ويصعب احملافظة على تركيزهن واهتمامهن يف االختبار من 

 .(2884 عالم، أبو)البداية إىل النهاية بنفس املستوى وهذا يتوافق مع ما أورده
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 :األولمناقشة نتائج السؤال 

 على الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة بني إحصائية داللة ذات فروق وجود احلالية الدراسة نتائج أظهرت

 على القائم اإلثرائي للربنامج يكون وبذلك التفكري الناقد يف بعد تقومي املناقشات، ويف أبعاد املقياس جمتمعة، مقياس

النتائج مع نتائج الدراسات اليت  الربنامج، وتتفق هذه يف املشاركات للطالبات التفكري الناقد على أثر   الدينامي التقييم

 & 2818Carlsonأثبتت فعالية التقييم الدينامي عند استخدامه يف الربامج الرتبوية، مثل دراسة: )مسعود، 

Wiedl, 1992; Kozulin & Grab, 2004; Peña & Lids, 2001; Swanson & 

Howard, 2005الناقد التفكري ملهارات  التنميةو  التدريب ( وكذلك تتفق مع الدراسات اليت أكدت على أن 

املهارات،  هذه تنمية على أثر له فيه املرتبطة املعرفية والعمليات املعريف احملتوى يف ودجمها معينة اسرتاتيجيات باستخدام

 ؛ 2889الرؤف،  عبد ؛ 2889 الشريف، ؛2887السعدي،  ؛2889اخلطيب،  ؛2889 األكليب،)مثل دراسة: 

 واليت( 2888 العتييب،) نتيجة دراسة مع النتيجة هذه وختتلف،(2888الوهابة،  ؛2887 ؛ املولد،2889حمفوظ، 

 أسباب من الباحثة ذكرت ما إىل ذلك يرجع وقد الناقد، التفكري على التعلم دورة لطريقة أثر وجود عدم عن كشفت

  .االختبارات من النوع هذا على يتعودن مل الاليت الطالبات سن صغر ، وأيضاً ( أسابيع 3) التجربة مدة قصر أمهها: من

وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل التقييم الدينامي الذي يقوم عليه الربنامج اإلثرائي والذي مت استخدامه يف بنية 

الربنامج ويف تنفيذه وتقوميه، حيث قامت الباحثة باستخدام إجراءات التقييم الدينامي يف تصميم الربنامج ويف تطبيقه 

الطالبات، ومن إجراءات التقييم الدينامي اليت قامت الباحثة باستخدامها يف الربنامج اإلثرائي، وكان هلا أثر يف على 

 فعاليته.
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( تقدمي مناشط متدرجة الصعوبة على اجملموعات الثالث حبث يكون املنشط أعلى من مستوى الطالبات 1)

ينامي من أن املهام التعليمية املقدمة للطالبة ال بد من أن تكون يف كل جمموعة، وهذا ما أكدت عليه أدبيات التقييم الد

متحدية حىت تشكل لدى الطالب حالة من االستنفار ملواجهة التحدي، تعمل كقوة دافعة للتطور العقلي 

 (.1973لديه)الصاحلي، 

تعرف على العمليات ( قيام الطالبة بشرح الكيفية اليت توصلت هبا إىل حل املناشط، واليت تتيح للباحثة ال2)

العقلية اليت استخدمتها الطالبة، وهذا يتفق مع ما جاءت به نظرية فيجوتسكي اليت يقوم عليها التقييم الدينامي من 

(. هذه املراقبة Yildirim, 2008ضرورة دراسة العمليات العقلية اليت مير هبا الفرد وليس املنتج الذي يتوصل إليه )

للمناشط، وتقدمي التدخل  أدائها يف تيح للباحثة فرصة الوقوف على السبب وراء تعثرهاللعمليات العقلية هي ما ت

 املناسب هلا.

( االختبار الدينامي القصري الذي مت تطبيقه مرتني خالل الربنامج والذي كان يهدف إىل رفع نطاق النمو 3)

، تقوم الباحثة يف القسم األول: املرتبط لدى الطالبات، من خالل تقدمي ثالثة أقسام لالختبار متدرجة يف الصعوبة

مبحتوى الربنامج بلعب دور الوسيط من خالل مراقبة استجابات الطالبات على األسئلة، وتقدمي التدخالت املناسبة هلا 

واملتدرجة، ابتداءًا من حتديد موضع اخلطأ وانتهاًء بتحديد اإلجابة الصحيحة وكيفية الوصول إليها، مث القسم الثاين: 

واملرتبط أيضًا مبحتوى الربنامج والذي يكون أكثر صعوبة من القسم األول وتقل فيه التدخالت اليت تقدمها الباحثة 

للطالبات يف احلل، مث القسم الثالث: من االختبار والذي يكون يف حمتوى منفصل عن الربنامج ليضمن نقل أثر التعلم، 

 Guthkeت الطالبات. واتبعت الباحثة يف ذلك التقييم الدينامي عند ويف هذه املرحلة ال تتدخل الباحثة يف استجابا
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يف تدرج التلميحات املقدمة للطالبات، ويف استعالمها من الطالبة لكيفية التوصل إىل اإلجابة الصحيحة 

(Poehner, 2008 وكذلك استخدمت أسلوب .)Carlson & Wiedl  يف التدريب ضمن االختبار وإجراء

 ,Carlson & Wiedlوالذي أكدت الدراسة اليت أجريت على هذا النوع من التقييم من فعاليته ) االختبار التايل

والذي أدرج فيه مهام انتقال خربة التعلم )مسعود،  Brown(. وأيضًا استفادت من التقييم الدينامي لدى 1992

2818.) 

 والقوة الضعف نقاط حتديد على بة( وتربط الباحثة منو مهارة تقومي املناقشات واليت تعين قدرة الطال4)

بالتقييم الدينامي، حيث أن هذه املهارة ذات  (1982 وسليمان، السالم عبد)القضية املطروحة يف املهمة واجلوانب

طبيعة تأملية تتطلب من الطالبة أن تتأمل القضية وتبحث يف نقاط القوة والضعف والنقاط املهمة، فيها وهذا ما مت 

الدينامي )التفكري يف التفكري( حيث إن الطالبة عندما تقوم حبل املناشط املقدمة هلا ال بد من أن  تطبيقه يف التقييم

تشرح كيف توصلت للحل، وتقوم املعلمة بعد ذلك بتقدمي التغذية الراجعة على احلل وطريقة احلل ويكون ذلك 

ملعلمة أو الطالبات مبناقشتها يف ذلك مما باملناقشة حيث تطرح الطالبة إجابتها مدعمة بكيف توصلت هلا. مث تقوم ا

 يظهر هلا نقاط الضعف والقوة يف إجابتها وبتايل تنمو لدى الطالبات القدرة  على تقومي املناقشات.

كذلك تفسر الباحثة هذه النتيجة بأن الربنامج اإلثرائي القائم على التقييم الدينامي الذي قامت بتصميمه 

ذج الواحة الذي أثبتت الدراسات فعاليته يف تنمية مهارات التفكري )اجلغيمان ومعاجيين قائم أيضًا على منهجية أمنو 

 (، وذلك ألن :2889؛ اجلغيمان وآخرون، 2811وبركات، 
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 ، والرتكيب ، والتحليل ، التفسري ، الفهم: ( األمنوذج يركز تنمية جمموعة من املهارات املفتاحية مثل1)

 لدى الناقد التفكري تنمية على تعمل املهارات هذه ومجيع( . 2818اجلغيمان، ) واالستنباط ، واالستقراء ، والتقومي

 .املوهوبات الطالبات

( كذلك يقوم األمنوذج برعاية السمات الشخصية واالجتماعية املؤثرة يف منو الفرد،  واليت أكد األدب 2)

 (. 2888بد العاطي، الرتبوي على ارتباطها وتأثريها على مهارات التفكري الناقد)ع

( االسرتاتيجيات أو برامج التفكري اليت يتضمنها األمنوذج واليت استخدمتها الباحثة يف الربنامج اإلثرائي قد 3)

يكون هلا دور مؤثر يف تنمية التفكري الناقد؛ كما أثبتت ذلك العديد من الدراسات، فمثاًل استخدمت الباحثة برنامج 

(، وكذلك برنامج حل املشكالت بطرق 2887يف تنمية التفكري الناقد يف دراسة)العتييب،  الكورت والذي أثبت فعاليته

 لتعليم مباشرة غري طريقة بأنه( 2887/ 2886وستامبغ ،  باسكا)إبداعية اليت تبنته الباحثة كربنامج رئيس اعتربته 

 التفكري مهارات لتدريس طريقة أفضل أن على( Norris, 1985)يف ذلك  وأكد املوهوبني، للطالب الناقد التفكري

 حلولٍ  إىل للتوصل الناقد التفكري مهارات بتطبيق فيها الطالب يقوم حقيقية مشكالت يف دجمها خالل من هي الناقد

 إبداعية بطرق املشكالت حل برنامج التدريس باستخدام أن من( Colbert,2005) وهذا ما كشفته دراسة هلا،

 مما جيعل الصف يف واالحرتام األمان من جو وخلق للتعلم، الطالب دافعية زيادة ويف ممتعاً، التعلم جعل يف يسهم

 مهارات ظهور على يشجع اجلو وهذا. الظهو على اإلبداعية قدراهتم حيفز مما أفكارهم طرح يف حرية أكثر الطالب

 خطواته من خطوة كل يف أنه يتضح إبداعية، بطرق املشكالت حل خطوات إىل وبالنظر. الطالب لدى الناقد التفكري
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 التقاريب التفكري تنظم أدوات استخدام خالل من اإلبداعي، التفكري جبانب الناقد التفكري مهارات استخدام فيها مت

 . التباعدي والتفكري

 اجملموعة بني إحصائية داللة ذات فروق عن عدم وجود احلالية الدراسة من جهة أخرى كشفت نتائج

بعد معرفة االفرتاضات، والتفسري، واالستدالل، واالستنتاج،  يف الناقد التفكري مقياس على الضابطة واجملموعة التجريبية

 تفسريات. بعدة النتيجة هذه الباحثة وتفسر

بشكل   املمكن احليز لنمو كافية تكن مل( أسابيع ثالثة) الربنامج مدة قصر أن هو: للباحثة األول التفسري

: مراحل بأربع مير املتعلم لدى ينمو لكي املمكن النمو حيز أن(  2884الشيخ، ) ذكرت حيث عاد،كبري يف مجيع األب

 الثانية: وغريهم. املرحلة والدين أو معلماً  كان سواء قدرة منه أكثر وسيط من مساعدة املتعلم فيها يتلقى األوىل: املرحلة

 فيها يقدم الرابعة: للخربة. املرحلة أوتوماتيكي بشكل االستدخالفيها  حيدث الثالثة: نفسه. املرحلة فيها الفرد يساعد

 . األربع املراحل هذه تتحقق حىت الزمنية الفرتة طول يستوجب مما. قدرة منه أقل آلخرين املساعدة نفس املتعلم

 كبري طالبة( 15) التجريبية اجملموعة طالبات عدد أن - الباحثة ترى كما- النتيجة هلذه الثاين والتفسري

 التقييم يف الفاحص على جيب أنه على الرتبوي األدب أكد حيث كامل، بشكل الفردية الفروق مراعاة لتحقيق نسبياً،

 عليها بناءً  الفاحص وحيدد للتعلم، الطالب وإمكانات قدرات حتديد أجل من التعليمية العملية مبالحظة القيام الدينامي

 الفردية الفروق باالعتبار يأخذ منهج الدينامي التقييم إن حيث(. 2888 بوارمحة،) هلم املالئمة العالجية التدخالت

 صعوبة للطالبات الكبري العدد . وشكل(Yildirim, 2008)تعلمهم  عملية على الفروق هذه وآثار الطالب بني
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 العالجية التدخالت وتقدير طالب لكل املتحدية املناشط تقدمي يف الكاملة الفردية حتقيق يف الربنامج منفذة على كبرية

 .املناشط هذه على الفردية استجاباهتم على بناءً 

 فعلى الربنامج، يف تطبيقها مت اليت االختبارات كثرة أال وهو: النتيجة هلذه ثالثاً  تفسرياً  الباحثة تذكر وكذلك

 مث فقرة،( 158) من ويتكون لواطسون القبلي الناقد التفكري اختبار تطبيق فيه مت أنه إال الربنامج قصر مدة من الرغم

 أيضاً  يتكون والذي الثاين الدينامي االختبار تطبيق مت مث أجزاء، ثالثة من يتكون والذي األول الدينامي االختبار تطبيق

 على أثرت الكثرة وهذه لواطسون يف هناية الربنامج. الناقد للتفكري البعدي االختبار تطبيق مت وأخرياً  أجزاء، ثالثة من

 احلل يف احلماس من الدرجة بنفس للحل، واالستمرار لديهن الدافعية ضعفت حيث األخري االختبار يف الطالبات أداء

الشريف، ) دراسة عليه ما أكدت وهذا الدراسي، حتصيلهن يف تدخل لالختبار حقيقية درجات وجود عدم مع خصوصاً 

 ال كوهنا املقدمة الربامج مع تفاعلهن ضعف هو أنفسهم بالطالب واملتعلقة املوهوبني رعاية معوقات من أنه( 2882

 حلهن أثناء الطالبات بعض تفاعل ضعف برز الدراسة هذه ويف عليها، حيصلون اليت الدرجات معدل يف تدخل

 . هلن املقدمة لالختبارات

 أية يضع له مل  Vygotsky به جاء الذي الدينامي التقييم أن وهو: رابعاً  تفسرياً  الباحثة وتضيف

 علم عن حديثه سياق يف الدينامي التقييم عن يتكلم كان ألنه وذلك التعليم؛ جمال يف تطبيقه كيفية حول إرشادات

 جمال يف الدينامي التقييم تناولت اليت الدراسات معظم فإن ، كذلك(Yildirim, 2008)التعليم وليس النفس

 جاء اليت االجتماعية النظرية طبيعة مع يتناسب ما وهو اللغة، تعليم يف مجيعها كانت الربامج وتصميم التعليم

حيث  . والكشف التشخيص عملية يف والتقليدي الدينامي التقييم بني املقارنة جمال يف كانت أو ، Vygotskyهبا
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 التقييم على تقوم اليت الربامج فاعلية يف(  Carlson & Wiedl,1992؛  2818 مسعود،)  دراسة كانت

 واليت( (Swanson & Howard, 2005 دراسة وكذلك اللغة، تنمية جمال يف كانتا الدراستني وكلتنا الدينامي

 التعلم صعوبات ذوي الطالب بني التمييز يف الذكاء مقاييس من دقة أكثر الدينامي القياس أن عن كانت يف الكشف

 كانت يف( Peña & Lids, 2001) دراسة وكذلك القراءة، يف املهرة والطالب القراءة، يف والضعاف القراءة، يف

 القدرة اخنفاض وبني اللغة يف اضطراب وجود إىل الراجع اللغوية القدرة اخنفاض بني التمييز يف الدينامي التقييم فاعلية

 & Kozulin) دراسة وأخرياً  ،( الثانية اللغة هي اإلجنليزية لغتهم الذين األطفال) اللغة اختالف إىل الراجع اللغوية

Grab, 2004 )مشكلة حل إمكانية لتقييم اختبار إعادة – تدخل – أمنوذج اختبار الباحث فيها استخدم واليت 

 أفرد مستوى حتسن خالل من فاعليته عن الدينامي التقييم وكشف أجنبية، كلغة اإلجنليزية للغة القرائي الفهم قياس

 أكان سواء اللغة جمال يف كانت الدينامي التقييم استخدمت اليت السابقة الدراسات مجيع أن الباحثة وتالحظ العينة،

 فيها كان واليت الدراسات هذه بني الكبري االختالف شكل ما وهذا أو التشخيص القياس أو التنمية منها اهلدف

 الدينامي. للتقييم أثر فيها يظهر احلالية اليت مل الدراسة وبني وأثر فاعلية الدينامي للتقييم

وكذلك تشري الباحثة إىل تفسري خامس أخري وهو أنه عند الرجوع إىل النتائج اليت كشف عنها اختبار 

ويلكوكسون لنتائج التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية اتضح وجود أثر للربنامج يف بعد معرفة االفرتاضات 

مان وتين لالختبار البعدي للمجوعتني الضابطة واالستنتاج واالستدالل إال أن هذه النتيجة مل تظهر على مقياس 

والتجريبية، مما يعين منو هذه األبعاد بصورة متقاربة للمجموعتني الضابطة والتجريبية، وذلك يرجع لكون أن اجملموعة 

الضابطة خضعت لربنامج إثرائي حيتوي على إجراءات ومناشط هتدف إىل تنمية التفكري الناقد عموماً، حيث إنه مبين 
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على أمنوذج الواحة الذي يعىن بتنمية مهارة االستنتاج واالستدالل ومعرفة االفرتاضات، واالختالف الوحيد يف الربنامج 

اإلثرائي املقدم للمجموعتني يكمن يف إجراءات التقييم الدينامي اليت خضعت هلا اجملوعة التجريبية، وهذا يفسر منو 

 اضات للمجوعتني الضابطة والتجريبية.مهارة االستنتاج واالستدالل ومعرفة االفرت 
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 :الثانيمناقشة نتائج السؤال 

أظهرت نتائج الدراسة احلالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 

على مقياس املعتقدات املعرفية، وبذلك ال يكون للربنامج اإلثرائي القائم على التقييم الدينامي أثر على املعتقدات 

 عزو هذه النتيجة إىل عدة أسباب: املعرفية للطالبات املشاركات يف الربنامج .وميكن 

األول: يشري مفهوم املعتقدات املعرفية إىل كيفية اعتقاد األفراد لطبيعة املعرفة وكيفية اكتساهبا)ناصف، 

( ويبدو أنه من الصعب إحداث تغيري يف معتقدات األفراد يف هذه الفرتة القصرية )ثالثة أسابيع( وهي مدة 2889

( من أن املعتقدات اليت يتبناها األفراد حنو املعرفة تكون Schommer, 2004) الربنامج.  ويؤكد على ذلك

راسخة، وبالتايل فإن إحداث التغيري يف هذه املعتقدات ال يتم بسهولة.كما أن معظم الدراسات اليت تناولت تطور 

تعلمهم يمتد إىل سنوات مثل املعتقدات املعرفية لدى األفراد كان التطور حيصل للطالب خالل فرتة زمنية طويلة من 

املستعرضة واليت تبني فيها تطور مكونات املعتقدات املعرفية لدى طالب الثانوية  (Schommer, 1993) دراسة

( Schommer, Calvert, Gariglietti & Bajaj, 1997من األصغر إىل األكرب سناً، وكذلك دراسة )

رفية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية حيث مت تتبع تطور معتقداهتم من الطولية واليت مت فيها تتبع تغري املعتقدات املع

 الصف األول إىل سنة التخرج، مت فيها تطور معتقداهتم املعرفية.

الثاين: صغر سن الطالبات املشاركات يف الربنامج؛ وذلك ألن طبيعة املعتقدات املعرفية تتطور عند نضج 

هذا اجملال ترتكز أحباثهم يف املعتقدات املعرفية على الطالب يف املرحلة الثانوية  األفراد، وهذا ما جعل الباحثني يف
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 ;Cano, 2005; Schommer, 1993؛ 2889واجلامعة وكبار السن مثل دراسة )القادري، 

Schommer, Calvert, Gariglietti & Bajaj, 1997) 

يف الربنامج، ومل يتضمن الربنامج اإلثرائي أنشطة الثالث :مل يتم استهداف تنمية املعتقدات املعرفية للطالبات 

 الباحثة من متوقعة النتيجة فإن هذه وهلذا وتدريبات هتدف إىل تنمية املعتقدات املعرفية لدى الطالبات املشاركات؛

هم وبالرجوع إىل معظم الدراسات اليت تطورت فيها املعتقدات املعرفية للطالب، فإهنا كانت نتيجة خضوع .كبري بشكل

 ,Conley, Pintrich؛  2009لربامج تدريبية هتدف إىل تنمية املعتقدات املعرفية لديهم مثل دراسة )القادري،

Vekiri & Harrison,2004 وهذه النتائج تنسجم مع ما ذكره )(Schommer, 2004)  من أن املعلم

مع مستوى املعتقدات املعرفية لطالبه،  ميكنه تعديل املعتقدات املعرفية للطالب من خالل تعديل التدريس مبا يتناسب

 ومساعدة الطالب على رفع معتقداهتم إىل مستوى أعلى.
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 التوصيات:
 يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، فإن الباحثة تتقدم بالتوصيات التالية:

 املوهوبني للطالب اإلثرائية الربامج تصميم بنية يف الدينامي التقييم إجراءات إدخال على العمل-1

 االستعانة مبعلم مساعد عند تطبيق التقييم الدينامي؛ للحصول على نتائج أفضل يف الربامج اإلثرائية للموهوبني. -2

 دمج مهارة التفكري يف التفكري يف املناشط اليت تقدم للطالب املوهوبني؛ ملساعدهتم على حتسني عملياهتم املعرفية.-3

 تالمس واقعية مشكالت مع تعاملهن خالل من عليها الطالبات وتدريب الناقد، التفكري مبهارات يةالعنا ضرورة-4

 .العمرية حاجاهتن

 على تعمل اليت اإلثرائية املناشط وخلق املوهوبات الطالبات لدى املعتقدات املعرفية مستوى باالعتبار األخذ-5

 .تطويرها

 اليت احلديثة الرتبوية والدراسات فيجوتسكي تراث ترمجة خالل من الدينامي التقييم يف املعرفة وتوطيد يمكني-6

 .منها استفادت

 :بـــ تتعلق البحثية الدراسات من مزيد إجراء-7

 .الدينامي التقييم على قائم الناقد للتفكري مقياس بناء •

 .املوهوبات الطالبات لدى املعرفية واملعتقدات الناقد التفكري بني العالقة •

 .البحثية واملهارات اإلبداعية التفكري مهارات مثل أخرى مهارات تنمية يف الدينامي التقييم أثر •

 .املوهوبني برامج يف الدينامي التقييم فاعلية على املؤثرة العوامل •
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 المراجع:

 .املراجع باللغة العربية 
 .املراجع باللغة اإلجنليزية 
  اإلجنليزية.ملخص الدراسة باللغة 
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 :المراجع العربية

 . مصر: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2884أبو عالم ، رجاء )

المعتقدات المعرفية والتوجهات الذاتية " الداخلية الخارجية " لدى مرتفعي ، أبريل(. 2818أبو هاشم، السيد )

. ورقة عمل مقدمة للمؤيمر العلمي الثامن استثمار طالب الجامعة ومنخفضي التحصيل الدراسي من

 الطموح ". جامعة الزقازيق، مصر. –املوهبة ودور مؤسسات التعليم "الواقع 

فاعلية برنامج مقترح لتنمية الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة. رسالة دكتوراه غير  (.2887أمحد، خالد )

 مصر. سوهاج، جامعة سوهاج، ،منشورة

 . القاهرة: دار قباء.اإلبداع في حل المشكالت (.2888) صفاء األعسر،

البنــائية، من مشـروع تنميـة أسالـيب التفكـير لدي الطلبة في مرحلة التعليم قبل (. 2881) األعسر، صفاء

 .املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. الجامعي

جية التعلم التعاوني في تدريس مادة الحديث والثقافة اإلسالمية في فعالية استراتي(. 2889) مفلح األكليب،

رسالة دكتوراه غري  .التحصيل الدراسي ومهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي

 مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية. جامعة أم القرى، منشورة،
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فاعلية نموذج االستقصاء العادل في تنمية فهم بعض قضايا مستحدثات التقنية (. 2886هدى ) بابطني،

الحيوية والتفكير الناقد والقيم لدى طالبات الفرقة الثالثة )تخصص أحياء ( بكلية التربية بمكة 

 كلية الرتبية، مبكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.،  .رسالة دكتوراه غري منشورةالمكرمة 

تجربة رعاية المملكة العربية السعودية في رعاية الموهوبين ، يوليو(. 2818نبيل وباهربي، مىن ) البدير،

. ورقة عمل مقدمة للمؤيمرة اخلليجي األول لرعاية املوهوبني. صاللة، والمبدعين إنجازات وتطلعات

 عمان.

وحسني  رمجة عبداحلكيم الصايف،ت( المنهاج الشامل للطلبة الموهوبين ). 2887تامرا ) باسكا، جويس وستامبغ،

 .(2886دار الفكر) العمل األصلي نشر يف عام  أبو رياش( األردن:

 . الرياض: الدار الصولتية للنشر والتوزيع.تدريس مهارات التفكير(. 2888بلجون، كوثر )

المعرفية لدى  أثر برنامج تدريبي لمعلمات المرحلة االبتدائية على تنمية العمليات (.2888بوارمحة، هتاين )

جامعة عني مشس،  رسالة دكتوراه غري منشورة ، .التلميذ ذوي صعوبات التعلم داخل الفصل العادي

 مصر. القاهرة،

. ورقة ق دمت يف إطار املؤيمر السابع مجتمع المعرفة متحدياته في العالم العربي، فرباير(. 2889كماين، عبداهلل )تر 

 " جمتمع املعرفة والبحث العلمي يف البلدان العربية: الوضعية واآلفاق، والعشرين ملنتدى الفكر املعاصر حول
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على الرابط  ،2811 ،26مايو  يفتونس. مت  الرجوع له 

http://www.dctcrs.org/s5846.htm 

توملسون، كارول وكابالن، ساندرا ورينزويل، جوزيف وبيورسل، جين ولبني، جان وبرينز، ديربا وسرتكالند، سندي 

(. املناهج املوازي )ترمجة عبداهلل اجلغيمان، وتيسر خزاعلة( األحساء: املركز الوطين 2811وإمبيو، مارسيا)

 (.2881ألحباث املوهبة واإلبداع)العمل األصلي نشر يف عام 

 اإلبستمولوجية المعتقدات: العولمة سياق في التفكير مهارات إدارة ، أبريل(.2884تيغزة، حممد )

epistemological beliefs، التفكير وتفكير metacognition، الناقد، والتفكير 

. ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية )العوملة وأولويات الرتبية (. جامعة امللك سعود، اململكة العربية  كنماذج

 السعودية.

تدريس مقرر التاريخ (. تنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالب املرحلة املتوسطة من خالل 2886الثبييت، عائض )

  .81-58(، 2)68 ،مجلة كلية التربية بالمنصورة، وفق منوذج التعلم البنائي

. الرياض، اململكة العربية السعودية، مؤسسة امللك برنامج رعاية الموهوبين المدرسي(.  2885اجلغيمان، عبداهلل ) 

 .عبد العزيز ورجاله لرعاية املوهوبني
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. دراسة مقدمة تربية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلم، مارس(. 2888اجلغيمان، عبداهلل )

للمؤيمر السادس لوزراء الرتبية العرب تربية املوهوبني خيار املنافسة األفضل. الرياض، اململكة العربية 

السعودية.

محن وأبوناصر، فتحي وأبوعوف، طلعت واحلسني، إبراهيم وأيوب، ومعاجيين، أسامة والفهيد، عبدالر  اجلغيمان، عبداهلل

في المملكة العربية  تقويم برنامج رعاية الموهوبين في مدارس التعليم العام(. 2889)عالء 

 .وزارة الرتبية والتعليم الرياض: .السعودية

 على أساليب العزو ومهارات اختاذ (. أثر برنامج إثرائي صيفي للموهوبني2889أسامة ) عبداهلل وإبراهيم، اجلغيمان،

بحث مقدم لجائزة . القرار والذكاء الوجداين لدى الطلبة املوهوبني السعوديني "حبث تطبيقي تقوميي"

 .00حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز، الدورة 

ية املسيطرة واملعتقدات املعرفية لدى (. مفاهيم التعلم كمخرجات للقوة املعرف2818اجلغيمان، عبداهلل وأيوب ،عالء )

 .166-126(، 66)28، المجلة المصرية للدراسات النفسية طالب اجلامعة.

(. دور األمنوذج اإلثرائي الفاعل يف تنمية األداء الصفي 2811اجلغيمان، عبداهلل ومعاجيين، أسامة وبركات، علي )

مجلة  املوهوبني يف مدارس التعليم العام السعودية.العام، ومهارات التفكري والبحث العلمي لدى التالميذ 

   .188-77، 20العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 . العني: دار الكتاب اجلامعي.الموهبة والتفوق واإلبداع(. 1998جروان، فتحي ) 
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 . عمان: دار الفكر.أساليب الكشف عن الموهوبين (.2888فتحي ) جروان،

 جامعة طالبات من عينة لدى الناقد التفكير مهارات لتنمية تدريبي برنامج فعالية. ( 2004)  فريدة حسن،

الرياض، اململكة العربية  سعود، امللك جامعة، منشورة غري ماجستري رسالة. تجريبية دراسة سعود الملك

 .السعودية

. بتوجه الهدف لديهمالمعتقدات المعرفية لدى طلبة جامعة الزقازيق وعالقتها (. 2887حليم، شريي حممد )

 مصر. الزقازيق، رسالة  ماجستري غري منشورة، جامعة الزقازيق،

فعالية برنامج تدريبي مقترح لمعلمي التاريخ في تنمية مهارات التفكير الناقد  (.2889عبد الرحيم ) احلريب،

املكرمة، اململكة رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة  .والتحصيل الدراسي لدى طالبهم

 العربية السعودية.

فاعلية تطوير وحدة من مقرر التاريخ في ضوء الذكاءات المتعددة على التحصيل  (.2889وفاء ) اخلطيب،

رسالة دكتوراه غري  .الدراسي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة

 اململكة العربية السعودية. منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،

 األردن: دار وائل. .سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي(. 2883اخلالدي، أديب )

 الثامن العلمي للمؤتمر مقدمة دور المدرسة في تنمية اإلبداع لدى الطلبة. ورقة، أبريل(. 2818ربابعه، عمر )

 .مصر يق،الزقاز . التعليمية المؤسسات ودور الموهبة استثمار



130 
 

هندسة تفكير الموهوبين وأثرها على تنمية التفكير اإلبداعي ، أبريل(. 2818الراغب، رحاب والعدل، عادل )

 . ورقة مقدمة للمؤيمر العلمي الثامن استثمار املوهبة ودور املؤسسات التعليمية. الزقازيق، مصر.لديهم

 مادة في الدراسي والتحصيل االبداعي التفكير تنمية في اإلثرائية االنشطة فاعلية(. 2818رمل، غادة )

 مكة مدينة في الحكومية بالمدارس الموهوبات االبتدائي الخامس الصف تلميذات لدى الرياضيات

 . رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.المكرمة

 . عمان: دار الفكر.ل غير العاديينسيكولوجية األطفا .(2887فاروق ) الروسان،

 و الناقد التفكير قدرات تنمية في التفكير لتعليم cort الكورت برنامج فعالية(. 2884)  عواطف زمزمي،

 أم بجامعة األطفال رياض قسم طالبات من عينة[ االبتكارية التفاعل، اإلدراك،]  لدى االبتكاري

 ، اململكة العربية السعودية.املكرمة مكة، جامعة أم القرى، منشورة غري دكتوراه رسالة ،القرى

  الدار الصوتية للرتبية. . الرياض:ت التفكير رؤية إشراقية في تطوير الذاتاتنمية مهار (. 2888حسن ) زيتون،

تربوية  دراسات(. املعتقدات املعرفية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لتالميذ أوىل وثالثة إعدادي .2886زايد، نبيل )

 .233-191 (،3) 2، واجتماعية

المجلة  (. حتليل ناقد لنظرية التعلم القائم على املخ وانعكاسها على تدريس العلوم.، يوليو2881زيتون، كمال )

 . 48-1 ،للمواطنة العلمية الرتبية اخلامس العلمي املؤيمر ،المصرية للتربية العلمية

 .الفكر دار: عمان. المتميزين والموهوبين تربية إلى مدخل (.2818السرور، ناديا )
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 . عمان: دار الشروق.المنهج المدرسي للموهوبين والمتميزين (.2889جودت ) سعادة،

حول المشكلة في  التعلم المتمركز باستراتيجيةفعالية تدريس وحدة التلوث البيئي  (.2887حممد) السعدي،

، رسالة ماجستري غري منشورة .الثانوي بمحافظة بيشةتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف األول 

 جامعة امللك خالد، أهبا، اململكة العربية السعودية.

. ورقة عمل الموهوبون في العالم العربي اتجاهاته والصعوبات التي تواجهه، أغسطس(. 2886سليمان، السر )

 سعودية.مقدمة للمؤيمر العلمي اإلقليمي للموهبة. جدة، اململكة العربية ال

 .المتفوقون عقليًا "خصائصهم ، اكتشافهم ، تربيتهم ، مشكالتهم "(. 2881أمحد، صفاء )و  سليمان، عبدالرمحن

 القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.

 التشكيلية الفنون في الصيفي االثرائي البرنامج الفن باستخدام اإلبداع تنمية .(، أغسطس2886) مها السنان،

 .السعودية العربية اململكة جدة، للموهبة، اإلقليمي العلمي للمؤيمر مقدمة عمل ورقة كنموذج.

. طرق المعرفة اإلجرائية والمعتقدات المعرفية وعالقتها باسترتيجيات التعلم المنظم ذاتياً (. 2889السيد، وليد )

 .مصر الزقازيق،رسالة دكتوراه غري منشورة. جامعة الزقازيق،

. تربية األطفال المتفوقين والموهوبين في المدارس العادية(. 1999الشخص، عبدالعزيز والسرطاوي، زيدان )

 العني: دار الكتاب اجلامعي.
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دراسة وصفية لتحديد معوقات رعاية الموهوبين في المدارس االبتدائية المنفذة (. 2882) عبد الرمحن الشريف،

رسالة  .ائف من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويينلبرامج رعاية الموهوبين بمدينة الط

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية.، ماجستري غري منشورة

أثر التدريس باستخدام مهارات التفكير الناقد المستنبطة من القرآن الكريم على  (.2889عبد الرمحن ) الشريف،

الثالث متوسط  والتحصيل الدراسي في مادة الحديث لدى طالبات الصفتنمية التفكير الناقد 

جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية  رسالة ماجستري غري منشورة، بالعاصمة المقدسة.

 السعودية.

 تغريات.(. التفكري الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي يف مدينة الرياض وعالقته ببعض امل2885الشريف، حممد )

 .116-89 ،)2 ) 6، مجلة العلوم التربوية والنفسية

 . القاهرة: دار الفكر العريب.الموهبة والتفوق العقلي واإلبداع (.2882صادق، يسرية )و زكريا  الشربيين،

مدى فاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير الناقد لدى شريحة من طالب  (.1997) اجلميل شعلة،

 القاهرة، مصر. جامعة عني مشس، ،الة دكتوراه غري منشورةرس .الجامعة

اإلبداع دراسة في األسس النفسية االجتماعية والتربوية لظاهرة اإلبداع (. 2889حنان ) عوين وزايد، شاهني،

 األردن: دار الشروق. .اإلنسانية
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 تنمية في(  TRIZ)  تريز نظرية ضوء في البيئية التربية في مقترح برنامج فاعلية(. 2889الشاهي، لطفيه )

 غري دكتوراه . رسالةجدة بمحافظة االطفال رياض في المدرسة ما قبل لطفل االبداعي التفكير

 .السعودية العربية اململكة املكرمة، مكة القرى، أم منشورة، جامعة

( passنظرية) دراسة في المقارنة بين التقييم الدينامي والتقييم التقليدي باستخدام (.2884حنان ) الشيخ،

 .ايرتاك . مصر:للذكاء

(. فاعلية برنامج إثرائي لتنمية قدرات وإمكانات األطفال الموهوبين من خالل ،مايو 2818حنان ) الشيخ،

، رعاية املوهبة تبدأ مبكرا   ألحباث املوهبة واإلبداع الثانيةورقة مقدمة للندوة العلمية  .التقييم الدينامي

 السعودية. األحساء، اململكة العربية

العالقة بين االنتماء والتفكير اإلبداعي)االبتكاري( لدى الموهوبات ذوات ، أغسطس(. 2886صبان، انتصار )

 العربية اململكة جدة، للموهبة، اإلقليمي العلمي للمؤيمر مقدمة عمل . ورقةالتفكير اإلبداعي)االبتكاري(

 .السعودية

 اإلبداعي التفكير تنمية في المنزلي في االقتصاد إثرائي برنامج فاعلية (.أغسطس ،2886) صاحل، روعة

 .السعودية العربية اململكة جدة، للموهبة، اإلقليمي العلمي للمؤيمر مقدمة عمل ورقة .للموهوبات

 .47-34(، 6)2،التوثيق التربويالتعلم وتكوين املفاهيم عند فيكوتسكي . . (1973الصاحلي، جندت )
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 كلية ،القرى أم جامعة املكرمة، مكة  د.الناق التفكير اختبار كتيب.(1982)ممدوح وسليمان، فاروق السالم، عبد

 .الرتبوية البحوث مركز الرتبية

أثر تعليم بعض مهارات التفكير لبرنامج كورت بطريقتي )الدمج مقابل ، يوليو(. 2889عبد الرؤف، عزت )

العالقات بين المفاهيم ومفهوم الذات الفصل( في مادة األحياء على التفكير الناقد وإدراك 

لمؤيمر العلمي احلادي والعشرون تطوير ل. ورقة مقدمة األكاديمي لدى طالب الصف األول الثانوي

 ، مصر.، القاهرةاملناهج الدراسية بني األصالة واملعاصرة، جامعة عني مشس

 .188-149، 2، المعلومات دراسات(. التفكري الناقد يف عصر املعلوماتية. 2888عبد العاطي، حسن )

فعالية التدريس وفقًا لنظريتي بياجيه وفيجوتسكي في تحصيل بعض ، أغسطس(. 2888سحر ) عبدالكرمي،

، المفاهيم الفيزيائية والقدرة على التفكير االستداللي الشكلي لدى طالبات الصف األول الثانوي

 .253-283، مصر، لجميعورقة عمل مقدمة للمؤيمر العلمي الرابع للرتبية العلمية ل

(. أثر استخدام بعض أجزاء برنامج الكورت يف تنمية مهارات التفكري الناقد وحتسني مستوى 2887العتييب، خالد )

حولية كلية ، منشورة هرسالة دكتورا التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض.

 253، 02، المعلمين بأبها
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فاعلية استخدام طريقة "دورة التعلم" في تحصيل الرياضيات وتنمية مهارات التفكير (. 2888) الالعتييب، نو 

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة  .الناقد لدى طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة مكة المكرمة

 أم القرى، مكة املكرمة ، اململكة العربية السعودية.

" برنامج وطني مقترح لرعاية اإلبداع وتنميته لدى منسوبي المؤسسات أبدعوا، مايو(. "2818عرب، خالد )

واإلبداع رعاية  املوهبة ألحباث العلمية الثانية للندوة مقدمة . ورقةالتعليمية في المملكة العربية السعودية

 .السعودية العربية اململكة األحساء، املوهبة تبدأ مبكراً،

(. فعالية برنامج تدرييب أو ما وراء املعرفة على تنمية مهارات التفكري الناقد لدى 2887) الغزو، ختامو أمحد  العلوان،

 .38-11 ،03 مجلة العلوم التربوية،طلبة اجلامعة. 

مدى فاعلية برنامج رعاية الموهوبين بمدارس التعليم العام االبتدائية من وجهة نظر  (.2885) محدان العنزي،

رسالة  .بة الموهوبين وأولياء أمورهم بالمملكة العربية السعوديةمديري المدارس ومعلمي الطل

 السلط، األردن. جامعة البلقاء،، ماجستري غري منشورة

 عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. .التعليم والتعلم وعلم النفس التربوي(. 2818وليد ) العياصرة،

 عمان: دار أسامة. .تعليمهالتفكير الناقد واستراتيجيات (. 2811وليد ) العياصرة،
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 المتوسطة بالمرحلة الموهوبين الطالب تحصيل على إثرائية الكترونية برمجية فاعلية(. 2811الغامدي، إبراهيم )

، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية الرياضيات نحو واتجاهاتهم

 السعودية.

برنامج ريسك وأثره في تعليم التفكير الناقد لطالبات قسم العلوم االجتماعية بجامعة (. 2886رانيا ) فقيهي،

 ، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية.جامعة طيبة، غري منشورة رسالة ماجستري، طيبة

 العلوم مناهج "ملساق البيت آل جامعة يف" صف معلم" برنامج طلبة دراسة أثر( .2889القادري، سليمان )

المجلة األردنية في العلوم ، العلمية املفاهيم لتعلم اإلبستمولوجية تصوراهتم يف" تدريسها وأساليب

 .291-277(، 3) 5التربوية، 

. القاهرة: دار الفكر الموهوبون والمتفوقون خصائصهم واكتشافهم ورعايتهم(. 2885القريطي، عبداملطلب )

 العريب.

 األردن: دار املسرية.، وأساليب تدريس الموهوبين والمتفوقينمناهج (. 2818نايفة ) قطامي،

 عمان: دار املسرية. .تربية الموهوبين وتنميتهم(. 2889هشام ) مريزق،و  قطناين، حممد

 اإلبداعية القدرات تطوير في المستقبلية المشكالت حل برنامج فاعلية، أغسطس(. 2886القاضي، عدنان )

 العربية اململكة ، جدة.  للموهبة اإلقليمي العلمي للمؤيمر مقدمة عمل ورقة. العليا التفكير ومهارات

 .السعودية
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 في العالي والتعليم العام التعليم لمؤسسات التكاملي للدور مقترح تصور(. ، أغسطس2886) كنساوي، حممود

  العربية السعودية.للموهبة. جدة، اململكة  اإلقليمي العلمي مقدمة للمؤيمر عمل ورقة. الموهوبين رعاية

 2812، 1مت الرجوع له يف مارس  .رسالة املؤسسة(. 2888.)واإلبداع املوهبة لرعاية ورجاله عبدالعزيز امللك مؤسسة

على الرابط 

http://www.kacgc.org.sa/Home/Topics/AboutUs/Vision.htm 

 مارس تاريخ له الرجوع مت(. النشرة التعريفية مبوهبة.2885مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهبة واإلبداع.) 

الرابط  على 2812 ،1

http://www.kacgc.org.sa/Home/Topics/Publications/Prints/default

_2.htm. 

، 1مت الرجوع له يف مارس  .برامج موهبة الصيفية(. 2888.)واإلبداع املوهبة لرعاية ورجاله عبدالعزيز امللك مؤسسة

على الرابط                                2812

http://www.kacgc.org.sa/Home/Topics/Publications/Prints/default

_2.htm 

رسالة  .الجامعية(. ممارسة أعضاء هيئة التدريس للتفكير الناقد وعالقته بمتغيرات البيئة 2886هيفاء ) املبرييك،

 اململكة العربية  السعودية. ،الرياض، جامعة امللك سعود، دكتوراه غري منشورة



138 
 

فعالية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التحصيل والتفكير الناقد لدى تلميذات  (.2889) ثريا حمفوظ،

رسالة دكتوراه غري . المرحلة المتوسطة ذوات مستويات التحصيل المختلفة في محافظة الطائف

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية. منشورة،

دراسة أثر القياس الدينامي على فاعلية برنامج لتنمية الفهم القرائي باستخدام نظرية (. 2818وليد ) مسعود،

 جامعة عني مشس، القاهرة، مصر. ،رسالة دكتوراه غري منشورة .االستجابة المفردة

، متطلبات الجودة في برامج رعاية الموهوبين في المملكة العربية السعودية،مايو(. 2887ملنتشري، عبداهلل )ا

ورقة عمل مقدم للقاء الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية حتت عنوان 

 اجلودة يف التعليم

 ي التعليم العام في المملكة العربية السعودية من وجهة نظرتقويم برامج الموهوبين ف(. 2889) جنالء مورية،

 .جامعة البلقاء التطبيقية، السلط، األردن، رسالة ماجستري غري منشورة، المعلمين والطلبة الموهوبين

تنظيم وحدة الوراثة في مقرر األحياء على ضوء المدخل المنظومي وأثرها على التحصيل (. 2887املولد، هاجر )

رسالة  .وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة مكة المكرمة الدراسي

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية. ماجستري غري منشورة،

 .مستوى مهارات التفكري الناقد لدى طلبة كلية العلوم التطبيقية بنزوى يف سلطنة عمان (.2818سعود ) النبهاين،

 .137- 111، )2( 7 ،مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
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نماذج بناء المناهج الدراسية التي تستهدف تنمية القدرات اإلبداعية لدى ، مايو(. 2818نبوي، أمحد )

 األحساء، واإلبداع رعاية املوهبة تبدأ مبكراً، املوهبة ألحباث الثانية العلمية للندوة مقدمة . ورقةالموهوبين

 .السعودية العربية اململكة

تأثري املعتقدات املعرفية على االسرتاتيجيات الدافعة للتعلم ومداخل الدراسة والتحصيل  (.2889مد )حم ناصف،

 .168-188، 4 ،العلوم التربويةاألكادميي لطالب الصف األول الثانوي .

برنامج الكشف عن (. 2888النافع، عبداهلل والقاطعي، عبداهلل والضبيان، صاحل واحلازمي، مطلق والسليم، اجلوهرة )

 . الرياض: مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .الموهوبين ورعايتهم

 (. الرياض: جملس الوزراء.1978) وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية

. ورقة عمل مقدمة للقاء العلمي األول رعاية رعاية الموهوبين الواقع والمأمول، ديسمرب(. 2884ة، علي )الوزر 

 املوهوبني الواقع واملأمول. الرياض، اململكة العربية السعودية.

أثر استخدام االستراتيجيات فوق المعرفية على تنمية التفكير الناقد والتحصيل في  (.2888الوهابة ،مجيلة )

خالد، أهبا،  جامعة امللك رسالة ماجستري غري منشورة،، مادة العلوم لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 اململكة العربية السعودية.
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Abstract 

The Effect of  A Dynamic Assessment-Based Program on Critical Thinking 

Development and epistemological beliefs of  Intermediate Girl Students In Al-

Ahsa Governorate 

 
The purpose of this study was to identify the effects of a summer enrichment program based 

on a dynamic assessment on the development of critical thinking skills among talented 

intermediate grade female students. The sample consisted of 28 students: an experimental 

group of 15 and a control group of 13, all first year intermediate school female students from 

the Al-Ahsa governorate of the Kingdom of Saudi Arabia. The students were selected 

randomly according to the following conditions: (1) a score in the top 5% on the general 

aptitude test developed for the Saudi environment, and abridged copy of Aurora Battery, (2) 

academic performance in the top 90 to 100% of their class. 

The enrichment program was conducted over three weeks. The researcher designed the 

general framework of the program and applied it on the experimental group utilizing dynamic 

assessment procedures; the enrichment program was also applied to the control group, but 

without the use of dynamic assessment procedures. The Watson –Glaser measurement of 

critical thinking was applied on both the control and experimental groups pre and post 

program administration. 

Results from the Mann Whitney test showed the presence of significant differences between 

the mean scores of the experimental group and control group in evaluating arguments and the 

total score on the critical thinking test in favor of the experimental group. The results also 

showed no statistically significant differences between the control group and experimental 

group in the following dimensions: hypothesizing, interpreting, deducing and inferring. 

Results from the Wilcoxon test showed the presence of statistically significant differences 

between the mean scores of the experimental group in pre and post application on the critical 

thinking test in the following dimensions: hypothesizing, deducing and inferring, while there 

was no apparent effect of the program in interpreting and evaluating arguments. Results from 

the Wilcoxon Signed Ranks Test also indicated that there were no statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental group and control group in the 

measurement of epistemological beliefs. Discussion of the results was provided as well as 

recommendations related to future potential areas of research. 

Keywords: enrichment program, dynamic assessment, critical thinking, epistemological 

beliefs 
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.لباحثة مهام لتسهيل المرشحة للمدارس الموهوبات إدارة خطاب :(0ملحق )
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اإلثرائي بالبرنامج لاللتحاق الطالبة أمر ولي موافقة(: 2) ملحق  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهلل الرحمن الرحيمبسم 

 المكرم ولي أمر الطالبة /                                                              حفظه اهلل

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته              وبعد ,,,,,

وشخصيات واعدة متميزة في ضوء  رعاية المملكة العربية السعودية بأبنائها الموهوبين , لبناء عقلية واعية مبتكرة 

تسعى لخدمة الدين والوطن , تتقدم طالبات الماجستير بالمركز الوطني ألبحاث الموهبة واإلبداع بجامعة الملك 

فيصل بالتعاون مع إدارة الموهوبات باألحساء بتقديم برنامج إثرائي صيفي للطالبات الموهوبات من المرحلة 

عليه يتوجب تطبيق مقاييس حديثة للكشف عن الموهوبين, ونحيطكم ,  وبناء 23/8-32/7المتوسطة بدءًا من 

  .,علمًا بأن أبنتكم إحدى المرشحات لخوض هذا االختبار راجين منكم التعاون معنا

ياكم لما يحبه ويرضاه   وفقنا اهلل وا 

 توقيع ولي األمر  موافق  

 غير موافق 

 بيانات الطالبة :

  الرباعي االسم

  رقم الهاتف 

 

 

  اإليميل

   :طالبة الماجستير:                                                                     مديرة إدارة الموهوبات

 عائشة العتيبي          نورة فريد الملحم          
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لرينزولي          السلوكية السمات قائمة(: 3) ملحق                 
 االسم :                                                                                 الصف :

 فيما يلي بعض السمات السلوكية املتميزة للطالب يف اجملاالت التالية ، نرجو تعبئته وفقاً للمقياس التايل عزيزي املعلم :

هذه الصفة ال تنطبق على  الصفة
 املرشح

نادراً ما نالحظ هذه الصفة 
 على املرشح

نالحظ هذه الصفة يف معظم 
 األوقات

دائما نالحظ هذه الصفة على 
 املرشح

 4 3 2 1 الدرجة املستحقة
 

 الدرجة صفات الدافعية م  الدرجة الصفات االبداعية م
  يسعى إىل اتقان أي عمل يكلف به 1  حمب لالستطالع ، يسأل عن كل شيء 1
  ينزعج من االعمال الروتينية 2  يعرض افكار وحلول ملشاكل ومسائل متعددة 2
  إليمام عملهحيتاج إىل القليل من احلث  3  يعرب عن رأيه جبرأة 3
  يسعى إليمام عمله حبرص شديد 4  على قدر عايل من الشغف الكتشاف الغامض 4
  يفضل العمل مبفرده 5  يتميز بسرعه البديهة وسعة اخليال 5
  يهتم بأمور الكبار اليت ال يبدي من هو يف سنه أي اهتمام هلا 6  يتمتع بروح الدعابة والطرفة 6
  يتصف باحلزم 7  التأثر عاطفيامرهف احلس وسريع  7
  حيب تنظيم االشياء والعيش بطريقة منظمة 8  لديه احساس فين )يتذوق االشياء اجلميلة( 8
  يفرق بني االشياء احلسنة واجليدة 9  يتميز بالنقد البناء 9

  جمموع درجات صفات الدافعية   جمموع درجات الصفات اإلبداعية 
  

 الدرجة الصفات التعليمية م الدرجة القياديةالصفات  م
  ميتلك حصيلة لغوية ومصطلحات تفوق مستوى عمره 1  كفء يف حتمل املسؤوليات 1
  ميتلك حصيلة كبرية من املعلومات يف مواضيع شىت 2  يتحدث بثقة وجرأه امام اآلخرين 2
  يتصف بسرعة وقوة الذاكرة 3  حمبوب من قبل زمالئه 3
  حيلل الوقائع ويتوقع النتائج 4  يألفه اآلخرون 4
  يلم ببعض القواعد اليت تساعد على االستنتاج 5  يعرب عما يدور يف خاطره بوضوح 5
  يرى األشياء من زوايا خمتلفة 6  يتمتع باملرونة 6
  حيب القراءة واملطالعة ملواضيع تفوق سنه 7  يفضل احلياة االجتماعية 7
  يقيس وحيلل األمور املعقدة 8  على من حوله ويدير االنشطة اليت يشارك فيهايهيمن  8

  جمموع درجات الصفات التعليمية   جمموع درجات الصفات القيادية 
 

 

 ننتجالمعرفة...لبناءالعقولالمبدعة

 ننتجالمعرفة...لبناءالعقولالمبدعة

 ننتجالمعرفة...لبناءالعقولالمبدعة
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 الدينامي التقييم على القائم اإلثرائي للبرنامج المحكمين أسماء(: 4) ملحق

 الجهة التي ينتمون إليها أسماء المحكمين

أستاذ مشارك يف املركز الوطين ألحباث املوهبة  لةعزاخد. تيسري 
 واإلبداع

أستاذ مساعد يف املركز الوطين ألحباث املوهبة  د. عالء أيوب
 واإلبداع

أستاذ مساعد يف املركز الوطين ألحباث املوهبة  د. يسرى عبود
 واإلبداع

املوهبة  أستاذ مساعد يف املركز الوطين ألحباث د. لينا أبو صفية
 واإلبداع

حاصل على دكتوراه ويعمل يف إدارة املوهوبني  حممد العقيلد. 
 بالرياض

ماجستري يف املوهوبة ومشرفة يف إدارة املوهوبات  منرية الدرويش. أ
 باألحساء

 مدير إدارة املوهوبني باألحساء مشاري الدهام. أ

 باملدينة املنورة معلم موهوبني منصور الصبحي
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الدينامي التقييم على القائم اإلثرائي البرنامج(: 5)ملحق  

































وثيقة  

 الربنامج

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 :املستهدفة الفئة

 الطالبات املوهوبات يف الصف األول املتوسط. 

 تعريف املوهوب الذي يتبناه الربنامج:

الطالب املوهوب هو: من ميتلك استعدادًا وقدرات ذهنية وشخصية فوق متوسطة تؤهله إلجناز وأداء متميز،  وحيتاج إىل 

 برامج رعوية متقدمة تتخطى ما تقدمه املدرسة يف براجمها العادية. 

 طبيعة الربنامج:

 برنامج إثرائي صيفي.

 أساليب الكشف والتعرف على الطالبات:

 الرتشيح ةمرحل أواًل:

% فأكثر يف الفصل الدراسي األول، والراغبات بااللتحاق 09تقوم املدرسة برتشيح طالباتها احلاصالت على نسبة 

 بالربنامج اإلثرائي الصيفي.

 الكشف ثانيًا: مرحلة

 يتم يف هذه املرحلة تطبيق املقاييس الثالثة التالية:

 .مقياس القدرات العقلية العامة 

  السلوكية لرينزولي.مقياس السمات 

 االختيار مرحلة ثالثًا:

 .بناًء على دراجاتهن يف مقياس القدرات العقلية العامة الطالبات اختيار فيها يتم

 الوحدة: الربنامج عنوان: الربنامج جمال

 اجتماعي: التواصل عرب األثري: الفضاء االجتماعي.

 الربنامج: يف االنتظام شروط

 .إنذارًا نهائيًا تعطى وبعدها%  11 غيابها نسبة تتجاوز إنذارًا أوليًا عندما الطالبة تعطى-1

 اللقاءات. جمموع من% 21 عذر بدون الطالبة غياب نسبة تزيد أاَل-2

 . بعذر الغياب كان إذا% 31و عذر بدون اللقاءات جمموع من% 21 غيابها جتاوز إذا الربنامج من الطالبة خترج -3

 أهمية الربنامج

 ليقدم الربنامج هذا جاء أقصاها، إىل لتصل املتعددة قدراتهن ومواهبهن لتنمية املوهوبات الطالبات حباجة إميانًا

 والتفكريية البحثية املهارات من مبجموعة الربنامج العادي، حيث يزخر املدرسي املنهج يقدمه ملا نوعية اختالفات

اخلاصة مما  حاجاتهن ويشبع املوهوبات خصائص مع يتالءم مبا املؤثرة واالجتماعية والسمات الشخصية املتقدمة

ينعكس إجيابًا عليهن وعلى جمتمعاتهن اليت تعول عليهن ليمسكن بركب مسريتها التنموية والنهوض بها إىل مصاف 

ب من الدول املتقدمة، وكما أن إهمال هذه الفئة من الطالبات يرتتب عليه مشكالت مجة تنعكس على الطالبة يف التسر

 الق ائم على التقييم الدينامي لتنمية التفكير  وثيقة البرنامج اإلثرائي
 الناقد
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 الدراسة وإهماهلا وعلى اجملتمع يف تسخريها لقدراتها يف غري مصاحل وطنها.

فبناء على ماسبق يأتي برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية متمثاًل يف حمتواه املعريف ) التواصل عرب األثري ( الذي 

ن التفكريية ومهاراتهن البحثية حيتوي على اسرتاتيجيات وأدوات تعليمية حديثة تساعد الطالبات على تطوير قدراته

ومساتهن الشخصية من خالل شعورهن بوجود مشكلة حتتاج إىل حل،  فيقمن جبمع معلومات عنها باستخدام مصادر 

متعددة تساعدهن على فهم املشكلة والتوصل إىل حلول هلا من خالل توليدهن للعديد من األفكار األصيلة واملتعددة، ثم 

ار لتصبح أكثر أصالة فيقيمنها ليخرتن أفضلها، ثم يقمن ببناء خطة تفصيلية لتنفيذ هذا احلل يقمن بتطوير هذه األفك

 املختار.

ومما يزيد من أهمية الربنامج بناؤه على نظرية فيجوتسكي يف التقييم الدينامي الذي يعمل على رفع نطاق النمو املمكن 

 بشكل قدراتهم وتطوير إمكاناتهم حتقيق على الطالب ساعدلدى األفراد، فالتدريس الذي يراعي نطاق النمو املمكن ي

(، واهلدف من القياس الدينامي التشخيص من أجل اإلثراء وليس التشخيص ألجل التصنيف  2919أفضل ) مسعود،

(. فالتقييم يكون جزًء من التدريس وليس منفصاًل عنه. كما أن التقييم الدينامي يساعد على حتديد  2991) األعسر ،

 رات الطالب احلقيقية والتدخالت العالجية اليت حيتاجونها.قد

 فلسفة الربنامج:

مع ثورة تكنولوجيا االتصال واملعلومات تتجه دول العامل إىل التحول جمتمعات معرفية، تعد املعرفة فيها هي الثروة 

: فالدول اليت تنتج املعرفة هي اليت تكون هلا االقتصادي البعدوالسلعة، وهلذا اجملتمع املعريف عدة أبعاد منها: 

يعين: انتشار االنرتنت  والبعد التكنولوجيالسيادة وتفرض نفسها على بقية الدول حيث أنها تصدر املعرفة وتنتجها، 

وشبكات املعلومات يف كل بيت ومدرسة ومصنع مما يعين توافرها بيد اجلميع،  والبعد االجتماعي الذي يعين ضرورة 

شار الثقافة املعلوماتية يف اجملتمع وزيادة يف مستوى الوعي بتكنولوجيا املعلومات، والبعد الثقايف فإن القيمة الكربى انت

فيه ُتعطى للمعرفة ذوو القدرات اإلبداعية باالهتمام وتسود فيه مفاهيم كاحلرية والعدالة يف توزيع املعرفة بني طبقات 

 (.2990سي فيكون اجملتمع فيه شريك يف اختاذ القرار )تركماني،اجملتمع املختلفة. أما البعد السيا

ويتطلب التعامل مع هذا الكم اهلائل من املعلومات واليت تتضاعف بسرعة قياسية أن يكون الفرد مفكرًا ناقدًا يؤخذ 

 معرفتها كي منها ما ينفعه ويرتك ماال ينفعه، وقد صاحب هذه الثورة املعلوماتية مشكالت حقيقية حيتاج الفرد إىل

 يستطيع التعامل معها وحلها بطريقة علمية، ومن هذا املنطلق تظهر أهمية تقديم برنامج حل املشكالت بطرق إبداعية .

هـ فقد اقتضى ذلك ضرورة توفري البنية الالزمة من 1111ومع توجه اململكة حنو التحول إىل جمتمع معريف منتج عام 

ات لتكون متوافرة لدى اجلميع، وال خيفى علينا بأن أكثر فئة تتأثر مبا حتمله هذه وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلوم

 التكنولوجيا من معلومات مصدرها جمتمعات أخرى هلا ثقافتها وعاداتها املختلفة 

هي فئة املراهقني واملراهقات ومع انتشار استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي االلكرتوني بأنواعه ) الفيسبوك، 

 الوعي نشر ضرورة إىل احلاجة تربز وتطلعات وخماوف وإجيابيات سلبيات من حتمله التويرت، املدونات،... ( مبا

 بتسخريها أو استعمال بسوء بإفراط استخدام أو هلاً  ضحية يقعن أن دون التقنية هذه من استفادتهن يضمن مبا بينهن

 مواقع استخدام من متكنهم اليت املهارات من جمموعة الربنامج هذا هلن فيقدم هلا، وضعت اليت األغراض لغري

 يضره. ما ويرتك ينفعه ما فيؤخذ يديه بني يقع ما يفحص ناقد وفكٍر واٍعً  بعقل االلكرتوني االجتماعي التواصل

 للربنامج: العامة املعايري
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 .للجدل مثرية خربات الربنامج يتضمن أن-1

 .واإلثارة باجلاذبية الربنامج حمتوى يتصف أن-2

 اإلبداعي. التفكري مهارات الربنامج يتضمن أن -3

 .الطالبة خربات تتحدى خبربات احملتوى يتميز أن-1

 . اجملتمع حباجات الربنامج حمتوى يرتبط أن-1

 أهداف الربنامج:

 األهداف اخلاصة األهداف العامة

املعرفة األساسية يف التواصل  الطالبة لدى ينمي أن-1

 االجتماعي االلكرتوني.

 .االلكرتوني االجتماعي التواصل أنواع عن البحث-1

 للتواصل املتعددة االستخدامات بني التمييز-2

 .االلكرتوني االجتماعي

 االجتماعي التواصل انتشار أسباب حتليل-3

 .االلكرتوني

 .االلكرتوني االجتماعي التواصل استخدام آثار تقييم-1

 عن النامجة األخطار من للوقاية طرق إىل التوصل-1

 .االلكرتوني االجتماعي التواصل

 التواصل من نامجة مشكلة حلل منتج تطوير-6

 االلكرتوني. االجتماعي

 أن تتمكن الطالبة من صياغة املشكلة صياغة سليمة.-1 املشكالت بطرق إبداعية. حل مهارة الطالبة تتقن أن-2

املعلومات من مصادر أن تتمكن الطالبة من مجع -2

 متعددة.

أن تتمكن الطالبة من توليد عدد كبري من األفكار -3

 حلل املشكلة.

 أن تتمكن الطالبة من تطوير احللول املطروحة.-1

 أن تتمكن الطالبة من تقييم احلل.

 أن تتمكن الطالبة من معرفة االفرتاضات.-1 تتقن الطالبة بعض مهارات التفكري الناقد. أن-3

 . من االستدالل الطالبة تتمكن أن-2

 احلكم على املواقف إصدار من الطالبة تتمكن أن-3

 .املختلفة

 املعلومات بني التمييز من الطالبة تتمكن أن-1

 .العالقة ذات وغري العالقة ذات واحلقائق

 أن جتيد الطابة القراءة الناقدة.-1

 يف املتعددة األفكار توليد من الطالبة تتمكن أن-1 أن تكتسب الطالبة بعض مهارات التفكري اإلبداعي.-1
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 . املطروح املوضوع

 املعروضة للمشاكل متنوعة حللول الطالبة تتوصل أن-2

 .عليها

 للنمو املهمة الشخصية القدرات أن تكتسب الطالبة بعض-1

 .الشامل

 أن جتيد الطالبة العمل مع اجملموعة.-1

 املختلفة. النظر وجهات تقدير الطالبة جتيد أن-2

 مصادر من املعلومات مجع من الطالبة تتمكن أن-1 العلمي. البحث مهارات بعض الطالبة تتقن أن-6

 . متعددة

 .البطاقات استخدام من الطالبة تتمكن أن-2

 احملتوى:

 

المهارات  المحتوى العلمي
 األساسية

المهارات  مهارات التفكير البحث العلمي
االجتماعية 
 والشخصية

 االجتماعي التواصل
 ) االلكتروني

أنواعه، استخدامه، 
 انتشاره، أسباب

الوقاية  آثاره، طرق
) 

البرنامج 
 الرئيس:

حل المشكالت 
بطرق إبداعية 

CPS ) ) 
 القراءة الناقدة

جمع المعلومات، 
استخدام 
 البطاقات

 

مهارات التفكير 
 الناقد

معرفة  –التقييم 
  –االفتراضات 

تمييز  –االستدالل 
المعلومات ذات 
العالقة وغير ذات 

 العالقة 
مهارات التفكير 

 اإلبداعي: المرونة 

تقدير وجهات نظر 
اآلخرين، العمل 

 التعاوني

 األساليب والقدرات:

 البعض. بعضهما يكمل فكالهما الناقد والتفكري اإلبداعي التفكري بني التوازن حتقيق على(   CPS) برنامج ويقوم

 التفكري ) التباعدي التفكري أن إذ املناسب، اإلبداعي احلل إىل الوصول إىل يؤدي ال التفكري من واحد نوع فاستخدام

 األفكار وتوليد القلق، على والتغلب املوقف يفرضها اليت التحديات واخرتاق جديدة، عالقات خبلق يقوم(  اإلبداعي

 األمثل احلل اختيار ثم األفكار وحتسني وتقييم مبقارنة( الناقد  فكريالت ) التقاربي التفكري يقوم بينما واألصيلة، املتنوعة

 طوره الذي إبداعية بطريقة املشكالت حل أمنوذج الربنامج ويتكون لتطبيق األمثل الطريقة هي وهذه بينها، فيما

 الفرد بها يقوم حمددة وأنشطة مهام على حتتوي أكثر أو مرحلة على حيتوي مكون وكل مكونات ثالثة من ترافنجر

 &  Isaksen &Dorval )املرحلة متطلبات حسب والتباعدي التقاربي التفكري مستخدمًا

Treffinger,2011 ،299؛ األعسر .) 
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 املرحلة األوىل:

  اخلطوة هذه وتهدف باملشكلة: اإلحساساخلطوة األوىل: 

 التحدي. أو املشكلة عن الطالب لدى عميق فهم تكوين إىل

 التقاربي التفكري يتبعه التباعدي التفكريين بكلى املرحلة هذه ومتر

 
 البحثية، املهارات من جمموعة الطالبات إكساب إىل اخلطوة هذه تهدف ومجع املعلومات:اخلطوة الثانية: 

 مصادر باستخدام املشكلة عن املعلومات جبمع الطالبة تقوم حيث التعلم حنو دافعيتهم زيادة على تعمل والشخصية

 يف واملؤثرات العوامل أهم انطباعات، تساعدها على حتديد أو مشاعر أو معارف فإن هذه املعلومات قد تكون متعددة

 .خمتلفة زوايا من املشكلة إىل وإىل النظر املشكلة

 التقاربي التفكري ويتبعه التباعدي، التفكريين بكال املرحلة هذه ومتر

 

 ما الذي تريده ؟ ما الذي يضايقك ؟•
 ما األشياء التي تريد تقديمها بطريقة مختلفة ؟•

   تفكير تباعدي

البحث عن المشكالت المتأزمة 
والتي تحتاج إلى حل من واقع 

 الخبرات

 السئلة ا•

 أي هذه التحديات أرغب يف مواجهتها؟•

 أي هذه التحديات حنتاج إىل مواجهتها؟•

 أي هذه التحديات نستطيع مواجهتها؟•

 أي املشكالت األكثر إحلاحًا وأهمية ؟•

 ما األشياء اليت أريد حتسينها و تطويرها؟•

 ما أهدايف األساسية واهتماماتي؟•
 .استخدام مصفوفات املعايري •

 تفكير تقاربي
 قبول التحدي

 ما الذي تريده ؟ ما الذي يضايقك ؟•
 ما األشياء التي تريد تقديمها بطريقة مختلفة ؟•

   تفكير تباعدي

البحث عن المشكالت المتأزمة 
والتي تحتاج إلى حل من واقع 

 الخبرات

 السئلة ا•

 أي هذه التحديات أرغب يف مواجهتها؟•

 أي هذه التحديات حنتاج إىل مواجهتها؟•

 أي هذه التحديات نستطيع مواجهتها؟•

 أي املشكالت األكثر إحلاحًا وأهمية ؟•

 ما األشياء اليت أريد حتسينها و تطويرها؟•

 ما أهدايف األساسية واهتماماتي؟•
 .استخدام مصفوفات املعايري •

 تفكير تقاربي
 تحديد أهم المعلومات ذات العالقة
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 اخلطوة هذه تعد حيث املنشود هدفها إىل الوصول للطالبة العلمية الصياغة تتيح حيثصياغة املشكلة:  اخلطوة الثالثة:

مفتوح، إجيابي، خمتصر،  ميتاز بأنه: يف سؤال املشكلة وتصاغ تليها، اليت اخلطوات منها تنطلق اليت املرتكز مبثابة

 حمفز لألفكار، ويتسم بالعمومية.

 ددة و واضحة للمشكلة وتساعد األسئلة التالية يف الوصول إىل صياغة حم

 
 التقاربي التفكري ويتبعه التباعدي، التفكريين بكال املرحلة هذه ومتر

 

 املرحلة الثانية:

  واجلديدة املتنوعة والبدائل األفكار من عدد أكرب طرح إىل وتهدفتوليد األفكار  اخلطوة الرابعة:

 

 التقاربي التفكري ويتبعه التباعدي، التفكريين بكال املرحلة هذه ومتر

 نريد أن 

 كيف ميكننا 

 ؟..ملاذا 

 (ملاذا ؟, كيف ميكننا , ماذا نريد) طرح اسئلة •

 تفكير تباعدي
 وضع صياغات متعددة للمشكلة 

 .استخدام مصفوفات املعايري •

 تفكير تقاربي
 اختيار الصياغة الفاعلة  للمشكلة 
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 ومفيدة. من خالل: مقبولة، عملية، خطوات إىل الواعدة األفكار ترمجة:املرحلةالثالثة: التحضري لتطبيق احللول

 تركيزًا أكثر بشكل الواعدة احللول واحتماالت األفكار دراسة.     

 للخيارات التطوير أو التقييم، التحليل، االختيار، لعمليات مناسبة أدوات واستخدام ختيار 

 .الواعدة واحللول

 عمل خطة صورة يف احملتملة احللول صياغة إعادة. 

 

 خالل من للتنفيذ قابلة حلول إىل املمتعة واألفكار الرؤى وتهدف هذه اخلطوة إىل تطويرتطوير احللول اخلطوة اخلامسة: 

وتطوير املعايري اليت يتم استخدامها يف اختيار احلل القرارات، حيث يتم يف هذه اخلطوة بناء  واختاذ والتحليل التصفية

 األمثل.

 التقاربي التفكري ويتبعه التباعدي، التفكريين بكال املرحلة هذه ومتر

 

 بناء مصفوفة املعايري•
 :استخدام اسرتاتيجيات لتطوير احللول•
 .سكامرب•
 .تآلف الشتات•
 .العالقات القسرية •

 تفكري تباعدي

تطوير حمكات لتقييم األفكار ، ثم تطوير 

 أفضل هذه األفكار

اختيار املعايري املناسبة يف مصفوفة املعايري •
 .  وتطبيقها على احللول

 املقارنة الثنائية•
 تفكري تقاربي

اختيار احملكات املناسبة  

 الستخدامها يف التقييم 

 استخدام اسرتاجتية العصف الذهين•
 .استخدام اسرتاتيجية العالقات القسرية •
 :ويتم فيها •
 (.  طالقة)توليد أفكار كثرية •
 (.مرونة)تغيري األسلوب التفكريي •
 (.أصالة)توليد أفكار جديدة •
 (.تفاصيل)اإلسهاب يف شرح الفكرة •
 .تأجيل احلكم على األشياء•
 .قبول أفكار اآلخرين واالستفادة منها•

 
 تفكري تباعدي 

التوصل لبدائل وأفكار متعددة للمشكلة اليت مت 

 حتديدها 

 :تقليص األفكار من خالل •
 .حذف املكرر•
 .دمج املتشابه•
 .استبعاد ما ال عالقة به باهلدف•
 :مث اختيار األفكار اليت تتوافر فيها السمات التالية•
 .واعدة•
 .أصيلة•
 .تستهويك•

 تفكري تقاربي

 اختيار البديل الواعد 
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اخلارجي  العامل إىل تطويرها مت اليت واألفكار الرؤى نقل على وتهدف إىل املساعدةبناء قبول للحل اخلطوة السادسة: 

الرفض ومصادر الدعم وسبل التغلب على مصادر الرفض ثم القيام ببناء خطة تفصيلية لتنفيذ من خالل حتديد مصادر 

 احللول املختارة.

 

 
 التقاربي التفكري ويتبعه التباعدي، التفكريين بكال املرحلة هذه ومتر

 
 

 

 اسرتاتيجيات التدريس:

 

 .  استخدام أصدقاء الصحفيني الست•

 تفكري تباعدي

حتديد مصادر الدعم والرفض وسبل التغلب 

 على مصادر الرفض

وضع اخلطة التفصيلية جبدول واضح وحمدد الفرته •
 .الزمنية 

 تفكري تقاربي

الرتكيز على افضل احللول ووضع 

 اخلطة التفصيلية لتنفيذها 

العصف 
 الذهين

 املناظرة

مصفوفة 
 التقييم

املقارنة 
 الثنائية

 هيلدا تابا

 ALUO سكامرب

العالقات 
 القسرية

الكورت  املقابلة
 األول

التعلم 
 التعاوين
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 املنتج:

 
 خصائص البيئة التعليمية يف الربنامج:

 معاهدة على ، واالتفاق(االنرتنت  خبدمة متصلة آلي حاسب أجهزة كتب، )املعلومات  مبصادر غنية بيئة توفري وسيتم

 واالحرتام احلرية من جو فيها يشيع اخلوف،  من آمنة ببيئة باالستمتاع الطالب حق تضمن واملعلم الطالب بني متبادلة

 .املوكلة إليه امبامله الطالب يلتزم أن املعلم فيها ويضمن املتبادل،

 احمليط التعليمي:

المهارات  المحتوى العلمي
 األساسية

المهارات  مهارات التفكير البحث العلمي
االجتماعية 
 والشخصية

 االجتماعي التواصل
 أنواعه ) االلكتروني
 ،أسباب ،استخدامه

 ، آثاره ، انتشاره
 (الوقاية  طرق

البرنامج 
 الرئيس:

حل المشكالت 
بطرق إبداعية 

CPS ) )، 
 القراءة الناقدة

جمع المعلومات، 
استخدام 
 البطاقات

 

مهارات التفكير 
 الناقد

التقييم، معرفة 
االفتراضات، 

االستدالل، تمييز 
المعلومات ذات 
العالقة وغير ذات 

 العالقة. 
مهارات التفكير 

 اإلبداعي: المرونة 

تقدير وجهات نظر 
اآلخرين، العمل 

 التعاوني

المهارات  مهارات التفكير البحث العلميالمهارات  المحتوى العلمي

إعداد خطة توعوية 

 شاملة للمدرسة

إنشاء موقع على 

 االنرتنت

تأليف مسرحية 

 متثيلية
 مذكرة تأملية

 إنتاج فلم قصري
إعداد جملة علمية 

 تثقيفية
 رسم كاريكاتري أوراق العمل

 بناء خطة عمل تصميم إعالن
إعداد عرض بور 

 بوينت
 كتابة وجهة نظر

 التخطيط  ملناظرة
نشرة أخبار 

 تلفزيونية

الفضاء 

 االجتماعي
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االجتماعية  األساسية
 والشخصية

التواصل االلكتروني 
) آليته، تطبيقاته، 

تطوراته المستقبلية، 
 آثاره السلبية(

البرنامج 
 الرئيس:

حل المشكالت 
بطرق إبداعية 

CPS ) ) 
 تلخيص األفكار

 اتجاه الحساسية
 -المشكالت
 استخدام
 البطاقات

 

مهارات التفكير 
 الناقد

التصنيف، تمييز 
المعلومات ذات 
العالقة وغير ذات 

 العالقة 
مهارات التفكير 

اإلبداعي: المرونة، 
 األصالة

تقدير وجهات نظر 
اآلخرين، التعامل 

 مع الفشل
 

المهارات  المحتوى العلمي
 األساسية

المهارات  مهارات التفكير البحث العلمي
االجتماعية 
 والشخصية

التواصل االلكتروني 
السياسي ) 

حكومات الدول ، 
الثورات، اإلرهاب، 
تأثيره على تغيير 

 السياسات (

البرنامج الرئيس 
: 

حل المشكالت 
 بطرق إبداعية 

CPS )) 
أخذ 

 الملحوظات

 
 االستبيانات بناء

 الالحظة وأدوات

مهارات التفكير 
 الناقد

طرح األسئلة، اتخاذ 
 القرار

مهارات التفكير 
اإلبداعي: التوسع في 

 التفاصيل، الخيال

 المثابرة، الشعور
 والوطنية باالنتماء

 أسرار التقنية
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المهارات  المحتوى العلمي
 األساسية

المهارات  مهارات التفكير البحث العلمي
االجتماعية 
 والشخصية

التواصل االلكتروني 
 الفكري

) تعريفه، أسبابه، 
آثاره، طرق الوقاية 

 منه (

البرنامج 
 الرئيس:

حل المشكالت 
 بطرق إبداعية 

CPS ))، 
التمييز بين 

 الحقائق واآلراء

 
بناء وتنفيذ 
 المقابالت

مهارات التفكير 
 الناقد

االستدالل، تحديد 
األخطاء وطرح 

 األسئلة
مهارات التفكير  

اإلبداعي: التوسع في 
 التفاصيل والخيال

القيادة، تفهم 
 حاجات اآلخرين

 واملراجع: املعلومات ومصادر التعليمية الوسائل

 سالح ال يهزم

 الغزو الفكري
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 املنهجية العامة:

يتم تقديم الربنامج اإلثرائي الصيفي بإذن اهلل بواقع ستة لقاءات يف األسبوع، مدة اللقاء ساعة ونصف ويستمر الربنامج 

الربنامج الرئيس برامج مساندة ترفيهية وتثقيفية تقدم للطالبات يتم فيها استضافة خرباء ملدة ثالثة أسابيع، ويتخلل 

 يقومون بتقدميه للطالبات.

 إجراءات التقييم الدينامي يف الربنامج:

 القبلي. االختبار يف درجاتهن على بناء جمموعات ثالث إىل الطالبات تقسيم-1

 مع يتناسب الذي املنشط جمموعة كل تعطى الصعوبة يف متدرجة مستويات ثالثة له املنشط يكون اللقاءات خالل-2

 مستواها

 للعمليات راجعة يتبعها تقديم تغذية)  للحل بها توصلن االتي الكيفية يشرحن أن للطالبات البد املناشط مجيع يف-3

 .(للحل  للوصول الطالبات تتبعها اليت العقلية

 واملهام. االختبارات حل عند التفكري يف التفكري اسرتاتيجية استخدام على الطالبات تدريب-1

 يليه. الذي اللقاء يف حلها اسرتاتيجية شرح يتم لقاء كل نهاية يف التقوميية املهام-1

 ثالثة من ويتكون ،(املستهدفة الناقد التفكري مهارات يف) دينامي  الختبار الرابع اللقاء بعد الطالبات ختضع-6

 توزيع يتم البداية يف(  أقصى كحد دقيقة 29 اليتعدى وقت إجابته مستوى كل ) الصعوبة يف متدرجة  مستويات

 توصلت كيف تشرح أن للطالبة بد ال ) العبارات شرح يف املعلمة من املساعدة بطلب هلن ويسمح للطالبات األول املستوى

جع
را

امل
 

 الكتب العلميةواملقاالت•

ادمان االنرتنت وآثاره النفسية •

 ..  واجلسدية
كتاب ادمان االنرت نت للمؤلف •

 حممد االلفي
مقابلة مع معلمة علم :قاءات ل•

 .االجتماع
 :الشبكة العنكبوتية•

سيتم زيارة عدد من املواقع •

 :االلكرتونية اهلامة مثل
•http://www.youtube

.com 
•http://ar.wikipedia.or

g/wiki 
•http://www.3rbdr.ne

t 
جمموعة من األفالم حتت •

 :العناوين التالية
 Social Networkفلم •

ة 
ني

تق
 ال

ت
يقا

طب
لت

ا
 

 الوورد•

 البوربوينت•

 صانع األلعاب•

 االنرتنت•



ية
يم

عل
لت

ل ا
سائ

لو
ا

 

 .احلاسب اآللي•

 .األفالم•

 الداتا شو•

 السبورة•

االسرتاتيجيات •

املستخدمة يف  

 .اللقاءات

 جمسمات فلينية•

+  أوراق ملونة •

 . .صمغ 
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 الطالبة وتعطي سريع بشكل الطالبات أوراق املعلمة تراجع منه الطالبات انتهاء بعد( االختبار  من فقرة كل يف للحل

 الطريقة مع باإلجابة هلا التصريح فيتم أخطأت اليت الطالبة أما الثاني. املستوى اختبار صحيحة بصورة أجابت اليت

 عليه أجابت اليت والطالبة الثاني املستوى بتصحيح املعلمة تقوم هلا، ثم الثاني املستوى تقديم يتم ثم للحل، املتبعة

( التعلم  أثر انتقال من التأكد يتم حتى الربنامج حمتوى عن منفصاًل  يكون وهو)  الثالث املستوى تأخذ صحيحة بصورة

 املعلمة تقوم اإلجابة تستطع مل إذا ثم التفكري. لتعيد البداية يف هلا االختبار ورقة إعادة فيتم ختطئ اليت الطالبة أما

 الثامن. اللقاء بعد الثاني الدينامي االختبار تقديم ويتم ،.باحلل هلا تصرح أن دون توجيهية وأسئلة تلميحات بإعطائها

 لكيفية اقرتاحات والقوة،وتقدم فيه الضعف نقاط فيه توضيح يتم للطالبة خاص بروفيل اعداد يتم اختبار كل بعد-7

 الطالبات. مجيع على توزيعه ويتم الضعف معاجلة

 املنتجات: تقويم

 كفايات الربنامج:

 النحوية. األخطاء بانعدام االنرتنت من املعلومات مجع إجادة  الطالبة تتقن أن-1

 العمل اجلماعي بدرجة متوسطة. الطالبة تتقن أن-2

 .معينة لفكرة البدائل من كبري عدد إجياد على قادرة الطالبة تكون أن-3

 .االجتماعي االلكرتوني وآثارهالتواصل  موضوع حول معرفة الطالبة تُّكون أن-1

 .متوسطة بدرجة احللول تقييم الطالبة تتقن أن-1

 .متوسطة بدرجة املشكلة صياغة الطالبة تتقن أن-6

 أن جتيد الطالبة القراءة الناقدة بدرجة متوسطة.-7

 أن تستخرج الطالبة ثالثة استنتاجات صحيحة من أصل مخسة.-8

 الصحيح مع تدعيمه بدليل واحد.أن جتيد الطالبة إصدار احلكم -0

 :القبلي التقويم معايري

 .الربنامج ينميها اليت والشخصية الذهنية املهارات مجيع التقويم يتضمن أن-1

 .للربنامج املعريف للمحتوى العريضة اخلطوط املعريف االختبار يتضمن أن-2

  القبلي املعريف االختبار خالل من األهداف حتقق سبل قياس ويتم

 :املرحلي التقويم معايري

 .اللقاءات تنميها اليت للمهارات الطالب إتقان على املرحلية املنتجات تدل أن-1

 .الوحدة مهارات جلميع املالحظة بطاقة قائمة وتعبئة لقاء كل يف التقويم مهمة تصحيح خالل من قياسها  ويتم

 :اخلتامي التقويم معايري

 إبداعيًا. املنتج يكون أن-1

 .الوحدة خالل الطالبة بها مرت اليت واملهارات اخلربات مجيع املنتج يعكس أن-2

 (التفكري  يف التفكري )املرحلية  باملنتجات اجلزئية عالقته اخلتامي املنتج يف يتضح أن-3

 .األمور وأولياء اخلرباء على وتوزع املنتج معايري فيها استمارة توريع خالل من قياسها  ويتم

 الربنامج:تقويم 
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 ؟ماذا أريد أن أعرف بعد ؟ماذا تعلمت ؟أعرف أن أريد ماذا ؟ماذا أعرف
 

 التغذية الراجعة:

 االستعانة مت الذين واخلرباء املدرسي واجملتمع األمور وأولياء الطالبات على يتم توزيعها استبانة تصميم خالل من تتم

 الربنامج، حيث تساعد هذه االستبانة على اإلجابة عن األسئلة التالية: ومنفذي بهم

  ؟ إجنازها مت اليت األمور ما - 

  تتحقق؟ مل اليت األمور ما -

 اخرى؟ مرة األداء لتحسني املتبعة اإلجراءات ما -

 :واإلعالمية التوعوية املناشط

 سيتم عقد لقاء تعريفي مع أولياء أمور الطالبات يف بداية الربنامج وسيتم فيه إرشادهن باألمور التالية:

 .نبذة خمتصرة عن الربنامج اإلثرائي وأهميته لبناتهن املوهوبات 

 .بعض أساليب التعامل مع الطالبة املوهوبة يف البيت 

  مقدمة الربنامج ملتابعة تقدم الطالبة واحتياجاتها اخلاصة.ضرورة التواصل مع 

 .اطالعهم على التقارير األسبوعية لبناتهن وتسجيل مالحظاتهم عليها 

 الربنامج. يف فاعلني أعضاء يكونوا حتى السلوكية القوائم خالل من بناتهن تقييم يف املشاركة على تدريبهم 

 جدول التعلم الذاتي يتم تطبيقه يف التقويم القبلي وحتتفظ به الطالبة لتسجل كل تقدمها على مراحل الربنامج 
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 :أخذ موافقتهن يف األمور التالية 

o يف الربنامج املتبع بناتهن تقييم آلية. 

o سيتم تنظيمها يف الربنامج اليت الرحالت . 
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شجرة  

 الربنامج

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 الوحدة
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اإلطار العام  

 للربنامج

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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الربنامج  اجملال املدخل األسئلة

 الرئيس

 املصادر التميز اإلتقان

 تتبعي آثار التواصل االجتماعي االلكرتوني؟ -1

 احبثي عن آلية عمل شبكات التواصل االجتماعي-2

صفي موقف الشريعة من شبكات التواصل -3

 االجتماعي.

التواصل االجتماعي  كيف ساهمت شبكات-4

 االلكرتوني يف تغيري سياسات الدول ؟

من خالل جدول التعلم -1

 الذاتي الذي يستهدف معرفة:

  ما لذي يعرفونه عن

 الغذاء.
  ما لذي يريدون

معرفته حول 

 .الغذاء
  ما لذي حيتاجون

معرفته حول 

 الغذاء.

توزيع استبانه لتحديد أي -2

اجملاالت أقرب مليول 

 الطلبة.واهتمامات 

_______________ 

 االستكشاف

_______________ 

عرض فلم حول شبكات 

 التواصل.

مقابلة مع متخصص يف 

 احلاسب.

 

 اجتماعي

ت بطرق إبداعية
حل املشكال

برنامج  
 

C
PS

 

آثار التواصل االجتماعي حبث حول 

االلكرتوني باستخدام اسرتاتيجية 

 .هيلدا تابا

 

إعداد برنامج توعي حول اآلثار 

السلبية للتواصل االجتماعي 

 االلكرتوني.

 

 الكتب العلمية.-1

 الصحف واجملالت.-2

 املواقع االلكرتونية.-3

 املقابالت الشخصية.-4

 احملاضرات العلمية والدينية.-5

 

 علمي

البحث يف آلية عمل شبكات التواصل 

االجتماعي االلكرتوني باستخدام 

 املكتبة.

إعداد فلم وثائقي حول آلية عمل 

شبكات التواصل االجتماعي 

 االلكرتوني.

  األهداف العامة

 فكري

 

 مع الشريعة  تعامل كيفية  دراسة

 .دينية حماضرة خالل من الغذاء

 لنشر دينية حماضرة إعداد

 يف السليمة الغذائية العادات

 .اإلسالم

 االجتماعي التواصل آثار يتتبع -1

 . االلكرتوني

 التواصل شبكات عمل آلية عن لبحثا-2

 .االجتماعي

 التواصل شبكات من الشريعة موقف دراسة-3

 .االجتماعي

 االجتماعي التواصل شبكات مساهمة استكشاف-4

 . الدول سياسات تغيري يف االلكرتوني

 

 سياسي

التواصل االجتماعي إسهام  استكشاف

 االلكرتوني يف تغيري سياسات الدول

 من خالل حضور ندوة علمية

 .كتابة ملخص للندوة العلمية
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زيارة املكتبة واستخدام 

 االنرتنت.
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اإلطار العام  

للوحدة 

 اإلثرائية

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 لقاء  04 عدد اللقاءات المتوقعة:                       ثالث أسابيع :مدة التنفيذ المتوقعة      ا جتماعي، شخصي مجال تركيز الوحدة:             الفضاء االجتماعي العنوان:

 مصادر ومراجع التعلم الزمن التميز الزمن اإلتقان الزمن االستكشاف األسئلة الرئيسة

 ما أنواع التواصل االجتماعي االلكتروني ؟-0
ما استخدامات مواقع التواصل االجتماعي -2

 االلكتروني؟
االجتماعي  ناقشي أسباب انتشار التواصل-3

 االلكتروني؟
تتبعي آثار استخدام التواصل االجتماعي -4

 االلكتروني؟
ابحثي عن طرق للوقاية من األخطار الناجمة -5

 عن التواصل االجتماعي االلكتروني ؟

عرض مقاطع فيديو   -0
عن مواقع التواصل 

 االجتماعي.
عرض مجموعة من  -2

قصاصات الجرائد 
والمجالت حول 

آثار التواصل 
االجتماعي 
 االلكتروني.

تحديد المنتج لكل  -3
مجموعة باستخدام 

ين  العصف الذهني.
لقائ

 

مع المعلومات عن مواقع ج -0
التواصل االجتماعي االلكتروني 

 عن طريق استخدام البطاقات.
تقييم استخدامات هذه المواقع  -2

من خالل إجراء مقابلة مع 
 متخصصة.

استقصاء أسباب انتشارها  -3
عليها والنتائج المترتبة 

باستخدام استراتيجية هيلدا 
تابا،  والتوصل من خاللها إلى 

 صياغة للمشكلة.
توليد أكبر عدد من الطرق -4

للوقاية من أخطارها باستخدام 
 العصف الذهني والعالقات القسرية.

تطوير الحلول المقترحة لحل -5
مشكلة ناجمة من التواصل 
االجتماعي االلكتروني إليها 

 باستخدام سكامبر.
اختيار الحل األنسب باستخدام  -6

استراتيجية مصفوفة التفييم والمقارنة 
 .الثنائية

ات
قاء

ع ل
تس

 

خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المنتج النهائي 
 الذي توصلت له كل مجموعة:

 إعداد لمحاضرة توعوية عامة.-0
إنشاء موقع على االنترنت لنشر الوعي -2

 باالستخدام السليم لهذه المواقع.
إعداد مجلة علمية تثقيفية حول هذه -3

 المواقع.
تأليف مسرحية تمثيلية عن هذه -4

 المواقع وآثارها.
كتابة ونشر مقالة في جريدة أو مجلة -5

 حول هذه المواقع وآثارها.
إعداد خطة توعوية شاملة تطبق في -6

 المدرسة في العام المقبل.
إنتاج فلم قصير عن هذه المواقع -7

 وآثارها.
 

الث
ث

 
ات

قاء
ل

 

 العلمية واملقاالت الكتب

 ..واجلسدية النفسية وآثاره االنرتنت ادمان

 حممد للمؤلف نت االنرت ادمان كتاب
 االلفي

 .االجتماع علم معلمة مع مقابلة: لقاءات

 :العنكبوتية الشبكة

 املهمه االلكرتونية املواقع من عدد زيارة سيتم
 :مثل

http://www.youtube.com 

http://ar.wikipedia.org/wiki 

http://www.3rbdr.net 

 :التالية العناوين حتت األفالم من جمموعة

 Social Network فلم

 األهداف العامة للوحدة

البحث عن أنواع التواصل االجتماعي -0
 االلكتروني.

التمييز بين االستخدامات المتعددة للتواصل -2
 االجتماعي االلكتروني.

تحليل أسباب انتشار التواصل االجتماعي -3
 االلكتروني.

تقييم آثار استخدام التواصل االجتماعي -4
 االلكتروني.

التوصل إلى طرق للوقاية من األخطار الناجمة -5
 عن التواصل االجتماعي االلكتروني.

تطوير منتج لحل مشكلة ناجمة من التواصل -6
 .االجتماعي االلكتروني



184 
 

 

 

ارتباط الوحدة مجال 
 بالعلوم األخرى

جال
م

  

 من خالل سهولة الحصول على الجديد من العلوم والمعارف وتبادلها بين الثقافات والشعوب المختلفة علمي

 من خالل اآلثار الصحية المترتبة على اإلدمان على استخدامها كوسيلة للتواصل صحي

 )األخبار ،اإلعالنات، نشر فكر وثقافات(من خالل استخداماها كوسيلة لإلعالم  إعالمي

 

 













 المهارات االجتماعية والشخصية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية المحتوى العلمي
) أنواعه، استخدامه، أسباب التواصل االجتماعي االلكرتوين 

 انتشاره، آثاره، طرق الوقاية (
 إبداعيةحل املشكالت بطرق الربنامج الرئيس: 

CPS 
 القراءة الناقدة 

 
 استخدام البطاقات
 جمع المعلومات

 مهارات التفكري الناقد:
التمييز بني املعلومات واحلقائق ذات 

العالقة وغري ذات العالقة،  االستدالل 
 معرفة االفرتاضات، التقييم
 مهارات التفكري اإلبداعي:

 املرونة 

 العمل التعاوني 
. 

 اآلخرينتقدير وجهات نظر 
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آلية تنفيذ 

 الوحدة  

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 التقومي املهارات املستهدفة تاريخ التنفيذ مكان التنفيذ طريقة العرض إجراءات التنفيذ الوقت  املرحلة

اف
كش

الست
ا

 

 التواصل آثار مواقع حول فيديو مقاطع عرض لقاء
 االجتماعي.

املقارنة وحتديد العالقات،   غرفة املوهوبات العمل التعاوين
 اإلحساس باملشكلة 

الربط بني املدونة الشخصية 
 ومتغري آخر يف حياة الطالبة.

 آثار حول واجملالت اجلرائد قصاصات من جمموعة عرض لقاء
 االلكرتوين االجتماعي التواصل

اإلحساس باملشكلة ، معرفة   املوهوبات غرفة مصفوفة التقومي–العمل التعاوين 
 االفرتاضات، ملرونة، لقراءة الناقدة

 كتابة وجهة نظر

قان
اإلت

 

مجع املعلومات عن التواصل االجتماعي االلكرتوين  لقاء
 وأنواعه

 تقومي احلجج-استخدام البطاقات  املوهوبات غرفة عرض بوربوينت +العمل التعاوين
 األخرىتقدير وجهات النظر 

 تلخيص وتصنيف املعلومات

 االلكرتوين االجتماعي التواصل عن املعلومات مجع لقاء
 املتعددة واستخداماته

 واحلقائق املعلومات بني التمييز  املوهوبات غرفة بوربوينت +املقابلة عرض
 -العالقة ذات وغري العالقة ذات

 العمل التعاوين

التمييز بني احلقيقة والرأي يف 
املعلومات اليت مت مجعها خالل 

 مجيع اللقاءات
  مهارات التفكير الناقد  الموهوبات غرفة  االختبار الدينامي األول لقاء
-االستدالل-صياغة املشكلة  املوهوبات غرفة بوربوينت. هيلدا تابا عرض وآثارها انتشارها أسباب استقصاء لقاء

 تقدير وجهات النظر األخرى
 رسم كاريكاتري

 االجتماعي للواصل السلبية اآلثار ملواجهة حلول توليد لقاء
 االلكرتوين

بوربوينت، العمل التعاوين،   عرض
 العصف الذهين

اختيار فكرة وشرح كيف ميكن  املرونة، العمل التعاوين  املوهوبات غرفة
 أن تسهم يف احلل

 االجتماعي للتواصل السلبية اآلثار ملواجهة حلول توليد لقاء
 االلكرتوين

بوربوينت + العمل التعاوين  عرض
 +ALUO 

–التقومي  –معرفة االفرتاضات   املوهوبات غرفة
 العمل التعاوين

 صياغة حجج مؤيدة ورافضة

 االجتماعي للتواصل السلبية اآلثار ملواجهة احللول تطوير لقاء
 االلكرتوين

 العالقات -التعاوين العمل
 سكامرب اسرتاتيجية– القسرية

 تصميم إعالن جذاب العمل التعاوين–األصالة   املوهوبات غرفة

  مهارات التفكير الناقد  الموهوبات غرفة  االختبار الدينامي الثاني لقاء
 نشرة أخبار تليفزيونيةالتقومي، اختاذ القرار، العمل   املوهوبات غرفةالعمل التعاوين ) مصفوفة التقييم  االجتماعي التواصل أخطار ملواجهة حلول تطوير لقاء

 آلية تنفيذ وحدة الفضاء االجتماعي
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+ املقارنة الثنائيه + أدوات  االلكرتوين
 التفصيل (

 التعاوين

ميز
الت

 

بناء قبول للحل وقيام كل جمموعة بوضع خطة لتنفيذ  لقاء
 احلل:

 .عامة توعوية حملاضرة إعداد-1
 باالستخدام الوعي للنشر االنرتنت على موقع إنشاء-2

 املواقع هلذه السليم
 .املواقع هذه حول تثقيفية علمية جملة إعداد-3

 .وآثارها املواقع هذه عن يمثيلية مسرحية تأليف-4
 هذه حول جملة أو جريدة يف مقالة ونشر كتابة-5

 .وآثارها املواقع
 العام يف املدرسة يف تطبق شاملة توعوية خطة إعداد-6

 .املقبل
 .وآثارها املواقع هذه عن قصري فلم إنتاج-7

 واحلقائق املعلومات بني التمييز  املوهوبات غرفة بوربوينت،  العمل التعاوين عرض
العالقة،   ذات وغري العالقة ذات

 تقدير وجهات نظر اآلخرين

كتابة خطة العمل بشكل 
 مفصل

 بوربوينت ليوم التوعيةعرض  التخطيط، العمل التعاوين  املوهوبات غرفة بوربوينت عرض توزيع املهام على اجملموعة وتنفيذ احلل لقاء
تقومي احلجج ، تقبل وجهات نظر   املسرح بوربوينت+ احلوار واملناقشة عرض التدريب على طريقة عرض املنتجات واستشارة املعلمات  لقاء

 اآلخرين 
 التعديل على املنتج
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لقاءات  

 الربنامج

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 اجتماعي المجال العلمي موضع التركيز:                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ:    الفضاء االجتماعي عنوان الوحدة:

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية
  المقارنة وتحديد العالقات  اإلحساس بالمشكلة

 
اآلثار السلبية الستخدام التواصل 

 االلكتروني االجتماعي
 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء

 األول االستكشاف العمل التعاوني دقيقة 61
 (  دقائق 05رفع دافعية الطالبات في اللقاء األول: )   التهيئة الذهنية:

 معرفي منتج، من خالل اإلعالن عن إنشاء جمعية تعنى بحماية الفكر والقيم المجتمعية والسعي نحو مجتمع
 ويتم االتفاق على مسمى للجمعية والمهام المناطة بها، وتوزيعها على أعضاء المجموعة. 

 
 

 دقائق (5عرض بنود اتفاقية البرنامج وشرحها وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفتها. ) -0
 دقائق (5حسب درجاتهن في االختبار القبلي (. ) تقسيم الطالبات إلى ثالث مجموعات وتسميتهن ) تجميع وفق القدرة -2
 دقيقة (                                                                                                                       01عرض مقطع وثائقي عن التواصل االجتماعي عبر العصور ) -3

 اني.                                                                                       تتبعي تاريخ تطور التواصل اإلنس 
 ما لذي ترتب على هذا التطور في مجال العالقات االجتماعية: 

 البرنامج، موضوع في زميالتها إلى توجهها أسئلة خمسة بتسجيل تقوم أن طالبة كل من يطلب ثم فارغة، بيضاء أوراق فيها أظرف في هذا المنشط يتضح للطالبات حجم المشكلة، ومدى انتشارها بينهن من خالل توزيع -4
دقيقة  25)  ... طالبة كل تقوم وهكذا لها أخرى زميلة على فيه المكتوبة األسئلة وتطرح عشوائي بشكل ظرف تسحب أن طالبة كل من بالطلب المعلمة تقوم ثم للمعلمة، وإعادتها الظرف في الورقة بوضع طالبة كل تقوم ثم
. ) 
 دقيقة ( 05التالية قبل مشاهدته: ) عرض مقطع فيديو عن أحد اآلثار السلبية التي يخلفها اإلنغماس في استخدام التواصل االجتماعي االلكتروني، وإعطاء الطالبات التعليمات -5

 .اذكري األشياء التي غفل عنها البطل في المقطع 
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 اهدين المقطع ) صفي مشاعرك ( ما الذي أغضبك وأنت تش 
 ضعي نفسك مكان الفتاة في آخر المقطع .كيف سيكون تصرفك معللًة له 

 (دقيقة 05 من خالل األنشطة التالية يتم تنمية التفكير الناقد لدى الطالبات: ) ال بد للطالبات عند ذكر إجاباتهن من ذكر كيفية توصلهن للحل ( ) -5
  :أوجدي العالقة بين ما يلي 

 المسرحيات التمثيلية ( ) المجوعة األقل قدرة (. –الشات  –) التلفاز  -0
 اليوتيوب ( ) المجموعة المتوسطة القدرة (.–المعلم  –) المجالت  -2

 بالك بيري ( ) المجموعة األعلى قدرة (. –المنتديات  –) الجرائد  -3                              
 الفيسبوك ( -قارني موضحة أوجه الشبه واالختالف بين ) الهاتف الجوال 

 ) يطلب منهن وجهين شبه، ووجهين اختالف (.  (قدرة  األقل المجوعة )
 .(اختالف  وثالث أوجه شبه، ثالث أوجه منهن يطلب )(القدرة  المتوسطة المجموعة ) 
 .(اختالف وأربع أوجه ، أربع أوجه شبه منهن يطلب)(قدرة األعلى المجموعة) 

 المهمة المنزلية: استطلعي آراء من حولك حول هذا الموضوع.
 أساليب التقويم مشاركة التالميذ

 حوار ونقاش
 كتابية

 اكتبي مذكرة تأملية  حول الموضوع 
 اربطي بين المدونة الشخصية  وأي متغير في حياتك. مع توضيح كيف توصلِت إلى الربط.

 المالحظة ) يتم فيها تقييم استجابات الطالبات على المناشط (بطاقة 
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 اجتماعي :زالمجال العلمي موضع التركي                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ:    الفضاء االجتماعي ن الوحدة:اعنو 

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 القراءة الناقدة
 اإلحساس بالمشكلة

 معرفة االفتراضات 
 المرونة

 
 

التواصل اآلثار السلبية الستخدام 
 االجتماعي االلكتروني

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الثاني االستكشاف مصفوفة التقييم –العمل التعاوني  دقيقة 61

   التهيئة الذهنية:
 ( دقائق ويهدف إلى تنمية مهارة المرونة اآللية: اكتبي أكبر عدد من العناوين الغير مألوفة التي تدل عليها الصورة التالية  5منشط العنونة ) 

 دقائق ( 7وكيف توصلِت إلى هذه العناوين ) التفكير في التفكير (  ) 
 
 

 الخارجيةوصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف 
 يتم التجمع في المجموعات حسب التقسم المتفق عليه. -0
 التأكيد على بنود االتفاقية ) دقيقتان ( -2

 دقائق ( 8مناقشة الطالبات في المهام التقويمية للقاء السابق وتقديم التغذية الراجعة لهن. ) -3
  ذلك على ولمساعدتهن ناقدة قراءة لقراءتها قصاصات ثالث بأخذ مجموعة كل وتقوم الورقية القصاصات من مجموعة توزيع مشط قراءتي الواعية  اآللية: -4

 دقيقة ( 25) : مايلي منهن تطلب
 بأخرى أو بطريقة نقدها إمكانية تعتقد التي الكلمات تحت خط وضع. 
 ؟ المقالة هذه في الضعف نقاط بها تبينين التي تساؤالتك ما 
 ورأي(األقل قدرة ،)حقيقتين ورأيين( القدرة المتوسطة ،) ثالثة حقايق وثالثة آراء ( للقدرة العالية. استخرجي من هذه المقالة )حقيقة 

 دقيقة ( 21توزع المعلمة أوراق عمل على كل مجموعة تحتوي على عامودين ) األول يحتوي على أسماء والثاني على أفعال ( وتطلب منهن ما يلي: ) -5
 ت أو التحديات من خالل االرتباطات أو العالقات بين العامودين.أن توجد أكبر عدد من المشكال 
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 .أن تصيغ هذه االرتباطات في جمل أو عدة جمل 
 .أن تشرح كل مجموعة لفظياً كيف توصلت إلى إيجاد هذه االرتباطات 

توزيع ورقة عمل تحتوي على مصفوفة المعايير ) معدة مسبقًا من قبل المعلمة ( توضع فيها جميع المشكالت التي تم منشط المعيار: يتم شرح مفهوم المعيار من خالل عرض بوربوينت مع أمثلة توضيحية له، ثم يتم  -6
 دقيقة ( 21التوصل إليها في النشاط السابق لتحديد المشكلة المختارة. )

 ( دقائق 01)ار منتج ) أصيل، فيه روح المخاطرة، يعكس تحقق األهداف ( تقوم المعلمة مع الطالبات بجلسة عصف ذهني الختيار منتج، وتقوم المعلمة بتوجهيهن الختي -7
 المهمة المنزلية: تتبادل المجموعات فيما بينها المشكالت التي توصلت لها ثم تقوم كل مجموعة بوضع حجج تؤيد أو تعارض المشكلة.

 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 حوار ونقاش

 كتابية
 في استخدام التواصل االجتماعي االلكتروني كوسيلة فعالة للتواصل مع من حولك.مدعمة رأيك بدليل. اكتبي وجهة نظرك 

 .(المناشط  على الطالبات استجابات تقييم فيها يتم)  المالحظة بطاقة
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   اجتماعي /شخصي  المجال العلمي موضع التركيز:                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ:   الفضاء االجتماعي :ةعنوان الوحد

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 جمع المعلومات 
 استخدام البطاقات

 تقدير وجهات النظر األخرى تقويم الحجج
 

التواصل االجتماعي  جمع المعلومات عن
 االلكتروني وأنواعه

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الثالث اإلتقان العمل التعاوني دقيقة 61

   التهيئة الذهنية:
 دقائق ( 01كل مجموعة تعرض مشكلتها ثم تقوم  بتقويم الحجج التي قدمتها المجموعات األخرى المؤيدة أو المعارضة لها )

 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجية
 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم -

 (دقيقتان  ) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (دقائق  01) .لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
  يتم بعدها، للمشكلة األساسية الفكرة بتدوين مبتدئين وتكون على شكل شحرة معرفية ( )  المشكلة حول المعلومات لجمع البطاقات استخدام-4

  دقيقة ( 25). واالنطباع والملحوظة المعلومة تدوين يتم حتى وهكذا، السؤال ثم تنتقل إلى المجموعات األخرى لتدوين المجموعات بين النماذج تبادل
 دقيقة ( 05أي اتصال حسي بين المتواصلين. ) ) يعتقد بعض الناس أنه ال تواصل دون اتصال حقيقي سمعي أو مرئي بين األشخاص، على حين يعتقد اآلخر أن هناك أوجهاً كثيرة للتواصل دون-5

 ( االتصال  ألنواع بأمثلة رأيك تدعيم مع الثانية المقولة للمؤيدين آخرين وسببين األولى، المقولة للمؤيدين سببين اذكري ( )قدرة  األقل المجوعة) 
 ( االتصال  ألنواع بأمثلة رأيك تدعيم مع الثانية المقولة للمؤيدين أخرى أسباب ثالثة األولى، المقولة للمؤيدين أسباب ثالثة  اذكري ( )القدرة  المتوسطة المجموعة) 
  ( االتصال  ألنواع بأمثلة رأيك تدعيم مع الثانية المقولة للمؤيدين أخرى أسباب أربعة األولى، المقولة للمؤيدين أسباب أربعة اذكري ( )قدرة  األعلى المجموعة) 

 المعلومات جمع عملية تنظيم خاللها من الطالبة تحاول، أجزاء ستة على تحصل مجموعة كلتقوم المعلمة بالتوزيع عليهن مجسم ورقي لرجل منفصله أجزاؤه، -6
 دقيقة (. 01)  .مجسم الرجل يكتمل حتى جزء بكل الخاصة المعلومات بجمع الصورة تركيب وتحاول(  من – متى -كيف – لماذا -ماذا – أين)  الصحفيين أصدقاء باستخدام 

 دقائق ( 5النهائي )  المنتج في اللقاء هذا من االستفادة يمكن كيف: التفكير في التفكير-7
 المنزلية: استخدمي بطاقتين للحصول على المزيد من المعلومات من قبل األهل واألصدقاء.المهمة 
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 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 حوار ونقاش

 كتابية
 * حصر  وتصنيف المعلومات التي تم جمعها من بطاقات المالحظة في جدول. 

 (المناشط  على الطالبات استجابات تقييم فيها يتم)  المالحظة *بطاقة
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   شخصي /اجتماعي المجال العلمي موضع التركيز:     غرفة الموهوبات موقع التنفيذ:  الفضاء االجتماعي  عنوان الوحدة:

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 وغير العالقة ذات والحقائق المعلومات بين التمييز جمع المعلومات 
 العالقة ذات

 التعاونيالعمل 
 ) مستمرة طوال البرنامج (

جمع المعلومات عن للتواصل االجتماعي 
 االلكتروني واستخداماته المتعددة

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الرابع اإلتقان التعلم التعاوني دقيقة 61

   التهيئة الذهنية:
 دقائق ( 5منشط من خالل هذه الصورة ) 

 ست متأكدة منها؟اكتبي ثالثة أشياء تكونين متأكدة منها تمام التأكد في الصورة التالية ؟ هل هناك من يختلف معك في الرأي ؟ وثالثة أشياء في الصورة ل 
 

 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجية
 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 (دقيقتان  ) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 .(دقائق 01)  .لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
 دقائق (. 8منشط لتنمية مهارة التمييز بين المعلومات ذات العلقة وغير ذات العالقة ) -4

 ) المجموعة األقل قدرة ( أي ثالثة مواصفات تعتقدين أنها سوف تساعدك على اختيار وسيلة االتصال المناسبة: المدرسة () تريدين إجراء اتصال مع معلمتك في  
 قلة التكاليف 
  الشكل الجذاب 
 توفر هذه الوسيلة 
 وسيلة ممتعة 
 الشركة المصنعة لها راعية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 
 سهولة استخدامها 
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 ) المجموعة المتوسطة القدرة ( اذكري أربعة مواصفات مهمة ينبغي أن تتصف بها وسيلة االتصال التي ترغبين باستخدامها: اتصال مع معلمتك في المدرسة () تريدين إجراء  
) المجموعة المرتفعة  باستخدامها، مع ذكر السبب وراء كل صفة: ترغبين التي االتصال وسيلة بها تتصف أن ينبغي مهمة مواصفات أربعة اذكري ) تريدين إجراء اتصال مع معلمتك في المدرسة ( 

 القدرة (
 وحثهن على تقوم المعلمة بتهيئة الطالبات لحضور معلمة ) علم االجتماع ( إللقاء محاضرة عن التواصل االجتماعي االلكتروني واستخداماته المتعددة،-5 
 دقائق(، ثم تلقي  01كتابة األسئلة ذات العالقة بمشكلتهن مع التأكيد على آداب الحوار وحسن االستماع وتأجيل األسئلة إلى نهاية المحاضرة )  

 لة التيدقيقة (، ثم تقوم كل مجموعة بطرح األسئلة التي قامت بكتابتها قبل المحاضرة و األسئ 25معلمة االجتماع على الطالبات محاضرة لمدة ) 
 دقيقة ( ثمان دقائق لكل مجموعة. 28جالت في أذهانهن أثناء المحاضرة )  

 دقائق ( 6التفكير في التفكير: تفكر كل مجموعة كيف يمكنها االستفادة من هذا اللقاء في منتجها النهائي. )  -6
 تروني ) تمهيداً للقاء القادم (المهمة المنزلية: تستطلع آراء أسرتها حول أسباب انتشار التواصل االجتماعي االلك

 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 حوار ونقاش

 كتابية
والتي لها عالقة بمشكلة كل مجموعة ، مع تلخيص المعلومات التي تم جمعها في هذا اللقاء واللقاءات السابقة )استخدام البطاقات ،أسئلة الصحفيين الستة، القراءة في القصاصات (  

 الحقيقة والرأي منها.تمييز 
 بطاقة المالحظة من خالل استجابات الطالبات على المناشط.
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    اجتماعي /شخصي المجال العلمي موضع التركيز:                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ:   الفضاء االجتماعي عنوان الوحدة:

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية
 اآلخرين نظر وجهات تقدير والنتائج األسباب وتحديد االستدالل  صياغة المشكلة

 
 أسباب انتشارها آثارهااستقصاء 

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الخامس اإلتقان الكورت األول) النتائج المنطقية وما يتبعها (  -هيلدا تابا دقيقة 61

   التهيئة الذهنية:
 دقائق( ويتم عرض التعليمات التالية قبل مشاهدة المقطع:01مقطع فيديو )

 االجتماعي االلكتروني الورادة في المقطع ؟ما أشكال التواصل -0
 ما مشاعرك و أنت تشاهدين المقطع ؟-2

 تفكير في التفكير (يتنبأ الفلم بتزايد لعدد مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،استنتجي ثالثة آثار لهذا التزايد ،موضحة كيفية وصولك لهذه النتيجة ) ال-3
 اللقاء ونوعية التكاليف الخارجيةوصف لدور المعلم والطالب خالل 

 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 (دقيقتان  ) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 .(دقائق  01) .لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
  بدقة الصورة مالحظة الطالبات جميع من ويطلب التالية  الصورة عرض يتم :اآللية تابا هيلدا منشط-4
 ،مباشرة بصورة المحتملة  المسببات -2،الصورة خالل من عليها التعرف تم التي المعلومات -0 حول الجميع بين المناقشة تتم ثم
 دقيقة ( 25جماعي.  )  نقاش يكون حيث واالستماع التحدث مهارات يراعي سوف هنا من تعميم وضع ثم المحتملة الخالصات ثم  األسباب تلك إلى أدت التي ،القبلية المسببات  -3
 دقائق (. 01منشط لتنمية مهارة السبب والنتيجة )-5

  ( القدرةفي القصة التالية تسبب حدث واحد في حدوث واحد من األحداث األخرى.ضعي دائرة حول السبب وخط تحت النتيجة )األثر (: ) المجموعة األقل 
 لم تخرج سلوى ليلة السبت.  -0
 وبقيت مع أختها سارة في المنزل. -2
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 وتحدثت مع زميلتها جواهر عن طريق الشات ) الدردشة (. -3
 واستمرت المحادثة بينهما لساعات. -4

 تبادال فيها الكثير من األخبار.-5
 وفي اليوم التالي تأخرت سلوى في االستيقاظ من النوم للذهاب للمدرسة.-6

  (متوسطة القدرة  المجموعة )السبب أو النتيجة المفقودة في الجدول التالي:اكتبي 
 النتيجة السبب
 تنتقل الشائعات بسرعة 

  وجود االنترنت في كل منزل.
 ضعف إقبال الناس على شراء الجرائد 

  (قدرة  األعلى المجموعة )ما مبررات دراستك للتواصل االجتماعي االلكتروني؟ وما النتائج المترتبة على ذلك؟ 
وكيف يمكننا دقيقة ( توجه المعلمة الطالبات لصياغة مشكلتهن بطريقة علمية تساعدهن للتوصل إلى أهدافهن من خالل حثهن على التفكير في ماذا نريد ؟ 01صياغة المشكلة باستخدام معادلة ) التوجه إلى الهدف ( ) -6

) مشكلتنا = كيف يمكننا أن + الغاية التي تسعى ال مفتوح النهاية....، ثم يقمن بصياغة المشكلة بطريقة علمية من خالل استخدام معادلة ) التوجه إلى الهدف (  وهي أن ..؟ لماذا نسعى إلى هذا الهدف؟ في سؤ 
 المجموعة للوصول إليها ( 

 سنة (  25(، النتائج الطويلة المدى ) أكثر من  25-6(، النتائج متوسطة المدى)  5-0القصيرة المدى ) اكتبي مشكلتك ثم قومي بمساعدة مجموعتك برصد النتائج الفورية لمشكلتك، والنتائج  -7
 دقيقه ( 25) 
 (دقائق  6 ) .النهائي منتجها في اللقاء هذا من االستفادة يمكنها كيف مجموعة كل تفكر:  التفكير في التفكير-8

 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 ونقاشحوار 

 كتابية
 رسم كاريكاتير يتضح فيه سبب ونتيجة الستخدام التواصل االجتماعي االلكتروني. 

 بطاقة المالحظة بناًء على استجابات الطالبات على المناشط
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 اجتماعي /شخصي التركيز :المجال العلمي موضع                         غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :     الفضاء االجتماعيعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 المرونة)إبداعي(  معالجة األفكار
 

 العمل التعاوني
 )مستمر طوال البرنامج(

لمواجهة اآلثار السلبية توليد حلول 
 للواصل االجتماعي االلكتروني

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 السادس اإلتقان العصف الذهني -العمل التعاوني  دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 فسري هذه الصورة

 دقائق(01)
 

 التكاليف الخارجيةوصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية 
 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 دقيقتان(.) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (.دقائق 01)لهن   الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
 دقائق(.01يدعي أن مواقع التواصل االجتماعي تعمل على اختراق األجهزة التي تدخل إليها وسرقة جميع المعلومات التي فيه  ) منشط تنمية التفكير الناقد ،أوردت صحيفة خبر عن أن رجالً -4

 .)اكتبي ثالثة تساؤالت تريدين من الرجل صاحب االدعاء اإلجابة عنها قبل تصديقه )المجموعة األقل قدرة 
 (القدرة المتوسطة المجموعة)تصديقه قبل عنها اإلجابة االدعاء صاحب الرجل من تريدين اكتبي أربعة تساؤالت. 

 (قدرة األعلى المجموعة)تصديقه قبل عنها اإلجابة االدعاء صاحب الرجل من تريدين تساؤالت خمسة اكتبي. 

محذوفات، البريد الوارد، المحفوظات، دقيقة (يتم توزيع مجسم كبير لجهاز اآليباد لكل مجموعة، ويكون الجهاز على شكل شاشة فارغة تحتوي في األسفل على أربعة مجلدات) سلة ال55(ابتكري مع جهاز اآليباد  -5
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ا في أعلى الجهاز حتى تكون واضحة لها، ثم تسجل كل طالبة بشكل منفرد حلولها المتعددة على قصاصات الفتوشوب(،. ويوزع على الطالبات قصاصات صغيرة على شكل صفحة وورد، ثم تقوم كل مجموعة بكتابة مشكلته
 الوورد وتقوم بتعليقها على الشاشة وهكذا .... يتم التأكيد في هذا المنشط على األمور التالية :

 أفكار سخيفة أو غير مهمة. اوال : التوجد                   
 ثانيا : تأجيل الحكم الذاتي على الفكرة أو على أفكار اآلخرين. 
 ثالثا : البناء على أفكار اآلخرين. 

 رابعا : التحرر من القيود في التفكير وكتابة كل جديد أو غير مألوف.
 التفكير في التفكير: كيف يمكن االستفادة من هذا اللقاء في المنتج النهائي.

 الممكنة.  الوسائل بشتى تطويرها ومحاولة المثيرة الحلول أحد المهمة المنزلية: اختيار
 أساليب التقويم مشاركة التالميذ

 حوار ونقاش
 كتابية

 بطاقة المالحظة على استجابات الطالبات في المناشط. 
 تختار الطالبة فكرة قامت بتوليدها وتقوم بشرح كيف يمكن أن تسهم هذه الفكرة في حل المشكلة.
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   شخصي/ اجتماعي المجال العلمي موضع التركيز :                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :   الفضاء االجتماعيعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 معرفة االفتراضات  توليد األفكار
 التقويم

 السلبية اآلثار لمواجهة حلول توليد العمل التعاوني
 االلكتروني االجتماعي للتواصل

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 اللقاء السابع اإلتقان ALUoالعمل النعاوني + دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 دقائق(.01عرض مقطع فيديو )

 .الفلم في الذين األشخاص من الصادر السلوك قومي •
 الحقيقي؟ الحسي التواصل في ذلك يرفضون على حين ؟ االجتماعي التواصل شبكات عبر ونشرها خصوصياتهم عن الحديث الناس على يسهل لماذا •

 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجية
 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-
 .(دقيقتان) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (.دقائق 01)لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام الطالبات في مناقشة-3
 الوسيلة بيري البالك جهاز من % تتخذ51 ونسبة الجنسين، من الشباب شريحة تمثل % منهم71تصل إلى   كبيرة نسبة حيث إن المجتمع، بنية في اليوم أساسيا دورا التقنية لقد ورد في الصحيفة هذا الخبر )تمثل -4

 للغاية(. كبيرا الواردة الرسائل وقراءة بيري البالك متابعة في الشباب يقضيها التي الساعات معدل وأصبح للتواصل، المفضلة
 *اكتبي في نهاية كل جملة ما إذا كانت حقيقة أم رأي)األقل قدرة(.

 .(القدرة المتوسطة)التعليل لـ ثالث حقائق وثالثة آراءرأي ، مع  أم حقيقة كانت إذا ما جملة كل نهاية في *اكتبي
 .(قدرة األعلى)آراء، وذكر الفرق بين الحقيقة والرأي بمثال خارج الموضوع. 3و حقائق 3لـ التعليل معرأي أم حقيقة كانت إذا ما جملة كل نهاية في *اكتبي

 األفكار من مجلد المحفوظات بعد اللقاء السابق ، ويتم عرضها على شاشة اآليباد ويتم توجيه الطالبات إلى ما يلي :دقيقة اآللية ....يتم إخراج جميع  61منشط أبدعي مع)اآليباد( -5
  دقيقة (. 21استبعاد ماال عالقة له بالهدف ( ) –دمج المتشابه  –تقليص األفكار من خالل )حذف المتكرر وإرساله إلى سلة المحذوفات 
  دقائق(. 01تستهويك( وإرسال باقي األفكار إلى سلة المحذوفات ) –أصيلة  –تحديد األفكار التي تتوافر فيها السمات التالية )واعدة 
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  دقيقة(.31كيف يمكن تطويرها لتصبح فكرة أفضل( )  –السلبيات –دراسة األفكار التي تم تحديدها واستخراج ) اإليجابيات 
 لد المحفوظات.حفظ األفكار الجديدة في مج 

 دقائق(. 5النهائي) المنتج في اللقاء هذا من االستفادة يمكن كيف: التفكير في التفكير-6
 أساليب التقويم مشاركة التالميذ

 حوار ونقاش
 كتابية

 المناشط. في الطالبات استجابات على المالحظة بطاقة 
 تأخذ كل مجموعة فكرة وتصوغ لها حججاً مؤيدة وأخرى رافضة.
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   شخصي اجتماعي المجال العلمي موضع التركيز :                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :  الفضاء االجتماعيعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 العمل التعاوني)مستمرة طوال البرنامج( األصالة  تطوير الحل
 

 السلبية اآلثار لمواجهة الحلول تطوير
 االلكتروني االجتماعي للتواصل

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الثامن اإلتقان استراتيجية سكامبر–العالقات القسرية  -العمل التعاوني دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 دقائق(. 7منشط من خالل الصورة التالية )

 .(قدرة األقل)تماماً  منهما متأكدة لست الصورة في وشيئين التأكد، تمام منهما متأكدة شيئين اكتبي
 .(القدرة المتوسطة)تماماً  منها متأكدة لست الصورة في أشياء وثالثة التأكد، تمام منها متأكدة أشياء ثالثة اكتبي
 .(قدرة األعلى)؟ ولماذا تماماً  منها متأكدة لست الصورة في أشياء وثالثة ؟ ولماذا التأكد تمام منها متأكدة أشياء ثالثة اكتبي

 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجية
 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-
 .(دقيقتان) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (.دقائق 8لهن ) الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
 الوضع هذا على تترب التي والتخمينات األفكار جميع اكتبي ؟ يحدث أن يمكن الذي فما”  بإقفال مواقع شبكات التواصل االجتماعي أوقات الصالة”  قانوناً  شركات االتصاالت أصدرت لو ماذا منشط أفكر وأبدع-4

 دقائق(. 01تتخيلينه ؟ ) كما
صقها في ورقة تحتوي على مشكلته، ثم تقوم الطالبة بالربط ) العالقات القسرية (  .. توزع المعلمة على الطالبات مجلة تحتوي على صور كثيرة يقوم كل فرد من المجموعة باختيار ثالث صور وقصها ولمنشط أبدع أكثر  -5

 دقيقة(.31زميالتها وتقوم بتناول ورقة زميلتها األخرى وهكذا..، ثم تحفظ األفكار في مجلد المحفوظات على جهاز اآليبود )بين الصور الثالث ومشكلتها، ثم تقوم بتسجيل فكرتها وتمريرها إلى 
واللقاء السابق( وعرضها على شاشة اآليبود لتطويرها فتصبح  ...تقديم استراتيجية سكامبر لتطوير األفكار الحالية،  والتي يتم استخراجها من مجلد المحفوظات )أفكار اللقاء الحالي منشط ابتكر األفضل مع الفتوشوب -6

 دقيقة (. 31األفكار أكثر أصالة وجدة ، ثم ترسل إلى مجلد المحفوظات )
 .(دقائق 5)النهائي ؟  المنتج في اللقاء هذا من االستفادة يمكن كيف: التفكير في التفكير -5 
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 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 ونقاشحوار 

 كتابية
 المناشط. في الطالبات استجابات على المالحظة بطاقة 

 .تصميم إعالن جذاب لحملة التوعية المقرر عملها
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   اجتماعي/شخصي المجال العلمي موضع التركيز :                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :   الفضاء االجتماعيعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 العمل التعاوني اتخاذ القرار –التقويم   تطوير األفكار
 

 تطوير حلول لمواجهة أخطار التواصل
 االجتماعي االلكتروني

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 التاسع اإلتقان العمل التعاوني )مصفوفة التقييم +المقارنة الثنائية +أدوات التفاصيل(   دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 دقائق(. 5)منشط تمهيدي لبناء المعايير التي تسهم في اختيار الحلول األكثر فاعلية 

  اقترب حفل زفاف أختك وترغبين بشراء فستان مناسب لهذا االحتفال *ماالشروط التي تحرصين على توافرها في الفستان الذي ترغبين بشرائه ؟
 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجية

 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 .(دقيقتان) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (.دقائق 5) لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
 دقائق(.01اللقاء ) هذا عليها يعتمد الذي القرار اتخاذ مهارة إلى الطالبات تهيئة يتم المنشط هذا خالل من-4

  لمواجهة المشكلة (.ظاهرة سرقة المعلومات االلكترونية ( يجب أن نقرر:  أن نمنع تبادل المعلومات االلكترونية )اكتبي خياراً آخر ليساعدك في اتخاذ قرار )انتشرت في اآلونة األخير 
 (.الموقف هذا في تتخذين سوف واحداً  قراراً  اكتبي) االلكترونية المعلومات سرقة ظاهرة األخير اآلونة في انتشرت 

 (.الموقف وناقشي كيف يمكن أن يسهم في حل المشكلة هذا في تتخذينه سوف واحداً  قراراً  اكتبي) االلكترونية المعلومات سرقة ظاهرة األخير اآلونة في انتشرت 

م ثم يتم وضعها في مصفوفة التقييم مع البدائل التي تم التوصل إليها في اللقاءات ...قومي بالتعاون مع أفراد مجموعتك بتوليد معايير تساعدكم في اختيار الحلول األكثر فاعلية لمشكلتك منشط )مصفوفة التقييم( -5
 دقيقة (. 31السابقة، ثم يتم تقييم البدائل حيث صفر يعني ضعيفاً وخمسة يعني ممتازاً )
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ني في وضع أسئلة مقابلتك بأسئلة الصحفيين الستة  ...و يهدف هذا المنشط إلى تدريب الطالبات على اجري مقابلة مع أفضل خمس أفكار لديك )من خالل مصفوفة التقييم( .. واستعي منشط )المقابلة  الصحفية (-6
 دقائق(.01عرض أفكارهن بشكل مفصل حتى تكون أكثر وضوحاً .. )

الثنائية لتحديد االختيارات األكثر أهمية من بين الخمسة خيارات للوصول إلى األفضل في مصفوفة ..في هذا المنشط يتم استخدام المقارنة )ال تحتاري في اختيارك.. هناك دائماً طريقة علمية لمساعدتك( منشط  -7
 دقيقة(. 21التقييم، ويتم في نهاية هذا المنشط اختيار أفضل الحلول وأكثرها فاعلية بطريقة علمية سليمة )

 .(دقائق 5)هائيالن المنتج في اللقاء هذا من االستفادة يمكن كيف: التفكير في التفكير-8
 أساليب التقويم مشاركة التالميذ

 حوار ونقاش
 كتابية

 المناشط. في الطالبات استجابات على المالحظة بطاقة 
 قومي بإعداد نشرة أخبار تلفزيونية تذيعين فيها خبر الحل المختار.
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    شخصي /اجتماعيالمجال العلمي موضع التركيز :                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :   الفضاء االجتماعيعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية
 وغير العالقة ذات والحقائق المعلومات بين التمييز  بناء قبول للحل

 العالقة ذات
 وجهات نظر اآلخرينتقدير 

 
 حلول للتواصل االجتماعي االلكتروني

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 العاشر التميز العمل التعاوني دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 دقائق(. 01في هذا المنشط يتم التمهيد لتحديد مصادر الدعم والرفض للحلول المختارة )

 تغلق. أال يجب بأنه الشباب يعتقد بينما ، والشات والتويتر كالفيسبوك االجتماعي التواصل شبكات إغالق يجب أنه السن كبار يعتقد
 . إغالقهما عدم يؤيدان وسببين ؟ االلكتروني االجتماعي التواصل شبكات إغالق لضرورة مؤيدين سببين اكتبي

 التكاليف الخارجيةوصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية 
 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 .(دقيقتان) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (.دقائق 01) لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
أسئلة -القراءة في القصاصات-استخدام البطاقات–)المقابلة جمعها عبر تقوم كل مجموعة بتحديد مصادر الدعم والرفض لحلها ويمكنها في ذلك الرجوع إلى المعلومات التي تم تلخيصها في اللقاء الرابع والتي تم -4

 زيع ورقة عمل تساعد على تنظيم معلومات الطالبات.دقيقة(، ويتم في هذا المنشط تو  31واالستفادة منها ) الصحفيين الستة(
 دقائق (. 01يتم توجيه كل مجموعة بإيجاد طرق لالستفادة من مصادر الدعم عند تنفيذ الحل ، ووضع حلول للتغلب على مصادر الرفض )-5
 دقيقة(. 05؟)عام بالخطة ،كيف يمكن أن تسهم في حل المشكلة ، وأثرها اإليجابي على الموضوع ( تعريفتضع كل مجموعة خطة عمل تحتوي على الخطوط الرئيسة لتنفيذ الحل تتكون من ثالثة أجزاء )-6
 .(دقائق 5) النهائي؟ منتجها في اللقاء هذا من االستفادة يمكنها كيف مجموعة كل تفكر : التفكير في التفكير-7
 مهمة منزلية : استطلعي آراء من حولك في الحل المختار.-8
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 أساليب التقويم التالميذمشاركة 
 حوار ونقاش

 كتابية
 المناشط. على الطالبات استجابات خالل من المالحظة بطاقة 

 إكمال الخطة وكتابتها بشكل مفصل ودقيق تمهيداً لتنفيذها في اللقاء القادم.
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  اجتماعي   المجال العلمي موضع التركيز :                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :   الفضاء االجتماعيعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية

 العمل التعاوني التخطيط )تفكير ناقد(  تنفيذ الحل
 

 حلول للتواصل االجتماعي االلكتروني

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الحادي عشر التميز العمل التعاوني دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 دقائق(. 21منشط لتنمية مهارة التخطيط التي يقوم عليها هذا اللقاء)

 قائداً لها، وتختار المهمة التي سوف تقوم بها، ثم توزيع األدوار على المجموعة مع التنسيق مع المجموعات األخرى .سوف يقام في نهاية هذا األسبوع الحفل الختامي للبرنامج، ويجب على كل مجموعة أن تعين 
 وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجية

 .عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 .(دقيقتان) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (. دقائق 01)لهن  الراجعة التغذية وتقديم السابق للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
 : )الجدول (. اآللية(  دقيقة 05: الزمنية المدة)  الحل وتنفيذ العمل لتقسيم التخطيط-4
  العمل. سير بمتابعة المعلمة تقوم: اآللية( .. دقيقة 45 يخصص:)  الزمنية المدة،  العمل سير متابعة-5

 .تقدم لهم النصائح واالرشادات الالزمة  الجماعية أو الفردية كانت سواء الطالبات ومنتجات باألعمال الخاص
  

 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 حوار ونقاش

 كتابية
 المناشط. على الطالبات استجابات خالل من المالحظة بطاقة 

 بوربوينت يوضح التخطيط الذي قامت به المجموعات لتنفيذ يوم التوعية بشكل ناجح ومتكامل .إعداد عرض 
صعوبات التي يمكن أن تواجهه،  إعداد عرض بوربوينت تضع فيه كل مجموعة )مشكلتها ،حلها المختار، كيف توصلت له، كيف يمكن أن يسهم في حل المشكلة،  طريقة تنفيذه،  ال

 .ف يمكن أن تحل المشكلة (المنتج النهائي، كي
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   اجتماعي /شخصي المجال العلمي موضع التركيز :                        غرفة الموهوبات موقع التنفيذ :   االجتماعي الفضاءعنوان الوحدة :

0  2  3  4  5  6  7 × 8  6  01  00  02  
 المحتوى السمات الشخصية واالجتماعية مهارات التفكير البحث العلمي المهارات األساسية
 تقبل وجهات نظر اآلخرين تقويم الحجج  بناء قبول الحل

 
 حلول التواصل االجتماعي االلكتروني

 رقم اللقاء المرحلة   االستراتيجية مدة اللقاء
 الثاني عشر )األخير( التميز الحوار والمناقشة دقيقة 61

   التهيئة الذهنية :
 دقائق(.01مقطع فيديو عن البالك بيري  )

 *قومي الغرض الذي تم استخدام البالك بيري له.
 *قومي الموقف الذي انتهى به المقطع.

 والطالب خالل اللقاء ونوعية التكاليف الخارجيةوصف لدور المعلم 
 . عليه المتفق التقسم حسب المجموعات في التجمع يتم-0
 .(دقيقتان) االتفاقية بنود على التأكيد-2
 (.دقائق 01) لهن الراجعة التغذية وتقديم السابق )خطة برنامج التوعية المدرسي( للقاء التقويمية المهام في الطالبات مناقشة-3
 دقيقة (. 35جيه االستفسارات واألسئلة )تعرض كل مجموعة بالبوربوينت مشكلتها )المهمة التقويمية السابقة ( وحججها في فاعلية الحل، ثم يترك مجال للمجموعات لتقييم حججها وتو -4
 دقيقة ( اآللية : 31التدريب على يوم الحفل )-5

  .تتوجه الطالبات إلى المسرح وتعرض منتجاتها 
  لطالبات .يتم دعوة جميع المعلمات في المدرسة )الحاسب اآللي ، العلوم ، اللغة العربية ، الدين ، االجتماعيات ، الرياضيات ( لمشاهدة منتجات اثم 
 .تشرح كل مجموعة منتجها وكيف يسهم في حل مشكلتها 
  في ذلك .تقدم المعلمات نصائحهن إلى الطالبات كٌل في مجال تخصصه ، وتتناقش مع الطالبة 
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 أساليب التقويم مشاركة التالميذ
 حوار ونقاش

 كتابية
 األخذ بمالحظات المعلمات  والزميالت والتعديل بناَء عليها. 

 بطاقة المالحظة بناًء على استجابة الطالبات للمناشط.
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االختبار  

املعريف  

 القبلي

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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السم :ا           

أعرف أن أريد ماذا ماذا أعرف  ماذا أريد أن أعرف بعد ماذا تعلمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 التواصل االجتماعي االلكرتوني

 

 

 االختبار املعريف القبلي
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تتبعينه  يعندما تواجهك مشكلة في حياتك الشخصية أو المدرسية ما األسلوب الذ
؟ لحل هذه المشكلة  
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لو قدر لك العمل مع مجموعة من زميالتك إلنجاز مهمة مشتركة ..كيف سيكون 
التي تعتقدين أنها يجب أن يتحلى بها  السمات وما..؟شعورك اتجاه العمل الجماعي

  ؟ أعضاء الفريق لنجاح المهمة
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عندما يطلب منك إصدار حكم 
هناك إجراء  على موقف ما ... هل

 تتبعينه قبل إطالق حكمك ؟

 وماأهم معايير هذا اإلجراء؟
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بطاقة 

املالحظة 

 الصفية

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 (02اللقاء) (00اللقاء) (01اللقاء) (6اللقاء) (8اللقاء) (7اللقاء) (6اللقاء) (5اللقاء) (4اللقاء ) (3اللقاء) (2اللقاء) (0اللقاء ) المهارات
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 بطاقة املالحظة اليومية

الطالبة وتعطي الطالبة نسخة أخرى لتقيم الطالبة نفسها ذاتياً في نهاية كل لقاء تقيم المعلمة   
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معايري 

تقويم 

 املنتج

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 معايير تقويم منتجات الطالبات

 اسم الطالبة :

 المجموعة:

 3 2 0 المعيار
    قامت الطالبة باستشارة متخصصني ذوي عالقة باملشكلة. 

    .العلمي البحث ملهارات الطالبة استخدام املنتج من يتضح
    ظهرت شخصية الطالبة بوضوح يف املنتج.

    استفادت الطالبة من مصادر علمية متنوعة يف تصميم املنتج.
    مرفق شرح واضح آللية عمل املنتج.

    لدى الطالبة قدرة على اإلقناع بأمهية املنتج.
    روح املخاطرة لدى الطالبة.يتضح يف فكرة املنتج 

    قامت الطالبة بتصميم املنتج بنفسها.
    يراعي املنتج وجهات النظر املختلفة.

    يمت مراعاة الشكل اجلمايل اخلارجي للمنتج.
    فكرة املنتج أصيلة ضمن مستواها العمري.

    يتوافر عنصر املرونة يف املنتج.
    املنتج عن طريق أفكار متعددة.وصلت الطالبة إىل هذا 

    قابلية املنتج للتطبيق.
    ساهم املنتج يف حل املشكلة .

    يعود املنتج على الطالبة بالفائدة.

    يعود املنتج على اجملتمع بالفائدة.
    يعكس املنتج حتقق أهداف الربنامج.

  المجموع
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االختبارات  

 الدينامية

الربنامج التدرييب القائم على التقييم الديتامي لتنمية 

 التفكري الناقد
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 االختبار األول

 أنموذج )أ(
 

 

 

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء بحل الفقرات

 هذا األنموذج ليس اختباراً وإنما تدريب لالختبار.-0
 ال تجيبي الفقرات حتى تشرح لك المعلمة المطلوب في كل فقرة.-2
 إذا لم تعرفي اإلجابة اسألي المعلمة لتخبرك طريقة الحل.-3
 عند إجابتك لكل فقرة ال تنسي أن تكتبي كيف توصلت إلى الحل ؟-4
 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة :
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يرى بعض الناس أنه ينبغي على مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي وضع بياناهتم الشخصية احلقيقية ، بينما يرى 
 هؤالء املستخدمون أنه ينبغي عليهم أالن يكتبوها .

كتابة البيانات الشخصية احلقيقية ملستخدمي شبكات التواصل ، وسببني مؤيدين لعدم كتابة اكتيب سببني مؤيدين لضرورة  
 البيانات الشخصية احلقيقية.

 دواعي كتابة البيانات الشخصية :

1-....................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

 دواعي عدم كتابتهم لبياناهتم احلقيقية :

1-....................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

 

 اكتيب ثالثة أشياء تكونني متأكدة منها يمام التأكد يف الصورة التالية .وأي األشياء اليت لست متأكدة منها ؟
 
 
 
 
 
 

 
 أنا متأكدة من :

1-....................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

 

1 

2 
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3-....................................................................................................... 

 أنا لست متأكدة من :

1-....................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

3-....................................................................................................... 

 

 بقاً ، واليت انتقلت إىل دولة أخرى .تريدين التواصل مع زميلتك يف الدراسة سا
 ما اخلصائص اخلمس املهمة اليت ستفكرين فيها قبل اختيارك لوسيلة االتصال ؟

 اخلصائص هي:

1-....................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

3-....................................................................................................... 

4-....................................................................................................... 

5-....................................................................................................... 

 

 قيمي السلوكيات التالية )صحيحة ، خاطئة( .

 ي دون البحث عن مصدرها ألهنا موثوقة.أخذ املعلومات من شبكات التواصل االجتماع-1

 عند استخدام شبكات التواصل االجتماعي أتوخى احلذر من األشخاص الذين ال أعرفهم .-2

 ال بأس عندما أكون مع أسريت يف جلسة ، أن أتواصل مع صديقايت يف البالك بريي يف الوقت ذاته. -3

 

3 

1 
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 إىل تصل االجتماعية الشبكات مستخدمي من حقيقية جملموعة( Survey) مسحية دراسة أجريت لقد
 الشبكات مع تعاملهم وراء من املستخدمني دوافع حول تركزت سؤال(، 21) من الدراسة وتتكون مستخدم(،388)

 اتصال على البقاء بغرض االجتماعية الشبكات تستخدم املستخدمني عينة من (%7,77)أن  و جد االجتماعية، وقد
 يف القدمية العالقات تنشيط إعادة هدف جاء واألسرة، ينما العمل حميط يف احلاليني واملعارف األصدقاء مع وتواصل

 ال قليلة نسبة أن الدراسة عنها يمخضت اليت املثرية املؤشرات املستخدمني. من عينة من (%5,66بنسبة) الثانية املرتبة
 جديدة. عالقات بناء هبدف االجتماعية الشبكات تستخدم املستخدمني عينة من (%38الـ ) تتعدى

 بناًء على املقطع السابق مت التوصل إىل التفسريات التالية ، حددي ما إذا كانت هذه التفسريات صحيحة أم خاطئة :

 أغلب مستخدمي شبكات التواصل يكون هدفهم التواصل مع أصدقائهم احلالني.-1

 إقامة عالقات جديدة.كثري من مستخدمي شبكات التواصل يعزفون عن -2

 معظم مستخدمي شبكات التواصل ال خيشون من التواصل مع شخصيات جمهولة مسترتة عرب احلاسب اآليل.-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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 االختبار األول

 أنموذج )ب(
 

 

 

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء بحل الفقرات :

لك تلميحات تساعدك على  إذا لم تعرفي اإلجابة اسألي المعلمة لتقدم-0
 الحل.

 الحل ؟ إلى توصلت كيف تكتبي أن تنسي ال فقرة لكل إجابتك عند-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة :
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 مليون( 588) مستخدميه عدد وبلغ العامل، يف شعبية االجتماعي التواصل مواقع أكثر  ”بوك فيس”  موقع يعد
 كانت واليت والبحثية العلمية للدراسات مادة إىل حتول كما املتحدة، الواليات خارج من منهم % 78 مستخدم،

 جيعل اإلنرتنت عرب االجتماعي التواصل شبكات استخدام أن إىل أشاروا الذين االملان النفس علماء دراسة  أبرزها
 بكلية راينكه ليونارد زميلها مع بالتعاون أجرهتا )زابينه( للباحثة دراسة يف وجاء وصراحة، انفتاحاً  أكثر املستخدم

 بوك فيس موقع مثل االجتماعي التواصل مواقع أحد على الشخصية بياناته من الكثري يذكر من أن ،”ميديا هامبورغ“
 من باملزيد يدلون الذين األشخاص أن الدراسة وتؤكد.”الذاتية املصارحة على أكرب نفسية قدرة عام بعد لديه تصبح“

 من تبني أنه غري. عام نصف خالل أكثر أصدقاء جيمعون االجتماعي التواصل صفحات يف أنفسهم عن املعلومات
 تتم فالتزال احلقيقية الصداقات . أما“ محيمة صداقات منها تكونت قلما الصداقات هذه أن أيضاً  الدراسة خالل

 كما كشفت هذه الدراسة عن أن الفيسبوك يزيد من العزلة لدى األفراد..”االنرتنت عن بعيداً  وتستمر
 3.5) عددهم يبلغ حيث املوقع، مستخدمي عدد ناحية من عربياً  األوىل املرتبة يف تأيت مصر أن الدراسة وذكرت
 يف”فيسبوك“ يف سكاهنا ثلث يشرتك اليت املغرب حتل مث الثانية، املرتبة يف السعودية تليها فيسبوك، يف مشرتك مليون(

 تصل فيما منه، العربية النسخة يستخدمون العريب العامل يف فيسبوك مستخدمي من٪ 23 أن إىل وأشارت.الثالثة املرتبة
 25 الـ سن دون املستخدمني من٪ 58 أن الدراسة بينت كما٪.58 إىل االنكليزية النسخة يستخدمون الذين نسبة

 .النساء من هنن  فقط املوقع مستخدمي من٪ 37و واليمن، وتونس ولبنان واألردن وفلسطني املغرب يف معظمهم
 ميكن الدور هذا اإلنرتنت، شبكة مستخدمي لدى ومهماً  عاماً  دوراً  احلالية الفرتة يف االجتماعية الشبكات وتلعب

 يقوم اليت املعلومات كمية وكذلك االجتماعية، الشبكات واستخدام تصفح يف املستخدم يقضيها اليت باملدة تلخيصه
 .وتبادهلا ونشرها املواقع تلك يف بضخها املستخدمون

 قراءتك للمقالة السابقة أجييب عن األسئلة التالية :بعد 

 قيمي املصدر الذي ذكرته املقالة .-1

...............................................................................................................
..................................................................................................... 

 ما رأيك يف تكوين الصداقات عرب هذه الشبكات ؟ وملاذا ؟-2

...............................................................................................................

...............................................................................................................
................................................................................................ 

1 

2 



228 
 

 

 

 استخرجي استنتاجني صحيحني وآخرين خاطئني من املقالة.-3

 االستنتاج الصحيح -أ

.......................................................................................................... 

 نتاج الصحيحاالست-ب

.......................................................................................................... 

 االستنتاج اخلاطئ-ج

.......................................................................................................... 

 اخلاطئ االستنتاج-د

.......................................................................................................... 

 

)سوف تقومني بإجراء دراسة عن انتشار استخدام املواقع االجتماعية يف الوطن العريب ( استخرجي من املقالة السابقة -4
 تك وثالث معلومات ليست بذات صلة.ثالث معلومات ذات صلة بدراس

 املعلومات ذات الصلة :

1-....................................................................................................... 

2-....................................................................................................... 

3-....................................................................................................... 

 املعلومات اليت ليست هلا صلة :

1-....................................................................................................... 

3 

1 
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2-....................................................................................................... 

3-....................................................................................................... 

 

 أي هذه التفسريات صحيحة وأيها خاطئة :

 املوقع(. مستخدمي عدد ناحية من عربياً  األوىل املرتبة يف تأيت )مصر 

 نية ؟ألهنا من أكثر الدول  العربية كثافة سكا -1

 ألن معظم املصريني ميتلكون أجهزة احلاسب ؟-2

 ألن مصر من أكثر دول العامل العريب تطوراً يف استخدام التقنية ؟-3

 

)يعتقد البعض بأن اإلكثار من استخدام الفيسبوك يؤدي إىل العزلة على حني يرى آخرون أنه يزيد من العالقات  
 االجتماعية لدى األفراد(.

 مؤيدين للرأي األول ، وسببني مؤيدين للرأي اآلخر. اذكري سببني

 الرأي األول :

...............................................................................................................
...............................................................................................................

................................................................................................ 

 الرأي الثاين :

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................. 
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 االختبار األول

 أنموذج )ج(
 

 

 

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء بحل الفقرات :

هذا هو االختبار الحقيقي ال يسمح لك بطلب المساعدة اعتمدي على -0
 قدراتك الفردية في الحل.

 الحل ؟ إلى توصلت كيف تكتبي أن تنسي ال فقرة لكل إجابتك عند-2
 

 

 

 

 

 

 

 

الطالبة :اسم   
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 التعليلقومي السلوكيات التالية ؟ مع 
 أكل الوجبات السريعة.-1

..........................................................................................................2-
 استخدام الطاقة النووية.

.......................................................................................................... 
 التدواي بالطب البديل.-3

.......................................................................................................... 
 
 

 نورة فتاة  مطيعة تبلغ الثالثة عشرة من عمرها ، مطيعة لوالديها ، وقد نشأت يف مدينة األحساء.
 العبارة السابقة أي التفسريات التالية صحيحة وأيها خاطئة ؟بناًء على 

 مجيع فتيات اإلحساء مطيعات لوالديهم ؟-1
 نورة حتب والديها ؟-2
 نورة حمبوبة من قبل زميالهتا يف الصف ؟-3
 

املزارعون أنه يعتقد بعض الناس أنه ينبغي على املزارعني أال يرشوا مبيدات حشرية على حماصيلهم، على حني يعتقد 
 ينبغي عليهم رشها. اكتيب سببني مؤيدين لضرورة عدم رش املزارعني حماصيلهم ، وسببني مؤيدين لضرورة رشهم هلا.

 *دواعي عدم رش املزارعني حملاصيلهم :
1-...................................................................................................... 
2-....................................................................................................... 

 *أسباب ضرورة رش املزارعني حملاصيلهم :
1-...................................................................................................... 
2-....................................................................................................... 
 

 ؟ منها متأكدة لست اليت األشياء وأي. التالية الصورة يف التأكد يمام منهما متأكدة اكتيب شيئني تكونني

1 

2 
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 : من متأكدة أنا
1-....................................................................................................... 
2-....................................................................................................... 
 
 : من متأكدة لست أنا
1-....................................................................................................... 
2-....................................................................................................... 

 
 

ليلعبوا هبا . اذكري ثالث مواصفات مهمة سنوات  5-3أنت مطالبة بتصميم لعبة جديدة تناسب األطفال من سن 
 ينبغي أن تتصف هبا هذه اللعبة ؟ واذكري السبب وراء كل اختيار :

 الصفة:....................................................................................................

 السبب....................................................................................................

 الصفة.....................................................................................................
 ..............................................................السبب......................................

 .....................................................................................................الصفة
 ....................................................................................................السبب

 
 

 







 

1 
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 االختبار الثاني

 أنموذج )أ(
 

 

 

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء بحل الفقرات :

 هذا األنموذج ليس اختباراً وإنما تدريب لالختبار.-0
 ال تجيبي الفقرات حتى تشرح لك المعلمة المطلوب في كل فقرة.-2
 اسألي المعلمة لتخبرك طريقة الحل.إذا لم تعرفي اإلجابة -3
 الحل ؟ إلى توصلت كيف تكتبي أن تنسي ال فقرة لكل إجابتك عند-4
 

 

 

 

 

 

 





 اسم الطالبة :
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لتقارير وسائل اإلعالم األجنبية، فند مؤسس فيس بوك ورئيسه التنفيذي مارك زوكربريج بعض تقارير وسائل  وفقاً 
لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  ةشبكة اجتماعية يف العامل غري مفتوحن فيس بوك أكرب إ عالم يوم األربعاء قائالً اإل

 عاما. ثالثة عشر


 تساؤالتك اليت توضحني هبا نقاط الضعف يف هذا اخلرب ؟ ضعي تساؤلني على األقل:أهم ورد هذا اخلرب يف صحيفة . ما

1-.................................................................................................. 

2-................................................................................................... 

 

االفرتاضية، فيجب عليهم استخدام البالك بريي   أماكنهم يف إليهم والوصول الشباب توجيه باملعروف األمر هيئة دور
 كوسيلة تواصل مع الشباب وتوجيههم حنو اخلري. 

 هل تؤيدين استخدام الدعاة للبالك بريي يف نصحهم للشباب ؟
 قيمي احلجج التالية اليت يمت صياغتها بناًء على السؤال السابق: )حجة قوية ، حجة ضعيفة (.

 ًء أساسياً من حياة الشباب اليوم.نعم، ألن التقنية أصبحت جز -1

 ال، ألن يف استخدامهم له تشجيع للشباب على اقتناء البالك بريي.-2

 نعم، ألنه البد للدعاة مواكبة التقنية يف سبل دعوهتم وإرشادهم.-3

 

 طة.الطالبات الاليت يدخلن الفيسبوك بكثرة مفرطة مهمالت لدراستهن ، نورة تستخدم الفيسبوك بكثرة مفر 
 من خالل العبارة السابقة صنفي النتائج التالية إىل صحيحة وغري صحيحة. 

 نورة مهملة يف دراستها.-1

 مفرطة هن أكثر طالبات املدرسة إمهاالً يف دراستهن. بكثرة الفيسبوك يدخلن الاليت الطالبات -2

 الطالبات الاليت يستخدمن البالك بريي يستخدمن الفيسبوك بكثرة مفرطة.-3
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 حتب نورة األلعاب االلكرتونية.-1
 وقد اكتشفت  موقعاً على االنرتنت فيه الكثري من األلعاب التفاعلية .-2
 فأعجبت به.-3
 وأصبحت تدخله يومياً  بعد انتهائها من املذاكرة.-4
 وتلعب بشكل مستمر حىت وقت النوم.-5
 وعند سؤال معلمة نورة عن مستواها الدراسي.-6
 طالبة جمتهدة. أجابت أهنا-7
 وعند سؤال أمها عن عالقتها بأسرهتا.-8
 أجابت األم بأن عالقة نورة مع أخواهتا ضعيفة.-9

 يف القصة السابقة تسبب حدثان يف حدوث أحداث أخرى . ضعي خطاً حتت السبب ودائرة حول األثر )النتيجة(.

 

 هلا بدخول شبكات التواصل االجتماعي بكثرة . إذا كانت الفتاة جمتهدة يف دروسها، على والديها أن يسمحوا
 فيما يلي عدة افرتاضات مبنية على العبارة السابقة حددي إذا ما كانت مقبولة أو غري مقبولة :

 اآلباء ال يسمحون بدخول بناهتم لشبكات التواصل االجتماعي.-1

 الفتاة اجملتهدة ال تدخل شبكات التواصل االجتماعي.-2

 بناهتن اجملتهدات دخول شبكات التواصل االجتماعي.يسمح اآلباء ل-3

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 



236 
 

 

 االختبار الثاني

 أنموذج )ب(
 

 

 

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء بحل الفقرات :

 على تساعدك تلميحات لك لتقدم المعلمة اسألي اإلجابة تعرفي لم إذا-0
 .الحل

 الحل ؟ إلى توصلت كيف تكتبي أن تنسي ال فقرة لكل إجابتك عند-2
 

 

 

 

 

 

 

 



 اسم الطالبة :
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خيلو أي عرض تقدميي يعاجل الشبكات االجتماعية من إحصائيات خمتلفة تتعلق بعدد مستخدمي هذه اخلدمة أو تلك 
على  املهمةأو مدى فاعلية شبكة أو تأثري أخرى. لكن بالرغم من االنتشار الواسع لبعض اإلحصائيات و األرقام 

 .ميكن تأويل و تفسري إحصائية معينة على غري حقيقتها إنهاإلنرتنت، إال أنه جيب أن ي نظ ر إليها بعني احلذر، حيث 
كل اإلحصاءات و التحليالت اليت ترافقها، بل   تنبذى عكس ما قد يفهم من الفقرة السابقة، فاألمر ال يتعلق بدعوة عل

مع شبكة اإلنرتنت أنه  ةاذ الكثري من القرارات أو لبناء خطط معينة. املشكلبالعكس حنتاج فعال إىل اإلحصائيات الخت
و بإجراء حبث سريع ميكن الوصول إىل إحصائيات تثبت كل واحدة منها عكس ما تثبته األخرى. و عليه السؤال الذي 

 عليها. يطرح نفسه هو: ملن جيب أن نستمع ؟ من جيب أن نصدق ؟ و ما اإلحصاءات اليت جيب أن نعتمد
  مشكلة املصادر

أهم العوامل اليت جتعل من إحصائيات الشبكات االجتماعية مثرية للتشكيك أهنا تصدر عن الشبكات االجتماعية 
نظرنا إليها كما تريد الشبكة  إذاو تتسم أغلب هذه اإلحصائيات بالتضخيم، و إليكم بعض األمثلة اليت ، نفسها

نظرنا إليها من وجهات نظر خمتلفة أو أضفنا إليها  إذافإهنا تعطي انطباعا ممتازا، لكن االجتماعية املعنية أن ننظر إليها 
 : إحصائيات صادرة من مصادر أخرى فإن ذلك االنطباع ما يلبث أن خيتفي

 Facebookمليون عضو على  688
ساب النشيط للح Facebook. تعريف Facebookعن العدد الفعلي ملستخدمي يتساءل العديد من املواقع بدأ 

يوما املاضية. لكن  38هو احلساب الذي قام صاحبه بتسجيل الدخول أو القيام بأي من النشاطات عليه خالل الـ 
ال مينع امتالك أكثر من حساب لنفس الشخص، كما أن العديد من احلسابات  Facebookمن ناحية أخرى فإن 

من بني املفارقات العجيبة امللحوظة  كذلكيمنع ذلك.   Facebookحقيقيني بالرغم من أن قوانني  اً ال يمثل أشخاص
مليون 58,4(يشريون أن باريس هي املدينة اليت يسكنون فيها وصل إىل  نأن عدد األعضاء الذي Facebookعلى 
 رغم أن العدد الفعلي لسكان باريس ال يتجاوز نصف هذا العدد. (عضو

 …لكن رغم ذلك تبقى اإلحصائيات مهمة 
عليها لبناء  ناتلك اإلحصائيات من مغالطات إال أهنا تبقى مصدرا مهما للبيانات اليت ميكن اعتماد نعم مهما حوت

 اسرتاتيجية تسويقية ، أو خطة عمل تعتمد على الشبكات االجتماعية ، لكن جيب األخذ يف احلسبان ما يلي:
 اختيار املصادر املوثوقة:

على أن تبين دراستك على معلومات   ،ماد على مصادر قليلة موثوقةجيب اختيار املصادر و حبذر، فمن األفضل االعت
 حمدود على بعض املدونات. و اليت قد يكون بعضها عبارة عن سرب لآلراء مت على نطاق” متضاربة“كثرية 

 معركة األرقام لتحديد من األكرب
يهدف بشكل  Facebookيظهر جليا أن حضور بعض العالمات التجارية على الشبكات االجتماعية و خاصة 

و هي املعركة اليت تفقد معناها بشكل كبري ملا يتم الرتكيز بشكل  Fansأكرب لتجميع أكرب عدد ممكن من املتتبعني 
 أكرب على العدد و ليس على احملتوى املفيد الذي يقدم هلؤالء املتتبعني.
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استهالكها لكن جيب أن يكون ذلك  الشاي و القهوة من املفيدك: إحصائيات الشبكات االجتماعية   خالصة القول
.باعتدال

 

 اقرئي المقالة السابقة جيداً ثم أجيبي على األسئلة  الخمسة التالية

 

 ضعي تساؤلني تبينني هبما نقاط الضعف يف هذه املقالة :
1-....................................................................................................... 
2-....................................................................................................... 

 
 

 املقبولة يف العبارات التالية :حددي االفرتاضات املقبولة وغري 
 إحصائيات الشبكات االجتماعية غري موثوق هبا.-1
 ال توجد إحصائيات صحيحة.-2
 األفراد ال يتحرون الدقة يف اختيار مصادر معلوماهتم. -3
 

 Facebook خاصة و االجتماعية الشبكات على التجارية العالمات بعض حضور أن جليا يف املقطع )يظهر
 يتم ملا كبري بشكل معناها تفقد اليت املعركة هي ، و Fans املتتبعني من ممكن عدد أكرب لتجميع أكرب بشكل يهدف
املتتبعني( تسبب حدث يف حدوث  هلؤالء يقدم الذي املفيد احملتوى على ليس و العدد على أكرب بشكل الرتكيز

 أحداث أخرى . حددي السبب والنتيجة املرتتبة عليه.
 السبب....................................................................................................
 النتيجة....................................................................................................

 
 

 (.  باعتدال ذلك يكون أن جيب لكن استهالكها املفيد من القهوة و يكالشا االجتماعية الشبكات )إحصائيات
 ميزي النتائج الصحيحة وغري الصحيحة املرتتبة على املقولة السابقة:

 كل املشروبات تضر إذا مل يتم استخدامها باعتدال.-1
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 شرب الشاي والقهوة غري مفيد.-2
 إحصائيات شبكات التواصل قد تكون مفيدة. -3
 

 

 

 )هل جيب منع استخدام اإلحصائيات املوجودة على شبكات التواصل االجتماعي؟ (.
 قيمي احلجج التالية واليت مت صياغتها بناًء على السؤال السابق: ) قوية ، ضعيفة (.

 نعم ، ألن معظم الشبكات تقوم بتضخيم عدد مستخدميها. -1
 تيجية تسويقية .ال ، ألهنا مفيدة حيث ميكن االستفادة منها عند بناء اسرتا -2
 نعم ، ألهنا تصدر عن الشبكات االجتماعية نفسها. -3
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 االختبار الثاني

 أنموذج )ج(
 

 

 

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء بحل الفقرات :

هذا هو االختبار الحقيقي ال يسمح لك بطلب المساعدة اعتمدي على -0
 قدراتك الفردية في الحل.

 الحل ؟ إلى توصلت كيف تكتبي أن تنسي ال فقرة لكل إجابتك عند-2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الطالبة :
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 حول ودائرة السبب حتت خطاً  ضعي.  األخرى األحداث من واحد حدوث يف واحد حدث تسبب التالية القصة يف
 : يلي فيما(  النتيجة) األثر

 ،السمك ليصيد البحرية إىل ولد ذهب-1
 .له صديقٍ  مع ذهب-2
 .اخلضراء التوت مثار بعض من أكل-3
 .مسكة أية يصطد مل-4
 . متأخراً  البيت إىل عاد-5
 .شديداً  مرضاً  مرض التايل اليوم يف-6
 

 : الرأي من احلقيقة التالية العبارات يف ميزي
 .القمر من أكرب الشمس-1
 .األمساك حلوم من ألذ املاعز حلم-2
 .مؤذية احلشرات كل-3
 .القمر من لنا أمهية أكثر الشمس-4
 .املقبل العام العامل يف الناس سيزداد-5
 .املقبل العام اليابان يف أرضية هزة ستحدث-6
 

 كل الطالبات املوهوبات خملصات يف عملهن ، نورة طالبة موهوبة.
 : صحيحة وغري صحيحة إىل التالية النتائج صنفي السابقة العبارة خالل من
 .عملها يف خملصة غري نورة-1
 .عملهن يف خملصات غري املوهوبات الطالبات بعض-2
 .عملها يف خملصة نورة-3
 

 سنوات ؟ 18هل من الضروري وضع قانون مينع عمل األطفال حتت سن 
 .( ضعيفة حجة ، قوية حجة: )السابق على السؤال بناءً  صياغتها يمت اليت التالية احلجج قيمي

 .العمل أعباء لتحمل وجسدياً  نفسياً  مستعدين غري ألهنم ، نعم-1
 . العمل على صغرهم من يعتادوا أن جيب ألنه ، ال-2
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 .تعليمهم على يركزوا أن جيب السن هذه يف ألهنم ، نعم-3
 

 

كتب معلم هذه الرسالة إىل حمرر صحيفة قاصداً التأثري يف الرأي العام، ومع ذلك فمن املمكن نقدها من وجوه خمتلفة 
 خطاً حتت الكلمات اليت تعتقدين بإمكانية نقدها بطريقة أو بأخرى .. ضعي 

افرتضي أنك حتبني التوقيت الصيفي وأن عليك حماورة هذا املعلم . ما تساؤالتك اليت تبينني هبا نقاط الضعف يف هذه 
 الرسالة ؟

، كدنا نسمع التنهد الدال على  )عندما أوشك التوقيت الصيفي على االنتهاء مرة أخرى يف األسابيع القليلة املاضية
االرتياح عند األغلبية الساحقة من املعلمني وأولياء األمور والطالب . نعم أعرف أنه من سنوات أعجبت األغلبية هبذا 

التدخل الذي يدعو للسخرية يف أسلوبنا يف ضبط الوقت . اآلن وقد تعلمنا من التجارب املريرة املشاكل العديدة اليت 
التوقيت . وأعرتف بأنه مازال هناك عدد ضئيل من الذين يودون االستمرار مع هذا التفكري البائد . ولكن  أوجدها هذا

ماذا عن باقي املعلمني وأولياء األمور والطالب ؟ من املفرتض أن يكون هذا من الشورى اليت تعين أن ما يتمناه األغلبية 
 لمني ال يفضلون ذلك وأن أمهات التالميذ يكرهنه(.ينبغي أن يكون هدفاً سامياً . أنا متأكد بأن املع

 األسئلة :
.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
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الناقد التفكير مقياس(: 6)ملحق  

 

 

 

 

 

 اقرئي اإلرشادات التالية ليسهل عليك التعامل مع محتوى المقياس:

هذا االختبار خمسة أقسام مستقلة ويجب مراعاة التعليمات الخاصة  يتضمن -1
 بكل قسم.

 هذه الصفحة حتى يؤذن لك. يتقلب ال -2

التعليمات الخاصة به بدقة تامة،  اقرئي ،على أسئلة كل قسم يقبل أن تجيب -3
 وكذلك المثال التوضيحي لطريقة اإلجابة.

 من محو اإلجابة السابقة تمامًا. يتأكد ،في تغيير إحدى إجاباتك يإذا رغبت -4

 عليه. يدون أن تجيب ؤاالً س يال تترك  -5

ةبيانات الطالب  

______________________________________اإلسم:  

______________________________________المدرسة:  

______________________________________الصف:  

______________________________________:تاريخالميالد  
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 األول االختبار

 االفتراضات تمييز
 :تعليمات

ويأتي بعد كل عبارة عدة افتراضات  ,كل تمرين في هذا االختبار بعبارة يبدأ     
ما إذا كان كل افتراض يمكن األخذ به حسب ما جاء في  يوعليك أن تقرر  ,مقترحة

ذا اعتقدت المربع  ئيامل ,أن االفتراض يتمشى مع ما جاء في العبارة يالعبارة أم ال. وا 
ذا اعتقدت واردالذي أمام رقم االفتراض ) في ورقة اإلجابة ( تحت كلمة   أن. وا 

الذي أمام رقم االفتراض في  طامأل المربع ,االفتراض ال يتمشى مع ما جاء في العبارة
. وفيما يلي مثال يوضح كيف تمأل المربعات في ورقة وارد غيرورقة اإلجابة تحت كلمة 

 اإلجابة.

 

 

 

 

 
 

 مثال: طالما كان الطفل في سن مبكرة فإن على اآلباء 

االفتراض              يتسـامحوا عـند قيامه بأعماـل يعتـبرها اآلباء خاطئة.  أن  

افتراضات مقترحة:                                        وارد                    غير وارد   
                    

 غير متسامحين مع أبنائهم.                                 اآلباء -2

 في سن مبكرة ال يدركون  األطفال -3

 ة.أعمالهم خاطئ أن

  األطفال ال يخطئون.  -2

 √ 

√ 

 

 

 √ 
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 أن التلفزيون من أفضل الوسائل التعليمية إال أنه ال يصلح لكل مجاالت التعليم. مع (:1) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 يصلح التلفزيون لكل مجاالت التعليم. -2

 توجد وسائل تعليمية أخرى غير التلفزيون. -3

 أفضل من التلفزيون. خرىالوسائل التعليمية األ -2

 السلوك اإلنساني سلوك حيواني. بعض (:2) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 السلوك.يشترك اإلنسان والحيوان في بعض مظاهر  -4

 الحيواني يتسم بالعدوانية. كالسلو  -5

 السلوك اإلنساني يتسم بالمرونة. -6

بالتعاون أن يعمل جماعة من الناس من أجل تحقيق هدف مشترك، على سبيل  يقصد (:3) العبارة
المثال يتعاون الناس من أجل الحصول علىى كسىب مشىترك، أو للىدفا  عىن أنفسىهم، أو لمسىاعدة 

 اآلخرين ... الخ.

 المقترحة: االفتراضات

 التعاون مسألة سهلة موجودة بين كل الناس. -7

 أهداف هدامة مما نهى عنه الدين هو تعاون سلبي.التعاون من أجل تحقيق  -8

 عندما تتالقى آراء جماعة من الناس في هدف مشترك نقرر أنهم على قدر كاٍف من التعاون فيما بينهم. -9

 عالقة الطفل بأبويه هي األساس الذي يبني عليه عالقاته مع اآلخرين فيما بعد. إن (:4) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 يلعب الوالدان دورًا هامًا في حياة الطفل االجتماعية المستقبلية. -21
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 الطفل له شخصيته المستقلة ويبني عالقاته مع اآلخرين بنفسه. -22

 هناك تأثير قليل من جانب الوالدين في حياة الطفل االجتماعية. -23

 الناس ممن يتعرضون للمرض النفسي قد يتعرضون للمرض العقلي. بعض (:5) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 يصاب بالمرض النفسي. أنهو الذي يمكن  اإلنسان -22

 الممكن أن يتسبب المرض النفسي في حدوث المرض العقلي والعكس صحيح. من -24

 مرضى نفسيين. اكل المرضى العقليين كانو  -25

 أنشأنا نظمًا تعليمية حديثًة، فإنا نضمن المحافظة على التقدم التكنولوجي. إذا (:6) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 ننعم اآلن بالتقدم التكنولوجي. -26

 لم نعمل على إنشاء نظٍم تعليميٍة حديثة, فإننا سوف نتعرض إلى تأخر تكنولوجي. إذا -27

 سوف يضمن لنا المحافظة على التقدم التكنولوجي.إذا كانت لدينا نظم تعليمية حديثة, فإن هذا  -28

الوصىىفات الطبيعيىىة تفيىىد فىىي عىىالك اإلنسىىان أكثىىر مىىن األدويىىة التىىي يقررهىىا  بعىىض (:7) العبىىارة
 الطبيب.

 المقترحة: االفتراضات

 كل الوصفات الطبيعية تضر بصحة اإلنسان. -29

 األطباء ال يعرفون الوصفات الطبيعية. -31

 الوسائل األخرى تفيد في عالج اإلنسان غير األدوية التي يقررها الطبيب.هناك بعض  -32

 .لن يدعو سامي لحفلته أسامة (:8) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 أسامة تخرج هذا العام من الجامعة. -33



247 
 

 

 اآلن. ميأسامة ال يحب سا -32

 لم يقم أسامه حفلته بعد. -34

 

الحىىظ، ألن عملىىه قريىىب مىىن منزلىىه، ولهىىذا فلىىيس لديىىه مشىىاكل فىىي  نإبىىراهيم حسىى  (:9) العبىىارة
 المواصالت.

 المقترحة: االفتراضات

 ليس عند العاملين مشاكل في المواصالت. -35

 .مواصالتإذا مارسنا النظام فلن يكون هناك مشاكل في ال -36

 يكون العاملون سيئو الحظ إذا كان العمل في منطقة بعيدة عن المنزل. -37

 العاقل هو من يقود سيارته بسرعة مناسبة. اإلنسان (:11) العبارة

 المقترحة: االفتراضات

 ال بد لإلنسان أن يكون عاقاًل حتى يقود سيارته بسرعة مناسبة. -38

 لدى اإلنسان األحمق إدراك كاف ليتعلم أن يقود سيارته بسرعة مناسبة. ليس -39

 فهو إنسان عاقل. س/كم61من يقود سيارته بسرعة  -21
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 الثاني االختبار

 التفسير
 :تعليمات

تمرين فيما يلي يتكون من عبارة قصيرة تتبعها عدة نتائج مقترحة. افترض  كل     
والمشكلة هي أن  ,أن كل شيء وارد في العبارة صادق االختبارلتحقيق الهدف من هذا 

كل نتيجة مقترحة تترتب على المعلومات الواردة في العبارة  كانتتحكم على ما إذا 
 منطقيًا وبغير شك كبير أم ال.

 ,بدرجة معقولة من اليقين العبارةإذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة تترتب على      
ذا كنت تعتقد أن النتيجة المقترحة  ,مترتبة النتيجةفامأل المربع الذي أمامها تحت كلمة  وا 

فامأل المربع الذي أمامها تحت كلمة  ,من اليقين قولةال تترتب على العبارة بدرجة مع
 . فيما يلي مثال يوضح كيف تمأل المربعات في ورقة اإلجابة.مترتبة غيرالنتيجة 

 

 
 

 

 

 
 .طالق حالة 181 و زواج، حالة 1821 حوالي 8002 عام خالل سجلت أنه ما دولة في للتعداد تقدير في جاء -11

حصل خالد على الدرجة العظمى في مادة الرياضيات في امتحان نهاية السنة, ولقد درس  :مثال
 النتيجة                               . اإلمام الطحاويخالد في مدرسة 

                       مترتبةغير                   مترتبة                                           مقترحة: نتائج

 طالب هذه المدرسة حصلوا على             جميع -2

                                 الدرجة العظمى في مادة الرياضيات.       

 أن يكون خالد متفوقًا في جميع محتمل -3

 .المواد
  طالب محبوب من كل زمالئه. خالد -2

 √ 

 √ 

√  
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حالىة  1274حىوالي  2118في تقدير للتعداد في دولة ما أنه سجلت خالل عام  جاء (:1) العبارة
 حالة طالق. 321زواك، و 

 مقترحة: نتائج

 الحصول على الطالق مسألة سهلة في هذه الدولة. -22

النسبة السابقة ال تزال صحيحة, فإن الذين يتزوجون سيبلغون حوالي أربعة أمثال الذين يحصلون على  نتإذا كا -23
 الطالق كل سنة.

 نسبة الطالق في هذه الدولة مرتفعة جدًا. -22

نهايىىة العىىام الدراسىىي، أجىىري اختبىىار فىىي مىىادة الرياضىىيات فحصىىلت التلميىىذة سىىارة  فىىي (:2) العبىىارة
وقىىد درسىىت سىىارة وأمىىاني فىىي  ة،درجىى 25درجىىة، بينمىىا حصىىلت التلميىىذة أمىىاني علىىى  31علىىى 

 مدرستين مختلفتين.

 مقترحة: نتائج

 من  ُمَدرسة أماني. لمحتمل أن تكون ُمَدرسة سارة أفض -24

 أماني ولهذا فقد حصلت على درجة أكبر. كانت سارة أذكى من -25

استخدمتها ُمَدرسة  يالرياضيات أفضل من الطريقة الت يسكانت الطريقة التي استخدمتها ُمَدرسة سارة في تدر  -26
 أماني.

المسئولون عن التعليم في مدارسنا بتدريس اللغة االنجليزية ذلىك ألنهىا الوسىيلة  يهتم (:3) العبارة
 الوحيدة لدراسة ثقافة الشعوب التي نتعلم لغتها.

 مقترحة: نتائج

يجب أن ال توجـه عنايـة خاصـة لدراسـة اللغـة االنجليزيـة دون اللغـات األجنبيـة األخـرى, بـل ندرسـها جميعـًا علـى  -27
 قدر المواساة.

 االنجليزية. غةال يمكن أن نستغني عن دراسة الل -28

 يجب أن يتعلم األجانب اللغة العربية في مدارسهم مقابل أن نتعلم االنجليزية في مدارسنا. -29
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يحصىىلون علىىى المجمىىو   الالعامىة  انويىىةعىىددًا كبيىىرًا مىىن الطىالب النىىاجحين فىىي الث إن (:4) العبىارة
الذي تقبله الجامعات، ويتجهىون إلىى إعىادة االمتحىان عامىًا بعىد فخىر. وفىي هىذا ضىيا  لكثيىر مىن 

 الطاقات البشرية كان يمكن استغاللها بصورة أفضل.

 مقترحة: نتائج

 أغلبية الطلبة الناجحين في الثانوية العامة ال يدخلون الجامعات. -41

ــه بعــض الطلبــة يعيــدون  -42 امتحــان الثانويــة العامــة مــرتين وثــالث مــرات قبــل أن يحصــلوا علــى المجمــوع الــذي تقبل
 .عاتالجام

 السماح للطالب بدخول امتحان الشهادة الثانوية أكثر من مرة يحتاج إلى إعادة نظر. -43

الغربيىة الحديثىة إلىى اكتسىاب بعىض شىبابنا لتقاليىد وعىادات الغىرب. فىي  ارةالحضى أدت (:5) العبارة
 الوقت الذي يتمسك فيه اآلباء بتقاليدنا وعاداتنا وأخالقنا العربية.

 مقترحة: نتائج

 عاداتنا أفضل من عادات الغربيين. -42

 اآلباء مخطئون تمامًا ألنهم ال يسايرون الحضارة الغربية الحديثة. -44

 وتقاليدنا. داتناوتقاليده, ولنا عا عاداتهللغرب  -45

كىىل مىىن  كبهىىابدراسىىة مقارنىىة بىىين الحىىوادر التىىي ارت السىىعوديةإحىىدى الصىىحف  قامىىت (:6) العبىىارة
، وقىد تبىين أن سىائقي في محافظىة األحسىاء 2118خالل عام  الباصات ووسائق ،سائقي السيارات

 .فقطحادثة  164 الباصاتحادثة، بينما ارتكب  سائقو  341السيارات قد ارتكبوا 

 مقترحة: نتائج

 .محافظة األحساءفي  الباصاتأن سائقي السيارات قد ارتكبوا حوادث أكثر مما ارتكبها سائقو  -46

 .محافظة األحساءفي  الباصاتعدد سائقي السيارات أكبر من عدد سائقي  -47

 .محافظة األحساءالقيادة من سائقي السيارات في  عدأكثر التزامًا بقوا الباصاتسائقو  -48
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أن اإلسرائيليين جبناء وهذا وحده يضمن لنىا  1973معارك حرب أكتوبر عام  أوضحت (:7) العبارة
 الفوز في أي معركة قادمة معهم.

 مقترحة: نتائج

 ال يمكن أن تصل إلى مستوى كفاءة األسلحة العربية. اإلسرائيليةاألسلحة  -49

 يجب أن نعمل باستمرار على تدريب جنودنا وتطوير أسلحتنا انتظارًا لمعركة قادمة. -51

 لم تتقدم البشرية بالقدر الكافي في وسائل المحافظة على السالم كما تقدمت في وسائل اندالع الحروب. -52

، الكفاحيتفوقون على أطفال مدرسة  األنجالاختبارات الذكاء أن أطفال مدرسة  أظهرت (:8) العبارة
 .دار العلوم ولكنهم لم يحصلوا على درجات مرتفعة كأطفال مدرسة

 مقترحة: نتائج

كمجموعة يحصلون على درجات أعلى ألنهم ولدوا بذكاء فطري أعلى من ذكاء أطفال  العلوم دارأطفال مدرسة  -53
 .الكفاحو  األنجالمدرستي 

 .الكفاحو  األنجالهي في المتوسط أكثر ذكاًء من أسر أطفال مدرستي  العلوم دارأن أسر أطفال مدرسة  -52

وهــذا يــبثر بــدوره فــي  الكفــاحو  األنجــالعلــى تعلــيم أفضــل مــن أطفــال مدرســتي  العلــوم داريحصــل أطفــال مدرســة  -54
 أداء االختبارات.

إحىدى الدراسىات أن األطفىال اإلنىىار يتفوقىون علىى األطفىال الىذكور فىي الطالقىىة  بينىت (:9) العبىارة
 اللغوية بينما يتفوق الذكور على اإلنار في القدرة الحسابية.

 مقترحة: نتائج

 كل اإلناث أفضل من الذكور في قواعد اللغة. -55

 كل الذكور أقل طالقة لغوية من اإلناث. -56

 الطفل وكل من طالقته اللغوية وقدرته الحسابية.أن هناك عالقة بين جنس  -57
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مىىا يكىىون مزدحمىىًا بالسىىكان  ادةعىى نىىةعلمىىاء االجتمىىا  الحضىىري أن وسىىط المدي بىىين (:11) العبىىارة
والمتاجر ويقل االزدحام كلمىا بعىدنا عىن منطقىة الوسىط، إال أن المنىاطق المتاخمىة للمىدن عىادة مىا 

 تكون مزدحمة بأولئك الوافدين إليها من الريف ممن ينتمون إلى الطبقات االجتماعية الدنيا.

 :حةمقتر  نتائج

 طبقات اجتماعية دنيا. نكل أهل الريف م -58

 كل أهل المدن من طبقات اجتماعية عليا. -59

 بعض من يأتون إلى المناطق المتاخمة للمدن هم من الطبقات االجتماعية الدنيا. -61
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 الثالر االختبار

 المناقشات تقويم
 :تعليمات

كل تمرين في هذا االختبار بسبال, ويأتي بعد كل سبال عدة إجابات.  يبدأ     
 والمطلوب منك هو أن تحكم على كل إجابة هل هي قوية أم ضعيفة.

 هي اإلجابات الهامة والتي تتصل مباشرة بالسبال. القوية: اإلجابات

ية هي اإلجابات التي ال تتصل مباشرة بالسبال أو تكون ذات أهم الضعيفة: اإلجابة
 قليلة فيما يتعلق بالسبال.

امأل المربع الذي أمام رقمها في ورقة اإلجابة تحت  ,فإذا كنت ترى أن اإلجابة قوية     
. فيما ضعيفةامأل المربع تحت كلمة  ,ضعيفة بة. أما إذا كنت ترى أن اإلجاقوية كلمة

 يلي مثال يوضح كيفية مأل المربعات في ورقة اإلجابة.

 

 

 

 

 

 

                                               هل من الضروري وضع قانون لتحديد األجور بين العمال وأصحاب العمل؟  :مثال

                                                         اإلجابة                                             

                       ضعيفة                    قىويىة                                       مقترحة: إجابات

 من واجب الدولة حماية العمال.  ألن: نعم -2

 يقررونها بأنفسهم. دترك هذه لألفرا فيجب: ال -3

 فوسائل اإلعالم والتوجيه يمكن أن تحقق :ال -2

  الغاية. هذه

√ 

 

 

√ 

 

 

 √ 
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 اآلن؟ التعليم من أفضل الماضي في التعليم هل -11

 إذا كانت مؤهلة لذلك؟ طبتعمل المرأة في مهنة ال نيمكن أ هل(:1) السؤال

 مقترحة: إجابات

 المرأة تعمل اآلن في كافة الميادين. :نعم -62

 ألن المرأة قد تخجل من مواجهة العمليات الجراحية الخاصة بالرجال. :ال -63

 ألن مسئولية األم األولى هي تربية أطفالها. :ال -62

 من الواجب أن يذاكر التالميذ دروسهم وفق جدول منظم واحد؟ هل(:2) السؤال

 مقترحة: إجابات

 في االستذكار بطريقتهم الخاصة. غباتهمدائمًا أن يحققوا ر  طيعونحتى يتعلم التالميذ أنهم ال يست :نعم -64

 حتى يتعود التالميذ على الدقة والنظام. :نعم -65

ـــولهم واتجاهـــاتهم  :ال -66 ـــذاكر التالميـــذ دروســـهم وفـــق مي ـــى ذلـــك يجـــب أن ي ـــين التالميـــذ وعل ـــاك فـــروق فرديـــة ب فهن
 الخاصة.

 سرح؟التلفزيون كأداة تثقيفية أفضل من الم هل(:3) السؤال

 مقترحة: إجابات

 ألن الممثلين يظهرون على المسرح بأنفسهم. :ال -67

 يستطيعه المسرح. ماالفالتلفزيون يمكن أن ينقل إلى المشاهد  :نعم -68

 فالتلفزيون متعة سهلة مريحة. :نعم -69

 يجب أن ننشئ جمعيات خيرية لجمع بعض أموال األغنياء لصالح الفقراء؟ هل(:4) السؤال

 مقترحة: إجابات

 بدون هذه األموال لن يعيش الفقراء. ألنه: نعم -71

 الترفيه. دواتالكثير من الكماليات وأ مألن الفقراء ينقصه :نعم -72
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 الخاص. هألن دخل كل فرد إنما يحصل عليه بمجهود :ال -73

 

 

 تتعلم الفتاة؟ أنمن الضروري  هل(:5) السؤال

 مقترحة: إجابات

 ألن التعليم ينمي عند الفتاة حب المناقشة والشخصية المستقلة. :ال -72

 فالفتاة تعرف أمورها الدينية والمعيشية عن طريق التعليم. :نعم -74

 ألن الفتاة سوف تكون في النهاية ربة بيت. :ال -75

 ينبغي أن نسمح لألبناء بمناقشة فبائهم في بعض شئونهم الخاصة دون حرك؟ هل(:6) السؤال

 مقترحة: إجابات

 فاحترام اآلباء فوق كل اعتبار. :ال -76

 فاألبناء تتبلور شخصياتهم عن طريق هذه المناقشات. :نعم -77

 تبثر على شخصياتهم تأثيرًا سلبيًا. فإنهاأعطوا حرية كاملة  األن األبناء إذ :ال -78

 اآلن؟ لتعليمالتعليم في الماضي أفضل من ا هل(:7) السؤال

 مقترحة: إجابات

 البرامج الدراسية وطرق التدريس تحسنت كثيرًا في هذه األيام. ألن: ال -79

 ألن مواد الدراسة كانت أصعب منها عن اآلن. :نعم -81

 فالتالميذ كانوا أكثر طاعة لمدرسيهم عن اآلن. :نعم -82

 من الضروري تطوير صناعاتنا اليدوية إلى صناعات فلية؟ هل(:8) السؤال

 :مقترحة إجابات

 بركب الحضارة. نلحقحتى  :نعم -83
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 الصناعات اليدوية تفقد قيمتها إذا صنعت بطريقة آلية. فبعض: ال -82

 والجهد. قتحتى نوفر الكثير من الو  :نعم -84

 

يجىىب أن يتطىىور التعلىىيم الثىىانوي بحيىىر ال يكىىون الهىىدف الوحيىىد هىىو االلتحىىاق  هىىل(:9) السىىؤال
 بالجامعة؟

 مقترحة: إجابات

 فبدون التعليم الجامعي ال ترتقي األمم. :ال -85

 ثم االزدهار والتقدم. نيمكن تخريج الفنيين الالزمين لتطوير الصناعات وزيادة اإلنتاج وم حتى :نعم -86

 فرصته في التعليم الجامعي. لفال بد لكل فرد في المجتمع أن ينا :ال -87

 مهمة المدرسة الوحيدة هي تعليم المواد الدراسية؟ هل(:11) السؤال

 مقترحة: إجابات

 ألنه بدون المواد الدراسية لن تنشأ المدارس. :نعم -88

 للمدرسة غير تعليم المواد الدراسية. خرىفهناك مهام أ :ال -89

 الدراسية. لموادألن المعيار الرئيسي اللتحاق التلميذ بالجامعة هو مقدار ما يحصل عليه من مجموع في ا :نعم -91
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 الرابع االختبار

 االستدالل
 :تعليمات

كل تمرين في هذا االختبار من عبارتين يأتي بعدهما عدة نتائج مقترحة.  يتكون     
اقرأ  مالعبارتين صحيحتين تمامًا, حتى لو كانت إحداهما أو كانتا معًا ضد رأيك, ث اعتبر

امأل المربع الذي أمام رقم  ,النتيجة األولى, فإذا وجدت أنها مشتقة تمامًا من العبارتين
. أما إذا وجدت أنها غير مشتقة من صحيحةالنتيجة في ورقة اإلجابة تحت كلمة 

 ,صحيحة غيرالذي أمام رقم النتيجة في ورقة اإلجابة تحت كلمة امأل المربع  ,العبارتين
 وهكذا. 

 التالي يوضح كيفية ملء المربعات في ورقة اإلجابة. المثال

 

 

 

 

 

 

 

                                                   وطنه.  نع يدافعكل شجاع هو من يدافع عن وطنه, وليد  :مثال

                                                            النتيجة                                                                    

                       صحيحة غير                    صحيحة                                               :إذن

 الناس تحب الدفاع عن أوطانها.  كل -2

 شجاع. وليد -3

  جبان. وليد -2

√ 

 

√ 

 

√ 
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 المجتهدون في مادة الفيزياء مثابرون، محمد طالب مجتهد في الفيزياء. الطلبة (:1) العبارة

 :إذن

 محمد طالب مثابر. -92

 المجتهدون في الفيزياء أكثر تحصياًل في المدرسة. -93

 المجتهدون في الرياضيات مجتهدون في الفيزياء. -92

 الفنانين موهوبون، بعض الفنانين غير فخورون بأنفسهم. كل (:2) العبارة

 :إذن

 كل الموهوبين فنانين. -94

 ليس بين الفخورين بأنفسهم من هو موهوب. -95

 الموهوبين فنانين. ضبع -96

تالميذ المدرسة الثانوية يدرسون اللغة االنجليزية، بعض تالميىذ المدرسىة الثانويىة  كل (:3) العبارة
 يدرسون اللغة األلمانية.

 :إذن

 كل الذين يدرسون اللغة االنجليزية تالميذ في المدرسة الثانوية. -97

 بعض الذين يدرسون اللغة االنجليزية يدرسون اللغة األلمانية. -98

 اللغة األلمانية ال يدرسون اللغة االنجليزية.كل الذين يدرسون  -99

الىىذين يميلىىون إلىىى المىىرح يحبىىون مشىىاهدة التلفزيىىون، بعىىض النىىاس ال يحبىىون  كىىل (:4) العبىىارة
 .زيونمشاهدة التلف

 :إذن

 مشاهدة التلفزيون. بونالذين ال يميلون إلى المرح ال يح -211
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 المرح.الذين يحبون مشاهدة التلفزيون يميلون إلى  -212

 .نمشاهدة التلفزيو  حبليس بين من يميلون إلى المرح من ال ي -213

 

 الوزراء مخلصون في العمل، بعض الوزراء من أساتذة الجامعات إذن. كل(: 5) العبارة

 :إذن

 كل أساتذة الجامعات من المخلصين في العمل. -212

 بعض المخلصين في العمل من أساتذة الجامعات. -214

ُُ أساتذة جامعات.كل  -215  الوزراء هم أصاًل

 نعومل الطفل معاملة حسنة فإنه ينشأ ميااًل إلى معاملة اآلخرين بالمثىل، كثيىر مى إذا (:6) العبارة
 الناس عوملوا معاملة حسنة في طفولتهم.

 :إذن

 فال بد أنه عومل معاملة حسنة في طفولته. نةإذا كان الشخص يميل إلى معاملة اآلخرين معاملة حس -216

 كثير من الناس يميلون لمعاملة اآلخرين معاملة حسنة. -217

 عومل الطفل معاملة سيئة فإنه يعامل اآلخرين معاملة سيئة أيضًا. إذا -218

نجحىوا فىي دراسىتهم، طىارق لىم  )نظام المقررات(  تالميذ المدرسة الثانوية الشاملة كل (:7) العبارة
 ينجح في دراسته.

 :إذن

 طارق درس في مدرسة ثانوية غير شاملة. -219

 نتيجة المدرسة الثانوية الشاملة أفضل من نتيجة مدرسة طارق. -221

 طارق درس في المدرسة الثانوية الشاملة. -222

 خريجي كليات الطب أذكياء جدًا، إبراهيم خريج كلية الطب. كل (:8) العبارة
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 :إذن

 الذكاء. توسطإبراهيم م -223

 متوسطوا الذكاء. طببعض خريجي كليات ال -222

 إبراهيم ذكي جدًا. -224

 

 العرب كرماء، بعض العرب مخلصين في العمل. كل (:9) العبارة

 :إذن

 ليس بين البخالء من هو عربي. -225

 المخلصين في العمل كرماء.كل  -226

 بعض المخلصين في العمل كرماء. -227

 .ديرشكل غير مست (س)الدوائر أشكال مستديرة،  جميع (:11) العبارة

 :إذن

 بيضاوي. (س)الشكل  -228

 متوازي أضالع أو معين. (س)الشكل  -229

 ليس بدائرة. (س)الشكل  -231
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 الخامس االختبار

 االستنتاك
بفقرة تشتمل على بعض الوقائع عليك أن تعتبرها صحيحة,  االختباركل تمرين في هذا  يبدأ     

الصحة  منعلى حده, وقدر درجته  تاجوبعد كل فقرة ستجد عددًا من االستنتاجات. اختبر كل استن
أو الخطأ. ستجد في ورقة اإلجابة أمام رقم كل استنتاج خمسة مربعات يوجد أعالها الكلمات الخمسة 

 .تماماً  خاطئ ,خطبه محتمل ,ناقصة بيانات ,صدقه محتمل ,تماماً  صادقالية: الت

كل استنتاج وحدد درجته من الصحة والخطأ في ضوء الكلمات الخمسة السابقة. فإذا  اقرأ     
يوضح كيفية  يوهكذا. المثال التال ,تماماً  صادقاعتقدت أنه صادق تمامًا امأل المربع تحت كلمة 

 في ورقة اإلجابة. تملء المربعا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهاية األسبوع في إحدى المدن. واختار التالميذ في هذا  في ألف من تالميذ الصف األول الثانوي اجتماعًا اختيارياً  حضر :مثال
االجتماع موضوعات حول العالقات بين الشعوب ووسائل تحقيق سالم عالمي دائم ليناقشوها, ألنهم شعروا بأنها من أكثر 

                                                                                                                                                                                الموضوعات أهمية في الوقت الحاضر.

             تماماً  خاطئتمامًا  محتمل صدقه  بيانات ناقصة  محتمل خطؤه   صادق                             مقترحة ستنتاجاتا

 . سنة 29,31سن معظم هبالء الطالب بين  يتراوح -2

 جميع أنحاء العالم. منهبالء التالميذ  جاء -3

 التالميذ مشكالت تتصل بالعالقات بين ناقش -2

 فقط. العمال
 بعض تالميذ الصف األول الثانوي أن مناقشة  شعر -4

 السالم عمل هام مفيد. قيقالبشر ووسائل تح بين
 لديهم  -الذين حضروا االجتماع-التالميذ هبالء -5

 أشد بالنواحي اإلنسانية أو بالمشكالت  اهتمام
 عن معظم طالب الصف األول الثانوي. االجتماعية

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
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مسابقة بين مجموعة من الطىالب الختيىار الطالىب المثىالي. وكانىت النتيجىة أن  أقيمت (:1) العبارة
 نال شريف أغلبية األصوات، بينما حصل الطالب اآلخرون على عدد أقل نسبيًا من األصوات.

  مقترحة استنتاجات

 صالحين للقيادة الطالبية. رالطالب اآلخرون غي -232

 هو أحسن الطالب من الناحية العلمية. يفشر  -233

 شريف هو أكثر الطالب إخالصًا لزمالئه. -232

 شريف يحب جميع أفراد أسرته ويبادلونه هذا الحب. -234

 وغير متفوقين اجتماعيًا. اً الطالب اآلخرون متفوقون علمي -235

ثانويىة وكىان الفصىل فىي  مدرسىةفي االبتكىار علىى تالميىذ أحىد الفصىول ب راختبا طبق (:2) العبارة
هذا االختبار فوق المتوسط. كما أظهرت نتيجة االختبار أن التالميذ الحاصلين علىى درجىات عاليىة 

 فيه هم أوائل الفصل في المواد الدراسية.

  مقترحة استنتاجات

 هناك عالقة وثيقة بين درجة االبتكار والتفوق في الدراسة. -236

 من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المبتكر. كنال يتم -237

 لو طبق هذا االختبار على تالميذ مدرسة ابتدائية لحصلنا على نفس النتيجة. -238

 التالميذ المبتكرون أذكياء. -239

 ال يتمكن من االلتحاق بالمدرسة الثانوية سوى التلميذ المتفوق في المواد الدراسية. -221

الفضىىاء فىىي معظىىم دول العىىالم فىىي اتجىىاهين، أبحىىار يقىىوم بهىىا الجانىىب  ارأبحىى تسىىير (:3) العبىىارة
العسكري ويفرض عليها ستار كثيف من السرية، وأبحار تقوم بها الهيئات العلمية لجمع معلومات 

 عن الفضاء يمكن أن تفيد البحر العلمي واألغراض السلمية.

  مقترحة استنتاجات

 ال ضرورة له. علميةاألبحاث الهذا االزدواج في  -222
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 الجانب العسكري تختلف عن أبحاث الهيئات العلمية. بحاثأ -223

 يستفيد الجانب العسكري من أبحاث الهيئات العلمية بينما ال تستطيع األخيرة ذلك. -222

 التعاون بين الجانب العسكري والهيئات العلمية يساعد على تقدم أبحاث الفضاء. -224

 الجانب العسكري تسير في اتجاه الدمار بينما تسير أبحاث الهيئات العلمية في اتجاه الخير. أبحاث -225

األطفال باإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم ألن ذلك يحميهم مىن  نأطباء األسنا ينصح(: 4) العبارة
 تسوس األسنان.

  مقترحة استنتاجات

 مضار.اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم له أيضًا  -226

 اإلقالل من أكل الحلوى قبل النوم عالج كاٍف لمرض تسوس األسنان. -227

 يكفي جدًا لوقاية األطفال من مرض تسوس األسنان أن يمنعوا من أكل الحلوى. -228

 .لنومليست هناك أية مسببات أخرى لمرض تسوس األسنان سوى اإلكثار من أكل الحلوى قبل ا -229

 األطفال مصابون بمرض تسوس األسنان. توجد نسبة كبيرة من -241

ال زالت جمو  كثيرة من أهىل الريىف علىى الىرغم مىن المشىروعات العديىدة التىي أدخلىت  (:5) العبارة
عليه تتجه إلى المدن جريىًا وراء فرصىة العمىل فىي الصىناعات الجديىدة، وترتىب علىى ذلىك أن زادت 

 ا.مشكالت المدينة في قطاعي اإلسكان والمواصالت وغيرهم

  مقترحة استنتاجات

 فرص العمل في المدن أكثر منها في الريف. -242

 يحصل العامل في المدينة على أجر أكير من الذي يحصل عليه في الريف. -243

 ال يأتي إلى المدينة إال العامل العاطل. -242

 نسبة الزيادة في المشروعات العمالية في المدن أكبر منها في الريف. -244

 زيادة المشروعات العمالية في الريف تساعد على حل مشكلتي اإلسكان والمواصالت بالمدن. -245
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 واجب العلماء أن يرفعوا الشعب إلى علمهم وأال يهبطوا بعلمهم إلى الشعب لسببين: (:6) العبارة

 أن مستوى الشعب يجب أن يرتفع دائمًا. األول:

 أن العلم يجب أن يحتفظ بحقائقه وأال يهبط بمستواه. الثاني:

  مقترحة استنتاجات

 ما ينطبق على العلم في هذه الفقرة ينطبق أيضًا على األدب والفن والفلسفة. -246

 أحد أهداف العلم الرئيسية هي رفع مستوى الشعب.-247

 الهبوط بالعلم يبدي إلى هبوط مستوى الشعب نفسه. -248

 العلم بحقائقه أهم من فهم الشعب له.احتفاظ  -249

 ارتفاع مستوى الشعب ينتج من ارتفاع مستوى العلم. -251
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 جليسر للتفكير الناقد –مفتاح تصحيح اختبار واطسون 

 االختبار األول: تمييز اإلفتراضات
 غير وارد وارد االفتراض العبارة غير وارد وارد االفتراض العبارة
 
2 

2    
6 

26   
3   27   
2   28   

 
3 

4    
7 

29   
5   31   
6   32   

 
2 

7    
8 

33   
8   32   
9   34   

 
4 

21    
9 

35   
22   36   
23   37   

 
5 

22    
21 

38   
24   39   
25   21   

 االختبار الثاني: التفسير
 غير مترتبة مترتبة النتيجة العبارة غير مترتبة مترتبة النتيجة العبارة

 
2 

22    
6 

46   
23   47   
22   48   

 
3 

24    
7 

49   
25   51   
26   52   
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2 

27    
8 

53   
28   52   
29   54   

 
4 

41    
9 

55   
42   56   
43   57   

 
5 

42    
21 

58   
44   59   
45   61   

 االختبار الثالث: تقويم الحجج
 ضعيفة قوية اإلجابة العبارة ضعيفة قوية اإلجابة العبارة
 
2 

62    
6 

76   
63   77   
62   78   

 
3 

64    
7 

79   
65   81   
66   82   

 
2 

67    
8 

83   
68   82   
69   84   

 
4 

71    
9 

85   
72   86   
73   87   

 
5 

72    
21 

88   
74   89   
75   91   

 االختبار الرابع: االستدالل
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 غ صحيحة صحيحة النتيجة العبارة غ صحيحة صحيحة النتيجة العبارة
 
2 

92    
6 

216   
93   217   
92   218   

 
3 

94    
7 

219   
95   221   
96   222   

 
2 

97    
8 

223   
98   222   
99   224   

 
4 

211    
9 

225   
212   226   
213   227   

 
5 

212    
21 

228   
214   229   
215   231   

 االختبار الخامس: االستنتاج
صادق  االستنتاجات العبارة

 تماماً 
محتمل 
 صدقه

بيانات 
 ناقصة

محتمل 
 خطؤه

خاطىء 
 تماماً 

 
 
2 

232      
233      
232      
234      
235      

 236      
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3 

237      
238      
239      
221      

 
 
2 

222      
223      
222      

صادق  االستنتاجات
 تماماً 

محتمل 
 صدقه

بيانات 
 ناقصة

محتمل 
 خطؤه

خاطىء 
 تماماً 

224      
225      

 
 
4 

226      
227      
228      
229      
241      

 
 
5 

242      
243      
242      
244      
245      

 
 
6 

246      
247      
248      
249      
251      
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 المعرفية المعتقدات مقياس(: 7)ملحق

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقياس املعتقدات املعرفية 

 تعليمات:

 

( عبارة وأمام كل منها مخسة اختيارات، 23املعرفية، حيوي املقياس )لقد صمم هذا املقياس جلمع بيانات حول معتقداتك 

حتت اخليار لذي يعرب عن )×( املطلوب منك أن تقرئي كل عبارة ، ومن ثم حتددي مدى موافقتك عليها بوضع إشارة 

 اعتقادك .

_____________________________________________________________ 

 لية:وإليك اإلرشادات التا

 ال توجد عبارات صحيحة وعبارات خاطئة .-

 األول. عال تستغرقي وقتا طوياًل يف عبارة واحدة، إذ أن أصدق انطباع يتمثل باالنطبا-

 ال يوجد وقت حمدد لإلجابة .-

 

 الباحثة 

 نورة فريد امللحم

 اسم الطالبة :
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تنطبق إلى حد  تنطبق   تنطبق تماماً  العبارة الرقم
 ما

تنطبق على  ال ال تنطبق 
 اإلطالق.

      أقبل  أحياناً  اإلجابات من املعلمة كما هي حىت لو مل أفهمها.   1
      أعتقد أن املعلومات تبدو أسهل مما تشعرين هبا املعلمة . 2
      أرى أن الطلبة يف النهاية البد هلم أن يدركوا الصحيح من املعلومات  3
يف وقت قصري فيجب أن أستمر إذا مل أستطع فهم موضوع معني  4

 يف احملاولة .
     

      .  أعتقد أن القدرة على التعلم قدرة فطرية 5
      أركز يف دراسيت على األفكار الرئيسية أكثر من التفاصيل . 6
      أرى أن احلقائق العلمية ثابتة ثباتاً نسبياً. 7
أول مرة  أعتقد أين إذا حاولت فهم شيء ما فسوف أفهمه من 8

 أمسعه.
     

أعتقد أن بعض الطلبة يولدون ولديهم القدرة على التعلم اجليد  9
 ،بينما آخرون لديهم قدرة حمدودة على التعلم.

     

ال أعتقد أن اتباع اخلطوات العلمية املنطقية حلل مشكلة علمية  18
 . يوصلين بالضرورة حللها

     

أفضل أن أخترب صحة املعلومات اليت يف الكتاب إذا كان لدي   11
 كانت لديَّ معرفة سابقة باملوضوع.

     

      أعتقد أن الطلبة املتفوقني يفهمون املعلومات بسرعة . 12
أعتقد أن الطلبة املتوسطني يف التحصيل ييقون متوسطني طوال  13

 حياهتم مهما اجتهدوا .
     

      الطالب الناجح  هو الذي حيفظ كثرياً من املعلومات .أعتقد أن  14
      أعتقد أن بإمكاين أن أصدق كل ما أقرأه. 15
أعتقد أن التعلم عملية بطيئة يف بناء املعرفة .)أي أن التعلم حيدث  16

 تدرجيياً(
     

      أعتقد أن األذكياء ليس عليهم أن يذاكروا كثرياً  ليتفوقوا دراسياً. 17
      أرى أنين عندما أذاكر أحبث عن معلومات معينة. 18
      أفضل ألتفوق دراسياً  أال أكثر من األسئلة . 19
      أشعر أن تكرار قراءيت لفصل صعب من كتاب ال يعينين على فهمه  28
     أعتقد أن أفضل طريقة لفهم مادة معينة أن أعيد ترتيب األفكار  21
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 اليت تناسبين.فيها حسب الطريقة 
      أن يعطوا مقرراً عن مهارات الدراسة بةأعتقد أنه من املفيد للطل 22
أرى أن أفضل ما يف املواد العلمية أهنا ال حتتمل إال إجابة واحدة  23

 صحيحة .
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 السيرة الذاتية

 فريد عبداهلل السليم الملحم نورة

 الدمام -اململكة العربية السعودية 

N.F.MULHIM@GMAIL.COM 

  8541112181رقم اجلوال :

 2888يف سنة  4.92صعوبات التعلم مبعدل  بكالوريوس جامعة امللك فيصل باألحساء ختصص  -
 و حىت اآلن. 2889طالبة ماجستري يف ختصص تربية املوهوبني من جامعة امللك فيصل منذ عام  -

 األهداف الوظيفية

 البيانات الشخصية

 مكان / تاريخ امليالد :
  اجلنس :

 احلالة االجتماعية :
 :اجلنسية

 1986- 1486اململكة العربية السعودية ، األحساء 
 أنثى

 متزوجة
 سعودية

 التعليم

 أن أكمل دراسايت العليا حىت احلصول على مرتبة أستاذ. -
 أن أقدم إسهامات علمية وعاملية متميزة قي جمال تربية  املوهوبني  -
 .أن أساهم يف يمو وتطور اجلامعة اليت أنتمي إليها حىت تكون من أرقى اجلامعات عاملياً  -
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 السيرة الذاتية
 

Operating System 

Programming 

Hardware 

Networking 

Technical Skills 

 
 
 

2008 

 
 
 
 
 

 
 

2990 
  
 
 
 
 

2911 

 
 

Working Experience 

2003 
  
2005-Current 
 

Skills 

 شهور. 4عملت معلمة لصعوبات التعلم يف وزارة الرتبية والتعليم باألحساء ملدة  -
 هـ1429التعيني برتبة معيد يف ختصص تربية املوهوبني عام  -
 هـ1438-1429عضو يف جلنة املعيدات بكلية الرتبية عام  -
-1429نة التفوق الثامن لطالبات جامعة امللك قيصل باألحساء عام عضو يف جل -

 هـ1438
 
 

 .ايلاإلشراف على طالبات الرتبية العملية ختصص صعوبات التعلم وحىت الوقت احل -
 ية اخلاصة.برت تدريس مقرر املقدمة يف ال -

 

 اإلشراف على طالبات الرتبية العملية ختصص إعاقة عقلية . -
 تدريس ممقرر املدخل إىل تربية املوهوبني . -

 عضو يف جلنة كنرتول االختبارات النصفية لكلية الرتبية جبامعة امللك فيصل. -

 الخبرات الوظيفية

 نورة فريد عبداهلل السليم الملحم

 الدمام -اململكة العربية السعودية 

N.F.MULHIM@GMAIL.COM 

  8541112181رقم اجلوال :

 أيمتع بشخصية قوية . -
 لدي قدرات قيادية عالية . -
 أيميز باإلخالص والتفاين يف العمل . -
 لدي طموح عايل وأهداف مستقبلية مميزة. -

 

 السمات الشخصية

 السيرة الذاتية



274 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورة فريد عبداهلل السليم الملحم

 الدمام -اململكة العربية السعودية 

N.F.MULHIM@GMAIL.COM 

  8541112181رقم اجلوال :

 شهادات

ساعة تدريبية يف جامعة وليام اند مريي بوالية  98تدرييب ملدة ثالث أسابيع بواقع  ضور برنامجح -
 فرجينيا بالواليات املتحدة األمريكية  .

الصيفية احمللية باملركز الوطين ألحباث املوهبة حضور الربنامج التدرييب ملشريف برامج موهبة اإلثرائية  -
 واإلبداع جبامعة امللك فيصل ملدة أربع أيام .

 حضور الربنامج التدرييب بعنوان ) أساليب تقوية الذاكرة واستخداماهتا ( ملدة يومني. -
حضور الربنامج التدرييب بعنوان ) مهارات البحث العلمي ( ملدة يومني بواقع عشر ساعات  -

 تدريبية .
 حضور الربنامج التدرييب لتهيئة املعيدين واملعيدات لالبتعاث اخلارجي ملدة أربع أيام .- -
املشاركة الفاعلة باحلضور واملناقشة يف الندوة العلمية للمركز الوطين ألحباث املوهبة واإلبداع اليت - -

 أ مبكراً(ه بعنوان ) رعاية املوهبة ... تبد1431/  19/6-16انعقدت خالل الفرتة 
 

 السيرة الذاتية


