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أوال :المقدمة.
يشهد العالم اليوم ثورة من التقدم المعرفي والعلمي والتقني ,تظهرر انعكاسراتها فري شرتا م راحت الحيراة

احقتص ررادية والسياس ررية واح تما ي ررة والثقافي ررة ,وف رري ظ ررا هر ر ا التق رردم والتط ررور المتس ررار واحنفت ررال اإ الم رري
والثقررافي الحرررارع العررالمي ,تصرردر احهتمررام وررالموهووين والموررد ين ور ررايتهم معررالم النهرررة ,وح ررر ااسررا

فرري ونيررة الم تمعررات الوا يررة ,والسرا ية لمواكوررة ركررت التطررور والتقرردم؛ و لررل لمررا له ر ة الف ررة مررن دور ح يمكررن
ت اها أثرة في التقدم ,وحا إشكاليات الحياة المختلفة ,في صر أطلق ليه صر المعرفة.
وقد تعددت مظاهر العناية والموهووين ور ايتهم ,ورد ا مرن ا تمراد أسراليت حديثرة فري الكشرف والتعررف
لريهم ,انتقرراح إلررا تحديررد مرواهوهم توامكانرراتهم وحا رراتهم ,لتو يرره توارشرراد معلمرريهم وأوليررا أمررورهم ,وصرروح إلررا
تقررديم الوررام والمنهررا التروويررة الملويررة ححتيا رراتهم لررا الصرعيد الشخصرري واح تمررا ي والمهنرري والمهررارع؛
مما يحقق توفير ر اية شمولية تؤدع إلا تنمية مواهوهم تواودا اتهم.
وقرررد شر ررهدت ر ايرررة الموهر ررووين والمملكر ررة تطر ررو ار ملحوظر ررا ,ور ررد ا وص ررياثة وثيقر ررة سياس ررة التعلررريم ر ررام
(()0791سياسة التعليم والمملكة ,)0791,إنتقاح للدراسة الوحثية ام( )0797والتي نت

نها مقرايي

مقننرة

لل كا واإودا وما يتوا م مع الوي ة السعودية ,إرافة إلا إ داد ورنام ين ت ريويين في العلوم والرياريات ,ثم
تطويررق و ررام الكشررف ررام (( )0771النررافع ,والقرراطعي ,والرررويان ,والحررا مي ,والسررليم ,)0111,وتررو لررل

التطررور وشنشررا مؤسسررة الملررل ورردالع ي ور الرره للموهوررة واإورردا (موهوررة) ررام ( ,)0111ثررم إنشررا اإدارة

العام ر ر ر ر ر ررة لر ايرر ر ر ر ر ررة الموهرر ر ر ر ر ررووين ر ر ر ر ر ر ررام( ,)0110توانشر ر ر ر ر ر ررا اإدارة العام ر ر ر ر ر ررة لر اي ر ر ر ر ر ررة الموهوورر ر ر ر ر ررات ر ر ر ر ر ر ررام

(()0110المنتشر رررع0119,؛ الر ررو رة ,)0112,ومر ررؤخ ار إنشر ررا المرك ر ر الر رروطني اوحر ررا
ام( )0117و امعة الملل فيصا وااحسا .

الموهور ررة واإور رردا

و لررا الرررثم مررن أن احهتمررام وررالموهووين فرري المملكررة ورردأ من ر إو ررام وثيقررة التعلرريم ,إح أن العمررا لررا

ترروفير و ررام إث ار يررة خاصررة وهررم فرري مرردار التعل ريم العررام لررم يت رراو الثمرران سررنوات ,حي ر

قرردم أوا ورنررام

ت ريورري ررام (()0770النررافع وآخرررون ,)0111,إح أن الر ايررة الفعليررة للموهررووين والمملكررة مررن خررالا تقررديم

الورام اإث ار ية المدرسية ودأ فعليا ام (()0112ال غيمان0119 ,؛ال هني.)0119 ,

وو لل تعد المملكة متأخرة منيرا فري هر ا ال انرت؛ مقارنرة والردوا المتقدمرة ,والتري وردأت العمرا لرا

ترروفير وررام إث ار يررة مو هرة للموهررووين مررع أوا ررا القرررن العشررين؛ لر ا تتو رره ال هررود حاليررا فرري المملكررة العرويررة

الس ررعودية إل ررا إ ررداد ور ررام إث ار ي ررة حديث ررة الي ررة ال ررودة لر اي ررة الموه ررووين م ررن أونا ه ررا ومختل ررف خلفي رراتهم
احقتص ررادية واح تما ي ررة وال غرافي ررة ,م ررن خ ررالا مش رررو احس ررتراتي ية العروي ررة للموهو ررة واإو رردا ف رري التعل رريم
العام(احستراتي ية العروية للموهوة واإودا في التعليم العام .)0119,

3

ه ا وقد أثار تصرميم وتطروير الوررام اإث ار يرة المو هرة لر ايرة الموهرووين والملويرة ححتيا راتهم اهتمرام

الواحثين من مختلف دوا العالم ( ,)Davis, Rimm&Seigle, 2010و لل من خالا اح تماد لا ااطرر
والنظريررات العلميررة الترري ترررمن ترروفير الوي ررة المال مررة لتنميررة هر ة المواهررت ور ايتهررا (أوررو ررادو 0111 ,ت؛

قطناني ومري يق.)0117 ,

ووهر ر ا الص رردد يش ررير اادت الترو رروع إل ررا م مو ررة واس ررعة م ررن النم ررا

الترووي ررة ف رري تعل رريم الموه ررووين

كالورنررام اإث ار رري المدرسرري( )The schoolwide enrichment modelلرن ولرري و ارير

) ,&Reis,1982,2010التفر ر ر ر ر ر ر رروق ور ر ر ر ر ر ر ررال حر ر ر ر ر ر ر رردود( )Talents-Unlimitedلشر ر ر ر ر ر ر رريليكتر
) ,)Schilichter,1996,2009نم ررو

ال ررتعلم المس ررتقا(Model

Learning

(Renzulli-

 )Autonomousل ررور

ويررت ( ,)Betts, 2003وينمررا تتونررا المملكررة العرويررة السررعودية فرري ونيتهررا لو ررام الموهررووين مررن أونا هررا لررا

أنمو

الواحة اإث ار ي( ( (Oasis modelال غيمان.)0112 ,

ويؤكررد الحررروت ( )0777أن احخررتالف وررين النمررا

التروويررة فرري تعلرريم الموهررووين يتمثررا فرري ااسررا

المنطق رري الر ر ع وني ررت لي رره ,كالنظرير رات والفلس ررفات الت رري انطلق ررت منه ررا ,وهر ر ا م ررا يف ررت الم رراا الواس ررع أم ررام
الورراحثين والدارسررين لتطرروير وونررا الو ررام

( ,)Gardner,2006ونظريررة ال ر كا النررا

لررا أحررد

ه ر ة النظريررات ,كنظريررة رراردنر لل ر كا ات المتعررددة

لسررتيرنور ) ,(Sternberg,1999b,2010bوالحلقررات الررثال

لرن ولي(.)Renzulli,1978,2005a

أن استخدام مثا ه ة النظريات وشكا تطويقي واقعي؛ يؤدع إلرا تقلريا الف روة القا مرة ورين مرا يتعلمره

الفرد من معلومات ووين ما يوظفه من تلل المعلومات فري حياتره اليوميرة .وتعرد نظريرة الر كا النرا

مرن أهرم

تلل النظريات التي صممت وغية مسا دة الطلوة لا احستفادة القصوى من مرواهوهم وقردراتهم الترا يحترا ون

إليها في الحياة.

وم ررع ت اي ررد احهتم ررام وتروي ررة الموه ررووين ور ر رايتهم ف رري ص ررر المعرف ررة؛ تظه ررر الحا ررة الملح ررة إ ر ر ار

د ارسررات تعنررا وتصررميم وتطرروير الو ررام اإث ار يررة المو ه ررة لر ايررة الموهررووين؛ لتسررا د لررا تطرروير ق رردراتهم
توامكانراتهم ومرا يرتال م مرع الوي رة المحليرة المحيطرة وهرم ود ارسرة فا ليتهرا .لر ا تسرعا هر ة الد ارسرة الكشرف ررن
أثررر ورنررام إث ار رري قررا م لررا نظريررة ال ر كا النررا

وات اهاتهن نحوة.

فرري تنميررة القرردرات اإودا يررة لرردى الطالوررات الموهووررات

ثانيا :مشكلة الدراسة وأسئلتها.

يعر رراني الطلور ررة الموهوور ررون داخر ررا الصر ررفوف النظامير ررة ممر ررا يقر رردم لهر ررم مر ررن محتر رروى وأسر رراليت تر رردري

واسررتراتي يات ح تتوافررق مررع قرردراتهم العقليررة واإودا يررة ,كمررا يعررانون مررن أن حا رراتهم ح يررتم تلويتهررا وررالطرق

التقليدي ر ررة المتوع ر ررة؛ مم ر ررا يفق ر رردهم متع ر ررة ال ر ررتعلم ,كم ر ررا يفق ر ررد الم تم ر ررع ف ر رررا اإف ر ررادة م ر ررن ق ر رردراتهم تواو ر رردا اتهم
(الوغدادع0119,؛ ال غيمان 0119,؛ ديكسون ,مني وريف 0777/0771,؛ قطامي.)0101,
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وقد أكدت م مو ة واسعة من الدراسات العلمية ررورة تنويع تواثنا ط ارق تعليم الموهووين من خالا
لميرة لررمان تروفير الوي رة المال مرة لتنميرة هر ة المواهرت ور ايتهرا,
تقديم الورام اإث ار يرة المونيرة لرا أسر
س روا قرردمت ه ر ة الو ررام أثنررا الرردوام المدرسرري ,داخررا المدرسررة أو خار هررا ,أو فرري الفت ررة الصرريفية

(

ررروان,

0119؛ ال غيمان0119,؛ قطامي0101,؛ معا يني 0119,؛ ;Hoh,2008; Maker&Schiever,2009

Moon, Callahan &Brighton,2002; Renzulli &Reis,2010; VanTassel-Baska,2005).
وقررد تعررددت الو ررام اإث ار يررة المقدمررة للموهررووين فرري الم رراحت المختلفررة ,إح أن الو ررام الترري تعنررا
وتنميرة القردرات اإودا يررة تتخر مكانررة خاصرة وررين تلرل الوررام  ,إ يترر مرن ت ررارت الردوا المتقدمررة فري هر ا

الم رراا واسررتخدامها المتعمررق احررد

النظريررات فرري ونررا هر ة الوررام  ,ااهميررة الترري تحتلهررا القرردرات اإودا يررة

وكونها متطلورا أساسريا فري الوررام اإث ار يرة للطلورة الموهرووين((Sternberg,2010a؛ و لرل لمرا لهرا مرن دور

فا ررا ف رري تو ي رره س ررلوكيات الطلو ررة واس ررتثارة دوافعه ررم الداخلي ررة؛ لمتاوعر رة القر ررايا والمش رركالت والتعام ررا م ررع
التحديات؛ للوصوا إلا حلوا تسهم في تكيفهم مع متطلوات الحياة المعاصرة وفعالية ون ال ,وه ا ما يتماشا
مع العصر الحالي ال ع ثدى التغير المعرفي السريع السمة ااساسية له.

ونظ ار لتركي خطة احستراتي ية العروية للموهوة واإودا في التعليم العام لا تطوير الورام اإث ار ية

المقدمة للطلوة الموهووين ,وفقا احد

النظريات ودراسة أثرها(احستراتي ية العروية للموهوة واإودا

في

التعليم العام )0119,؛ تأتي ه ة الدراسة كاست اوة له ة الحا ة الملحة ,في محاولة لورع تصميم مقترل

ثر ي موني وفق أحد الد ا م التي يقوم ليها أنمو
لورنام إ ا
نظرية-ال كا -النا

الواحة اإث ار ي في ونيته الر يسة متمثلة في

(The-Theory-of-Successful-Intelligence)-لستيرنور

( ,)Sternberg,1999b,2010bوو لل تتمثا مشكلة ه ة الدراسة والسؤاا الر ي
ثر ي قا م لا نظرية ال كا النا
ما أثر ورنام إ ا

المتوسطة وات اهاتهن نحوة؟

اآلتي:

في تنمية القدرات اإودا ية لطالوات المرحلة

ووالتحديد تسعا ه ة الدراسة لإل اوة ن ااس لة اآلتية:

 -0ما أثر الورنام المقترل القا م لا نظرية ال كا النا
المتوسطة في محافظة ااحسا ؟

في تنمية القدرات اإودا ية لردى طالورات المرحلرة

 -0ما ات اهات طالوات الم مو ة الت ريوية نحو الورنام المقترل القا م لا نظرية ال كا النا

؟

5

ثالثا :أهداف الدراسة.
تهدف الدراسة الحالية إلا:
ثر رري ف رري ل ررم الطاق ررات المت ررددة يس ررتند إل ررا نظري ررة الر ر كا الن ررا
 -0إ ررداد وتط رروير ورن ررام إ ا
الموهووات في المرحلة المتوسطة.

للطالو ررات
في

 -0الكشف ن أثر الورنام اإث ار ي المقترل (وت ديد طاقاتنا ننير حياتنا) المستند إلا نظرية ال كا النا
تنمية القدرات اإودا ية.

 -2التعرف لا ات اهات الطالوات الموهووات نحو الورنام المقترل.

رابعا :أهمية الدراسة.
تستند أهمية الد ارسرة الحاليرة إلرا أهميرة وررام الموهرووين وحداثرة و ودهرا فري الروطن العروري امرة وفري

المملكة العروية السعودية خاصة ,كما تنوع أهميتها من أهميرة التو هرات التروويرة الحديثرة فري ونرا وتطروير هر ة

الورام وفقا إلا أحد

النظريات .ووصورة أكثر تحديدا فشن أهمية ه ة الدراسة تكمن في منحيين ر يسين:

أوال :المنحى النظري.
ِ
هتمامه ررا وف ررة الطلو ررة الموه ررووين كأح ررد ف ررات وع اححتيا ررات الخاص ررة ,الت رري ي ررت ر ايته ررا ر اي ررة
ا ُ
ثر ري وفقرا احرد
متكاملة .كمرا تسرعا هر ة الد ارسرة إلرا تقرديم إررافة لميرة حديثرة مرن خرالا تطروير ورنرام إ ا
النظريات في لم نف

الموهوة ,متمثلة ونظرية ال كا النا

والتي رفرت لرا نطراق واسرع فري العقرود الثالثرة

ااخيرة(أوررو ررادو 0111 ,ت)؛ و لررل لمسرراهمة ه ر ة النظريررة وشرركا فا ررا فرري ترررييق الف رروة الوارررحة وررين
النظري ررات والممارسر رات الميداني ررة ,م ررن خ ررالا ت رروفير منظوم ررة متكامل ررة م ررن ملي ررات الكش ررف والت رردري
واح تمرراد لررا القرردرات الررثال

اإودا يررة والتحليليررة والعمليررة (ال اسررم ;0101,

والتقي رريم

Chart, Grigorenko

) &Sternberg,2008توادراكا اهمية ه ة النظرية ا ت ه ة الدراسة حستكشاف أثر الورنام اإث ار ي القا م
لا نظرية ال كا النا

في تنمية القدرات اإودا ية لدى طالوات المرحلة المتوسطة.

لل وتنس م ه ة الدراسة مع توصيات الدراسات الحديثة التري تشرير إلرا أهميرة تنميرة القردرات اإودا يرة

لرردى الطلوررة ,وكونهررا أحررد ااهررداف التروويررة الترري تسررعي الم تمعررات اإنسررانية إلررا تحقيقهررا (ال ررالد0119,؛
ديات0112,؛ راثت والعدا0101,؛ سعادة0100,؛ المشرفي.)0112,

ثانيا :المنحى التطبيقي.

حداثررة وأصررالة المورررو حي ر

تعررد ه ر ة الد ارسررة –حسررت لررم الواحثررة -مررن أوا ررا الد ارسررات السررا ية

للكشررف ررن أثررر الورنررام اإث ار رري القررا م لررا نظريررة الر كا النررا
المرحلة المتوسطة في الوي ة السعودية.

فرري تنميررة القرردرات اإودا يررة لرردى طالوررات
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وو لل تمثا الدراسة الحالية محاولة ادة لتلوية الحا ة الميدانيرة إلرا و رود نمرا

لوررام حديثرة منظمرة

ومصممة وشكا لمي يقتدع وها المعلمون في الميدان ,كما تقدم أنشطة في رو نظريرة الر كا النرا

مركر ة لرا

القدرات اإودا ية التي يمكن توظيفها فري مقرررات العلروم ,كمرا يمكرن محاكاتهرا لرا مختلرف المقرررات الد ارسرية ,إررافة إلرا
لرل تسرهم نتررا

الد ارسرة الحاليرة فرري تروفير معلومرات حرروا طويعرة القردرات اإودا يررة تحديردا للطلورة الموهررووين؛

مما قد يسا د في تطوير وتنمية قدراتهم لموا هة مشكالت الحياة اليومية.
وقد تسهم ه ة الدراسة في إثارة اهتمام الوراحثين والقرا مين لرا وررام الموهرووين فري الروطن العروري إلرا

أهمية تطوير النما

الحديثة لورام الموهووين المونية وفق ه ة النظرية ,إرافة إلا ررورة الروط وين القردرات

التحليلية واإودا ية والعملية في تصميم ه ة الورام اإث ار ية وتقويم أثرها.

خامسا :التعريفات النظرية واإلجرائية بمصطلحات الدراسة.
تشتما الدراسة لا التعريفات اإ ار ية اآلتية:
 -0الورنام اإث ار ي :هو م مو ة من الخورات الترووية التي تتسم والتنو والعمق العلمي والفكرع والتري ثالورا ح
تتوفر في المنها المدرسي العام(ال غيمان وآخرون0117 ,أ) ,والتعريف اإ ار ي للورنام اإث ار ي فري هر ة

الد ارسررة يتمثررا فرري :م مو ررة مررن الخوررات واانشررطة التعليميررة حرروا مورررو الطاقررة الشمسررية ,والقا مررة لررا
نظرية ال كا النا

وهدف تنمية القدرات اإودا ية للطالوات وواقع ( )02لسة لا مدى ثالثة أساويع ,من

خرالا وحردة (مرن نارهرا نرة) المتررمنة فري ورنرام (وت ديرد طاقتنرا ننيرر حياتنرا) المعرد مرن قورا الواحثرة وفقرا
لمنه ية أنمو

الواحة اإث ار ي من المستوى الثاني( سيتم الحدي

نه تفصيليا في صفحة .)01

 -0القرردرات اإودا يررة :القرردرة لررا التعامررا مررع الحداثررة النسرروية مررن خررالا اافكررار ال ديرردة والقيمررة فرري آن معررا
( ,)Sternberg,2010bوالتعريررف اإ ار رري يتمث ررا فرري :الدر ررة الترري تعوررر ررن القرردرة ل ررا التعامررا م ررع
الحداثة النسوية من خالا اافكار ال ديدة والقيمة في آن معا ,والتي نحصا ليها من تطويق اختوار القدرات
اإودا يررة الشرركلية متمثلررة فرري :اختوررار أثلفررة الكتررت واحسررتخدامات المتعررددة ,واللغويررة المتمثلررة فرري :اختوررار
اللغة المشوقة و المحادثات وين ااشيا  ,والكمية المتمثلة في :اختوار حوار اارقام من وطارية أرو ار (أ).

 -2احت اهررات نحررو الو ررام  :يعرررف يتررون ( )0101احت رراة وأنرره :وررارة ررن م مو ررة مررن المكونررات المعرفيررة
واحنفعاليررة والسررلوكية المرتوطررة واسررت اوة الفرررد نحررو مثيررر معررين أو مورررو أو قرررية معينررة ,واتخررا موقررف

القووا أو الرفض .ويعرف احت اة نحو الورنام إ ار يا فري هر ة الد ارسرة وأنره :موقرف الطالورة وا تقادهرا نحرو

الورنام

ووسا له ,وأدواته ,ومهاراته ,كما تقيسها ااوعاد ااروعة لمقيا

احت اة نحرو الورنرام اإث ار ري المعرد

من قوا الواحثة ,متمثلة في :وعرد المحتروى ,وعرد السرمات الشخصرية واح تما يرة ,وعرد الدافعيرة ,وعرد السرمات

المهارية ,ويعور نه والدر ة الكلية التي تحصا ليها الطالوة في أوعاد المقيا

ككا.
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سادسا :محددات الدراسة.
اقتصرت الدراسة لا ما يلي:
حدود موضوعية:
اقتصرت أثر الورنام اإث ار ي المقترل( ,وت ديد طاقاتنا ننير حياتنا) من خالا وحدة (من نارها نة),

لا تنمية القدرات اإودا ية (المرونرة ,ااصرالة ,الحساسرية للمشركالت) فري ررو نظريرة الر كا النرا

 ,كمرا

تقيسر ررها احختور ررارات الفر ير ررة مر ررن وطارير ررة أرو ار متمثلر ررة واحختور ررارات الشر رركلية (أثلفر ررة الكتر ررت و احسر ررتخدامات

المتعددة) ,واحختوارات اللغوية (اللغة المشوقة والمحادثات وين ااشيا ) ,والكمية (حوار اارقام).
حدود مكانية:
اقتصرت الدراسة محافظة ااحسا والمملكة العروية السعودية.
حدود زمانية:

ت ررم ا ر ر ار الد ارس ررة ل ررا طالو ررات المرحل ررة المتوس ررطة متمثل ررة والص ررف الث رراني متوس ررط ف رري الفتر ررة
الصيفية من العام الدراسي ( ,)0100-0101حي
النررا

استغرق تطويق الورنرام القرا م لرا نظريرة الر كا

ثالث ررة أسرراويع و ررد م ررن  0100/1/02حتررا  ,0100/9/02م ررن خررالا ( )02لس ررة تدريوي ررة,

وواقع( )00سا ة تقريوا ,وحي

تستغرق ال لسة الواحدة حوالي السا ة والنصف.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
المتغير األول :الموهبة والموهوبين.
مفهوم الموهوة.
النما

العالمية لر اية الموهووين.

أسوات وموررات تقديم الر اية الخاصة والموهووين.
أنوا ورام الموهووين.
الورام اإث ار ية لر اية الموهووين.
أنمو

الواحة اإث ار ي.

التعقيت.
المتغير الثاني :نظرية الذكاء الناجح وتطبيقاتها الميدانية.
تاريخ دراسات ال كا .
نظرية ال كا النا

.

ونية نظرية ال كا النا

.

النظرية التركيوية ,النظرية الت ريوية ,النظرية السياقية.
ارتواط النظرية ووعض نما

تعليم الموهووين.

التعقيت.
المتغير الثالث :تنمية اإلبداع.
تنمية اإودا .
تاريخ دراسات اإودا .
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تعاريف اإودا .
ناصر اإودا .
مقايي

اإودا .

مهارات التفكير اإودا ي.
الورام التدريوية لتنمية اإودا .
ورنام حا المشكالت وطرق إودا ية.
التعقيت.
المتغير الرابع :االتجاهات.
تعاريف احت اة.
مكونات احت اة.
خصا ا احت اة.
وظا ف احت اة.
دور الورام في تنمية احت اة.
التعقيت.
التعقيت العام.
فروض الدراسة.

11

المتغير األول :الموهبة والموهوبين.
مفهوم الموهبة:
لررا الرررثم مررن اإن ررا ات واإسررهامات العديرردة الترري قردمها الورراحثون فرري م رراا الموهوررة ,إح أنرره
حتررا اآلن لررم يررتم تحديررد تعريررف موحررد لهررا؛ وقررد يع ر ى لررل إلررا رردد مررن العوامررا منهررا الخلررط و رردم

الورررول فرري اسررتخدام ألفرراظ مختلفررة للدحلررة لررا القرردرة المتمي ر ة فرري م رراا أو أكثررر .فتشررير رردد مررن
ااديوررات التروويررة إلررا مصررطل موهرروت  , Giftedمتفرروق  , Talentedمتمي ر

 , Superiorموررد

 , Creativeكي  Intelligentللدحلة لا الفرد الموهوت؛ وقد يكون لل ا د إلا و ود اخرتالف

وين الواحثين حوا م احت التمي التي تعد أساسا في تحديد الموهوة.

فررالوعض يشررير إلررا القرردرة العقليررة العامررة ,وينمررا الرروعض اآلخررر يشرير إلررا م مو ررة مررن القرردرات

الخاصرة ,إرررافة إلررا احخررتالف فرري المسررتوى الر ع يعتمدونره فرري تحديررد الموهوررة وررين التشرردد والتسراها.
كما يظهر احختالف ال لي في الصوغة الثقافية وال منيرة للم تمرع ونظرتره للسرلول المتسرم والموهورة توعرا

لالس ررتعدادات والق رردرات الت رري يحتا ه ررا هر ر ا الم تم ررع ويق رردرها .وور ر لل يخر ررع تحدي ررد تعري ررف الموهو ررة
لمحددات ثقافية وا تما ية واقتصادية وسياسية ( روان0119,ت؛ ال غيمان0119,؛ الروسان0110,؛

رر لكثررة المحرددات التري لرم يرتم احتفراق ليهرا؛
وداهلل 0101,؛ القريطري 0112,؛ محمرد ,)0112,ونظ ا

أدى ل ررل إل ررا ظه ررور العدي ررد م ررن التعريف ررات احص ررطالحية للموهو ررة والت رري م ررن أهمه ررا وأكثره ررا ش ررمولية
التعريف ال ع يتوناة المكتت الفدرالي اامريكي للتروية ,حي

ينا ه ا التعريف لا أن الموهووين :هم

ال ين يتم التعرف ليهم من قوا أشخاا مؤهلين مهنيا ,وال ين يظهرون ُّ
تمي ا ح يستو وه التعليم العام؛
ممررا يسررتل م ترروفير و ررام وخرردمات خاصررة لر ايررة وتنميررة ه ر ا ُّ
التمي ر وتوظيفرره وصررورة مناسرروة لخدمررة

التمي ر ر ف رري أحرررد الم ر رراحت التالي ررة :الق رردرات العقليرررة ,التحصررريا
أنفس ررهم وم ر ررتمعهم .وقرررد يظه ررر ه ر ر ا ُّ

ااكرراديمي ,اإورردا والتفكيررر اإنتررا ي ,القرردرات القياديررة ,والقرردرات التصررورية والفنيررة )ال غيمرران;0119,
 .)Davis et al., 2010وينمرا يظهرر احتفراق فري تحديرد التعريرف اللغروع للموهورة فري المعرا م العرويرة

واا نوية والمتمثا في :قدرة استثنا ية أو استعداد فطرع ثير ادع لدى الفرد(الخالدع.)0119,
و نررد اسررتعراض التطررور الترراريخي لتحديررد الموهوررة وتطورهررا وررر الر من ,ن ررد أنرره يرتكر

لررا وعرردين

ر يسررين؛ يررتوط الوعررد ااوا ونسرروة الر كا والقرردرات العقليررة العامررة الترري تقيسررها اختوررارات الر كا  ,حير
فرانسرري

يعررد

ررالتون( )Galtonأوا مررن أ رررى د ارسررة لميررة لررا الموهوررة مسررتخدما الوسررا ا اإحصررا ية فرري

تحديدها خرالا كتاوره العوقريرة الموروثرة ) ,(Galton,1904وفري نفر
احهتمام وقيا

ال كا من خالا تصميمه أوا مقيا

احت راة أثرار الفريرد وينيره ((Binet

لل كا ( ,(Binet-&Simon,1961كمرا يعرد تيرمران
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( )Terman,1954مررن أهررم رواد هر ا احت رراة حير
تصا نسوة كا هم ( )021فأكثر وفق مقيرا

أشررار إلررا المرروهوين ورراافراد وع الر كا العررالي ممررن

وينيره للر كا  .وينمرا يرتكر الوعرد الثراني لرا احت راة الحردي

في تغيير النظرة إلا الموهوة من كونها م رد قدرات قلية يمكن الكشف نها واختوارات الر كا والتحصريا

الد ارسري ,إلرا م مو رة متنو رة مرن القردرات ,حير

أشرار يلفرورد ) Guilford (1967فري نظريتره الونرا

العقلرري إلررا و ررود ما ررة وثمررانين قرردرة متنو ررة ,منهررا التفكيررر التوا رردع ,والترري ح تترررمنها اختوررارات الر كا .
وو ر لل فقررد سرراهمت ه ر ة النظريررة فرري النظررر إلررا الموهوررة ومنظررور أكثررر شررمولية و مررق ,وأكرردت لررا رردم

فا لية اختورارات الر كا وحردها للكشرف رن الموهرووين؛ ممرا يسرتد ي اسرتخدام المعرايير المتعرددة حكتشراف
ااف رراد الموهررووين (أوررو ررادو0111,ت؛ ررروان0119,ت0117,؛ سررعادة0100,؛ شرراهين و ايررد0117,؛

قط ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررامي0101,؛ قط ر ر ر ر ر ر ر ر ر رريط0100,؛ وهو ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررةChart-et-al.,2008;Renzulli,Fleith- ;0119,
&Westberg,2002;Sternberg, Jarvin& Grigorenko, 2011).
وو لل ظهرت م مو ة واسعة من النظريات العلمية التي تؤكد الرؤية الحديثة للموهوة من كونها ليست
مكونا أحاديا وا مفهوما متعدد ااوعاد ,وتظهر في م احت ديدة؛ مما أسهم فري فهرم كنره الموهورة وم احتهرا
وص ررورة أكور ررر .فقر ررد مثلرررت نظريرررة رن ولر رري  ,الحلقر ررات الر ررثال  ,ثر ررورة ونقلرررة فررري م ر رراا ل ررم نف ر ر

( ,)Borland,2008حي

تؤكد النظرية وأن السرلول المتسرم وسرمة الموهورة هرو نترا امتر ا ثرال

الموهور ررة

خصرا ا

لر ر ر ر ر رردى الفر ر ر ر ر رررد ,تتمثر ر ر ر ر ررا فر ر ر ر ر رري :القر ر ر ر ر رردرات العقلير ر ر ر ر ررة فر ر ر ر ر رروق المتوسر ر ر ر ر ررطة ,واإور ر ر ر ر رردا  ,واحلت ر ر ر ر ر ر ام والمهمر ر ر ر ر ررة
( .)Renzulli,2003,2005aكمررا يشررير رن ولرري( Renzulli)2005bإلررا و ررود نررو ين مررن الموهوررة ,لكررا
منهمررا أهميترره ,كمررا يحررد

فيمررا وينهمررا تفا ررا وتررداخا ,ويتمثررا هر ان النو رران فرري :الموهوررة ااكاديميررة ,والترري

يتمي ر أصررحاوها وقرردرتهم لررا حفررظ دروسررهم وسررهولة وسررر ة ,و ررادة مررا يحصررلون لررا در ررات مرتفعررة فرري

اختورارات الر كا والتحصريا .وينمرا النرو اآلخرر المتمثررا فري :الموهورة اإودا يرة ,يتمير أصرحاوها فري المواقررف
التي تتطلت تطويق أفكارهم وصور ديدة ات قيمة وفا ردة؛ لر ا تظهرر ن احراتهم توان را اتهم فري الحيراة وصرورة

أكور.

وق ررد نح ررا رراردنر( Gardner(2006نحر روا مختلف ررا ف رري تفس رريرة لطويع ررة الموهو ررة والر ر كا ف رري نظريت رره

ال كا ات المتعددة  ,حي

استمد ه ة النظرية من خالا مالحظرة وعرض اافرراد الر ين يمتلكرون قردرات مرتفعرة

فرري وع ررض القرردرات العقلي ررة إح أنهررم ح يحص ررلون ل ررا در ررات مرتفع ررة فرري اختو ررارات ال ر كا  ,وور ر لل يعتق ررد

اردنر أن ال كا مؤلف من م مو ة من ال كا ات حددها ,وثمان كا ات ,تتمثا في :ال كا اللغوع اللفظي,

ال كا المنطقي الرياري ,ال كا المكاني الوصرع ,ال كا الموسيقي التناثمي ,الر كا الورين شخصري ,الر كا
الرمن شخصي ,ال كا الطويعي ,ال كا الحركي.
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وينم ررا ق رردم ت رراننووم ( Tannenbaum(2000خمسر رة وام ررا متر ررافرة لتك رروين الموهو ررة ,وتتمث ررا هر ر ة

العوام ررا ف رري :الق رردرة العقلي ررة العام ررة ,واحس ررتعدادات الخاص ررة ,والعوام ررا الشخص ررية ,والعوام ررا الوي ي ررة ,و ام ررا
الصرردفة والحررظ ,فهررو يرررى أن تحقيررق ه ر ة القرردرة والموهوررة مرهون را و رأن يكررون الشررخا فرري المكرران وال مرران

المناست.

وقررد ورررع نييرره) Gagne(2005نمو ررا يفرررق وررين مفهررومي الموهوررة والتفرروق ,فيرررى :أن الموهوررة

اس ررتعداد فط رررع يتمث ررا ف رري م مو ررة م ررن الق رردرات ,كالق رردرات العقلي ررة العام ررة ,والق رردرات اإودا ي ررة ,والمه ررارات
اح تما ية ,والمهارات ال سمية ,ند تعرض ه ة القدرات للمؤثرات الوي ية والداخلية المناسوة؛ فشنهرا تسرهم فري

تر م ررة الموهو ررة إل ررا تف رروق ف رري م رراا أو أكث ررر ,سر روا كان ررت أكاديمي ررة ,أو تقنير رة ,أو فنير رة ,أو ريار ررية ,أو

ا تما ية.
ويرى ستيرنور ) Sternberg(1999,2011أن الموهوة هي ملية إدارة اتية لم مو ة من القدرات,
تتمثا في القدرات اإودا ية والتحليلية والعملية ,وقد أراف مكونرا راوعرا أسرماة الحكمرة فري آخرر تطروير لهر ة

النظرير ررة .ويؤكر ررد ديفيدس ر ررون وسر ررتيرنور ) )Davidson-&Sternberg,2005أن ااف ر رراد يمتلكر ررون م ي ر ر را
متفاوتا مرن هر ة القردرات ,وأن الفررد الموهروت ثالورا مرا يمتلرل قردرات تحليليرة اليرة ورالفطرة ,ووالترالي حورد مرن
تنمير ررة القر رردرات ااخر رررى لر رره فر رري مواقر ررف مختلفر ررة و دير رردة؛ تسر ررهم فر رري تكير ررف أو تشر رركيا الوي ر ررة المحيطر ررة ور رره

(ال غيمر رران ,)0101,مر ررن خر ررالا تولير ررد اافكر ررار والتخي ر را وطر رررل ااس ر ر لة وورر ررع احفت اررر ررات للتعامر ررا مر ررع
المش ركالت المتنو ررة والتوصررا إلررا حلرروا ديرردة وتطويقهررا فرري الحيرراة اليوميررة(أوررو ررادو0111,ت) (.سرريتم
الحدي

نه في

وونررا

خاا وه).

لررا العرررض السرراوق مررن النظريررات الحديثررة فرري لررم نفر

الموهوررة ومررا قدمترره مررن فهررم لطويعررة

الموهوررة ,مررن خررالا النظررر إلررا الموهوررة كم مو ررة متراكوررة مررن القرردرات العقليررة والشخصررية واإودا يررة ,الترري
تتطور رمن وي ة محف ة؛ ل ا لم تعد آليات الكشف التقليدية مال مرة لتحديرد الموهرووين وتقرديم الوررام المناسروة

لتنمية قدراتهم توامكاناتهم.

هر ا وقررد أكرد ررروان وفيلدهوسرن احرتورراط الوثيررق ورين تحديررد تعريرف للموهوررة وأسراليت الكشررف المتوعررة,

وتوعر ر ررا لهر ر ررا ونر ر ررا وتصر ر ررميم الو ر ر ررام المقدمر ر ررة لر اير ر ررة الموهر ر ررووين ( ر ر ررروان0119,ت ;

Feldhusen

 .)&Jarwan,1993ل ا أصو التأكيد أكثر مما مرا لا أهمية تصميم وتطوير الورام اإث ار ية (Davis
) et al., 2010واح تمرراد لررا ااطررر والنظريررات العلميررة الترري ترررمن ترروفير الوي ررة المال مررة؛ لتنميررة هر ة

المواهت ور ايتها ,ومرا يخردم المصرلحة الفرديرة للطالرت ,والمصرلحة الم تمعيرة (أورو رادو0111 ,ت؛ قطنراني
ومري يق.)0117 ,
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النماذج العالمية لرعاية الموهوبين:
فرري السررنوات ااخيررة تعررددت النمررا
لا ثالثة ناصر ر يسة :وهي ااسا

اإث ار يررة الخاصررة والطلوررة الموهررووين ,إح أنهررا تتفررق فرري اشررتمالها
المنطقي ال ع تونرا ليره :كالنظريرات التري ينطلرق منهرا؛ والد ارسرات

الوحثية .إررافة إلرا التطويقرات الميدانيرة للورنرام فري المردار  ,ختامرا وتقيريم الورنرام (الحرروت0777,؛ فران

تسا واسكا وستاموغ.)0119/0111 ,
والنمررا

ويمكننا تصنيف ه ة النما
الشررمولية .حي ر

إلا ثالثة أصناف ر يسة متمثلة في :النما

ترتك ر النمررا

اإدارية ,والنما

النظرية,

اإداريررة لررا ااشرركاا التنظيميررة الترري تعنررا وكفررا ة وسررهولة سررير

الورنررام مررن :آليررات انتقررا الطلوررة ,وتكرروين م مو رراتهم ,وتنظرريم ال ررداوا ال منيررة؛ لتقررديم الر ايررة ,والخرردمات

المختلفة؛ وو لل فشنها ترع توصيات امة وتترل للمعلم القيام ووقية التفاصيا.
وينمررا تعنررا النمررا

النظريررة وتحديررد نو يررة الخو ررات المقدمررة فرري الورنررام اإث ار رري مررن موررادت الررتعلم,

وتو ير رره المحتر رروى ,و ملير ررات التفكير ررر؛ للوصر رروا إلر ررا ن ر روات الخو ر ررات التعليمير ررة التر رري تعر رررض إليهر ررا الطلور ررة
(الحروت.)0777,
وهنررال النمررا

الشررمولية وهرري نمررا

اإداريررة والنظريررة؛ وحير

ترروط مررا وررين النمررا

تعطرري تفصرريال

شامال حوا فلسفة الورام  ,وآليرات انتقرا الطلورة ,والمحتروى المقردم ,فري خطرة مليرة تورر آليرة التنفير ؛ ممرا
يسا د في توسيط مليات التخطيط المعقدة؛ والعما كمرشد لترتيت اافكار وااولويات (ال غيمان.)0112,
كمررا يمكررن تقسرريم النمررا

أش ررهر النم ررا
)Model

إلررا :نمررا

خررار الصررف الد ارسرري ونمررا

الش ررمولية الت رري تق رردم خ ررار الص ررف الد ارس رري ,أنم ررو

Enrichment

) ,Renzulli&Reis,1982وأنمو

 Schoolwideلرن ولرر رري و اري ر ر ر

)Model

الورن ررام اإث ار رري المدرس رري

(The

;(Renzulli,2005a,2005c

الواحة اإث ار ري( ((Oasis Modelال غيمران ,)0112 ,وأنمرو

المسرتقا ) (Autonomous Learning Modelلويرت
Three-Stage

وررداخا الصررف الد ارسرري .فمررن

( ,)Betts, 2003وأنمرو

 Purdueلفيلدهوس ر ررون وكرول ر ررف(&Kolloff

الرتعلم

ويرردو اإث ار ري (The
)Feldhusen

) .(Feldhusen,1980; Moon, Kolloff, Robinson, Dixon &Feldhusen,2009وينمرا هنررال
نمر ر ررا

تقر ر رردم ور ر ررداخا الصر ر ررف العر ر ررادع ,متمثلر ر ررة فر ر رري :أنمر ر ررو

الشر ر رروكة) Model

Grid

(The

لكرراولن( (Kaplan,2009والمنهررا المتكامررا) (The-Integrated-Curriculum-Modelلواسرركا ووود

 ,(VanTassel-Baska&wood,2010والتفر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروق ور ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال حر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردود)(Talent-Unlimited-Model

لشريليكتر) ,)Schilichter,1996,2009وأنمرو

المنهرا المروا ع)(The Parallel Curriculum Model

لتوملينسون ( ,)Tomlinson,2009وفيما يلي نورد تفصيال موسطا له ة النما .
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يقدم أنمرو

(Reis,2010

رر المدرسري) (The Schoolwide Enrichment Modelالشراما لرن ولري و ارير
اإث ا

& )Renzulliخط ررة إث ار ي ررة متكامل ررة مرتكر ر ة ل ررا مو رردأ ال رردم والتكام ررا و رردح م ررن العر ر ا

(الحروت .)Renzulli,2005c ; 0777,وقد مي النمو

رر  ,يقروم المسرتوى ااوا
ورين ثالثرة مسرتويات لإلث ا

لا تعرض الطلوة لمواد ح يغطيهرا المنهرا المدرسري ,ويسرما واانشرطة احستكشرافية .وينمرا يرتكر المسرتوى

الثاني لا توفير أنشطة تدريت ما ية ومهارية ,وتوظيفها فري تطويقرات مليرة .أمرا المسرتوى الثالر

فيتمير

وتقديم الطلوة لمشاريع وحثية مستقلة مو هة إلرا معال رة مشركالت مرن أرض الواقرع؛ تتصرف واإوردا وال ردة؛

وتتطلت در ة الية من احلت ام والمثاورة (أوو ادو0111 ,ت; .)Renzulli& Reis,2010
وينمررا يرتك ر أنمررو

ويررردو اإث ار رري) (The Purdue Three-Stage Modelلفيلدهوسررون

وكرول ررف( (Feldhusen,1980ل ررا ث ررال

مس ررتويات متسلس ررلة؛ وغي ررة تمك ررين الطلو ررة ليص رروحوا متعلم ررين

مستقلين ,ود ا من المرحلة ااولا المتمي ة والتركي المتوا ن لا تطوير مهارات التفكير التقراروي والتوا ردع

م ررن خ ررالا أنش ررطة وتم ررارين قص رريرة الم رردى مص ررممة م ررن قو ررا المعل ررم .وينم ررا تعتم ررد المرحل ررة الثاني ررة ل ررا
استراتي يات وتقنيات أكثر تعقيدا مثا :حرا المشركالت وطررق إودا يرة ,وسركامور ,وترآلف الشرتات ,وثيرهرا.
وتسررتغرق المناشررط فرري ه ر ا المسررتوى وقتررا طررويال ,كمررا يتحرروا دور المعلررم إلررا ميسررر .وصرروح إلررا المرحلررة

الثالثررة الترري تسررتهدف تطويررق تلررل المهررارات والمعررارف لررا مشرركالت حقيقي رة ,ويعتمررد ه ر ا اانمررو

لررا

الكشف متعدد المعايير ,من اختوارات كا  ,وتحصيا ,تواودا  ,وسمات شخصية؛ مما يوفر قا دة معلومرات

حوا الطالت).(Moon et al.,2009
ويع ررد ال ررتعلم الر ر اتي قل ررت أنم ررو

وي ررت ( )Betts,2003الر ر ع ت ررم تط ررويرة ,وه رردف تلوي ررة اححتيا ررات

المعرفيررة ,والعاطفيررة ,واح تما يررة للطلوررة المتمي ر ين ,مررن خررالا اسررتخدام نشرراطات خماسررية ااوعرراد ,وررد مررن

التو يه؛ ال ع يسهم وشكا فا ا في تطوير قا دة من المعلومرات حروا الورنرام  ,منقسرما إلرا أروعرة م راحت,
متمثلررة فرري :فه ررم التمي ر ؛ م ررن خررالا د ارس ررة سررير اتي ررة لرروعض اافررراد الوررار ين ,وون ررا ال ما ررة كالمقر راوالت

الشخصرية ,تواقامررة المعسرركرات ,وفهرم الر ات وم رراحت القروة ال اتيررة ,وفرررا ومسر وليات الورنررام  .وينمررا يرتكر

الوعرد الثرراني لررا إكسررات الطلوررة المهررارات ااساسررية؛ التري تمكررنهم مررن الررتعلم وشرركا مسررتقا :كمهررارات الررتعلم,
والفهم الشخصي ,واكتشاف المهنة المناسوة .وينقا الطلوة في الوعرد الثالر

مرن اانمرو

إلرا اكتشراف محتروى

ح يقدم من رمن المنهرا الد ارسري ,وينقسرم هر ا المحتروى إلرا ثالثرة أقسرام :الم راا الر ع يرثرت فيره الطالرت,

والم رراحت ات العالقررة ,وم رراحت ديرردة؛ ممررا يقرردم فرصرة للطالررت لتحديررد مررا يريررد د ارسررته فعليررا .وفرري الوعررد

الراوع يقدم الطلوة مشاريع ما ية قصيرة اامد .وختاما يقوم الطالت في الوعد الخام

).(Betts,2003; Betts &Kercher,2009

وش ار دراسات متعمقرة
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وينمرا يرتكر أنمرو

الواحرة اإث ار ري )( (Oasis Modelال غيمران )0112,لرا موردأ تروفير خوررات

ترووية ,يتفا را معهرا الطلورة وشركا متردر فري العمرق العلمري والمهرارع ,وحير
لمررا وعرردة .ووصررورة أكثررر تحديرردا ,فررشن أنمررو

يكرون المسرتوى اادنرا قا ردة

الواحررة اإث ار رري يعمررا لررا إي رراد صرريغة تفا ليررة وررين ثالثررة

مرتك ات ,هي :المحتوى العلمي المتعمرق ,ومهرارات الوحر

والتفكيرر ,والسرمات الشخصرية المرؤثرة ,و لرل مرن

خالا تهي ة إطار ام لخورات تروويرة متعرددة ومتنو رة ,يمرر وهرا الطالرت الموهروت ورر ثرال

متدر ة ,هي :احستكشاف ,واإتقان ,والتمي  .كمرا يعتمرد اانمرو

فري التعررف لرا الطلورة الموهرووين لرا

أسر رراليت لمير ررة مقننر ررة ,تتفر رراوت ورررين اختورررارات ال ر ر كا واإور رردا  ,ومقر ررايي

السرررمات الشخص ررية والتحصر رريا

الدراسي(ال غيمان,0112,قيد النشر ؛ال غيمان وآخرون0117 ,أ) (سيتم الحدي
وونررا

لررا العرررض السرراوق المتعلررق أهررم النمررا

م ارحرا ر يسرة

نه في

خاا وه).

الشررمولية لر ايررة الموهررووين ,ومررا قدمترره مررن وسررا ا

وآليات لر اية الموهوت ,يظهر احتفاق ال لي وينها ميعا في نقا الموهوت إلا متعلم مسرتقا قرادر لرا حرا

إشركاليات الحيراة وفا ليرة ون رال؛ مررن خرالا تقرديم ر ايرة شرمولية لكافررة القردرات سروا كانرت قردرات تفكيريررة أو
احنفعاليررة أو اإودا يررة أو الوحثيررة؛ ممررا يررؤدع إلررا تكامررا الخو ررات التعليميررة مررع مهررارات التفكيررر العليررا ,فرري

إطار يوفر للطلوة فرا للعما اإودا ي الحقيقي في الم احت المختلفة ,ويسرهم فري رفرع قردرة الموهروت لرا
تحديد وانت القوة والرعف لديه.
وينمررا يشرركا كررا مررن أنمررو

الشرروكة)  (The Grid Modelلكرراولن( ,(Kaplan,2009والمنهررا

المتكام ر ر ر ر ر ر ررا( (The-Integrated-Curriculum-Modelلواس ر ر ر ر ر ر رركا ووود(VanTassel-

) ,Baska&wood,2010والتف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رروق و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررال ح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردود)(Talent-Unlimited-Model

لشريليكتر) ,)Schilichter,1996,2009وأنمرو
لتوملينسررون( ,)Tomlinson,2009نمررا
أنمو

المنهرا المروا ع)(The Parallel Curriculum Model

تقرردم فرري داخررا الصررف الد ارسرري .حي ر

يتو رره واسرركا ووود فرري

المنها المتكاما( )ICMإلا ونا منها للموهووين وفقا لثالثة أوعاد ر يسة ,متمثلة في :وعد المحتوى,

ووعررد العمليررات والمنررت  ,وختامررا وعررد المنظررور الونررا ي .حير

يرتكر وعررد المحترروى لررا الم رراا المعرفرري الر ع

ي ت لا الطلوة اكتشرافه ,ويتمير هر ا المحتروى ورالعمق والسرعة والتكامرا فري خوررات المنهرا  ,وحير

يشرتما

لررا المه رارات الحياتيررة النافعررة المتمثلررة فرري مهررارات التفكيررر والوح ر ؛ ممررا يغ ر ع قرردرات الطلوررة الموهررووين,

ويتمي ر ه ر ا الوعررد والتقرردم الس رريع للطلوررة ,ويكررون دور المعلررم مسررها وميسررر لعمليررة الررتعلم .وينمررا يرتك ر وعررد

العمليات والمنت

لا تعلم المهارات احستكشافية واح تما ية؛ التري تسرهم فري تطروير الطلورة لمنرت

ع قيمرة

وفا ليررة اليررة .كمررا يمثررا كررا مررن المعلررم والطالررت واإدارة التروويررة فريق را واحرردا .وو ر لل يكررون الرردور الررر ي

للمعلررم مشرراركا فحسررت ,ويتمير ه ر ا الوعررد وررالعمق والتركي ر

لررا التفكيررر اإورردا ي .أمررا وعررد المنظررور الونررا ي
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فيرتك ر

لررا نظررم المعرفررة والموررادت والمفرراهيم الخاصررة وم رراا المعرفررة ,فيتمي ر ه ر ا الوعررد والتعقيررد والت ريررد

المناسوين لتعلم الموهووين .ويعما المعلم كمو ة للعملية التعليمية ).(VanTassel-Baska&wood,2010
ويهرردف أنمررو

الشرروكة لكرراولن( (Kaplan,2009إلررا تطرروير المنهررا وصررورة شرراملة ومتكاملررة؛ ممررا

يقود إلا إدرال خصا ا الموهرووين وتلويرة احتيا راتهم واهتمامراتهم؛ مرن خرالا ت ويردهم ومعر ات وممارسرات
ملية ومن ثم توسيعها إلا مستويات تطورية أ لا .ويرتم لرل وردم ثرال

الونر ررا العقلر رري ل يلفر ررورد متمثلر ررة فر رري :المحتر رروى ,والعملير ررة ,والمنر ررت  .حي ر ر

مكونرات ر يسرة مونيرة لرا نظريرة
يرتك ر ر المحتر رروى لر ررا المعر ررارف

وير ا ند اختيار المحتوى :الشرمولية ,والعمرق ,وم ار راة التغيررات
والمعلومات ات الفا دة وااهمية للطالت ,ا

المستمرة في المحتوى ,والمعتمدة لرا التقردم التكنولرو ي وااحردا

اح تما يرة؛ ممرا يحقرق التعقيرد والتشرعت.

وينمررا تشررير العمليررات إلررا مهررارات مترررمنة فرري المنهررا كمهررارات التفكيررر اإنتررا ي ,إرررافة إلررا المهررارات

الوحثيررة ومهررارات الررتعلم .وحوررد أن يقررود كررا مررن المحترروى والعمليررات المقدمررة للطالررت إلررا اختيررار ن روات

أهمية للطالت.

وينما ترع توملينسون( )Tomlinson,2009أنمو

ات

المنها الموا ع ,وال ع يفترض إمكانية صياثة

منهررا د ارسرري يتحرردى قرردرات الطلوررة واسررتخدام أروعرة طرررق متوا يررة حختيررار محترروى تعليمرري معررين سروا كرران
رمن مقررر أو وحردة أو در  ,حير
يقوم لا أسا

ترتكر الطريقرة ااولرا أو المنظرور ااوا لرا الم راا المعرفري؛ والر ع

ثني من المعارف والمهارات ات احرتواط والم اا المعرفي .وينما يقوم المنظور الثاني وهرو

منظ ررور احرتواط ررات ل ررا مس ررا دة الطلو ررة لفه ررم كيفي ررة ارتو رراط هر ر ة المف رراهيم والمو ررادت وغيره ررا م ررن الموار رريع

وااوقرات ال منيرة والثقافرات المختلفرة .أمرا المنظرور الثالر

المررتعلم إلررا دور الخويررر ,حي ر

وهرو الممارسرات العمليرة فينتقرا فيره الطلورة مررن دور

يوظفررون تلررل الخو ررات والممارسررات ل ر لل الم رراا فرري مواقررف حياتي رة فعلي رة.

وختاما المنظور الراوع وهو منظرور الهويرة فيرتكر

لرا مسرا دة الطلورة لمعرفرة القرتهم والم راا المعرفري فري

الوقررت الرراهن وفرري المسررتقوا ,و لررا فهررم الم رراا المعرفرري وشرركا أكوررر؛ ررن طريررق يررادة و رريهم ونقرراط قرروتهم
وميولهم واحتيا اتهم.
وقررد ا تمرردت شرريليكتر) )Schilichter,1996,2009فرري ونيررة أنمررو

التفرروق وررال حرردود لررا نظريررة

تررايلور( )Taylorوالترري تؤكررد أن ثالويررة الطلوررة يمتلك رون مهررارات وقرردرات خاصررة مررن نررو مررا؛ ل ر ا يقرردم ه ر ا

اانمررو

فرري ثرررف الصررف العاديررة لترردري

مهررارات التفكيررر ,ويتكررون مررن أروعررة ناصررر ر يسررة ,تتمثررا فرري:

وصف المهارات ااساسية في نظرية تايلور ,والمتمثلة في :التفكيرر اإنترا ي ,التنورؤ ,التخطريط ,اتخرا القررار,

احتصرراا ,وتوررري آليررات نم ر تها فرري تعلرريم الموهررووين ,ثررم ورررع و ررام تدريويررة للمعلررم؛ لتوررري آليررات
الممارسات العملية ,وفي الختام ورع نظام لتقويم تطور الطالت في ناصر مهارات التفكير الستة.
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وونررا

لررا العرررض السرراوق لم مو ررة واسررعة مررن أشررهر النمررا

فرري ترويررة وتعلرريم الموهررووين ,نلحررظ

احتفاق فيما وينها لا أهمية مهارات التفكير ,والقدرة لرا حرا المشركالت؛ للوصروا إلرا نترا إوردا ي ,وهر ا
مرا يرد م التو هرات التروويرة الحديثرة؛ الترري تؤكرد لرا أهميرة تنميرة القرردرات اإودا يرة لردى الطلورة وكونهرا أحررد
ااهداف الترووية التي تسعا الم تمعات اإنسانية إلا تحقيقها.

أسباب ومبررات تقديم رعاية خاصة للموهوبين:
إن ورام الموهووين ح تعد ترفا فكريا أو ممارسرات تروويرة ا ردة رن الحا رة ,إنمرا هري مليرة وهريرة
فرري أع نظررام ترورروع يررؤمن وتحقيررق مورردأ تكررافؤ الفرررا ,وتقررديم الر ايررة المناسرروة اف ررادة؛ سررعيا لتحقيررق النمررو
المتوا ن مع كافة ف ات الم تمع وحست قدراتهم توامكاناتهم ( روان0119,ت؛ سليمان وأحمد0110,؛ قطناني
ومري يق0117,؛ معا يني0119,؛ .)Borland,2005; Kaplan,1974,2009

هر ر ا وق ررد أثوت ررت م مو ررة وافير ره م ررن الد ارس ررات العلمي ررة أن الطلو ررة الموه ررووين يتعلم ررون وط رررق مختلف ررة
(الوغرردادع0119,؛ ال غيمرران0119,؛ ديكسررون ,منرري

وريفر 0777/0771,؛ قطررامي ,)0101,ويعر ى لررل

حخ ررتالف م رراحت تمير ر هم ومي ررولهم ورثو رراتهم  ,إر ررافة إل ررا أنم رراط تعلمه ررمRenzulli,-

;(Hoh,2008

) .Gubbins,-Jean-& Berube,1995ووه ا الصدد تشير فان تسا واسكا وستاموغ( )0119/0111إلا
تمي الطلوة الموهووين ن أقررانهم وسرر ة الرتعلم ,والقردرة لرا إي راد الحلروا والتعامرا مرع المشركالت ,إررافة

إلررا القرردرة لررا معال ررة اافكررار والتواصررا مررع اآلخ ررين؛ ل ر ا فهررم وحا ررة إلررا ترروفير تحررديات تنمرري قرردراتهم
توامكان رراتهم ,وتس ررتثير خي ررالهم ,ر ررمن م مو ررات تم رراثلهم ف رري اهتمام رراتهم ومي ررولهم؛ مم ررا يحق ررق له ررم احنتم ررا

واحنر ر رردما اح تمر ر ررا ي ,ويشر ر ررعرهم واإن ر ر ررا  ,ويمكر ر ررنهم مر ر ررن تطوير ر ررق تلر ر ررل القر ر رردرات فر ر رري مشر ر رراكا حياتير ر ررة

يعايش ررونها(ااحمدع0112 ,؛ ال غيم رران ,مع ررا يني وورك ررات 0117,ت؛ ال هن رري0119,؛ قط ررامي 0101,؛
قطناني ومري يق0117 ,؛ معا يني0119,؛ VanTassel-Baska,1992,2005).
وونررا

ليرره ف رشن منرراه التعلرريم العررام المعرردة لتحرراكي احتيا ررات ثالويررة الطلوررة المتمثلررة وف ررة الطلوررة

العرراديين فرري الغالررت ح تلورري احتيا ررات الطلوررة الموهررووين ,وقررد ح تتوافررق مررع قرردراتهم العقليررة واإودا يررة ,وح
معدا التعلم لديهم؛ مما قد يكون له ااثر السلوي لا إوردا اتهم وقردراتهم مرع مررور الوقرت( روان0119,ت؛

ال غيمان ,0119,قيد النشرر؛ معرا يني .)0119,فغالورا مرا يعراني الطلورة الموهوورون ورداخا الصرفوف العاديرة
من إتقان المحتوى والمهارات المطلووة منهم وسر ة ,ونقا المناشط الترووية التي تتحدى قدراتهم ,إرافة إلا

اإحواط لسهولة التكاليف الموكلة إليه؛ مما يؤدع وهم إلا الملا والر ر ومشاكا احنرواط؛ فهم في موررع
يفقرردهم متعررة الررتعلم كمررا يفقررد الم تمررع فرررا اإفررادة مررن قرردراتهم تواورردا اتهم الترري مررن ش رأنها تحقيررق النهرررة
والتطور للم تمع واامرة ( رروان0119 ,أ؛ ال غيمران0119,؛ قطرامي0101,؛ معرا ينيDavis et ;0119,
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al., 2010;Hoh,2008; Maker-&Schiever,2009; Moon et al.,2002; Renzulli et

al.,1995; Kaplan,1974; VanTassel-Baska,2005).
ومررن ه ر ا المنطلررق ورهنررت نتررا

الد ارسررات العلميررة لررا و ررود حا ررة ملحررة إلررا ترروفير و ررام خاصررة

لر اير ر ررة الموهر ر ررووين فر ر رري وي ر ر رراتهم التعليمير ر ررة؛ إشر ر رروا احتيا ر ر رراتهم مر ر ررن هر ر ررة ,وتع ي ر ر ر قر ر رردراتهم مر ر ررن هر ر ررة

أخرى(الوغرر رردادع0119,؛ ال غيمرر رران0119,؛ صرر رروحي0770,؛ ص ر رروحي وقطر ر ررامي0770,؛ ل ر ررورع0112 ,؛
Maker-&Schiever,2009; Renzulli-&Reis,2010).

أنواع برامج الموهوبين:
لتحقي ررق الر اي ررة الملويرررة ححتيا ررات الموه ررووين؛ صر ررممت العدي ررد م ررن الو ر ررام التعليمي ررة المتوافق ررة مر ررع
خصا صرهم وميرولهم واحتيا راتهم ,والتري يمكرن تصرنيفها إلررا ثالثرة أقسرام ر يسرة ,متمثلرة فري :وررام التسرريع,

ثر  .ويقصد والتسريع :التقدم في السلم التعليمي وحست ما تسم وه قردرات الطلورة واسرتعداداتهم
واإرشاد ,واا ا
دون ا تو ررار العم ررر ال من رري له ررم ,وتش ررما رردة أنر روا  :كاحلتح رراق الموك ررر وري رراض ااطف رراا أو الص ررف ااوا

اوتدا ي ,أو الترفيع من صف إلا آخر ,أو رغط المنها  ,أو القووا الموكر في المرحلرة المتوسرطة والثانويرة؛
وأير ر ر ررا وال امع ر ر ررات ,أو التخط ر ر رري وواس ر ر ررطة احختو ر ر ررارات ,أو د ارس ر ر ررة مق ر ر ررررات امعي ر ر ررة والمرحل ر ر ررة الثانوي ر ر ررة

( روان0119,ت ;.(Davis et al., 2010
وينما ترتك ورام اإرشاد لا تو يه ومسا دة الموهرووين لرا تحمرا كرونهم مختلفرون رن اآلخررين
ومسر ر ر ررا دتهم لر ر ر ررا اتخر ر ر ررا الق ر ر ر ر اررات السر ر ر ررليمة والتخطر ر ر رريط للن ر ر ر ررال فر ر ر رري حير ر ر رراتهم المسر ر ر ررتقولية (ال غيمر ر ر رران

رر فيقصررد وهرا :التوسررع والتعمررق فرري اكتسررات المعلومررات
وآخررون0117,ت؛ السرررور .)0112,أمررا وررام اإثر ا
رر
والقدر ال ع يسم وانطالق الطاقات وانهمار اافكار التي تؤدع إلا اإنتا اإوردا ي .وتشرتما وررام اإث ا

لررا المرردار الخاصررة ,والفصرروا الخاصررة ,والو ررام الصرريفية ,والو ررام المسررا ية ,وو ررام نهايررة ااسرروو ,

وو ررام التلم ر ة ,وو ررام المنرراظرات ,والرررحالت العلميررة ,تواقامررة المشرراريع ,إرررافة إلررا المسرراوقات المحليررة أو

العالميررة (سررعادة0117,؛ قطررامي0101,؛ قطنرراني و مري يررق0117 ,؛ معررا يني0119,؛
.)al.,1995

Renzulli et

هر ا ويصررنف ديفر و مررالؤة ( )Davis et al., 2010الوررام اإث ار يرة إلررا صرنفين ر يسررين ,وهمررا:

ثر اافقي ,ويعنا وتوسيع معرفة الطالت وموررو ات ثيرر مرتوطرة والمنهرا ؛ أع إررافة وحردات وخوررات
اإ ا
رر العمررودع ,وال ر ع يعنررا وتعميررق معلومررات
ديرردة لوحرردات المنهررا ااصررلي .أمررا القسررم اآلخررر ,فهررو ااثر ا

الطالت حوا مورو من مورو ات المحتوى المدرسي.
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وتشير فان تسا واسكا و ستاموغ ( )0119/0111إلا تركي النما

رر
الحديثة لا الردم ورين اإث ا

والتس رريع نررد تحديرردها وتطويرهررا للمنهررا والو ررام المعرردة للموهررووين .وينمررا يؤكررد ررروان (0119أ) لررا أن
الورام

ثر  ,التسريع ,اإرشاد) هري أفررا
ات الطاوع الشمولي التي تكاما وين العناصر الر يسة للر اية (اا ا

وررام ر ايررة يمكررن تقررديمها للموهررووين؛ حير
المعرفية واحنفعالية واإودا ية والنف

تررؤدع إلررا تلويررة كافررة الحا ررات الفرديررة للموهررووين فري ال وانررت

حركية.

البرامج اإل ثرائية لرعاية الموهوبين:
رر احسررتراتي ية ااكثررر تفررريال لرردى الكثيررر مررن التروررويين ,ويع ر ع (أحمررد0772 ,؛ ررروان,
يعررد اإثر ا

 )0117لل إلا تمي ة وم ار اة وانت النمو المختلفة ,و لل من خالا تعميرق المحتروى مرن هرة ,والمحافظرة
لررا احتر ان احنفعررالي للموهرروت مررن هررة أخرررى ,كمررا أنره ح يتطلررت تنظيمررات مدرسررية معقرردة؛ ل ر ا وررات مررن

الركا

ااساسية لر اية الموهووين في العديد من ولدان العالم). (Aljughiman-&Ayoob, In Press
مما حشرل فيره أن مليرة تصرميم وررام إث ار يرة أثرارت اهتمرام العديرد مرن الترورويين والوراحثين؛ لمرا لهرا

م ررن دور واس ررع ف رري تق ررديم تروي ررة ش ررمولية للموه رروت؛ لتنمي ررة قد ارت رره تواودا ات رره(أو ررو ررادو0111,ت؛ ال غيم رران
وآخرون0117 ,ت) ,ووه ا الصدد يؤكرد رروان( 0119أ) رررورة م ار راة م مو رة مرن النقراط نرد التخطريط
ثر فعاح ,وهي :ميوا الطلورة واهتمامراتهم الد ارسرية وأسراليت الرتعلم المفررلة لرديهم ,وأسرلوت
والتنفي ليكون اإ ا

رر والوقررت المخصرا لر لل ,وتردريت وتأهيرا المعلمررين ,وتروفير اإمكانررات
ت ميرع الطلورة المسررتفيدين مرن اإث ا
المادية ,وتراوط مكونات الورنام اإث ار ي.
ويؤكررد نترررع وفيرسر ) Gentry&Ferriss(1999و ررود خمسررة مفرراهيم متراوطررة هرري ااسررا

فرري

تص ررميم أع ورن ررام للطلو ررة الموه ررووين ,متمثل ررة ف رري :التح رردع ,واحختي ررار ,واحهتم ررام ,واحس ررتمتا  ,والمعن ررا

الشخصي .كما يؤكد كا من(ال غيمان ,قيد النشرر;  )Daivs et al.,2010لرا أهميرة م ار راة ثالثرة معرايير
ير ا ند تصميم خطة
ند الونا والتخطيط للورام اإث ار ية وهي :التتاوعية ,والصدق ,والشمولية .فال ود أن ا

ثر ري متاوعررة ر ايرة الطالرت لفتررة منيرة طويلرره نسرويا؛ حترا يكررون الترأثير أكثرر مقررا ووقرا  ,ومررن
أع ورنرام إ ا
ه رة أخرررى حوررد أن يصررمم الورنررام ليتوافررق مررع حا ررات واهتمامررات الموه روت الحياتيررة الحقيقيررة ,فرري شررتا

ال وانت المعرفية والشخصية واح تما ية؛ مما يوفر ر اية شمولية للموهوت.
ووهر ا الصرردد يشررير اادت الترورروع إلرا م مو ررة مررن المعررايير العالميرة لوررام الموهررووين ومررن أهمهررا:
ررورة م ار اة ميوا واهتمامات وخصا ا الطلوة الموهووين ند ونا الورام اإث ار ية المو هة لهم ,وررورة

تنو استراتي يات التدري ؛ مما يسا د لا م ار اة الفروق الفردية وين الطلوة الموهووين ,واإرافة إلا أهمية
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توظي ررف الطلو ررة لكاف ررة المه ررارات الت رري يت رردروون ليه ررا ف رري حي رراتهم اليومي ررة(ال غيمان وآخ رررون0117,أ؛ أو ررو
ادو0111,ت؛.(The National Association for Gifted Children, 2000

ووه ا الصدد تشير دراسة ريغورينكو وآخرين) (Grigorenko et al.,2004والم ارة لا ينة مرن
مراهقرري المنرراطق الحر ررية والريفيررة فرري اآلسرركا ,وهرردف الوقرروف لررا مرردى اكتسررات طلوررة المرردار للمعرفررة
نتي ررة تعل رريمهم ااك رراديمي ,حير ر

العملية ,وقد أظهرت نتا

أ ري ررت ل ررا العين ررة اختو ررارات الق رردرات ااكاديمي ررة إر ررافة إل ررا احختو ررارات

الدراسة تقدم المعرفة النات ة ن الحيراة اليوميرة ,والتري تقيسرها احختورارات العمليرة,

ررن المعرفررة المقاسررة واحختوررارات ااكاديميررة ,وقررد تع ر ى نتررا

ه ر ة الد ارسررة إلررا تلقرري الطلوررة المهررارات الترري

تسررا دهم لررا الن ررال خررار المدرسررة ,إرررافة إلررا اوتعرراد أسرراليت التعلرريم ررن ررالمهم ال رواقعي واقتراوهررا مررن
التفكير الم ررد؛ ممرا يقلرا مرن قردرتهم لرا التعامرا مرع هر ة المشركالت(Sternberg,1999;Sterbberg-

) .&Grigorenko, 2004a; Sternberg, Grigorenko-&Bundy,2001وه ا ما يؤكد أهمية وررورة
توظيف الطلوة لكافة المهارات التي يتدروون ليها في حياتهم

اليومية.

وقررد ورررع ديف ر و مال رره ( )Davis et al., 2010م مو ررة مررن الخط روات المهمررة فرري تخطرريط

وتصميم ورام الموهووين ,ود ا من تحديد احتيا ات الطلوة الموهووين التي لم تلوا في النظام التعليمي العام,
والتي تسا د لا تحديد طويعة ونو الورنام المقدم للطلوة الموهووين .ثم يتم إ رداد الهي رة التعليميرة وتردريوها
لرا التعامرا مرع الطلوررة الموهرووين مرن تحديررد أسراليت الكشرف رنهم ومشرركالتهم ,وتو يرع العمرا والمسر وليات

لا فريق العما .يلي لل ورع خطة مكتووة متكاملة ,يتم وناؤها حوا التعريف المتوع في تحديرد الموهروت,

وونا

ليه يتم تحديد المواهرت والقردرات التري سرير اها الورنرام  .وينمرا فلسرفة الورنرام تورر أهميرة ورررورة

تقديمرره ,إرررافة إلررا تحديررد ااهررداف ,س روا كانررت معرفيررة أو و دانيررة أم مهاريررة .كمررا تحرروع الخطررة آليررات

الكشررف المتوعررة لتحديررد الموهررووين وانتقررا هم؛ لتقررديم الر ايررة المناسرروة لهررم .وختامررا تقررويم الورنررام س روا كرران
التكويني أم الونا ي أم النها ي؛ لتحديد مدى ن ال الورنام ووسا ا ومقترحات التطوير.
أنموذج الواحة اإلثرائي:
تونت المملكة العروية السعودية في ررو ر ايتهرا اونا هرا الموهرووين ,أنمرو
يعني المنوع لكا مفيد وقيم  ,وقد سمي ساوقا وراانمو

الواحرة اإث ار ري ,والر ع

اإث ار ري الفا را فري تصرميم وررام الموهرووين؛ لمرا لره

مررن دور فا ررا فرري تنميررة قرردراتهم التعليميررة؛ مررن خررالا تقررديم محترروى لمرري متعمررق مررع إ طررا أولويررة خاصررة

و ناية فا قة للدوافع الداخلية ,واحت اهات الشخصية كونها المفاتي ااساسية لعملية التعلم(ال غيمان.)0119,

يرتك ر اانمررو

ير رري تحقيررق الت روا ن والتفا ررا والتكامررا وررين المحترروى والمهررارات
ثر رري ا
لررا تقررديم ورنررام إ ا

الوحثيررة وااكاديميررة ,إرررافة إلررا مهررارات التفكيررر العليررا لتنميررة السررلول اإورردا ي مررن هررة ,ومررن هررة أخرررى
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ر ايررة السررمات الشخصررية واح تما يررة المررؤثرة فرري مليررة الررتعلم والدافعيررة لرره؛ و لررل وم ار رراة الوعررد اح تمررا ي

وتر ررأثيرة لر ررا ونر ررا اافكر ررار والر رررؤى المسر ررتقولية مرررن خر ررالا الح ر روارات والمر ررداخالت والتطويقر ررات العملير ررة لحر ررا

المشرركالت المرتوطررة والحيرراة الواقعيررة؛ ممررا يسررا د الطلوررة لررا اكتشرراف وتحديررد نقرراط القرروة والرررعف لررديهم,
واتخا الق اررات ,وتحما مس وليتها(ال غيمان ,0112,قيد النشر؛ ال غيمان وآخرون0117,أ).
ه ا وتطوق الورام اإث ار ية وفق منه ية اانمرو

وصرورة مسرا ية وصريفية ومدرسرية ,حير

يرتم إتورا

نظررام السررحت فرري حرراا تطويقره فرري المدرسررة ,فيررتم سررحت الطلوررة الموهررووين مررن فصررولهم العاديررة وعررد تطويررق
اسررتراتي ية رررغط المنهررا فرري م رواد معنيررة إلررا ثرفرره المصررادر؛ لتطويررق الو ررام اإث ار يررة لرريهم ,وعررد لررل

يع ررودون إل ررا فص ررولهم ليختلطر روا م ررع مال ه ررم وأقر ررانهم وقي ررة الي رروم الد ارس رري(ال غيمان ,0112 ,قي ررد النش ررر؛
ال غيمان وآخرون0117,ت).
وتعمررا الو ررام القا مررة لررا اانمررو
احرتكررا

وترروفير ر ايررة ش رمولية وتلويررة احتيا ررات الموهررووين؛ مررن خررالا

لررا إي رراد صرريغة تفا ليررة وررين ثالثررة مرتك ر ات ,هرري :المحترروى العلمرري المتعمررق ,ومهررارات الوح ر

والتفكير ,والسمات الشخصية المؤثرة ,و لل من خالا تهي رة إطرار رام لخوررات تروويرة متعرددة ومتنو رة يمرر

وهررا الطالررت الموهرروت وررر ثررال

م ارحررا ر يسررة متدر ررة ,هرري :احستكشرراف ,واإتقرران ,والتمي ر  .حي ر

مرحلررة احستكشرراف مرحلررة تحفي يرره للطالررت الموهرروت ,فهرري ااسررا

تعررد

لن ررال الورنررام ويخصررا له را (%02

)من مدة الورنام ككا .وينما تعرد مرحلرة اإتقران قلرت الورنرام اإث ار ري المقردم حير

تسرتهدف إتقران الطالرت

الموهرروت الملتحررق والورنررام للمهررارات التفكيريررة والوحثيررة والشخصررية ومهررارات الررتعلم الترري تسررتهدفها الوحرردة
وتسررتغرق ( )%11مررن مرردة الورنررام ككررا .ختامررا ومرحلررة التمي ر  ,حي ر

توانتا يته المتمي ة ,وتستغرق( )%02من مدة الورنام ككا.
ويح رروع أنم ررو

تظهررر شخصررية الطالررت المسررتقلة

الواح ررة اإث ار رري أروع ررة مس ررتويات ر يس ررة ,متمثل ررة ف رري :اإ ررداد ,ال ررتمكن ,التخط رريط,

احنطررالق .حي ر يسررتهدف مسررتوى اإ ررداد :التعرررف لررا قرردرات الطلوررة ,توا رردادهم وت هي ر هم لمررا وعرردة مررن
مسررتويات متقدمررة .وينمررا يسررتهدف مسررتوى الررتمكن :إتقرران الطالررت آلليررات حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة .أمررا

المستوى التخطيط فيستهدف :مسا دة الطلوة للتفكير وشكا إي اوي نحو المستقوا .ختاما ومستوى احنطرالق,
ويستهدف :تمكين الطلوة من مهارات التعلم ال اتي.
وق ررد ا تم ررد اانم ررو

ف رري ص ررياثة فلس ررفته وأهداف رره وأس رراليت اختي ررار المش رراركين في رره وتق ررديم المناش ررط

والخورات الترووية لا ثالثرة نظريرات لميرة متمثلرة فري :النظريرة الونا يرة لويا يره( ,)Piaget,1964ونظريرة

الحلقات الثال

لرن ولي ,إرافة إلا نظرية ال كا النا

لستيرنور .

22

ه ر ا ويظهررر ا تمرراد اانمررو

لررا النظريررة الونا يررة؛ مررن خ رالا اإطررار واحت اهررات العامررة للخو ررات

التروويررة المقدمررة ,و لررل وا توررار الررتعلم نتي ررة لعمليررة ونررا

قلرري تحررد

نرردما يكامررا الفرررد وررين المعلومررات

ال ديدة والونية المعرفية الساوقة لديره (ال هنري0119 ,؛ سريف .)0112 ,كمرا تؤكرد النظريرة لرا أهميرة تقرديم
لررا ش ركا سلسررلة مررن اانشررطة التعليميررة (ال غيمرران وآخرررون0117,أ)؛ وو ر لل يتعامررا الطالررت مررع

المنهررا

المعلومات وصورة مواشرة من خالا الوح

والت روة واحكتشاف ,إرافة إلا ونا مفاهيم خاصة وه؛ مما يتري

م رراح واسررعا لتنميررة قد ارترره اإودا يررة؛ وو ر لل يكررون ش رريكا نشررطا فرري مليررة الررتعلم( ال غيمرران ,0112 ,قيررد

النشر؛ سيف0112 ,؛ الشعيلي والغافرع ,)0111,كما تؤكد سيف( )0112أن التعليم وفق ه ة النظرية يتري
فرص ررا للطلو ررة للمش رراركة والتح رراور وون ررا

المقدمة.

وينما يستمد اانمو

الق ررات تعاوني ررة فيم ررا وي ررنهم ,أثن ررا تع رراملهم م ررع اانش ررطة المختلف ررة

من نظرية الحلقات الثال

لرن ولي آلية ترشي الطلوة الموهووين واح تماد لرا

دد من المحكات ,و دم التركير فقرط لرا القردرات العقليرة ,وا تورار الدافعيرة شررط أساسري للموهرووين ,حير
تعمرا المناشررط المقدمرة لررا تروفير امررا التحرردع؛ للمحافظرة لررا الردوافع الداخليررة للموهرووين ,فيرررى مؤسر

اانمو

أنه ندما يفقد منها الموهووين نصر التحدع والتوسع والعمق؛ تتحروا إلرا حمرا ا رد؛ يرؤدع إلرا

مل ررا الطلو ررة الموه ررووين وكس ررلهم الر ر هني(ال غيمان ,)0119 ,كم ررا يس ررتمد اانم ررو
مهارات التفكير اإودا ي ودم ها في المحتوى والمناشط المقدمة للموهووين.
وختامررا يعتمررد اانمررو

فرري ونا رره لررا نظريررة الر كا النررا

مواقرف حياتيررة يعاصررها الطالررت الموهروت ,وحير

م ررن هر ر ة النظري ررة تنمي ررة

لسررتيرنور فرري اختيررار مورررو ات تعررال

يررتم ممارسرة الترردريت لرا مهررارات التفكيرر والوحر

العلمرري

من خالا مشاكا حياتيرة مرتوطرة وحيراة الطالرت وواقعره ,وا تمراد اسرتراتي يات تمكرن الطلورة مرن الوصروا إلرا
حلوا ديدة تسهم في يادة تكيفهم مع الوي ة وتشكيلهم لها من هة ,كما تسرهم فري تشر يع الطلورة المشراركين
لرا إور ار أسرراليوهم الخاصررة واحسررتفادة مرن نقرراط القرروة الترري يمتلكونهررا واكتشراف نقرراط الرررعف لررديهم ,وور لل

ينظر إلا المهارات اح تما ية والشخصية المؤثرة ك

مهم من الوحدات اإث ار ية داخا الورنام .

ووالر و للدراسات الميدانية؛ فقد توين أن توظيف الورام اإث ار ية يحقرق نتا رات تعليميرة متقدمرة لردى
الطلوة الموهووين وشكا خاا ,وكافة الطلوة وشكا ام في م احت وقدرات مختلفة .وقرد ترم تقسريم الد ارسرات

في م اا الورام اإث ار ية إلا قسمين ر يسين :القسم ااوا يحوع دراسات متعلقة وأثر الورام اإث ار ية القا مة
ل را منه يررة أنمررو

المتغيرات المختلفة.

الواحررة اإث ار رري ,وينمررا القسررم الثرراني يحرروع د ارسررات متعلقررة و رأثر الو ررام اإث ار يررة لررا

ولتحديد أثرر الوررام وفرق منه يرة أنمرو

ود ال ليا( ,)0112حي

الواحرة اإث ار ري فري تنميرة التفكيرر اإوردا ي؛ را ت د ارسرة

هدفت إلا فحا أثر ورنام إث ار ي موني وفق منه ية أنمو

الواحة اإث ار ي في

23

تطرروير القرردرات اإودا يررة لرردى ينررة مررن الطلوررة الموهررووين مررن الصررف الخررام

قسمت ينة الدراسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية ,وكشرفت النترا

احوترردا ي فرري مكررة المكرمررة.

رن و رود فرروق دالرة إحصرا يا ورين

الم مررو تين الت ريويررة والررراوطة لصررال الم مو ررة الت ريويررة فرري كررا مررن مهررارات التفكيررر اإورردا ي والقرردرة

العقلية.

و لررا ثرارهررا ررا ت د ارسررة صررال ( ,)0111الترري حاولررت قيررا

منه ية أنمو

أثررر تقررديم ورنررام إث ار رري مونرري وفررق

الواحة اإث ار ري فري احقتصراد المن لري للطالورات الموهوورات مرن الصرف السراد

احوتردا ي فري

المدنية المنورة ,ودراسة أثرة في تنمية التفكير اإودا ي ,وقد قسمت ينة الد ارسرة إلرا م مرو تين :رراوطة,
وت ريويررة ,وقررد دلررت نتررا

الد ارسررة ااثررر الفا ررا للورنررام فرري تنميررة مهررارات التفكيررر اإورردا ي فرري العناصررر

اآلتية :الطالقة والمرونة وااصالة والتفاصيا.

وه ا تسعا الورام اإث ار ية المونية وفق أنمرو

الواحرة اإث ار ري إلرا تقرديم ر ايرة شرمولية ,واحسرت اوة

لخصر ر ررا ا الطلور ر ررة الموهر ر ررووين المعرفير ر ررة والو دانير ر ررة ,ووه ر ر ر ا الصر ر رردد أورر ر ررحت د ارسر ر ررة ال غيمر ر رران و ور ر ررد
الم ي ررد( ,)0119والمقام ررة وه رردف التع رررف ل ررا أث ررر الورن ررام اإث ار رري الص رريفي الر ر ع تقيم رره مؤسس ررة المل ررل
ورردالع ي ور الرره للموهوررة واإورردا والتعرراون مررع و ارة الترويررة والتعلرريم والمملكررة لررا أسرراليت الع ر و السررووي

ومهارات اتخا القرار وال كا الو داني لدى طلورة وطالورات الصرف الثراني الثرانوع والمملكرة العرويرة السرعودية,
وقررد أكرردت نتررا

الد ارسررة لررا تررأثير الوررام المقدمررة للمرحلررة الثانويررة لررا مهررارات اتخررا القررار ,إرررافة إلررا

تطررور مهررارات العمررا الفررردع المو ررة اتيررا والثقررة وررالنف

لرردى الطلوررة المشرراركين فرري الوررام ؛ ممررا يؤكررد ورردورة

ااثر الفا ا للورام اإث ار ية لا ال وانت الشخصية واح تما ية.
كم ررا كش ررفت د ارس ررة ال غيم رران وآخ رررون(0117أ) ,والقا م ررة وه رردف الوق رروف ل ررا واق ررع ورن ررام ر اي ررة
الموهووين في مدار التعليم العام ,و لل لتحديد أثر الورام القا مة لا اانمو

فري تنميرة مهرارات الرتعلم,

ومهارات التفكير ,والمهارات الوحثية ,والسمات الشخصية ,والدافعية ,والتحصيا ,وك لل استكشاف و هه نظر
كا من الطلوة المشاركين في الورنرام  ,والمعلمرين ,والمشررفين ,وأوليرا اامرور .وقرد أظهررت الد ارسرة م مو رة
من النتا  ,من أهمها :الدور الفا ا للورنام وفق منه ية أنمو

الواحة اإث ار ي في تنمية وتطوير م مو ة

من مهارات التعلم ,إرافة إلا مهارات التفكير والسمات الشخصية؛ ممرا أدى إلرا رفرع دافعيرة الطلورة ,وتكروين
ات اهات إي اوية نحو الورنام .
وفي ات السياق ا ت د ارسرة ال غيمران وآخررين(0117ت) ,وهردف الكشرف رن دور الوررام القا مرة

لا اانمو

في تنمية اادا الصفي العرام ومهرارات الوحر

وقد تم مالحظة( )22ورنام ا تعليميا قا ما لا اانمو

العلمري لردى الطلورة الموهرووين المشراركين فيهرا.

من قوا خو ار في م راا الموهورة ,وقرد أفرادت نترا

الد ارسررة أن أفرررا أدا صررفي تمثررا فرري نمررو السررمات الشخصررية واح تما يررة المتمثلررة فرري مهررارات التحررد
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واحسررتما والعمررا الفررردع وال مررا ي ,إرررافة إلررا نمررو وعررض مهررارات التفكيررر اإورردا ي والتحليلرري ,أمررا ااقررا
تطو ار فتتمثا في مهارات الوح

العلمي.

و ل ررا ات الس ررياق ق رردم ال غيم رران ( ,)Aljughiman,2011د ارس ررة وه رردف تحدي ررد اآلث ررار المترتو ررة

للورام الصيفية في العلوم والرياريات والمملكة العروية السعودية لا تنمية مهارات التفكير ومهارات الوح

العلمي ,والمهارات الشخصية واح تما ية ,إرافة إلا التمكن من المحتوى ااكاديمي لدى الطلوة الموهرووين
مررن الصررف ااوا المتوسررط .وقررد تررم مالحظررة ثالثررة و ررام قا مررة لررا اانمررو  ,أفررادت نتررا
و ررود آثررار دالررة إحصررا يا للو ررام فرري تنميررة مهررارات التفكيررر ومهررارات الوح ر
واح تما ية ,إرافة إلا التمكن من المحتوى ااكاديمي.

أنمو

السراد

الد ارسررة إلررا

العلمرري ,والمهررارات الشخصررية

كمررا قرردم العقيررا( ,)0100د ارسررة وهرردف الكشررف ررن أثررر اسررتخدام أنشررطة إث ار يررة مونيررة وفررق منه يررة

الواحة اإث ار ي في تنمية مليات العلم التكاملية والقدرات اإودا ية لدى الطلوة الموهووين في الصف
احوتردا ي والريرراض ,وقرد قسررمت ينرة الدارسررة إلرا م مررو تين :رراوطة ,وت ريويررة ,وأفرادت نتا هررا

ررن و ررود أث ررر دالر رة إحص ررا ية لمه ررارتي :تميير ر المتغير ررات ,ور رروط الويان ررات ,م ررن مه ررارات ملي ررات العل ررم

التكامليررة ,إرررافة إلررا و ررود أثررر داا احصررا يا فرري اختوررار القرردرات اإودا يررة ,لصررال الم مو ررة الت ريويررة؛
يع ى لألنشطة التعليمية المونية وفق أنمو

الواحة اإث ار ي.

كما أكدت م مو رة واسرعة مرن الد ارسرات ترأثير الوررام اإث ار يرة لرا متغيررات مختلفرة وشركا إي راوي,

ففرري م رراا اللغررة كشررفت الد ارسررة الترري قررام وهررا أولررن شرريل ورن ولرري( )Olenchak &Renzulliوهرردف د ارسررة
م ارحررا تنفي ر اانمررو

اإث ار رري المدرسرري لررا المرحلررة احوتدا يررة واآلثررار المترتوررة ليرره ,وقررد كشررفت نتررا

الد ارسررة أن للوررام اإث ار يررة أثررر فرري تنميررة مهررارات اإنتررا اإورردا ي لرردى طلوررة المرحلررة احوتدا يررة ,واإرررافة

إلررا و ررود متع ررة ورثوررة كوير ررتين لرردى الطلو ررة أثنررا ممارس ررة اانشررطة اإث ار ي ررة والعمررا الف ررردع المو رره اتي ررا

(Olenchak-&Renzulli, 1989).
كما أكدت دراسة الصويركي( ,)0111والقا مة وهدف معرفة أثر استخدام الورنام القا م لرا االعرات
اللغويررة فرري تنميررة التراكيررت اللغويررة ومهررارات التعويررر الشررفهي لرردى طلوررة الصررف ال اروررع فرري ااردن .تررم تقسرريم

العين رة إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة ,وقررد أك رردت النتررا

و ررود فررروق دالررة إحصررا ية وررين الم مو ررة

الررراوطة والت ريويررة ,لصررال الم مو ررة الت ريويررة ,ممررا يؤكررد ااثررر اإي رراوي للورنررام القررا م لررا االعررات

اللغوية في تنمية التراكيت اللغوية ومهارات التعوير الشفهي.

وكروين & (Reis, Eckert, McCoach, Jacobs

وتفيد دراسة راي توايكرت وماكوش و رايكوو
) ,Coyne, 2008القا مررة وهرردف تحديررد دور الوررام اإث ار يررة فرري الطالقررة الق ار يررة واحت اهررات نحررو القر ار ة
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لدى طلوة الصف الثال

والراوع والخام

احوتدا ي ,أكدت ه ة الدراسة لا الدور ال ع تلعوه ه ة الورام في

تنمية الطالقة الق ار ية واحستيعات الق ار ي ,فرال ن تنمية احت اهات اإي اوية نحو الق ار ة.
وفي ه ا الم اا أ رت راي

وآخررون د ارسرة لرا إحردى شرر مدرسرة اوتدا يرة ومتوسرطة فري منراطق
( ,)SEM-Rوأكردت نترا

غرافية مختلفة؛ لدراسة فا لية الورام اإث ار ية الق ار ية وفقرا انمرو

هر ة الد ارسرة

ااث ررر اإي رراوي لهر ر ة الور ررام ف رري رف ررع مس ررتوى الطالق ررة واحس ررتيعات الق ار رري ,إر ررافة إل ررا تنمي ررة احت اه ررات
اإي اوية لدى الطلوة المشاركين نحو الق ار ة ).(Reis et al., 2010
وتتفق معها نتا

دراسة الوركات ( ,)0101المقدمة وهدف الكشف ن فا لية الورنام التدريوي القرا م

لررا اسررتراتي ية القصررة فرري تنميررة احسررتيعات الق ار رري لرردى طررالت الصررف الثال ر
الدراسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية ,حي

ااساسرري .تررم تقسرريم ينررة

توصلت الدراسة إلا أثر الورنام المقدم في تنمية مهرارات

احستيعات الق ار ي لدى الطلوة المشاركين فيه وغض النظر ن التحصيا الق ار ي لرديهم ,إررافة إلرا مسراهمة

القر ة.
الورنام في تكوين ات اهات إي اوية للطلوة المشاركين فيه نحو ا
و لررا ثرارهررا ررا ت د ارسررة الخوالرردة ووررن ياسررين( )0101وهرردف التحقررق مررن فا ليررة الورنررام اإث ار رري
روع لرردى الطلورة الموهررووين فرري المرحلرة الثانويررة فرري ااردن .ترم تقسرريم ينررة
فر ري تنميررة مهررارات التواصرا اللغر ل
الد ارسررة إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة ,وقررد أظهرررت نتررا الد ارسررة و ر ر ر ر ر رود فررروق دالررة إحصررا ية فرري
احختوار تعر ى إلرا الورنرام  ,مقارنرة والطريقرة التقليديرة ,كمرا تورين ردم و رود فرروق دالرة إحصرا ية تعر ى إلرا

التفا ا وين الورنام والمسار التعليمي.

وللكشف ن أثر الورنام اإث ار ي الصيفي في اللغة اإن لي ية لا معتقدات الطلوة المشراركين حروا

المدرسرة ,وتحصريلهم الد ارسري ,وتطلعراتهم نحررو المسرتقوا ,قردم مرايتو
) ,2012د ارسررة لررا طلوررة المرحلررة الثانويررة فرري ور يررا .حي ر
والعرقرري ,مررع معرردحت فقررر كويررة ,وقررد أكرردت نتررا

المستقوا وتحصيلهم الدراسي.

وميلروم (Matthews &Mellom,

رو رري نررد اختيررار العينررة :التنررو الثقررافي,

الد ارسررة ااثررر اإي رراوي للورنررام فرري تطلعررات الطلوررة نحررو

كم ررا ل ررم يقتص ررر اهتم ررام الور ررام ف رري م رراا اللغ ررة فق ررط .ووهر ر ا الص رردد ق رردم س ررتيل وم رراري (Stake-

) ,&Mares,2005دراسة وهدف التعرف لرا أثرر ورنرام إث ار ري صريفي فري العلروم لرا كرا مرن الموهرووين
والموهوو ررات م ررن طلو ررة المرحل ررة الثانوي ررة ل ررا المواق ررف العلمي ررة ,والدافعي ررة ,والثق ررة و ررالنف  .,ق رردمت الد ارس ررة
ورنام ين في العلوم للطلوة المشاركين .وقد أظهرت نتا
والنف

الدراسة و ود فروق ات دحلرة إحصرا ية لرا الثقرة

والدافعية لصال التطويق الوعدع ,وينما لم تظهر فروق ات دحلة إحصا ية في المواقف العلمية.
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و لا ثرارها ا ت دراسة (أوو نا ي )0119,وهدف التحقق من فعالية الورنام القا م لا ال كا ات

المتعددة في تنمية التحصيا المعرفي والتفكير احستدحلي في العلوم لدى الموهووين من طلوة الصرف السراد
احوتدا ي في مصر .تم تقديم اختورار قولري ووعردع لعينرة الد ارسرة .وقرد أظهررت النترا

و رود فرروق ات دحلرة

إحصررا ية وررين التطويررق القولرري والوعرردع لصررال التطويررق الوعرردع؛ ممررا يؤكررد ااثررر الفا ررا للورنررام فرري تنميررة

التحصيا المعرفي والتفكير احستدحلي.
كمررا ارتكر ت م مو ررة مررن الد ارسررات لررا تقررديم الوررام فرري الم رراحت اح تما يررة ود ارسررة أثرهررا لررا
المتغي ررات المختلفررة ,ووه ر ا الصرردد قرردمت وانررغ ( )Wang,2005د ارسررة وه ردف تحديررد تررأثير الو ررام اإث ار يررة
الصرريفية لررا الطلوررة الموهررووين مررن خلفيررات ثقافيررة مختلفررة فرري المرحلررة المتوسررطة ومدينررة تررايوان فرري تحديررد
اادا المعرفرري وآثررار الررتعلم حرروا مواررريع الوي ررة .حي ر
نتا

الدراسة و ود تأثير إي اوي للورنام

قرردم لعينررة الد ارسررة اختوررار قولرري ووعرردع ,وقررد أفررادت

لا اادا المعرفي واحت اهات نحو الورنام .

وينمررا هرردفت د ارسررة قروسررل وهرراني ( Grosch-&Hany)2007الكشررف ررن اآلثررار طويلررة اا ررا

للو ررام اإث ار يررة الصرريفية لررا اادا احكرراديمي للم رراهقين الموهررووين فرري المانيررا ,وقررد أكرردت نتررا

الد ارسررة

و ود تأثير إي اوي لا وعض المشاركين ال ين تاوعوا الورام وصورة مسرتمرة؛ ممرا يؤكرد أهميرة التتاوعيرة فري
الورام اإث ار ية ,حتا يكون التأثير أكثر مقا ووقا .
للكشف ن أثر ورنام م مو المواهت ( )TGDMفي تنمية المهارات ااكاديمية والمهارات اإودا ية

قدم وتر ي ( Batterjee)2010دراسة أ ريت لا الطلوة في كا من المرحلة احوتدا ية والمتوسرطة والثانويرة
فرري المملكررة العرويررة السررعودية .تررم إ ر ار اختوررارات قوليررة ووعديررة لررا ينررة الد ارسررة ,وقررد أكرردت نتررا
ااثر اإي اوي للورنام في تنمية كا من المهارات احكاديمية و المهارات اإودا ية.

الد ارسررة

وللتعرف لا أثر الورنام اإث ار ي في التاريخ المعاصر في تنمية مهرارات التفكيرر الناقرد والتحصريا

لدى الطلوة المتفوقين أكاديميا قدم الحمورع واإمام( ,)0101دراسة قسمت ينتها إلا م مرو تين :رراوطة,
وت ريويررة ,وقررد أشررارت النتررا

إلررا و ررود فررروق ات دحلررة إحصرا ية لصررال الم مو ررة الت ريويررة فرري تنميررة

مهارات التفكير الناقررد والتحصيا في التاريخ؛ تع ى للورنررام إث ار ي.
وهر ا مررا يتفررق مررع نتررا

د ارسررة الحمررورع والعنرراتي()0101المقامررة وهرردف التعرررف لررا أثررر الورنررام

اإث ار ي في الترويرة الوطنيرة لرا ات اهرات طلورة الصرف العاشرر مرن مدرسرة الملرل ورداهلل الثراني للتمير فري

ااردن .قسمت ينة الدراسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية ,وقد أكردت ااثرر اإي راوي للوررام اإث ار يرة
في تنمية احت اة نحو التعلم لدى الطلوة ,و دم و رود فرروق ات دحلرة إحصرا ية تعر ى لمتغيرر ال رن

الورنام .

ونرو
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كما لم يقتصر دور الورام اإث ار ية لا تنمية ال وانت العقلية والمهارية فقط وا تتعرداة إلرا ال انرت

الشخصرري واح تمررا ي ,ووه ر ا الصرردد أكرردت د ارسررة سررعيد( )0111المقامررة وهرردف التوصررا إلررا أثررر ورنررام

إث ار ي طوق في التروية اإسالمية مستندا إلا نظرية ال كا احنفعالي في تنمية مفهوم الر ات والدافعيرة للرتعلم
لدى طلوة وطالورات الصرف التاسرع فري ااردن .ترم تقسريم ينرة الد ارسرة إلرا م مرو تين :رراوطة ,وت ريويرة,
وقررد أفررادت نتررا

ه ر ة الد ارسررة تفرروق الم مو ررة الت ريويررة ,إرررافة إلررا و ررود فررروق تع ر ى لمتغيررر ال ررن ,

لصال اإنا  ,لا كا من وعد السلول في مفهوم ال ات والدافعية للتعلم.

ولتحديررد اآلثررار المترتوررة للوررام الصرريفية لررا مفرراهيم الر ات اح تما يررة للطلوررة الموهررووين قرردم ريررن

) )Rinn,2006د ارسرة أ ريرت لررا الموهرووين والموهووررات مرن المرحلرة المتوسررطة ,ترم خاللهررا تقرديم اختوررار
قولي ووعدع لعينة الدراسة ,وقد أفادت نتا

الدراسة و رود فرروق دالرة إحصرا ية ورين التطويرق القولري والوعردع

لصال التطويق الوعدع لا مفهوم ال ات اح تما ية.

وينم ررا ررا ت د ارس ررة و رردالالت( )0119وه رردف التع رررف ل ررا فا لي ررة ورن ررام ت رردريوي لتنمي ررة الر ر كا
احنفعالي وأثرة لا التكيف ااكاديمي واح تما ي واحت اهات نحو المدرسة لدى الطلوة الموهووين والطالوات

الموهووات في الصف العاشر وااردن .قسمت ينة الدارسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية ,وقرد أظهررت
نتررا

الد ارسررة فررروق دال رة إحصررا ية لررا كررا مررن مقيررا

التكيررف ااكرراديمي واح تمررا ي ,واحت اهررات نحررو

المدرسة لصال الم مو ة الت ريوية ,كما أكدت دم و ود فروق تع ى لمتغير ال ن .
التعقيب:
اانمو

وترأسيسا لا ما سوق ,يتر الدور الفا ا للورام اإث ار ية وشكا ام ,وللورام القا مة وفق منه يرة
وشكا خاا ,و لل في تقديم ر اية شاملة ومتكاملة للطلوة الموهووين ,وما يتفق مع النما

الحديثة

للموهوررة ,والترري تؤكررد لررا أهميررة التفا ررا وررين العوامررا العقليررة والشخصررية والوي يررة؛ للوصرروا إلررا الموهوررة مررن
هة ,كما تطالت ه ة التو هات وش ادة النظر في تصميم ه ة الورام وم ار اة تعددية الثقافات والفروق الفردية

مررن هررة اخرررى ,ومررن هررة ثالثررة تشررير النمررا
والترردري

الحديثررة للموهوررة إلررا أهميررة مواكوررة أسرراليت الكشررف والتقيرريم

فرري آن معررا؛ ل ر ا ررا ت ه ر ة الد ارسررة كاسررت اوة له ر ة الحا ررة مررن خررالا ونررا ورنررام إث ار رري وفررق

منه ية أنمو

الواحة اإث ار ي في المسرتوى الثراني ,مرع التركير

لرا نظريرة الر كا النرا

فري ونرا المناشرط

وأسرراليت الترردري  ,واسررتخدام وطاريررة أرو ار فرري مليررات التقررويم ,وتحديررد أثررر لررل فرري تنميررة القرردرات اإودا يررة
لطالوات المرحلة المتوسطة وات اههن نحوة.
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المتغير الثاني :نظرية الذكاء الناجح وتطبيقاتها الميدانية.
تاريخ دراسة الذكاء:
يعررد ال ر كا مررن المسررا ا ال دليررة وررر العصررور المختلفررة ,فحتررا اآلن لررم يررتم التوصررا واحتفرراق وررين
الور رراحثين إلر ررا تحدير ررد تعرير ررف موحر ررد لل ر ر كا (أور ررو ر ررادو0111,ت؛ ال اسر ررم0101,؛ الخالر رردع0119,

؛ ,)Sternberg,1997,2011; Sternberg,-Conway, Ketron-&Bernstein,1981ويعود لل إلا
اختالف فهرم الوراحثين وتفسريرهم لهر ة الظراهرة النفسرية مرن هرة ,والمنطلقرات الفلسرفية التري ينطلقرون منهرا مرن
هة أخرى .ونتي ة ل لل ظهرت ثالثة وسا ا ومنه يات اتوعها الوراحثون فري د ارسرتهم وأوحراثهم لهر ا المفهروم,

أولها :المنها اإحصا ي ,وال ع يعتمد لا دراسة العالقات وين وين م مو ة من المتغيرات التاوعة دون أع
تدخا من الواح  ,أما ثانيها :فهو المنها اإكلينيكي ,وال ع يعتمد لا د ارسرة التغيررات النو يرة التري تحرد

في النشاط العقلي اإنساني ,وثالثها :المنها المعتمد لا المالحظة والت روة (الشيخ.)0101,

ويصررنف ررروان(0119ت) النظريررات الترري اشررتقها الورراحثون فرري د ارسررتهم لطويعررة ال ر كا إلررا أروعررة

ات اهات ر يسة ,متمثلة فري :ات راة القيرا
لا التحليا العاملي لنتا

النفسري ,حير

يعتمرد رواد هر ا احت راة فري تفسريرهم لطويعرة الر كا

احختوارات العقلية .وينمرا يرتكر احت راة المعرفري ,لرا آليرات معال رة المعلومرات
لررا ال انررت الوي رري ,فيعر ع اخررتالف طويعررة الر كا توعررا حخررتالف

ونظريررات الررتعلم .وهنررال مررن يلقررا الرررو

الحرارات واا راق .ختاما واحت اة الويولو ي ,ال ع يروط وين كا من السرلوكيات المختلفرة ومكونرات الردما
ووظا فه .ويمكن للواحثة إرافة ات اة خام

الر كا النرا

لسرتيرنور حير

لل في نظرية

وهو المتكون من دم ات اهين أو أكثر ,ويتر

تردم النظريرة فري نويتهررا احت راة المعرفري والوي ري معررا ,فيظهرر انرت احت رراة

المعرف رري ف رري وني ررة النظري ررة والمتمثل ررة والنظري ررة التركيوي ررة لس ررتيرنور  ,أم ررا ال ان ررت الوي رري فيظه ررر ف رري النظري ررة

السياقية.

وو ر لل اختلفررت نظ ررة لررم الررنف

إلررا طويعررة ال ر كا ومرررور ال ر من ),(Sternberg et al.,1981

ويمك ر ر ر ر ررن تص ر ر ر ر ررنيف نظري ر ر ر ر ررات الر ر ر ر ر ر كا وم مله ر ر ر ر ررا إل ر ر ر ر ررا ات ر ر ر ر رراهين أساس ر ر ر ر رريين(:أو ر ر ر ر ررو ر ر ر ر ررادو0111,ت؛
الشريخ0101,؛ ,)Sternberg,1985b, 1999احت راة ااوا :هرو احت راة التقليردع ,حير
هر ا احت رراة إلررا الر كا كعامررا و ارثرري وكيرران قلرري موحررد ,ويررنعك
لا احستدحا والقدرة اللغوية والكمية ( فانة والخ اندرا.)0117,

ترتكر نظررة رواد

فرري اختوررارات الر كا المتمثلررة فرري :القرردرة

أمررا احت رراة الثرراني فرري د ارسررة الر كا  ,فهرو ات رراة العوامررا المتعررددة ,وهررو احت رراة الحرردي
حير ر

فرري الر كا

تو ه ررت اهتمام ررات الو رراحثين لدارس ررة الق رردرات الخاص ررة ف رري الر ر كا  ,ووهر ر ا الص رردد اقت رررل ثيرس ررتون

) (Thurstone, 1934سوع قدرات قلية أساسية مكونرة للر كا  ,متمثلرة فري :احسرتيعات اللفظري ,الطالقرة
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اللغوية ,القدرة العددية ,العالقات المكانية ,ال اكرة ,اإدرال ,احستدحا .وقد وررع كراروا ))Carol,1993
نمو را هرمير را ثالثي را ,ير ررم المسررتوى ااوا ,الق رردرات الخاص ررة واحسررتدحا .أم ررا المسررتوى الث رراني ,فيش ررما
الق رردرات المتول ررورة كالر ر اكرة واإدرال الوص رررع والس ررمعي و س ررر ة احس ررت اوة .والمس ررتوى اا ل ررا م ررن هر ر ا

اانمررو  ,يشررما ال ر كا العررام .وتعررد نظريررة يلفررورد مررن أكثررر نظريررات ال ر كا شررموح وتوسررعا؛ حي ر

قسررم

القدرة العقلية إلا ما ة وثمانين قدرة مختلفة ) .(Guilford, 1967وينما ورع اردنر ثمانيرة أنروا مختلفرة

لل كا ).(Gardner,2006
نظرية الذكاء الناجح:

يلحظ المتتوع لحركة التطور في م اا ال كا وتروية الموهووين احرتواط الوثيق وينها وورين نظريرات

ال ر كا وطرررق قياسرره( روان0119, 0119,ت;  ,)Sternberg,2008aوانتقرراا فهررم الورراحثين للموهوررة
من كونها أحادية الوعد إلا مفهوم متعدد ااوعاد؛ لر ا ظهررت م مو رة مرن النمرا

والنظريرات التري ترروط

و ررين م ررا يتعلم رره الطال ررت مرررن معلوم ررات وم ررا يوظف رره م ررن تلرررل المعلوم ررات ف رري حيات رره اليومي ررة (ال اسرررم

 .)Aljughiman-&Ayoob, In-Press;0101,ومررن لررل نظريررة ال ر كا النررا

(Sternberg,

) 1999b, 2011والتي صممت لمسا دة الطلوة لالستفادة القصوى من مواهوهم وقدراتهم التي يحتا ون

إليهررا فرري حيرراتهم الواقعيررة .حير

يعرررف سررتيرنور الر كا النررا

وأنرره :نظررام متكامررا مررن القرردرات الال مررة

للن رال فري الحيراة ,كمررا يعرفره الشرخا رررمن سرياقه اح تمرا ي ,والشرخا الر ع يتمترع والر كا النررا
يمي نقاط القوة لديه ويستفيد منها قدر اإمكان ,وفي نف

الوقت يمي نقراط الررعف لديره ,وي رد طريقرة

لتصحيحها أو التعويض نها .كما يتمي ااشخاا الر ين يتمتعرون والر كا النرا

أيررا ورأنهم يتكيفرون

ويشكلون ويختارون الوي ات من خالا التوا ن في استخدامهم للقدرات التحليلية واإودا ية والعملية .ويوين

سر ر ررتيرنور  ,أن الموهور ر ررة ح يمكر ر ررن ووسر ر رراطة أن تُحر ر رردد ودر ر ر ررة يحصر ر ررا ليهر ر ررا الفر ر رررد فر ر رري اختور ر ررار مر ر ررا.
(Sternberg, 2001; Sternberg &Grigorenko, 2002; Sternberg, Grigorenko &Kidd,
)2005

إن ه ة النظرية تسهم في توسيع مفهوم الموهوة والر كا والخررو

معينرره أو مررن محرردد (ال اسررم;0101,

رن النطراق الرريق المحصرور ووي رة

&Sternberg,1985a,1997,2005c,2009d;Sternberg-

) ,Grigorenko,2002كمر ر ر ر ر ر ر ر ررا تؤكر ر ر ر ر ر ر ر ررد أن الموهور ر ر ر ر ر ر ر ررة ح يمكر ر ر ر ر ر ر ر ررن تحدير ر ر ر ر ر ر ر رردها واختور ر ر ر ر ر ر ر ررارات ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر كا

والتحصرريا

c,2008a;Sternberg-&Grigorenko,

(Sternberg,1999,2002a,2003a,2003

) .2002; Sternberg, Grigorenko &Kidd, 2005فهي تنظر إلرا الموهورة مرن وايرا متعرددة حورد أن
تتكاما فيما وينها؛ لتحقيق السلول المتسم وال كا متمثلة في :القدرات التحليلية ,واإودا ية ,والعمليرة .ور لل ح
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تتنراقض تمامررا مررع مفهرروم القرردرة العامرة ( (gالمتمثلررة فرري القرردرات التحليليرة ,توانمررا ترررى أن الموهوررة تفرروق هر ة
القدرة فحست من خالا القدرات العملية واإودا ية (.)Sternberg &Grigorenko,2002
ووه ا الصدد يشير ستيرنور ) Sternberg(1997إلرا أنره وفقرا لهر ة النظريرة يمكرن تصرنيف الموهورة
والموهووين إلا أروعة أنوا  ,متمثلة في :الموهوة التحليليرة ,والموهورة اإودا يرة ,والموهورة العمليرة ,وفري الخترام

الموهوة المتوا نة.
حي

تتررمن الموهورة التحليليرة مكونرات الر كا الخاصرة وت هير المعلومرات ,وتطورق لرا المشركالت

المألوفة نسويا ,وتت لا ه ة الموهوة في :القدرة لا التحليا ,والنقد ,والمقارنة ,والتفسير ,والتقويم ,والتري رادة

مرا تكشرفها اختورارات الر كا وفا ليررة ون رال ,وهر ا مرا يتفرق مررع الموهورة ااكاديميرة لردى رن ولرري (Renzulli,

) .2005bوينما تخفق ه ة احختوارات في الكشف ن الف ة الثانية المتمثلرة والموهورة اإودا يرة ,والتري تت لرا

في القدرة لا احكتشاف وتوليد اافكار والتكيف ون ال مع المواقرف ال ديردة نسرويا (Sternberg,-Lubart,

) , Kaufman &Pretz, 2005فتتطلررت هر ة الف ررة مهمررات ,مثررا :كتاوررة القصررا القصرريرة ,والرسررومات,
وحررا المشرركالت ثيررر المألوفررة؛ ل ر ا ف رشن الموهررووين مررن ه ر ة الف ررة قررد ح يحصررلون لررا در ررات اليررة فرري

اختوررارات الر كا  ,ولكررن فرري الغالررت يحققررون إن ررا ات مهمررة فرري الم رراحت الترري يفرررلونها(ال غيمان.)0101,
أما الصنف الثالر  ,فيتمثرا فري :الموهورة العمليرة ,والتري تظهرر وفا ليرة فري توظيرف كرا مرن القردرات التحليليرة
واإودا يررة فرري الحيرراة اليوميررة؛ لر ا فرراافراد الر ين يمتلكررون مثررا هر ا النررو مررن الموهوررة يكررون لررديهم قرردرة اليررة
لا إدرال العواما التي تسهم في ن احهم ,وتسا دهم لرا تشركيا وي رتهم والتكيرف معهرا؛ لر ا ثالورا مرا يرن

هررؤح ااف رراد فرري تحقيررق أهرردافهم .وهنررال مررن تت لررا فيرره القرردرات الررثال  ,وحي ر

الحا ة ,وح يتطلت ال كا النا

يسررتخدم أيررا منهررا حسررت

و ود ه ة القدرات الثالثة ودر ة مرتفعة ,وقدر ما يتطلت الكفا ة العاليرة فري

توظيف ه ة القدرات الثالثة في موا هة التحرديات والمشراكا التري توا ره اافرراد فري حيراتهم(ال اسرم 0101 ,؛

ال غيمان.)Sternberg,2011 ;0101,

ويؤكررد سررتيرنور أن هر ة القرردرات تتسررم والمرونررة ,ومررن ثرم يمكررن تنميتهررا مررن خررالا الترردريت المررتوط

وحياة الفرد وثقافة م تمعه؛ مما يمكنره مرن تكييرف التفكيرر والسرلوكيات لترتال م مرع الوي رة التري يو رد وهرا ,أو
محاولة تشكيا الوي ة وما يتناست مع أهدافه ,و ند دم التمكن من لل يل رأ الفررد إلرا اختيرار وي رات ديردة

(العت ر رروم ,ال ر ر ررال ووش ر ررارةSternberg- ;0119,

;Sternberg,2006c,2007b,2008a,2010b

).&Grigorenko, 2004a
ووررالر و للد ارسررات الميدانيررة ,فقررد توررين أن توظيررف نظريررة ال ر كا النررا

فرري التعلرريم يحقررق نتا ررات

تعلمية متقدمة لدى الطلوة الموهووين وشكا خراا ,وكافرة الطلورة وشركا رام فري القردرات الثالثرة .هر ا وقرد ترم
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تقسيم الدراسات فري م راا توظيرف نظريرة الر كا النرا

دراسات ثروية .وينما القسم الثاني ,يحوع دراسات روية.

فري التعلريم إلرا قسرمين ر يسرين :القسرم ااوا ,يحروع

لويرران أثررر احنسر ام وررين مليررات الكشررف ,والترردري  ,والتقيرريم لررا أدا الطلوررة فرري الررتعلم ,مررن خررالا
ترردري

مقرررر لررم الررنف

ال ررامعي للطلو رة الموهررووين مررن المرحلررة الثانويررة ,قرردم سررتيرنور ورفاقرره ,د ارسررة تررم

اختيار ينتها واح تمراد لرا اختورار سرتيرنور الثالثري ,حير
لررا نتررا

طورق احختورار لرا الطلورة ,وترم ترو يعهم ونرا

احختوررار إلررا م مو ررات فر يررة ,متمثلررة فرري :المرتفررع فرري القرردرات التحليليررة ,والمرتفررع فرري القرردرات

اإودا يررة ,والمرتفررع فرري القرردرات العمليررة ,والمرتفررع فرري القرردرات الررثال  ,وثيررر المرتفررع فرري أع مررن القرردرات
الررثال  ,والتحررق م مو ررة مررنهم إلررا ورنررام صرريفي فرري مررادة لررم الررنف

و امعررة ييررا لمرردة أروعررة أسرراويع .تررم

ورررع الطلوررة فرري م مو ررات تدريسررية تنس ر م مررع قدراتهم(م مو ررة ت ريويررة) ,وم مو ررة أخرررى ح تنس ر م مررع

قدراتهم(م مو ررة ررراوطة) .وأشررارت نتررا
القرردرات مررع ميررع مق رراي

الد ارسررة إلررا ارتورراط داا إحصررا يا وررين در ررات الطلوررة فرري اختوررار

التحصرريا ,وأن الطلوررة الر ر ين انس ر مت قرردراتهم مررع تدريس ررهم تفوق روا لررا الطلو ررة

اآلخرين(Sternberg, Ferrari, Clinkenbeard &Grigorenko,1996).
كم ررا أ رررى س ررتيرنور وآخ رررون( ,)Sternberg,-Torff-&Grigorenko,1998a,1998bد ارسر رتين
وفق نظرية ال كا النا

مت امنتين وهدف معرفة أثر التدري

ااول ررا و ررداخا المدرس ررة ل ررا طلو ررة الص ررف الثالر ر

في تنمية القدرات الثال  .حي

أ ريت الدراسة

احوت رردا ي ووحي ررة ن ررور كارولين ررا ف رري منه ررا الد ارس ررات

اح تما يررة ,وقررد تكونررت العينررة مررن خلرريط متنررو ثقافيررا واقتصرراديا .وينمررا أ ريررت الد ارسررة الثانيررة لررا طلوررة

الصف الثامن في كاليفورنيا وميرحند .تم تعريرهم إلا ورنام صيفي في لرم الرنف  ,وفري كلترا الد ارسرتين ترم
تقس رريم الطلور ررة إلر ررا ثر ررال

م مو ر ررات :م مو ر ررة تلقر ررت التعلررريم وواسر ررطة الطريق ررة التقليدير ررة ,وأخر رررى ور ررالتفكير

الناقد(القرردرات التحليليررة) ,والثالثررة واسررتخدام نظريررة الر كا النررا

في المحتوى المعرفي المقدم والفترة ال منيرة واادوات .وأفرادت نترا

التعلرريم وواسررطة نظريررة ال ر كا النررا

 ,وحير

كانررت الم مو ررات الررثال

متكاف ررات

الد ارسرتين إلرا تفروق الم مو رة التري تلقرت

لررا ثيرهررا فرري قرردرات الحفررظ والتفكيررر وتنميررة مهررارات الطلوررة ,وغررض

النظر ن الوي ة الثقافية واحقتصادية؛ وه ا ما يؤكد خلو النظرية من التحي الثقافي واحقتصادع .وكمرا تعر ى
ه ة النتا

إلا تمكن الطلوة مرن احسرتفادة القصروى مرن نقراط القروة والتعرويض رن نقراط الررعف ,مرن خرالا

الخو ررات التعليميررة الترري تلقوهررا واسررتخدام النظريررة ,و لررل مررن خررالا تعلررم الطلوررة وفقررا اسرراليت تال ررم تفكيرررهم
وقرردراتهم .كمررا كشررفت الد ارسررة الثانيررة ووشرركا ثيررر مقصررود أن الكشررف ررن الطلوررة الموهررووين مررن خررالا ه ر ة

النظري ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ي ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد م ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رررا احلتح ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراق و ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالورام اإث ار ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة المخصص ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة
للموهر ر ر ر ر ر ر ر ررووين

(Sternberg,2006a,2009a;Sternberg,-Grigorenko-&Jarvin,

2009a,2009b;Sternberg, Torff &Grigorenko, 1998a,1998b).
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كمررا قرردم رثرروح) ,Rogolla(2003د ارسررة تهرردف إلررا التحقررق مررن فا ليررة الترردريت لررا ورنررام حررا

المشرركالت المسررتقولية واحسررتناد إلررا نظريررة الر كا النررا

 ,وقررد تررم اختيررار العينررة مررن ( )22مركر ا ترردريويا فرري

الوحيرات المتحرردة اامريكيررة واسررتراليا ونيو لنردا .وأفررادت نتررا

الثالثة.

الد ارسررة ااثررر الفعراا للورنررام فرري تنميررة القرردرات

و لررا ثرارهررا قررام سررتيرنور ) ,Sternberg(2005dود ارسررة لررا شرركا مشرررو لعرردة سررنوات وهرردف

التعرررف لررا إمكانيررة توظيررف التعلرريم المسررتند إلررا ه ر ة النظريررة فرري ثرفررة الصررف والحصرروا لررا مخر ررات
أفرا لدى المتعلمين من تلل التي يمكن الحصوا ليهرا مرن التعلريم التقليردع أو التعلريم المسرتند إلرا مهرارات
التفكير الناقد ,وقد أ ريت الدراسة وتسع وحيات أمريكيرة مختلفرة مرن ناحيرة المتغيررات احقتصرادية واح تما يرة

والعرقية .ولتحقيق أثراض الدراسة تم تدريت ثالثما ة معلم ,وتم تقسيم الطلوة إلا ثال
تعليم الم مو ة ااولا (الت ريوية) واستخدام نظرية ال كا النرا

م مو ات ر يسرة ,ترم

 ,أمرا الم مو رة الثانيرة فرتم تعلريمهم وواسرطة

التفكيررر الناقررد ,والم مو ررة ااخي ررة تررم تعليمهررا واسررتخدام التعلرريم التقليرردع المعتمررد لررا ال ر اكرة ,فرري كررا مررن
المواريع الدراسية الثالثة (العلوم ,الرياريات ,اللغة) .وقد كشفت النتا
التدري

المستند إلا نظرية ال كا النا

وقد أكدت نتا

.

رن و رود متوسرطات أ لرا لصرال

دراسات ستيرنور ورفاقه ,أهمية ونا المنها وفق ثقافة الم تمع ,وحي

لر ر ررا شر ر رركا م مو ر ر ررة مر ر ررن اانشر ر ررطة التعليمير ر ررة المونير ر ررة لتنمير ر ررة القر ر رردرات الر ر ررثال ,

يقدم المنهرا

(Sternberg,

)Sternberg-&Grigorenko,2004a

; ,2003a,2003c,2008b,2009dوف رري الس ررياق ات رره تش ررير

فري منهرا الريارريات ووحردة الهندسررة ,حير

روطرت مناشرط المنهرا والوعررد الثقرافي السرا د فري الم تمرع ,وهررو

نتا

الدارسة التي أ راها ستيرنور ورفاقه لرا طلورة الصرف السراد

فري اآلسركا للتحقرق مرن فا ليرة النظريرة

صرريد ااسررمال .قسررمت ينتهررا إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة .وأفررادت نتررا
الت ريوية في مستوى اإن ا والقدرات الثال

الطلوررة واسررتثمارهم مررا تعلمرروة فرري حيرراتهم

)Grigorenko,2007

إرافة إلا ال اكرة ,كما أشارت نتا

& Wildfeuer

الد ارسررة تفرروق الم مو ررة

الدراسة إلا يرادة مشراركة

.(Sternberg, Lipka, Newman,

ولررم يقتصررر التحقررق مررن النظريررة وتطويقاتهررا لررا ااقطررار الغرويررة فقررط ,فمررن الد ارسررات العروي رة الترري

طوقرت فيهررا النظريرة مررا ررا فري د ارسررة القر ران ( ,)0112وهرردف الكشررف رن أثررر الورنرام التعليمرري المسررتند
إلا نظريرة الر كا النرا

فري مسرتوى اتخرا القررار لردى طلورة وطالورات الصرف ااوا الثرانوع ورااردن  ,حير

قسررمت العينررة إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة .وق ررد أكرردت الد ارسررة ااثررر اإي رراوي للورنررام فرري تنمي ررة
مهارات اتخا القرار.
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كما قدم محمد ( ,)0111دراسة وهدف التعرف لا أثر ورنام إرشرادع قرا م لرا النظريرة اتهرا فري

مهارات التوافق والتكيف مع الوي ة ,حي

قدم الورنام لطلوة المرحلة الثانوية ,تم اختيارهم وطريقة شوا ية مع

إ ار اختوار قولي ووعدع لهم .وقد أكدت نتا

الثال

الدراسة توافق أوعاد نظرية ال كا النا

مع أوعاد التوافق المتمثلة في :الررا ,والسعي إلا تغيير الواقع.

المتمثلة في القدرات

ولتحديررد أثررر تطويررق الورنررام التعليمرري فرري مررادة اللغررة العرويررة المسررتند إلررا النظريررة اتهررا فرري تنميررة

القردرات الررثال  ,والتعررف لررا أثررر التفا را وررين متغيرررع المعال رة وال ررن

لررا القردرات التحليليررة واإودا يررة

والعملية لدى الطلوة الموهووين من الصف العاشر في ااردن ,ا ت دراسة أوو ادو (0111أ) ,حير

العينررة إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة ,وقررد أشررارت نتررا
التعليم رري المس ررتند إل ررا نظري ررة الر ر كا الن ررا

قسرمت

الد ارسررة إلررا و ررود أثررر داا إحصررا يا للورنررام

ف رري تنمي ررة الق رردرات التحليلي ررة واإودا ي ررة والعملي ررة ل رردى الطلو ررة

الموهووين ,لصال الم مو ة الت ريوية .كما أشارت إلا دم و ود أثرر للورنرام التعليمري المسرتند إلرا نظريرة
فرري تحسررين التحصرريا الد ارسرري فرري اللغررة العرويررة للطلوررة الموهررووين؛ وقررد يع ر ى لررل إلررا أن

ال ر كا النررا

در ات الطلورة مرتفعرة فري ااصرا ,وتصرا إلرا مشرارف الردر ات النها يرة ,وهر مرا يتفرق مرع د ارسرة ال غيمران
وآخ ررين(0117أ) .فرري حررين أشررارت د ارسررات سررتيرنور ورفاقرره إلررا و ررود تررأثير للترردري

النر ر ر ر ر ر ر ررا

فر ر ر ر ر ر ر رري تحصر ر ر ر ر ر ر رريا الطلور ر ر ر ر ر ر ررة et-

وفررق نظريررة ال ر كا

(Sternberg,2005d,2006a;Sternberg

)al.,1998a,1998b,2007b, 2009a,2009b؛ وقرد يعرود لرل إلرا اخرتالف ينرة الد ارسرة؛ حير

تمثرا

العينة في دراسة أوو رادو الطلورة الموهرووين وع التحصريا المرتفرع ,وينمرا فري د ارسرات سرتيرنور تمثرا العينرة
خليطا متنو ا من القدرات ,كما أكدت الدراسة انعدام و ود التفا ا وين متغيرع المعال رة وال رن
العملية والقدرات اإودا ية والقدرات التحليلية.

ولررم تقتصررر الو ررام القا مررة لررا نظري رة ال ر كا النررا

الدراسات والوحو الترووية إلا إسهامها في تحسين اادا من حي
إلررا أن الترردري

لررا تنميررة القرردرات الررثال

فري القردرات

فحسررت ,وررا دلررت

استر ا المعلومات وال اكرة؛ ويع ى لل

وفررق ه ر ة النظريررة يش ر ع لررا اسررتخدام الترمي ر وررأكثر مررن طريق رة واح تمرراد لررا القرردرات

الررثال ؛ ممررا يسررها اسررتر ا المعلومررات نررد الحا ررة إليهررا(Sternberg,2002,2003c;Sternberg-
) . &Grigorenko,2004aوهر ر ر ر ر ا م ر ر ر ررا تؤك ر ر ر رردة نت ر ر ر ررا

الد ارس ر ر ر ررات الت ر ر ر رري أ اره ر ر ر ررا س ر ر ر ررتيرنور ومعرر ر ر رراونوة

) .(Sternberg,2009b;Sternberg-et-al., 1998a,1998b,2007bووه ر ا الصرردد قرردمت ال اسررم

( )0117د ارسررة تسررتهدف التحقررق مررن قرردرة المنهررا المدرسرري للصررف الثال ر
موا مترره ومتطلوررات نظريررة الر كا النررا

احوترردا ي ومملكررة الوح ررين وعررد

لررا تنميررة القرردرات التحليليررة واإودا يررة والعمليررة .وقررد تكررون ورنررام

الموا مررة مررن ااقسررام اآلتيررة( :ال ر اكرة ,التهي ررة ال هنيررة ,مفهرروم ال ر ات ,اإدمررا فرري المنهررا المدرسرري) .وقررد
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أسفرت النتا

القدرات الثال

ن و ود أثر وار لورنام موا مة نظريرة الر كا الن رال مرع مرنه الصرف الثالر

(التحليلية ,اإودا ية ,العملية) في الم احت (اللفظية ,الكمية,

الشكلية).

فري تنميرة

و لرا ثرارهرا را ت د ارسرة ال غيمران وأيروت( ,)Aljughiman-&Ayoob, In Pressوهردف د ارسرة
أثر ورنام إث ار ي مدرسي لا القدرات التحليلية واإودا ية والعملية لدى الطلوة الموهرووين والمرحلرة احوتدا يرة
ومحافظرة اإحسررا  .وقرد تكونررت ينرة الد ارسررة مررن الطلورة الموهررووين فري الصررف الخرام
قسمت إلا م مرو تين :رراوطة ,وت ريويرة .وأظهررت نترا

والسرراد

احوترردا ي,

الد ارسرة و رود فرروق دالرة إحصرا يا ورين متوسرطي

در ات الم مو ة الت ريوية والراوطة في القدرات التحليلية واإودا ية ,لصال الم مو ة الت ريويرة ,فري حرين

لم يكن هنال فروق دالة إحصا يا في القدرات العملية والدر ة الكلية للقدرات الثال .
بنية نظرية الذكاء الناجح:

تسررتند ه ر ة النظريررة فرري ونيتهررا ااساسررية لررا النظريررة الثالثيررة لمعال ررة المعلومررات فرري ال ر كا  ,والترري
تترر ررمن ث ر ررال

نظرير ررات فر ي ر ررة متمثلر ررة ف ر رري :النظري ر ررة التركيوير ررة ,والنظري ر ررة الت ريوير ررة ,والنظري ر ررة الس ر ررياقية

( )Sternberg,1988والتي يورحها الشكا التالي:

النظرية الثالثية في الذكاء اإلنساني
()Triarchic Theory of Human Intelligence

ما و ار مكونات ال كا

Metacomponents of Intelligence

المكونات اادا ية لل كا

Performance Components of Intelligence

مكونات اكتسات المعرفة

Knowledge-Acquisition Components

اآللية

Automatization

ال دة النسوية

Relative Novelty

التشكيا Shaping

احنتقا Selection

التوافق Adaptation

النظرية التركيبية
Componential Sub-theory

النظرية التجريبية
Experience Subtheory

النظرية السياقية
Contextual Subtheory
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شكا ( :)0ونية النظرية الثالثية في ال كا اإنساني
النظرية التركيبية:

)(Sternberg 1985a

ت رروط النظريررة الفر يررة ااولررا التركيوير رة ال ر كا والعررالم الررداخلي للف رررد ,مررن خررالا وصررف العملي ررات

العقلية الداخلية التري يسرتخدمها الفررد؛ للوصروا إلرا السرلول الر كي واح تمراد لرا ثالثرة مكونرات تعمرا لرا
تر مررة الم رردخالت الحسررية إل ررا مفرراهيم مدرك ررة ث ررم إلررا مخر ررات حركيررة(ال اس ررم0101,؛ الح ررروت;0777 ,

Sternberg,2009a).

وق ررد حررردد س ررتيرنور ) (Sterngberg,1990,2009aه ر ر ة المكونر ررات وم ررا و ار المكونر ررات ,مكونر ررات

اادا  ,مكونات اكتسرات المعرفرة ,ويمثرا مكرون مرا و ار المكونرات (مرا و ار المعرفرة) ال ر ااهرم فري السرلول
ال كي ,من خالا تمثيله للعمليات العقلية العليا المو هة لسير العمليات العقلية الدنيا ,وو لل فهي مس ولة رن
مكونررات اادا واكتسررات المعرفررة (ال اسررم ,)0101 ,مررن خ رالا التخطرريط لحررا مشرركلة ومراقوررة سررير العمررا
واحنتواة له أثنا تنفير مهمرة وتلقري التغ يرة ال ار عرة مرن وقيرة المكونرات ,وصروح إلرا تقيريم حرا المشركلة واتخرا

الق ررار ,فهرري و ر لل تسررا د الفرررد فرري تحديررد مررا تعلمرره ومررا لررم يتعلمرره(أوررو ررادو0111,ت؛ ال اسررم0101 ,؛
الحروت.)0777 ,

هر ا وقررد حرردد سررتيرنور العمليررات الخاصررة ومكررون مررا و ار المكونررات والترري تعررد المفتررال ااسررا

ثقافرة وسررياق وي رري ,حير

اع

يختلررف ت سريد وتسررخير تلررل العمليررات مررن ثقافرة إلررا أخرررى؛ نظر ار حخررتالف طويعررة

المش رركلة ) ,(Sterngberg,1994,1997,2009aوتتمث ررا هر ر ة العملي ررات وتميير ر المش رركلة واح تر رراف وه ررا,
انتقاح إلا تحديد طويعة المشركلة وونرا اسرتراتي ية لحرا هر ة المشركلة ثرم التمثيرا العقلري للمعلومرات حروا هر ة

المشكلة لتخصيا العمليات العقلية المناسروة لحرا المشركلة واختيرار أحرد الحلروا للمشركلة ,وختامرا تقيريم الحرا
من خالا تقديم التغ ية ال ار عة).(Pretz, Naples &Sternberg,2003

إن ه ة العمليات تتفا ا مع وعرها الوعض وح يمكن أن تتم أع ملية ومع ا ن ااخرى؛ ل ا يمكن

القوا أن أسا

الموهوة ح يكمن في تمي الفرد وه ة العمليرات فحسرت ,توانمرا فري احسرتفادة مرن تلرل العمليرات

وصررورة تكامليررة) ,(Sterngberg,1997,2009aويشررير الحررروت( )0777إلررا أهميررة السررر ة فرري المفارررلة
وين الودا ا حختيار وتنفي اادا المناست للمواقف والمشكالت في الحياة اليومية.
و ند ا توار مكون مرا و ار المكونرات ,الرر ي

التنفير ع والعقرا المخطرط والم ارقرت والمقريم لحرا مشركلة

ما ,فشن مكونات اادا هي العناصر التنفي ية التي تتلقا التعليمات وتستقصري أفررا السروا لتطويقهرا توان را
المهمات المطلووة؛ و لل فشن ما و ار المكونات تحدد ما نفعله ,وينما يكون المنفر الفعلري لر لل مكونرات اادا

36

(ال اسررم  .)0101 ,يررتم لررل مررن خررالا اسررتخدام م مو ررة مررن العمليررات العقليررة الرردنيا المتمثلررة وثالثررة أن روا

ر يسة ود ا من ترمير طويعرة المثيرر ,إلرا تمثريالت داخليرة فري الر اكرة ,إررافة إلرا اسرتنتا وتحديرد واكتشراف

العالقات ورين المثيررات المتشراوهة ,وصروح إلرا احسرت اوة ,مرن خرالا تطويرق احسرتنتا الر ع ترم التوصرا إليره
لا حاحت ديدة (أوو ادو0111 ,ت؛ روان0117 ,؛ الحروت.)0777 ,

أمررا المكررون ااخيررر ,المتمثررا فرري :مكونررات اكتسررات المعرفررة ,فهرري العمليررات الال مررة لررتعلم معلومررات

ديرردة وتخ ينهررا فرري ال ر اكرة .وثالوررا مررا يتمي ر الموهووررون فرري اسررتخدام ه ر ا المكررون؛ ويع ر ى لررل إلررا شررغفهم
وتمكنهم من تعلم معلومات ديدة(فان تسا واسكا وستاموغ .)0119/0111 ,وهنال ثالثة ناصر ر يسة تعد

ااهم في ه ا المكون ,تتمثا في :الترمي احنتقا ي ,والت ميع احنتقا ي ,والمقارنة احنتقا ية.

فعن ررد تع رررض الف رررد إل ررا مثي ررر أو أكث ررر وص ررورة موهم ررة وثي ررر وار ررحة ,تق رروم ملي ررة الترمير ر وغرول ررة

المعلومات من خالا تحديرد وفصرا المعلومرات ات الصرلة والمهمرة أو المشركلة المطروحرة ,والمعلومرات ثيرر
ات الصلة ,ويتم لل وتشفير ااولا ,تواهماا الثانية .وينما تعنا ملية الت ميع ,وت ميع وتركيرت المعلومرات
التي تم تشفيرها في صورة متماسكة ومتراوطة .وختاما ,ترتك المقارنة احنتقا ية لرا رورط المعلومرات التري ترم
ترمي هررا وت ميعهررا حررديثا ,مررع المعلومررات السرراوقة فرري المخ ر ون المعرفرري لرردى الفرررد ,والمتعلقررة والمشرركلة أو

المهمة ,وه ا وهدف خلق تراوط هيكلي وونية معرفية ديدة؛ مما يؤدع إلا تعميق وتوسيع هرم تلل المعلومات

ل ر ر ر ر ر ر رردى الف ر ر ر ر ر ر رررد (أو ر ر ر ر ر ر ررو ر ر ر ر ر ر ررادو0111 ,ت؛ ال اس ر ر ر ر ر ر ررم0101 ,؛ ر ر ر ر ر ر ررروان0117 ,؛ الح ر ر ر ر ر ر ررروت;0777 ,
.)Sterngberg,1990,2009a
ويتر أن المكونات الثالثة (ما و ار المكونات ,مكونات اادا  ,مكونرات اكتسرات المعرفرة) تتكامرا فيمرا
وينهرا نررد موا هررة مشركلة أو تحرردع مررا لرررمان التفكيرر وشرركا كرري ,توان ررا المهرام المطلووررة وفقررا لإلمكانررات
والظروف المتاحة) (Sterngberg,1988,2009aحي يقوم مكون (ما و ار المكونات) وتحديد احسرتراتي ية
المناسوة للحا؛ و لل وورع الخطط ومراقوة أدا المكونات ااخررى والتقرويم ونرا

من المكونات ااخرى أثنا تنفي هما للمهام المطلووة كما يورحها الشكا التالي:

لرا التغ يرة ال ار عرة الرواردة

تقويم

ما و ار المكونات (ما و ار المعرفة )
تغ ية

تغ ية

ار عة

ار عة

المكونات اادا ية

شكا ( :)2ونية النظرية التركيوية

مكونات اكتسات المعرفة
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كمررا فسرررت هر ة النظريررة أسرروات و ررود فررروق فرديررة لرردى اافرراد أثنررا حلهررم للمشرركالت المختلفررة والترري

تظهر وشكا وهرع فري مكرون (مرا و ار المكونرات) أثنرا معال رة المعلومرات؛ ويعر ى لرل إلرا دورهرا الرر ي

فرري ورررع الخطررط واختيررار احسررتراتي يات المناسرروة لحررا المشرركلة ومراقوررة اادا  ,وصرروح إلررا تقويمرره وكونرره
العاما الوحيد ال ع ينشط ويتفا ا مع وقية المكونات من خالا التغ ية ال ار عة (ال اسم .)0101 ,فقرد أكردت

الد ارسررات أن ااف رراد اا لررا كررا يقرررون وقت را أطرروا نسررويا فرري ورررع الخطررط ومراقوررة تنفي ر ها مررن ثيرررهم

()Sterngberg,1994؛ ويعود ه ا احختالف وين اافراد إلا الفروق فيما وينهم ند ت هي المعلومات و دد
المكونررات المسررتخدمة نررد حلهررم للمشرركلة ,والتخطرريط لهررا ,وكيفيررة الرردم فيمررا وينهررا وآليررة ترتيوهررا؛ حتررا يكررون

صررورة كاملررة لررألدا  ,وو ر لل فهنررال اخررتالف فرري نو يررة اإن ررا للمهمررات ,وختامررا يختلررف ااف رراد فرري طريقررة
تمثيلهم للمكون.

ه ا الفهم لطويعة ال كا كان له أثرة المهم في تشكيا نظرية ال كا النا

 ,ويتر

لل أثنا موا هرة

الفرررد لمشرركلة مررا فشنرره يل ررأ إلررا اسررتخدام القرردرات ال رثال ؛ للوصرروا إلررا الن ررال فرري حلهررا ,و لررل مررن خررالا
التخط ر ر ر ر ر رريط والنق ر ر ر ر ر ررد واختي ر ر ر ر ر ررار احس ر ر ر ر ر ررتراتي يات المناس ر ر ر ر ر رروة ,وهر ر ر ر ر ر ر ا م ر ر ر ر ر ررا يتطل ر ر ر ر ر ررت الق ر ر ر ر ر رردرات التحليلي ر ر ر ر ر ررة

( ,)Sterngberg,1999,2009bانتقاح إلا تنفي ه ة الخطط من خرالا رورط المعلومرات والمثيررات ال ديردة
والمخ ون المعرفي الساوق ,وه ا ما يتطلت نو ين من التفكير :التفكير ن طريق إ ادة اإنتا  ,ويحد

لل

ندما يتعرض الفرد لمواقف مألوفة ,وو لل يستخدم القوا د التي تم تعلمها ساوقا؛ إي اد حلوح ديدة .أما فري

حالة تعرض الفرد لمواقف ديدة فشنه يستخدم التفكير اإودا ي ,من خالا إنتا قوا د ديدة خاصة وره لحرا
المشكلة ,وه ا ما يتطلت القدرات اإودا ية (أورو رادو0111 ,ت؛ الخطيرت والحديردع .)0100,و نرد تطويرق
هر ر ر ة الخور ر ررات والمعلوم ر ررات ال دي ر رردة الت ر رري اكتس ر رروها الف ر رررد لح ر ررا المش ر رركلة فشن ر رره يل ر ررأ إل ر ررا الق ر رردرات العملي ر ررة
) (Sternberg-&Grigorenko,2002؛ وه ر ا مررا يؤكررد أهميررة الت روا ن وررين القرردرات الررثال

للوصرروا إلررا

السلول ال كي والن ال في الحياة .(Sterngberg,2007a,2009a,2010a; Sternberg, Grigorenko

)&Jarvin ,2006

النظرية التجريبية ودور الخبرة:
إن مكونات النظرية التركيوية تطورق فري مسرتويات مختلفرة مرن الخوررة ,ومعنرا أنهرا تطورق سروا كانرت
المهام ديدة أم مألوفة لدى الفرد ,إح أن احختالف يظهر في سر ة ودقة التنفي  ,وهر ا مرا تشرير إليره النظريرة

الت ريوية ,والتي تروط وين ال كا وخورات الفرد .وقرد مير سرتيرنور الخوررات التري يسرتخدمها الفررد للتعامرا مرع
المواقف ال ديدة إلا نو ين :الحداثة وال اتية ).(Sterngberg,1985,2009a
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ووه ا الصدد يشير ستيرنور إلا أهمية ونسوية الحداثة؛ و لل ان المشكالت التي تتمي والحداثرة إلرا

حررد وعيررد ح تقرري

الر كا وطريقررة يرردة ( ,)Sternberg,1999,2001,2006a,2003bفمررن ثيررر الم رردع

طلت حا مسا ا كيرشوف الفي يا ية لطلوة الصف الراوع احوتدا ي .أما ال اتية فيقصد وها القدرة لا معال رة

المعلومررات اتيررا ,سروا كانررت وسرريطة أم معقرردة (الحررروت .)0777 ,ويؤكررد سررتيرنور )Sternberg(2003b
أن ه ر ا اادا ح يتطلررت مصررادر قليررة ديرردة؛ نظ ر ار لكونرره مألوف را لرردى الفرررد ,فعلررا سررويا المثرراا :قررد يكررون
استخدام الحاست اآللري مليرة صرعوة ومعقردة إح أنره مرع الممارسرة تصرو
أن االفة سالل و حدين حي

مليرة سرهلة وترتم وصرورة آليرة ,إح

من الممكن أن يفقد معها المرونة في د الفرد صعووة في رؤية ااشيا وطريقة

مختلفة لما ألفه ,كما يؤكرد أن اافرراد المتمير ين يسرخرون كافرة المصرادر العقليرة لرديهم للتعامرا مرع المشركالت

ال ديدة نو ا ما ,وينما ثيرهم يسخرها للتعاما مع أسا
ويشير الحروت( )0777أنه ونا

المشكلة.

لا هاتين المهارتين سميت النظرية الت ريوية و ات الو هين؛ و لرل

لروطهرا العرالمين الخرار ي المحريط ورالفرد والرداخلي أيررا ,وهر ا مرا يؤكرد أن الر كا ح يقرف نرد تعلرم المفرراهيم
لرا لرل ح يمكرن المقارنرة ورين اافرراد

ال ديدة فحست ,توانما القدرة لا التعلم رمن أنظمة مفاهيمية ,وونا
الممير ين الموهررووين مررن وي ررات مختلفررة؛ حير لكررا وي ررة ثقافتهررا المختلفررة ,ومررن هنررا تنوثررق رؤيررة نظريررة الر كا
الن ر ر ررا

؛ وروطهرر ر ررا الن رر ر ررال واإن ر ر ر ررا ال ر ر ر ر ع يحققر ر ر رره الفر ر ر رررد والس ر ر ررياق الثق ر ر ررافي واح تم ر ر ررا ي المحرر ر رريط ور ر ر رره

)2007a

(Sterngberg,2002a,2003b,؛ وور ر لل ف ررشن الس ررلول الر ر كي يختل ررف م ررن وي ررة إل ررا أخ رررى

) ,(Sterngberg,1997,2009aوقد أكردت لرل العديرد مرن الدارسرات التري أ ارهرا سرتيرنور  ,فحينمرا تنظرر
اسررتراليا إلررا ال ر كا وأنرره القرردرات ااكاديميررة والتكيررف مررع المسررت دات ,ترررى أفريقيررا وكينيررا وأمريكررا الالتينيررة
ووعض الثقافات اآلسيوية أنره المهرارات التري تسرا د لرا التسرهيا والحفراظ لرا العالقرات والو رام اح تمرا ي

).(Sterngberg,1999
النظرية السياقية:
تعك

النظرية السياقية رؤية ستيرنور لل كا وأنه القردرة لرا التكيرف مرع الوي رة والظرروف المحيطرة,

فرال ن تشكيلها واختيارهرا ,وهر ا هرو مفترال الرتعلم مردى الحيراة(Sterngberg,1985a,1997,2001, .
) ,2009a,2009cويتم لل من خالا ثالثة طرق يتفا ا وها الفرد مع م تمعه ومحيطه ,تتمثا في التكيرف
مررع الوي ررة ,وتعنرري والمحرراوحت الترري يور لها فرري تعررديا سررلوكه ومررا يتوافررق مررع وي ترره وم تمعرره ,وقررد تكررون أكثررر
ال وانت أهمية في التوافق الوي ي ,هي قدرة الفرد لا اكتسات المعرفة الرمنية في م اا ما ,واحستفادة منها

) ,(Sternberg, 1985a,2003c; Cianciolo et al.,2006ويتمثرا لرل فري مرا نحترا إلرا معرفتره كري
نتوافق مع الوي ة .وتؤكد دراسات ستيرنور ورفاقه أن ه ة القدرة ثير وثيقرة الصرلة واحختورارات التقليديرة للر كا

).(Chart et al.,2008; Sternberg, 1997
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فعنردما يوا ره الفرررد صرعووة فرري التوافرق والتكيررف مرع وي ترره ,فشنره ينحرا منحيرين ,إمررا أن يسرعا للوحر

وانتقا وي ة أخرى تكون أكثر مال مة لخوراته وقدراته ,تواما يسعا لتعديا الوي ة وتشكيلها ومرا يرتال م مرع قد ارتره
(ال اسم0101 ,؛ الحروت )0777 ,وو لل فشن ه ة النظرية الفر يرة مرن النظريرة الثالثيرة ,تؤكرد أن الر كا ح
رن السرياق الثقرافي واح تمرا ي(أورو رادو0111 ,ت) .كمرا أن اسرتخدام النظريرة

يمكن أن يفهم وشركا خرار

في التعليم يسهم في يادة تكيف وتوافق الفرد مع وي ته وشكا أفرا ,وه ا ما تؤكدة دراسة محمد ( )0111أن
أوعاد نظريرة الر كا النرا
تغيير الواقع.
وونررا

المتمثلرة فري القردرات الرثال

لررا لررل فررشن معيررار قيررا

تتفرق أوعراد التوافرق المتمثلرة فري :الرررا ,والسرعي إلرا

الر كا يعتمررد لررا قرردرة الفرررد لررا أدا مهامره وصررورة متمير ة دون

تعلم مسوق ,إرافة إلا مقارنة سلول الفرد مع السلول المثالي لإلنسان ال كي وفق السياق الثقافي ال ع يحيط

وه ,و لل يؤكد أن التمي نات

ال كا

ن ترداخا النظريرات الفر يرة الرثال  ,والر ع ينرت

ند اافراد (الحروت.)0777 ,

إن الترردري

وفررق نظريرة الر كا النررا

نهرا تعردد أنروا التمير فري

يؤكررد لررا ررررورة إلمررام الطالررت واسررتخدامه لمهررارات النظريررة

التركيوية في حله للمشكالت وترمي ة المعلومرات مرن هرة ,كمرا يؤكرد لرا أهميرة النظريرة الت ريويرة مرن خرالا
خلررق تحررديات تتمي ر والحداثررة النسرروية للطلوررة ,ووالتررالي فشنرره يرروفر نصررر التحرردع ,ورفررع نطرراق النمررو وشرركا

مال م للطلوة من هة أخرى ,ومن هرة ثالثرة فشنره يؤكرد لرا أهميرة توافرق الفررد مرع وي تره ,مرن خرالا ا تمراد
وونا منها قا م لا ثقافة الم تمع.
ارتباط النظرية ببعض نماذج تعليم الموهوبين:
أور ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر كر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا مر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن سر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتيرنور و ريغورينكر ر ر ر ر ر ر ر ر ررو)Sternberg-&Grigorenko,2004b

; )Sternberg,2003cالتوافررق وررين النظريررة مررع وعررض نمررا

تعلرريم الموهررووين كتصررنيف ولرروم المكررون مررن

ستة مستويات مرتوة وفقا للتسلسا التالي :التر كر ,واحسرتيعات ,والتطويرق ,والتحليرا ,والتركيرت  ,والتقيريم .وقرد
أحررد

تطرروي ار للتصررنيف لرريال م تعلرريم الموهررووين وفقررا للتسلسررا التررالي :الت ر كر ,والفهررم ,والتطويررق ,والتحليررا,

والتقيرريم ,واإورردا )&Stanley,2010

التالي:

 ,(Mooreفيظهررر التوافررق وررين ال ر كا النررا

والتصررنيف والشرركا
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شكا ( :)2التوافق وين نظرية ال كا النا

وتصنيف ولوم

و لا الرثم من ه ا التوافق وين النظرية والتصنيف ,إح أنه يو د دد من الفروق :فالقدرات الثالثرة ح

تتصررا مررع وعرررها وطريقررة هرميررة أو ترتيويررة ,إنمررا يحررد

فيمررا وينهررا تفا ررا و القررات توادليررة؛ للوصرروا إلررا

السررلول الر كي؛ وور لل فرشن النظريررة تعطرري تراوطررا وررين القرردرات وصررورة أكوررر مررن التصررنيف ,كمررا أن النظريررة
تشررير إلررا القرردرات الثالث رة وصررورة أكثررر شررمولية مررن التصررنيف فررال يقتصررر اإورردا

لررا احوتكررار فقررط ,وح

تقتصر القدرات التحليلية لا التحليا والتقييم فقط ,كما ح تقتصرر القردرات العمليرة لرا التطويرق فقرط .وهر ا

ما أكدته دراسة القر ان( )0112وأن القدرة العملية تشما مهارات أكثر مقا وشموح من التطويق فقط.
كما يظهر التوافق وين نظرية ال كا النا

ونظريرة الر كا ات المتعرددة ل راردنر مرن ناحيرة النظررة إلرا

الر كا مرن أوعرراد متعرددة و رردم التوقرف لررا العامرا العررام( ,)gوتختلفران مررن ناحيرة الشررمولية والتكامرا فنظريررة
ال كا النرا

ت ار ري التكامرا واحتصراا ورين القردرات الرثال  ,وينمرا تظهرر كرا ات راردنر فري صرورة منع لرة

ن وعرها الوعض).(Sternberg, 2003c; Sternberg-&Grigorenko,2002,2004a
ويظهررر التوافررق التطويقرري لهر ة النظريررة مررع نظريررة الحلقررات الررثال

لرن ولرري مررن ناحيررة اح تمرراد لررا

مع ر ررايير متع ر ررددة ف ر رري الكش ر ررف؛ ووالت ر ررالي تق ر ررديم الر اي ر ررة للف ر ررات المحروم ر ررة

;(Chart-et-al.,2008

) ,Renzulli,2005b; Renzulli &Reis, 2003إرررافة إلررا لررل تتشررارل النظريترران فرري الوصرروا إلررا
النات اإودا ي من هة أخرى.

41

ويشير كا من ستيرنور و ريغورينكو) Sternberg-&Grigorenko (2004bالتوافق وين النظرية

ونطاق النمو لفيسكوتسكي( )Vygotskyحي

تتوافق النظريتان لا دم م ار راة المهرارات والقردرات المتشركلة

فحست ,توانما تتعدى لل إلا القدرات قيد النمو من خالا توفير نصر التحدع ,كما تتوافقان فري النظررة إلرا
آليرات التقرويم ,وأن ااسراليت التقليديرة ح تقري

مردى احسرتفادة الكليرة مرن القردرات والمهرارات (Vygotsky,

1978).
ويظهررر التوافررق والت روا م وررين نظريررة ال ر كا النررا

والنظريررة الونا يررة لويا يرره

) (Piaget,1964فرري

منحيررين ر يسررين همررا :أهميررة التكيررف مررع الوي ررة مررن خررالا الموا مررة والتمثيررا ,أمررا المنحررا اآلخررر فهررو ونررا
المنها

لا شركا سلسرلة مرن اانشرطة التعليميرة؛ لمرا لره مرن دور فري صرقا شخصرية مود رة منت رة للمعرفرة

(ال غيمرران وآخرررون0117,أ؛ الشررعيلي والغررافرع ,)0111,ولعررا اانشررطة القا مررة لررا نظريررة ال ر كا النررا
ترتكر

ااولا.

لررا فهررم الطلوررة لرواقعهم والسررعي لحررا المشرركالت المتوا رردة فرري وي ررتهم ومحريطهم اح تمررا ي والدر ررة

وه ا ما يستخلا نتي ة مفادها ردم و رود تنراقض ورين نظريرة الر كا النرا

الموهررووين اآلنفررة ,وور لل فرران النظريررة تتكامررا مررع هر ة النمررا

ونظريرات ونمرا

تعلريم

مررن هررة ,وتعمررا لررا سررد الف روات ومرواطن

القصور من هة أخرى( روان.)0119,
التدري

ومررن هنررا توررر أهميررة ال انررت التطويقرري لنظريررة الر كا النررا
واح تماد لا القدرات الرثال

منظومة متكاملة من الكشف والتدري

والترري تقرردم نمررا

وأسرراليت متعررددة فرري

وفقرا للسرياق الثقرافي واح تمرا ي المحريط والطلورة ,كمرا تقردم للمعلمرين

والتقيريم؛ ممرا قرد يرؤدع إلرا رفرع دافعيرة الطلورة وتحفير المعلمرين للعمرا

ووالت ررالي تك رروين ات اه ررات إي اوي ررة ل رردى ك ررا منهم ررا نح ررو ملي ررة ال ررتعلم

)al.,2000

et

و مال ه النتا

اإي اوية للتعليم وفق نظرية ال كا النرا

;(Sternberg,2003c,2010a

 .Sternberg-&Grigorenko,2004a;Sternbergوهر ر ا م ررا تؤكرردة د ارس ررات ه رراورد
فري تكروين احت اهرات اإي اويرة لردى الطلورة وشركا

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررام و وع الق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردرات اإودا ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة والعملي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة وش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رركا خ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراا (Howard,-Mcgee-

)&Shia,1999;Howaed,Mcgee,Shin-&Shia,2001؛ وقر ررد يع ر ر ى لر ررل إلر ررا ت ر روا م طر رررق التر رردري
المتوعة مع ميوا واهتمامات الطلوة.
وفي ات السياق تؤكد نتا

إلا تقييم فا لية التدري

مشرو متكرون مرن ثرال

الموني لا نظرية ال كا النا

د ارسرات فر يرة ,أ رراة سرتيرنور ورفاقره ,هردف

مقارنة والتعليم العادع ,حي

رك ت الدراسات لا

ترردريت المعلم ررين وتقررديم المس ررا دة الال مررة إ ر ر ار التعررديالت الال م ررة فرري الوح رردات الد ارسررية داخ ررا المنه ررا

الدراسي ,وأسفرت نتا

المشرو إلا تغير في سلوكيات المعلمين من حي

دد اانشطة المقدمة للطلوة وفقرا

42

للقرردرات الررثال

قوررا ووعررد ترردريوهم لررا النظريررة وشرركا إي رراوي ,كمررا أكرردت اسررتمتا كررا مررن المعلررم والطالررت

وعملي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتعلم (Sternberg,2003c,2006a,2009a;Sternberg-et-
al.,2009b;Sternberg,Grigorenko &Jarvin, 2002).
و لرا ثرارهرا أفرادت د ارسرة ميكسرنقا وميركوتيقرو وورالو ) ,(Macsinga, Maricutoiu &Palosأن

ا تمراد النظريرة فري التردري

أدى إلررا انخفراض سريطرة المعلرم لرا العمليررة التعليميرة مرن هرة وارتفرا الررردود

والتعرراوير اإي اويررة لرره ناحيررة طالورره مررن هررة أخرررى؛ ممررا أدى إلررا ا ديرراد احسررتقرار العرراطفي للطلوررة وارتفررا

ات اهاتهم نحو التعلم) ,(Macsinga, Maricutoiu &Palos,2010وه ا ما يؤكد ااثر اإي اوي حسرتخدام

النظرية في التعليم لا كا من المعلم والطالت(.)Sternberg, 2003c
التعقيب:

إن ما تقدم يسهم ودر ة الية في تأكيد فا لية تطويقات وموادت نظرية ال كا النا

في تدري

العديد من المواد التعليمية ,وواختالف الحرارات والثقافات حوا العالم؛ و لل نظ ار لتواكت ه ة النظرية مع

الرؤية الحديثة للموهوة من كونها ليست مكونا أحاديا وا مفهوم متعدد ااوعاد وتظهر في م احت ديدة.

كما تؤكد

لا أ همية احنس ام وين

مليات الكشف والتدري

والتقييم ,ودورها في تحسين تعلم الطلوة

ودافعيتهم للتعلم من خالا تطويق ما تعلموة في حياتهم اليومية .وتعد نظرية ال كا النا

من أهم تلل

النظريات التي صممت لمسا دة الطلوة لا احستفادة القصوى من مواهوهم وقدراتهم التي يحتا ون إليها في
الحياة .وتحاوا ه ة الدراسة الكشف ن أثر ورنام إث ار ي صيفي قامت الواحثة وتصميمه وفق منه ية
أنمو

الواحة اإث ار ي لا تنمية القدرات اإودا ية لدى الطالوات الموهووات في المرحلة المتوسطة.

المتغير الثالث :تنمية اإلبداع.
أهمية التربية اإلبداعية:
يشررهد العررالم اليرروم تغي ررات سرريعة فرري كافررة ااصررعدة والميررادين المختلفررة ,وفرري ظررا الثررورة المعلوماتي رة

واحنف ررار المعرفرري ال ر ع نعاص ررة؛ ثرردت تنميررة الق رردرة لررا اإورردا ررررورة مررن رررروريات الحيرراة وم رردخا
الم تمع ررات الواث ررق إل ررا إنت ررا المع ررارف وص ررنا ة الثقاف ررة (أو ررو ررادو0112,؛ أو ررو ررادو0111 ,ت؛ و ررد

العاا0119,؛ العصيمي0101,؛ قطامي0101 ,؛ المهنا0111,؛ (Scott,-Leritz-&Mumford,2004

فرري ه ر ا اإطررار يشررير اادت الترورروع إلررا م مو ررة واسررعة مررن ااسرروات والموررررات الترري تؤكررد لررا

أهميررة الترويررة اإودا يررة ,ويمكررن تصررنيفها إلررا منحيررين ر يسررين .المنح را ااوا :م ررتوط وررالم تمع ,و لررل لمررا
للمود ين من دور فا ا في تنمية الم تمعات وتقدمها في كافة ااصعدة والميادين المختلفة ,من خالا مواكوة
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رك ررت التغيي ررر والون ررا الس ررا د ف رري الع ررالم
).Treffinger,2004

;2006a,2006d

وينما يرتوط المحنا الثاني والفرد ,حي

2003b,

(Sternberg,1997,1999,

تسهم تنمية اإودا لديه في إ دادة لموا هة تحرديات ومشركالت

الحيرراة المختلفررة ون ررال مررن خررالا توظيف ره للمعررارف الترري اكتسرروها فرري حياترره .و لررل ورردورة يسررهم فرري تكيفرره مررع
م تمع ررة م ررن ه ررة (أو ررو يت ررون

ونو ررات;0101,

D’Zurilla

2007;Chang,

al.,

et

Chang

 ,)&Sanna,2009ومن هة ثانية يسا د الفرد في التعوير ن نفسه وصورة ثير مألوفة؛ مما يد م تكيفره مرع
وي ترره وشرركا أفرررا ( .)Claxton, 2006كمررا يسررهم ترردريت ااف رراد لررا اإورردا فرري تحقيررق أهرردافهم وتحفي ر
نشاطهم المعرفي للتخطيط واإنتا من خالا تكوين ات اهات إي اوية نحو التعلم واحكتشاف (خريسرات;0112,
Scott et al. ,2004). ;Sternberg,2009b
وتأسيس ررا ل ررا م ررا س رروق ت أرس ررت تنمي ررة التفكي ررر اإو رردا ي للطلو ررة قا م ررة أه ررداف المؤسس ررات الترووي ررة
والتعليميررة ,ووشلقررا نظ ررة ثاقوررة لررا الممارسررات الصررفية المتوعررة ,تؤكررد الد ارسررات العلميررة الررنه التقليرردع فرري

التعامرا مررع المعررارف المختلفررة حير

ترتكر هر ة الممارسررات لررا :الحفررظ ,والتلقررين ,والوعررد ررن ثقافررة اإورردا

واإنتا ؛ مما أدى إلا اكتسات كم ها ا مرن المعرارف دون توظيفهرا فري الحيراة اليوميرة ,وهر ا مرا يتنراقض مرع
متطلوات العصر الحارر ال ع وات التغير والتطور السمة الر يسة له؛ ل ا فشن مورو تطروير التعلريم وتنميرة
اإودا لدى الطلوة أصو مثار اهتمرام العديرد مرن الترورويين والوراحثين؛ لمرا فري لرل مرن دور رررورع للحراق

وال ر رردوا المتقدمة(ور ر رردر0112,؛ الوغر ر رردادع0119,؛ ال وانر ر رره0111,؛ دير ر رراتAl-Barakat-&Al- ; 0112,

Karasneh,2005).
تاريخ دراسة اإلبداع:

يمكررن إي ررا ترراريخ د ارسررة الورراحثين لإلورردا ومحرراوحتهم ف ري الوصرروا إلررا تفسررير ه ر ة الظرراهرة وثالثررة
مراحا ر يسة( روان .)0117,في المرحلة ااولا :ارتوط مفهوم اإودا واا مراا الخارقرة والعصرات الر هني,

كمررا ظهرررت اآل ار المؤمنررة وانتقالرره وررر الو ارثررة وارتواطرره واا مرراا الترري تترررل وصررمتها فرري ترراريخ الوش ررية؛
ووالتالي يرى رواد ه ا احت اة أن التدريت لتنمية اإودا أمر ح يمكن حدوثه.

وفي نهاية القرن التاسع شر اختلفت النظرة إلا اإودا مرن خرالا ردد مرن النظريرات السرلوكية التري

تناولرت هر ة الظراهرة والتفسررير ,ومررن أورر نتا ررات هر ة الحقوررة تسرراوع مفهروم الر كا واإوردا  ,واحرتكررا
دور الوي ة وأثرها في تنمية اإودا  ,كما ور

دد من المقايي

والورام التدريوية لإلودا .

لررا
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وتول ررورت ف رري منتص ررف الق رررن العشر ررين المرحل ررة الثالث ررة م ررن خ ررالا رواد النظري ررات المعرفي ررة والقي ررا

النفسي ,فأصو ينظر إلا اإودا كتوليفة ومر ي متكرافم مرن :العمليرات العقليرة ,والمعرفرة ,وأسراليت التفكيرر,
والدافعي ر ر ر ر ر ررة ,والوي ر ر ر ر ر ررة ,والص ر ر ر ر ر ررفات الشخص ر ر ر ر ر ررية

;&Goh,1995

(Feldhusen

;Sternberg,2003b,2006a,2006b,2006d, 2010b; Sternberg, O’Hara &Lubart, 1997

) ,Treffinger,2004ويررؤمن رواد ه ر ا احت رراة وو ررود اخررتالف وررين اإورردا وال ر كا  ,وتوافررق كررا منهمررا فرري

تر ر ر ر ر ر ر روافرة ل ر ر ر ر ر ر رردى كاف ر ر ر ر ر ر ررة الوش ر ر ر ر ر ر ررر و ر ر ر ر ر ر رراختالف النس ر ر ر ر ر ر رروة (قط ر ر ر ر ر ر ررامي وص ر ر ر ر ر ر رروحي Feldhusen- ;0770,

&Goh,1995;Mclntosh-&Meacham,1992;Puccio,-Wheeler-&Cassandro,2004).
تعاريف اإلبداع:

و رد الورراحثون صررعووة فري احتفرراق لررا تحديرد تعريررف موحررد لإلورردا (Resetarits-&Resetarits-
)Tincul,2012;Sternberg et al.,2011;Torrance,1988؛ وقد ير ع لل إلا تعقيرد هر ا المفهروم مرن
هة ,واختالف مناحي الواحثين واهتماماتهم العلمية ومدارسهم الفكرية في دراسته من هة ثانية ,إررافة لكثررة

الم ر ر رراحت التر ر رري شر ر ررا فيهر ر ررا ه ر ر ر ا المفهر ر رروم ,وتعر ر رردد وانور ر رره وتعقر ر رردها مر ر ررن هر ر ررة ثالثر ر ررة (روشر ر رركا0797,؛
ورردالعاا ,)Kerr,2009 ;0119,كمررا يشررير شرراهين و ايررد( )0117إلررا اخررتالف التسررميات المتداولررة لرره مررن:

إودا  ,أو احخت ار  ,أو احوتكار ,أو احكتشاف.

فيعرررف يلفررورد) Guilford)1967,1986اإورردا وأنرره :سررمات اسررتعداديه تحرروع مهررارات :الطالقررة,

والمرونة ,وااصالة ,والحساسية للمشكالت ,واحهتمام والتفاصريا .وينمرا يررى ترورن ) Torrance(1995ورأن
اإودا هو :ملية اإحسا

والمشكالت والو ي ومواطن الررعف ,والوحر

رن حلروا لهرا؛ مرن خرالا التنورؤ

وور رع الفرررريات واختوارهررا وتعررديلها ,وصرروح إلررا حررا ديررد .أمررا فليدهوسررن فيررؤمن أن اإورردا  :وررارة ررن
م مو ة من الخورات ال اتية والعملية المؤدية إلا المنت ات المو هة ( .)Feldhusen-&Goh,1995وهنال

شر ر ر ر ر ر رروة إ مر ر ر ر ر ر ررا ور ر ر ر ر ر ررين الور ر ر ر ر ر رراحثين لر ر ر ر ر ر ررا أن اإور ر ر ر ر ر رردا هر ر ر ر ر ر ررو ر ر ر ر ر ر ر مر ر ر ر ر ر ررن الموهور ر ر ر ر ر ررة

(Gagne,2005;Renzulli,1978;Renzulli-&Ries,2008;Sternberg,2010b).
ونررا

لررا لررل ظهرررت العديررد مررن التعريفررات المختلفررة لإلورردا  ,إح أنهررا تتمحررور حرروا أروعررة ناصررر

ر يسررة :الفرررد الموررد ) ,(Personوالوي ررة اإودا يررة) ,(Creative situationواإنتررا اإورردا ي(,)Product

والعملي ر ررة اإودا ي ر ررة )( (Processأوو ر ررادو0111,ت؛ ال اس ر ررم0101,؛ ر ررروان0117,؛ الحري ر رررع0101,؛

ش ر رراهين و اي ر ررد0117,؛ قط ر ررامي0101,؛ قط ر رريطPuccio-et-al.,2004;Treffinger,Puccio- ;0100,
&Lsaksen,1993).
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عناصر اإلبداع:
سنسررتعرض هنررا أوررر ااو رره الترري در خاللهررا اإورردا  ,حي ر

سرريتم تنرراوا مفهرروم اإورردا كسررمات

شخصية ,ثم اإودا كمناخ ووي ة ميسرة لإلودا  ,ثم مفهوم اإودا كعملية إودا يرة ,ثرم مفهروم اإوردا كنترا

إورردا ي ,فرري محاولررة ححتروا أوررر ال هررود الوحثيررة الترري تناولررت هر ا المفهرروم مررن ناحيررة ,فرررال ررن تسررليط
الرو

لا الظاهرة اإودا ية و ميع وانوها المختلفة من ناحية أخرى.

اإودا كسمات شخصية:
تؤكد الدراسات وأوحا

لما نف

الشخصية أن اافراد المود ين يتمي ون وسمات وخصا ا معرفية

وشخص ررية وتطوري ررة مختلف ررة( روان0117 ,؛ الحري رررع0101,؛ قط رريط .)0100,ووهر ر ا الص رردد يش ررير اادت
الترو رروع إل ررا م مو ررة واس ررعة م ررن الخص ررا ا الت رري يتص ررف وه ررا المو ررد ون منه ررا :الدافعي ررة ال اتي ررة ,وح ررت

احسرتطال  ,وتقوررا الغمرروض ,وحررت المخرراطرة ,والمثرراورة ,والتكيررف مررع المسررت دات واليقظررة لهررا ,والقرردرة لررا
تك رروين تص ررورات هني ررة دي رردة ,والق رردرة ل ررا ح ررا المش رركالت ,والق رردرة ل ررا الت ررأثير ف رري اآلخر ررين ,كم ررا أنه ررم

يتصررفون والفكاهررة(اا سررر0111,؛ ررروان0199,ت؛ الحريرررع0101,؛ ورردالعاا0119,؛ فرران تسررا واسرركا

وسر ر ررتاموغ 0119/0111,؛ قطر ر ررامي;0101,

;Sternberg,2006a,2010b

;Davis,2006

 ,)Treffinger,2004كما يؤكد روان( )0117أن ه ة الصفات قد ح تتوفر ميعها في الفرد المود  ,حي

أتفق الواحثون لا أن خصا ا المود ين قد تختلف حست الم اا ال ع يور ون فيه.
اإودا كمناخ ووي ة ميسرة:

يعنررا المنرراخ والوي ررة احودا يررة والوسررط المحرريط وررالفرد والتررأثيرات اح تما يررة ,والنفسررية ,واحقتصررادية,

والثقافية ,والتروويرة .حير

أن اإوردا لري

خاصرية محردودة والم راحت الشخصرية فقرط ,ورا هرو مررتوط وترأثير

الظروف وأورا الحياة التي يمكن أن تسها أو تحوط التفكيرر اإوردا ي؛ لر ا فرشن الشخصرية المود رة فري أع
م رراا مررن الم رراحت ح تو ررد خررار اإطررار اح تمررا ي ال ر ع تعرريش وتوررد فيرره (King,2007;Maker-

&Muammar,2008; Renzulli et al.,2002; Sternberg,2006a, 2003a).
إن أوا من تونا ه ا احت اة في دراسة اإودا

دور
لما اح تما  ,فهرم يررون أن للوي رة اح تما يرة ا

وار ا في تنمية اإوردا مرن خرالا المواقرف والظرروف المختلفرة التري توفرهرا للفررد .وانطالقرا مرن دور الوي رة فري

تنمية اإودا ور اية المود ين ,فقد قدم الواحثون م مو ة من التوصيات؛ لتوفير وي رة دا مرة ومحفر ة للطلورة,
يمكررن تلخرريا ه ر ة التوصرريات وتنررو اسررتراتي يات الترردري ؛ لررتلم واهتمامررات وأسرراليت الررتعلم المفرررلة لرردى

الطلوة ,مع إتاحة الوقت الكافي للطلوة للتفكير وتطوير أفكارهم اإودا ية.

46

ويؤكررد الورراحثون لررا أهميررة تأ يررا الحكررم لررا أفكررار الطلوررة ود ررم وتع ير احسررت اوات ثيررر العاديررة

وثير المألوفة ,واإرافة إلا تقوا الخطأ والسمال وه وا توارة

من الن ال القادم()Sternberg,2010a؛

وه ر ا مررا يررؤدع للوصرروا إلررا أفكررار أكثررر أصررالة و رردة .إرررافة إلررا أنرره يخلررق رروا يسررودة المرررل واححت ررام

المتوادا؛ مما يش ع الطلوة لا المشاركة والتعلم من هة ,ويوفر لهم الحرية واامان مرن هرة أخررى ,حير

أن التفكيررر اإورردا ي وطويعترره يخررر الطالررت مررن منطقررة ال ارحررة إلررا الم ا فررة الفكريررة واحكتشررافات ال ديرردة

) ,(Robbins& Kegley,2010ويسررهم مررع م ررور الوقررت وونررا الكفررا ة ال اتيررة(أوو ررادو ونوفررا0119,؛
واهمرام0119,؛ سرعادة0100,؛ قطراميDaniel Fasko,2001; Gomez,2007; Puccio et ;0101,
al.,2004; Scott et al. ,2004; Sternberg,2003d, 2006b; Torrance, 1987; Treffinger

&Isaksen, 2005).
اإودا كعملية إودا ية:

يمثا ه ا احت اة محرور اهتمرام لمرا الرنف

المعرفيين( رروان ,)0117,إ ارتكر ت د ارسراتهم لإلوردا

لا العمليات العقلية التي يمر وهرا الفررد؛ للوصروا إلرا النترا اإودا ي(اا سرر .)0111,وتعرد نظريرة ولر

( )Wallasمن أقدم وأشهر النظريات التي تناولت العملية اإودا ية ,وتعد ااسا

لغالوية الوررام التري تردرت

لا اإودا ).(Kerr,2009;Torrance,1988
وتمررر العمليررات اإودا يررة حسررت رؤيررة ولر

وم مو ررة مررن الم ارحررا الترري تسررا د للوصرروا إلررا النتررا

اإودا يرة فري النهايرة ,ورد مرن اإ رداد للمشركلة وتحديردها و مرع المعلومرات حولهرا ,وثالورا مرا يمرر المورد ون
وفترة الحرانة (الالو ي) وتتمثا فري تحويرا انتوراة الفررد الروا ي للمشركلة مرع المحافظرة لرا إصر اررة ومثاورتره

لحلهررا ,حتررا يصررا الفرررد إلررا اإلهررام تواي رراد الفك ررة ااساسررية لحررا المشرركلة متمثلررة فرري مرحلررة اإش رراق ,وفرري
الخت ررام يتحق ررق م ررن ص ررحتها؛ ليص ررا إل ررا النت ررا اإودا ي ررة ومختل ررف أش رركالها والت رري تتمير ر ثالو ررا وااص ررالة
والمال مرة( روان0119 ,ت0117,؛ روشرركا0797,؛ سرعادة0100,؛ شرراهين و ايرد0117,؛ قطررامي0101,؛

قطيط.)Claxton, 2006 ;0100,
اإودا كنتا إودا ي:

يعنررا ه ر ا احت رراة والنتررا اإورردا ي لررا افت رراض أن العمليررة اإودا يررة سرروف ت رؤدع فرري النهايررة إلررا
نوات ملموسة( روان ,)0117,ويمكن أن يظهرر النترا وأشركاا ديردة ومتنو رة وفقرا اصرالته وقيمتره وفا دتره

للم تمع ,وتشير روشكا( )0797إلا تنو النتا وفقا لصنفين ر يسين :النتا المحسو
مود ه ,كالعما اادوي ,واللوحة الفنية ,واختر ار

المنفصرا نسرويا رن

هرا  ,وخالفهرا .وينمرا الصرنف اآلخرر يتمثرا والنترا الر ع ح

ينفصررا ررن مود رره ,وررا يتصررا ورره وشرركا مواشررر ,ويعوررر ررن شخصرريته وورررول ,كشورردا ممثررا فرري دور مررا.
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وينمرا تررى اا سررر ( )0111أن المنت رات اإودا يرة لهررا أشركاا مختلفررة تشرما ميرع أو رره النشراط اإنسرراني,

ويمكررن تقسررميها إلررا قسررمين ر يسررين :منت ررات فرديررة ,منت ررات ما يررة ,ش رريطة أن تتصررف ه ر ة المنت ررات
والنفع وال دة.
مقاييس اإلبداع:
يشررير ديفر ( )Davis,2006إلررا إمكانيررة قيررا

المقايي  .يتمثا النرو ااوا مرن اختورارات قيرا

وسمات المود ين .وقد قسم روان( )0117مقايي

اإورردا والكشررف ررن الموررد ين مررن خررالا نررو ين مررن

اإوردا فري :قروا م الشخصرية ,التري تحراوا قيرا

خصرا ا

القوا م الشخصية لإلودا إلا نو ين ر يسين :يعنا النرو

ااوا ,وررالروط وررين الخوررات الترري يتعرررض لهررا الفرررد فرري حياترره توان ا اترره المسررتقولية .وينمررا يعنررا النررو الثرراني,
والروط وين خصا ا المود ين توان ا اتهم المستقولية.

وينمررا النررو الثرراني يتمثررا فرري :اختوررارات احدا يررة أو التفكيررر التوا رردع ,الترري تطلررت مررن الشررخا أن
يفكررر فرري حلرروا كثي ررة لمشرركلة ,أو إرررافة تفاصرريا لرسررم ثيررر كامررا .ومررن أشررهرها اختوررارات ترروران

للتفكيررر

اإورردا ي ,والت رري تترررمن اختو ررارات فر ي ررة لفظيررة لغوي ررة واختوررارات فر ي ررة م ا ي ررة أو شرركلية ,ويعتم ررد هر ر ان
النو ان من احختوارات الفر ية لا قيا

تتمي احختوارات الفر ية الشكلية وقيا

قيا

مكونات التفكير اإوردا ي مرن :الطالقرة ,والمرونرة ,وااصرالة .كمرا

التفاصيا( .)Torrance,1988وينما يرى شارت وآخرون ,أنه يمكرن

اإودا من خالا كتاوة القصا ,ورسم الصور ,وصياثة اإ النات ,وحا المشكالت العلمية ال ديدة,

متمثل ررة وأح ررد أ ر ر ا وطاري ررة أرو ار (أ) والت رري تع ررد م ررن المق ررايي

وثواتها(Chart et al.,2008).

الحديث ررة الت رري كش ررفت الد ارس ررات ررن ص رردقها

مهارات التفكير اإلبداعي:
رثم و ود دد كوير من القدرات العقلية التي تسهم وطريقة أو ورأخرى للوصروا إلرا النترا

إح أن اادت الترووع أور م مو ة من المهارات تعد ااهم في التفكير اإودا ي ,والتي ترتك
تنميررة اإورردا  ,وقررد ونيررت ه ر ة المهررارات لررا أفكررار الواح ر

اإودا يرة,

ليهرا وررام

يلفررورد فرري التفكيررر التوا رردع(فرران تسررا واسرركا

وسر ر ررتاموغ  )Guilford,1986 ;0119/0111,متمثلر ر ررة فر ر رري :الطالقر ر ررة ,والمرونر ر ررة ,وااصر ر ررالة ,والتفاصر ر رريا,
والحساسية للمشكالت.
حي ر

تعنررا مهررارة الحساسررية للمشرركالت فرري مقرردرة الفرررد لررا تحديررد الثغ ررات و ناصررر الرررعف فرري

الوي ررة المحيطررة ورره(سررعادة0100,؛ قطرريط .)0101,وينمررا ترتك ر مهررارة الطالقررة فرري كررم اافكررار واحسررت اوات
ت اة مشكلة أو مثير معرين والسرر ة فري توليردها(ح ا ع0110,؛ الحريررع ,)0101,ووالترالي فرشن روهر هر ة
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العمليررة هررو اس ررتد ا المعلومررات السرراوقة وروطه ررا ومورررو المش رركلة أو المثيررر؛ للتوصررا إل ررا أفكررار وحل رروا
دي رردة .وتنقس ررم الطالق ررة إل ررا ثالث ررة أقسر رام ر يس ررة تتمث ررا ف رري :الطالق ررة اللفظي ررة ,والطالق ررة الفكري ررة أو طالق ررة

المعاني ,وطالقة ااشكاا( روان .)0117,وتؤكرد اا سرر( )0111أن اسرتراتي ية العصرف الر هني مرن أكثرر
احستراتي يات فا دة لتنمية ه ة المهارة.

وينمر ررا تعنر ررا المرونر ررة والكيفير ررة مر ررن خر ررالا تنر ررو احسر ررت اوات والوعر ررد ر ررن ال مر ررود الفكر رررع( شر رراهين

و اي ررد0117,؛ ف رران تس ررا واس رركا وس ررتاموغ0119/0111,؛ قط ررامي0101,؛ قط رريط ,)0100,وم ررن أش رركالها:
المرونر ر ر ررة التلقا ير ر ر ررة ,والمرونر ر ر ررة التكيفيرر ر ررة ,إرر ر ر ررافة إلر ر ر ررا مرونر ر ر ررة إ ر ر ر ررادة التعرير ر ر ررف( روان .)0117,وتؤكر ر ر ررد
اا سر( )0111أن من أهم احستراتي يات لتنميته مهارة المرونة استراتي ية سكامور(.)SCAMPER

أمررا أصررالة التفكيررر فتعن را والوصرروا إلررا أفكررار وارتواطررات ديرردة ,تنررت مثررا ه ر ة احسررت اوات نررد

صنع رواوط ديدة وثير مألوفة ورين المعرارف ال ديردة والمخر ون المعرفري لردى الفرد( رروان .)0117,وتشرير
اا س ررر( )0111أن م ررن أه ررم احس ررتراتي يات لتنميت رره مه ررارة ااص ررالة العالق ررات القسر ررية .وص رروح إل ررا مه ررارة
التفاص ر ر رريا واإفار ر ر ررة والت ر ر رري تعن ر ر ررا وشر ر ر ررافة العدي ر ر ررد م ر ر ررن التفاص ر ر رريا ل ر ر ررا الفكر ر ر ررة المطروح ر ر ررة والتوس ر ر ررع

وها(اا سر0111,؛ روان0117,؛ ح ا ع0110,؛ الحريررع0101,؛ سرعادة0100,؛ شراهين و ايرد0117,

؛ فان تسا واسكا وستاموغ0119/0111,؛ قطامي0101,؛ قطيط.)0100,
البرامج التدريبية لتنمية اإلبداع:
أكرردت العديررد مررن الد ارسررات وااوحررا

العلميررة إمكانيررة تنميررة اإورردا لمختلررف الم ارحررا العلميررة ,ووه ر ا

الصدد أ رى شين ما ) ,Hsing Ma(2006د ارسرة تحليليرة ت ميعيرة لوررام تنميرة اإوردا  .وقرد أكردت نترا

هر ة الد ارسرة ااثررر الفا را للوررام التدرويوررة فري تنميرة مهررارات التفكيرر اإوردا ي للملتحقررين وهرا ,كمرا أورررحت
يادة التأثير مع اا مار المتقدمة؛ وقد يع ى لل إلرا تعررض الف رات العمريرة ااكورر لقمرع طاقراتهم اإودا يرة

من قوا الم تمع.

وتنه الدراسات العلمية مسارين ر يسين في تنمية اإوردا  ,يتمثرا المسرار ااوا فري :تررمين مهرارات
التفكير اإودا ي في المنها الد ارسرية ,أو فري محتروى معرفري معرين ,وتونرت هر ا احت راة م مو رة واسرعة مرن

الد ارس ررات(ااس ررد ;0112,ال ررالد0119 ,0111,

;

وان رره ; 0112 ,الس ررخيني ;0119,صر روافطة ;0112,آا

رامر  .)Kandemir-&Gür,2009; Muneyoshi,2004; Sternberg et al.,2006 ;0119,وينمرا

يعتمد المسار الثاني لا :تنمية مهارات التفكير اإودا ي كمادة مستقلة لوحدها ,وتونت هر ا احت راة م مو رة

م ر ر ررن الد ارس ر ر ررات (أوو ر ر ررادو0112,؛ الوك ر ر ررر0111,؛ ال ر ر رردو 0119,؛ حوام ر ر رردة ,الس ر ر ررمير و ر ر ر ررادات0119,؛

خريسات0112,؛ دواونة0119,؛ لي.)Dhanapal, 2008; Pin-jen Chen,2008 ;0101,
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إن المسرارين السراوقين لهمرا ااثرر الفا ررا فري تنميرة اإوردا للطلوررة ,وتت ره الواحثرة نحرو احت رراة ااوا

المتمثا ودم وترمين المهرارات وفرق محتروى معرفري متعمرق؛ لمرا لره مرن دور فا را فري تشر يع الطلورة لرا
المرور في خورات تعليمية وحياتيه حقيقية؛ مما يحقق احستخدام اامثا للمعرفة وأنوا ها ,ونقا أثر التعلم إلرا
تطويقات حياتيه .و لل ودورة يسهم في عا تأثير التعلم أوقا أث ار ,كما يقود الطلورة ليصروحوا متعلمرين تقرودهم

مهاراتهم وتعليماتهم ال اتية(سعادة.)0100,
ومررن هررة أخرررى أكرردت رردد مررن الد ارسررات العلميررة أن اسررتعماا مهررارات التفكيررر اإورردا ي والنمررا
واحسررتراتي يات التعليميررة ات العالقررة وهررا ,لهررا أثرهررا الوررالغ فرري تحفير الطلوررة لررا الررتعلم ,وتكرروين ات اهررات

إي اويرة نحروة ( ,)Scott et al.,2004إررافة إلرا تردريوهم لرا حرا المشراكا الحقيقرة وصرورة أكثرر فا ليرة
و دة؛ نتي ة ل لل ظهرت العديد من احستراتي يات التعليمية التي تسهم في تنمية اإودا لدى الطلوة.
ووهر ا الصردد ينروة كرا مرن كوفمران وويقهيترو ) Kaufman-&Beghetto (2007أن هر ة الوررام ح
تعنا ووصوا الطلوة إلا اا مراا الخارقرة لرا مسرتوى الوشررية؛ والمتمثلرة فري إوردا ات( ,)Big Cإنمرا تعنرا
ه ة الورام وتنمية مهارات التفكير اإودا ي والدر ة ااولا ,ومسا دة الطلوة لرا تحقيرق إن را ات ون احرات

ف رري موا ه رره مش رراكا الحي رراة اليومي ررة؛ لتش ررعرهم والرر ررا والس ررعادة واحكتف ررا الر ر اتي ,وور ر لل فه رري ترتكر ر

ل ررا

المستوى الشخصي لإلودا ( ,)Mini Cكما يؤكدان إمكانية وصوا الطلوة إلا اإودا ات الخالدة ند مواصرلة
التدريت وتوفير فرصا متعددة ومثيرة ترتوط وثقافة الم تمع ال ع يعايشونه.

و لل ات هت اهتمامات الواحثين نحو احستراتي يات التي تستهدف تنميرة وتع ير اإوردا  ,سروا كانرت

فردية كلعت اادوار ,أو ال ما ية كاستراتي يات العصف ال هني ,والقوعات الست ,وورام الكورت(,)CORT
وأنم ر ررو

هيل ر رردا تاو ر ررا ,وورن ر ررام ريس ر ررل( ,)Rickوورن ر ررام ترير ر ر ( ,)TIRZوورن ر ررام ح ر ررا المش ر رركالت وط ر رررق

إودا ية(.)CPS

برنامج حل المشكالت بطرق إبداعية:
يتمير الورنررام وتروا ن دينررامي فرري كررا مرحلرة مررن مراحلرره ,وررين التفكيررر التوا رردع المتمثررا فرري :القرردرة
لررا احفت رراض ,والتنوررؤ ,والتخيررا ,واحكتشرراف .ووررين التفكيررر التقرراروي ال ر ع يقرروم لررا :التقيرريم ,والتحلي ررا؛

للوصوا إلا اتخا القرار(.)Scott et al. ,2004

كمر ررا يتمي ر ر ه ر ر ا الورنر ررام ومرونتر رره؛ ووتر رررل مسر رراحة واسر ررعة مر ررن الخير ررارات حسر ررتخدام احسر ررتراتي يات

وااسر رراليت التعليمير ررة المختلفر ررة والمناسر رروة ادا المهمر ررة كالعصر ررف ال ر ر هني ,وسر رركامور ,واسر ررتخدام المعر ررايير,

والعالقررات القس ررية ,وثيرهررا؛ وو ر لل ف رشن ااف رراد يطررورون م مو ررة واسررعة مررن المهررارات الترري يمكررن تطويقهررا
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لررا كافرره المشرركالت مررن :تحسررين العالقررات مررع اآلخررين ,واتخررا القر اررات ,توادارة المروارد المختلفررة ,وتخطرريط
ااه ررداف الشخص ررية وال ما ي ررة .وهر ر ا م ررا ي ررد م الورن ررام كأح ررد أه ررم ور ررام ت رردريت اإو رردا وأكثره ررا انتش ررا ار
).(Treffinger &Lsaksen,2004
وقد انطلق ه ا الورنام

لا يد أو وورن ( )Osbornمن خالا العما فري م راا اإ النرات ,ثرم نقرا

وررارن ( )Princeالورنررام للسرراحة التروويررة والتعليميررة ,حير

خم

تطرروير الورنررام حتررا توصررا إلررا

واصررا وررارن

خطوات متمثلة في ثالثة مكونات هي :تحديد المشكلة ,وتوليد الفكرة  ,والتخطيط للعما (Treffinger

) ,& Lsaksen,2004رررف هر ا الورنررام واسررم :ورنررام أو وررورن ووررارن

مورحة والشكا التالي:

شكا ( :)2ورنام حا المشكالت وطرق إودا ية -أو وورن ووارن

لحررا المشرركالت وطرررق إودا يررة

)(Treffinger-& Lsaksen,2004

وق ررد ت ررم تط رروير هر ر ا الورن ررام م ررن قو ررا ترافن ررر وآخ رررون (Puccio-et-al.,2004;Treffinger-

) ,&Lsaksen,2005; Treffinger , Lsaksen &Doraval,2006,2011حير

يمرر الورنرام حسرت

رؤية ترافن رر ورفاقره وثالثرة م ارحرا ر يسرة متررمنة سرت خطروات تتمير والمرونرة والديناميكيرة ,فرال يشرترط أن
تتم وصورة تسلسلية وخطية كما كانت لدى وارن .

ينطلررق الورنررام وفهررم المشرركلة أو التحرردع والترري تترررمن ثررال

والمشرركلة واكتشرراف الثغ ررات والترري تسررتهدف وشرركا ر رري

خط روات ر يسررة وررد ا مررن :اإحسررا

تحديررد واختيررار هرردف ونقطررة انطررالق لتو يرره هررود

الفرد نحوها من خالا تحديد المشكلة وتوريحها في هنه ,انتقراح إلرا مرع المعلومرات حروا المشركلة؛ و لرل
وهدف تعميق فهرم المشركلة الررواوية وتحديرد أهرم العوامرا والمرؤثرات فيهرا ,وح تقتصرر مرحلرة مرع المعلومرات

لدى ترافن ر والحقا ق فقط وا تتعدى لل إلا مع المالحظات واحنطوا ات والمشا ر حولها؛ و لل وهدف
النظررر إلررا المشرركلة مررن وايررا مختلفررة وميررادين متنو ررة؛ ممررا يسررا د لررا الوصرروا إلررا مشرركالت أكثررر رردة
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وأصررالة .كمررا أنهررا ترروفر نصررر التعقيررد والت ريررد لتررتال م مررع تعلرريم الموهررووين وشرركا أفرررا

(Davidson-

) .&Sternberg,2005;Sternberg,2006d,2010bومررن هررة أخرررى تسررعا ه ر ة الخطرروة إلررا إكسررات
اافراد المهارات الوحثية والشخصية التي ت يد من دافعيرتهم للتعلم(ال غيمران ,0112 ,قيرد النشرر) .وصروح إلرا
تحديد مشكلة تثير الرثوة في حلها .ويشير ال غيمان(قيد النشر) إلا م مو ة من السمات التي حود أن تتمي

وها المشكلة تتمثا في :العمومية ,واحختصار ,واإي اوية ,والتحفي للتفكير.
انتقاح إلا المرحلة الثانية والخطوة الراوعة المتمثلة في :توليد اافكار حي

يودأ اافراد في طررل أفكرار

متعررددة ومختلفررة؛ وهرردف الوصرروا إلررا حررا المشرركلة الترري سرروق لهررم تحديرردها ,لر ا مررن المهررم فرري هر ة المرحلررة

تأ ي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا الحك ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم و ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردم نق ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد اافك ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررار الغريو ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة (Daniel-Fasko,2001;Puccio-et-
) , al.,2004;Sternberg,2006d,2009a;Torrance,1972; Treffinger et al,2011ووه ر ا

الصرردد تؤكررد مينيوشرري ) ,Muneyoshi(2004أهميررة ترردريت الطلوررة لررا مهررارات حررا المشرركالت فرري وي ررة

محف ة وآمنة ,تتي الفرصة لتوادا اآل ار واافكار؛ مما يسهم في إ انة الطلوة لا التعوير رن أنفسرهم توادرال

نقاط القوة لرديهم؛ والر ع يرؤدع إلرا ارتفرا الثقرة ورالنف

مرن هرة ,واكتسرات ات اهرات إي اويرة نحرو الرتعلم مرن

هة أخرى ,ومن هة ثالثة يرفع دافعية الطلوة للتعلم .كمرا تسرهم هر ة المرحلرة وشركا كويرر فري دمر المحتروى

المعرف رري ومه ررارات التفكي ررر والمه ررارات الوحثي ررة والس ررمات الشخص ررية؛ للوص رروا إل ررا ير رادة دافعي ررة اافر رراد نح ررو
التعلم(ال غيمان ,0112 ,قيد النشر).

انتقاح إلا المرحلة ااخيرة المتمثلة في :التحرير لتطويق الحا ,وتعرد هر ة المرحلرة وهريرة حير

فيهرا نقرا اافكرار والحلروا النظريرة إلرا إ ر ار ات مليررة ,لر ا فشنهرا تسرتهدف وشركا ر ري

يرتم

مهرارات اتخرا القررار

وااصالة والتخطيط ,واإرافة إلا م ار اة تأثير العواما والمؤثرات الخار ية .وتتررمن هر ة المرحلرة خطروتين

ر يستين متمثلتين في :تطوير الحا ,والتي تستهدف المسا دة لا تطوير الرؤى واافكار الممتعة إلا حلوا
قاولة للتنفي  ,مرن خرالا تصرفية وتحليرا اافكرار التري ترم إنتا هرا مسروقا واسرتخدام مصرفوفات المعرايير ,إررافة

إل ررا تط رروير أفر ررلها .يش ررير س ررتيرنوير ) Sternberg(2006dإل ررا أن القص ررد م ررن ت رردريت اافررراد ل ررا نق ررد
وتحليا أفكارهم هو مسا دتهم في التمعن والحقا ق وتعلم طرل أس لة ديدة تثير التفكير ممرا يرؤدع إلرا تنميرة

قدرة الفرد لا تقييم اته وتحديد نقاط القوة والرعف لديه.

درسرة مردى قوروا هر ا
أما الخطوة الثالثة وااخيرة فتتمثا في :ونرا قوروا للحرا .ترتم فري هر ة الخطروة ا
الحررا لرخررين والوحر

ررن مصررادر الررد م ومصررادر الررفض للحررا الر ع تررم اختيررارة وتطررويرة؛ لمعرفررة كيفيررة

م اوهته العقوات التي تعتررهم ,فلي

المهم هنا التعرف لرا مصرادر الرد م والررفض فحسرت ,ولكرن ااهرم

ام ر ر ررتالل القرر ر رروة لموا ه ر ر ر رة وت ر ر ر ر ليا العقورر ر ررات ,تواقنر ر ر ررا اآلخ ر ر ر ررين و ر ر ر رردوى وقيمر ر ر ررة ه ر ر ر ر ة اافكر ر ر ررار والحلر ر ر رروا
()Sternberg,2006d,2010b؛ و لررل مررن خررالا ونررا خطررة مررا تفصرريلية؛ لتنفي ر الحررا وتطويقرره لررا
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أرض الواقررع .لر ا ف رشن أهررم مررا يمير هر ة المرحلررة احلتر ام والحصرروا لررا التأييررد والمسرراندة وموا هررة ال ررفض
ومقاومت رره (اا س ررر0111,؛ ال غيم رران ,قي ررد النش ررر؛ قط رريط;0100,

;Treffinger-&Lsaksen,2005

) ,Treffinger et al.,2006,2011وور لل فشنهرا تعرين اافرراد لرا تطروير مهراراتهم فري تكييرف وتشركيا
وي رراتهم( .)Sternberg,2010bويور ر الشرركا التررالي ورنررام حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة وفقررا لرؤيررة

ترافن ر ورفاقه:

شكا ( :)1ورنام حا المشكالت وطرق إودا ية – ترافن ر وآخرون )(Treffinger et al.,2011
اإودا

وونا

لا ما سوق يترر أن هر ا الورنرام يتواكرت مرع المفراهيم الحديثرة لإلوردا  ,والتري تؤكرد ارتكرا

لا كا من الم اا المعرفي ,والخياا ,والتقويم, Flanders &Peterson2008 ; .

) .Lin &Cho,2011; Sternberg &Zhang ,2011; Treffinger et al,2011ويترر

(DeYoung

لرل وصرورة

ليررة نرردما يوا رره الفرررد مشرركلة فشنرره يشررعر وحالررة مررن رردم احت ر ان واحسررتقرار؛ ممررا يتطلررت منرره اسررتخدام

المخ ون المعرفي ال ع يمتلكره؛ لتوليرد قوا رد ديردة تسرا د لرا تحديرد المشركلة ودقرة والتوصرا إلرا حرا لهرا.
وفي ات السياق تؤكد دراسة هرانتر وآخررين ,والم ر ارة لرا طلورة رامعيين ,أن اسرتخدام الونيرة المعرفيرة أثنرا
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حا المشكالت؛ يؤدع إلا إنتا الم يد من اافكار ات ال رودة العاليرة ,ووالترالي فشنهرا ترؤدع إلرا إنترا حلروح

أكث ررر أص ررالة للمش رركالت المختلف ررة

&Mumford-

Bedell-Avers,

Hunsicker,

(Hunter,

) .Ligon,2008ووهر ر ا الص رردد توص رري وع ررض الد ارس ررات العلمي ررة وأهمي ررة اس ررتخدام هر ر ا الورن ررام م ررع الطلو ررة

الموهررووين؛ و لررل لمررا يمتلكونرره مررن قرردرات قليرة اليررة ومعلومررات كثيرررة ي ررت لرريهم تنظيمهررا والتعامررا معهررا
وتقويمه(Treffinger-&Lsaksen,2005).
إن الخورة والمعرفة وحدها ح تكفي للوصوا إلا اإودا  ,وا لا العك

تماما فشنها قد تعيرق العمليرة

اإودا يررة وتمنررع الفرررد مررن رؤيررة اامررور ال ديرردة ) .)Sternberg,2008bوه ر ا مررا يؤكررد أهميررة الت روا ن وررين

الخياا ,والتقويم ,فالخياا يسهم في إي اد القات وارتواطات ديدة ,وينما يحدد التقويم أيها أكثر ودة وقاولية
للتطويق وفقا للسياق الثقافي ال ع يعايشه الفرد .وو لل فشنها تأخ طاوعا ا تما يا في منحيين ر يسين .ااوا,
يظهر في طويعة المشكلة وارتواطهرا وحيراة الطلورة الواقعيرة؛ ممرا يسرهم فري رفرع كفرا تهم فري تشركيا الوي رة .أمرا

المنحا اآلخرر ,فيتمثرا فري تنميرة العالقرات اح تما يرة والتفا را إدارة هر ا التغييرر ,والتغلرت لرا المشركالت
;al,2002

et

(Renzulli

م ررن ه ررة ,تواقن ررا اآلخر ررين و ررودة اافك ررار وأهميته ررا م ررن ه ررة أخ رررى
).Sternberg,2010 b; Treffinger-&Lsaksen,2005وهر ا مرا يتطلرت دافعيرة لردى الفررد للتعامرا مرع
المشر ر رركلة ووي ر ر ررة محف ر ر ر ة تتر ر رري فرصر ر ررا لتكر ر رروين نه ر ر ر خر ر رراا ور ر رره مر ر ررن خر ر ررالا اسر ر ررتغالا نقر ر رراط القر ر رروة لدير ر رره

) (Feldhusen=&Goh,1995; Sternberg2003a, 2006a,2009dوور لل فشنهررا تؤكررد أيرررا لررا
ااوعاد واانماط الشخصية واح تما ية (الصمادع ودواونة.)0112,

ووررالر و إلررا الد ارسررات الميدانيررة ,فقررد توررين ااثررر الفا ررا لوررام تنميررة القرردرات اإودا يررة وشرركا ررام

وورنام حا المشكالت وطرق إودا ية وشكا خراا فري تنميرة القردرات اإودا يرة .وقرد ترم تقسريم الد ارسرات فري
م اا ورام تنمية القدرات اإودا يرة إلرا ثالثرة أقسرام ر يسرة ,القسرم ااوا يحروع د ارسرات متعلقرة ورأثر الوررام

اإث ار يررة القا مررة لررا منه يررة حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة .وينمررا القسررم الثرراني يحرروع د ارسررات متعلقررة وررأثر
و ررام حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة وصررورة مسررتقلة .أمررا القسررم الثال ر

للتأثير لا القدرات اإودا ية.
ووررارن

فيحرروع د ارسررات متعلقررة وررأثر متنو ررة

للكشررف ررن أثررر الورنررام اإث ار رري القررا م لررا حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة وفررق ورنررام أو وررورن
فرري تنميررة التفكيررر اإورردا ي لرردى طلوررة المرك ر الريررادع ومحافظررة

لررون ,قرردم الفريحررات()0112

د ارسررة ,تكونررت ينتهررا مررن طلوررة وطالوررات الصررفين الثررامن والتاسررع ,و روا لررا م مو ررة ت ريويررة ,وأخرررى
رراوطة .وقرد أكرردت نترا

الد ارسررة ااثرر اإي راوي للورنررام فري تنميررة التفكيرر اإوردا ي ,كمررا أظهررت الد ارسررة

و ود فرروق ات دحلرة إحصرا ية لصرال اإنرا

في وعد المرونة ,والطالقة تع ى لمتغير ال ن .

فري وعرد ااصرالة ,وينمرا لرم تو رد فرروق ات دحلرة إحصرا ية
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وفري هر ا الم راا كشررفت د ارسررة الوكرر( ,)0111ااثررر اإي رراوي لتطويرق ورنررام إث ار رري قرا م لررا حررا

المشرركالت وطرررق إودا يررة لررا تنميررة مهررارات التفكيررر اإورردا ي المتمثلررة فرري :الطالقررة ,والمرونررة لرردى طلوررة
الصررف السرراد

احوترردا ي والسررعودية .تررم اختيررار العينررة وشرركا شروا ي ,وقسرمت إلررا م مررو تين :الم مو ررة

الت ريويررة ,وااخرررى الررراوطة .وتتفررق معهررا نتررا

د ارسررة ررادات( ,)0111والهادفررة للكشررف ررن أثررر ورنررام

إث ار ي قا م لا حا المشكالت في تنمية مهارات التفكيرر الناقرد واإوردا ي لردى الطلورة الموهرووين فري الم اركر

الريادية وااردن .وقد قسمت ينة الدراسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية .وقد أكردت نترا
اإي اوي للورنام في تنمية مهارات التفكير الناقد واإودا ي.

الد ارسرة ااثرر

كم ررا ررا ت د ارس ررة العو ررادع( ,)0119المقام ررة وه رردف الكش ررف ررن أث ررر الور ررام القا م ررة ل ررا ح ررا
المشرركالت وطرررق إودا يررة فرري تنميررة مهررارات التفكيررر اإورردا ي للطلوررة الموهررووين مررن الصررف ال اروررع والخررام

والسراد

احوترردا ي مرن وع الصررعووات التعليميرة .قسررمت ينررة الد ارسرة إلررا م مرو تين :ررراوطة ,وت ريويررة.

وقد أكدت نتا

الدراسة ااثر اإي اوي للورنام في تنمية مهارات التفكير اإودا ي.

وللتعرررف لررا أ ار الطلوررة حرروا ورنررام إث ار رري صرريفي قررا م لررا حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة قرردم

صروحي( )0101ورقررة لميررة ,أكردت ررررا الطلوررة وشرركا رام للورنررام  .كمررا قررام والمقارنرة وررين نتررا

تحصرريا

الطلوة المشاركين فري الورنرام فري السرنة السراوقة لتطويرق الورنرام وفري سرنة التطويرق ,وأورر ترأثير الورنرام

لررا تحصرريا الطلوررة وشرركا إي رراوي ,وفسررر لررل وررأن الورنررام وسررع مرردارل الطلوررة ومقرردرتهم لررا اسررتيعات

المعلومات ,وه ا ما يتعارض مع نترا

د ارسرة (أوو رادو0111,ت؛ ال غيمران وآخررين0117 ,أ; Renzulli

 )et al.,1995والترري تؤكررد رردم تررأثير الو ررام

لررا التحصرريا الد ارسرري للطلوررة ,وينمررا يتوافررق مررع د ارسررات

ستيرنور وآخرين ).(Sternberg et al,1998b, 2000,2002,2007a

ونتي رة لمرونرة ورنرام حرا المشركالت وطررق إودا يرة وديناميكيتره ( )Treffinger et al.,2011فلرم
يقتصررر تطويقرره لررا تصررميم الو ررام اإث ار يررة فحسررت ,وررا ترررمن تطويقرره لررا الممارسررات الصررفية وتطرروير

الوحدات التعليمية في مختلف المقرررات الد ارسرية .ووهر ا الصردد أكردت د ارسرة ح را ع( ,)0112القا مرة وهردف
استكشاف أثر تطويق ورنام حا المشكالت وطرق إودا ية وفقا انمو

ترافن ر ورفاقه في مادة اللغة العروية

لا مهارات التفكير اإودا ي ,وقد أ ريت الدراسة لا طلوة الصف التاسع ومدرسة اليوويا ورااردن .قسرمت

ينته ررا إل ررا م م ررو تين :ر رراوطة ,وت ريوي ررة .وق ررد أف ررادت نتا ه ررا ااث ررر الفا ررا لتطوي ررق احس ررتراتي ية وف ررق
انمو

ترافن ر ورفاقه في مادة اللغة العروية للصف التاسع ااساسي في تنمية مهارات التفكير اإودا ي.

وتتفق معهرا نترا

قررا م لررا نمررو

التاسررع .حي ر

د ارسرة الصرمادع والصرمادع( ,)0117والمعردة وهردف استقصرا أثرر ورنرام تردريوي

أو وررورن – وررارن

فرري تنميررة مهررارات التفكيررر فرروق المعرفرري فرري الرياررريات لرردى الصررف

قس ررمت ينررة الد ارس ررة إلررا م م ررو تين :ت ريويررة ,ور رراوطة .دروررت الم مو ررة الت ريويررة ل ررا
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الورنام التدريوي ,وينما الم مو ة الراوطة درسرت والطريقرة التقليديرة .وقرد أظهررت نترا
تفوق الم مو ة الت ريوية لا الم مو ة الراوطة في مقيا

التحليرا اإحصرا ي

المهارات فوق المعرفية في الرياريات.

وللكشف ن أثر تدريت المعلمرين لرا ورنرام حرا المشركالت وطررق إودا يرة لرا ممارسراتهم الصرفية

وتحسين مهارات الطلوة الريارية إررافة إلرا ات راههم نحروة ,قردم كنردمير وفيقرر(,)Kandemir-&Gür,2009
دراسة تركية أكدت نتا ها ااثر الفا ا للورنام في تكروين ات اهرات إي اويرة لردى كرا مرن المعلمرين والطلورة.

كما قدم الصمادع( ,)0101دراسة وهردف استكشراف أثرر تردريت طلورة الصرف العاشرر لرا ورنرام أو ورورن-

وررارن

حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة لررا تحسررين قرردراتهم فرري حررا المسررا ا الهندسررية .تررم تقسرريم العينررة إلررا

م مو تين :راوطة ,وت ريوية .وقد أكدت نتا
حا المسا ا الهندسية.

الدراسة ااثر اإي اوي للورنام في تحسين قدرة الطلورة لرا

كما قدم (السكاكر ,)0100,دراسة وهدف تقصي أثر ورنام تدريوي مستند إلا ورنام حرا المشركالت

وطرررق إودا يررة لررا مهررارات التفكيررر مررا و ار المعرفرري ,والمهررارات القياديررة لرردى الطلوررة الموهررووين فرري وريرردة

والمملكررة العرويررة السررعودية .وقررد تررم تقسرريمهم ش روا يا إلررا م مررو تين :ت ريويررة ,وررراوطة .وقررد أكرردت نتررا

الد ارسررة ااثررر اإي رراوي للورنررام فرري تنميررة مهررارات التفكيررر مررا و ار المعرفرري ,وك ر لل المهررارات القياديررة لرردى

الطلوة الموهووين.

كما أكردت م مو رة واسرعة مرن الد ارسرات ترأثير وررام متنو رة ومختلفرة لرا القردرات اإودا يرة وشركا

ام ,و لا القدرة لا حا المشكالت وشكا خاا ,ووه ا الصدد هدفت د ارسرة رن ولري وآخررين (Renzulli

) et al.,2002إلا التحقق مرن أثرر وررام التردريت لرا قردرات التفكيرر اإوردا ي ,ومفهروم الر ات لرا ينرة

من طلوة الصفوف احوتدا ية ينتمون إلا خلفيات ثقافيرة مختلفرة (أحرادع اللغرة ,ثنرا ي اللغرة) فري أنيرو أنغالنرد.

قسمت ينتها إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية .وقرد أفرادت الد ارسرة إلرا ااثرر اإي راوي للورنرام فري تنميرة
القدرات اإودا ية دون و ود فروق تع ى للمتغير الثقافي ,كما أكدت النتا

و رود فرروق ات دحلرة إحصرا ية

في مفهوم ال ات؛ تع ى للمتغيرر الثقرافي لصرال الطلورة وع الخلفيرات الثقافيرة الغنيرة والمثيرات(أحاديرة اللغرة).
وه ا ما يؤكد العالقة الوثيقة وين العواما الثقافية وتنمية القدرات اإودا ية ,ومفهوم ال ات.

وحستكشاف أثر ورنام قا م وفرق ورنرام ترير ( )TRIZلرا مهرارات التفكيرر اإوردا ي لردى ينرة مرن
طلوررة وطالوررات الصررف العاشررر وررااردن ,قرردم أوررو ررادو( ,)0112د ارسررة قسررمت فيهررا العينررة إلررا م مررو تين:

راوطة ,وت ريوية وشكا شروا ي .وقرد أكردت نترا

اإودا ي متمثلة في :الطالقة ,والمرونة ,وااصالة.
وه ا ما يتفق مع دراسة إوراهيم( ,)0112حي

لا طريقة حا المشركالت فري تردري

الد ارسرة ااثرر الفعراا للورنرام فري تنميرة مهرارات التفكيرر

هدفت ه ة الد ارسرة إلرا استقصرا أثرر اسرتخدام الرتعلم القرا م

الفي يرا فري تنميرة القردرة لرا التفكيرر اإوردا ي ,واحت اهرات العلميرة,

وفهم المفاهيم لدى طالت الصف التاسع ااساسي في ااردن .قسمت ينة الدراسة إلا م مرو تين :رراوطة,
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وت ريويررة ,وعررد التحقررق مررن تكافؤهمررا .أظهرررت نتررا

الد ارسررة و ررود فرررق فرري القرردرة لررا التفكيررر اإورردا ي,

واحت اهات العلمية وين متوسرط در رات طلورة الصرف التاسرع ااساسري الر ين يدرسرون مرادة الفي يرا واسرتخدام

التعلم القا م لا حا المشكالت ومتوسط در ات مال هم ال ين يدرسون نف

م مو ة التعلم القا م لا حا المشكالت.
ك لل د مت ه ا احت اة نتا

المادة والطريقة التقليدية لصال

كا من سكوت وآخرون ( ,)Scott et al.,2004حي

قدمت الدراسة

تحليررا للو ررام التدريويررة لإلورردا  ,وخر ررت ونتي ررة مفادهررا :ااثررر اإي رراوي له ر ة الو ررام وفقررا اروعررة معررايير
متمثلررة فرري :القرردرة لررا حررا المشرركالت ,والتفكيررر التوا رردع ,واحت اهررات ,واادا لمختلررف العينررات كوررا ار أم

صغا ار.

كما ا ت دراسة ااسد( ,(0112وهدف التعرف لا أثر استخدام أسلوت حا المشكالت فري تحسرين

التحصيا الدراسي ,وتنمية القدرات اإودا ية لطلوة الصف ااوا متوسرط ودولرة الكويرت .قسرمت ينرة الد ارسرة
إلا م مو تين :م مو ة ت ريوية ,وم مو ة راوطة ,وكشفت الدراسة ن ااثر اإي اوي للورنام في تنميرة

التحصيا ,والقدرات اإودا ية المتمثلة في :الطالقة ,والمرونة ,وااصالة.

وحستقصا أثر تدري العلوم وطريقتي حا المشكالت والخ ار ط المفاهمية في اكتسات الطلوة المفاهيم العلمية ,وتنمية

مهارات التفكير اإودا ي ,واحت اهات العلمية لديهم ,قدم صوافطة ( )0112دراسة لا طلورة الصرف الثراني متوسرط ومدينرة
ر ررر والمملكررة العرويررة السررعودية .قسررمت ينررة الد ارسررة إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة .وقررد أظهرررت نتا هررا ااثررر

اإي اوي حستخدام كرا مرن أسرلوت حرا المشركالت والخر ار ط المفاهيميرة فري إكسرات الطلورة المفراهيم العلميرة ,وتنميرة مهرارات

التفكير اإودا ي ,واحت اهات العلمية.

وحستكشرراف أثررر ورنررام إث ار رري فرري الترويررة الوي يررة فرري تنميررة مهررارات التفكيررر اإورردا ي ,والتحصرريا لرردى طلوررة مركر

ر اية الموهووين في القصيم ,قدم الحمورع ( ,)0117دراسة قسمت ينتها إلا م مرو تين :رراوطة ,وت ريويرة .وقرد أشرارت

نتا الدراسة إلا و ود فروق ات دحلة إحصا ية لصال الم مو ة الت ريوية في مهارات التفكير اإودا ي ,والتحصيا.

كمررا قررام الرافعرري ( ,)0111ود ارسررة تهرردف إلررا معرفررة أثررر وعررض موررادت الحلرروا اإودا يررة للمشرركالت وفررق نظريررة

تري ( )TRIZفي تنمية مهارات التفكير اإودا ي لردى ينرة مرن الطلورة الموهرووين فري الصرف ااوا الثرانوع ومنطقرة سرير
والمملكة العروية السعودية .قسمت ينة الدراسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية .وقد وينت نتا الدراسة و ود فروق ات

دحلة إحصا ية في م احت :الطالقة ,والمرونة ,وااصالة ,والدر ة الكلية ,لصال الم مو ة الت ريوية.

ولتحديد أثر ورنام حا المشكالت المستقولية وطررق إودا يرة لرا مهرارات التفكيرر اإوردا ي ومهرارات

التفكيررر العليررا لرردى طلوررة الصررف ااوا المتوسررط وررالوحرين ,قرردم القاررري( ,)0111د ارسررة قسررمت ينتهررا إلررا

م مو تين :راوطة ,وت ريوية .وقد أفادت نتا ها ااثر اإي اوي لورنام حا المشكالت المستقولية في تنمية
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القدرات اإودا ية متمثلة في :الطالقرة  ,والمرونرة ,وااصرالة ,والتفاصريا ,ومهرارات التفكيرر العليرا متمثلرة فري:
التركيت ,والتحليا ,والتقويم.

كما قام الحراحشة( ,)0119ودراسة تهدف إلا الكشف ن أثر استخدام االعات التعليمية في تردري

العلوم لا المفاهيم العلمية ,والتفكير اإودا ي ,واحت اة لدى طالوات الصرف الخرام
حي ر

قسررمت ينررة الد ارسررة إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة .وقررد أكرردت نتررا

حس ررتخدام االع ررات التعليمي ررة ف رري ت رردري

وات اهات طالوات المرحلة ااساسية نحو

ااساسري فري ااردن.

الد ارسررة ااثررر اإي رراوي

العل رروم ف رري اكتس ررات المف رراهيم العلمي ررة ,وتنمي ررة التفكي ررر اإو رردا ي,

العلم.

كمررا قدم( يسررا  ,)0119,د ارسررة وهرردف الكشررف ررن فا ليررة ورنررام ترردريوي مقترررل لتنميررة التفكيررر
اإوردا ي لردى ينرة مرن طلورة مرحلرة الوكرالوريو

فرري ال امعرة ااردنيرة .وقرد تكونرت ينرة الد ارسرة مرن طلوررة

متطرو ين ترم تقسريمهم إلرا م مرو ين :رراوطة ,وت ريويرة .وكشرفت نترا

هر ة الد ارسرة رن و رود فررروق ات

دحلررة إحصررا ية لررا التفكيررر اإورردا ي الكلرري وأوعررادة الثالث رة :الطالقررة ,والمرونررة ,وااصررالة ,لصررال طلوررة
الم مو ة الت ريوية ,و دم و ود فروق ات دحلة إحصا ية تع ى لمتغير ال ن

في التفكير اإودا ي.

وكر ر ر لل ق ر رردم آا ر ررامر( ,)0119د ارس ر ررة وه ر رردف معرف ر ررة أث ر ررر ورن ر ررام ت ر رردريوي مس ر ررتند إل ر ررا نظري ر ررة
تري ( )TRIZفي تنمية حا المشكالت الريارية وطريق إودا ية ,ووعض مهارات التفكير اإودا ي ,والتواصا
الريارر رري للمتفوقر ررات مر ررن الصر ررف الثال ر ر

متوسر ررط والمملكر ررة العروير ررة السر ررعودية .قسر ررمت ينر ررة الد ارسر ررة إلر ررا

م م ررو تين :ر رراوطة ,وت ريوي ررة .وق ررد أك رردت النت ررا

ااث ررر اإي رراوي للورن ررام ف رري تنمي ررة مه ررارات التفكي ررر

اإورردا ي ,إرررافة حررا المشرركالت الريارررية ,والتواصررا الرياررري متمثلررة فرري :الق ر ار ة ,والكتاوررة ,والتح ررد ,
واحستما ؛ تع ى للورنام التدريوي.

و لررا ات السررياق قرردم ورراوير ( ,)Bowyer,2008د ارسررة تهرردف إلررا تقيرريم فا ليررة اسررتخدام ورنررام
تري ر ( )TRIZفرري حررا المشرركالت لررا القرردرات اإودا يررة لرردى المشرراركين فرري الورنررام  .وقررد تكونررت ينررة
الدراسة من متطو ين ,تم تطويق احختوار لريهم قورا ووعرد تطويرق الورنرام  ,ودلرت نترا

فروق ات دحلة إحصا ية في القدرات اإودا ية ,والقدرة لا حا المشكالت المستقولية.

الد ارسرة لرا و رود

كما قدم واوية( ,)0117دراسة وهدف تحديد أثر استخدام استراتي ية حا المشكالت في تنميرة مهرارات
التفكي ررر اإو رردا ي ,والق رردرة ل ررا ح ررا المش رركالت ف رري موحر ر
ااردن .حي

قسمت ينة الدراسة إلا ثال

الثقاف ررة اإس ررالمية ل رردى طالو ررات ال امع ررات ف رري

م مو ات وشركا شروا ي :الم مو رة الت ريويرة ااولرا ,درسرت

واسرتخدام اسررتراتي ية حرا المشرركالت وفرق نمررط الرتعلم الفررردع ,والم مو رة الت ريويررة الثانيرة ,درسررت واسررتخدام

استراتي ية حا المشكالت وفرق نمرط التعلريم التعراوني ,والثالثرة الم مو رة الرراوطة ,والتري درسرت ات المرادة
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التعليمية والطريقة اح تيادية .وقد توصلت الدراسة إلا و ود فروق ات دحلة إحصا ية ,لصال الم مو تين

الت ريويتين؛ تع ى إلا استراتي ية حا المشكالت ,وينمرا لرم تظهرر فرروق ات دحلرة إحصرا ية فري القردرة لرا
التفكير اإودا ي لدى طالوات ال امعات؛ تع ى إلا استراتي ية حا المشكالت.
وللكش ررف ررن أث ررر ورن ررام إث ار رري ق ررا م ل ررا االع ررات ال كي ررة ف رري تط رروير مه ررارات ح ررا المش رركالت,

والدافعيررة لإلن ررا لرردى الطلوررة الموهررووين مررن الصررف الثال ر

المتوسررط فرري المملكررة العرويررة السررعودية .قرردم

القوالي( ,)0117د ارسرة قسرمت ينتهرا إلرا م مرو تين :رراوطة ,وت ريويرة .وقرد أظهررت نترا

الد ارسرة تفروق

الم مو ة الت ريوية في مقياسي الدافعية لإلن ا  ,وحا المشكالت تع ى لصال الورنام اإث ار ي.
و ررا ت د ارسررة لررورع( ,)Louri,2009وهرردف معرفررة أثررر ورنررام ترردريوي قررا م لررا نظريررة تري ر فرري
تنميررة التفكيررر اإورردا ي ,والقرردرة لررا حررا المشرركالت لرردى الطلوررة ال ررامعيين فرري أسررتراليا .حي ر
الدراسة و ود تأثير إي راوي للورنرام

احختوار القولي والوعدع للعينة ,وقد أظهرت نتا

تررم تطويررق

لرا التفكيرر إوردا ي

للطلوة والقدرة لا حا المشكالت.
وتواكوا مع احت اهات الحديثة في لم نف
أسر

الموهوة التي تشير إلا ررورة ونا الورام اإث ار ية وفق

ونظريررات لميررة حديثررة قرردم لرري( ,)0101د ارسررة وهرردف التحقررق مررن فا ليررة ورنررام قررا م لررا نظريررة

الر ر كا ات المتع ررددة ف رري التفكي ررر اإو رردا ي لطلو ررة الص ررف الخ ررام

م ررن المرحل ررة احوتدا ي ررة والمملك ررة العروي ررة

السعودية .قسمت العينة إلا م مو ين :راوطة ,وت ريوية .وقد أفادت نتا
تنمية مهارات التفكير اإودا ي متمثلة في :الطالقة ,والمرونة ,وااصالة.

الدراسة ن فا لية الورنرام فري

وللكشررف ررن أثررر ورنررام تعليمرري وررر اإنترنررت لررا مهررارات التفكيررر اإورردا ي ,والكفررا ة ال اتيررة,

والثقر ررة ور ررالنف

لر رردى الطلور ررة ال ر ررامعيين فر رري الوحير ررات المتحر رردة اامريكير ررة .قر رردم روون ر ر وكنقلر رري Robbins-

) ,&Kegley(2010دراسة تكونت ينتها مرن طلورة السرنة الثانيرة وال امعرة مرن تخصصرات مختلفرة ومتنو رة
تم اختوارهم احختوار القولي ,ثم تقديم الورنام

ور اإنترنت ومن ثم تقديم احختوار الوعدع .وقرد أفرادت نترا

الد ارسررة ررن و ررود أثررر إي رراوي للورنررام المصررمم فرري تنميررة مهررارات التفكيررر اإورردا ي ,ورفررع الكفررا ة ال اتيررة,

والثقة والنف .

التعقيب:
فرري إطررار التقرردم الها ررا والتغيررر الس رريع ال ر ع نعايشرره فرري صررر المعرفررة ,ثرردت كفررا ة الفرررد ف ري حررا

إشكاليات الحياة المختلفة مطلوا ر يسا يعينره لرا التكيرف مرع وي تره وتشركيلها مرن هرة ,ومرن هرة أخررى
الوسيلة الفا لة في تقدم الم تمع في كافة ااصعدة والميادين.
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ومن خالا استعراض دد من الدراسات السراوقة فيمرا يتعلرق ووررام تنميرة اإوردا وشركا رام وورنرام

حا المشكالت وطرق إودا ية وشكا خاا ,يمكن الوصوا إلا نتي ة مفادها أن ه ة الورام لها ااثر الفا ا
في تنمية القدرات اإودا ية ,والقدرة لا حا المشكالت؛ و لرل لمرا لهرا مرن دور فري تعريرف الطالرت والقررايا
والمورو ات المهمة له ولم تمعه ال ع يعيش فيره ,والتعررف لرا المشركالت المختلفرة ,واإلمرام وهرا ,والعمرا
لا حلها .وه ا ما يسهم ودر ة الية في تحقيق الهدف ااسرما للمؤسسرات التروويرة والتعليميرة المتمثرا فري:

تحقيق النمرو المتروا ن لشخصرية الطالرت مرن خرالا ت ويردة ورالقيم والتعراليم اإسرالمية ,ووالمثرا العليرا ,تواكسراوه
المعارف والمهارات المختلفة ,وتنمية احت اهات السلوكية الونا ة؛ لتعميق إحساسره ومشركالت الم تمرع الثقافيرة

واحقتصادية واح تما ية؛ وليسهم في حلها(وثيقة سياسية التعليم في المملكة العروية السعودية.)0791,
وقد ا ت ه ة الدراسة في محاولة للكشف ن أثر ورنام تدريوي مقترل وفقا انمو

الواحة اإث ار ي

من المستوى الثاني وال ع يستهدف ورنام ( )CPSلا القدرات اإودا ية ,وات اهات الطالوات نحرو الوررام

اإث ار ية.

المتغير الرابع :االتجاهات.
حقرت احت اهررات اهتمررام واسرعا مررن قوررا الوراحثين فرري م رراحت الوحرو التروويررة والنفسررية؛ لمرا لهررا مررن

دور فا ا في فهم سلوكيات اافراد والتنوؤ وها من هة ,وتكيف الفررد مرع وي تره ومحيطره؛ مرن خرالا المواقرف
اح تما ير ر ر ررة التر ر ر رري تروطر ر ر رره ور ر ر رراآلخرين مر ر ر ررن هر ر ر ررة أخرى( ر ر ر رراور ,ور ر ر رردالع ي والمعايطر ر ر ررة0110,؛ الحلر ر ر ررو

ووفا ي0111,؛الخالدع0119,؛ يتون.)0101,0119,
تعاريف االتجاه:

تناولررت اادويررات التروويررة مورررو احت رراة ,وأشررارت إلررا تورراين وثمرروض ه ر ا المفهرروم؛ ل ر ا ح يو ررد
تعريررف ررامع يتفررق ليرره الورراحثون التروويررون و لمررا الررنف

حرروا حت رراة؛ نظر ار لتررداخا احت اهررات مررع أنروا

أخرى ,مثا :احستعدادات النفسية ,والعالقات اح تما ية( اور وآخرون.)0110,

فقررد رفرره يتررون( )0101وانرره :م مو ررة مررن المكونررات المعرفيررة ,واحنفعاليررة ,والسررلوكية الترري تتصررا
واسررت اوة الفرررد نحررو قرررية أو مورررو أو موقررف معررين .وينمررا يعرفرره ررالم( (0110وانرره :تكرروين افت ارررري

يتر ر ررمن اس ر ررت اوة محفر ر ر ة م ر ررن قو ر ررا الف ر رررد ن ر ررد موا هت ر رره لمثير ر ررات ا تما ي ر ررة .أم ر ررا الن ر رردع و ارش ر ررد و و ر ررد
الهادع( )0110فيؤكدون أن احت اة :هو شرعور الفررد العرام الثاورت نسرويا الر ع يحردد اسرت اواته نحرو موررو
معين أو قرية معينه من حي

القووا والرفض.

ويشررير رراور وآخرررون( )0110إلررا أن احت رراة :هررو اسررتعداد نفسرري أو تهيررم قلرري مررتعلم يؤهررا الفرررد

لالسررت اوة وأنمرراط سررلوكية محررددة نحررو موقررف أو مورررو ا تمررا ي رردلي ,وح تظهررر فرري القررايا التقريريررة.
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ويررى قطرامي(  )0779أن احت راة هرو :احسررتعداد النفسري لالسرت اوة سروا كانررت مو ورة أو سرالوة نحرو مثيررر

ما.

ويلحررظ مررن التعريفررات السرراوقة إ ما هررا لررا أن احت رراة :حال رة مررن احسررتعداد العقلرري والنفسرري يتكررون
لرردى الفرررد حرروا قرررية معين رة أو موقررف ا تمررا ي ,يسررا دة لررا الحكررم وررالقووا أو ال ررفض واح تمرراد لررا
خو ارترره السرراوقة ,وو ر لل فشنهررا تو رره سررلوكيات الفرررد نحررو ه ر ة القرررية .وونررا

لررا لررل ف رشن ات اهررات الفرررد

مح رردودة والمور ررو ات الت رري تو ررد ف رري المر ره النفس رري ,والت رري تش رركا ناص ررر مهم ررة ف رري حيات رره ,كم ررا تتمير ر
وخاصر ررية الثور ررات النسر رروي

الكويسي

(

والدهراع.)0111,

ر رراور وآخر رررون0110,؛الحرور رري0101,؛ ارشر ررد وآخر رررون0110,؛ يتر ررون0101,؛

مكونات االتجاه:
نردما يوا رره الفرررد موقفررا أو قرررية معينررة يل ررأ إلررا المخر ون المعرفرري المتروافر لديرره والخوررات السرراوقة
الترري اكتسرروها نتي ررة تفا لرره مررع الوي ررة والم تمررع وكنتي ررة إد اركرره للمورررو أو القرررية ,فشنرره ي رررع مليررات

تقويمية تحدد موقفة ات اة ه ة القرية والقووا أو الرفض ,والتي تظهرر وصرورة ليرة فري اسرت اواته مرن خرالا
المساندة والتعديا أو الت نت.
وور ر لل فر رشن احت رراة يتك ررون م ررن ثالثر رة مكون ررات ر يس ررة متمثل ررة ف رري المكون ررات المعرفي ررة ,انتق رراح إل ررا
الو دانية ,وختاما السلوكية ( .)Maio&Haddock,2010يتمثا المكون المعرفي في :المعلومات والمعتقردات
المو ررودة لرردى الفرررد حرروا مورررو أو قرررية احت رراة .وينمررا المكررون الو ررداني فيتمثررا فرري :شررعور الفرررد العررام
ات اة ه ة القررية أو الموررو ورالقووا أو الررفض .أمرا المكرون السرلوكي فيتمثرا فري :اا مراا التري يقروم وهرا

الفرد ت اة لل المورو أو القرية.

وقد تختلف قوة احت اة وين القرايا أو الموافق التي يمر وها الفرد؛ ويع و ااحمردع( )0111لرل إلرا

م رردى ارتواط رره وحي رراة الف رررد ,فه رري مح رردد مه ررم لتحدي ررد م رردى ت ررأثير احت رراة ف رري س ررلوكيات الف رررد .وينم ررا يؤك ررد

السرنوا( )0112الردور الفا را الر ع تلعوره المعرفرة فرري تحديرد قروة احت رراة لردى الفررد ,فكلمررا كانرت معرفرة الفرررد
والمورو أو القرية ميقة كلما كانت ات اهاته نحو المواقف أكثر ثواتا ورسوخا .وو لل فشن ما يمي احت اة
ررن وقيررة المفرراهيم النفسررية ااخرررى احتوا رره لعمليررة تقويميررة تنتهرري وتحديررد ق ررار القورروا أو ال ررفض متمثلررة فرري

المكون الو داني؛ ل ا فشنه يعد من أكثرر المكونرات أهميرة وترأثي ار فري سرلوكيات اافرراد (الحلرو ووفرا ي0111,؛

راشد وآخرون.)0110,
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خصائص االتجاه:
تمثا احت اهات حصيلة مكتسوة من خورات وآ ار ومعتقدات يتوناها الفررد مرن خرالا تفا لره مرع وي تره
اح تما ية والدر ة ااولا؛ ل ا تعد محركرات داخليرة تحفير وتردفع الفررد حسرت اوات معينرة يغلرت ليهرا طراوع

ال اتيررة .كمررا أنهررا تعمررا كمو هررات سررلوكية قاولررة للتغييررر والتعررديا مررن هررة ,والنمررو والتطررور مررن هررة أخرررى,
و لرل مررن خرالا المرررور وخوررات مختلفررة ,أو اكتسرات معلومررات ديردة فرري الموررو أو القرررية التري يتمركر

حوله ررا احت رراة .فو ررالرثم مر رن ص ررعووة تغيي ررر احت اه ررات؛ لنموه ررا وم رررور الر ر من؛ لتص ررو

ر ر ا م ررن مكون ررات

شخصررية الفرررد ,وو ر لل فشنهررا ت ررتوط واإطررار العررام لشخصررية الفرررد وحا اترره وقيم ره .ووه ر ا الصرردد تؤكررد نتررا

دراسات(مكاوع وفت اهلل ,)Kucker,2004 ;0110,أن احت اهات المتعلمة في مراحا موكرة يصرعت تغيرهرا
نسويا؛ نظ ار حرتواطها وشخصية الفرد.

إح أنرره واإمكرران إ ررادة تشرركيا وتغييررر احت رراة لرردى اافرراد نررد تغييررر ال ما ررة الترري ينتمررون إليهررا أو

الحصر ر رروا لر ر ررا معلومر ر ررات دير ر رردة حر ر رروا القرر ر ررية أو الموقر ر ررف المطر ر رررول ( ر ر رراور وآخر ر رررون0110,؛ ارشر ر ررد
وآخرون0110,؛ يتون .)0101,ومادامت احت اهات متعلمة وثواتها نسروي؛ فشنره واإمكران تشركيلها وتغييرهرا

وتعررديلها ,إ ا مررا ثيررر الفرررد ال ما ررة الترري ينتمرري إليهررا ,توا ا مررا تغيررر الموقررف ال ر ع نشررأ منرره احت رراة ,أو إ ا
حد تغير قسرع في سرلول الفررد؛ فيحرد والترالي تغير ار فري احت راة (الحروري0101,؛ الحلرو ووفرا ي0111,؛

راشد وآخرون.)0110,
وظائف االتجاه:
إن احت اهات تمكن الفرد من معال ة ااورا الحياتية التي يوا هها من خالا مسا دته لا تحقيق

أهدافه وتو يه سلوكه للحصوا لا المعارف والمعلومات المطلووة لموا هة المتغي ارت توان ا الهدف .إرافة

إلا أنها تيسر له القردرة لرا اتخرا القر اررات فري المواقرف التري يوا ههرا؛ وور لل فشنهرا تتري لره الفرصرة للتعويرر
ن اته وتحديد هويته ومكانته فري الم تمرع الر ع يعريش فيره ,ومرا يتوافرق مرع دوافعره وحا اتره الشخصرية مرن

هررة ,ومررا يتواكررت مررع معتقرردات م تمعرره مررن هررة أخرررى .وو ر لل فشنهررا تعررين الفرررد لررا التكيررف مررع وي ترره
ومحيط رره .ووهر ر ا الص رردد يشر رير اادت الترو رروع إل ررا أروع ررة وظ ررا ف أساس ررية لالت اه ررات تتمث ررا ف رري :الوظيف ررة

التكيفية ,والدفا ية والمعرفية ,والتنظيمية(الحلو ووفا ي0111,؛ الكويسي والدهراع.)0111,

فاحت اهررات تخرردم الفرررد فرري وظررا ف رردة؛ فهرري تيسررر لإلنسرران تنظرريم أمررورة مررن خررالا القرردرة لررا أن
يتعامررا مررع المواقررف النفسررية المتعررددة لررا نحررو م رنظم؛ و لررل واحسررتفادة ومررا لديرره مررن خو ررات معرفيررة حرروا

المورو أو القرية المطروحة في ما واحد منتظم؛ وه ا يسا د الفررد لرا ولرو أهدافره والردفا

رن أفكرارة

من انتقادات وه مات اآلخرين من هة ,ومن هة أخررى يسرهم فري تكيرف الفررد مرع وي تره والمواقرف المتعرددة
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الترري يوا ههررا ,كمررا يسررا د لررا إنشررا

راشد وآخرون0110,؛ يتون.)0101,
وونررا

القررات سرروية مررع م تمعرره (الحرورري0101,؛ الحلررو ووفررا ي0111,؛

لررا مررا سرروق يتر ر الرردور الفا ررا لالت اهررات فرري تو يرره سررلول ااف رراد وتكرريفهم مررع وي رراتهم

وم تمعاتهم من هة ,و ملها كمحركات إثارة الدوافع الداخليرة لردى الفررد لالهتمرام والرثورة فري متاوعرة قررية
أو موق ررف مع ررين م ررن ه ررة أخ رررى؛ لر ر ا فق ررد احتل ررت دو ار مهم ررا ف رري العملي ررة التعليمي ررة والترووي ررة ,وث رردت تنمي ررة

احت اهررات اإي اويررة لرردى الطلوررة نحررو الررتعلم هرردفا ر يسررا مررن ااهررداف التعليميررة؛ و لررل وغيررة إكسررات الطلوررة
احت اهررات العلميررة الترري تعنررا واسررتخدام القرردرات العقليررة وتوظيفهررا نررد موا هرره مشرركلة مررا ,كتوظيررف مهررارات
التفكير الناقد ,توار ا ااحكام ل مع الم يد من الوراهين واادلة ,و لل يعنري احوتعراد رن ال اتيرة؛ ممرا يتطلرت
احنفتررال العقلرري وتقوررا آ ار اآلخ ررين ,إرررافة إلررا حررت احسررتطال والتسرراؤا ,وختامررا اامانررة العلميررة ,واتخررا
القر اررات دون تررردد ,ووالتررالي فشنهررا تكسررت الطلوررة دافعيرة لموا هرة المشرركالت والتصرردع لها(ااحمرردع0111,؛

الحروي0101,؛ يتون0101,؛ العتيوي0100,؛ سيرع0119,؛ السلمي0117,؛ المرشود.)0117,
دور البرامج التربوية في تنمية االتجاه:

إن تكرروين احت اهررات وتنميتهررا لرردى الطلوررة هررو مررن ااهررداف الر يسررة للمؤسسررات التروويررة والتعليميررة؛
وير ررع لررل إلررا دور احت اهررات فرري تو يرره السررلول الفرررد ,وكر لل ا توارهررا دوافررع تو رره الطالررت إلررا اسررتخدام
طر ر رررق الر ر ررتعلم و ملياتر ر رره ومها ارتر ر رره ومنه ير ر ررة لمير ر ررة فر ر رري الوح ر ر ر

والتفكير(الثقفر ر رري0119,؛الحرور ر رري0101,؛

يت ر ر ررون0101,؛ س ر ر رروحي0119,؛ الس ر ر ررلمي 0117,؛ العتيو ر ر رري0100,؛ س ر ر رريرع0119,؛ الم ر ر ررالكي0101,؛

المرشود.)0117,

ولهر ا يقتررل التروويررون اختيرار ور ارم واسررتراتي يات وأسراليت تعليميرة مال مررة لميروا الطلورة واهتمامرراتهم
والمنوثقررة مرن وي رراتهم اح تما يررة والثقافيررة؛ ممررا ي عررا مررن الطالررت نصر ار مشرراركا وفررا ال فرري مليررة الررتعلم؛

وور ر ر لل يص ر ررا الطلو ر ررة إل ر ررا مو ر رردأ ال ر ررتعلم م ر رردى الحي ر رراة (ااحم ر رردع0111,؛ ال غيم ر رران ,0112,قي ر ررد النش ر ررر
; .(Sternberg,2010b; Sternberg et al,2007ووه ا الصدد يشير ال غيمان( ,0112قيرد النشرر) إلرا
أهمية ونا المناشط التعليمية لتتسرم وااهميرة للمرتعلم وشركا خراا ,والمحريط اح تمرا ي لره وشركا رام ,وفرق

إطار ممتع و ع معن وار للمتعلم؛ ل ا يرتك التعلم في أنمو
كمر ررا تؤكر ررد نتر ررا

الواحة اإث ار ي لا ووتقة احت اهات.

الد ارسر ررات العلميرررة أن تعر رررض الطلور ررة لمواق ررف وخو ر ررات تش رروع مير ررولهم واهتمامر رراتهم

ويشعرون من خاللها والررا والسرور؛ تؤدع إلا تنمية ات اهات إي اوية نحو تلل الخورات ,إرافة إلا الدور

الر ع تلعورره العمليررات العقليررة الترري يقرروم وهررا الطالررت أثنررا د ارسررته لمشرركلة لميررة معينررة فرري تنميررة احت اهررات,
وور لل فررشن تهي ررة مواقررف تعليميررة مررن مشرراريع ومناشررط متنو ررة مترررمنة حررا مشرركالت واتخررا القر اررات ,ترروفر

إمكاني ررات تعليمي ررة تس ررم وتو ررادا الخور ررات العاطفي ررة و ررين الطلو ررة؛ مم ررا ي ي ررد م ررن تنمي ررة احت اه ررات اإي اوي ررة
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ل ررديهم(وريكي ررت0117,؛ الثقف رري0119,؛الحرو رري0101,؛ س رروحي0119,؛ س ررعادة ,ق ررا ,ش رريتة ,ام ررا ,وأو ررو
رقوت0100,؛ المالكي0101,؛ المطرفي.)Tapln,2006 ;0111,

ووالر و للدراسات الميدانية ,فقد توين أن توظيف الورام اإث ار ية واحستراتي يات التعليمية وشكا ام

والمترررمنة حررا المشرركالت وشرركا خرراا يحقررق نتا ررات تعليميررة متقدمررة فرري تنميررة احت اهررات اإي اويررة نحررو
التعلم لدى الطلوة .وقد تم تقسيم الدراسات فري م راا احت اهرات إلرا أروعرة أقسرام ر يسرة :القسرم ااوا ,يحروع
دراسات متعلقة وأثر الورام اإث ار ية لا احت اهات .وينمرا القسرم الثراني ,يحروع د ارسرات متعلقرة ورأثر الور ارم

القا مة لا نظرية ال كا النا

لرا احت اهرات .أمرا القسرم الثالر  ,فيحروع د ارسرات متعلقرة ورأثر وررام حرا

المشكالت وطرق إودا ية لرا احت اهرات .ختامرا والقسرم ال ارورع ,ويحروع دارسرات متعلقرة ورأثر اسرتراتي ية حرا
المشكالت لا احت اهات.

وللتعر رررف لر ررا أثر ررر ورنر ررام إث ار ر رري فر رري العلر ررم لر ررا ات اهر ررات الطلور ررة الموهر ررووين نحر ررو العلر ررم ,قر رردم

الرويان( ,)0111دراسة لا الطلوة الموهووين من المرحلة المتوسطة فري المملكرة العرويرة السرعودية .قسرمت
ينة الدراسة إلا م مو تين :راوطة ,وت ريوية .وقد أكدت نترا

الد ارسرة ااثرر اإي راوي للورنرام فري تنميرة

احت اهررات نحررو العلررم .و لررا ثرارهررا قرردم(مكاوع وفررت اهلل ,)0110,د ارسررة وهرردف الوقرروف لررا أثررر و ررام

تعليميررة مقترحررة فرري العلرروم والرياررريات لررا التحصرريا ,واحت رراة نحررو ه ر ة المرواد الد ارسررية ,وتنميررة المواهررت
لدى طلورة التعلريم ااساسري متمثلرة والصرفين ال ارورع احوتردا ي وااوا اإ ردادع .وقرد ترم تطويرق اختورا ارت قوليره

ووعدي ررة ل ررا ين ررة الد ارس ررة .وأك رردت نت ررا

الد ارس ررة و ررود أث ررر داا إحص ررا يا للور ررام ف رري تنمي ررة احت اه ررات

اإي اوية لدى طلوة الصف الراوع وينما لم تظهر فروق دالة إحصا يا لنمو احت اة لدى طلوة ااوا اإ دادع.
كمررا أفررادت د ارسررة وانررغ ( ,)Wang,2005ررن ااثررر اإي رراوي للوررام اإث ار يررة الصرريفية فرري تنميررة ات اهررات
إي اوية لدى الطلوة المشاركين فيها.
ولقيا

فا لية ورنام إث ار ري فري الفي يرا فري تنميرة مهرارات التفكيرر متمثلرة فري :المقارنرة ,والتصرنيف,

واحسررتق ار  ,واحسررتنواط ,واتخررا الق ررار ,واحت رراة نحررو مررادة الفي يررا لرردى الطلوررة المتفرروقين فرري الصررف ااوا

الثررانوع ومصررر ,قرردم وررد ال ررحيم ( ,)0111د ارسررة قسررمت ينتهررا إلررا م مررو تين :ررراوطة ,وت ريويررة .وقررد
أظهرت نتا

الدراسة ااثر اإي اوي للورنام اإث ار ي في تنمية مهارات التفكير ككا ,وكا مهارة لا حدى,

كما أكدت ااثر اإي اوي للورنام في تنمية احت اة نحو الفي يا .

ولتحقق من فا لية ورنام تدريوي لتنمية ال كا احنفعرالي وأثررة لرا التكيرف ااكراديمي ,واح تمرا ي,

واحت اه ررات نح ررو المدرس ررة ل رردى الطلو ررة الموه ررووين والطالو ررات الموهوو ررات ف رري الص ررف العاش ررر و ررااردن .ق رردم
ورردالالت( ,)0119د ارسررة أظهرررت نتا هررا ااثررر اإي رراوي للورنررام فرري تنميررة احت اهررات نحررو المدرسررة لرردى

الطلوة و الطالوات المشاركين فيه.
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كم ررا أك رردت د ارس ررة (ال غيم رران وآخر ررين0117 ,أ) ,والت رري تس ررتهدف الوق رروف ل ررا واق ررع ورن ررام ر اي ررة

الموهرووين فري مردار التعلريم العرام ,ااثرر اإي راوي للورنررام فري تنميرة احت اهرات اإي اويرة نحرو الرتعلم لرردى
الطلوة الملتحقين والورنام .
وتفيد دراسة الوركات( ,)0101المقدمة وهدف الكشف ن فا لية ورنرام تردريوي قرا م لرا اسرتراتي ية

القصة في تنمية احستيعات الق ار ي لردى طرالت الصرف الثالر

ااساسري ,حير

أكردت نترا

الورنررام فرري تكرروين ات اهررات إي اويررة للطلوررة المشرراركين فيرره نحررو الق ر ار ة .كمررا أكرردت نتررا

الد ارسرة مسراهمة
د ارسررة الحمررورع

والعناتي( ,)0101ااثر اإي اوي للورام اإث ار ية في تنمية احت اة نحو التعلم لدى الطلوة .وتتفق معها نتا

وآخررون) , (Reis et al.,2010القا مرة وهردف تحديرد دور الوررام اإث ار يرة فري الطالقرة الق ار يرة

دراسة راي

واحت اهات نحو الق ار ة ,والدور اإي اوي له ة الورام في تنمية ات اهات إي اوية لدى الطلوة نحو الق ار ة.
كمررا أكرردت م مو ررة مررن الد ارسررات ااثررر اإي رراوي لتطويررق نظريررة الر كا النررا

فرري تكرروين ات اهررات

إي اوية نحرو مليرة الرتعلم لردى الطلورة .مرن خرالا مرا تحويره مرن مرونرة فري تقرديم نمرا

وأسراليت متعرددة فري

التدري

واح تمراد لرا القردرات الرثال

وفقرا للسرياق الثقرافي واح تمرا ي المحريط والطلورة؛ ممرا قرد يرؤدع إلرا

رفر ر ر ر ر ر ررع دافعير ر ر ر ر ر ررة الطلور ر ر ر ر ر ررة وتحفي ر ر ر ر ر ر ر المعلمر ر ر ر ر ر ررين للعمر ر ر ر ر ر ررا

;(Sternberg,2003c,2010a

).Sternberg&Grigorenko,2004a ;Sternberg et al.,2000ووه ر ا الصرردد أكرردت د ارسررة هرراورد
و مال ه ,النتا

اإي اوية للتعليم وفق نظرية ال كا النا

ر ررام و وع الق ر رردرات اإودا ي ر ررة والعملي ر ررة وش ر رركا خ ر رراا

).Howard,Mcgee,Shin-&Shia,2001

في تكوين احت اهات اإي اوية لردى الطلورة وشركا
;Mcgee-&Shia,1999

(Howard,

كمررا د مررت د ارسررات سررتيرنور وآخ ررين ه ر ا احت رراة ,و لررل وغيررة التحقررق مررن فا ليررة اسررتخدام نظريررة

ال ر كا النررا

فرري التعلرريم وتنميررة احت رراة نحررو الررتعلم لرردى الطلوررة ,وأشررارت نتررا

ه ر ة الد ارسررات إلررا ااثررر

اإي ر رراوي حسر ررتخدام النظرير ررة فر رري التعلر رريم فر رري تنمير ررة احت ر رراة نحر ررو الر ررتعلم لر رردى كر ررا مر ررن المعل ر رم والطالر ررت
).(Sternberg, et al,2002,2007,2009b

وقد أكدت دراسة ميكسنقا وآخرين ااثرر اإي راوي حسرتخدام نظريرة الر كا النرا

فري التعلريم لرا كرا

مررن المعلررم والطالررت؛ و لررل لمررا تحققرره مررن اسررتقرار رراطفي للطلوررة وارتفررا ات اهرراتهم نحررو الررتعلم ,مررن خررالا
ارتكررا العمليررة التعليميررة لرريهم مررن هررة ,وارتفررا الررردود والتعرراوير اإي اويررة للمعلررم نرراحيتهم مررن هررة أخرررى

).(Macsinga et al., 2010

كما أكدت م مو ة من الدراسات ااثر اإي اوي لتطويرق ورنرام حرا المشركالت وطررق إودا يرة وشركا

خاا وورام تنمية اإودا وشكا ام في تكوين ات اهات إي اوية نحو ملية التعلم لدى الطلوة ,ووه ا الصدد
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تؤكد دراسة سكوت وآخرين ( ,)Scott et al.,2004ااثر اإي اوي لورام تنمية اإودا في تنمية احت اهرات
اإي اويررة لرردى المشرراركين فرري هر ة الو ررام  .كمررا تؤكررد د ارسررة كنرردمير وفيقررر( )Kandemir-&Gür,2009ااثررر

اإي اوي لتدريت المعلمين لا ورنام حا المشكالت وطررق إودا يرة فري ممارسراتهم الصرفية وتحسرين مهرارات
الطلوة الريارية؛ مما أدى ودورة إلا تكوين ات اهات إي اوية لدى كا من المعلمين والطلوة.

وق ررد أك رردت م مو ررة واس ررعة م ررن الدارس ررات العلمي ررة المتعلق ررة و ررأثر اس ررتراتي ية ح ررا المش رركالت ااث ررر

اإي رراوي لهررا فرري تنميررة احت اهررات اإي اويررة نحررو الررتعلم .ففرري ه ر ا السررياق قرردم إو رراهيم( ,)0112د ارسررة أكرردت
نتا هررا ااثررر اإي رراوي حسررتخدام الررتعلم القررا م لررا المشرركالت فرري ترردري
العلميررة لرردى طلوررة الصررف التاسررع ااساسرري فرري ااردن .وتتفررق معهررا نتررا
كشررفت نتا هررا ررن ااثررر اإي رراوي لترردري

الفي يررا

لررا تنميررة احت اهررات

د ارسررة ص روافطة ( ,)0112الترري

العلرروم وفقررا حسررتراتي ية حررا المشرركالت فرري تنميررة احت اهررات

العلمية لدى طلوة الصف الثاني متوسط ومدينة ر ر في المملكة العروية السعودية.

وللتحقرق مرن أثرر اسرتخدام اسرتراتي ية الرتعلم المتمركر حروا المشركالت لرا التحصريا وأنمراط الرتعلم

والتفكيرر واحت راة نحرو مرادة العلروم لردى طلورة المرحلررة اإ داديرة متمثلرة وطلورة الصرف الثالر

مرتررا ( ,)0119د ارسرة قسرمت ينتهررا إلرا م مرو تين :ررراوطة ,وت ريويرة .وقرد كشررفت نترا

فري مصرر .قرردم
هر ة الد ارسررة

ااثررر اإي رراوي لالسررتراتي ية فرري رفررع تحصرريا الطلوررة ووحرردة ال هررا العصرروي نررد مسررتوى :الت ر كر ,والفهررم,

والتطويق .إرافة إلا و ود فرروق دالرة إحصرا يا فري مقيرا

أنمراط التفكيرر والرتعلم ,وتكروين ات اهرات إي اويرة

لدى الطلوة نحو مادة العلوم .وللتحقق من أثر استخدام استراتي ية حا المشكالت وفق منه ية ورنام )TRIZ

) في تنمية القدرة لا ترأليف المشركالت الرياررية ,واحت راة نحرو حرا المشركالت لردى طلورة التعلريم ااساسري

مررن الصررف الثررامن فرري م ران .ررا ت د ارسررة سرررور ( ,)0101وقررد قسررمت ينررة الد ارسررة إلررا م مررو تين:
رراوطة ,وت ريويررة .كشررفت نتا هررا رن ااثررر اإي رراوي لالسررتراتي ية فرري تنميرة القرردرة لررا تررأليف المشرركالت

الريارية ,واحت اة نحو حا المشكالت.
تعقيب:

ممررا تقرردم يتر ر الرردور الفا ررا لتنميررة احت اهررات نحررو الررتعلم فرري تو يرره سررلوكيات ااف رراد تواثررارة

دافعي ررتهم للتعام ررا م ررع المش رراكا الحياتي ررة الت رري تر روا ههم ,والعم ررا ل ررا حله ررا ,م ررن خ ررالا ور ررع الخط ررط
وتقويمها واتخا القرار حولها للوصوا إلا الحا اانست؛ و لل ما يؤدع ودورة إلا يادة تكيف الفررد مرع

وي ته ومحيطه.
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وقد أكدت الد ارسرات السراوقة فري م راا احت اهرات ,إمكانيرة تعرديا ات اهرات الطالرت وتغييرهرا مرن

خالا اختيار الورام واحستراتي يات المال مة لميوا الطلورة واهتمامراتهم؛ ممرا يو ره الطالرت إلرا اسرتخدام
طرق التعلم و ملياته ومهاراته ومنه ية لمية في الوح

والتفكير؛ مما ي عا تأثير التعلم أوقا أث ار.

فش ا ما تعاما الطالرت مرع الخوررات والمعرارف التري اكتسروها وتعلمهرا حروا موررو معرين ,وأ ررى
ليهررا م مو ررة مررن العمليررات التقويميررة مررن خررالا المقارنررات وطرررل ااسر لة واافكررار واآل ار العديرردة الترري

تحرردد موقفرره ت رراة هر ا المورررو وررالقووا أو الررفض ,والر ع يظهررر وصررورة ليررة مررن خررالا المسرراندة لهر ا

المورررو أو محاولررة تعديلرره وتغيي ررة أو ت نورره .وو ر لل تتو رره ه ر ة الد ارسررة إلررا التحقررق مررن أثررر ورنررام
تدريوي قا م لا نظرية ال كا النا

نحوة.

في تنمية القدرات اإودا ية لطالوات المرحلة المتوسطة وات اهاتهن

التعقيب على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
يورردو مررن م ار عررة الد ارسررات الترري تناولررت الو ررام اإث ار يررة فرري الوي ررات اا نويررة والعرويررة وشرركا ررام
والمملك ر ررة العروي ر ررة الس ر ررعودية وش ر رركا خ ر رراا (الورك ر ررات0101,؛ الوك ر ررر0111,؛ ر ر ررادات0111,؛ال غيم ر رران
و ودالم ي ر ر ر ررد0119,؛ال غيم ر ر ر رران وآخ ر ر ر رررون0117,أ0117,ت؛الحم ر ر ر ررورع واإم ر ر ر ررام0101,؛الخوال ر ر ر رردة وو ر ر ر ررن
واسررين0101,؛سررعيد0111,؛السرركاكر0100,؛صررال 0111,؛صرروحي0101,؛ ورردال ليا0112,؛ ورردالالت,
0119؛الفريحرراتAljughiman,2011; Batterjee,2010; Dhanapal,2008;Grosch- ;0112,
&Hany,2007; Matthews-&Mellom,2012; Muneyoshi,2004; Olenchak &Renzulli,
;Reis et al,2008, 2010

;1989; Pin-jen Chen,2008; Kandemir-&Gür,2009

) Rinn,2006; Stake &Mares,2005; Wang,2005ركر ت لررا ال وانررت ااكاديميررة والمهاريررة
وال وانت احنفعالية واح تما ية لدى الطلوة الموهووين ,ولم ترك

لا إكسات الطالت الموهوت كيف يخطط

ويقيم ليود نتا ات ديدة قادر لا تطويقها واستثمارها في حياته اليومية.
وينمررا قامررت رردد مررن الد ارسررات العلميررة ومحاولررة اسررتثمار تلررل القرردرات فرري م رراحت الحيرراة ,مررن خررالا
دراسة أثر الورام اإث ار ية لا القدرات الثالثة في نظرية ال كا النا

سوا كانت في الوي ات اا نويرة أو

العروير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة وشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رركا ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررام والمملكر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة العروير ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررة السر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررعودية وشر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رركا خر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراا(أوو
ادو0111,أ؛ال اسم0117,؛العقيا0100,؛القر ران0112,؛محمرد0111,؛ Aljughiman-&Ayoob, In
) ,Press ;Sternberg et al.,1996,1998a,1998b,2007إح أن ه ة الدراسات رك ت لا المرحلرة
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احوتدا ية والثانوية وشكا ر ي

و لا ال كور؛ ل ا تحاوا هر ة الد ارسرة الكشرف رن أثرر ورنرام إث ار ري صريفي

قامررت الواحثررة وتصررميمه وفررق منه يررة أنمررو

الواحررة اإث ار رري مررن المسررتوى الثرراني القررا م لررا ورنررام ر رري

متمثا وحا المشكالت وطررق إودا يرة ,كأحرد نمرا

الوررام اإث ار يرة التري تعتمردها المملكرة العرويرة السرعودية

فرري ونررا و ررام الموهررووين مررن أونا هررا لررا تنميررة القرردرات اإودا يررة لرردى الطالوررات الموهووررات فرري المرحلررة
المتوسررطة  .وفرري حرردود لررم الواحثررة ح تو ررد د ارسررة أ ريررت فرري الوي ررات العرويررة اهتمررت ود ارسررة أثررر الو ررام
اإث ار يررة للموهووررات مررن مرحلررة الصررف الثرراني المتوسررط لررا القرردرة اإودا يررة ككررا ,ممررا ي عررا مررن الد ارسررة
الحالية إرافة للميدان الترووع في م اا ر اية الموهووين.
فروض الدراسة:
أحررد

من خالا استعراض اادت الترووع والد ارسرات السراوقة فري م راا ترويرة الموهرووين ور رايتهم وفقرا احرد

النظريررات متمثلررة فرري نظريررة ال ر كا النررا

وتطويقاتهررا الميدانيررة ودورهررا فرري تنميررة القرردرات اإودا يررة

واحت اة نحو الورام  ,تحاوا الدراسة الحالية التحقق من صحة الفروض اآلتية:
.1

ح تو د فروق دالرة إحصرا يا ورين متوسرطات در رات الم مو رة الت ريويرة والم مو رة الرراوطة فري القردرات

.0

ح تو ررد فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطات در ررات الم مو ررة الت ريويررة القوليررة والوعديررة فرري احت رراة نحررو

اإودا ية كما تقا

ومقيا

وطارية أرو ار للقدرات اإودا ية.

كما تقا

ومقيا

احت اهات نحو الورام اإث ار ية.

الورنام
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة واجراءاتها
أوال

منه ية الدراسة

ثانيا

م تمع الدراسة

ثالثا

ينة الدراسة

رابعا

أدوات الدراسة

خامسا

متغيرات الدراسة

سادسا

خطوات تنفي الدراسة

سابعا

ااساليت اإحصا ية

69

إجراءات الدراسة.
يتنرراوا ه ر ا الفصررا خطررة الد ارسررة توا ار اتهررا؛ وهرردف اختوررار صررحة فررروض الد ارسررة ,فيورردأ وعرررض
المنها ي ررة المتوع ررة ف رري الد ارس ررة ووص ررف ينته ررا م رررو ار و رراادوات المس ررتخدمة ومتغير ررات الد ارس ررة ,وينته رري
ووصف اإ ار ات المتوعة وخطة المعال ة اإحصا ية.

أوال :منهجية الدراسة.
لإل اوة ن تساؤحت الدراسة ,اتوعت الواحثة المنها شوه الت ريوري "Quasi-Experimental
" ,Designالر ر ع يس ررتخدم التطوي ررق القول رري والوع رردع للم م ررو تين الت ريوي ررة والر رراوطة .وق ررد اس ررتخدمت
الواحث ررة ف رري الد ارس ررة الحالي ررة الم مو ررة الر رراوطة للتأك ررد م ررن أن التغي ررر ف رري در ررات التطوي ررق الوع رردع
للم مو ة الت ريوية يمكن أن ير ع إلا تأثير الورنام المستخدم.

ثانيا :مجتمع الدراسة.
يتك ررون م تم ررع الد ارس ررة م ررن الطالو ررات الموهوو ررات ف رري المرحل ررة المتوس ررطة ومحافظ ررة ااحس ررا  ,ف رري
المملكة العرويرة السرعودية ,والورالغ رددهن( )0017طالورة فري العرام الد ارسري ( .)0100-0101و لرل وفقرا
لنتررا

رسررات العلميررة الترري تشررير إلررا أن نس روة (  ) %2مررن م تمررع الطالوررات الوررالغ ررددهن ()02019
الد ا

يتمتعون وقدرات قلية الية (النافع وآخرون.)0111,
ثالثا :عينة الدراسة.
تكونت ينة الدراسة من ( )22طالورة ,ترم تقسريمهم إلرا م مرو تين ,الم مو رة الت ريويرة وتتكرون

من( )09طالوة .والم مو رة الرراوطة وتكونرت مرن( )02طالورة .وقرد مررت مليرة تحديرد ينرة الد ارسرة
والخطوات التالية:
 -0تررم ا تمرراد سررتة مررن مرردار المرحلررة المتوسررطة ومحافظررة ااحسررا ؛ ونررا

لررا ترشرري إدارة الموهووررات

وااحسا له ة المدار من هة ,ومن هرة أخررى تعراون مرديرات المردار لتطويرق اإ ر ار ات الال مرة.

وو ر لل اختيررر أف رراد العين ررة مررن المرردار اآلتي ررة(:المتوسررطة الخامسررة و ررالهفوف ,متوسررطة القررارة الثاني ررة,
متوسررطة المنصررورة ,المتوسررطة الخامسررة شررر وررالهفوف ,المتوسررطة السرراوعة شررر وررالهفوف ,المتوسررطة

ااولا لتحفيظ القران).
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 -0تررم اختيررار العينررة مررن هر ة المرردار واح تمرراد لررا رردد مررن المحكررات تتمثررا فرري :تحصرريا د ارسرري ررام
يترراول مررن  ,%011 - 71إرررافة إلررا ترشرريحات المعلمررات مررن خررالا السررمات السررلوكية لرن ولرري ,وموافقررة
القرردرات العقليررة المقررنن

ولرري اامررر لالنرررمام والورنررام الصرريفي ,توا ر ار اختوررار الكشررف المتمثررا فرري مقيررا
لا الوي ة السعودية وال ع ت ريه اإدارة العامة لر اية الموهووات .وقد استغرقت ملية الكشف أسوو ين من
تاريخ  0100/2/02إلا تاريخ  0100/1/2ومعدا ثال

تررم اختيررار الطالوررات ونررا

لررا نتررا

سا ات إ ار احختوار لا ( )000طالورة ,وقرد

اإروررا ي اا لررا ,وقررد ولررغ رردد العينررة ( )20طالوررة ,تررم اسررتثنا ثررال

طالوات نتي رة لسرفرهم أثنرا فتررة تطويرق الورنرام  ,ووالترالي ولرغ ردد أفرراد العينرة ( )27طالورة ,وفري التطويرق

الوعدع كان هنال ( )1طالورات لرم يكملرن احختورارات مرن الم مو رة الرراوطة؛ لر ا ترم اسرتوعادهن مرن العينرة
النها ية والوالغ ددها ( )22طالوة.

-2تكونت ينة الدراسة النها يرة مرن ( )22طالورة ,ولرغ متوسرط أ مرارهن ثالثرة شرر امرا ,ومتوسرط القردرة

العقلية لهن ( )001699وينما ولغ متوسرط سرماتهن السرلوكية( ,)002617كمرا ولرغ متوسرط التحصريا الد ارسري

لهن ( .)%79وقد ترم ترو يعهن إلرا م مرو تين :ت ريويرة ورراوطة ,مرع م ار راة التكرافؤ ورين الم مرو تين مرن
حي

القدرات اإودا ية ,وللتحقق من لل تم استخدام اختوار مان وتني " Mann Whitneyلدحلة الفروق

وررين م مررو تين مسررتقلتين ,ويور ر ال رردوا رقررم( )0رردم و ررود فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطي در ررات

الم مو رة الت ريويرة والم مو رة الرراوطة فري التطويرق القولري؛ ممرا يردا لرا تكرافؤ الم مو رات قورا تطويررق

الورنام .

رردوا ( :)0نتررا

اختوررار مرران وتنرري  "Mann Whitneyوررين متوسررطات در ررات الم مو ررة

المجموعة

الداللطططططططططططة

الت ريوية والم مو ة الراوطة في اختوارات القدرات اإودا ية في التطويق القولي.

حوار األرقام
اللغة المشوقة
أغلفة الكتب
المحادثات بين
األشياء

العدد متوسططططططط مجمطططططططوع قيمة ""Z
الرتب

الرتب

الت ريوية

09

09621

222

الراوطة

02

02601

009

الت ريوية

09

09690

229

الراوطة

02

02672

002

الت ريوية

09

07622

229

الراوطة

02

02601

002

الت ريوية

09

09600

219

الراوطة

02

01699

022

16791
06027
06220
16192

اإلحصائية
16209
16022
16002
16729

71

االستخدامات
المتعددة

الت ريوية

09

09617

20962

الراوطة

02

01609

02062

الدرجة الكلية

الت ريوية

09

09690

229621

الراوطة

02

02692

000621

حير ر ر

16292
06091

16122
16021

يترر ر ر م ر ررن ال ر رردوا( )0ر رردم و ر ررود أع ف ر ررروق ات دحل ر ررة إحص ر ررا ية(  )   .05و ر ررين

الم م ررو تين الت ريوي ررة والر رراوطة ف رري التطوي ررق القول رري وهر ر ا م ررا يؤك ررد تك ررافؤ الم م ررو تين ف رري الق رردرات
اإودا ية.
حي

تكونت الم مو ة الت ريوية من( )09طالوة طوق لريهن الورنرام اإث ار ري الصريفي المقتررل ,مرع

اسرتخدام المناشررط المونيررة لررا نظريررة الر كا النرا

لتنميررة القرردرات اإودا يررة .وتكونررت الم مو ررة الررراوطة

م ررن( ,)02ل ررم يطو ررق ل رريهن أع ورن ررام إث ار رري حقيق رري ,إنم ررا انر ررمت إل ررا دورات ف رري الفوتوش رروت توانش ررا

المشرراريع الصررغيرة ,رو رري فيهررا رردم احتوا هررا لررا مناشررط إث ار يررة خاصررة .ويورر ال رردوا( )0تو يررع أف رراد
ينة الدراسة إلا م مو تين راوطة وت ريوية.

دوا( :)0تو يع ينة الدراسة إلا الم مو ة الت ريوية والم مو ة الراوطة.

العدد

الم مو ة الت ريوية

الم مو ة الراوطة

الم مو

09

02

22

رابعا :أدوات الدراسة.
تنقسررم أدوات الد ارسررة إلررا قسررمين :أدوات للفررر  ,وأخرررى للتطويررق ,وفيمررا يلرري تور ري لررألدوات
المستخدمة في الدراسة:
أ -أدوات الفرز:
تعد مرحلة الكشرف رن الطلورة الموهرووين أكثرر الم ارحرا إثرارة لل ردا فري وررام ر ايرة الموهرووين؛

نظ ر ار ح تمادهررا لررا اسررتخدام احختوررارات وثيرهررا مررن أدوات القيررا ()Johnsen,2009؛ له ر ا اتوعررت
هر ة الد ارسرة منه يرة المعرايير المتعرددة فري الكشرف رن الموهرووين ,حير

يؤكرد ديفر )Davis (2006

أن اسررتخدام المعررايير المتعررددة حكتشرراف الطلوررة الموهررووين يحقررق العدالررة؛ و لررل لمررا لرره مررن دور فا ررا

لحررا مشرركلة اسررتوعاد رردد مررن الموهررووين مررن احلتحرراق وررالورام اإث ار يررة وتقررديم الر ايررة المال مررة لهررم؛
وونا

ليه ا تمدت الواحثة في الكشرف رن الموهرووين فري هر ة الد ارسرة لرا ردد مرن المحكرات تتمثرا

في :تحصيا دراسي ام يتراول من  ,%011 - 71إرافة إلا ترشيحات المعلمات من خالا السرمات
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السلوكية لرن ولي ,وموافقة ولي اامر لالنرمام والورنرام الصريفي ,توا ر ار اختورار الكشرف المتمثرا فري
مقيا القدرات العقلية المقنن لا الوي ة السعودية وال ع ت ريه اإدارة العامة لر اية الموهووات.
مقياس القدرات العقلية:
وهرو احختورار المعتمررد فري المملكرة العرويررة السرعودية للكشررف رن أونا هرا الموهررووين ,حير
المقيرا

ينقسررم

المعرد مرن قورا النرافع وآخررين( ,)0111إلرا أروعررة أوعراد ر يسرة ,ينردر تحرت كرا وعرد م مو ررة

مرن المحراور و لرل وفرق اآلتري :وعرد القردرات اللغويررة ,ويتررمن أروعرة محراور ر يسرة متمثلرة فري :معرراني
الكلمات ,فهم المعاني ,احسرتدحا اللفظري ,العالقرات اللفظيرة ,ويحروع( )02ونردا .وينمرا ينقسرم وعرد القردرة
العددي ررة إل ررا ثالث ررة مح رراور :سالس ررا اا ررداد ,العالق ررات ,ح ررا المس ررا ا ,وتح رروع( )01ون رردا ,أم ررا الق رردرة

المكانيررة فتنقسررم إلررا ثالثررة محرراور :التعرررف لررا ااشرركاا ,و الق رات ااشرركاا ,وااشرركاا المتداخلررة,
وتحرروع ( )07ونرردا .وختامررا القرردرة لررا التفكيررر احسررتدحلي وتنقسررم إلررا أروعررة محرراور :إكمرراا ااشرركاا,

واحسررتدحا ررن طريررق ااش رركاا ,واحسررتدحا ررن طري ررق الصررور ,واحس ررتدحا ررن طري ررق المس رراحات
والح وم ,ويحوع لا ( )09وندا.
وقررد تراوحررت معررامالت الثوررات وررين ( )1699و( )1699للقرردرات ااروررع ,وينمررا ولررغ معامررا الثوررات
الكلي( ,)1672كما تراوحت قيم معاما الثورات والت
و( )1699للمقيا

رة النصرفية ورين( )1621و( ,)1621للقردرات اارورع

الكلي.

وينما تم حسات الصدق من خالا صدق المحل مع كا من التحصيا الدراسي ومقيا

الفررردع المقررنن لررا المملكررة ,وقررد ولررغ معامررا احرتورراط وررين التحصرريا الد ارسرري ومقيررا
للمرحلررة احوتدا يررة و ررين ( )1600و( )1622وللمقيررا

( )1609و( )1621وللمقيا
كمرا أظهررت نترا

وكسلر

القرردرات العقليررة

كك ررا ( )1629وينمررا ولررغ للمرحل ررة المتوسررطة و ررين

ككا ( )1622وه ا ما يتوافق مع القة القدرات والتحصيا الدراسي.

معامرا احرتوراط وينره وورين مقيرا

وكسرلر القرة ال ر اللفظري مرن وكسرلر

( )1692مررع القرردرة اللغويررة ,و( )1612مررع القرردرة العدديررة ,و( )1629مررع القرردرة المكانيررة ,و( )1622مررع
القدرة احستدحلية ,وينما ولغ معاما ارتواط مقيا

القدرات العقلية مع ال

العملري مرن وكسرلر(,)1612

وتدا ه ة المعامالت لا اشترال المقياسين في سمة واحدة متمثلة في ال كا .
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ب -أدوات التطبيق.
هدفت الدراسة الحالية للكشف ن أثر ورنام تدريوي مقترل قا م لا نظريرة الر كا النرا

فري

تنمية القدرات اإودا ية واحت اة نحو الورام اإث ار ية لطالوات المرحلة المتوسرطة ,ولتحقيرق لرل فقرد ترم
المتمثلة في اآلتي:

توني توا داد م مو ة من المقايي

 -1مقياس االتجاه نحو البرامج اإل ثرائية المعد من قبل الباحثة:
مرررت مليررة ونررا مقيررا

وم مو ة من مقايي

احت رراة نحررو الو ررام اإث ار يررة وررأروع م ارحررا ر يسررة :وررد ا مررن احس رتعانة

احت اة ,انتقاح إلا اإ ار ات التي اتخ ت لتطروير وونرا مقيرا

ديرد فري ررو

اادت التروروع الر ع تمرت م ار عترره والمتعلرق ومورررو احت راة ,إرررافة إلرا خصررا ا الف رة المسررتهدفة,

و لررا رررو ها تررم صررياثة وررارات المقيررا

والوررالغ ررددها سرروعة وأروعررون وررارة ,إرررافة إلررا م ار رراة أن

تكون العوارات وصيغة المتكلم ,لا أن يست يت المفحوا لكا وارة من وارات المقيا

وفق التردر

الروا ي( :ينطوق لي إلا حد كوير ,ينطوق لي إلا حد ما ,ح ينطوق لري إلرا حرد كويرر ,ح ينطورق
ل رري) وحير ر

تت رردر ال رردر ات كم ررا يل رري )0 ,0 ,2 ,2(:ف رري العو ررارات اإي اوي ررة ,والعكر ر

العوارات السالوة ,كما تم التحقق من الخصا ا السيكو مترية للمقيا
صدق المقياس:

ص ررحي ف رري

.

 -0الصدق الظاهرع:
تم رض المقيرا

المتخصصرين فرري القيررا

فري صرورته ااوليرة لرا أحردى شرر محكمرا ترم اختيرارهم مرن الخور ار العررت
والتقررويم ,و لررم الررنف  ,والقيررا

والتقررويم مررن أ رررا المركر الرروطني اوحررا

الموهورة واإوردا و امعرة الملرل فيصرا ,وأ ررا هي ررة التردري
التدري

و امعرة الخلري العروري ,وأ ررا هي ررة

و امعة الملل سعود؛ و لل وغية إودا آ ار هم في صالحية وشمولية العوارات لقيا

مرا وررعت

مررن أ لرره ,ومناسرروة سررلم التقرردير لإل اوررة لررا وررارات المقيررا  ,إرررافة إلررا مرردى ورررول صررياثة كررا
وارة للطلوة ,توامكانيرة تعرديا الصرياثة أو حر ف أو إررافة ورارات ديردة؛ ليصرو المقيرا

أكثرر قردرة

ل را تحقيررق الهرردف ال ر ع ونرري مررن أ لرره ,وه ر ا مررا يعوررر ررن صرردق المحترروى ,وفرري رررو المر يررات

والمقترحات التي أوداها السادة المحكمون (ملحق رقم  2أسما المحكمين) تم إ ار التعديالت اآلتية:

 -0اسررتوقيت العوررارات الترري حصررلت لررا اتفرراق مررن المحكمررين وينمررا رردلت وعررض العوررارات ,كمررا ح ر فت
وعض العوارات وو لل تكون المقيا

 -0تم تغيير تدر المقيا

موافق ودر ة كويرة).

من( )21وارة.

إلا التدر الخماسي(موافق ودر ة كويرة ,موافق ,ثير متأكد ,ثير موافق ,ثير
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 -2تررم رررض المقيررا

لررا ش ررين طالوررة مررن المرحلررة المتوسررطة؛ و لررل وغيررة التحقررق مررن ورررول

تررم إ ررادة صررياثة العوررارات ثيررر

التعليمررات والعوررارات والتعرررف لررا مرردى الدقررة فرري صررياثتها ,حي ر
الوارحة لهن.

-2إ ار دراسة استطال ية للتحقق من صدق وثوات المقيا  ,وتطويقه لا ينة مرن طالورات المرحلرة

المتوسررطة قوامهررا( )22طالوررة تررم اختيررارهن مررن الطالوررات الموهووررات المنر رمات إلررا الو ررام اإث ار يررة
الصيفية.

 -0الصدق العاملي لمقيا

احت اة نحو الورام اإث ار ية وثواته:

للتحقق من صدق الونا العاملي للمقيا

تم إ ر ار التحليرا العراملي احستكشرافي واسرتخدام طريقرة

المكونر ررات ااساسر ررية  Principal-Componentsلر ر ر  ,Hotlingحي ر ر

تر ررم التر رردوير المتعامر ررد وطريقر ررة

 Varimaxمررن أ ررا الحصرروا لررا العوامررا مررن خررالا اختيررار المفررردات ااكثررر تشرروعا لكررا امررا وعررد
تدويرة .وقد تم انتقا المفرردات ات التشروعات التري ت يرد لرا ( )162وتصرنيفها لرا العامرا الر ع كران
تشوعها له أكور .ويور
دوا( :)2نتا

دوا ( )2نتا

التحليا العاملي لمقيا

التحليا العاملي احت اة نحو الورام اإث ار ية.
العوامل

م

الفقرات

0

قدم لي الورنام مادة لمية ات محتوى مهم وحيوع16902 .

0

أرثر ررت فر رري تعلر ررم الم ير ررد مر ررن المورر ررو ات المرتوطر ررة 16192

2

رار ومعلومر ررات متنو ر ررة 16272
أنشر ررطة الورنر ررام تترر ررمن أفكر ر ا

2

أسهم الورنام في تعميق فهمي للعالم المحيط وي.

16212

2

المادة العلمية المقدمة كانت سهله والنسوة لي.

16202

1

أس ر ررهم الورن ر ررام ف ر رري ي ر ررادة اهتم ر ررامي ود ارس ر ررة الوي ر ررة 16210

9

16272

9

احت اة نحو الورام اإث ار ية.

األول

وأنشطة الورنام .

ومشوقة.

المحلية توامكاناتها.

ساهم الورنام في يادة رثوتي تواقوالي لا الق ار ة.
طرق التقويم المتوعة في الورنام متنو ة ومناسوة.

16292

الثاني

الثالث

الرابع
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7
01

16200

تتحدى أنشطة الورنام قدراتي.
علني الورنام أكثر تقوال افكار اآلخرين وآ ار هم.

 00أكسرروني احلتحرراق والورنررام قرردرة لررا إيصرراا أفكررارع

16109
16101

لرخرين.
 00منحني الورنام ثقة أكور ومقدرتي لا اإن ا .

1117

 02أسررهم انرررمامي للورنررام فرري علرري أكثررر تقرروال للنقررد

16299

الونا .

 02منحني احنرمام للورنام
02

ثقة الية والنف .

علني الورنام أكثر تقوال للفشا.

16291
16222

 01يختل ر ر ررف الورن ر ر ررام الح ر ر ررالي ر ر ررن أع ورن ر ر ررام آخ ر ر ررر

16192

 09أشعر وخسارة كويرة ند تغيوي ن أحد اللقا ات.

16192

ثر ي آخر.
 09ح أفكر في احنرمام اع ورنام إ ا

16101

 07أشعر واإحواط من انرمامي للورنام .

16221

 01أحت المشاركة في الورنام مرة أخرى.

16219

انرممت له.

 00الورنام

ديم الفا دة والنسوة لي.

 00س ر ررا دني احلتح ر رراق والورن ر ررام

ل ر ررا الوص ر رروا إل ر ررا

16911

لا تحقيق أدا أفرا في موا هرة

16201

ل ررا مي ررع الو رردا ا الت رري ق ررد

16200

المعلومات من مصادر متعددة.

 02سا دني الورنام

16219

المشكالت المختلفة.

02

علن رري الورن ررام أركر ر

02

علني الورنام أنظر إلا اامور من وايا متعددة.

16221

قدرتي لا التخيا العلمي.
 01أسهم الورنام في يادة ا

16229

تصل لحا المشكلة.

 09أس ر ررهم التح ر رراقي والورن ر ررام ف ر رري
انفتاحا.

ع ر ررا أفك ر ررارع أكث ر ررر

16201

09

علني الورنام أفكر في حلوا ديدة اع مشكلة.

16220

07

علنرري الورنررام أكثررر قرردرة لررا التكيررف مررع اامررور

16221

ال ديدة.
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الجذر الكامن

25.3

2533

2513

3533

نسبة التباين

%13513

%11511

%18511

%1538

%3252.

النسبة الكلية

أسررفر التحليررا العرراملي ررن أروعررة وامررا تشرروعت لرريهم ( )07مفررردة مررع ح ر ف ( )9مفررردات

كانررت تشررعواتها أقررا مررن ( ,)162وولغررت قيمررة التورراين الكلرري لهررم( ,)%22622كمررا ولررغ معامررا الثوررات

الكل رري( ,) 1692وق ررد تش رروع ل ررا العام ررا ااوا ( )7مف ررردات وولغ ررت قيم ررة ال ر ر ر الك ررامن لهر ر ا العام ررا
( ,)2620وفسر نسروة ( )%00600مرن التوراين الكلري ,ودارت فقررات الوعرد ااوا حروا محتروى الورنرام

ومناشطة؛ ل ا سمي ووعرد(المحتوى المعرفري) ,كمرا ولرغ معامرا ثورات الوعرد ااوا(  , )1699وتشروع لرا

العامررا الثرراني ( )1مفررردات وولغ رت قيمررة ال ر ر الكررامن له ر ا العامررا( ,)2622وفسررر نسرروة ()%00699
من التواين الكلي ,ودارت فقرات الوعد الثراني حروا مردى إسرهام الورنرام فري مسرا دة الطلورة لرا إدرال

سررماتهم الشخصررية واح تما يررة وتطويرهررا؛ لمررا لرره مررن دور فا ررا فرري اسررتثمار قرردراتهم ال هنيررة وصررورة
أكثررر فا لي ررة؛ لر ر ا س ررمي ووع ررد (الس ررمات الشخص ررية واح تما ي ررة) ,كم ررا ول ررغ معام ررا ثو ررات الوع ررد الث رراني

( ,)1690وتشرروع لررا العامررا الثال ر

( )1مفررردات وولغررت قيمررة ال ر ر الكررامن له ر ا العامررا (,)2601

وفسر نسروة ( )%18511مرن التوراين الكلري ,ودارت فقررات الوعرد الثالر

حروا مردى إسرهام الورنرام فري

تنمية الدوافع الداخلية نحرو الرتعلم وتكروين ات اهرات إي اويرة نحروة؛ ممرا يرؤدع إلرا مسرا دة المرتعلم لرا
المشاركة الفعالة واحلت ام والمهمة وقاولية إنفاق وقت طويا في ما واحد؛ ل ا سمي ووعد(الدافعية) ,كما

ولررغ معامررا ثوررات الوعررد الثال ر

( ,)1690وتشرروع لررا العامررا ال اروررع ( )9مفررردات وولغررت قيمررة ال ر ر

الكامن له ا العاما ( ,)0621وفسر نسوة ( )%9629من التواين الكلري ,ودارت فقررات الوعرد ال ارورع حروا
مدى إسهام الورنام في إكسات الطلوة اسرتقاللية فري التفكيرر وتعمقهرم فري كرا مرا يحريط وهرم؛ حسرتخدام

أفرا ااساليت والطرق للوصوا إلا تطوير أفكارة الخاصة؛ ل ا سمي ووعد(السمات المهارية) ,كما ولرغ
معاما ثوات الوعد الراوع (.)1697
ثبات المقياس:
للتحقق مرن ثورات المقيرا

فري صرورته النها يرة ترم إ ر ار اسرتخدام معامرا( ألفرا كرونوراخ) لحسرات

قيمة احتساق الداخلي ,ويور ال دوا( )2قيم معامالت الثوات لمقيا
دوا ( :)2نتا

اختوار ألفا كرونواخ لحسات ثوات أوعاد مقيا

احت اة نحو الورام اإث ار ية:

احت اة نحو الورنام اإث ار ي.

الوعد ااوا

الوعد الثاني

الوعد الثال

الوعد الراوع

الدر ة الكلية

( )1699

()1690

()1690

()1697

() 1692
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وولررغ معامررا ألفررا كرونورراخ للوعررد ااوا ( ,)1699وينمررا ولررغ معامررا ألفررا كرونورراخ للوعررد الثرراني

( ,)1690وفرري الوعررد الثالر

ولررغ معامررا الثوررات( ,)1690وينمررا ولررغ معامررا الثوررات للوعررد ال اروررع (,)1697

كمررا ولررغ معامررا الثوررات للمقيررا
واتساق داخلي.

ككررا(  ,) 1692وهررو مرتفررع ممررا يشررير إلررا أن المقيررا

يتمتررع وثوررات

تصحيح المقياس:
تكون المقيا

في صورته النها ية من تسع و شرين وارة )02( ,منهرا تمثرا اسرت اوات إي اويرة

و( )2وررارات منهررا تمثررا اسررت اوات سررلوية ,وحي ر

الخماسي اآلتي :موافق ودر ة كويررة :خمر

تترردر الرردر ات فرري العوررارات اإي اويررة وفقررا للترردر

در رات ,موافرق :أرورع در رات ,ثيرر متأكرد :ثرال

ثيررر موافررق :در ترران ,ثيررر موافررق ودر ررة كوي ررة :در ررة واحرردة ,والعك ر

در رات,

صررحي فرري العوررارات السررالوة,

وور لل فرشن الحررد ااقصررا للردر ات الترري يمكررن أن تحصرا ليهررا الطالوررة فرري هر ا المقيررا
والحد اادنا(.)07

هرري ()022

-3البرنامج اإلثرائي.
ثر رري القررا م لررا نظريررة ال ر كا النررا
مررر إ ررداد الورنررام اإ ا

لتنميررة القرردرات اإودا يررة لطالوررات

المرحلة المتوسطة وم مو ة من الخطوات وتتمثا في:
-احطررال

لررا اادويررات التروويررة والد ارسررات السرراوقة الترري نيررت وتصررميم أو تطرروير الو ررام اإث ار يررة

لتنمية اإودا ونظرية ال كا النا

.

الر و إلا وعض الورام التدريوية سوا كانت العالمية أو العروية التي تناولت اإودا .-اختيار منه ية أنمو

الواحة اإث ار ي لونية الورنام الر يسة.

-اختيار مورو الورنام المتمثا في :الطاقة الشمسية؛ لتتال م مع تو هرات المملكرة الحديثرة فري طررل

ورردا ا متعررددة للثررروة النفطيررة ,إرررافة إلررا أهميررة المورررو والنسرروة للطالوررة الموهووررة؛ نظ ر ار لميررا الفرررد

الموهوت إلا توني وعرض القررايا الهامرة( ,)Davis-et-al.,2010فمرن خرالا هر ا الورنرام يرتم تونري
قرية حماية الوي ة.

-إ ررداد م مو ررة مررن اانشررطة والمواقررف التدريويررة القا مررة لررا نظريررة ال ر كا النررا

تنمية القدرات اإودا ية.

والترري تهرردف إلررا

-مناقشة الورنام في صورته ااولية مع م مو ة من معلمري الموهرووين ,ممرن لهرم الخوررة الميدانيرة فري

م اا ر اية الموهووين.
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 -رض الورنام

وطرق التدري

لا م مو ة مرن المحكمرين وع الخوررة واحختصراا فري م راحت الموهورة واإوردا

والوالغ ددهم ثالثة شر محكما؛ و لل إودا آ ار هم في الورنام من حي :

أ -شمولية محاور الورنام وتغطيتها اوعاد نظرية ال كا النا

ت -مناسوة وكفاية الوقت المخصا للورنام .

.

ت -تنو ااهداف واحستراتي يات التعليمية والوسا ا المستخدمة وم ار اتها لميوا الطلوة واختالف قدراتهم.
 -مناسوة وصدق المحتوى المعرفي المقدم.

 مال مة وسا ا التقويم لما يراد قياسه من أهداف.ل -سالمة اللغة العروية التي صيغ وها الورنام التعليمي.
وونا

م

لا لل تم تصنيف المحكمين حست مناسوة تخصصاتهم وفقا لل دوا رقم()2اآلتي:

التخصا

0

معلم موهوة

0

الفي يا

2

الموهووين

الت ر رردري

2

العدد

وانت التحكيم

العروية

متخصصون في متخصص ر ر ررون ف ر ر رري ط ر ر رررق متخصر ر ر ررا

0

التحقق من مال مة الورنام للمرحلة العمرية
مناسوة وكفاية الوقت المخصا للورنام
تنو ااهداف واحستراتي يات التعليمية والوسا ا المستخدمة وم ار اتها لميوا

الطلوة واختالف قدراتهم

التحقق من صدق محتوى الورنام التدريوي ومناسوته للمرحلة العمرية

شمولية محاور الورنام وتغطيتها اوعاد نظرية ال كا النا

.

0

01

و ورر ررام تروي ر ررة فر ر ر رري اللغر ر ر ررة

تنو ااهداف واحستراتي يات التعليمية والوسا ا المستخدمة وم ار اتها لميوا
الطلوة واختالف قدراتهم
سالمة اللغة العروية التي صيغ وها الورنام التعليمي .

الم مو
(ملحق رقم  2أسما المحكمين للورنام اإث ار ي).

0
02
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إ ادة ونا الورنام اإث ار ي وفقا لمر يات السادة المحكمين.

فمن خرالا تحليرا كافرة الويانرات التري ترم الحصروا ليهرا مرن اإ ر ار ات السراوقة ترم إ ر ار وعرض

التعديالت لا الورنام اإث ار ي من أهمها:

 التقليا من المحتوى المعرفي المقدم في الورنام . إرافة ورام مساندة متنو ة تد م الورنام الر ي -التعديالت اللغوية المناسوة.

وترفي ليه وا من المتعة والمرل.

بنية البرنامج:

لتحديد خصا ا ومواصفات الورنام القا م لا نظرية ال كا النا

 ,تم اح تماد لا أنمرو

الواح ررة اإث ار رري ف رري الوني ررة الر يس ررة للورن ررام ؛ نظر ر ار حرتواط رره ونظري ررة الر ر كا الن ررا
النظريات التي يتوناها اانمو

من هة ,ومن هرة أخررى ا تمراد هر ا اانمرو

وا تماده ررا كأح ررد

وتونيره فري ونرا وررام

الموه ررووين والمملك ررة العروي ررة الس ررعودية (ال غيم رران وآخ رررون0117,ت) ,وق ررد رو رري ف رري ون ررا الورن ررام
اححتيا ررات الترري ح تلوررا فرري نظررام التعلرريم العررام ,حي ر

أكرردت م مو ررة واسررعة مررن الد ارسررات الحديثررة

رريق أفرق التعلريم الحرالي تواخفاقرره فري تطروير القردرات اإودا يرة وتنميتهررا ,كمرا أفرادت د ارسرة (ال غيمرران

وآخرين0117,ت) و ود انرت مرن القصرور فري الوررام الحاليرة متمثلرة فري :قلرة اسرتثارة رثورات الطلورة
وميررولهم المختلفررة أثنررا تقررديم المناشررط؛ ممررا يكررون لرره ااثررر الوررالغ فرري تطرروير قرردراتهم ودافعيررتهم نحررو

الررتعلم ,وهررو مررا تؤكرردة المعررايير العالميررة لو ررام الموهررووين) .(NAGC, 2000كمررا تررم ا تمرراد منه يررة
المعايير المتعددة في الكشف ن الطلوة الموهرووين ممرا يحقرق العدالرة؛ و لرل لمرا لره مرن دور فا را فري
حا مشكلة استوعاد دد من الطلوة الموهووين من احلتحاق والورام اإث ار ية وتقديم الر اية المناسوة لهم

( ,)Davis,2006وقد ا تمد الورنام في ونيته تعريف ستيرنور للموهوة أنها :إدارة اتية الية ال رودة
لم مو ة من القدرات متمثلة والقدرات التحليلية ,واإودا ية ,والعمليرة ( .)Sternberg,2011وفيمرا يلري
توريحا م مال اس

ونا الورنام :

أسم البرنامج:
ورنام (وت ديررد طاقاتنررا تنيررر حياتنررا) المتمثررا ووحرردة (مررن نارهررا نررة) حي ر

مورو الطاقات المت ددة ,وينما تتناوا الوحدة المقدمة مورو الطاقة الشمسية.

يتنرراوا الورنررام ككررا

محتوى البرنامج:
يقدم ه ا الورنام للطالوات المشاركات فيه محتو معرفيا متعمقا فري موررو الطاقرة الشمسرية مرن

خررالا ورنررام حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة .وقررد أ ررد الورنررام اإث ار رري لررا منه يررة أنمررو

الواحررة
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اإث ار ي ال ع يقوم لا مودأ تروفير خور ارت تروويرة يتفا را معهرا الطلورة وشركا متردر فري العمرق العلمري

والمهارع ,وحي

يكون المستوى اادنا قا دة لما وعدة .ووصورة أكثر تحديدا ,فشن اانمو

إي رراد صرريغة تفا ليررة وررين ثالثررة مرتك ر ات هرري :المحترروى العلمرري المتعمررق ,ومهررارات الوح ر

يعما لرا
والتفكيررر,

والسرمات الشخصررية المررؤثرة ,و لررل مررن خررالا تهي ررة إطررار ررام لخوررات تروويررة متعررددة ومتنو ررة .ويركر

الورنررام اإث ار رري لررا أروعررة وانررت ر يسررة فرري سررلول الطلوررة هرري :التفكيريررة ,والوحثيررة ,واحنفعاليررة,
والتعلميررة .وقررد ترررمنت ال وانررت التفكيريررة مهررارات ات القررة وال انررت اإورردا ي والتحليلرري تمثلررت فرري
اآلت رري :المرون ررة ,وااص ررالة ,والحساس ررية للمش رركالت ,ف رري ال ان ررت اإو رردا ي .والتص ررنيف ,والتقي رريم ,ف رري

ال انررت التحليلرري .وترررمنت ال وانررت الوحثيررة مهررارة مررع المعلومررات مررن مصررادر متنو ررة .وترررمنت
ال وان ررت التعلمي ررة المه ررارات اآلتي ررة :كتاو ررة التق ررارير ,والوحر ر

م ررن خ ررالا اإنترن ررت ,وتلخ رريا اافك ررار.

وترررمنت ال وانررت احنفعاليررة (الشخصررية واح تما يررة) المهررارات اآلتيررة :التعامررا مررع الفشررا ,والتعرررف
لرا مرواطن القرروة والررعف فري القرردرات التري يمتلكهرا الفرررد ,وم ار راة و هرات النظررر ااخررى ,ومهررارات

العما ال ما ي أو التعاوني .ووفقا ل لل يعما ه ا الورنام
ومتنو ة يمر وها الطالت ور ثال

لا تهي ة إطار ام لخورات ترووية متعددة

مراحا ر يسة متدر ة هي :المرحلة ااولا ,احستكشاف(أستكشف)

وتس ررتغرق  %02م ررن م رردة الورن ررام الت رردريوي ,والمتمثل ررة ف رري :ث ررال

لس ررات .المرحل ررة الثاني ررة ,مرحل ررة

اإتقرران(أتقن) وتسررتغرق مررا يقررارت  %11مررن مرردة الورنررام  ,والمتمثلررة فرري :سرروع لسررات .أمررا المرحلررة
ااخيررة ,مرحلررة التمي ر (أنت وأطررور) وتسررتغرق مررا يقررارت  %02مررن مرردة الورنررام  ,والمتمثلررة فرري :أروررع
لسات.

مدة البرنامج:
ثالثة أساويع ود ا من  0100/1/02حتا .0100/9/02
عدد الجلسات:
( )02لسررة تدريويررة ,وواقررع( )00سررا ة تقريوررا ,وحي ر
والنصف.
نوع البرنامج :ورنام إث ار ي صيفي.
مكان تنفيذ البرنامج :امعة الملل فيصا وااحسا .

تسررتغرق ال لسررة الواحرردة ح روالي السررا ة
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أهداف البرنامج:
يمك ررن الكش ررف ررن أث ررر الورن ررام اإث ار رري ف رري تنمي ررة الق رردرات اإودا ي ررة ل رردى طالو ررات المرحل ررة
المتوسطة من خالا تحقيقه ااهداف التالية:
 -0اكتسات الطالوات المشاركات فيه معرفة متعمقة حوا مورو الطاقة الشمسية.
 -0إتقان الطالوة لمهارات حا المشكالت وطرق إودا ية.
 -2تنمية القدرات اإودا ية المتمثلة في (المرونة ,ااصالة ,الحساسية للمشكالت).
 -2تحديد الطالوات لمواطن القوة والرعف التي يمتلكنها.
-.

تنمية القدرة لا التواصا اح تما ي الونا .

(ملحق رقم  9الورنام اإث ار ي).
 -2القدرات اإلبداعية من بطارية أرو ار.
اسررتخدمت الواحثررة فرري الد ارسررة الحاليررة وطاريررة أرو ار  ,Aurora Batteryوالترري تعررد مررن أوررر
نر روات مش رررو أرو ار Project

 "Auroraلتعري ررت وتقن ررين م مو ررة مق ررايي

أرو ار الر ر ع أنطل ررق ررام

( )0119وقيادة ستيرنور من امعرة ييرا  Yale Universityاامريكيرة والتعراون مرع المركر الروطني
اوحا

الموهوة واإودا و امعة الملل فيصرا والمملكرة العرويرة السرعودية (Aljughiman& Ayoob,

).In Press

ونيت وطارية أرو ار

لا نظرية ال كا النا

 ,وتستهدف ااطفاا من(  7إلا  )02سنة وتتكون

وطاريررة أرو ار مررن ر ين ,ال ر ااوا :أرو ار ) (Aurora g battery) (gويقرري

ال ر كا العررام مررن

خ ر ر ر ر ر ررالا ثالث ر ر ر ر ر ررة اختو ر ر ر ر ر ررارات هي(:السالس ر ر ر ر ر ررا  , Seriesالمتم ر ر ر ر ر رراثالت " , Analogiesالتص ر ر ر ر ر ررنيف
" ) Classificationفري صرورها اللفظيرة ,والشركلية ,والكميرة .وال ر الثراني :أرو ار )(Aurora a (a
) batteryويقي

القدرات التحليلية ,والقدرات اإودا ية ,والقدرات العملية في صورها اللفظية ,والشكلية,

والكمية ).(Chart et al., 2008; Sternberg, 2010
حير

تتكرون اختورارات القردرات التحليليررة مرن سرتة اختورارات فر يررة ,متمثلرة فري :اختورار ااشرركاا,

واختورار الكلمررات ات النطررق الواحررد ,واختوررار احسررتعارات ,واختوررار وطاقررات اارقررام ,واختوررار مشرركالت

القص ررا الحس رراوية ,واختو ررار القر روارت العا م ررة .وينم ررا تتك ررون اختو ررارات الق رردرات اإودا ي ررة مر رن خمس ررة
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اختور ررارات فر ير ررة ,متمثلر ررة فر رري :اختور ررار احسر ررتخدامات المتعر ررددة ,اختور ررارات اللغر ررة المشر رروقة ,اختور ررارات
المحادثررات وررين ااشرريا  ,اختوررارات أثلفررة الكتررت ,اختوررارات ح روار اارقررام .فرري حررين تتكررون اختوررارات

الق رردرات العملي ررة م ررن س ررتة اختو ررارات فر ي ررة ,تتمث ررا ف رري :اختو ررار العن رراوين ,واختو ررار القر ر اررات ,واختو ررار
الخ ار ط ,واختوار النقود ,واختوار ظالا اللعوة ,واختوار قا الورق.

صدق وثبات المقياس:
قام الواحثان ال غيمران وأيروت( )Aljughiman-& Ayoob, In Pressوتقنرين وتعريرت الوطاريرة

في المملكة العروية السعودية لرا ( )01111طالرت وطالورة ,ترم اختيرارهم وطريقرة شروا ية مرن منراطق
مختلفررة وممثلررة للوي ررة السررعودية (ااحسررا  ,ال ويررا ,الرردمام ,الريرراض ,وريرردة ,توررول ,رردة ,أوهررا) .وقررد تررم

التطويق في العام الدراسي(.)0101/0117
وقررد قررام المركر الرروطني اوحررا

الموهوررة واإورردا فرري امعررة الملررل فيصررا فرري ااحسررا وت ويررد

الواحثة وقيم الصدق والثورات حختورار القردرات اإودا يرة مرن وطاريرة أرو ار كمرا يوررحها ال ردوا رقرم()1

اآلتي:
أرورا.

ال دوا( :)1قيم معامالت الصردق والثورات لالختورارات الفر يرة مرن القردرات اإودا يرة مرن وطاريرة

القدرات اإودا ية الشكلية
احستخدامات
المتعددة

القدرات اإودا ية اللفظية
أثلفة الكتت

اللغة المشوقة

القدرات اإودا ية الكمية

المحادثات وين
ااشيا

حوار اارقام

ص ر ر ر ر ر رردق معام ر ر ر ر ررا صر ر ر رردق معام ر ر ر ر ررا صر ر ر رردق معامر ر ر ررا صرر ر ر ر ر رردق معام ر ر ر ر ر ر ر ررا ص ر ر ر ر ر ر ر ر رردق معام ر ر ررا ألف ر ر ررا
احتس ر رراق ألفر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا احتساق ألفر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا احتساق ألفر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا احتس ر رراق ألفر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا احتس ر ر ر ر رراق كرونو ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراخ

الداخلي

كرونور رراخ الداخلي كرونور رراخ الداخلي كرونواخ الداخلي

كرونور ر ر ر رراخ الداخلي

1690

1612

1610

للثوات

1612

للثوات

1690

1619

للثوات

1619

1619

للثوات

1612

للثوات

1691
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وولررغ معامررا احتس رراق الررداخلي للق رردرات اإودا يررة الش رركلية متمثلررة ف رري احسررتخدامات المتع ررددة

( ,)1690وينما ولرغ معامرا احتسراق الرداخلي فري أثلفرة الكترت ( ,)1690وفري القردرات اإودا يرة اللفظيرة
ول ررغ معام ررا احتس رراق ال ررداخلي حختو ررار اللغرررة المش رروقة ( ,)1619وينم ررا ول ررغ معام ررا احتس رراق الرررداخلي

للمحادثررات وررين ااشرريا ( ,)1612كمررا ولررغ معامررا احتسرراق الررداخلي للقرردرات اإودا يررة الكميررة متمثلررة
واختوار حوار اارقام( .)1610
وولر ررغ معامر ررا ألفر ررا كرونور رراخ للقر رردرات اإودا ير ررة الشر رركلية متمثلر ررة فر رري احسر ررتخدامات المتعر ررددة
( ,)1612وينما ولغ معامرا ألفرا كرونوراخ فري أثلفرة الكترت( ,) 1619وفري القردرات اإودا يرة اللفظيرة ولرغ
معامر ررا الثور ررات حختور ررار اللغر ررة المشررروقة ( ,)1619وينمر ررا ولر ررغ معامر ررا الثور ررات للمحادثر ررات ور ررين ااشر رريا

( ,)1612كمررا ولررغ معامررا الثوررات للقرردرات اإودا يررة الكميررة متمثلررة واختوررار حروار اارقررام ()1691؛ ممررا
يشير إلا أن المقيا

يتمتع وثوات واتساق داخلي.

خامسا :متغيرات الدراسة.
تتمثا المتغيرات التي تتناولها الدراسة الحالية في ثالثة أنوا  ,وهي كما يلي:
المتغير المستقل :ويتمثا في الورنام اإث ار ي المعد من قوا الواحثة.
المتغير التابع :تترمن الدراسة الحالية متغيرين تاوعين وهما:
 -0القدرات اإودا ية كما يعرفها ستيرنور ) Sternberg (2010bوأنها" :القدرة لا توليد اافكار
ال ديدة والفريدة من نو ها والمناسوة للمهمة المطلووة .فيررى أن اافكرار اإودا يرة حورد أن تتمير وال ردة
والقيمة ,و لل ما يتمثا وعنصرع المرونة ,وااصالة من ناصر اإودا .
 -0احت اة نحو الورام اإث ار ية ,كما يعرفه يتون( )0101وأنه " :ورارة رن م مو رة مرن المكونرات
المعرفيررة واحنفعاليررة والسررلوكية المرتوطررة واسررت اوة الفرررد نحررو مثيررر معررين أو مورررو أو قرررية معينررة,
واتخا موقف القووا أو الرفض".
المتغيرات الضابطة:
وهرري المتغيررات الترري تررم فرري رررو ها اختيررار العينررة ,وحير

تحقررق الكفررا ة وررين م مو ررات ينررة

الدراسة  -وقدر اإمكان -متمثلرة فري :العمرر ال منري افرراد العينة(الصرف الثراني المتوسرط) ,وترشريحات
المعلمين ,وا تيا مقيا

الكشف.
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سادسا :خطوات تنفيذ الدراسة.
لإل اوة ن تساؤحت الدراسة ,استخدمت الواحثة المنها شوه الت ريوي ,وقد مرت ملية اإ اوة
ن تساؤحت الدراسة وعدة مراحا يمكن إ مالها في اآلتي:

 -0احطال
وفقا احد

لا اادت الترووع في م اا تروية الموهووين فيما يتعلق والورام اإث ار ية وأس

النظريات والتطويقات الحديثة ومدى ارتواطها وتنمية اإودا  ,إرافة إلا احت اهات.

 -0ونا أدوات الدراسة المتمثلة في الورنام اإث ار ي ,إرافة إلا مقيا
والتحقق من صدقها وثواتها.

-2

الل و إلا إدارة الموهووات؛ لترشي

ونا ها

احت اة نحو الورام اإث ار ية,

واختيار المدار المؤهلة؛ إ ار اختوارات الكشف ,إررافة

للحصرروا لررا خطاوررات رسررمية مررن أ ررا تسررهيا مهمررة الواحثررة فرري إ ر ار ات الكشررف وتحديررد ين رة

الدراسة.

-2

يارة المدار المرشحة؛ لتوري آلية العما والحصروا لرا موافقرة ولري اامرر إ ر ار اختورارات

الكشررف واحنرررمام للورنررام الصرريفي ,إرررافة إلررا لقررا المعلمررات لتطوي رق الترشرري واسررتخدام السررمات
السلوكية لرن ولي.

-2

إ ار اختوارات الكشف واختيار ينة الدراسة من خالا إ ار ات الفر والمعتمردة لرا ردد مرن

المحكات وهي( :التحصيا ,القدرات العقلية ,السمات السلوكية لرن ولي).

 -1قوا الود في الورنام تم اللقا والطالوات فيما يعرف والفترة التمهيدية ,والتي تم فيها التعررف ورين
الطالوررات ومسرؤوحت الورنررام  ,كمررا تررم التعريررف وطويعررة الورنررام  ,والمكرران الر ع سرريقام فيرره ,والمحكررات

وآليات سير الورنام  ,توا ار ات السالمة وشكا ام.
 -9تر رم تطوي ررق احختو ررارات القولي ررة لعين ررة الد ارس ررة ,حير ر

ت ررم تطوي ررق احختو ررار القول رري لوطاري ررة أرو ار

(القدرات اإودا ية) ,والتحقق من دم توا د فروق ات دحلة إحصرا ية ورين متوسرطات اسرت اوات أفرراد
الم مو ة الت ريوية والم مو ة الراوطة.

-9

تطويق احختوار القولي احت اة نحو الورام اإث ار ية للم مو ة الت ريوية.

 -7اسررتغرق تطويررق الورنررام ثالث رة أسرراويع وررد مررن  0100/1/02حتررا  ,0100/9/02حي ر
ثر رري م رردم ومناش ررط موني ررة ل ررا نظري ررة الر ر كا الن ررا
للم مو ررة الت ريوي ررة ورن ررام إ ا

قرردم

لتنمي ررة الق رردرات

اإودا ير ررة ,وينمر ررا انرر ررمت طالور ررات الم مو ر ررة الرر رراوطة لو ر ررام تعل ر ريم الفوتوشر رروت توانشر ررا المشر رراريع

الصغيرة ,مع م ار اة دم تخلا ه ة الورام اع مناشط إث ار ية خاصة.

 -01تطويق احختوار الوعدع لوطارية أرو ار (القدرات اإودا ية) للم مو ة الت ريوية والراوطة.
 -00تطويق مقيا

احت اة نحو الورنام اإث ار ية الوعدع للم مو ة الت ريوية.
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-00تصحي مقيا وطارية أرو ار (القردرات اإودا يرة) الوعردع ,واحت راة نحرو الورنرام اإث ار ري ,توا رداد
ق روا م الرردر ات ,ثررم معال ررة النتررا إحصررا يا وواسررطة اسررتخدام الورنررام اإحصررا ي ()SPSS؛ لتحليررا
الويانات ,توا ار التحاليا اإحصا ية المناسوة واستخ ار النتا  ,ومن ثم مناقشتها وتفسيرها.
سابعا :المعالجة االحصائية.

للتحق ررق م ررن الف ررروض واإ او ررة ل ررا أسر ر لة الد ارس ررة ,ت ررم إدخ رراا الويان ررات ف رري ورن ررام

الح م ررة

اإحصررا ية للعلرروم اإنسررانية ) .SPSS (Version, 16.00ونظر ار لعرردم ترروفر المسررلمات الررررورية
حسررتخدام اختوررار ت فرري ويانررات الم مو ررة الت ريويررة والم مو ررة الررراوطة ,فقررد تررم اسررتخدام اختوررار

مرران وتنرري  Mann Whitneyلدحلررة الفررروق وررين م مررو تين مسررتقلتين مررن الويانررات الالوارامتريررة,

واختوار ويلكوكسون إشارات الرتت لأل وا المتراوطة  .Wilcoxon-Signed-Rank-Testكما تم

اسررتخدم ورنررام ) LISREL (Version 8.8للتأكررد مررن صرردق الونررا العرراملي لمقيررا

احت رراة نحررو

الورنام اإث ار ي من خالا التحليا العاملي احستكشافي وتحديد ااوعراد المكونرة لره ,ومرن ثرم ترم حسرات
معامررا الثوررات واسررتخدام ألفررا كرونورراخ ,حير

حدة ,واإرافة إلا الدر ة الكلية.

تررم التعامررا إحصررا يا مررع كررا وعررد مررن أوعرراد المقيررا

لررا
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
نتا

الفرض ااوا

نتا

الفرض الثاني
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نتائج الدراسة:
ثر ري مسرتند إلرا نظريرة الر كا النرا
هدفت ه ة الدراسة إلرا ونرا ورنرام إ ا

واستقصرا أثررة لرا

الق رردرات اإودا ي ررة واحت رراة نح ررو الورن ررام اإث ار رري ل رردى ينر رة م ررن طالو ررات الص ررف الث رراني المتوس ررط
ومحافظة ااحسا  ,ووعد مع الويانات توا ار ااساليت اإحصا ية المناسروة للتعررف لرا أثرر الورنرام
مررن خررالا اسررت اوات ينررة الد ارسررة لررا مقيررا القرردرات اإودا يررة مررن وطاريررة أرو ار ,ومقيررا احت رراة
نحو الورنام اإث ار ي ,ظهرت النتا

التي تم التوصا إليها كما يلي.

نتائج الفرض األول:
للتحقررق مررن الفرررض ااوا والر ع يررنا لررا أنرره ح تو ررد فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطات
در ات الم مو ة الت ريوية والم مو ة الراوطة في القدرات اإودا ية ترم اسرتخدام اختورار مران وتنري

 Mann Whitneyلدحلة الفروق وين م مرو تين مسرتقلتين مرن الويانرات الالوارامتريرة .ويورر ال ردوا

رقم( )9نتا

اختوار مان وتني.

رردوا ( :)9نتررا

اختوررار مرران وتنرري  Mann Whitneyوررين متوسررطات در ررات الم مو ررة

الت ريوية والم مو ة الراوطة في اختوارات القدرات اإودا ية الخاصة والتطويق الوعدع:
العدد

متوسط

مجموع

قيمة ""Z

الداللة

المجموعة
الت ريوية

09

01621

291

06209

16101

الراوطة

02

00692

070

الت ريوية

09

01691

29262

الراوطة

02

00629

09262

الت ريوية

09

00619

27962

الراوطة

02

0167

012621

األشياء

الت ريوية

09

01609

072

الراوطة

02

09699

019

االستخدامات
المتعددة

الت ريوية

09

00611

297

الراوطة

02

00602

090

الدرجة الكلية

الت ريوية

09

00612

297621

حوار األرقام
اللغة المشوقة
أغلفة الكتب
المحادثات بين

الرتب

الرتب

06221
26222
16229
06929
26100

اإلحصائية

16100
16110
16122
16111
16110

حجم األثر
16212
16222
16290
____
16291
16201
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الراوطة

02

00622

090621
*p ≤ 0.05

تظهررر النتررا

و ررود فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطي در ررات الم مو ررة الت ريويررة والم مو ررة

الراوطة في اختوارات القدرات اإودا ية ند مسرتوى ( )p ≤ 0.05لصرال الم مو رة الت ريويرة؛ حير
ولغت قيمة " ,)06209( "Zوولغ ح م ااثر ( )16212في اختوار حوار اارقام (كمي) ,وأظهرت النتا

و ررود فررروق دالررة إحصررا يا نررد مسررتوى ( )p-≤-0.05وررين متوسررطات در ررات الم مو ررة الت ريويررة
والم مو ررة الررراوطة لررا اختوررار اللغررة المشرروقة ( لغرروع)؛ حير

ااثر ررر ( .)16222وينمر ررا أظهر رررت النتر ررا

ولغررت قرريم " ,)06221( "Zوولررغ ح ررم

ر رردم و ر ررود فر ررروق دالر ررة إحصر ررا يا ور ررين متوسر ررطات در ر ررات

الم مو ة الت ريوية والم مو ة الراوطة لا اختوار المحادثات وين ااشيا (لغوع)؛ حي

".)16292( "Zكمررا أكرردت النتررا

ولغت قيمة

و ررود فررروق دالررة إحصررا يا لررا اختوررار أثلفررة الكتررت (شرركلي)؛ حير

ولغررت قرريم " ,)26222( "Zوولررغ ح ررم ااثررر ( .).291وكشررفت النتررا

و ررود فررروق دالررة إحصررا يا نررد

مسرتوى ) (p ≤ 0.05ورين متوسرطات در رات الم مو رة الت ريويرة والم مو رة الرراوطة لرا اختورار
احستخدامات المتعددة لألشيا ( شكلي)؛ حي
كم ررا أظه رررت النت ررا

ولغت قيم " ,)06929( "Zوولغ ح م ااثر (.)16291

و ررود ف ررروق دال ررة إحص ررا يا ن ررد مس ررتوى ( )p-≤-0.05و ررين متوس ررطات

در ررات الم مو ررة الت ريويررة والم مو ررة الررراوطة فرري الدر ررة الكليررة؛ حي ر

ولغررت قرريم ",)26100( "Z

وولغ ح م ااثر (.)16201
وتكش ر ررف نت ر ررا

ال ر رردوا رق ر ررم( )9أن ك ر ررا م ر ررن اختو ر ررار حر ر روار اارق ر ررام ,واللغ ر ررة المش ر رروقة,

واحستخدامات المتعددة يظهر تطو ار ودر ة رعيفة؛ حي

ولغ ح م ااثر لهرا لرا الترتيرت (– 16212

 ,)16291 -16222وينما اختورار أثلفرة الكترت يظهرر تطرو ار ودر رة متوسرطة؛ حير

(.).290

ولرغ ح رم ااثرر لره

وللتحقررق مررن أثررر الورنررام اإث ار رري لررا القرردرات اإودا يررة للطالوررات المشرراركات فيرره ,تررم تحليررا

ويانر ررات ااوعر رراد الثالثر ررة للقر رردرات اإودا ير ررة (إور رردا ي – لفظ ر ري ,إور رردا ي – شر رركلي ,إور رردا ي – كمر رري).
واستخدام اختوار ويلكوكسرون إشرارات الرترت لرأل وا المتراوطرة Wilcoxon Signed-Rank Test

م ررن خ ررالا اس ررتخدام در ررات الطالو ررات ,ف رري التطويق ررين القول رري والوع رردع؛ و ل ررل لمعرف ررة إن ك رران تو ي ررع
الدر ات في التطويقين القولي والوعدع يختلفان ن وعرهما الوعض اختالفرا داح أم ح .ويظهرر ال ردوا
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رقم ( )9نتا

اختوار ويلكوكسون إشارات الرتت لأل وا المتطاوقة وين متوسطات در رات الم مو رة

الت ريوية في التطويق القولي والوعدع ,لا اختوارات القدرات اإودا ية.
دوا ( :)9نترا

اختورار ويلكوكسرون إشرارات الرترت لرأل وا المتطاوقرة ورين متوسرطات در رات

الم مو ة الت ريوية في التطويق القولي والوعدع لا اختوارات القدرات اإودا ية.

إبداعي – لفظي
(المحادثات بين
األشياء)

إبداعي – لفظي

(اللغة المشوقة)

إبداعي – شكلي
(أغلفة الكتب)

إبداعي – شكلي
(االستخدامات
المتعددة)

إبداعي – كمي
(حوار األرقام)

العدد متوسط مجموع قيمة ""Z

الداللة

اإلحصائية

األثر

16020

16999

-

الرتب

الرتب

الرتت السالوة

1

01620

1062

الرتت المو وة

7

1627

29621

الرتت المحايدة

2

الم مو

09

الرتت السالوة

0

00

00

الرتت المو وة

02

9622

002

الرتت المحايدة

0

الم مو

09

الرتت السالوة

1

1

1

الرتت المو وة

09

762

090

الرتت المحايدة

1

الم مو

09

الرتت السالوة

0

الرتت المو وة

9691 02

الرتت المحايدة

0

الم مو

09

الرتت السالوة

0

الرتت المو وة

7621 02

الرتت المحايدة

0

الم مو

09

الدرجة الكلية الرتت السالوة
الرتت المو وة

0

2621

062

2621

01 01

2621

26110

26990

26229

16112

16111

16110

حجم

162110

16109

16221

02162

2

26017

16110

16222

020

00
011

26021

16110

16911
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الرتت المحايدة

1

الم مو

09

p ≤ 0.05

يشير ال دوا الساوق( )9إلا أن هنال ( )1حاحت في وعد القدرات اإودا ية اللفظية (المحادثات

وين ااشيا ) قلت فيها در ات التطويق الوعدع رن التطويرق القولري ,فري حرين و ردت ( )7حراحت ادت

فيها در ات التطويق الوعدع ن در ات التطويق القولي ,وينما تساوت در رات ( )2حراحت فري كرا مرن

التطويقررين ,وولغررت قيمررة ) (Zالمحسررووة مررن هر ة القرريم ( ,)16020وهرري ثيررر دالررة إحصررا يا ,كمررا ولغررت

قيمة ح م ااثر ( ,)16109وهر ة النتي رة تشرير إلرا ردم و رود فرروق ورين التطويرق القولري والوعردع فري
اختوررار المحادثررات وررين ااشرريا (لفظي) .وينمررا هنررال حالررة واحرردة قلرت فيهررا در ررات التطويررق الوعرردع فرري
اختوررار اللغررة المشرروقة (لفظرري) ,فرري حررين و رردت ( )02حالررة ادت فيهررا در ررات التطويررق الوعرردع ررن
در ات التطويق القولري ,وينمرا تسراوت در رات()0مرن الحراحت فري كرا مرن التطويقرين ,وولغرت قيمرة )(Z

المحسررووة مررن ه ر ة القرريم ( ,)26110وهرري قيمررة دالررة إحصررا يا ,كمررا ولغررت قيمررة ح ررم ااثررر ().2110
وه ر ة النتي ررة تشررير إلررا و ررود فررروق وررين التطويررق القولرري والوعرردع فرري اختوررار اللغررة المشرروقة (لفظرري)

ودر ة متوسطة.
وفي وعرد القردرات اإودا يرة الشركلية المتمثلرة فري اختورار أثلفرة الكترت ,تظهرر النترا

و رود

( )09حالة ادت فيها در ات التطويق الوعدع ن در ات التطويرق القولري ,وولغرت قيمرة ) (Zالمحسرووة
من ه ة القيم ( ,)26990وهي قيمة دالة إحصا يا ,كما ولغت قيمة ح م ااثرر ( ,)16109وهر ة النتي رة
تشير إلا أن ه ة الفروق كانت لصال التطويق الوعدع ودر ة متوسطة.
وينمررا فرري اختوررار احسررتخدامات المتعررددة تظهررر النتررا

و رود( )02حالررة ادت فيهررا در ررات

التطويررق الوعرردع ررن در ررات التطويررق القولرري ,فرري حررين و رردت حالررة واحرردة قل رت فيهررا در ررات التطويررق
الوعدع ن در ات التطويق القولي ,وينما تساوت در ات( )0من الحاحت في كا من التطويقين ,وولغت

قيمر ررة ) (Zالمحسر ررووة مر ررن ه ر ر ة القر رريم( ,)26229وهر رري قيمر ررة دالر ررة إحصر ررا يا ,كمر ررا ولغر ررت قيمر ررة ح ر ررم
ااثر( )16222وه ة النتي ة تشير إلا أن ه ة الفروق كانت لصال التطويق الوعدع ودر ة متوسطة.

وف رري وع ررد الق رردرات اإودا ي ررة الكمي ررة المتمثل ررة ف رري اختو ررار حر روار اارق ررام ,ولغ ررت قيم ررة )(Z

( )26021وهرري قيمررة دالررة إحصررا يا ,وولررغ ح ررم ااثررر ( )16911حي ر

أظهرررت النتررا

و ررود ( )0مررن

الحرراحت قلررت فيهررا در ررات التطويررق الوعرردع ررن در ررات التطويررق القولرري ,فرري حررين و رردت ( )01حالررة
ادت فيها در ات التطويق الوعدع ن در رات التطويرق القولري ,و لرل يظهرر التقردم للم مو رة الت ريويرة

ودر ة متوسطة.

91

وفرري القرردرات اإودا يررة الكليررة ,ولغررت قيمررة ) )26017( (Zوهرري قيمررة دالررة إحصررا يا ,وولررغ ح ررم ااثررر

( )16222حي

أظهرت النتا

و ود ( )0مرن الحراحت قلرت فيهرا در رات التطويرق الوعردع رن در رات

التطويرق القولري ,فري حرين و رردت ( )02حالرة ادت فيهرا در رات التطويررق الوعردع رن در رات التطويررق

القولرري ,وينمررا تسرراوت در ررات ( )0مررن الحرراحت فرري كررا مررن التطويقررين ,و لررل يظهررر التقرردم للم مو ررة
الت ريوية ودر ة متوسطة.
وو ر لل تررم رفررض الفررررية الصررفرية القا لررة وأنرره ح تو ررد فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطات

در ررات الم مو ررة الت ريوي ررة والم مو ررة الر رراوطة ف رري الق رردرات اإودا ي ررة  ,ونس ررتنت أن رره يو ررد ت ررأثير
للورنام اإث ار ي في تنمية القدرات اإودا ية.
نتائج الفرض الثاني:

للتحقررق مررن الفرررض الثرراني الر ع يررنا لررا أنرره ح تو ررد فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطات

در ررات الم مو ررة الت ريويرررة القولي ررة والوعدي ررة فر رري احت رراة نح ررو الورنرررام اإث ار رري  ,اس ررتخدام اختور ررار
ويلكوكسون إشارات الرتت لأل وا المتراوطة  Wilcoxon Signed-Rank Testواسرتخدام در رات

الطالوررات فرري التطويقررين القولرري والوعرردع ,و لررل لمعرفررة إن كرران تو يررع الرردر ات فرري التطويقررين القولرري

والوعدع يختلفان ن وعرهما الوعض اختالفا داح أم ح.

وللتحقررق مررن أثررر الورنررام اإث ار رري لررا ات اهررات الطالوررات المشرراركات فيرره ,تررم تحليررا ويانررات
ااوعرراد ااروعررة والدر ررة الكليررة لمقيررا
اختوار ويلكوكسون .

دوا ( :)7نترا

احت رراة نحررو الورنررام اإث ار رري .ويظهررر ال رردوا رقررم( )7نتررا

اختورار ويلكوكسرون إشرارات الرترت لرأل وا المتطاوقرة ورين متوسرطات در رات
احت اة نحو الورنام اإث ار ي:

الم مو ة الت ريوية في التطويق القولي والوعدع لا مقيا

العدد متوسط مجموع قيمططططططططططططة الداللطططططططططططة حجطططططططططم
المحتوى
المعرفي

السمات

الشخصية

الرتب

الرتب

""Z

الرتت السالوة

1

1

1

26901

الرتت المو وة

09

762

090

الرتت المحايدة

1

الم مو

09

الرتت السالوة

1

1

1

الرتت المو وة

09

762

090

26922

اإلحصائية األ ثر
16111

16111

16100

16102
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الدافعية

الرتت المحايدة

1

الم مو

09

الرتت السالوة

1

1

1

الرتت المو وة

09

762

090

الرتت المحايدة

1

الم مو

09

السمات المهارية الرتت السالوة

الدرجة الكلية

1

1

1

الرتت المو وة

09

762

090

الرتت المحايدة

1

الم مو

09

الرتت السالوة

1

1

1

الرتت المو وة

09

762

090

الرتت المحايدة

1

الم مو

09

26922

26922

26902

16111

16111

16111

16100

16100

16100

p ≤ 0.05

يشير ال دوا الساوق ( )7إلا و ود ( )09حالة ادت فيها در ات التطويرق الوعردع رن التطويرق

القولرري ,فرري حررين ح تو ررد حرراحت قل رت فيهررا در ررات التطويررق الوعرردع ررن در ررات التطويررق القولرري أو
تسرراوت فرري كررا مررن التطويقررين فرري ميررع أوعرراد المقيررا

ااروعررة والدر ررة الكليررة ,وقررد ولغررت قيمررة )(Z

المحسووة من ه ة القيم في وعد المحتوى المعرفي ( ,)26901وهي قيمة دالة إحصرا يا ,كمرا ولغرت قيمرة

ح م ااثر( ,)16100وه ة النتي ة تشير إلا و ود فروق وين التطويق القولي والوعدع فري وعرد المحتروى
المعرف رري لص ررال التطوي ررق الوع رردع .وينم ررا ولغ ررت قيم ررة ) (Zالمحس ررووة م ررن هر ر ة الق رريم ف رري وع ررد الس ررمات
الشخصررية ( ,)26922وهرري قيمررة دالررة إحصررا يا ,كمررا ولغررت قيمررة ح ررم ااثررر ( .)16102وه ر ة النتي ررة
تشير إلا و ود فروق وين التطويق القولي والوعدع في وعد السمات الشخصية لصال التطويق الوعدع.

وفي وعد الدافعية ولغت قيمة ) (Zالمحسووة ( )26922وهي قيمرة دالرة إحصرا يا ,كمرا ولغرت قيمرة

ح م ااثر ( ,)16100وه ة النتي ة تشير إلا و ود فروق وين التطويق القولي والوعدع لصال التطويق
الوع رردع ف رري وع ررد الدافعي ررة .وق ررد ولغ ررت قيم ررة ) (Zالمحس ررووة م ررن هر ر ة الق رريم ف رري وع ررد الس ررمات المهاري ررة
( ,)26922وهرري قيمررة دالررة إحصررا يا ,كمررا ولغررت قيمررة ح ررم ااثررر ( ,)16100وهر ة النتي ررة تشررير إلررا
و ود فرروق ورين التطويرق القولري والوعردع فري وعرد السرمات المهاريرة لصرال التطويرق الوعردع .وقرد ولغرت
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قيمة ) (Zالمحسووة في الدر ة الكلية للمقيا ( ,)26902وهي قيمة دالة إحصا يا ,كما ولغت قيمة ح م
ااثر( .)16100وه ة النتي ة تشير إلا و ود فروق وين التطويق القولي والوعدع في أوعاد المقيا

ككا

لصال التطويق الوعدع.
وو ر لل تررم رفررض الفررررية الصررفرية القا لررة وأنرره ح تو ررد فررروق دالررة إحصررا يا وررين متوسررطات
در ات الم مو ة الت ريوية القولية والوعدية في احت اة نحو الورنام  ,ونستنت أنره يو رد ترأثير للورنرام

اإث ار ي في تكوين ات اهات إي اوية لدى الطالوات المشاركات فيه.
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
مناقشة امة
مناقشة نتا

الفرض ااوا

مناقشة نتا

الفرض الثاني
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مناقشة النتائج:
هرردفت ه ر ة الد ارسررة إلررا اإ اوررة ررن الس رؤاا الررر ي

الر كا النررا

اآلترري :مررا أثررر ورنررام ترردريوي قررا م لررا نظريررة

فرري تنميررة القردرات اإودا يررة لرردى طالوررات المرحلررة المتوسرطة فرري محافظررة ااحسررا وات اهرراتهن

نحوة ؟ .
ل ا يترمن ه ا الفصا مناقشة اهم النترا

التري ترم التوصرا إليهرا فري ررو الد ارسرات السراوقة فري هر ا

الم اا مرن هرة ,والمفراهيم المرتوطرة ونظريرة الر كا النرا

أخرررى ,وصرروح إلررا أهررم التوصرريات الترري انوثقررت مررن نتررا

 ,وتنميرة القردرات اإودا يرة ,واحت اهرات مرن هرة

الد ارسررة ,وفيمررا يلرري مناقشررة لنتررا

الد ارسررة الترري تررم

التوصا إليها وفقا للترتيت اآلتي:
مناقشة عامة:
تم تحديد خصا ا ومواصفات الورنام القا م لا نظرية ال كا النا

اإث ار رري فرري الونيررة الر يسررة للورنررام ؛ نظ ر ار حرتواطرره ونظريررة ال ر كا النررا
يتوناهررا اانمررو

مررن هررة ,ومررن هررة أخرررى ا تمرراد هر ا اانمررو

 ,واح تماد لا أنمو

الواحة

وا تمادهررا كأحررد النظريررات الترري

وتونيرره فرري ونررا وررام الموهررووين والمملكررة

العروي ررة الس ررعودية (ال غيم رران وآخ رررون0117,ت) .وس رريتم مناقش ررة هر ر ا السر رؤاا وفق ررا لواق ررع التطوي ررق المي ررداني
للورنام من حي

اإي اويات والتحديات في دد من المحكات والمحاور.

أوال :الفترة الزمنية.
اسررتغرق تطويررق الورنررام القررا م لررا نظريررة ال ر كا النررا

ثالث رة أسرراويع فرري الفت ررة الصرريفية وررد مررن

 0100/1/02حتا  ,0100/9/02وهو ما يتناست وشكا كوير مرع الطالورات المنررمات إلرا الورنرام ؛ نظر ار

لعدم ود اإ ا ة الفعلية اسرهم ,وخاصرة مرن العراملين فري السرلل التعليمري ,وهر ا وردورة أدى إلرا سرهولة تروفر
وسا ا النقا؛ نظ ار لتواكت وقت الحرور واحنصراف في الورنام مع أوقات الردوام الرسرمية ,ومرن هرة أخررى

أثر لل لا استرافة خو ار من خار ال امعة؛ نظ ار حرتواطهم وأ ماا متنو ة خالا هر ة الفتررة .وقرد تر امن
تطويق الورنام مع اختوارات(قيا ) المخصصرة لطلورة المرحلرة الثانويرة وهردف احلتحراق وال امعرات؛ ممرا أدى

إلا صعووات فري تروفير وعرض الخردمات ال امعيرة مرن أهمهرا المسررل ,والمكتورة ال امعيرة ,إررافة إلرا معامرا
الحاست اآللي ,وه ا ما أنعك

لا تطويق استراتي يات الوح

العلمي المستهدفة فري الورنرام والمتمثلرة فري:

مر رراة تنررو اهتمامررات وميرروا الطالوررات مررن
مررع المعلومررات مررن مصررادر متعررددة؛ لمررا لهررا مررن دور مهررم فرري ا
هة ,و يادة حصيلتهم المعرفية من هة أخرى ( ,)Porter,1999ومن هة أخررى الردور الفا را الر ع يلعوره

اسرتخدام الونيرة المعرفيرة أثنرا حرا المشركالت فري إنترا الم يرد مرن اافكرار ات ال رودة العاليرة (Hunter et

96

) .al.2008ونظر ر ار اهمي ررة هر ر ة الخط رروة ف رري الورن ررام ت ررم احستعار ررة ررن ل ررل وت رروفير ه ررا محم رروا لك ررا
م مو ررة ,إرررافة إلررا هررا ثررانوع م ر ود وخدمررة اإنترنررت ,وم مو ررة مررن الكتررت الورقيررة ,واإلكترونيررة ات

العالقة.

ثانيا :موقع البرنامج.
سا د اختيار امعة الملرل فيصرا كمقرر ر ري

لتطويرق الورنرام

لرا تروفير وي رة تعليميرة مناسروة وثريرة

ومصادر التقنيات الحديثة؛ فتم توفير قا ة مخصصه للورنرام مر ودة و هرا العررض ,وسرما ات ,إررافة إلرا

طرراوحت ,وك ارسرري للم مو ررات ,كمررا سرراهم تطويررق الورنررام فرري ال امعررة فرري سررهولة الوصرروا إلررا المعامررا
العلميررة الم ه ر ة وررأهم التقنيررات الحديثررة وشش رراف متخصصررات؛ ممررا أسررهم فرري التعررويض ررن انعرردام إمكانيررة

استر ررافة خور ر ار مرررن خ ررار ال امعرررة وخور ر ار م ررن داخلهر ررا ,إر ررافة إلر ررا ت رروفير أم رراكن داخر ررا وخ ررار القا رررة
المخصصر ررة للورنر ررام ؛ لممارسر ررة اانشر ررطة اإودا يرررة المختلفر ررة :كشنت ررا ااف ر رران الشمس ررية ,وسررريارات والطاقر ررة
الشمسرية ,وخالفره؛ وهر ا أدى إلرا توظيررف الطالورات لمرا تعلمروة فري حيرراتهن اليوميرة مرن خرالا تحقيرق نتا ررات
مال مررة ومفيرردة لوي ررتهن .وهررو مررا يتوافررق مررع المعررايير العالميررة لوررام الموهررووين وأهررم القوا ررد الترري يقرروم ليهررا

التر رردري

وفقر ررا لنظرير ررة ال ر ر كا النر ررا

;2000

,2006;NAGC,

al

et

(Cianciolo

&Sternberg,1985a,2003c,2007a,2008a,2010b; Sternberg et al ,2007; Sternberg

) ,Grigorenko, 2004aوهر ا مرا يرد م أهميرة الوي رة الثريرة فري العمليرة اإودا يرة (Make et al,2008
).Renzulli et al ,2002; ; Sternberg,2006a, 2003a
ثالثا :الجوانب التي يرعاها البرنامج.

مررن خررالا الررتفحا للوررام القا مررة لررا أنمررو

المتعمقة في خم

الواحررة اإث ار رري يترر أنهررا ترردور حرروا تقررديم الر ايررة

وانت ر يسة هي :الدوافع ,ومهارات التفكيرر ,ومهرارات الرتعلم ,ومهرارات الوحر  ,والسرمات

الشخصر ررية واح تما ير ررة (ال غيمر رران ,0112,قير ررد النشر ررر؛ ال غيمر رران وآخر رررون0117,أ) .فترر ررمنت ال وانر ررت

التفكيرية المهارات ات العالقة وال انت اإودا ي والتحليلي ,تمثلت في اآلتي :المرونة ,وااصرالة ,والحساسرية

للمشرركالت فرري ال انررت اإورردا ي .والتصررنيف ,والتقيرريم فرري ال انررت التحليلرري .كمررا ترررمنت ال وانررت الوحثيررة:
مهارة مع المعلومات من مصادر متنو ة؛ نظ ار حرتواطها وخطوات حا المشكالت وطرق إودا يرة .وتررمنت
ال وانررت التعلميررة المهررارات اآلتيررة :كتاوررة التقررارير ,والوحر

مررن خررالا اإنترنررت ,وتلخرريا اافكررار .وترررمنت

السمات الشخصية واح تما ية المهارات اآلتية :التعاما مرع الفشرا ,والتعررف لرا مرواطن القروة والررعف فري
القدرات التي يمتلكها الفرد ,وم ار اة و هات النظر ااخرى ,ومهارات العما ال ما ي أو التعاوني.
وفرري ه ر ا السررياق يؤكررد اادت الترورروع م مو ررة مررن ااس ر

الوا ررت م ار اتهررا نررد التصررميم والتخطرريط

للوررام اإث ار يررة ,متمثلررة فرري تقررديم خوررات تروويررة شرراملة ,ت مررع وررين مررن المهررارات وحيثرره والتفكيريررة فرري إطررار
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يسررم للطلوررة وممارسررة العمررا اإورردا ي فرري م رراحت مختلفررة مرتوطررة ورواقعهم؛ ممررا يسررهم فرري رفررع قرردرة الطلوررة

لر ررا تحدير ررد وانر ررت القر رروة والرر ررعف لر ررديهم ,ويسر ررا دهم لر ررا تو ير رره ال ر ر ات(ال غيمان وآخر رررون0117 ,ت؛

الح ر ررروت0777,؛ الس ر رررور0112,؛ ف ر رران تس ر ررا واس ر رركا وس ر ررتاموغ0119/0111 ,؛ قط ر ررامي0101,؛ قطن ر رراني

ومري يررق0117 ,؛ معررا يني0119,؛ وهوررةRenzulli,2005a; ;Renzulli et al., 2002; 0119 ,
;Sternberg,2003b؛)Treffinger,2004

(ال غيم ر رران ,0112,قيرر ررد النشرر ررر) ,وأنمرر ررو

المدرسرري( ,)Renzulli&Ries,2010وأنمررو

 .وقر ررد اتفقر ررت النمر ررا

وير ر ررردوا(al.,2009

العالمير ررة الشر ررمولية ك ر رأنمو
 ,)Moonوأنمرر ررو

et

الواحر ررة

اإث ار رر رري

الررتعلم المسررتقا( )Betts,2003لررا ر ايررة هر ة ال وانررت رثررم

اختالف آلياتها.
وقد شكا مورو الطاقة الشمسية وأهميتها المحور المعرفي للورنام ؛ حي

ني الورنام وشركا ر ري

وعمليات التعلم ومهاراته ولم يعتمد لا الكم المعرفي المقدم للطالوات ,و لل في ررو نترا

الد ارسرات العلميرة

الترري تؤكررد أهميررة ونررا خو ررات تعليميررة وشرركا تفررا لي؛ وغيررة تمكررين الطلوررة مررن توظيررف مررا تعلمرروة فرري مواقررف
ديردة ,مررن خررالا تنميررة المهررارات التفكيريررة والوحثيررة؛ لونررا شخصررية لميررة (ورردر0112,؛ الوغرردادع0119,؛

ال غيمران و ودالم يرد0119,؛ ديرات;0112,

Al-Barakat& Al-Karasneh,2005;Hunter et al.

,2008; NRCC,2000; Sternberg 2008b; Sternberg et al,2007,2001).
وور لل أسررهمت تطويقررات الورنررام القا مررة لررا نظريررة الر كا النررا

وشرركا ر رري

ورفر ررع دافعير ررتهن للر ررتعلم ,وقر ررد يعر ررود لر ررل إلر ررا تر رروفير تحر ررديات متنو ر ررة ومختلفر ررة

فرري تحفير الطالوررات
(Jarvin,Newman,

) .Randi,Sternberg &Grigorenko,2008كما رو ي في المناشط والتطويقرات المقدمرة للطالورات التردر

مر ررن ااسر ررها إلر ررا ااص ر ررعت مر ررع مر رررور الوق ر ررت؛ مم ر را يسر ررا د ف ر رري رفر ررع نطر رراق النم ر ررو للطالور ررات مر ررن ه ر ررة
( ,)Vygotsky,1978ومن هة أخرى ت نرت إصراوتهن والملرا أو اإحوراط( ال غيمران)0119,؛ حير

لروحظ

في وداية الورنام صعووة است اوات الطالوات للمناشط اإودا ية المختلفة واستغراقها وقت أطروا مرن المتوقرع؛

وقررد يع ر ى لررل إلررا ا تيررادهن لررا ااسرراليت التقليديررة فرري التعلرريم ,وو ر لل ف رشن الترردر فرري المناشررط اإودا يررة
وشرركا خرراا ,إرررافة إلررا إتاحررة الوقررت الكررافي للتفكيررر وتطرروير اافكررار اإودا يررة؛ أدى إلررا شررعور الطالوررات

واحرتيررال والسررعادة لمشرراركتهن الفعالررة فرري الورنررام ؛ ممررا رفررع نسرروة اهتمررامهن و يررادة ال هررد ال ر ع يو لونرره فرري

مناشررط ومهررام الورنررام المختلفررة (Robbins .Sternberg,2010 b; Sternberg et al,2007 (.

;&Kegley ,2010

كمرا لرروحظ فري ودايررة الورنرام صررعووة التواصرا اح تمررا ي الفا را وررين الطالورات فرري الم مو رات؛ وقررد

يعررود لررل إلررا اخررتالف مرردار

ينررة الد ارسررة؛ وو ر لل فررشن المناشررط ال ما يررة والو ررام المسرراندة أسررهمت فرري

تحسررين العمررا ال مررا ي وررين الم مو ررات؛ و لررل أدى إلررا احنرردما اح تمررا ي وررين الطالوررات؛ ممررا سررا دهن
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لا التعاما مع المحتوى العلمي والفكرع من هة ,ومكنهن من التعرف لا نقاط قوتهن ورعفهن من هرة

أخرى.

رابعا :أهداف البرنامج.
رك ت أهداف الورنام اإث ار ي لا تحقيرق التروا ن والتفا را والتكامرا ورين المحتروى والمهرارات الوحثيرة,
إررافة إلرا مهرارات التفكيررر العليرا ,ومرن هرة أخرررى ر ايرة السرمات الشخصرية واح تما يررة المرؤثرة فري مليررة

التعلم والدافعية له (ال غيمان ,0112 ,قيد النشر)؛ حي
فري ورنرام ر ري

ارتوطت أهداف الورنرام مرع وعررها وصرورة تكامليرة

متمرثال فري حرا المشركالت وطررق إودا يرة ,كمرا ترم م ار راة منطقيرة ااهرداف نسروة إلرا الفتررة

ال منيرة مرن هررة ,وم ار راة الفررروق الفرديرة مرن خررالا التنرو المتوررع فري اسرتراتي يات الترردري

ه ر ر ر ر ة ااهر ر ر ررداف المختلفر ر ر ررة مر ر ر ررن هر ر ر ررة أخرى(.سر ر ر ررعادة وآخر ر ر رررون;0100,

,

والتقرويم؛ لتحقيررق

Sternberg

)2003a,2003c,2009d,2008a ; Sternberg& Grigorenko,2004a
خامسا :التنظيم االداري للبرنامج.
تكررون التنظرريم اإدارع للورنررام مررن ثالثررة أفرراد ,وقررد أثررر رردم تروافر طرراقم متكامررا للعمررا فرري الورنررام ,

لرا ظهررور قصرور فرري تو يرع المسرؤوليات المختلفرة وررين أفررادة؛ ممررا أدى وردورة إلررا ظهرور وعررض العوا رق فرري
وعررض الن رواحي التنظيميررة المختلفررة متمثلررة فرري اانشررطة اإ الميررة والمو هررة للم تمررع الخررار ي ,إرررافة إلررا
تنظيم الورام المساندة ,المقسمة إلا فعاليات لمية وا تما ية وثقافية متنو ة لمسا دة الطلوات لا تنمية ما

لديهن من قدرات توامكانات(الدليا اإرشادع لورام موهوة الصيفية ,)0119,وقرد ارتكر التنظريم اإدارع وشركا

أساسي لا توفير قا دة ويانات حوا الطالوات المنررمات إلرا الورنرام وتحديرد مردى تطرورهن؛ و لرل وهردف
توفير قا مة من المناشط واحستراتي يات التعليميرة المناسروة؛ لالسرتفادة القصروى مرن نقراط القروة والتعرويض رن

نقاط الرعف لديهن (Sternberg, 2006a; Sternberg et al ,1998a,1998b, 2009a,2009b).
مناقشة نتائج الفرض األول:
أظهرت النتا

أن للورنام تأثير داا إحصرا يا لرا احختورارات الفر يرة للقردرات اإودا يرة مرن وطاريرة

أرو ار ,والدر ررة الكليررة لهررا .حير

ولررغ ح ررم ااثررر( )16212والنسرروة حختوررار حروار اارقررام (كمرري) ,و()16290

والنسر رروة حختور ررار أثلفر ررة الكتر ررت (شر رركلي) ,و(  )16291والنس ر روة حختور ررار احسر ررتخدامات المتعر ررددة (شر رركلي),

و( )16222والنسرروة حختوررار اللغررة المشرروقة (لفظرري) ,و(  )16911والنسرروة للدر ررة الكليررة .وينمررا لررم يظهررر أثررر

داا إحصا يا والنسوة حختوار المحادثات وين ااشيا (لفظي)؛ حي

ولغت قيمة .)16292( Z
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وه ر ة النسررت تشررير إلررا در ررة متوسررطة مررن التررأثير ال ر ع أحدثرره الورنررام

لررا القرردرات اللفظيررة (اللغررة

المشوقة) والشكلية والكمية لدى الطالوات المشاركات فيه؛ مما يفسر ن ال الورنام في مسا دة الطالورات لرا
تطوير وتحسين قدراتهن اإودا ية في م احتها اللفظية والشركلية والكميرة .كمرا أكردت النترا

ردم و رود فرروق

دالة إحصا يا وين التطويق القولي والوعدع للم مو ة الت ريوية في اختوار المحادثات وين ااشيا ؛ ويعر ى لرل
إلا ارتفا الدر ات من احختوار القولي في ه ا النو من احختوار؛ نظ ار ح تياد الطالوات ليره وفقرا لوي راتهن
المحليررة ول نسررهن ,واإرررافة إلررا رردم ترررمين الورنررام أنشررطة وشرركا كرراف لتسررا د الطالوررات لررا تطرروير

قدراتهن اإودا ية في إ ار محادثات وين ااشيا ؛ ووالتالي فشن النتا
التطويق القولي والوعدع.

ويمكررن أن يكررون مررردود هر ة النتررا

لم تور أع فروق دالة إحصا يا ورين

اإي اويررة لوقيررة احختوررارات ا رردا إلرا ن ررال الورنررام فرري مسررا دة

الطالوررات لررا تطرروير وتحسررين قرردراتهن اإودا يررة ,والترري تت لررا فرري القرردرة لررا احكتشرراف وتوليررد اافكررار
والتكيرف ون رال مرع المواقرف ال ديردة نسرويا( .)Sternberg et al., 2005ونظر ار حرتكرا مكونرات الورنرام
ومناشررطة المختلفررة لررا المهررارات والقرردرات اإودا يررة ,إرررافة إلررا تنرراوا الورنررام لعرردد كويررر مررن المواقررف
والقرررايا والمشرركالت المسررتمدة مررن حيرراة الطالوررة ووي تهررا المحليررة وتو هررات المملكررة الحديثررة؛ ممررا أسررهم فرري
اسررتثارة الدافعيررة للتعامررا مررع المواقررف والمناشررط التدريويررة وتحس ر
أفكررار أكث ررر حداث ررة ,وه ر ا م ررا يتواف ررق مررع نت ررا

ال وانررت وااوعرراد المختلفررة؛ للوصرروا إلررا

د ارس ررة (ال غيمرران وآخ رررون0117,أ0117,ت؛س ررعيد0111,؛

el.2004;Muneyoshi,2004;Renzulli-et- Grigorenko-at
al.,2002;Robbins&Kegley,2010;Stake&Mares, 2005).
كما يمكن تفسير لل في رو ما أكدته دراسة ) (Sternberg et al. ,2006إلا أهمية ونا المنها
وفررق ثقافررة الم تمررع ,وحي ر

يقرردم لررا شرركا م مو ررة مررن اانشررطة التعليميررة المونيررة لتنميررة القرردرات الررثال

المتمثلررة فرري :القرردرات التحليليررة ,واإودا يررة ,والعمليررة؛ لمررا لهررا مررن دور فرري يررادة مشرراركة الطلوررة واسررتثمار مررا
تعلموة في حياتهم .ومن هة أخرى أكدت نتا

م مو ة من الدراسات العلمية أن توفير فرا تدريوية متعرددة

ومرتوطررة وثقافررة الم تمررع الر ع يعايشرره الطلورة تسررهم فرري وصررولهم إلررا مسررتو مرتفررع مررن النتا ررات اإودا يررة

at-el.2004;Kaufman-&Beghetto,2007;Sternberg-

(Grigorenko

&Grigorenko,2004b;Treffinger-&Lsaksen,2005).
كمررا قررد تع ر ى ه ر ة النتي ررة إلررا اسررتخدام ورنررام حررا المشرركالت وطرررق إودا يررة كورنررام ر رري

لونيررة

الورنررام المقرردم ,ومررا يطلورره الورنررام مررن خلررق ررو يسررودة المرررل واححت ررام المتوررادا؛ ال ر ع لرره دور فا ررا فرري

تشر ر يع الطالور ررات ل ررا المشررراركة والر ررتعلم م ررن هر ررة ,وتر روفير الحري ررة واامر رران م ررن ه ررة أخ رررى(.أورررو ر ررادو
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ونوفرا0119,؛ سرعادة0100,؛ قطرامي0101,؛ Daniel Fasko,2001; Gomez,2007; Puccio et
& al.,2004; Scott et al.,2004; Sternberg,2003d, 2006b; Torrance, 1987; Treffinger

) Lsaksen, 2005؛ حي ر

أن التفكيررر اإورردا ي وطويعترره يخررر الطالو رة مررن منطقررة ال ارحررة إلررا الم ا فررة

الفكرية واحكتشافات ال ديدة ()Robbin-&Kegley,2010؛ وه ا ما أسهم في انفتال الطالوات لا خوررات
دير ر رردة ومختلفر ر ررة؛ أس ر ر ررهمت و ر ر ردورها فر ر رري تط ر ر رروير القر ر رردرات اإودا ير ر ررة له ر ر ررن .وه ر ر ر ا مر ر ررا يتق ر ر ررف مر ر ررع نت ر ر ررا

د ارسررات(الوكررر0111,؛ ح ررا ع0112,؛ صرروحي0101,؛ الصررمادع0101,؛ الصررمادع والصررمادع0117,؛

العور ر ر ر ر ر ر ر ر ررادع0119,؛ الفريحر ر ر ر ر ر ر ر ر رراتKandemir-&Gür,2009;Muneyoshi,2004;Robbins- ;0112,
&Kegley,2010).
إررافة إلرا لرل فرشن ا تمراد نظريرة الر كا النررا

فري التردري

والتطويرق يررؤدع إلرا ارتكرا الرتعلم لررا

الطالررت وانخفرراض دور المعلررم فرري العمليررة التعليميررة ,وه ر ا مررا أفادترره د ارسررة ميكسررنقا ورفاقرره ,والترري تؤكررد أن
ا تماد ه ة النظرية في التدري

أدى إلرا انخفراض دور المعلرم فري العمليرة التعليميرة مرن هرة ,وارتفرا الرردود

والتعرراوير اإي اويررة لرره ناحيررة طالورره مررن هررة أخرررى؛ ممررا أدى إلررا ا ديرراد احسررتقرار العرراطفي للطلوررة وارتفررا

ات اهراتهم نحرو الرتعلم) ,(Macsinga et al. ,2010وهر ا مرا يؤكرد ااثرر اإي راوي حسرتخدام نظريرة الر كا
النا

في التعليم لا كا من المعلم والطالت) .)Sternberg,2003cإرافة إلا لل أكدت نتا

م مو رة

واس ر ر ر ر ررعة م ر ر ر ر ررن الد ارس ر ر ر ر ررات ااث ر ر ر ر ررر اإي ر ر ر ر رراوي للتعل ر ر ر ر رريم وف ر ر ر ر ررق النظري ر ر ر ر ررة ف ر ر ر ر رري تنمي ر ر ر ر ررة الق ر ر ر ر رردرة اإودا ي ر ر ر ر ررة

(أوو ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررادو0111,أ؛ال اس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم0117,

;Aljughiman&Ayoob,InPress;Rogolla,2003;Sternberg,2005c;Sternberg-et-

al.,2006,1998a,1998b,2009a,2009b).

كما أن اح تماد ه ة النظرية وتصميم الورنام وفقا لمنه ية أنمو

الواحة اإث ار ي يسم وتونري العديرد

مررن احسررتراتي يات التعليميررة مثررا :العصررف ال ر هني ,وسرركامور لتطرروير اافكررار ,وت رآلف الشررتات ,وهيلرردا تاوررا,
والقوعررات السررت ,واإرررافة إلررا المناشررط القا مررة لررا النظريررة .وترتك ر أهميررة ه ر ة احسررتراتي يات لررا ح ر

الطلو ررة ل ررا اإتي رران وأفك ررار كثير ررة و دي رردة ثي ررر مألوف ررة ,وهر ر ا م ررا يتف ررق م ررع نت ررا

د ارس ررات(إور رراهيم0112,؛

أوو ر ر ر ررادو0112,؛ ااس ر ر ر ررد0112,؛ واوي ر ر ر ررة 0117,؛ الوك ر ر ر ررر0111,؛ ر ر ر ر ررادات 0111,الحراحش ر ر ر ررة0119,؛
الرافع ر ر رري0111,؛ س ر ر رررور0101,؛ الس ر ر رركاكر0100,؛ صر ر ر روافطة0112,؛ اا ر ر ررامر0119,؛ ل ر ر رري0101,؛
يسرا0119,؛ القاررري0117,؛ القوررالي0117,؛ مرترررا ,(Bowyer,2008;Louri,2009 ;0119,والترري

تؤكد لا دور وعض احستراتي يات التعليمية في تنمية التفكير اإوردا ي متمثلرة فري :حرا المشركالت ,وترير ,

واالعات التعليميرة .كمرا تؤكرد معرايير وررام الموهرووين العالميرة أن التنرو فري هر ة احسرتراتي يات يسرا د لرا

التروا م ورين طررق الترردري

المتوعرة والمتنو رة مررع ميروا واهتمامرات الطلوررة ) ,(NAGC, 2000ووهر ا الصرردد
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أكدت م مو ة واسعة من الدراسات ااثر إي راوي للوررام القا مرة لرا اانمرو

فري تنميرة القردرات اإودا يرة

(ال غيم ر ر ر ر ر ر ر ر رران وآخ ر ر ر ر ر ر ر ر رررون0117,أ0117,ت؛ ص ر ر ر ر ر ر ر ر ررال 0111,؛ و ر ر ر ر ر ر ر ر رردال ليا0112,؛ العقي ر ر ر ر ر ر ر ر ررا;0100,
Aljughiman,2011;Aljughiman & Ayoob, In Press).
وقد يعر ى ااثرر المتوسرط لتطرور القردرات اإودا يرة الشركلية واللفظيرة المتمثلرة فري اختورار اللغرة المشروقة

والكمية إلا أن تطوير الطلوة لقدراتهم لا إدارة مهاراتهم اإودا ية وفا لية يتطلت وقترا طرويال نسرويا ,وهرو مرا
يترر مررن رردم اسررتطا ة الطالوررات تطرروير هر ة القرردرة وشرركا مرتفررع فرري مرردة الورنررام اإث ار رري الر ع اسررتغرق

ثالثر ر ررة أسر ر رراويع .ومر ر ررا يتفر ر ررق مر ر ررع مر ر ررا تشر ر ررير إلير ر رره د ارسر ر ررات

&(Grosch&Hany,2007;Kaufman

) Beghetto,2007 ;Sternberg Grigorenko,2004b,2007; Treffinger& Isaksen,2005مرن

أن الطلوة يمكنهم تطوير قدراتهم اإودا ية إ ا ما أتيحت لهم ورام ترووية يردة لمردة منيرة طويلرة نسرويا .وهرو
مرا يقررود إلرا التر كير وثالثررة معرايير مهمررة للوررام اإث ار يررة وهرري :التتاوعيرة والصرردق والشرمولية( ال غيمرران ,قيررد

النشر;  )Daivs et al.,2010حي

تشير ه ة المعرايير إلرا أن فا ليرة الوررام اإث ار يرة متوقرف لرا متاوعرة

تقديمها لفترة منية طويلرة نسرويا ,ومالمسرتها لحا رات واهتمامرات الطلورة الحياتيرة الحقيقيرة ,مرن شرتا ال وانرت

المعرفية والشخصية واح تما ية.

ل ر ررل ويظه ر ررر احتف ر رراق و ر ررين نت ر ررا

هر ر ر ة الد ارس ر ررة م ر ررع د ارس ر ررات س ر ررتيرنور وآخ ر رررين(Sternberg-et-

) al.,1996,1998a,1998b,2002,2007,2009aررن ااثررر الفا ررا للو ررام القا مررة وفررق نظريررة ال ر كا
النا

في تنمية القدرات اإودا ية.
كم ر ر ررا تتف ر ر ررق م ر ر ررع نت ر ر ررا

هر ر ر ر ة الد ارس ر ر ررة م ر ر ررع الد ارس ر ر ررات الس ر ر رراوقة (إور ر ر رراهيم0112,؛ أوو ر ر ررادو0112,؛

أوو ررادو0111,أ؛ ااسررد0112,؛ واويررة 0117,؛ الوكررر0111,؛ ال اسررم0117,؛ ررادات 0111,؛ ررادات

وآخرون0119,؛ ال غيمران وآخررون0117,أ0117,ت؛ ح را ع0112,؛ الحراحشرة0119,؛ الرافعري0111,؛

س ر ر ر رررور0101,؛ ص ر ر ر ررال 0111,؛ ص ر ر ر رروحي0101,؛ الص ر ر ر ررمادع0101,؛ الص ر ر ر ررمادع والص ر ر ر ررمادع0117,؛
صر ر روافطة0112,؛ اا ر ررامر0119,؛ العو ر ررادع0119,؛ و ر رردال ليا0112,؛ العقي ر ررا0100,؛ ل ر رري0101,؛
يسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا0119,؛ الفريحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات0112,؛ القارر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري0117,؛ القور ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررالي0117,؛ مرترر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا;0119,

;Aljughiman,2011;Aljughiman&Ayoob,InPress;Batterjee,2010;Bower,2008
Kandemir-&Gür,2009;Louri,2009;Muneyoshi,2004;Olenchak-

&Renzulli,1989;Renzulli-et-al.,2002;Robbins-&Kegley,2010;Rogalla,2003;Scott-

),et-al.2004;Sternberg,2005c; Sternberg et al.,1996,1998a,1998b,2009a,2009b

مما يؤكد ااثر اإي اوي لورام تنمية اإودا في تطوير القد ارت اإودا ية للطلوة المشاركين فيها.
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مناقشة نتائج الفرض الثاني:
أظهرت النتا

والوعرردع لررا مقيررا

والدر ة الكلية ,حي

و ود فروق دالة إحصا يا وين متوسطات در ات الم مو ة الت ريوية في التطويق القولي
احت رراة نحررو الورنررام اإث ار رري لصررال التطويررق الوعرردع لررا أوعرراد المقيررا

ااروعررة,

ولغت قيمة ) (Zالمحسووة من ه ة القيم في وعد المحتوى المعرفي ( ,)26901وهري قيمرة

دالة إحصا يا ند مستوى ( ,)1612كما ولغت قيمة ح رم ااثرر( ,).100وهر ة النتي رة تشرير إلرا و رود فرروق
وين التطويق القولي والوعدع في وعد المحتوى المعرفي لصال التطويق الوعدع .وينما ولغت قيمة ) (Zالمحسووة

مررن ه ر ة القرريم فرري وعررد السررمات الشخصررية ( ,)26922وهرري قيمررة دالررة إحصررا يا ,كمررا ولغررت قيمررة ح ررم ااثررر

( ,)16102وه ر ة النتي ررة تشررير إلررا و ررود فررروق وررين التطويررق القولرري والوعرردع فرري وعررد السررمات الشخصررية؛
لصال التطويق الوعدع.

وفي وعد الدافعية ولغت قيمرة ) (Zالمحسرووة ( )26922وهري قيمرة دالرة إحصرا يا ,كمرا ولغرت قيمرة ح رم

ااثر ( ,)16100وه ة النتي ة تشير إلا و ود فروق وين التطويق القولي والوعدع؛ لصال التطويق الوعدع فري
وعد الدافعية .وقد ولغت قيمة ) (Zالمحسووة من ه ة القيم في وعد السمات المهارية ( ,)26922وهي قيمة دالرة

إحصررا يا ,كمررا ولغررت قيمررة ح ررم ااثررر ( ,)16100وه ر ة النتي ررة تشررير إلررا و ررود فررروق وررين التطويررق القولرري
والوعدع في وعد السمات المهارية؛ لصال التطويق الوعدع .وقرد ولغرت قيمرة ) (Zالمحسرووة فري الدر رة الكليرة

للمقيرا ( ,)26902وهري قيمرة دالرة إحصرا يا ,كمرا ولغرت قيمرة ح رم ااثرر ( ,)16100وهر ة النتي رة تشرير إلرا
و ود فروق وين التطويق القولي والوعدع في أوعاد المقيا

ككا؛ لصال التطويق الوعدع.

أثر إي اويا فري ات اهرات الطالورات المشراركات نحروة ,فقرد ادت
وتشير ه ة النتي ة إلا أن الورنام ترل ا

ثقة الطالوات وقدرتهن لا حا المشركالت ,وطررل اافكرار المتنو رة ,وهر ا مرا يتفرق مرع نترا

م مو رة واسرعة

م ر ر ر ررن الد ارس ر ر ر ررات العلمي ر ر ر ررة (ال غيم ر ر ر رران وآخ ر ر ر رررون0117,أ؛ ال غيم ر ر ر رران و ودالم ي ر ر ر ررد0119,؛ س ر ر ر ررعيد0111؛
Muneyoshi,2004;Olenchak-&Renzulli,1989;Renzulli-et-al.,2002;Robbins&Kegley,2010;Scott et al.2004;Stake&Mares,2005).

كمررا قررد تع ر ى ه ر ة النتي ررة إلررا مررا أشررارت إليرره الد ارسررات السرراوقة مررن ااثررر اإي رراوي لورنررام حررا

المشرركالت وطرررق إودا يررة فرري تكرروين ات اهررات إي اويررة لرردى الطلوررة والمشرراركين فرري ه ر ة الو ررام ؛ و لررل لمررا
لالت رراة مررن دور إي رراوي فرري إثررارة الرردوافع الداخليررة لرردى الفرررد لالهتمررام والرثوررة فرري متاوعررة قرررية أو موقررف
معررين؛ ممررا يمكنرره مررن معال ررة ااورررا الحياتيررة الترري يوا ههررا ,مررن خررالا مسررا دته لررا تحقيررق أهدافرره

وتو ي ر رره س ر ررلوكه؛ للحص ر رروا ل ر ررا المع ر ررارف والمعلوم ر ررات المطلوو ر ررة؛ لموا ه ر ررة المتغير ر ررات توان ر ررا اله ر رردف

113

(صروحي; Kandemir&Gür,2009; Muneyoshi,2004; Robbins & Kegley ,2010; 0101,
Scott et al.2004).

ويمكن تفسير ه ة النتي ة في رو ا تماد الورنرام فري مناشرطة لرا نظريرة الر كا النرا
م اح واسعا حختيار استراتي يات وأساليت تعليميرة متعرددة فري التردري

التري تتررل

متال مرة مرع ميروا الطلورة واهتمامراتهم

والمنوثقررة مررن وي رراتهم الثقافيررة واح تما يررة؛ وه ر ا مررا يسررا د الطلوررة فرري الوصرروا إلررا مورردأ الررتعلم مرردى الحيرراة

(ااحم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردع0111,؛ ال غيم ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رران ,قي ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررد النش ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر; Sternberg,2006a;Sternberg-et-
) al.,1998a,1998b,2009a,2009b؛ و لررل ورردورة أدى إلررا رفررع دافعيررة الطلوررة للعمررا ووالتررالي تكرروين

ات اه ر ر ر ر ررات إي اوي ر ر ر ر ررة ل ر ر ر ر ررديهم نح ر ر ر ر ررو الورن ر ر ر ر ررام  ,وهر ر ر ر ر ر ا م ر ر ر ر ررا يتواف ر ر ر ر ررق م ر ر ر ر ررع نت ر ر ر ر ررا

د ارس ر ر ر ر ررات س ر ر ر ر ررتيرنور

ورفاقره(Sternberg,2003c, 2006a ,2010a; Sternberg et al.,2002,2009b Sternberg-

&Grigorenko,2004a).
كما تتوافق مع نتا

الدراسات الساوقة في م راا العالقرة ورين احت راة والوررام اإث ار يرة ,واحسرتراتي يات

التعليمي ررة الحديث ررة (إور رراهيم0112,؛ الورك ررات0101,؛ وريكي ررت0117,؛ الحرو رري0101 ,؛ الحراحش ررة0119,؛

صر ر ر روافطة0112,؛ و ر ر رردالالت 0119,؛ سر ر ر رررور0101,؛ الم ر ر ررالكي 0101,؛ مرتر ر ر ررا 0119,؛ المطرفرر ر رري
 .)0111,وينمررا تتعررارض د ارسررة كررويكير)(2004

 ,Kuckerمررع احسررتنتا ات السرراوقة ,حي ر

هرردفت ه ر ة

الد ارسررة إلررا تقصرري أثررر اسررتخدام اانشررطة لررا تحصرريا طلوررة الصررف التاسررع فرري الرردوا ر الكهرويررة الوسرريطة
وات اهرراتهم نحررو الفي يررا  ,وقررد أسررفرت ررن رردم و ررود فررروق ات دحلررة إحصررا ية فرري ات اه رات الطلوررة نحررو

الفي يررا ؛ وقررد يع ر ى لررل إلررا رردة وامررا منهررا الثوررات النسرروي ال ر ع يتمي ر ورره احت رراة ,كمررا أن احت رراة ينمررو
ويتطررور ومرررور ال ر من ليصررو

ر ا مررن مكونررات الشخصررية ( رراور وآخرررون)0110,؛ ل ر ا ف رشن لعمررر طلوررة

الصف الثاني ثانوع ,دور في صعووة تغيير ات اهاتهم؛ كما قد يع ى إلا دم تناست المناشط المقدمة للطلورة

مع وي اتهم واهتماماتهم؛ مما أفقدها نصر احهتمام والقووا.
كمررا تع ر ى النتررا

ال ر كا النررا

فرري الترردري

اإي اويررة له ر ة الد ارسررة إلررا مررا أفررادت ورره د ارسررة ميكسررنقا وآخ ررين ,أن ا تمرراد نظريررة
يررؤدع إلررا انخفرراض دور المعلررم فرري العمليررة التعليميررة مررن هررة ,وارتفررا الررردود

والتعرراوير اإي اويررة لرره ناحيررة طالورره مررن هررة أخرررى؛ ممررا أدى إلررا ا ديرراد احسررتقرار العرراطفي للطلوررة وارتفررا

ات اهراتهم نحرو الرتعلم) ,(Macsinga-et al. ,2010وهر ا مرا يؤكرد ااثرر اإي راوي حسرتخدام نظريرة الر كا
النرا

فري التعلريم لرا كرا مررن المعلرم والطالرت ( .)Sternberg, 2003cوفري ات السرياق أكردت د ارسررات

هاورد و مال ره النترا

اإي اويرة للرتعلم وفرق نظريرة الر كا النرا

فري تكروين احت اهرات اإي اويرة لردى الطلورة

وشكا ام و وع القدرات اإودا ية والعملية وشكا خاا ).)Howard et al.,1999,2001
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إن ه ة نظرية ال كا النا

تتمي والروط وين ما يتعلمه الطالت من معلومات ووين ما يوظفه من تلرل

المعلومرر ررات فرر رري حياترر رره اليوميرر ررة مر ر ررن خرر ررالا احسرر ررتفادة القصرر رروى مر ر ررن الق ر رردرات واحمكان ر ررات الترر رري يمتلكهر ر ررا
-

;(Grigorenko&Sternberg,2001,2007;Newman-et-al.,2009;Sternberg,2010b

) ,Sternberg-et-al.,2007,2009aوور ر لل ف ر رشن ا تمر رراد ه ر ر ة النظري ررة ف رري مناش ررط الورنرررام ؛ أدى إلرررا

مسا دة الطالوات لا نقا المعارف إلرا أرض الواقرع ,و ردم ارتكرا التعلريم لرا المحتروى المعرفري؛ ممرا أدى

الا يادة متعة التعلم وأهميته لدى الطالوات؛ و لل ودورة أسهم في تكوين ات اهات إي اوية لديه نحو الورنام .

ويمكررن فهررم ه ر ة النتي ررة فرري رررو مررا أشررارت الي ره الد ارسررات السرراوقة (ال غيمرران و ودالم يررد0119,؛

ال غيم رران وآخر ررون0117,أ;  ,)Sternberg,2010aم ررن أن اح تم رراد ل ررا هر ر ة النظري ررة ف رري وني ررة مناش ررط
الورنررام وفرررت للطالوررات وي ررة تعليميررة ات منرراخ ا تمررا ي يتمي ر وررالمرل والتعرراون وررين طالوررات الم مو ررات

الصغيرة ومختلف مستوياتهم و قردراتهم؛ ممرا أسرهم وشركا فا را فري إتاحرة فررا لتورادا اافكرار ,والتعويرر رن
النف  ,توادرال مواطن القوة؛ وه ا ودورة أدى إلا ارتفا الثقة والنف
هة أخرى ,ومن هرة ثالثرة رفرع الدافعيرة للرتعلم ,وهر ا مرا تؤكردة نترا

من هة ,واكتسرات ات اهرات إي اويرة مرن
اسرت اوات الطالورات لرا أوعراد مقيرا

احت رراة نحررو الو ررام اإث ار يررة .كمررا أشررارت م مو ررة مررن الد ارسررات إلررا الرردور الفا ررا للتواصررا وررين الطلوررة
والتفا ررا فيم ررا وي ررنهم ف رري تك رروين ات اه ررات إي اوي ررة ل ررديهم (الخوال رردة وو ررن ياس ررين0101,؛ الص ررويركي0111,؛
ودالالت.)Rinn,2006;Wang,2005 ;0119,
كما تتفق نتا

ه ة الدراسة مع الد ارسرات السراوقة (إورراهيم0112,؛ الوركرات0101,؛ وريكيرت0117,؛

ال غيمان و ودالم يد0119,؛ ال غيمران وآخررون0117,أ؛ الحروري0101 ,؛ الحراحشرة0119,؛ الخوالردة وورن

ياس ررين0101,؛ ص رروحي0101,؛ صر روافطة0112,؛ الص ررويركي0111,؛ و رردالالت 0119,؛ س رررور0101,؛

سعيد0111,؛ المالكي0101,؛ مرترا; Grigorenko-&Sternberg,2001,2007;Howard-0119,
et-al.,1999,2001;Kandemir-&Gür,2009;Macsingael-et-

al.,2010;Muneyosh,2004;;Newman et al., 2009;Olenchak-&Renzulli,1989;Reis et

al.,2008,2010;Renzulli et al.,2002;Rinn,2006;Robbins &Kegley,2010;Scott-et
al.2004;Stake-&Mares,2005;Sternberg,2003c, 2006a ,2010a,2010b; Sternberg et

al.,2002,2007,2009a,2009b; Sternberg-&Grigorenko,2004a;Wang,2005).
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الفصل السادس
خاتمة الدراسة
أوال

ملخا الدراسة

ثانيا

توصيات الدراسة

ثالثا

الدراسات المقترحة
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أوال :ملخص الدراسة.
تهدف ه ة الدراسة إلا الكشف ن أثر الورنام اإث ار ي الصيفي القا م لا نظرية
ال كا النا

لا القدرات اإودا ية لدى الطالوات الموهووات والمرحلة المتوسطة وات اهاتهن

نحوة .وقد تكونت ينة الدراسة من( )22طالوة؛( )09طالوة تمثا الم مو ة الت ريوية ,و()02
طالوة للم مو ة الراوطة ,من الصف الثاني متوسط ومحافظة ااحسا والسعودية ,تم اختيارهن
وطريقة قصدية ممن تتوافر فيهن الشروط اآلتية )0( :الحصوا لا در ة م ينية تقع رمن
أ لا  %02لا اختوار القدرات المقنن لا الوي ة السعودية )0(,تحصيا دراسي ام يتراول
من  .%011 - 71واستغرق تطويق الورنام ثالثة أساويع ,قامت الواحثة وتصميم اإطار العام
للورنام وتطويقه لا الم مو ة الت ريوية .وقد تم تطويق وطارية أرو ار )Aurora Battery" (a
لا الطالوات المشاركات في وداية الورنام ووعد نهايته ,وأظهرت نتا

اختوار مان وتني

" "Mann Whitneyللم مو ات المستقلة و ود فروق دالة إحصا يا وين متوسطي در ات
الم مو ة الت ريوية والراوطة في القدرات اإودا ية لصال الم مو ة الت ريوية في كا من
اختوار حوار اارقام ,احستخدامات المتعددة ,أثلفة الكتت ,اللغة المشوقة ,والدر ة الكلية .وينما
لم تظهر النتا

فروق دالة إحصا يا وين الم مو ة الت ريوية والراوطة لا اختوار المحادثات

وين ااشيا  .كما أظهرت نتا

اختوار ويلكوكسون " " Wilcoxonللم مو ات المرتوطة و ود

فروق دالة إحصا يا وين متوسطي در ات الم مو ة الت ريوية في التطويق القولي والوعدع لصال
التطويق الوعدع في كا من اختوار حوار اارقام ,احستخدامات المتعددة ,أثلفة الكتت ,اللغة
المشوقة ,والدر ة الكلية .في حين أنه لم يكن هنال فروق دالة إحصا يا وين التطويق القولي
والوعدع لا اختوار المحادثات وين ااشيا  .كما أفادت نتا

اختوار ويلكوكسون "" Wilcoxon

للم مو ات المرتوطة و ود فروق دالة إحصا يا وين متوسطي در ات الم مو ة الت ريوية في
التطويق القولي والوعدع لصال التطويق الوعدع في مقيا
أوعاد مقيا
ونتا

الوح

احت اة نحو الورنام اإث ار ي في

احت اة نحو الورنام ااروعة .وقد تم مناقشة وتقديم وعض التوصيات المرتوطة
ومورو ه.

الكلمات المفتاحية :ورنام إث ار ي ,نظرية ال كا النا

 ,القدرات اإودا ية ,احت اة.
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ثانيا :توصيات الدراسة.
ونررا

والنقاط اآلتية:

لررا نتررا

الد ارسررة ,فشنرره يمكررن تقررديم م مو ررة مررن التوصرريات ات الصررلة متمثلررة

 -0أهميررة ا تمرراد أنشررطة الو ررام اإث ار يررة الخاصررة وررالموهووين لررا نظريررة ال ر كا النررا

لتطرروير

القدرات الثال ؛ لما تمثله تلل القدرات واإدارة المتوا نة لها مرن أهميرة فري نقرا المعرفرة وتوظيفهرا

في الحياة الواقعية للطلوة امة والموهووين ونقا منهم خاصة.

 -0تو يه احهتمام ومخر ات الورام اإث ار ية التي تقدم للطلوة الموهووين ,وتقرويم أثرهرا فري مختلرف
المراحا للتعرف لا مدى فعالية ه ة الورام .

 -2العمررا لررا إ ر ار دورات تدريويررة خاصررة لمعلمرري الموهررووين حرروا أحررد

النظريررات والنمررا

م اا الموهوة ,وأهم الخصا ا التي ي ت م ار اتها وترمينها في أنشطة الورام .

 -2أهميرة اختيرار مناشررط تنسر م مرع ااحرردا
الطلوة واهتماماتهم.

ف ري

ال اريرة والوي ررة المحيطرة ورالموهوت فرري ررو حا ررات

 -2الد وة إلا تونري هر ة النظريرة فري مشراريع تطروير المنهرا التري تقروم ليهرا و ارة الترويرة والتعلريم؛
لما لتطويقها لا فترات منيه طويلة من أثر في نقا المعرفة إلا تطويقات حياتية.

 -1إ ار الم يد من الدراسات التي تتناوا ه ة النظرية وموا متها لا مستويات مختلفة من أنمرو
الواحة اإث ار ي ومتاوعه أثرها لا متغيرات أخرى و ينات مختلفة.

 -9الحا ة إلا إخرا الورام اإث ار ية وأنشطتها المختلفة لدراسات ووحو ت ريوية وصورة مستمرة؛
و لل لقيا

أثرها ,والتعرف لا نقاط القوة والرعف فيها ,وتحديد فررا التحسرين لالرتقرا وهرا,

وتحقيق ااهداف المر وة منها.
ثالثا :الدراسات المقترحة.
لررا رررو مررا أسررفرت نتررا

الد ارسررة الحاليررة ,تقترررل الواحثررة ا ر ار الد ارسررات التاليررة اسررتكماح للوح ر

الحالي:
 -0أث ررر ورن ررام إث ار رري ق ررا م ل ررا نظري ررة الر ر كا الن ررا

ف رري تنمي ررة الق رردرات اإودا ي ررة والتحليلي ررة

والعملية.

 -0د ارسررة أثررر الو ررام اإث ار يررة القا مررة لررا نظريررة ال ر كا النررا
اح تما ي لدى الطلوة الموهووين.

 -2أثر ورنام تدريوي للمعلمين قا م لا نظرية ال كا النا

لررا كفررا ة ال ر ات والتكيررف

في تنمية ادا هم الصفي.

118

مراجع الدراسة
أوال

الم ار ع العروية

ثانيا

الم ار ع اا نوية
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أوال :المراجع العربية.
إوراهيم ,وسرام .)0112 (.أثطر اسطتخدام الطتعلم القطائم علطى المشطكالت فطي تطدريس الفيزيطاء فطي تنميطة القطدرة علطى
التفكير اإلبداعي واالتجاهات العلمية وفهطم المفطاهيم العلميطة لطدى ططالب الصطف التاسطع األساسطي .رسرالة
دكتوراة ثير منشورة .امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
أوو ادو ,صال  .)0112(.أثر استخدام برنامج تدريبي مستند إلى نظرية الحل اإلبداعي للمشكالت
فططي تنميططة التفكيططر اإلبططداعي لططدى عينططة مططن طلبططة الصططف العاشططر األساسططي .رسررالة دكترروراة ,امعررة
مان العروية للدراسات العليا ,مان  ,ااردن.
أوررو ررادو ,صررال  .)0112 (.تطبيقططات عمليططة فططي تنميططة التفكيططر اإلبططداعي باسططتخدام نظريططة الحططل
االبتكططاري للمشططكالت .مرران :دار الشررروق للنشررر والتو يررع و دار يافررا العلميررة للنشررر والتو يررع
والطوا ة.
أوو ادو ,صال ؛ ونوفا ,محمد.)0119(.تعليم التفكيطر بطين النظريطة والتطبيطق .مران :دار الميسررة
للنشر والتو يع.
أوو ادو ,محمرود0111(.أ) .أثر برنامج تعليمي مستند إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية القطدرات

التحليلية واإلبداعية والعمليطة لطدى الطلبطة المتفطوقين عقليطا .رسرالة دكتروراة ,ال امعرة ااردنيرة,
مان ,ااردن.

أوررو ررادو ,محمررود0111(.ت) .نظريططة الططذكاء النططاجح الططذكاء التحليلططي واإلبططداعي والعملططي برنططامج
تطبيقي .مان :دار ديوونو للنشر والتو يع.
أوو يتون ,ماا؛ ونوات ,سهيلة.)0101(.التكيف النفسي و القته ومهرارة حرا المشركالت لردى الطلورة
الموهووين والمتفوقين .مجلة العلوم التربوية والنفسية.12-27.)0(01 ,

أوو نا ي ,محمود .)0119(.فعالية ورنام قا م لا الر كا ات المتعرددة فري تنميرة التحصريا المعرفري
والتفكيرر احسررتدحلي فري العلرروم لرردى الفرا قين فرري الحلقرة احوتدا يررة .مجلططة كليططة التربيططة ,امعررة

أسيوط.90-29.)0(02 ,
أحم ررد ,هش ررام .)0772(.بنطططاء برنطططامج إثرائطططي فطططي الرياضطططيات للتالميطططذ المتفطططوقين بالصطططف األول

اإلعدادي وأثرة على تحصيلهم لجوانب الطتعلم اإل ثرائيطة والمعتطادة .رسرالة دكتروراة ثيرر منشرورة.
امعة المينا ,القاهرة ,مهورية مصر العروية.

111

ااحمدع ,محمد ,0112(.وحع) .مشكالت الطلبة الموهوبين بالمملكة العربيطة السطعودية وعالقتهطا
بعطططدد مطططن المتغيطططرات .د ارس ررة لمي ررة مقدم ررة للم ررؤتمر العلم رري العرو رري ال ارو ررع لر اي ررة الموه ررووين
والمتفوقين .مان ,ااردن.
ااحمدع ,محمد ,0111(.ديسمور) .دور علم النفس في تعديل االتجاهات نحو البيئة .دراسة لميرة
مقدمة للمؤتمر الدولي الثال

لكلية العلوم اح تما ية ,الكويت.

االستراتيجية العربية للموهبة واإلبداع فطي التعلطيم العطام .)0117(.مؤسسرة الملرل ورد الع ير ور الرة
لر اية الموهووين .الرياض ,السعودية.

ااسد ,نهلره .)0112(.أثر استخدام أسلوب الحطل المبطدع للمشطكالت فطي تحسطين التحصطيل الدراسطي

في مادة العلوم وتنمية القدرات اإلبداعية لدى طلبة الصف األول المتوسط فطي دولطة الكويطت.
رسالة ما ستير ثير منشورة ,امعة الخلي العروي ,الوحرين.

اا سر ,صفا  .)0111(.اإلبداع في حل المشكالت .القاهرة :دار قوا للطوا ة والنشر والتو يع.
واوية ,ورهان .)0117(.أثر استخدام اسطتراتيجية حطل المشطكالت فطي تنميطة التفكيطر اإلبطداعي والقطدرة
فططي حططل المشططكالت فططي مبحططث الثقافططة اإلسططالمية لططدى طالبططات الجامعططات فططي األردن .رسررالة

دكتوراة ثير منشورة ,امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
واسرركا ,رروي ؛ وسررتاموغ ,تررام ار .)0119(.المنهططاج الشططامل للطلبططة الموهططوبين (تر مررة :ورردالحكيم
الصافي ,وحسين أوو رياش) ااردن ,مان :دار الفكرر ناشررون ومو رون(العمرا احصرلي نشرر
في ام .)0111

واهمررام ,أحمررد .)0119(.المعلططم ودورة فططي تنميططة التفكيططر اإلبططداعي .الريرراض :دار الصررميعي للنشررر
والتو يع.
ودر ,وثينة .)0112(.واقع ممارسة معلمات الرياريات لألنشطة التعليمية التي تسهم في تنمية التفكير
اإورردا ي لرردى طالوررات المرحلررة المتوسررطة والثانويررة ومكررة المكرمررة(.النسررخة اإلكترونيررة).مجلططة
دراسطططات فطططي المنهطططاج وططططرق التطططدريس :ال معيررة المص ررية للمن رراه وطرررق الترردري  ,الع رردد

( .)019ت ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم اس ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتر ا ه ف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري 0100/01/02م ل ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراوط
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281111/file

s/4.pdf.
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الوركررات ,لرري .)0101(.فعاليررة ورنررام ترردريوي قررا م لررا اسررتراتي ية القصررة فرري تنميررة احسررتيعات
الق ار رري لرردى تالمي ر الصررف الثال ر

ااساسرري وات رراههم نحرروة .مجلططة جامعططة أم القططرى للعلطططوم

التربوية والنفسية.220-270,)0(0,
وريكيت ,أكررم .)0117(.فاعلية وحدات تعليمية قائمة على نموذج التعلم البنائي فطي تنميطة مهطارات
النحو لدى تالميذ الصف األول الثانوي واتجاهاتهم نحوها .رسالة دكتوراة ثير منشورة ,امعرة

أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.
الوغدادع ,محمد .)0119(.األنشطة اإلبداعية لألطفال .ط(.)0القاهرة :دار الفكر العروي.
الوكر ,رشيد .)0112 (.أثر أسلوب حل المشكالت فطي تنميطة القطدرات اإلبداعيطة لطدى تالميطذ الصطف

السادس االبتدائي .دراسة ثير منشورة مود رة فري كليرة الترويرة و امعرة الملرل سرعود ,الريراض,
السعودية.

الثقفري ,مرحومرة .)0119(.فعاليطة اسطتراتيجية الطتعلم النشطط فطي تنميطة مهطارات التطذوق األدبطي لططدى
طالبطططات الصطططف الثطططاني الثطططانوي واتجاهطططاتهن نحوهطططا .رسررالة دكترروراة ثيررر منشررورة ,امعررة أم

القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.
اور ,ودت؛ و ودالع ي  ,سعيد؛ والمعايطرة ,وردالع ي  .)0110(.المطدخل إلطى علطم الطنفس .مران:
مكتوة دار الثقافة للنشر والتو يع والدار العلمية الدولية.
ال اسم ,فاطمة .)0117(.تأثير مواءمة نظرية ذكاء النجاح على القطدرات التحليليطة والعمليطة لمطنهج
الصف الثالث االبتدائي بمملكة البحرين .رسالة دكتوراة .امعة الخلي العروي ,الوحرين.
ال اسررم ,فاطمررة .)0101(.الططذكاء النططاجح والقططدرات التحليليططة اإلبداعيططة .مرران :دار ديوونررو للنشررر
والتو يع.
ال رردو  ,صررام .)0119(.أثططر برنططامج النظططام الططذكي لمعالجططة المعرفططة  RISKفططي تنميططة مهططارات
التفكيطر اإلبطداعي والناقطد لطدى طلبطة المرحلطة األساسطية العليطا فطي األردن ,رسرالة دكتروراة ثيررر
منشورة ,امعة مان العروية ,مان ,ااردن.
رادات ,وداهلل.)0111(.أثر برنطامج إثرائطي قطائم علطى المشطكالت فطي تنميطة مهطارات التفكيطر الناقطد
واإلبداعي لدى الطلبة المتفوقين في المراكز الرياديطة فطي األردن .رسرالة دكتروراة ثيرر منشرورة,
امعة مان العروية ,مان ,ااردن.
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روان ,فتحي ,0119(.أوريرا) .أساليب الكشف عن الموهوبين ورعايتهم الواقع واتجاهات التططوير.
ورقة لمية مقدمة لمؤتمر احصالل المدرسي .دوي ,احمارات.
ررروان ,فتح رري0119(.أ) .أسطططاليب الكشطططف عطططن الموهطططوبين .ط ( .)0م رران :دار الفك ررر ناش رررون
ومو ون.
روان ,فتحي0119(.ت) .الموهبة والتفوق واإلبداع .ط ( .)2مان :دار الفكر ناشرون ومو ون.
ررروان ,فتحرري .)0117(.اإلبطططداع :مفهومطططة ,معطططاييره ,نظرياتططط  ,قياسططط  ,تدريبططط  ,مراحطططل العمليطططة
اإلبداعية ط( .)0مان :دار الفكر ناشرون ومو ون.
ر ررروان ,فتحر رري.)0101(.تعلططططيم التفكيططططر :مفططططاهيم وتطبيقططططات .ط( .)1مر رران :دار الفكر ررر ناشر رررون
ومو ون.
ال غيمرران ,وررد اهلل .)0119(.دليططل برنططامج رعايططة الموهططوبين بمططدارس التعلططيم العططام .الريرراض :و ارة
التروية والتعليم.
ال غيمان ,ود اهلل ,0119(.مرار ) .تربية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلمين.
د ارسررة مقدم رة المنظمررة العرويررة للترويررة والثقافررة والعلرروم المررؤتمر السرراد

لررو ار الترويررة والتعلرريم

العرت .الرياض ,المملكة العروية السعودية.
ال غيمان ,وداهلل .)0101(.موا مرة وتقنرين صرورة مختصررة مرن وطاريرة اختورارات أرو ار للتعررف لرا
الموهووين .المجلة العربية للتربية الخاصة.021-019,)09( ,
ال غيمرران ,وداهلل(.قيررد النشررر) .أنمططوذج الواحططة اإلثرائططي لرعايططة الموهططوبين رعايططة تكامليططة لمواهططب
واعططدة .كتررات ثيررر منشررور مررود فرري المركر الرروطني اوحررا

الموهوررة واإورردا و امعررة الملررل

فيصا ,ااحسا  .السعودية.
ال غيمان ,وداهلل ؛ و ودالم يد ,أسرامة .)0119(.أثر برنامج إثرائي صيفي للموهوبين علطى أسطاليب
العططزو ومهططارات اتخططاذ الق طرار والططذكاء الوجططداني لططدى التالميططذ الموهططوبين السططعوديين وح ر
تطويقرري تقررويمي  .ررا ة حمرردان وررن ارشررد افرررا وح ر

العروي.الدورة(.)00

ترورروع تطويقرري لررا مسررتوى الرروطن

113

ال غيمان ,وداهلل ؛ ومعا يني ,أسامة؛ وأيوت ,ال ؛ وأوو وف ,طلعت؛ وأوو ناصر ,فتحي؛ ووانا ه ,سو ان.
(0117أ) .تقططويم برنططامج رعايططة الموهططوبين فططي مططدارس التعلططيم العططام فططي المملكططة العربيططة السططعودية.

دراسة ثير منشورة مود ة في و ارة التروية والتعليم والمملكة العروية السعودية ,الرياض .السعودية.
ال غيمان ,وداهلل؛ ومعرا يني ,أسرامة؛ ووركرات ,لري0117(.ت) .دور األنمطوذج اإلثرائطي الفاعطل فطي
تنمية األداء الصفي العام ومهارات التفكير البحث العلمي لدى التالميذ الموهوبين في مطدارس

التعليم العام السعودية .دراسة ثير منشورة مود ة في المرك الوطني اوحا

الموهوة واإودا

و امعة الملل فيصا ,ااحسا  .السعودية.
ال ررالد ,ما ررد .)0111(.فا ليررة اسررتخدام ورنررام الكررورت فرري تنميررة مهررارات التفكيررر اإورردا ي لرردى
طالوات اللغة العروية والدراسات اإسالمية فري شروكة امعرة

مران للعلروم والتكنولو يرا .مجلطة

جامعة أم القرى للعلوم التربوية واإل نسانية.091-029,)09(0,
ال ررالد ,ما ررد.)0119(.أثررر اسررتخدام العصررف ال ر هني فرري ترردري
وتنمية مهارات التفكير اإودا ي لدى طالت الصف الخرام

الترويررة احسررالمية لررا تحصرريا

فري دولرة احمرارات .مجلطة جامعطة

أم القرى للعلوم التربوية واإل نسانية.012-29,)07(0,
ال هن رري ,ف رراي  .)0119(.أدوار وصطططعوبات معلمطططي الموهطططوبين المرتبططططة بتخططططيط وتنفيطططذ وتقطططويم
المنهاج اإلثرائي في بطرامج الموهطوبين المدرسطي بمطدارس التعلطيم العطام .رسرالة ما سرتير ثيرر
منشورة ,امعة أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.
وارنة ,محمرد .)0112(.إعداد برنامج لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لطدى طلبطة المرحلطة الثانويطة
في مادة التاريخ .رسالة دكتوراة ثير منشورة ,امعة اليرمول ,اارود ,ااردن.
ال وارنة ,هيثم .)0111(.منهاج مقترح في التاريخ لطلبة الصف الثامن األساسي في مدارس الملط
عبطدا

الثطاني للتميططز وأثطره فططي تنميطة التفكيططر اإلبطداعي لطديهم .رسررالة دكتروراة ثيرر منشررورة,

امعة اليرمول ,اارود ,ااردن.
ح را ع ,أنردع ,0112(.يوليرو) .توظيطف أسطلوب ونمطوذج حطل المشطكلة اإلبطداعي الخطاص بالطدكتور
دونالطد ترافنجطر علطى طلبطة الصطف التاسطع األساسطي فطي مطادة اللغطة العربيطة بمدرسطة اليوبيطل

عمطان .د ارسرة لميرة مقدمرة للمرؤتمر العلمري
الخاصة بتعليم الموهطوبين والمتفطوقين فطي مدينطة َّ
العروي الراوع لر اية الموهووين والمتفوقين .مان ,ااردن.
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ح ا ع ,سنا .)0110(.سيكولوجية اإلبداع تعريف وتنميت وقياس لدى األطفال .القاهرة :دار الفكر
العروي.
الحراحشة ,كوثر .)0119(.أثر استخدام األلعاب التعليمية فطي تطدريس العلطوم فطي اكتسطاب المفطاهيم
العلميططة وتنميططة التفكيططر اإلبططداعي واتجاهططات طالبططات المرحلططة األساسططية نحططو العلططم .رسررالة

دكتوراة ثير منشورة .امعة اليرمول ,اارود ,ااردن.
الحرورري ,خالررد .)0101(.أثططر الططتعلم النشططط فططي التحصططيل واالتجططاه نحططو مططادة الفيزيططاء لططدى طططالب
الص طف الثططاني ثططانوي بالمدينططة المنططورة .رسررالة ما سررتير ثيررر منشررورة ,امعررة طويررة ,المدينررة
المنورة ,السعودية.
الحررروت ,أنرري  .)0777(.نظريططات وب طرامج فططي تربيططة المتميططزين والموهططوبين .مرران :دار الشررروق
للنشر والتو يع.
الحريرع ,رافدة .)0101(.تربية اإلبداع .مان :دار الفكر ناشرون ومو ون.
الحلررو ,محمررد؛ وفررا ي ,ررالوع.)0111 (.علطططم الطططنفس التربطططوي :نظطططرة معاصطططرة .ط( .)2ث ر ة :آفرراق
للطوا ة والنشر.
الحمررورع ,خالررد.)0117(.أثررر ورنررام إث ار رري فرري الترويررة الوي يررة فرري تنميررة مهررارات التفكيررر احوتكررارع
والتحص رريا ل رردى الطلو ررة الموه ررووين ف رري منطق ررة القص رريم .مجلططططة الجامعططططة اإلسالمية(سلسططططلة

الدراسات اإلنسانية).129-100,)0(09.

الحمورع ,خالد؛ واإمام ,محمرد ,0101(.أوريرا).أثطر برنطامج إثرائطي قطائم علطى التطاريخ المعاصطر فطي
تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل أكاديميطا .د ارسرة لميرة مقدمرة لمرؤتمر اسرتثمار الموهورة

ودور مؤسسات التعليم :الواقع والطموحات .كلية التروية ,امعة ال قا يق ,مصر.

ثر ري فري الترويرة الوطنيرة لرا ات اهرات طلورة
الحمورع ,خالد؛ والعناتي ,ختام .)0101(.أثر ورنام إ ا

مدرسررة وررداهلل الثرراني للتمي ر فرري محافظررة ال رقررا .مجلططة جامعططة النجططاح لألبحططاث اإل نسططانية,

.299-210,)0(02
حوامرردة ,واسررم؛ والس ررمير ,محمررد؛ و ر ررادات ,محمررد .)0119(.فا لي ررة ورنررام ت رردريوي لتنميررة مه ررارات
التفكير اإودا ي لدى ينه مرن طلورة الصرف العاشرر ااساسري .مجلطة جامعطة أم القطرى للعلطوم
النفسية والتربوية.092-77,)0(7 ,
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الخالرردع ,أديررت.)0119(.سططيكولوجية الفططروق الفرديططة والتفططوق العقلططي .ط ( .)0مرران :دار وا ررا
للنشر والتو يع.
الخطيررت ,مرراا؛ والحديرردع ,منررا .)0100(.اسططتراتيجيات تعلططيم الطلبططة ذوي الحاجططات الخاصططة .ط
( .)2مان :دار الفكر ناشرون ومو ون.
الخوالرردة ,محمررد؛ ووررن ياسررين ,محمررد ,0101(.أوريررا) .فاعليطططة برنطططامج إثرائطططي فطططي تنميطططة مهطططارات
التواصططل اللغططوي لططدى الطلبططة الفططائقين فططي المرحلططة الثانويططة فططي األردن .د ارسررة لميررة مقدمررة

لم ررؤتمر اس ررتثمار الموهو ررة ودور مؤسس ررات التعل رريم :الواق ررع والطموح ررات .كلي ررة التروي ررة ,امع ررة
ال قا يق ,مصر.

الدواون ررة ,خل ررود .)0119(.فا لي ررة ورن ررام ت رردريوي للخي رراا العلم رري ف رري تنمي ررة الق رردرات اإودا ي ررة ن ررد
ااطفاا من مر ( )9-9سنوات .المجلة األردنية في العلوم التربوية .292-212,)2(2,
ديررات ,سررهيا ,0112(.نرروفمور) .معوقططات تنميططة اإلبططداع لططدى طلبططة المرحلططة األساسططية فططي مططدارس
قطططططاع غططططزة .د ارس ررة لمي ررة مقدم ررة للم ررؤتمر الث رراني لكلي ررة التروي ررة ,ال امع ررة اإس ررالمية ,ثر ر ة,

فلسطين.
الدليا اإرشادع لورام موهوة الصريفية .)0119(.مؤسسرة الملرل وردالع ي ور الره للموهورة واإوردا ,
الرياض ,السعودية.

ديكسررون ,كرراثي؛ وميررن  ,لررورين؛ وريف ر  ,مررارع ررين .)0777(.موهوبططون ولكططن فططي خطططر(.تر مررة:
وشير العيسروع ,تواورراهيم العقيرد ,و لري الحكمري) .الريراض :دار المعرفرة للتنميرة الوشررية (العمرا
ااصلي نشر في ام .)0771
راثت ,فرحان؛ والعدا ,ادا ,0101(.أوريرا) .هندسة تفكيطر الموهطوبين وأثرهطا علطى تنميطة التفكيطر
اإلبططداعي لططديهم .د ارسررة لميررة مقدمررة لمررؤتمر اسررتثمار الموهوررة ودور مؤسسررات التعلرريم :الواقررع
والطموحات .كلية التروية ,امعة ال قا يق ,مصر.

الرافعي ,يحيرا .)0111(.أثر بعض مبطاد الحلطول االبتكاريطة للمشطكالت وفطق نظريطة تريطز()TRIZ

في تنمية التفكير االبتكاري لدى عينة من الموهوبين في الصف األول ثانوي بمنطقطة عسطير.

رسالة دكتوراة ثير منشورة ,امعة أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.

الروسرران ,فرراروق .)0110(.سططيكولوجية االطفططال غيططر العططاديين .ط ( .)2مرران :دار الفكررر ناشرررون
ومو ون.
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روشرركا ,الكسررندر .)0797(.اإلبططداع العططام والخططاص(.تر مررة :ثسرران وررد الحرري أوررو ح ررر ) ,سلسررلة
الم المعرفة ,الكويت :الم ل

الوطني للثقافة والفنون واآلدات.

يتون ,ايش .)0119(.أساليب تدريس العلوم .ط ( .)9مان :دار الشروق للنشر والتو يع.
يتررون ,ررايش .)0101(.االتجاهططات العالميططة المعاصططرة فططي منططاهج العلططوم وتدريسططها .رام اهلل :دار
الشروق للنشر والتو يع.
سوحي ,نسرين .)0111(.فعالية وحدة مقترحة عن الكوارث الطبيعية في تنمية اتخاذ القرار واالتجطاه
نحطو الكطوارث لططدى تلميطذات الصططف الثطاني متوسطط بمدينططة مكطة المكرمططة .رسرالة دكتروراة ثيررر

منشورة .كلية التروية للونات ,مكة المكرمة ,السعودية.
السررخيني ,أيمررن .)0119(.تصططميم برنططامج تعليمططي قططائم علططى الكططورت والكشططف عططن أثططره فططي فهططم
المقروء بالمستويين الناقد واإلبداعي لدى طلبة الصف العاشطر األساسطي .رسرالة دكتروراة ثيرر
منشورة .امعة اليرمول ,اارود ,ااردن.
س رررور ,ل رري ,0101(.أثس ررط ) .فاعليططططة اسططططتراتيجية مقترحططططة فططططي تنميططططة القططططدرة علططططى تططططأليف
المشططكالت الرياضططية واالتجططاه نحططو حططل المشططكالت لططدى طططالب التعلططيم األساسططي فططي ضططوء

الدراسطات الدوليطة  .TIMSS & PISAد ارسرة لميرة مقدمرة للمرؤتمر العلمري العاشرر لل معيرة
المصرية لتروويات الرياريات .امعة ين شم  ,مصر.
الس رررور ,نادي ررا .)0112 (.مطططدخل إلطططى تربيطططة المتميطططزين والموهطططوبين .م رران :دار الفك ررر ناش رررون
ومو ون.
سعادة ,ودت .)0117(.المنهاج المدرسي للموهوبين .مان :دار الشروق للنشر والتو يع.
سعادة ,ودت .)0100(.تدريس مهارات التفكير .مان :دار الشروق للنشر والتو يع.
سررعادة ,ررودت؛ و قررا ,ف روا ؛ وشرريتة ,ميررا؛ و امررا ,م رردع؛ وأوررو رقرروت ,هرردى .)0100(.الططتعلم
النشط بين النظرية والتطبيق .ط ( ,)0مان :دار الشروق للنشر والتو يع.
سعيد ,سعاد .)0111(.أثر برنامج تعلمي في التربية اإلسالمية مسطتند إلطى نظريطة الطذكاء االنفعطالي

في تنمية مفهوم الذات ودافعيطة الطتعلم لطدى طلبطة المرحلطة األساسطية العليطا فطي األردن .رسرالة

دكتوراة ثير منشورة ,امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
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السكاكر ,ودالع ي  .)0100 (.أثر برنامج تدريبي مستند إلى استراتيجيات الحل اإلبداعي للمشكالت
المستقبلية في تنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفي والمهارات القيادية لدى الطلبة
الموهوبين .رسالة دكتوراة ثير منشورة .امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
السررلمي ,وررد العررالي .)0117( .أثططر اسططتخدام العططروض التقديميططة فططي التحصططيل الدراسططي فططي مططادة
النحو واالتجاه نحوهطا لطدى ططالب الصطف األ ول ثطانوي بالعاصطمة المقدسطة .رسرالة ما سرتير
ثير منشورة .امعة أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.
سررليمان ,ورردالرحمن؛ وأحمررد ,صررفا  .)0110( .المتفوقططون عقليططا خصائصططهم ,اكتشططافهم ,تططربيتهم,
مشكالتهم .القاهرة :مكتوة ه ار الشرق.
السنوا ,ودالع ي  .)0112(.مقيا

ات اهات المتعلمين الكوار نحو محو اامية .مجلة كلية التربية:

امعة أسيوط.090-009,)0(07.
سيف ,خيرية .)0112(.فعالية استراتي ية قا مة لا التعلم الونا ي في تنميرة تحصريا طرالت المرحلرة
المتوسطة في الهندسة ,مجلة العلوم التربوية والنفسية.029-002,)2(2 ,
شرراهين ,رروني؛ و ايررد ,حنرران.)0117(.اإلبططداع :دارسططة فططي األسططس النفسططية واالجتماعيططة والتربويططة
لظاهرة اإلبداع اإل نسانية .مان :دار الشروق للنشر والتو يع.
الشررعيلي ,لرري؛ والغررافرع ,لرري.)0111(.أثررر اسررتخدام نمررو

الررتعلم الونررا ي لررا التفكيررر اإورردا ي

لر رردى طلو ر ررة الص ر ررف الث ر رراني ثر ررانوع العلم ر رري وس ر ررلطنة م ر رران .المجلطططططة األردنيطططططة فطططططي العلطططططوم

التربوية.22-02,)0(0.
شواشرة ,اطف .)0119 (.فا لية ورنام في اإرشاد الترووع في استثارة دافعيرة اإن را لردى طالرت
يعرراني مررن ترردني الدافعيررة فرري التحصرريا الد ارسرري (د ارسررة حالررة) .مجلطططة البحطططث اإلجرائطططي فطططي

التربية :امعة العروية المفتوحة.02-0,)0(0 ,
الشرريخ ,سررليمان .)0101 (.سطططيكولوجية الفطططروق الفرديطططة فطططي الطططذكاء .ط ( .)0مرران :دار الميس ررة
للنشر والتو يع والطوا ة.
صررال  ,رو ررة,0111 (.أثسررط ) .فاعليطططة برنطططامج إثرائطططي فطططي االقتصطططاد المنزلطططي لتنميطططة التفكيطططر
االبتكططاري للموهوبططات .د ارسررة لميررة مقدمررة للمررؤتمر العلمرري اإقليمرري للموهوررة ,مؤسسررة الملررل
ودالع ي ور اله لر اية الموهووين .دة ,السعودية.
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صوحي ,تيسير .)0770(.الموهبة واإلبداع :طرائق التشخيص وأدوات المحسوبة .مان :دار اشراق
للنشر والتو يع.
صوحي ,تيسير؛ وقطامي ,يوسرف .)0770(.مقدمة فطي الموهبطة واإلبطداع .ويرروت :المؤسسرة العرويرة
للدراسات والنشر .مان :دار فار للنشر والتو يع.
صوحي ,منصور ,0101(.روحع) .تجربة ميدانية في حل المشكالت المسطتقبلية بالمدينطة المنطورة.
ورقة ما مقدمة للملتقا الخلي ي ااوا لر اية الموهووين .صاللة ,مان.
الصررمادع ,محررارت ,0101(.أوريررا).أثططر تططدريب طلبططة الصططف العاشططر علططى اسططتراتيجية اوزبططرون-
بططارنس :الحططل اإلبططداعي للمشططكالت فططي تحسططين قططدراتهم علططى حططل المسططائل الهندسططية .د ارسررة
لمية مقدمة لمؤتمر استثمار الموهوة ودور مؤسسات التعليم :الواقع والطموحرات .كليرة الترويرة,

امعة ال قا يق ,مصر.

الصررمادع ,محررارت؛ والصررمادع ,يحي را .)0117(.أثررر ورنررام ترردريوي قررا م لررا نمررو

أو وررورن –

و ررارن  :الح ررا اإو رردا ي للمش رركالت ف رري تنمي ررة المه ررارات ف رروق المعرفي ررة ف رري الريار رريات ل رردى

طالو ررات المرحل ررة ااساس ررية العلي ررا ف رري ااردن( .النس ررخة اإلكتروني ررة) .مجلططططة علططططوم إنسططططانية
 .)20(9,تر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررم اسر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتر ا ه فر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رري 0100/01/02م لر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررا ال ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراوط
http://www.ensanyat.com/vb1/showthread.php?t=1469.
الصرمادع ,ميرا؛ ودوانيررة ,خلرود ,0112(.تمرو ) .أثططر برنطامج تططدريبي للحططل اإلبطداعي للمشططكالت علططى
تنميططة سططلو اإلنتططاج اإلبططداعي والسططمات الشخصططية لططدى طلبططة الصططف السططابع األساسططي

الموهطوبين والعطاديين فطي مطدارس وزارة التربيطة والتعلطيم .د ارسرة لميرة مقدمرة لمرؤتمر العلمري
العرورري لر ايررة الموهررووين والمتفرروقين ر ايررة الموهررووين والموررد ين أولويررة

العولمة  .مان ,ااردن.

رويررة فرري صررر

ص روافطة ,وليررد .)0112( .أثططر التططدريس بطريقتططي حططل المشططكالت والخ طرائط المفاهيميططة فططي اكتسططاب المفططاهيم
العلميططة وتنميططة مهططارات التفكيططر اإلبططداعي واالتجاهططات العلميططة لططدى الطلبططة .رسررالة دكترروراة ثيررر منشررورة,
امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان  ,ااردن.
الصويركي ,محمد .)0111(.أثر استخدام ورنام قا م لا االعرات اللغويرة ومهرارات التعويرر الشرفهي

لرردى تالمير الصررف ال اروررع ااساسرري فرري ااردن .مجلططة العلططوم التربويططة والنفسططية-17,)2(9 ,
.72

119

الرويان ,صال .)0111(.أثرر د ارسرة الطرالت الموهرووين والمرحلرة المتوسرطة لورنرام إث ار ري فري مرادة
العلوم لا ات اهاتهم نحو العلوم .المجلة التربوية بجامعة الكويت.019-027,)22(02,

آا ررامر ,حنرران .)0119(.فاعليططة برنططامج  TRIZفططي تنميططة المشططكالت الرياضططية إبططداعيا وبعططض

مهارات التفكير اإلبطداعي ومهطارات التواصطل الرياضطي للمتفوقطات مطن الصطف الثالطث متوسطط.

رسالة دكتوراة ثير منشورة ,امعة الملل ودالع ي  ,دة ,السعودية.
العورادع ,يررن .)0119(.أثططر برنططامج تعليمططي قططائم علططى نمططوذج حططل المشططكالت اإلبططداعي فططي تنميططة

مهططارات التفكيططر اإلبططداعي لططدى الطلبططة الموهططوبين ذوي صططعوبات الططتعلم .رسررالة دكترروراة ثيررر

منشورة ,امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
ود ال ليا ,صالل ,0112(.يوليو) .أثر برنامج تدريبي على تنميطة مهطارات التفكيطر اإلبطداعي لطدى
الطلبططة الموهططوبين بالمرحلططة االبتدائيططة بمكططة المكرمططة .د ارسررة لميررة مقدمررة للمررؤتمر العلمرري
العروي الراوع لر اية الموهووين والمتفوقين :مؤسسة الملل ود الع ي ور اله لر ايرة الموهرووين
والم ل

العروي للموهووين والمتفوقين ,مان ,ااردن.

ورردالعاا ,حس ررن .)0119(.التربيطططة اإلبداعيطططة ضطططرورة وجطططود .ط ( .)0مرران :دار الفك ررر ناش رررون
ومو ون.
ودالالت ,أسما  .)0119(.فاعليطة برنطامج تطدريبي لتنميطة الطذكاء االنفعطالي فطي التكيطف االكطاديمي

واالجتماعي وفي االتجاهات نحو المدرسة لدى الطلبة الموهوبين في األردن .رسالة دكتوراة ثير

منشورة ,امعة مان العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
وررداهلل ,ررادا ,0101(.أوريررا) .الموهبططة إشططكالية المفهططوم وتعططدد المصطططلحات .ورقررة لميررة مقدمررة
لم ررؤتمر اس ررتثمار الموهو ررة ودور مؤسس ررات التعل رريم :الواق ررع والطموح ررات .كلي ررة التروي ررة ,امع ررة
ال قا يق ,مصر.
العتوم ,دنان؛ وال رال ,ودالناصر؛ ووشار ,موفرق .)0119(.تنمية مهارات التفكيطر :نمطاذج نظريطة
وتطبيقات عملية .مان :دار المسيرة للنشر والتو يع.
العتيوي ,ونردر .)0100(.أثطر اسطتخدام حقيبطة تعليميطة الكترونيطة علطى التحصطيل الدراسطي واتجاهطات
نحو الرياضيات لدى ططالب المرحلطة المتوسططة .رسرالة دكتروراة ثيرر منشرورة .امعرة أم القررى

مكة المكرمة ,السعودية.
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سرريرع ,أحمررد .)0117(.فاعليططة اسططتراتيجية تدريسططية قائمططة علططى المقارنططة فططي التحصططيل الدراسططي
واالتجاه لدى تالميذ الصف األ ول متوسط نحطو الجغرافيطا .رسرالة دكتروراة ثيرر منشرورة .امعرة

أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.
العصيمي ,خالد .)0101(.دور احدارة المدرسية في د م احوتكار لدى الطلورة .مجلة جامعة أم القرى
للعلوم التربوية واإل نسانية.029-092,)0(0,
فانة,

و؛ والخ اندرا ,نا لرة .)0117( .التدريس الصفي بالطذكاءات المتعطددة .ط ( .)0مران :دار
المسيرة للنشر والتو يع.

العقيررا ,محمررد .)0100(.أثطططر اسطططتخدام أنشططططة علميطططة إثرائيطططة مقترحطططة فطططي تنميطططة عمليطططات العلطططم
التكاملية والتفكير اإلبداعي لدى التالميذ الموهوبين في المرحلة االبتدائية .رسالة دكتوراة ثير

منشورة .امعة الملل سعود ,الرياض ,السعودية.
لرري ,حسررام .)0101(.فاعليطططة برنطططامج قطططائم علطططى نظريطططة الطططذكاءات المتعطططددة فطططي تنميطططة التفكيطططر
االبتكاري لتالميذ المرحلة االبتدائية .رسالة دكتوراة ثير منشورة .كلية التروية وقنا ,السعودية.
يسا ,رامر .)0119(.فاعلية برنامج تدريبي مقترح لتنمية التفكير اإلبداعي لدى عينة مطن طلبطة
مرحلططة البكططالوريوس فططي الجامعططة األردنيططة .رسررالة ما سررتير ثيررر منشررورة .ال امعررة ااردنيررة,
مان ,ااردن.
الفريحرات ,مررار .)0112(.أثططر برنططامج قططائم علططى نمططوذج أوزبططورن لحططل المشططكالت اإلبططداعي فططي
تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المركز الريادي في محافظة عجلون .رسرالة دكتروراة

ثير منشورة .امعة اليرمول ,اارود ,ااردن.
القاررري ,رردنان ,0111(.أثسررط ) .درجططة فاعليططة برنططامج حططل المشططكالت المسططتقبلية فططي تطططوير
القدرات اإلبداعية ومهارات التفكير العليا لدى عينة من الطلبة الموهطوبين بالمرحلطة اإلعداديطة
بمملكططة البحططرين .د ارسررة لميررة مقدمررة للمررؤتمر العلمرري اإقليمرري للموهوررة تحررت نروان ر ايررة

الموهوة :تروية من أ ا المستقوا  .دة ,السعودية.
القوررالي ,يحيرا .)0117(.فاعليططة برنططامج إثرائططي قططائم علططى األ لعططاب الذكيططة فططي تطططوير مهططارات حططل

المشكالت والدافعية لإلنجاز لدى الطلبة المتفوقين في السعودية .رسالة دكتوراة .امعرة مران

العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
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القر رران ,ورردال ليا .)0112(.أثططر برنططامج تعليمططي مسططتند إلططى نظريططة سططتيرنبرث الثالثيططة لتحسططين

مستوى اتخاذ القرار لدى طلبة الصف األ ول الثانوي .رسالة دكتوراة ثير منشورة .امعة مران

العروية للدراسات العليا ,مان ,ااردن.
القريطي ,ودالمطلت .)0112(.سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم .ط (.)2القاهرة :دار
الفكر العروي.
قطامي ,نايفرة .)0101(.مناهج وأسطاليب تطدريس الموهطوبين والمتفطوقين .مران :دار المسريرة للنشرر
والتو يع.
قطامي ,يوسف .)0779(.سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي .مان :دار الشروق للنشر والتو يع.
قطنرراني ,محمررد؛ ومري يررق ,هشررام .)0117(.تربيططة الموهططوبين وتنميططتهم .مرران :دار الميس ررة للنشررر
والتو يع.
قطيط ,ثسان .)0100(.حل المشكالت إبداعيا .مان :دار الثقافة للنشر والتو يع.
الكويسرري ,وهيررت؛ والرردهراع ,صررال  .)0111(.المططدخل فططي علططم الططنفس التربططوي .ااروررد :دار الكنرردع
للنشر والتو يع.

الل نة العليا لسياسة التعلريم .)0791(.وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السطعودية ,الريراض:
و ارة التروية والتعليم.

لورع ,لي .)0112(.فا لية استراتي ية تاوا لتعليم مارات التفكير العليرا :د ارسرة مقارنرة .مجلطة العلطوم
التربوية والنفسية.91-29,)0(2 ,
المالكي ,ودالملل .)0101(.فاعلية برنامج تدريبي مقتطرح علطى اكتسطاب معلمطي الرياضطيات بعطض
مهطارات الطتعلم النشطط وعلطى تحصطيل واتجاهططات طالبهطم نحطو الرياضطيات .رسرالة دكتروراة ثيررر

منشورة .امعة أم القرى مكة المكرمة ,السعودية.
محمررد ,صررالل الرردين ,0111(.أثسررط ) .تقططدير الططذكاء النططاجح وعالقتط بالتوافقيططة لططدى عينطة مططن
الفائقين والغيطر فطائقين( برنطامج إرشطادي مقتطرح) .د ارسرة لميرة مقدمرة إلرا المرؤتمر اإقليمري

للموهوة ,دة ,السعودية.
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محمد ,ادا .)0112( .سيكولوجية الموهبة .القاهرة :دار الرشاد.
مرترا ,صال  .)0119(.أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حطول المشطكالت علطى التحصطيل
وأنمططاط الططتعلم والتفكيططر واالتجططاه نحططو مططادة العلططوم لططدى تالميططذ المرحلططة اإلعداديططة .رسررالة

ما ستير ثير منشورة ,امعة أسيوط ,مصر.
المرشررود ,أحمررد  .)0117(.أثططر اسططتخدام برمجيططة تعليميططة مقترحططة علططى التحصططيل الدراسططي لطلبططة
الصططف األ ول ثططانوي فططي مططادة التوحيططد واتجاهططاتهم نحوهططا فططي مدينططة مكططة المكرمططة .رسررالة
ما ستير ثير منشورة .امعة أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.
المش ررفي ,انش ررال .)0112(.فاعليطططة برنطططامج مقتطططرح لتنميطططة كفايطططات تعلطططيم التفكيطططر اإلبطططداعي لطططدى
الطالبططات المعلمططات بكليططة ريططاض األطفططال .رسررالة دكترروراة ثيررر منشررورة .امعررة اإسرركندرية,
اإسكندرية ,مصر.
المطرفي,ثررا ع .)0111 (.أثططر اسططتخدام نمططوذج الططتعلم البنططائي فططي تططدريس العلططوم علططى التحصططيل

واالتجططططاه نحططو المططادة لططدى طططالب الصططططف الثالطططططث المتوسططططط .رسررالة ما سررتير ثيررر منشررورة,
امعة أم القرى ,مكة المكرمة ,السعودية.

معا يني ,أسامة ,0119(.مرار ) .الخيارات التربوية لرعاية الموهوبين .د ارسرة نظريرة مسرحية مقدمرة
للمؤتمر الساد

لو ار التروية والتعليم العرت ,الرياض ,السعودية.

المكاوع ,محمد؛ وفت اهلل ,منر ور .)0110(.أثر برامج تعليمية مقترحة على التحصيل واالتجاه نحطو

المواد الدراسية وتنمية الموهبة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي فطي ضطوء المطدخل الكلطي.

دراسة مود ه في المرك القومي للوحو الترووية والتعليمية ,مصر.
المنتشرررع ,وررداهلل ,0119(.مررايو) .متطلبططات الجططودة فططي بطرامج رعايططة الموهططوبين بالمملكططة العربيططة
السطططعودية .ورق ررة م ررا مقدم ررة للق ررا ال ارو ررع ش ررر لل معي ررة الس ررعودية للعل رروم الترووي ررة والنفس ررية
واح تما ية تحت نوان ال ودة في التعليم  .الرياض ,السعودية.

المهنررا ,وررداهلل ,0111( .أثسررط ) .درجططة ممارسططة المعلمططين للخصططائص المحفططزة لإلبططداع .د ارسررة
لميررة مقدمررة للمررؤتمر العلمرري اإقليمرري للموهوررة تحررت ن روان ر ايررة الموهوررة :ترويررة مررن ا ررا
المستقوا  .دة ,السعودية.
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الن رردع ,أحم ررد؛ و ارش ررد ,ل رري؛ و و رردالهادع ,من ررا .)0110(.تطططدريس العلطططوم فطططي العطططالم المعاصطططر:
المدخل في تدريس العلوم ,القاهرة :دار الفكر العروي.
الن ر ر ر ررافع ,و ر ر ر ررداهلل؛ والق ر ر ر رراطعي ,و ر ر ر ررداهلل؛ والر ر ر ر ررويان ,موس ر ر ر ررا؛ والح ر ر ر ررا مي ,مطل ر ر ر ررق؛ والس ر ر ر ررليمان,
ال روهرة .)0111(.برنامج الكشف عن الموهوبين ورعايتهم .السرعودية ,الل نرة الوطنيرة للتعلريم
ومدينه الملل ودالع ي للعلوم والتقنية.
الو رة ,لي ,0112( .ديسمور) .رعاية الموهطوبين الواقطع والمطأمول ,ورقرة مرا مقدمرة للقرا العلمري
ااوا لر اية الموهووين .الرياض ,السعودية.
وهوة ,محمد .)0119(.الموهوبون والمتفوقون :أساليب اكتشافهم ورعايتهم .اإسركندرية :دار الوفرا
لدنيا الطوا ة النشر.
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مالحق الدراسة
أوال

أنمو

موافقة ولي اامر إ ار اختوارات الكشف.

ثانيا

أنمو

من خطاوات إدارة الموهووات وااحسا لمدار المرحلة المتوسطة.

ثالثا

أسما السادة المحكمين للورنام اإث ار ي.

رابعا

أسما السادة المحكمين لمقيا

احت اة نحو الورنام اإث ار ي.

خامسا

الصورة ااولية لمقيا

احت اة نحو الورنام اإث ار ي.

سادسا

الصورة النها ية لمقيا

احت اة نحو الورنام اإث ار ي.

سابعا

الورنام اإث ار ي.
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أوال :أنموذج موافقة ولي األمر إلجراء اختبارات

الكشف.

146

وسم اهلل الرحمن الرحيم
حفظه اهلل

المكرم ولي أمر الطالوة /
السالم ليكم ورحمة اهلل ووركاته
في رو ر اية المملكة العروية السعودية وأونا ها الموهووين؛ لونا

ووعد
قلية وا ية موتكرة ,وشخصيات وا دة

متمي ة ,تسعا لخدمة الدين والوطن .تتقدم طالوات الما ستير في المرك الوطني اوحا

الموهوة واإودا

و امعة الملل فيصا والتعاون مع إدارة الموهووات وااحسا  ,وتقديم ورنام إث ار ي صيفي للطالوات الموهووات
من المرحلة المتوسطة ,و لل ود ا من  9/02إلا  9/00؛ وونا

ليه يتو ت تطويق مقايي

حديثة للكشف

ن الطالوات الموهووات من ه ة المرحلة ,ويسرنا أن نحيطكم لما وأن أونتكم هي إحدى المرشحات لخوض
ه ا احختوار ,و ليه نأما منكم التكرم الموافقة لا إ ار ه ة احختوارات لاللتحاق والورنام الصيفي و امعة
الملل فيصا.
شاكرين سلفا حسن تعاونكم
موافق

توقيع ولي اامر:

ثير موافق
ويانات الطالوة :
احسم الروا ي
الهاتف
الوريد اإلكتروني
طالوة الما ستير:
واهر ونت ودالع ي السلطان

مديرة إدارة الموهووات:

ا شة العتيوي

147

أنمو

(ترشي المعلمات)

ترشي

الطالوة الحاصلة

لا مستوى  %71فما فوق
المدرسة:

احسم الروا ي:

التالي:

ي تي المعلمة  :فيما يلي وعض السمات السلوكية المتمي ة للطالوات في الم احت التالية ,نر و تعو ته وفقا للمقيا
الصفة

ه ة الصفة ح تنطوق

ناد ار ما نالحظ ه ة الصفة

نالحظ ه ة الصفة في معظم ااوقات

دا ما نالحظ ه ة الصفة

الدر ة المستحقة

0

0

2

2

الصفات اإودا ية

م

الدر ة

صفات الدافعية

م

0

محت لالستطال  ,يسأا ن كا شي

0

يسعا إلا اتقان أع ما يكلف وه

0

يعرض أفكار وحلوا لمشاكا ومسا ا متعددة

0

ين

من اا ماا الروتينية

2

يعور ن رأيه و رأة

2

يحتا إلا القليا من الح

2

يسعا إتمام مله وحرا شديد

2

يتمي وسر ة الوديهة وسعة الخياا

2

يفرا العما ومفردة

1

يتمتع ورول الد اوة والطرفة

1

يهتم وأمور الكوار التي ح يودع من هو في سنه أع اهتمام لها

9

مرهف الح

وسريع التأثر اطفيا

9

يتصف والح م

9

لديه إحسا

فني (يت وق ااشيا ال ميلة)

9

يحت تنظيم ااشيا والعيش وطريقة منظمة

7

يتمي والنقد الونا

7

يفرق وين ااشيا الحسنة وال يدة

2

لا قدر الي من الشغف حكتشاف الغامض

م مو در ات الصفات اإودا ية
م
0

الصفات القيادية
كف في تحما المسؤوليات
وثقة و رأة أمام اآلخرين

إتمام مله

م مو در ات صفات الدافعية
الدر ة

الصفات التعليمية

م
0

يمتلل حصيلة لغوية ومصطلحات تفوق مستوى مرة

0

يمتلل حصيلة كويرة من المعلومات في مواريع شتا
يتصف وسر ة وقوة ال اكرة

0

يتحد

2

محووت من قوا مال ه

2

2

يألفه اآلخرون

2

يحلا الوقا ع ويتوقع النتا

2

يعور ما يدور في خاطرة وورول

2

يلم ووعض القوا د التي تسا د لا احستنتا

1

يتمتع والمرونة

1

يرى ااشيا من وايا مختلفة

9

يفرا الحياة اح تما ية

9

يحت الق ار ة والمطالعة لمواريع تفوق سنه

9

يهيمن لا من حوله ويدير اانشطة التي يشارل

9

7

يشارل في اانشطة المدرسية

01

ينس م وسهولة مع اآلخرين في العما ال ما ي

فيها

م مو در ات الصفات القيادية

الدر ة

يقي

ويحلا اامور المعقدة

م مو در ات الصفات التعليمية

الدر ة
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ثانيا :أنموذج من خطابات إدارة الموهوبات باألحساء لمدارس
المرحلة

المتوسطة.
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ثالثا :أسماء السادة المحكمين للبرنامج

اإلثرائي.

م

احسم

الدر ة العلمية

مكان العما

0

اوتسام العامر

ما ستير

ر يس ر ررة قس ر ررم إشر ر رراف الفي ي ر ررا و ر ررشدارة التروي ر ررة

0

إمام مصطفا

أستا مشارل

2

تيسير خ ا له

أستا مسا د

2

خلود السلطان

ما ستير

والتعليم وااحسا

أسر ررتا مشر ررارل وواح ر ر
اوحر ر ررا

فر رري المرك ر ر الر رروطني

الموهور ر ررة واإور ر رردا و امعر ر ررة الملر ر ررل

فيصا
أسر ررتا مسر ررا د وواح ر ر
اوحر ر ررا

فيصا
2

كريا حا

فر رري المرك ر ر الر رروطني

الموهور ر ررة واإور ر رردا و امعر ر ررة الملر ر ررل

مشرفة وشدارة الموهووات وااحسا

أستا مشارل

رو هي ة تدري

و امعة أم القرى

1

صال الرويان أستا مشارل

رو هي ة تدري

و امعة الملل سعود

9

لي وركات

أستا مشارل

رو هي ة تدري

و امعة أم القرى

9

فاطمة ال اسم

أستا مسا د

رو هي ة تدري

و امعة الخلي العروي

7

لينا أوو صفية

أستا مسا د

رو هي ة تدري

و امعة الدمام

 01مشارع الدهام

وكالوريو

 00منصور صوحي ما ستير

مدير إدارة الموهووين وااحسا
معلم موهووين مفر والمدينة المنورة

 00ندى اليوسف

ما ستير

رو هي ة تدري

و امعة الملل فيصا

 02نورة السليمان

أستا مشارل

رو هي ة تدري

و امعة الملل سعود

 02يسرى وود

أستا مسا د

رو هي ة تدري

و امعة الملل فيصا

151

رابعا :أسماء السادة المحكمين لمقياس االتجاه نحو البرنامج اإلثرائي.
م

احسم

الدر ة العلمية

مكان العما

0

تيسير خ ا له

أستا مسا د

أسررتا مسررا د وواح ر

0

شيخة ال نيد

ما ستير

فرري المرك ر الرروطني اوحررا

الموهوة واإودا و امعة الملل فيصا
رو هي ة تدري

و امعة الخلي العروي

2

صال الرويان أستا مشارل

رو هي ة تدري

و امعة الملل سعود

2

ودالناصر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررر أستا مسا د

أسررتا مسررا د وواح ر

أمين

فرري المرك ر الرروطني اوحررا

الموهوة واإودا و امعة الملل فيصا
فرري المرك ر الرروطني اوحررا

2

ال أيوت

أستا مسا د

أسررتا مسررا د وواح ر

1

يسا قوقوت

أستا مسا د

رو هي ة تدري

9

فتحي أووناصر

أستا مسا د

أسررتا مسررا د وواح ر

9

لينا أووصفية

أستا مسا د

رو هي ة التدري

و امعة الدمام

7

محمد ال غيمان أستا مسا د

رو هي ة التدري

ساوق و امعة الملل فيصا

الموهوة واإودا و امعة الملل فيصا

و امعة محمد خرير
فرري المرك ر الرروطني اوحررا

الموهوة واإودا و امعة الملل فيصا

قسم لم النف

 01محمود كاشه

أستا مشارل

ري

 00يسرى وود

أستا مسا د

أسررتا مسررا د وواح ر

الترووع وكلية التروية ودمنهور
فرري المرك ر الرروطني اوحررا

الموهوة واإودا و امعة الملل فيصا
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خامسا :الصورة األولية لمقياس االتجاه نحو البرنامج اإلثرائي.
العوارة

م

در ة التحقق
موافق
ودر ة كويرة

0

ثقة الية ونفسي

منحني احنرمام للورنام
أكثر من ع قوا.

عا أفكارع أكثر انفتاحا.

0

انرمامي للورنام

2

أرى أن استراتي يات التدري

المتوعة في

الورنام نمت االفة ويني ووين ميالتي.
2

انرمامي للورنام

علني أكثر قدرة لا

إيصاا أفكارع لرخرين.
2

ساهم الورنام في تنمية رثوتي في الق ار ة
واحطال .

1

اد الورنام من اهتمامي والقرايا المعاصرة.

9

المادة العلمية المقدمة في الورنام مهمة
والنسوة لي.

9

أشعر والحا ة إلا تعلم الم يد من أنشطة
الورنام .

7

مكنني الورنام من ورع خطة لمية لتنفي
فكرة ديدة.

 01دفعني الورنام للوح

ن القدرات التي أتمي

وها ن ثيرع.
 00ح يختلف ن أع ورنام إث ار ي آخر
انرممت له.
 00سا دني احنرمام للورنام في الوصوا إلا

موافق

ثير موافق

التحكيم
ح أ رف

مناسوة

ثير
مناسوة

المالحظات
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المعلومات من مصادر متعددة.
 02تدفعني مناشط الورنام لإلودا واحكتشاف.
 02ح أشعر وأع تغير في نمط تفكيرع من
التحاقي والورنام .
 02أشعر وخسارة كويرة ند تغيوي ن أحد
اللقا ات.
 01ح أفكر في احنرمام اع ورنام إث ار ي آخر.
 09الورنام مما ومعقد.
 09أشعرني الورنام واإحواط والع

.

أفكار متنو ة
ا
 07أنشطة الورنام تترمن
ومشوقة.
 01منحني الورنام قدرة أكور لا التعاما مع
قرايا التعلم المختلفة.

 00طرق التقويم المتوعة في الورنام متنو ة
وتال مني.
 00أ تقد أن مناشط الورنام ت ار ي وشكا يد
الفروق الفردية.

 02ساهم الورنام

في فهمي للعالم المحيط

وي وشكا أ مق.
 02أحت المشاركة في الورنام مرة أخرى.
 02أرى أن مناشط الورنام تكسر من الروتين
والملا.
 01الورنام

ديم الفا دة .

 09أنشطة الورنام تتحدى قدراتي.
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 09أشعر وأنني لست وحا ة إلا لل الورنام .
 07المادة العلمية المقدمة كانت سهله والنسوة لي.
لا تحقيق أدا أفرا في

 21سا دني الورنام
موا هة المشكالت.

 20معظم مناشط الورنام ت
20

علني الورنام

ني.

أستخدم أسلووا منظما في

موا هه المشكالت.
22

لا ميع الودا ا التي

علني الورنام أرك

قد تصل لحا المشكلة.
22

علني الورنام أنظر إلا اامور من وايا
متعددة .

 22انرمامي للورنام

اد من قدرتي لا التفكير

والتخيا العلمي.
21

علني الورنام أكثر تقوال للنتا

وغض

النظر ن اإخفاقات التي توا هني.
 29الورنام مفيد وممتع.
29

ادني الورنام اهتماما ودراسة الوي ة المحلية
توامكاناتها.

27

علني الورنام أكثر انفتاحا وتقوال افكار
اآلخرين.

 21أشعر أن الورنام يعما لا تلوية احتيا اتي.
20

علني الورنام أشعر أن ما نتعلمه ح القة
له والحياة الواقعية.

 20أشعر والسعادة في تطويق نشاطات الورنام .
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22

علني الورنام أفكر في حلوا ديدة اع
مشكلة.

22

علني الورنام أكثر قدرة لا التكيف مع
الوي ة.

 22منحني الورنام ثقة أكور ومقدرتي لا
اإن ا .
 21انرمامي للورنام

علني أرك

اإي اوية للنقد وأستفيد منه.

لا النظرة

156

سادسا :الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو البرنامج اإلثرائي .

مقياس االتجاه نحو البرنامج اإلثرائي

تعليمات:
ي تي الطالوة ه ا المقيا

شاركتي فيه ,يترمن المقيرا

ال ع وين يديل صمم ل مع ويانات حوا ات اهل نحو الورنام اإث ار ي ال ع
تسرع و شررون ورارة ,وأمرام كرا منهرا خمسرة اختيرارات ,المطلروت منرل أن

تقر رري كررا وررارة وتحررددع مرردى موافقتررل وورررع إشررارة ( )تحررت الموقررف الر ع يعوررر ررن أريررل فرري كررا
وارة.

ح تو د وارات صحيحة و وارات خاط ة.-ح تستغرق وقتا طويال في اختيارل لإل اوة التي تمثا ما تعتقدة ,إ أن أصدق انطوا يتمثرا واحنطورا

ااوا.

-ح يو د وقت محدد لإل اوة.

الباحثة
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در ة التحقق
موافق ودر ة كويرة

أفكار ومعلومات متنو ة ومشوقة.
ا
 2أنشطة الورنام تترمن
 2أسهم الورنام

في تعميق فهمي للعالم المحيط وي.

 2المادة العلمية المقدمة كانت سهلة والنسوة لي.
 1أسهم الورنام في يادة اهتمامي ودراسة الوي ة المحلية توامكاناتها.
 9أسهم الورنام في يادة رثوتي تواقوالي لا الق ار ة.
 9طرق التقويم المتوعة في الورنام متنو ة ومناسوة.
 7تتحدى أنشطة الورنام قدراتي.
ثانيا :السمات الشخصية واح تما ية.
0

علني الورنام أكثر تقوال افكار اآلخرين وآ ار هم.

 0أكسوني احلتحاق والورنام قدرة لا إيصاا أفكارع لرخرين.
 2منحني الورنام ثقة أكور ومقدرتي لا اإن ا .
 2أسهم انرمامي الورنام و علي أكثر تقوال للنقد الونا .
 2منحني احنرمام للورنام
1

ثقة الية والنف .

علني الورنام أكثر تقوال للفشا.

ثالثا :الدافعية.
 0يختلف الورنام الحالي ن أع ورنام آخر انرممت له.
 0أشعر وخسارة كويرة ند تغيوي ن أحد اللقا ات.
ثر ي آخر.
 2ح أفكر في احنرمام اع ورنام إ ا
 2أشعر واإحواط من انرمامي للورنام .
 2أحت المشاركة في الورنام مرة أخرى.

موافق

 0أرثت في تعلم الم يد من المورو ات المرتوطة وأنشطة الورنام .

ثير متأكد

 0قدم لي الورنام مادة لمية ات محتوى هام وحيوع.

ثير موافق

أوح :المحتوى المعرفي.

ثير موافق ودر ة كويرة

م

العوارة
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 1الورنام

ديم الفا دة والنسوة لي.

راوعا  :السمات المهارية.
 0سا دني احلتحاق للورنام
 0سا دني الورنام

لا الوصوا إلا المعلومات من مصادر متعددة.

لا تحقيق أدا أفرا في موا هه المشكالت المختلفة.
لا ميع الودا ا التي قد تصل لحا المشكلة.

2

علني الورنام أرك

2

علني الورنام أنظر إلا اامور من وايا متعددة.

 2أسهم الورنام في يادة قدرتي لا التخيا العلمي.
 1أسهم التحاقي للورنام في عا أفكارع أكثر انفتاحا.
9

علني الورنام أفكر وحلوا ديدة اع مشكلة.

9

علني الورنام أكثر قدرة لا التكيف مع اامور ال ديدة.
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سابعا :البرنامج

اإلثرائي.
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أمهية الربنامج
إن تربية املوهوبني ورعايتهم ليست ترفا فكريا أو ممارسات تربوية زائدة عن احلاجة ,إمنا هي علييية جوهريية ي أ
نظام تربو يؤمن بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتقدمي رعاية متكافئة إلفراده؛ سعيا لتحقييق المليو املتيوازن ميف افية فئيات
اجملتلف حبسب قيدرامم وإمكانيامم .ونظيرا مليا يتلييب بيل الباليب املوهيو عين أقرانيل مين سيرعة اليتعيم ,والقيدرة عييد إ ياد
احليييول والتعامييم مييف امل ييكتت امل تيفيية ,إضييافة إىل القييدرة عيييد معافيية اافكييار والتوارييم مييف ا يرين ,ف يإن مميياه
التعييييم العييام املعييدة لتحييا اغتياجييات لالبييية البيبيية املتلةييية بفئيية البيبيية العيياديني تيي اغتياجييات البيبيية املوهييوبني,
و تتوافييق مييف قييدرامم العقيييية واإلبداعييية ومعييدل الييتعيم لييديهم؛ ممييا ييان لييل ااايير البييالب ي ضييلور إبييداعامم وقييدرامم
واجتاهييامم اييو الييتعيم مييف مييرور الوقييت ,ف البييا مييا يعييا البيبيية املوهوب يون دا ييم الفييفود العادييية ميين إتقييان ا ت ييو
واملهييارات املبيوبيية مييمهم بسييرعة ,ونقييا املعيومييات الييى تتحييد قييدرامم ,إضييافة إىل اإلغبييا ؛ لسييهولة التكييالي ؛ ممييا
يييؤد ييم إىل امليييم والكييار وا تسييا اجتاهييات سيييبية اييو الييتعيم تقييودهم إىل م ييا م ا نكييبا وضييع التحفيييم
وانعدام الدافعية ليتعيم؛ فهم ي موضف يفقدهم متعة التعيم .لا يفقد اجملتلف فيرص اإلفيادة مين قيدرامم وإبيداعامم اليى
ميين يأهنا حتقيييق المهكيية والتبييور ليلاتلييف وااميية ,ليكييون عتلع يا مفييدرا ليلعرفيية و تييم مر يبا مرموقييا ي التمافسييات
العاملية.
تأسيسا عيد ما سبق تظهير أييية تقيدمي بيرام إارائيية مبميية بأسي عيليية لتيبيية اغتياجيات هيبه الفئية ,وبمياء عيييل
يس ييعد ه ييبا ال ن ييام (بتادي ييد ااقاتم ييا نم ي غياتم ييا) م يين املس ييتو الة ييا " "CPSليق ييدم إا ييارا ي ييمظم اس ييت دام أدوات
واسرتاتيايات تعييلية غديةة وبماء مما ط وفق نظرية الب اء الماجح ,دد مساعدة البيبة عيد توليد وتعيديم وتبيوير
ممتاات تتف بافدة واملمفعية ,مين يتل حتقييق تفاعيم وتكاميم بيني ا تيو املعيري املقيدم ومهيارات البحي والتفكي
والسييلات ال فييية ,باسييت دام ممظوميية " "CPSابتييداء ميين فهييم امل ييكية واييف املعيومييات املهليية غو ييا وريييالتها
بأسيو عيل ؛ لتوليد العديد من اافكار ل املألوفة؛ لتمته بتبوير وتقييم وتببيق احليول.
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فلسفة الوحدة اإلثرائية
ي ظم التبور ا ائم الب ي هده العامل اليوم ي افة امليادين واارعدة ,وي ظيم الت ي ات املتسيارعة وا نفايار املعيري ,ليدت
فاءة اإلنسيان ي غيم إ يكاليات احليياة املتايددة واملتبيورة كيا أساسييا سيتةارة سييو ل والعليم عييد اسيتلراريتل؛ ليوريول إىل غييول
امل كتت املتموعة والتكيي ميف البيئية اجارجيية وت يكييها ,ومين هيبا املمبييق تظهير أييية تقيدمي برنيام مبي عييد نظريية اليب اء المياجح
وفق مراغم و بوات غم امل كتت ببرق إبداعية "."CPS
واملتتبف لواقف العامل اليوم ييحظ تأار أفراد عتلعما با التبور وارتبااهم بتقمياتيل املتموعية ,مين وسيائم المقيم وا تفيا ت واإلعيتم
والبميياء والعليران ,والييى تعتلييد ب ييكم أو بييا ر عيييد اسييت دام مفييادر الباقيية املتلةييية ي :الييمفط وال يياز الببيعي  ,والييب يعييد نوعييا ميين
املوت البب ء؛ ملا أغدال است دامل وتداولل من تأا بالب عيد اجملتلعات واافراد ممهيا عييد سيبيم اليب ر -احلفير :-التييو البيئي ,
اقيب ااوزون ,احليرو بييني اليدول ,التفييحر ,ااميرا
قدرة امل بون ا غتياا

السييراانية .ومل يعيد يقتفيير اامير فقييط عييد ا اييار السييبية بييم تعيداه إىل ضييع

به املفادر عيد تيبية البيب املتبايد عيد الباقة من جانب دول العامل افة؛ و با بدأ العامل يفحو من غيم

التبور التكمولوج واحلكار افليم ليواجل احلقيقة الى مهر ممها.
وببلك مل يعد موضيو الباقية ميؤارا ي مسيتو رفياه اجملتلعيات الييوم واريقية تفيري الب ير اميور غييامم اليوميية فحسيب؛ بيم
أ بت ممحد أ ةر مشو وأيية متعيقا مبواضيف مف ية ليلاتلعات امل تيفة ,ولعم أ ةر الفئات تأارا هو املراهق ي مرغية استك اد
احلياة وا تسا عادات وأمنا جديدة ,فأريبح اسيت دام التقمييات املعتليدة عييد هيبه الباقيات وسييية ملسيايرة العفير ي البدايية لتمتقيم
مف مرور الوقت لتفبح وسيية ليتعب عن ا وية والبات لد معظم املراهقني؛ لبا أضحد حبةل وا ت افل لوسائم وتقميات جديدة لتوليد
الباقة وا ستلرار ي عفر التقدم والمهكة التكمولوجية أمرا ي لاية اايية.
ومن تل هبا ال نام اإلارائ املب عيد نظرية الب اء الماجح و بوات إسرتاجتية غم امل كتت ببرق إبداعيية ,نسيعد لتمليية
قدرة املوهوبات لإلغساس مب كية الباقة واست راد املستقبم؛ ببير غييول عفيرية وغديةية يبه امل يكتت؛ مميا يسياعد ي ا ت يافهم
لمقا القوة والكع لديهن مين جهية ,والقيدرة عييد تكييي اجملتليف وت يكيية مين جهية أ ير  ,مين يتل امليرور بيةت مراغيم رئيسية
متدرجيية بسييت ب يوات واض يحة بييدءا ميين اإلغسيياس بامل ييكية وتقف ي املعيومييات واحلقييائق غو ييا ,ورييو إىل حتديييد امل ييكية بفييورة
واضحة وريالة ددة ,انتقا إىل توليد العديد من اافكار حلم امل كية ,ورو إىل تبوير هبه احليول ووضف اجبط لتمفيبها ,غي
متر م مرغية ممهم بالتفك التقاريب املتلةم ي :القدرات التحيييية ,والتفك التباعد املتلةم ي :القدرات اإلبداعية ,إضافة إىل وضيف
اجبط وتمفيبها عيد أر الواقف وإقما ا رين ا واملتلةم ي :القدرات العليية.
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معايــري الربنامج
 -1أن يتليب ا تو املقدم بال نام بالعلق والتسيسم.
-2أن يتف ال نام مبمهاية التكامم املعري غي يقدم املعرفة التكاميية.
 -3أن يتكلن ال نام

ات ل تقييدية.

 -4أن يتسم ال نام بافاذبية واإلاارة والتحد ليبالبة.
-5أن يمقم ال نام البالبة من مستو املبتدئ إىل مستو اجب .
-6أن يرتبط ال نام مف غاجات وقيم اجملتلف.
-7أن يتكلن ال نام

ات مة ة ليادل.
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أهداف الربنامج
ااهداد التففييية

ااهداد العامة
أن تكتسب البالبة املعارد ااساسية ي الباقة ال لسية

أن تتقن البالبة مهارة غم امل كتت

-1أن تتلكن البالبة من البح ي موضو الباقة ال لسية.
-2أن تتلكن البالبة من استقفاء أسبا ا هتلام املتبايد بالباقة ال لسية.
-3أن تتلكن البالبة من حتييم ا اار املرتتبة عيد است دام الباقة ال لسية.
-4أن تتلكن البالبة من حتديد العيو واملعوقات ااساسية ي ا ستفادة من الباقة ال لسية.
-5أن تتلكن البالبة من تبوير أ قدر ممكن من البرق لبيادة فاءة الباقة ال لسية.
-6أن تي ييتلكن البالبي يية مي يين استك ي يياد التي ييداب امللكي يين اةاذهي ييا لتسي ييتفادة القفي ييو مي يين الباقي يية
ال لسية ي خمتي الظرود وااغوال افوية.
-1أن تتلكن البالبة من ريالة امل كية ريالة سييلة.
-2أن تتلكن البالبة من اف املعيومات من مفادر متعددة.
-3أن تتلكن البالبة من توليد عدد ب من اافكار حلم امل كية.
-4أن تتلكن البالبة من تبوير احليول املبروغة.
-5أن تتلكن البالبة من تقييم احلم.

أن توظ البالبة مهارات التفك العييا ي مواق خمتيفة.

-1أن تتلكن البالبة تقييم اإلمكانات ي املواق امل تيفة.
-2أن تتلكن البالبة من إردار غكم ي املواق امل تيفة.
-3أن تتلكن البالبة من التلييب بني املعيومات واحلقائق ذات العتقة ول ها.

أن جتيد البالبة بعض مهارات التفك اإلبداع .

-1أن تتلكن البالبة من توليد أفكار متعددة ي املوضو املبرو .
-2أن تتورم البالبة حليول متموعة ليل ا م املعروضة عييها.
-3أن تتلكن البالبة من التورم إىل غيول جديدة .

أن تكتسب البالبة

فية متبنة انفعاليا.

-1أن تكتسب البالبة الةقة بالمف .
-2أن تتلكن البالبة من التعامم مف الف م ي الظرود امل تيفة.
-3أن تتلكن البالبة من حتديد نقا القوة والكع لديها.

أن جتيد البالبة التعب عن أفكارها أمام ا رين.

أن تتقن البالبة بعض مهارات البح العيل

-1أن تتقن البالبة التحد باتبان ضلن اجمللوعات.
-2أن جتيد البالبة ا ستلا افيد.
-3أن جتيد البالبة تقدير وجهات المظر امل تيفة.

-1أن تتلكن البالبة من اإلغساس بامل كية وحتديدها.
-2أن تتلكن البالبة من اف املعيومات من مفادر متعددة.
-3أن تتلكن البالبة من است دام البباقات.
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احملتوى
المحتوى العلمي

المهارات األساسية

البحث العلمي

مهارات التفكير

المه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارات ا تما ي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

والشخصية

اي ي ي ي ييف املعيوم ي ي ي ي ييات ,مه ي ي ي ييارات التفك ي ي ي اإلب ي ي ييداع  :مراع ي ي يياة وجه ي ي ييات المظ ي ي يير اا ي ي يير ,
من نارها ..جمة
ال نام الرئي :
(الباقيية ال لسييية ,ماهيتهييا ,أسييبا
غ ي ي ييم امل ي ي ييكتت بب ي ي ييرق است دام البباقات .املرونيية ,احلساسييية ليل ييكتت ,التعام ييم م ييف الف ييم ,مه ييارات العل ييم
افل ي ي ي يياع  ,حتدي ي ي ييد نق ي ي ييا الق ي ي ييوة
اارالة.
انت ارها ,أاارها ارق زيادة فاءميا ,إبداعية ) )CPS
است داماما(
والكع .
مهارات التفك الماقد:
تابي ي يية التق ي ي ييارير ,تي ي ي يييا

اافكار.

التمظيم ,التقييم.

األساليب والقدرات
البرنامج الرئيس:
ي يهد العييامل الييوم ت ي ات سيريعة ي افية اارييعدة وامليييادين امل تيفية ,وي ظييم الةيورة املعيوماتييية وا نفاييار املعيري الييب نعارييره,
ل ييدت تملي يية الق ييدرة عي ييد اإلب ييدا ض ييرورة م يين ض ييروريات احلي يياة وم ييد م اجملتلع ييات الواا ييق إىل إنت ييا املع ييارد ور ييماعة الةقاف يية (أب ييو
جييادو2004,؛أبييو جييادو 2006 ,؛ رو ييكا1191,؛ عبييد العييال2007,؛ العفيييل 2010,؛ قبييام 2010 ,؛ املهمييا2006,؛
) .Scott, Leritz& Mumford ,2004ومين هميا تفياعد اهتليام البياغةني بتمليية وتعبييب السييو يات اإلبداعيية ليد اافيراد,
من تل علوعة واسعة من ال ام وا سرتاجتيات التدريبية الى تعىن بتملية القدرات اإلبداعية ,أ دت عيدد مين الدراسيات العيليية أن
اسييتعلال مهييارات التفك ي اإلبييداع والمليياذ وا سيرتاتيايات التعييلييية ذات العتقيية ييا ,ييا أارهييا البييالب ي حتفيييب البيبيية عيييد الييتعيم
وتكيوين اجتاهيات إ ابيية ايوه ( ,)Scott et al ,2004إضيافة إىل تيدريبهم عييد غيم امل يا م احلقيقية بفيورة أ ةير فاعييية وجيدة.
نتياة لبلك ظهرت العديد من ا سرتاتيايات التعييلية الى تسهم ي تملية اإلبدا لد البيبة.
و با الفدد يموه م من وفلان وبيقهيتو ) Kaufman& Beghetto (2007أن هبه ال ام تعىن بورول البيبة إىل
ااعلال اجارقة عيد مستو الب رية؛ واملتلةية ي إبداعات () Big C؛ إمنا تعىن هبه ال ام بتملية مهارات التفك اإلبداع بالدرجة
ااوىل؛ ومساعدة البيبة عييد حتقييق إزيازات وزاغيات ي مواجهيل م يا م احليياة اليوميية؛ لت يعرهم بالرضيا والسيعادة وا تفياء اليبا ,
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وبييبلك فهي ترتكييب عيييد املسييتو ال في لإلبييدا ( ,)Mini Cلييا يؤ ييدان إمكانييية ورييول البيبيية إىل اإلبييداعات اجالييدة عمييد
موارية التدريب وتوف فررا متعددة ومة ة ترتبط بةقافة اجملتلف الب يعاي ونل.
بيبلك اجتهييت اهتلامييات البياغةني اييو ا سيرتاتيايات اليى تسييتهدد تملييية وتعبييب القييدرات اإلبداعييية ,سيواء انييت فردييية يعييب
اادوار ,أو افلاعييية اس يرتاتيايات العف ي الييبه  ,القبعييات السييت ,وب يرام الكييورت( ,)CORTوأمنييوذ هييييدا تابييا ,وبرنييام
ريسك( ,)Rickوبرنام تريب( ,)TIRZوبرنام غم امل كتت ببرق إبداعية(.)CPS
وهماك إاا بني الباغةني عيد أن السيوك اإلبداع خي ر إىل الوجود متا تأا علوعة من املؤارات ال فية والمفسية والعقيية
وا جتلاعييية ,وبييبلك يعييد برنييام غييم امل ييكتت ببييرق إبداعييية ميين أ ةيير بيرام تملييية التفكي اإلبييداع انت ييارا (Treffinger
&Isaksen,2004).
يتلييب ال نييام بتيوازن ديمييام ي يم مرغييية مين مراغيييل ,بيني التفكي التباعيد املتلةييم ي :القيدرة عيييد ا فيرتا والتمبييؤ والت يييم
وا ت اد ,وبني التفك التقاريب الب يقوم عيد :التقييم والتحييم ليورول إىل اةاذ القرار(.)Scott et al. ,2004
لييا يتليييب هييبا ال نييام مبرونتييل؛ وبييرتك مسيياغة واس ييعة ميين اجيييارات سييت دام ا سييرتاتيايات وااسيياليب التعييلييية امل تيف يية
واملماسبة اداء املهلة؛ العف البه  ,وسكام  ,واست دام املعاي  ,والعتقات القسرية ول ها؛ وببلك فإن اافراد يبيورون علوعية
واسعة من املهارات الى ميكن تببيقها عيد افل امل كتت من :حتسني العتقات مف ا رين؛ واةاذ القيرارات؛ وإدارة امليوارد امل تيفية؛
وةبييط ااهيداد ال فيية وافلاعيية .وهيبا ميا ييدعم ال نيام أغيد أهيم بيرام تيدريب اإلبيدا وأ ةرهيا انت يارا (Treffinger
).&Isaksen,2004
وقد انبيق هبا ال نام عيد يد أوزبورن ( )Osbornمن تل العلم ي عال اإلعتنات ,مث نقم بارن ( )Princeال نام
ليسيياغة الرتبوييية والتعييلييية  ,غيي وارييم بييارن تبييوير ال نييام غي تورييم إىل ةي

بيوات متلةييية ي اتايية مكونييات هي  :حتديييد

امل يكية ,وتولييد الفكيرة ,والت بييط ليعليم ) .(Treffinger & Isaksen,2004بيمليا يتبيىن أمنيوذ الواغية اإلارائي ي مسيتواه
الةييا عيييد ال نييام املبييور ميين قبييم ترافمايير و ييرون ;(Puccio et al ,2004; Treffinger& Isaksen,2005
) , Treffinger ,Lsaksen & Doraval ,2006,2011غي مير ال نام غسب رؤية ترافمار ورفاقل بةتاة مراغم رئيسية
متكلمة ست بوات تتليب باملرونة والديماميكية ,فت ي رت أن تتم بفورة تسيسيية و بية لا انت لد بارن .
وببلك فإن هبا ال نام يتوا ب مف املفاهيم احلديةة لإلبدا  ,واليى تؤ يد عييد ارتكياز اإلبيدا عييد يم مين اجمليال املعيري واجييال
والتقيومي (DeYoung , Flanders & Peterson2008 ; Lin & Cho ,2011; Sternberg & Zhang
)  . ,2011; Treffinger et al,2011ويتكح ذليك بفيورة جييية عميدما يواجيل الفيرد م يكية فإنيل ي يعر حبالية مين عيدم ا تيبان
وا ستقرار مما يتبيب ممل است دام امل بون املعري الب ميتيكل؛ لتوليد قواعد جدييدة؛ تسياعد عييد حتدييد امل يكية بدقية؛ والتوريم إىل
غم ا.
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إن اج ة واملعرفة وغدها تكف ليورول إىل اإلبدا  ,بم عيد العك متاما فإهنا قد تعيق العليية اإلبداعية ومتميف الفيرد مين رؤيية
اامييور افدي ييدة ) ,)Sternberg, 2008bوه ييبا مييا يؤ ييد أيي يية الت يوازن ب ييني اجيييال والتق ييومي ,فاجي ييال يسييهم ي إ يياد عتق ييات
وارتبااات جديدة ,بيملا دد التقومي أيها أ ةر جودة وقابيية ليتببيق وفقا ليسياق الةقاي الب يعاي ل الفرد.
وببلك فإهنا تأ ب اابعا اجتلاعيا ي ممحيني رئيسيني ,ااول :يظهير ي ابيعية امل يكية وارتبااهيا حبيياة البيبية الواقعيية؛ مميا يسيهم
ي رفف فاءمم ي ت كيم البيئة .أما املمحد ا ر فيتلةم ي :تملية العتقات ا جتلاعيية والتفاعيم؛ إلدارة هيبا الت يي  ,والت ييب عييد
;(Renzulli et al.,2002
امل ي ييكتت م ي يين جه ي يية ,وإقم ي ييا ا ي يرين ر ي ييودة اافك ي ييار وأييته ي ييا م ي يين جه ي يية أ ي يير
).Sternberg,2010b; Treffinger& Isaksen,2005وهبا ما يتبيب دافعية لد الفرد ليتعامم مف امل كية وبيئة فبة
تتيح فررا لتكوين هن اص بل من تل است تل نقا القوة لدييل (Feldhusen&Goh,1995; Sternberg2003a,
) 2006a,2009dوبييبلك فإهنييا تؤ ييد أيكييا عيييد اابعيياد واامنييا ال فييية وا جتلاعييية (الفييلاد ودبابميية.)2003,وفيلييا يي ي
توضيحا ملراغم ال نام الرئيسة املتلةية ي ست بوات لا يوضحها ال كم التايل:
كم ( :)6برنام غم امل كتت ببرق إبداعية –
ترافمار و رون )(Treffinger et al.,2011

فهم التحدي

املرحلة األوىل

(اإلغساس بامل يكية) :ي هيبه اجبيوة لالبيا ميا نبيدأ مبوقي هتمي وليامض لي

يدد ,فتهيدد هيبه املرغيية ب يكم رئيي إىل حتدييد وا تييار هيدد

ونقبيية انبييتق؛ لتوجيييل افهييود اوهييا ميين ييتل حتدييد امل ييكية وتوضييحها ي ذهيين الفييرد .ومتيير هييبه املرغييية بكيييد التفكي ين التباعييد يتبعييل التفكي التقيياريب لييا
يوضحها ال كم التايل:
• ما الذي نريد ه ؟ ما الذي يضايقنا؟
• ما األشياء التي نريد تقديمها بطريقة مختلفة ؟

• ا سئلة
• أي هذه التحديات نرغب في موا هتها؟
• أي هذه التحديات نحتاج إلى موا هتها؟
• أي هذه التحديات نستطيع موا هتها؟
• أي المشكالت األكثر إلحاحاً وأهمية ؟
• ما األشياء التي نريد تحسينها ,تطويرها؟
• ما أهدافنا األساسية واهتماماتنا؟

تباعد (القدرات اإلبداعية)
التورم إىل امل كتت الى تتبيب
غيو من تل اج ات واملواق
امل تيفة وا ت اد الفرص

• استخدام مصفوفات المعايير .

تقاريب( القدرات التحييية)
تقبم حتد ما
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اف املعيومات (تقف احلقائق) :تستهدد هبه املرغيية احلفيول عييد أ ي قيدر ممكين مين املعيوميات والبيانيات اليى تسياعد ي تعلييق فهيم امل يكية الكيبابية ,
مين ييتل اييف املتغظييات وا نبباعيات وامل يياعر غييول امل ييكية ,تييهيا أ البيانييات أهييم لتحقيييق فهيم أفكييم ليل ييكية ,وبييبلك فهي تسييعد إىل إ سيا البيبيية املهييارات

البحةية وال فية الى تبيد من دافعيتهم ليتعيم ,لا تقوم هبه املرغية عيد ااهداد الرئيسة ا تية  :حتديد أهم العوامم واملؤارات ي امل كية ,المظر إىل امل كية من
زوايييا متعييددة ,حت ديييد املعيومييات واحلقييائق الييى تعرفهييا عيين امل ييكية والييى حتتييا إىل معرفتهييا .ومتيير هييبه املرغييية بكيييد التفكي ين التباعييد يتبعييل التفك ي التقيياريب لييا
يوضحها ال كم التايل:

• است دام البباقات .
• است دام أردقاء الفحفيني الستة.
• من :املسؤول ,املتسبب ,املتحل  ,املتكرر ,املهتم ,بامل كية؟
• ماذا :نريد /نتلىن لو ان لديما امم الفتغيات والقدرة  /لديما من أرقام /لديما من
غقائق /انبباعات /جتار سابقة؟
• م  :بدأت /تفاقلت /ب أن يتم التعامم معها /أفكم أو أسوء وقت ليتعامم
معها؟
• أين :ميكن التعامم معها /سبق التعامم معها /املكان اافكم أو ااسوأ ليتعامم معها؟
• ملاذا :لديما هبه امل كية /مل يتم التعامم معها من قبم /نريد التعامم معها /اتا إىل
التعامم معها /زحت /ف يت افهود السابقة؟
• ي  :ميكمما غيها /نر امل كية /يراها ا رون /ميكمما التعامم معها  /ميكن
التعامم معها بفورة فعالة /زحت أو ف يت افهود السابقة؟

• ااسئية
• ما الب

عم هبه امل كية مهلة؟

• ما غقيقة وابيعة امل كية؟
• ما املعيومات املهلة ذات العتقة مبوضو امل كية ب كم
مبا ر؟
• ما اجملال الب ترت ب فيل هبه املعيومات؟
• ما املعيومات الى ب أن نبح عمها؟
• است دام مففوفات املعاي .

تباعد ( القدرات اإلبداعية )

تقاريب( قدرات التحيييية)

اف البيانات واملواق امل تيفة من جوانب
متعددة ت لم ا نبباعات  ,املعيومات ,امل اعر
,امليحوظات  ,اافكار .

حتديد البيانات املهلة وحتيييها.

حتديد امل كية (ريالة امل كية) :ا دد من هبه اجبوة التورم لتحديد م كية تة الرلبة ي غيها  ,من جهة أ ر تعتلد جودة املمت عييد جيودة
ريالة امل كية ,وميكن ريالة امل كية من تل ااسئية التالية:

نريد أن ...............
ي ميكمما؟ ............
ملاذا ؟............
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وببلك نفيم إىل وضيف رييالات متعيددة مل يا م خمتيفية ,مث ا تييار واسيت تص رييالة يددة بدقية ووضيو ي ريي ة سيؤال يتسيم بالمقيا التاليية:
العلومية ,ا تفار ,اإل ابية ,فبة افكار عديدة .من تل است دام املعادلة التالية:

بأي الطرق يمكننا أن...........................................................
تساعد هبه املرغية من الملوذ عيد حتديد البريق الب عييك أن تسيكل لتفم إىل ما تتلماه ي املستقبم ,ومتر هبه املرغية بكيد التفك ين التباعيد
يتبعل التفك التقاريب لا يوضحها ال كم التايل:
• ار أسئية (ماذا نريد ,ي ميكمما  ,ملاذا ؟)
• است دام معادلة ريالة امل كية .

• است دام مففوفات املعاي .

تباعد ( القدرات اإلبداعية )

تقاريب( القدرات التحيييية)

وضف ريالات متعددة ليل كية

توليد األفكار

ا تيار الفيالة الفاعية ليل كية

املرحلة الثانية

توليد اافكار :تعد هبه املرغية مرغية استةارة التفك اإلبداع  ,غي تبر أفكار ا متعددة ومتموعية ولي مألوفية ؛ليتوريم حليم امل يكية اليى سيبق أن
مت حتديدها ,وببلك فإهنا ترتكب عيد القدرات اإلبداعية ب كم ب  ,من تل است دام اسرتاتيايات العف البه مف أيية مراعياة المقيا التاليية  :تولييد
أفكار ة ة (اتقة) ,ت ي ااسيو التفك

(مرونة) ,توليد أفكار جديدة (أرالة) ,اإلسها ي ر الفكرة (تفاريم) ,تأجيم احلكم عيد اا ياء ,قبيول

أفكار ا رين وا ستفادة ممها.
لا تسهم هبه املرغية ب كم ب ي حتقيق مبدأ اامنوذ واملتلةم بدم

تو معيري متعليق مبهيارات التفكي واملهيارات البحةيية والسيلات ال

ليورول إىل زيادة دفعية البيبة او التعيم .ومتر هبه املرغية بكيد التفك ين التباعد يتبعل التفك التقاريب لا يوضحها ال كم التايل:
• است دام اسرتاجتيات العف البه
• العتقات القسرية .

• است دام مففوفات املعاي .

تباعد ( القدرات اإلبداعية )

تقاريب( القدرات التحيييية)

التورم لبدائم وأفكار متعددة ليل كية الى مت حتديدها

ا تيار البديم الواعد

فيية؛
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التحضر لتطبيق احلل

املرحلة الثالثة

تعد هبه املرغية جوهرية ,غي يتم فيها نقم اافكار واحليول المظريية إىل إجيراءات علييية ,وبيبلك فيإن قييب هيبه املرغيية هي القيدرات العلييية ,غيي
يتم ي هبه املرغيية تبيوير بية عليم لكيلان قبيول اجملتليف يبه احلييول ,ميف ضيرورة يون هيبه احلييول متفيردة الموعيية وذات فعاليية عاليية ,ليبا فيإن هيبه املرغيية
تستهدد ب يكم رئيي علوعية مين المقيا تتلةيم ي :اةياذ القيرارات ,تبيوير ودعيم اافكيار ,حتدييد سيبم التعاميم ميف امليؤارات اجارجيية ,تبيوير بية لكيلان
قبول اجملتلف ا يط لألفكار املقرتغة .وتتكلن هبه املرغية بوتني:
تبييوير احلييم :تتلةييم هييبه املرغييية بالقييدرات اإلبداعييية غيي مييدد هييبه اجبييوة إىل تبييوير وحتسييني اافكييار واحليييول الواعييدة الييى مت ا تيارهييا ي اجبييوة
السابقة؛ من تل تمظيم اافكار واحليول اا ةر قوة ,وحتيييها ,ومراجعتها, ,ورو إىل ا تيار أقواها وأفكيها ,وببلك فه تستهدد املساعدة عيد تبوير الرؤ
واافكار امللتعة إىل غيول قابية ليتمفيب مين يتل التفيفية والتحيييم واةياذ القيرارات .ومتير هيبه املرغيية بكييد التفكي ين التباعيد يتبعيل التفكي التقياريب ليا يوضيحها ال يكم
التايل:

• ا تيار املعاي املماسبة ي مففوفة املعاي

• مففوفات املعاي
• است دام اسرتاتيايات لتبوير احليول:
• سكام  ,تال ال تات ,العتقات القسرية .

تباعد ( القدرات اإلبداعية)

تقاريب( القدرات التحييية)
ا تيار ا كات املماسبة ست دامها ي التقييم

التورم لعدد من ا كات لتقييم البدائم واافكار  ,تييها
تبوير أفكم هبه اافكار

بميياء قبييول ليحييم :تتلةييم هييبه اجبييوة بالقييدرات العليييية بالدرجيية ااوىل ,ففي هييبه اجبييوة يييتم دراسيية مييد قبييول ا يرين ييبا احلييم ,ميين
تل البح عن اريقة التببيق الى جتعم ا رين يتعاميون معل بإ ابية ,وأيكا البح عن مفادر الدعم ومفادر الرفض لألفكيار امليراد
تببيقها ,مث بماء بة علم تففييية واقعية وتقومي احلم ,فأهم ما مييب هبه املرغيية ا لتيبام واحلفيول عييد التأيييد واملسياندة وجتميب املقاومية,
وتسييتهدد هييبه املرغييية ب ييكم عييام املسيياعدة عيييد نقييم الييرؤ واافكييار الييى مت تبويرهييا إىل العييامل اجييارج  .ومتيير هييبه املرغييية بكيييد التفك ي ين
التباعد يتبعل التفك التقاريب لا يوضحها ال كم التايل:

• وضف اجبة التففييية ردول واضح و دد الفرتة البممية.

• است دام أردقاء الفحفيني الستة.

تباعد ( القدرات اإلبداعية)

تقاريب( القدرات التحيييية)

اف مفادر الدعم والرفض وحتديد اجبوات امللكمة
لت يب عييها

الرت يب عيد أفكم احليول ووضف اجبة التففييية
لتمفيبها

االستعداد ملواجهة حتديات جديدة
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عالقة املهارات املستهدفة باملستوى الثاني

املستو الةا

املستو املبتدئ

(قو )

املستو املتقدم

التفك اإلبداع

املرونة ,اارالة

التفك
اإلبداع

املرونة ,اارالة ,التفاريم

التفك الماقد

التلييب بني

التفك الماقد

حتديد املسببات والمتائ ,

املعيومات واحلقائق
ذات
العتقة ول ذات
العتقة ,وا ستد ل
مهارات البح العيل

حتديد اا باء وار
ااسئية ,اةاذ القرارات

احلساسية ليل كتت ,مهارات البح
العيل
واست دام البباقات

بماء ا ستبيانات,
وأدوات املتغظة,
بماء وتمفيب املقابتت

مهارات التعيم

تي يا اافكار

مهارات التعيم

ا ب امليحوظات ,والتلييب
بني احلقائق وا راء

السلات ال فية
وا جتلاعية

التعامم مف الف م,
واملةابرة ,وال عور
با نتلاء

السلات
ال فية
وا جتلاعية

تفهم غاجات ا رين,
تقدير وجهات المظر

والوامية,
ومهارات القيادة

تبوير احليول توليد اافكار ريالة امل كية اف املعيومات
قبول احلم

اإلغس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يياس

بامل كية

التليب

املرونة

حتديد العتقات.

اارالة

التفمي .

املرونة ,است دام البباقات

التقييييم ,تقييدير وجهييات المظيير,
ار ااسئية.

املرونة

حتديد السبب والمتياة.

املرونة ,اارالة

التقييم.

اارالة

التقييم ,تقبم الف م.

اإلتقان

اإلتقان

اإلتقان
اإلتقان

املهارات املستهدفة

ااري ي ي ي ي ييالة ,املرون ي ي ي ي ي يية ,مراع ي ي ي ي ي يياة الت بيط ,التقييم ,التمظيم.
وجهات المظر اا ر

العلم التعاو  ,حتديد نقا القوة والكع .

مراغ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم غ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييم
امل ي ي ييكتت بب ي ي ييرق
إبداعية CPS

ا ستك اد ا ستك اد مراغم ال نام
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أساليب التدريس
املقابتت
والبيارات
امليدانية

سكام

القبعات
الست

العتقات
القسرية

هييدا تابا

احلوار
واملماق ة

العف
البه

التاار
العيلية

فرق العلم

املشاريع
تي يا
اضرة

إعداد استبانل
لتحديد مفادر
الدعم والرفض

إعداد قفا
غوارية

تابة مب رة تأميية عن
الباقة ال لسية

وضف بط العلم
ليلمت وتقسيم
ااعلال

إعداد دعاية دا م
اجملتلف املدرس

إعداد بة ليوم
سباق رايل
السيارات بالباقة
ال لسية

*تقرير مفور عن
التاربة
* تابة التوريات غول
المتائ

تقرير ليبيارة
امليدانية

إعداد ريبة
معرفية
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املنتج
سباق رايل السيارات

تفليم موقف عيد
اإلنرتنت

تفليم ن رة عيلية عن
اجتيا ال لسية.

إعداد ألعا تعييلية

إجراء جتار عيلية

عر "بور بيمت" عن
اجتيا ال لسية وفوائدها
ووسائم ا ستفادة ممها

أفران بالباقة ال لسية

إعداد متةييية عن اجتيا
ال لسية

تفاميم مبا ممبلية
تعلم بالباقة ال لسية

إعداد معر الباقات
ااغفورية من وجهة نظر
اار

تفليم فييم
)( movie maker

إنتا فيم رتو عن ضرورة
است دام اجتيا ال لسية
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الوسائل التعليمية ومصادر املعلومات واملراجع
والتطبيقات التقنية

• علوعة
أدوات
ارة
بالتاار
العيلية.
• امات
متموعة:
فيني,
مقفات,
ورق
ميون,
أقتم,
لوغات,
رلب.
• ام ا.

الوسائل التعليمية

• أفتم
وفت ات
متعددة.

• موي
ميكر.
• اإلنرتنت.
• التفوير.

التطبيقات التقنية

• احلاسب
ا يل.

• بوربيمت.

املراجع

• الداتا و.

• وورد.

• الكتب العيلية:
• -تكمولوجيا الباقة البديية –د/سعود يوس عباس.
• -التحول إىل ااقة املستقبم (الباقات املتاددة)-د/دونالدا تراة د/ه ام
العالاو .
• -مد م إىل الباقة .
• -همدسة االبية بالباقة ال لسية –أ.م.د /اسعد احليف .
• -الباقة املتاددة –د /لد رمكان ,د /عي ال كيم.

•

لقاءات :مقابية مف مت فا فيبيائ أ /ند اليوس  ,أ /ابتسام
العامر.

• ال بكة العمكبوتية:
• مت زيارة عدد من املواقف ا لكرتونية املهلة مةم:
• http://www.youtube.com
• http://www.emkanat.org/solar_energy/
• http://www.tnrc.org/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=105&Itemid=40&lang=ar
• http://www.arab-eng.org/vb/t181882.html
• http://ar.wikipedia.org/wiki

• علوعة من اافتم حتت العماوين التالية:

•

تقرير قماة العربية ..السعودية والباقة ال لسية ,مورتميا تسعد ليتبور,ا مد والةورة افديدة .

• -أ بار قماة ا ن  ..الباقة واملتب  ,مورتميا ترسم المساء إلىد
ا مد,السعودية تبدأ إن اء بة حتيية املياة بالباقة ال لسية .
•  -أ بار قماة افبيرة  ..ال ت ال انبتقة جديدة  ,الفونريا تمت المفط
بالباقة ال لسية ,ايبة ااردن يمتاون افت يا بالباقة ال لسية.
•  -فييم اار تست ي .
•  -رتون :لبيبة ,دياسب .

• اافتم ااجمبية:
• !-Energy, let's save it
• !!!-Save the Earth
• Solar Schoolhouse
• إنتا

•.

اجتيا ال لسية -
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احمليط التعليمي
املهارات ااساسية

ا تو العيل

مهارات التفك

البح العيل

ال ني ي ي ي ي ي ي ي ييام ال ي ي ي ي ي ي ي ي يرئي  :غي ي ي ي ي ي ي ي ييم اي ييف املعيوم ي ييات ,التفكي ي ي ي ي اإلبي ي ي ي ييداع  :املروني ي ي ي يية,
من نارها ..جمة
( الباقي ي ي ي يية ال لسي ي ي ي ييية ,ماهيتهي ي ي ي ييا ,امل ي ي ي ي ييكتت بب ي ي ي ي ييرق إبداعي ي ي ي ي يية اسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت دام احلساسية ليل كتت ,اارالة.
التفك الماقد :التفمي  ,التقييم.
أس ييبا انت ييارها ,ااره ييا ,واي ييرق )  ,)CPSتاب يية التق ييارير ,البباقات.
تي يا اافكار.
زيادة فاءما ,است داماما(.

املهارات ا جتلاعية وال

فية

مراعي يياة وجهي ييات المظي يير اا ي يير ,
التعامي ي ييم مي ي ييف الف ي ي ييم ,مهي ي ييارات
العل ي ييم افل ي يياع  ,حتدي ي ييد نقي ي ييا
القوة والكع .

اروات قاتية
ا تو العيل

املهارات ااساسية

البح العيل

مهارات التفك

املهارات ا جتلاعية وال

فية

ال ني ي ي ي ي ي ي ي ييام ال ي ي ي ي ي ي ي ي يرئي  :غي ي ي ي ي ي ي ي ييم اف املعيومات ,بماء التفك ي ي اإلبي ييداع  :املروني يية ,ااري ييالة ,قبييول المقييد ,التعام ييم مييف الف ييم,
الباقات ااغفورية
تفهم غاجات ا رين.
(ماهيتهييا ,أنواعهييا ,اارهييا ,امل ي ي ي ي ييكتت ببي ي ي ي ي ييرق إبداعي ي ي ي ي يية اس ي ييتبانة ,اسي ي ييت دام احلساسية ليل كتت.
التفك ي الماقييد :التلييييب بييني املعيومييات
)  ,)CPSتابة التقارير ,أ ب البباقات.
ارق الوقاية البدائم).
ذات الفية ول ذات الفية ,التقييم.
املتغظات.

اجملرم ا بو
مهارات التفك

املهارات ا جتلاعية وال

فية

ا تو العيل

املهارات ااساسية

البح العيل

البرتول
(ماهيت ي ي ي ييل ,أس ي ي ي ييبا انت ي ي ي يياره,
ااره ,ارق الوقاية ممل ,بدائيل)

ال ن ي ي ي ي ييام ال ي ي ي ي ي يرئي  :غي ي ي ي ي ييم
امل ي ي ييكتت بب ي ي ييرق إبداعيي ي يية
)  ,)CPSالتلييب بني ا راء
واحلقائق ,أ ب املتغظات.

اييف املعيومييات ,حتييييم التفك ي ي ي ي ي اإلبي ي ي ي ييداع  :املروني ي ي ي يية ,التعامييم مييف الف ييم ,قبييول المق ييد,
ال عور با نتلاء والوامية.
اارالة ,التفاريم.
البيانات والمتائ .
التفكي ي ي ي ي الماق ي ي ي ييد :ا س ي ي ي ييتد ل,
وحتديد ااسبا والمتائ .

ا تو العيل

املهارات ااساسية

بأيديما نم العامل
البح العيل

مهارات التفك

املهارات ا جتلاعية وال

فية

ال ن ي ي ي ي ي ييام ال ي ي ي ي ي يرئي  :غ ي ي ي ي ي ييم اي ي ي ي ييف املعيوم ي ي ي ي ييات ,التفك اإلبداع  :املرونة ,التفاريم ,املةابرة ,مراعاة وجهات المظر.
الباقات املتاددة
(ماهيتهي ي ي ييا ,أييتهي ي ي ييا ,أنواعي ي ي ييل ,امل ي ي ييكتت ببي ي ي ييرق إبداعي ي ي يية حتيي ي ي ي ي ي ي ييم البيان ي ي ي ي ي ي ييات اارالة ,احلساسية ليل كتت.
التفك الماقد :حتديد اا باء وار
عيو ييا ,ا ييرق ا س ييتفادة ممه ييا ,)CPS ) ,التليييب بيني ا راء والمتائ .
ااسئية ,اةاذ القرار.
واحلقائق.
البدائم املتاغة)
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تقييم وتقويم املنتج
الكفايات:
ي هناية ال نام

ب عيد البالبة أن تكتسب علوعة من املهارات وهبا احلد اادىن ممها:

 -1أن تتقن البالبة إجادة اف املعيومات من اإلنرتنت بانعدام اا باء المحوية.
 -2أن تتقن البالبة التحد أمام افلهور بدرجة متوسبة.
 -3أن تكون البالبة قادرة عيد إ اد عدد ب من البدائم لفكرة معيمة.
 -4أن تكون البالبة معرفة غول موضو الباقة ال لسية وفوائدها ورعوباما و اارها.
 -5أن تتقن البالبة تقييم احليول بدرجة متوسبة.
 -6أن تتقن البالبة ريالة امل كية بدرجة متوسبة.
 -7أن تكون البالبة عيد قادرة تفليم رائط معرفية لتمظيم اافكار الرئيسة لديها.
 -9أن جتيد البالبة بوات تابة تقارير عيلية بدرجة متوسبة.
 -1أن تي ا البالبة املعيومات غول موضو الوغدة ي رفحة واغدة.
 -10أن تتقن البالبة إنتا اجتيا ال لسية بدرجة متوسبة.
 -11أن تتقن البالبة است دام جهاز الفولتليرت لقياس فرق افهد المات عن اجتيا ال لسية.
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املنهجية العامة
سيييتم تقييدمي ال نييام ميين املسييتو الةييا عيييد مييدار اتايية أسييابيف ي الفييي

ليبالبييات املوهوب يات ميين الف ي الةييا

املتوسط ,إضافة إىل علوعة واسعة من ال ام املساندة.

آلية سري الربنامج
سيتم إقفاء البالبة من ال نام ي احلا ت التالية:
 -1عدم التبام البالبة باملهلات املو ية إليها.
 -2ت يب البالبة عن ال نام اتاة لقاءات متتالية دون عبر.

آلية فرز الطالبات لاللتحاق بالربنامج
مت حتديد البالبات املمكلات لي نام من تل:
 -1غفول البالبة عيد تقدير يقم عن .%10
 -2تببيق ا تبار القدرات العقيية.
 -3تر يحات املعيلات.

178

املناشط التوعوية واإلعالمية
املرغييية ااوىل :احلفييول عيييد موافقيية افهيية التعيلييية متلةييية بكييم ميين إدارة املوهوبييات
الك

تيييار املييدارس املر ييحة إلج يراء

عيد االباما ,اانيا جامعة امليك فيفم ليحفول عيد مقر ال نام الفيف .

املرغييية الةانييية :سيييتم اإلعييتن عيين ال نييام ميين ييتل إرسييال بر ييور إعتم ي غييول ال نييام اولييياء اامييور والبالبييات
لتعرد عيد هبا ال نام املقدم ,واملوافقة عيد تببيق املقايي لتنكلام لي نام .
املرغية الةالةة :إرسال بابات التهمئة اولياء أمور البالبات امليتحقات بال نام .
املرغيية الرابعية :سيييتم بيإذن ا ا جتليا مييف أوليياء ااميور البالبييات اليت مت ا تييارهن لتنكييلام ي ال نيام لتعيريفهن
بالية علم ال نام وحتديد عقد واتفاقية معهم ا :
 -1سيتم التوارم الدائم مف أولياء اامور واملتابعة معهم.
 -2سيتم إر ادهن عيد لية س ال نام وأسبا إقفاء البالبات امل ار ات ممل.
 -3سيتم أ ب موافقتهم ي اامور املهلة مةم:


لية تقييم بمامم ي ال نام .



الرغتت الى سيمظلها ال نام .



سيييتم بييإذن ا تييدريبهم عيييد امل ييار ة ي تقييييم بمييامن ميين ييتل القيوائم السيييو ية غي يكونيوا أعكيياء فعييالني ي

ال نام .


سيتم بإذن ا استكافتهم عمد تببيق ال نام لرؤية م ما يط ببمامم من أجواء تسيعد لتمليية اإلبيدا والتفكي

وافوانب ال

فية اإل ابية لد بمامم.

 سيتم بإذن ا تقدمي تقارير أسبوعية من تل رسائم (أس إم أس) إضافة إىل رفحة ارة لي نام ي الفي بيوك
" "Face bookليتا اولياء اامور واجملتلف ا ي متابعة مما ط وفعاليات ال نام املقدم.
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جدول وسائل إثارة الدافعية
وسائم إاارة الدافعية

ا لية

التوقيت

مسابقات تعر عي موقيف الفيي بيوك" Face
"Book

تمظم هبه املسابقة مين يتل املهيام اليوميية ي اليقياءات غيي تعير نتاجيات البالبيات ي  Face Bookوييتم التفيويت
عييها وراغبة أعيد روت تكون الفائبة واملر حة ليد ول ي سباق رايل السيارات بالباقة ال لسية

مستلرة

إرسال رسائم نفية خمتفرة لألهايل والبالبات

بعد ا نتهاء من م لقاء يتم إرسال رسائم نفية مبي ا أهم ااغدا ي هبا اليقاء لكم من البالبات وااهايل

مستلرة

إرس ي ي ي ي ييال ر ي ي ي ي ييور ي ي ي ي ي ود اس ي ي ي ي ييت ع ي ي ي ي ي تقمي ي ي ي ي يية
""BlackBerry

بعد ا نتهاء من م لقاء يتم إرسال برود است مفور مبي ا أهم ااغدا ي هبا اليقاء لكم من البالبات وااهايل

مستلرة

إعداد مسابقة رايل السيارات بالباقة ال لسية

يتم تمظيم مسابقة رايل السيارات بني البالبات الفائبات مبسابقات  Face Bookي افامعة بوقت الفررة لا ييتم اإلعيتن
عن هبا احلد ي افامعة وع  Face Bookو الرسائم المفية و BlackBerry

يييتم اإلعييتن عمهييا ي بداييية
ال ن ي ييام وي ي ييتم تمفي ي ييبها ي
اليقاء()10

إعداد أو حة ارة بال نام

يتم تفليم أو حة حتلم عار واسم ال نام وتقدم لكافة البالبات املمكلات لي نام

ممب بداية ال نام

إعداد ارة بفلات مبدعات املستقبم

ييتم تقيدمي يارة بفيلات مبيدعات املسيتقبم غيي توضيف ي مقير ال نيام وتكيف يم االبية املميت املتوقيف واليب تبليح ليل ي
إغد هبه البفلات وتةبتها عيد ال ارة لتظم الفكرة أمام عيميها

ممب اليقاء الرابف

تام فليف ممتاات البالبات املرغيية واجتامية ودعوة أهم ال

فيات وااهايل

ي تام ال نام

إعداد املعر اجتام

يتم إعداد معر

إعداد بوردات دا يية و ارجية

يتم إعداد بوردات ارجية ودا يية بفورة جبابة تةبت ا ممتاات البالبات املرغيية وأوراق العلم

مستلرة

اإلعتن عن ال نام ي جريدة اليوم

يتم اإلعتن عن ال نام ومراغيل وأهدافل ي جريدة اليوم إلضفاء نوعا من التوعية اإلعتمية ورفف دافعية البالبات

ي بداية ال نام

مشسما

يتم وضف أمساء البالبات البارزات ي اليقاءات ي يو ال ل بدا م لرفة ال نام

مستلرة

جريدة أمل الببيعة

يتم تمظيم عددا أسبوعيا يتلةم ي نتاجات البالبات واملعيومات الى اعوها

مستلرة

مسابقات ااهايل

يتم تمظيم مسابقات أسبوعية تقدم اولياء اامور

مستلرة

رغتت ترفيهية

يتم إعداد رغتت ترفيهية أسبوعية بيوم اجلي

مستلرة
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التقويم

التقويم الختامي:يتم هذا التقويم
في نهاية البرنامج لتوفير قا دة
بيانات ختامية من تطور أداء
الطالبة كما يسا د في تحديد ما
إذا كانت أهداف البرنامج قد
تحققت بالفعل ,ومدى تأثير
البرنامج من خالل المقارنة بين
التقويم القبلي والختامي
أساليب التقويم المتبعة في
البرنامج المقترح:
المهاري
قوائم رنزولي السلوكيةاستبانات لتقويم كل منالمهارات البحثية ,الشخصية
وا تما ية ,التفكير
 استبانة القدرة لى حلالمشكالت :وهي استبانة معدة
من قبل (قطيط )2011,

لتقويم البنائي :يتم هذا التقويم
خالل مراحل البرنامج ويتمثل
في مجمو ة من األنشطة
التقويمية لتوفير قا دة بيانات
ثانوية ن الطالبات ومدى تأثير
البرنامج لى قدراتهن
وإمكانياتهن كما تسا د في
تحسين وتطوير من البرنامج
أساليب التقويم المتبعة في
البرنامج المقترح:
المهاري

قوائم رنزولي السلوكيةبطاقة المالحظة المعدة منقبل الباحثة.
ملف اإلنجاز الخاص بالطالبة
المنتج:

 بطارية أرورا(القدراتاإلبدا ية )

-المهمات األسبو ية

ملف اإلنجاز الخاص بالطالبة.

-المناشط اليومية

مقياس ا تجاة نحو التعلم

المعرفي

المنتج النهائي:

 -دول التعلم الذاتي

مصفوفة معايير تقييم المنتج
المعرفي دول التعلم الذاتي اختبار معرفي معد من قبلالباحثة .

التقويم القبلي :يتم هذا التقويم
قبل تقديم البرنامج للطالب
لتوفير قا دة بيانات أولية ن
مستويات الطالبة المهارية
والمعرفية قبل البدء في البرنامج
أساليب التقويم المتبعة في
البرنامج المقترح:
• المهاري
• -قوائم رنزولي السلوكية
• -بطاقة المالحظة المعدة من
قبل الباحثة.
• استبانة القدرة لى حل
المشكالت :وهي استبانة
معدة من قبل (قطيط
)2011,
• بطارية أرورا (القدرات
اإلبدا ية )
• ملف اإلنجاز الخاص بالطالبة
• مقياس ا تجاه نحو التعلم
• المعرفي

• اختبار معرفي معد من قبل
الباحثة
•  -دول التعلم الذاتي

181

التغذية الراجعة
قيوائم معيياي جييودة الي ام اإلارائيية املعتلييدة ميين قبييم املر ييب اليوا احبييا املوهبيية واإلبييدا الييى تسياعد ي حتفيييم بيانييات لإلجابيية عيين
ااسئية التالية:
ما اامور الى مت إزازها؟ما اامور الى مل تتحقق؟ما اإلجراءات املتبعة لتحسني ااداء مرة أ ر ؟ دراسية تقوميييية بعميوان "تقيومي برنييام إارائي قيائم عيييد غييم امل يكتت ببييرق إبداعييية مين وجهييل نظيير البالبيات امل ييار ات فييل وأولييياءاامور وبعض امل تفني".
 -عر

بة ال نام عيد امل تفني .
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شجرة الربنامج
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شجرة أساسيات العلم
مهلة
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حصر حمتوى أساسيات العلم
م

ا تو ( لعمفر)

1

مفبيحات فيبيائية

2

مقدمة عامة عن أنوا الباقات

3

مقدمة ي الكهرباء

4

مفادر الباقة

اجمللو

التففيم (ور ا تو )
مفبيحات فيبيائية (سرعة ,تسار  ,غرارة ,هرباء,

م ,ااقة).

اريقة عر ا تو

عدد الساعات

مس ييابقات م يين ييتل اس ييت دام
اسرتاتياية العف البه .

نف ساعة.

-1مقدمة ي عيم الباقة.
 -2أنوا الباقة (الكهربائية ,الكيليائية ,احلرارية ,امليكانيكية ,الكوئية).

أداء جتار عيلية ,أفتم.

مقدم ي ي يية ي عي ي ي ييم الكهرب ي ي يياء (ال ي ي ييحمة الكهربائي ي ي يية,التيار الكهربائ ,افه ي ي ييد
الكهربائ ,التفريب).

عر فيم ,واست دام اسرتاتياية
هييي ي ييدا تابي ي ييا (تفس ي ي ي املعيومي ي ييات
باست دام اجريبة اإلدرا ية).

-1ااقات متاددة (ماهيتها  ,أنواعها)
-2ااقات ل متاددة(ماهيتها ,أنواعها)
ساعتان

أفتم متعددة ,مماق ة.

نف ساعة.
نف ساعة.

نف ساعة.
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شجرة الوحدة اإلثرائية
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شجرة الوحدة اإلثرائية بشكل تفصيلي

حصر حمتوى الوحدة
187

م

ا تو (العمفر)

التففيم (ور ا تو )

اريقي ي يية عي ي يير
ا تو

.1

1

التعري (ل و  ,اربتغ )

عفي ي ذهي ي ,
أف ي ي ي ي ي ييتم ,ورش ساعتان
علم.

.2

2

أس ي ي ي ي ييبا تباي ي ي ي ي ييد
ا هتلييام بالباقيية
ال لسية

.3

3

ا اي ي ي ي ي ييار املرتتب ي ي ي ي يية
عي ي ي ييد اس ي ي ييت دام
الباقة ال لسية

.4

4

.5

5

ماهيي ي ي ي ي يية الباق ي ي ي ي يية
ال لسية

الم أة (ما قبم التاريخ ,الرهبان ,علوعة واسعة من العيلاء)
أنواعها (اجتيا ال لسية ,اجمللعات ال لسية :اجمللعات ال لسية الكهربائية ,اجمللعات ال لسية الفتو يليائية ,اجمللعات ال لسية احلرارية ,ال ك ال لسية)

ع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدد
الساعات

است داماما (ت يد ,تدفئة ,حتيية ,اه )
سياسية (الكساد ا قتفاد العامل  ,احلرو وا ستعلارات ,فوء البيدان ال ربية ليباقات املتاددة وتماقا دور الةروة المفبية ,افتقار العديد من الدول ليةروة المفبية ,الت يا مين ع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييرو
عبء ارتفا أسعار البرتول وافراتل احلادة ,البيادة العاملية ي معد ت استهتك الباقة)
البوربويمي ي ي ي ي ي ييت,
اجتلاعية (العوملة ,ت

أساليب احلياة ,الوع  ,انت ار اامرا )

اقتفادية (الت يا من عبء ارتفا أسعار فوات الكهرباء ,توف عدد من الوظائ لي با املقبيني عيد العلم ,التيو بأنواعل ,نفاذ المفط ,موا بة عفر التبور والتقمية)
سيبية (اقتفادية ,ج رافية مما ية)

عفي ي ذهي ي  ,ساعتان
أفتم.

أف ييتم  ,جت ييار
عيليي يية ,هيي ي ييدا ساعتان
تابا.

إ ابية ( اار اجتلاعية ,اار رحية ,اار تكمولوجية)

ا ييرق رف ييف ف يياءة

التوعية (وسائم اإلعتم ,المدوات ,اجملتت وافرائد ,اإلذاعة ,تبويد املستهيك بمفائح ومعيومات)

الباقة ال لسية

أفي ييتم ,عي يير

الكوابط والقوانني (ضوابط دولية ,ضوابط أسرية )

باوربويمت.

الب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييدائم
لتسي ي ي ييتفادة مي ي ي يين
الباقة ال لسية

إنتا فتتر لتمقية ااجهبة من ااتربة الى تعيق عليها ,الت فيض من استهتك الكهرباء املتبايد ي فرتات المهار ,التحكم ي درجة الراوبة ,ا عتلاد عيد مفيادر جدييدة خمتيفية عين
عف ذه
الباقة ال لسية ,إنتا خمبنات الباقة ال لسية.
علو الساعات

ساعتان
ساعتان
ع ر ساعات
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اإلطار العام للوحدة اإلثرائية
عال تر يب الوغدة عيل  ,بيئ
الزمن

اإلتقان

األسئلة الرئيسة

ا ستكشاف

ما الباقة ال لسية؟
مي ييا ه ي ي ااسي ييبا الي ييى تي ييؤد إىل تبايي ييد

 -1عيير فيييديو غييول
اس ي ي ي ي ييت دام الباق ي ي ي ي ييات

-1ا ي ي يف معيومي ي ييات غي ي ييول الباقي ي يية
ال لسي ي ي ي ي ييية باسي ي ي ي ي ييت دام املكتبي ي ي ي ي يية

ا هتلام ا؟
يي ي ي أا ي ييرت الباق ي يية ال لس ي ييية ي غي ي يياة

ااغفوريي يية وأارهي ييا عيي ييد
اار مييف مييرور الوقييت

واإلنرتنت.
-2زي ي ييارة أ ف ي ييائية فامع ي يية املي ي ييك

الب رية؟
مي ييا الب ي ييرق امللكم ي يية لبيي ييادة ف ي يياءة الباق ي يية

لإلغساس بامل كية .
-2جتار عيلية .

فيف ي ييم ستقف ي يياء أس ي ييبا انت ي ييار
ا هتلام بالباقة ال لسية ي العامل.

ال لسية؟

-3حتييي ي ي ييم ا اي ي ي ييار املرتتبي ي ي يية عيي ي ي ييد

م ي ييا الب ي ييدائم والت ي ييداب امللك ي يين لتس ي ييتفادة
وا عتلاد عيد الباقة ال لسية؟

اسي ي ي ي ييت دام الباقي ي ي ي يية ال لسي ي ي ي ييية ي
ااغسي ي ي يياء باسي ي ي ييت دام اس ي ي ي يرتاتياية

يي زعييم الباقية ال لسييية ي متمياول يييد
افليف؟

هييي ي ييدا تابي ي ييا (تفس ي ي ي املعيومي ي ييات).
وريالة امل كية بفورما المهائية .

األهداف العامة للوحدة

-4توليي ي ييد أ ي ي ي قي ي ييدر ممكي ي يين مي ي يين
اافك ي ييار ليتور ي ييم إىل ا ي ييرق لبي ي ييادة

-1البح ي الباقة ال لسية.

-1تفليم ن رة عيلية عن اجتيا ال لسية.
-2عي يير بي ييور بيم ي يت عي يين اجتيي ييا ال لس ي ييية

تكمولوجيا الباقة البديية –د/سعود يوس عباس ,التحيول إىل ااقيةاملستقبم (الباقات املتاددة)-د/دونالدا تراة :د/ه ام العالاو ,
مييد م إىل الباقيية ,همدسيية االبييية بالباقيية ال لسييية – أ.د /اسييعد
احليف  ,الباقة املتاددة –د /لد رمكان ,د /عي ال كيم.

اجتيا ال لسية.
-4إعداد متةييية عن اجتيا ال لسية.

لقاءات:

-5تفليم موقف عيد اإلنرتنت .
-6إع ي ي ييداد جتي ي ي ييار عيليي ي ي يية إلنتي ي ي ييا اجتيي ي ي ييا

ال بكة العمكبوتية:

-7إع ييداد تف يياميم مب ييا ممبلي يية تعل ييم بالباق يية
ال لسية.

تم زيارة دد من المواقع ا لكترونية الهامة مثل:

 -9أفران ممبلية.

http://www.youtube.com
http://www.emkanat.org/solar_energy/

ات لقاءات

عي ي يين عوامي ي ييم افي ي ييو وقي ي ييوة اإل ي ي ييعا
ال لسي ي ي ي باسي ي ي ييت دام اسي ي ي يرتاتياية
سكام  ,والعتقات القسرية.

مقابية مف مت فا فيبيائ  :أ /ند اليوس  ,أ /ابتسام

العامر .

ال لسية وتتبعها.

ة لقاءات

-5استك ي يياد الب ي ييدائم امللك ي يين اةاذه ي ييا

قبول احلم والت بيط لتمفيب املمت اجتام :

م يين الباق يية ال لس ييية بف ييرد المظ يير

-3حتيي ي ييم ا ا ي ييار املرتتب ي يية عي ي ييد اس ي ييت دام
الباقة ال لسية.

مصادر ومرا ع التعلم

الكتب العيلية:

وفوائدها ووسائم ا ستفادة ممها.
-3إنتي ييا في ي ييم رت ي ييو عي يين ض ي ييرورة اس ي ييت دام

فاءة الباقة ال لسية
-5تبييوير احليييول املقرتغيية لتسييتفادة

 -2استقف ي ي يياء أس ي ي ييبا تباي ي ي ييد ا هتل ي ي ييام
بالباقة ال لسية.

-4تبوير أ قدر ممكن من البرق لبييادة
فاءة الباقة ال لسية.

الزمن

التميز

الزمن

ات لقاءات

العموان :من نارها ..جمة

مدة التمفيب املتوقعة :ات أسابيف

عدد اليقاءات املتوقعة14 :

http://www.tnrc.org/index.php?option=co
=m_content&view=article&id=105&Itemid
40&lang=ar
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لتستفادة القفو من الباقة ال لسية .
-6تبوير مميت غيول ا سيتفادة مين الباقية

http://www.arab-eng.org/vb/t181882.html
http://ar.wikipedia.org/wiki

ال لسية.

علوعة من اافتم حتت العماوين التالية:
اا ب ييار :تقري يير قم يياة العربي يية :الس ييعودية والباق يية ال لس ييية ,موريتاني ييا
تس ي ييعد ليتب ي ييور ,ا م ي ييد والة ي ييورة افدي ي ييدة .أ ب ي ييار قم ي يياة ا ن :الباق ي يية
واملتب  ,موريتانيا ترسم المساء إىل ا مد ,السعودية تبدأ إن اء بية
لتحيييية املييياه بالباقيية ال لسييية .أ بييار قميياة افبيييرة :ال ت ييال انبتقيية
جديدة  ,اليفورنيا تمت المفط بالباقة ال لسية ,ايبة ااردن يمتاون
افت ياء الباقة ال لسية.
 فييم اار تست ي . -رتون  :لبيبة ,دياسب .

اافتم ااجمبية:

!-Energy, let's save it
!!!-Save the Earth
Solar Schoolhouse
إنتا اجتيا ال لسية
مجال ارتباط الوحدة عال
بالعلوم

رع

اإلعااز العيل ي عيم الباقة ال لسية ,أغكام التاارة بالباقة ال لسية ,رأ اإلستم ي استعاضة الباقات ااغفورية بالباقة ال لسية.
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األخرى
اجتلاع

دور العادات ا جتلاعية ي تفاقم م ا م الباقة ,ن ر الوع اجملتلع غول أيية ا عتلاد عيد الباقة ال لسية.

تق

ليات إنتا الباقة ال لسية ,تببيقات واست دامات الباقة ال لسية.

اقتفاد

إغفائيات غول انت ار اامرا

ي البتد ,الفوائد املرتتبة عيد است دام الباقة ال لسيية ,التكيفية ا قتفيادية عييد ااسير سيمويا ي املليكية العربيية

السعودية وي الوان العريب.

ا تو العيل

املهارات ااساسية

البح العيل

مهارات التفك

ال ني ي ي ي ي ي ي ي ييام الي ي ي ي ي ي ي ي يرئي  :غي ي ي ي ي ي ي ي ييم اي ييف املعيوم ي ييات ,التفك ي ي ي ي ي ي اإلب ي ي ي ي ي ييداع  :املرون ي ي ي ي ي يية,
من نارها ..جمة
(الباقي ي ي ي ي يية ال لسي ي ي ي ي ييية ,ماهيتهي ي ي ي ي ييا ,امل ي ي ي ي ييكتت بب ي ي ي ي ييرق إبداعي ي ي ي ي يية اسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييت دام احلساسية ليل كتت ,اارالة.
التفك الماقد :التفمي  ,التقييم.
أس ييبا انت ييارها ,ااره ييا ,واي ييرق ) ,)CPSتاب ي ي ي ي ي ي يية التق ي ي ي ي ي ي ييارير ,البباقات.
تي يا اافكار.
زيادة فاءما ,است داماما(.

اإلطار العام للوحدة اإلثرائية

املهارات ا جتلاعية وال

فية

مراعي يياة وجهي ييات المظي يير اا ي يير ,
التعام ي ي ييم مي ي ييف الف ي ي ييم ,مهي ي ييارات
العل ي ييم افل ي يياع  ,حتدي ي ييد نق ي ييا
القوة والكع .
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آلية التنفيذ

ا ستك اد

اإلغساس بامل كية

عدد اليقاءات

ا تو

لقاء

عيير فيييديو غييول اسييت دام الباقييات ااغفورييية وأارهييا عيييد اار مييف مييرور عر أفتم.
الوقت لإلغساس بامل كية.

املرغية

بوات ()CPS

اريقة العر

املهارات

التقومي

أربعة لقاءات 1

اف معيومات غول ماهية الباقة ال لسية ن أما.

 عر أفتم.

أداء جتار عيلية فلف معيومات غول عيو الباقة ال لسية.

إج ي ي ي ي ي ي يراء التاي ي ي ي ي ي ييار
العيلية.

ا ستك اد

 مماق ة وغوار.

اف املعيومات

2

اإلغسي ي ي ي ي ي ي يياس بامل ي ي ي ي ي ي ي ييكية  ,مب رة تأميية.
واملرونة ,وحتديد العتقات  .غ يوار فك يياه ب ييني ال ييل
واار .
اارييالة ,واييف املعيومييات  ,إع ييداد ريب يية معرفي يية غ ييول
وتفمي .
الباقة ال لسية.
 رس ي ي ي ي ي ييم ر ي ي ي ي ي ييورة الباق ي ي ي ي ي ييات
ااغفوريي يية مي يين وجهي ييل نظي يير
اار .
املرونة ,والتقييم.

اإلتقان

 تقري ي يير مف ي ييور ع ي يين التارب ي يية
العيلي يية اجار يية مبالوعته ييا
وم ي ي ي ييدد فل ي ي ي ييف و تمظ ي ي ي يييم
املعيومي ييات و تابي يية توري يييات
غو ا.
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 تابة قفة من ةسة أسيبر
ح ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييد أدىن (س ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييان
ااغساء).
3
4

اف معيومات غول الباقة ال لسية ب كم عام.
لقاء ب

ستقفاء أسبا انت ار ا هتلام بالباقة ال لسية ي العامل.

مماق ة وغوار.

املرونة ,والتقييم.

متابع ي ي يية بع ي ي ييض الف ي ي ييور الواقعي ي ي يية
وتقييلها.

زيارة ميدانية.

ار ااسئية

 تقرير اليقاء.

 بمي ي ي يياء وتمفيي ي ي ييب مقابيي ي ي يية مي ي ي ييف
مسؤول.

ريالة امل كية

اإلتقان

توليد اافكار

اإلتقان

لقاء

حتيي ييم ا ا ييار املرتتب يية عي ييد اس ييت دام الباق يية ال لس ييية ي ااغس يياء باس ييت دام  مماق ة وغوار .املرون ي يية ,وحتدي ي ييد املس ي ييببات إع ي ييداد قف ي يية غواري ي يية حت ي ييدد م ي يين
ت ا املسببات والمتائ .
والمتائ .
اسرتاتياية هييدا تابا(تفس املعيومات) وريالة امل كية بفورما المهائية.
 عر أفتم.

لقاءان

توليي ييد أ ي ي قي ييدر ممكي يين مي يين اافكي ييار ليتوري ييم إىل اي ييرق زيي ييادة في يياءة الباقي يية  عف ذه
ال لسية.
 ور ة علم

املرونة.
اارالة ,والتقييم.

التب ييوير عي ييد أغ ييد اس ييت دامات
اجتيا ال لسية افديدة.
ا تيييار أغييد اامييور التالييية وتقييييم
ليييات عليهييا والتبييوير عييهييا مبييا
يتوا ي ي ي ي ييب مي ي ي ي ييف بيئي ي ي ي يية ااغسي ي ي ي يياء
(السي ي ي يييارة ,مفي ي ي ييابيح الكهربي ي ي يياء,
الفييرن) ,يسييتهدد مهييارة التقييييم,
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واارالة.

تبوير احليول

اإلتقان

قبول احلم

التليب

لقاءان

تبوير احليول امل تيفة لتستفادة من الباقة ال لسية بفرد المظر عين عواميم  عف ذه .
افو وقوة اإل عا ال لس باست دام اسرتاتياية سكام  ,العتقات القسرية  .ور ة علم.

أربعة لقاءات

استمتا احليول املقرتغة لتستفادة من الباقة ال لسية بفرد المظر عن عواميم ورش علم
افو وقوة اإل عا ال لس والى قد تتلةم ي:
 تفليم ن رة عيلية عن اجتيا ال لسية.

اارالة.

إعييداد دعاييية إعتنييية ليييوم سييباق
رايل الس يييارات بالباق يية ال لس ييية
ب ي يياملر ب و الدعاي ي يية اا ة ي يير لراب ي يية
وقوة سيتم اعتلادها.

اارالة ,وتقبم الف م.

إعييداد بيية ليييوم رايل السيييارات
بالباق يية ال لس ييية دا ييم املر ييب,
غيي سييتقوم ييم علوعيية بوضييف
أفكار متعددة يبا الييوم ,مث تقييم
أفكاره ييا وفق ييا لع ييدد م يين املع يياي ,
ور ي ييو إىل الفك ي ييرة الرئيس ي يية ي ييبا
اليوم.

الت بي ي ي ي ي ي ي يييط ,وااري ي ي ي ي ي ي ييالة  ,تف ي ي ي ي ي ييليم إع ي ي ي ي ي ييتن م ي ي ي ي ي ييبهم
ومراعي ي ي يياة وجه ي ي ي ييات المظ ي ي ي يير
وم ي ييوق ليلم ي ييت ااساسي ي ي
اا ر .
حل ي ي ييم امل ي ي ييكية ( اار ي ي ييالة,
الت ب يييط ,مراع يياة وجه ييات
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 عر بور بيمت عن اجتيا ال لسية وفوائدها ووسائم ا ستفادة ممها.
 إنتا فيم رتو عن ضرورة است دام اجتيا ال لسية.
 إعداد متةييية عن اجتيا ال لسية.



اس ي ي ي ي ي ييتبت ا راء غ ي ي ي ي ي ييول
اإلعييتن ( مراعيياة وجهييات
المظر اا ر )

التقييم ,واارالة ,والتعاميم 
مف الف م.

ب ي ي ي ي ي ي ي يية

 تفليم موقف عيد ا نرتنت.

 إعداد جتار عيلية إلنتا اجتيا ال لسية وتتبعها.
 إعداد تفاميم مبا ممبلية تعلم بالباقة ال لسية.
 أفران ممبلية.

المظ ي يير اا ي يير م ي يين ي ييتل
علم اجمللوعة كم)




متابع ي ي ي ي ي ي ي يية س ي ي ي ي ي ي ي ي
العلم(الت بيط).
وض ي ي ي ي ييف ب ي ي ي ي يية تفف ي ي ي ي ييييية
ااعية ليحفم اجتام .
ةييي ي ي ي أنم ي ي ييا ا ن ي ع ي ي ييام
1445ه ي ي وا ت ي ي س يييماريو
ميةي ي ي ي ييم الباقي ي ي ي يية ال لسي ي ي ي ييية
واسييت دامها ي هييبا الع ييام
وق ي ييد ا تف ي ييد الب ي ييرتول م ي يين
العامل.
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التمظيييم ,واملرونيية ,والتعام ييم  متابع ي يية س ي ي ي
مف الف م.
(الت بيط).
 ا لتبام والتدريب عيد اليدور
امل فا ي احلفم اجتام
 ةيي الت ات الى ميكن أن
حت ي ييد ي ااغس ي يياء ل ي ييو أن
افلي ي ييف س ي ييكاهنا اس ي ييت دموا
ممتاات الباقة ال لسية؟
بي ي يية العلي ي ييم

التمظي ي يييم ,واملروني ي يية ,وإقمي ي ييا
ا رين.

 متابع ي ي ي ي ي ي ي ي يية سي ي ي ي ي ي ي ي ي ي
العلم(التمظيم).

ب ي ي ي ي ي ي ي ي يية

 تقييم ممتاات البالبات من
قب ي ي ي ي ي ي ييم افله ي ي ي ي ي ي ييور( إقم ي ي ي ي ي ي ييا
ا ي يرين ,واملرون ي يية التكيفي ي يية
مف املستادات).
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اللقاءات اليومية
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1

×

المهارات األساسية

2

3

4

6

5

7

8

9

البحث العلمي

مهارات التفكير

اإلغساس بامل كية

العلم التعاو (مستلرة اوال ال نام )
التفك اإلبداع :املرونة
التفك الماقد :حتديد العتقات ي احلوارات غب ا ستبت

الهدف العام:

أن تتورم البالبة لإلغساس مب كية غول الباقة ال لسية

األهداف التفصيلية:

أن تتغظ البالبة تفاريم ااغدا الى أمامها.

السمات الشخصية وا تما ية

11

10

12

المحتوى
اإلغساس مب كية الباقة ال لسية

المرحلة :ا ستك اد (اليقاء ااول)
املدة البممية ليقاء 10:دقيقة.

التهيئة الذهنية :تقوم املعيلة بالرتغيب بالبالبات وحتفيبهن بعبارات حتفيبية والتأ يد عيد قوانني ال نام املتفق عييها سابقا عمد تببيق التقييم القبي  .لا ت املعيلة إىل أيية ا دوء ودوره ي زا ااعلال وأن العامل الب يسوده
الفوضد ميكن أن يمت وببلك فإن م علوعة تبود مبفباغني ,ااول بيون البحر املتف بال لو وهو ي إىل ايب املساعدة ,وا ر بيون ال ل الى ت إىل الوضو وهو ليد لة عيد انتهاء املهلة .لا توز عيد م االبة
(جدول املهام ) لتدوين مهلة م لقاء وتموه عن أيية أداء املهلات لتستلرار بال نام  .املدة البممية 10( :دقائق).
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
-1يتم عر فييم بعموان (اار املريكة) .املدة البممية15( :دقيقة).
ا لية :يتم التمويل عن املهام الرئيسة املبيوبة عمد عر الفييم
ما ه ااغدا الدائرة بالفييم؟ (ي ب اإلغساس بامل كية واملتغظة)توقع هناية به القفة؟ (لتملية اجيال واملرونة ي التفك وغب ا ستبت )ما هو الرابط القسر بني املر و ما يدور عيد سبح اار ؟ (يمل لديهن إدراك العتقات واملرونة العقيية ,لا أهنا ميئة دد ال نام )ماه م اعرك اجتاه أغدا الفيم؟ (وهو يهدد إىل زيادة الوع واإلغساس بامل كية ورببها بال عور ,ميةم هبا السؤال إغد القبعات الست "القبعة احللراء" ) -2,است دام أردقاء الفحفيني الستة ي اف املعيومات غول فييم بعموان (  ,)Energy let's seaftاملدة البممية 20( :دقيقة).
ا لية :تقوم املعيلة بتعليق فهم البالبات وغساسيتهم ليل كية باستةارة اهتلامهن وإعبائهن سر زا الفحفيني ي الك عن احلقائق واملعيومات وهو ستة أردقاء يرافقون الفحفيني ويساعدوهنم دوما (من ,ماذا ,م  ,ي ,
من تل أسئية املم ط التايل:
ملاذا ,أين) وتوضح ا دد من م سؤال وماذا سيك
 -1من هم اا اص الرئيسيون ي الفييم؟
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-2
-3
-4
-5

ماذا ان احلد الرئي ؟
م انقبف التيار الكهربائ من املمبل؟
ي يتسبب هبا املوق ي سارة اار فلا ا؟
ملاذا وقعت هبه ااغدا ؟

 -6أين مواان م اعر التمالم والتمافر ي هبا الفييم؟
( يستهدد غب ا ستبت ملا سيدور من أغدا ).
 .3تملية التفك التباعد من تل تقدمي مم ط أغتم اليقظة .املدة البممية 35( :دقيقة).
ا لية :تقوم املعيلة بتعليق فهم البالبات وغساسيتهم ليل كية بتحديد عتقات بني معبيات من تل أسئية املما ط التالية:
أ -املم ط ااول( :يستهدد مهارة املرونة ,حتديد العتقات)
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي تورينت به الرؤية؟
 املم ط الةا :تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي تورينت با احلوار؟
تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه .املدة البممية 10( :دقائق).
-1
مشاركة الطلبة

أساليب التقويم

غوار ونقاش
تابية

 -1ا ستاابات عيد املما ط.
 -2تابة مب رة تأميية لكم االبة عن الباقة ال لسية  ,توضح فيها م اعرها علا دار ي اليقاء ااول .تستدل املعيلة من تل املب رات التأميية عيد علق إغساس البالبات املوهوبات ليل كية.
 -3بباقة املتغظة.
 -4ن ا إعداد غوار فكاه بني اار وال ل (يستهدد مهارة املرونة).
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المهارات األساسية

4

5

6

البحث العلمي
اف املعيومات.

الهدف العام:
األهداف التفصيلية

7
مهارات التفكير

التفك اإلبداع  :اارالة.
التفك الماقد :التفمي .

أن جتلف البالبة املعيومات غول الباقة ال لسية.
 -2أن تتغظ البالبة تفاريم ااغدا الى أمامها.
 -3أن تتلكن البالبة من ربط املدلو ت ذات العتقة.

8

9

10

12

11

السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

العلم التعاو (مستلر اوال ال نام ).

اف املعيومات عن الباقة ال لسية .

المرحلة  :ا ستك اد ( اليقاء الةا )
املدة البممية 10 :دقيقة.

التهيئة البهمية :املدة البممية 15( :دقيقة) يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ومماق تهن ي ما عروا بل ي تابة املب رات التأميية ,لا يتم مماق تهن ي احلوارات الفكاهية
بني اار وال ل ؛ إلضافة جو من املر  ,وتعييق مهلات م االبة ي لوغة اجمللوعة لتحفيبهن وزيادة دافعيتهن إضافة إىل إقامة مسابقة ع موقف ( )Face bookغول أيها أ ةر فكاهة ومر .
مث تبدأ بيقاء اليوم باملم ط التايل والب يستهدد مهارة املرونة بالدرجة ااوىل.
همد ه إغد العيلاء املهتلني بإنقاذ اار  ,وبيملا ه ت اهد فيلما السابق تراءت ي ذهمها هبه الفورة ,و تبت غو ا مقا ر ا ي جريدة (أمل الببية) مبدعى تر ت همد زاوية إلبداعات قيلك ي مقا ا.
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
 -1يتم عر فييم بعموان (رغية إىل ال ل )( .املدة البممية 15:دقيقة)
ا لية :يتم التمويل عن املهام الرئيسة املبيوبة عمد عر الفييم
 مما تتكون ال ل ؟ -ماه

لية ال ازات بدا م زم ال ل ؟

ما الب د بدا م ال ل إلنتا الباقة؟ -م تبيب غرارة ,وض ط ال ل ؟

اف املعيومات واحلفول عيد احلقائق واملفاتيح ااساسية ليورول إىل ا دد باست دام أردقاء الفحفيني الستة
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أين تظهر تببيقات الباقة ال لسية عيد سبح اار ؟ (اتاة حد أدىن) ي تمت الباقات ااغفورية؟ م تمت الباقات ااغفورية؟ملاذا تعت هبه املعيومات ذات أيية؟من ه الببية الرئيسة ي القفة؟من ه الو الة الى رورت مقبعا بالقر من ال ل ؟ -2يتم تقدمي مم ط بعموان ( قفارات إ بارية) .املدة البممية 30 ( :دقيقة)
ا لية :يتم تقدمي علوعة من املقا ت واا بار املتعيقة مبوضو الباقة ال لسية وتقدم ليبالبات
ووفقا ليلعيومات املتوفرة ي املقا ت تقوم م علوعة بتقدمي إعت جديد يربط بني الباقة ال لسية و فائا ممبقة ااغساء
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي تورينت با املقال أو اج افديد؟

قصاصات إخبارية

 -3يتم تقدمي مم ط بعموان (عماوين متماارة ) .املدة البممية 20( :دقيقة)
ا لية :يتم تقدمي علوعة من العبارات والفور املتماارة ويبيب من البالبات تفميفها بأ ةر من رورة ,وببلك يتم حتديد عتقات وروابط جديدة ول مألوفة.
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي تورينت با الربط؟
 -4تقدمي الت بية الراجعة وتعبيب البالبات واستةارة دافعيتهن ملتابعة ال نام  .املدة البممية 10 ( :دقائق)
ا لية :تقدمي أساور حتلم عبارة ( ء عن الم ا والوقود) فليف البالبات ,بيملا البالبة أو اجمللوعة اا ةر م ار ة ون ااا توضف عا ل ل برناعما.
ناوين متناثرة

مشاركة الطلبة
غوار ونقاش
تابية

أساليب التقويم
-1ا ستاابات عيد املما ط ,بباقة املتغظة.
-2إعداد ريبة معرفية غول الباقة ال لسية (تستهدد اف وتمظيم املعيومات).
-3إغكار ام ا ليقاء القادم.
-4رسم رورة الباقات ااغفورية من وجهل نظر اار (تستهدد املرونة واارالة).
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البحث العلمي

مهارات التفكير

السمات الشخصية وا تما ية

اف املعيومات.

مهارات التفك اإلبداع  :املرونة.

العلم التعاو (مستلر اوال ال نام )
حتديد نقا القوة والكع (مستلر اوال
ال نام )

اف املعيومات عن الباقة ال لسية

أن جتلف البالبة املعيومات غول الباقة ال لسية.

األهداف التفصيلية
-4

10
المحتوى

مهارات التفك الماقد :التقييم.
الهدف العام:

8

9

11

12

-1أن تتلكن البالبة من حتديد املفادر فلف املعيومات.
-2أن تتلكن البالبة من ا ت اد العديد من امل ا م ست دام الباقة ال لسية.
-3أن تتقن البالبة تر يب الدائرة الكهربائية.

المرحلة  :ا ستك اد (اليقاء الةال )
البمن ( 10دقيقة)

التهيئة البهمية :املدة البممية 10( :دقائق).
ا لية :يتم الرتغيب بالبالبات و اف مهلات اليقاء السابق ومماق تهن عن اجرائط املعرفية الى مت إعدادها ,لا يتم مماق تهن ي الفور املرسومة غول وجهة نظر اار
ليبرتول؛ إلضافة جو من املر  ,وتعييق مهلات م االبة ي لوغة اجمللوعة لتحفيبهن وزيادة دافعيتهن ,إضافة إىل إقامة مسابقة ع موقف ( )Face Bookغول أيها أ ةر أرالة.
مث تبدأ بيقاء اليوم مبقبف إن اد (زيد والعيوم)؛ ليتلهيد ملسار هبا اليقاء ,من ا ت افات والتاار ؛ استاابة امنا الب اء لد البالبات (الب اء املوسيق ) وب املتعة ي نفوسهن.
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
 -2يتم عر فييم بعموان ( بات من الواقف )  .املدة البممية  20 ):دقيقة ).
ا لية :يتم التمويل عن املهام الرئيسة املبيوبة عمد عر الفييم.
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ما ه ااغدا الدائرة بالفييم؟ (ي ب اإلغساس بامل كية واملتغظة)ماه م اعرك اجتاه أغدا الفيم؟ (وهو يهدد إىل زيادة الوع واإلغساس بامل كية ورببها بال عور ,وميةم هبا السؤال إغد القبعات الست "القبعة احللراء" )-ضع عموانا مماسبا ليفييم؟ (وهو يهدد إىل تملية مهارة املرونة ,وميةم هبا السؤال إغد القبعات الست "القبعة اجكراء" )

 -3إجراء التاار العيلية( .املدة البممية 47 :دقيقة).
ا لية :يتم عر بوات البح العيل و ر ممهايتل ,م علوعة تتماول مت ات خمتيفة ليتاربة وحتدد املت التابف واملستقم( اجمللوعة ااوىل :حتفم عيد يية مشسية وجهاز افيفانوميرت وغفمل من ااتربة ,أما اجمللوعة الةانية :فتحفم عيد
عدد من البباريات ال لسية وجهاز مروغة ر وجيفانوميرت  ,والةالةة :حتفم عيد يية مشسية وموقد وماء ,باإلضافة إىل جيفانوميرت ) ,وإعباء م علوعة جدو لتدوين ميحوظامن ب كم تتابع ممتظم ومتعلق غول الت ات الى سود
حتد ( تل ااسبو يبيب من البالبات تأدية جتار اجمللوعات اا ر والتحقق من المتائ ) (يستهدد اف املعيومات من مفادر متموعة ,إضافة إىل مرونة التفك بت ي الظرود والتعامم مف املستادات).
 -4مم ط التقييم .املدة البممية 10( :دقائق).
ا لية :تبودهم بملوذ عبارة عن ن ا يهدد لتملية مهارة اةاذ القرار والتقييم ,غي تبيب املعيلة من تل ما مر عييهن من جتار ومن أفتم حتديد اإل ابيات والسيبيات ست دام الباقة ال لسية واةاذ القرار ب أهنا.
 -5تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه .املدة البممية3( :دقائق).
م ار ة البيبة

أساليب التقومي

غوار ونقاش
تابية

 -1ا ستاابات عيد املما ط.
 -2تقرير مفور عن التاربة العيلية اجارة مبالوعتها ومدد إىل اف وتمظيم املعيومات و تابة توريات غو ا.
 -3تابة قفة من ةسة أسبر حد أدىن (سان ااغساء)(يتلةم ي استهداد ممبقة ااغساء ومتةيم انعدام است دامها ليباقة ال لسية؛ نظرا لعوامم افو والرتبة)
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×

5

6
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البحث العلمي

مهارات التفكير

السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

اف املعيومات.

مهارات التفك اإلبداع  :املرونة.

العلم التعاو (مستلر اوال ال نام )
حتديد نقا القوة والكع (مستلر اوال ال نام )

اف املعيومات عن الباقة ال لسية

مهارات التفك الماقد :التقييم.
الهدف العام:

أن جتلف البالبة املعيومات غول الباقة ال لسية.

األهداف التفصيلية:

-1أن تتلكن البالبة من حتديد املفادر فلف املعيومات.
-2أن تتلكن البالبة من ار العديد من امل ا م.
-3أن تتلكن البالبة من ترتيب امل ا م غسب مففوفة املعاي .
-4أن تتلكن البالبة من اةاذ القرار ي ا تيار امل كية.

المرحلة :ا ستك اد (اليقاء الةال )
املدة البممية 10( :دقيقة)

التهيئة البهمية :املدة البممية 10( :دقائق) .يتم الرتغيب بالبالبيات ومماق يتهن غيول املهيام املو يية إلييهن واملتلةيية ي التقريير املفيور غيول التاربية العيليية والمتيائ  ,إضيافة إىل القفية القفي ة حتيت عميوان "سيان ااغسياء" ,غيي ييتم تعبييب
البالبات عيد أدائهن وتبر القفا ليلمافسة ي موقف ) (Face Bookبيملا تعيق التقارير املفورة ي البوردات اجارجية وتوضف ي جريدة "أمل الببيعة".
وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية:
 -6يتم تقدمي منوذ ارتبا بني املدلو ت امل تيفة( .املدة البممية 10 :دقائق).
ا لية :التوريم ما بني العلود ااول والب لم أمساء وبني العلود الةا والب لم أفعا  ,غ تكون م علوعة م كية معيمة ,وتقوم بفيالتها لا تراها عيد أر الواقف.
 -7است دام مففوفة املعاي لتقييم امل ا م املبروغة( .املدة البممية 10 :دقائق).
ا لية :ةت م علوعة م كتما من تل مففوفة املعاي  .تقوم م علوعة برتتيب امل ا م الى ارغتها غسب ااولوية الى تراها.
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي تورينت با القرار؟
 -9التلهيد ليتليب( .املدة البممية 15 :دقيقة).
ا لية :التلهيد إلاارة البالبات مبرغية التليب وهو الورول ليلمت بتحفيب البالبات لوضف بفلامن ي هبه القكية ,غي تبدأ ببر علوعة من ااسئية:
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 -1هم لديكن ا هتلام بالتعامم مف امل كية غ تتورين إىل غم؟ -2 -هم لديكن القدرة عيد اةاذ القرار غول املوق ؟ -3-هم تبحةن عن غم جديد؟.
 -2اف املعيومات من تل ااسئية املبروغة غول امل كية (املدة البممية 25 :دقيقة).
ا لية :تقوم م علوعة بكتابة ااسئية املتعيقة مب كيتها وا دد ممها ,مث تابة املعيومات الى تدور غول م سؤال مبرو  ,ومن مث حتديد املفدر امل تق ممل املعيومات .وهو فيم بتملية مهارة من مهارات البح العيلي متلةيية ي :تواييق
املعيومات من مفادرها .عمدها ستتكح الفكرة العامة ليلالوعة والى من ت ا ستمبيق م علوعة من تل بوات ال نام .
.4است دام البباقات فلف املعيومات غول امل كية (املدة البممية 10 :دقائق)
ا لية :تبدأ بتدوين الفكرة ااساسية ليل كية ,بعدها يتم تبادل الملاذ بني اجمللوعات لتدوين السؤال ,ومن مث يتم تبادل الملاذ بني اجمللوعات ,وهكبا غ يتم تدوين املعيومة وامليحوظة وا نببا ؛ مما ي ب لديهن مهارة ا تفال والبماء
عيد أفكار ا رين .وتعبد مهلة لكم علوعة ه  :تعبئة ( )1مناذ من است دام البباقات؛ فلف رأ اجملتلف افامع وااسرة فلف أ قدر من املعيومات.
 -1يتم تقدمي مم ط (الفوت املفقود)(.املدة البممية 10:دقائق)
ا لية :يتم تقدمي املم ط ويبيب من البالبات قراءة الفورة.
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي تورينت به القراءة؟
 -6تقدمي الت بية الراجعة غول اليقاء و كر البالبات عيد تفاعيهن (املدة البممية 5 :دقائق).
م ار ة البيبة

أساليب التقومي

غوار ونقاش
تابية

-1ا ستاابات عيد املما ط.
-2است دام البباقات فلف املعيومات (التحك ليقاء القادم).
-3من تل الفور التالية :أعب عموانا وقيل السيو يات املسببة ا.
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المهارات األساسية

الهدف العام:
األهداف التفصيلية:
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البحث العلمي

×

6

7

مهارات التفكير

8

9

11
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السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

اف املعيومات من مفادر متموعة

التحد وا ستلا

اف املعيومات عن الباقة ال لسية
( زيارة ميدانية ملقابية خمتفة فيبياء)

أن جتلف البالبة املعيومات غول الباقة ال لسية.

المرحلة  :اإلتقان ( اليقاء ااول)
(املدة البممية 10 :دقيقة).

 -1أن تتلكن البالبة من اف العديد من املعيومات ذات الفية مب كية علوعتها.
 -2أن تتلكن البالبة من بماء أسئية تتعيق مب كيتها.
 -3أن تتلكن البالبة من بماء املقابتت.

التهيئة البهمية  :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ,وتعييق مهلات م االبة ي لوغة اجمللوعة لتحفيبهن وزيادة دافعيتهن ( .املدة البممية  5 :دقائق).
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
-1اف ااسئية( :املدة البممية 10 :دقائق).ا لية :اف أسئية واستفسارات م علوعة ومماق تها عيد غده ي :ما ا دد من السؤال؟ -ي خيدم هبا السؤال امل كية؟
-2ا ستعداد( :املدة البممية 5 :دقائق) .ا لية :يتم ميئة البالبات ملقابية ااستاذة ند اليوس .
-3ا اضرة( :املدة البممية 30 :دقيقة).
-4املماق ة( :املدة البممية 30 :دقيقة) .ا لية :يتم ترتيب اجمللوعات وةفيا ع ر دقائق لكم علوعة ملماق ة اا فائية واستقفاء املعيومات عن م كيتهن.
-5االت بية الراجعة(:املدة البممية 10 :دقائق ) .ا لية :يتم مماق ة البالبات وإعبائهن ت بية راجعة عن اريق ار ااسئية التالية :ي تست دمني املعيومات الى غفيى عييها ي غم م كيتك؟
مشاركة الطلبة
غوار ونقاش  ,تابية

أساليب التقويم
علم مي ا ليلعيومات الى ا تسبوها من اا فائية ,بباقة املتغظة.

12
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المهارات األساسية
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البحث العلمي

ريالة امل كية

الهدف العام:
األهداف التفصيلية

5

6

×

7
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10
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مهارات التفكير

السمات الشخصية وا تما ية

مهارات التفك اإلبداع  :املرونة
مهارات التفك الماقد :حتديد السبب والمتياة

العلي ي ييم التع ي ي يياو  ,حتدي ي ي ييد نق ي ي ييا الق ي ي ييوة حتييي ييم ا اي ييار املرتتبي يية عيي ييد اسي ييت دام الباقي يية ال لسي ييية ي
ااغساء باست دام اسرتاتياية هييدا تابا (تفس املعيومات)
والكع (مستلر اوال ال نام )
وريالة امل كية بفورما المهائية.
مهارة التحد وا ستلا

أن تستقف البالبة ا اار املرتتبة عيد است دام الباقة ال لسية.
 -1أن تتلكن البالبة من ريالة امل كية ريالة سييلة.
-2أن تتلكن البالبة من اف املعيومات من مفادر متعددة.
-3أن تتلكن البالبة من حتديد املسببات ونتائاها.
-4أن جتيد البالبة ا ستلا افيد.
-5أن تتقن البالبة ا ستاابة مل تي املدا تت املبروغة ي المقاش.

المحتوى

المرحلة :اإلتقان (اليقاء الةا )
(املدة البممية  10دقيقة)

التهيئة الذهنية :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاءين السابقني ,ويتم وضف القفا القف ة ضلن مسابقة ( ,)Face Bookلا يتم تكلني املي ا والتقرير اجاص بالبيارة امليدانية ولقاء اجب ة ي جريدة "أمل الببيعة"
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
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 -1يتم تقدمي مم ط ( ارق احلياة) (املدة البممية20:دقيقة ).
ا لية :يبيب من البالبات تفمي مفادر الباقة املتوفرة ي سبح اار وتقسيلها عيد البريقني املوضحني ي الفورة مث حتديد المتائ املتوقعة
لسيك أيا من البريقني وهبا مايمل (املرونة ي التفك وا غتلا ت الواردة من جهة ,وحتديد املسببات والمتائ من جهة أ ر ) ,لا يتم التمويل إىل عتمات البريق املتواجدة دا م املم ط لد البالبات؛ غي أن البريق اجاص بالباقات البديية ي إىل
إمكانية املرور وستمتل وعمد مفرتق البرق ي إىل عدم امكانيل العودة ليباقات ااغفورية ,بيملا اريق الباقات ااغفورية ي إىل أيية التوق واجبر بالبريق وعمد مفرق البرق ي إىل ضرورة العودة إىل اريق الباقات البديية.
 -2يتم عر رور بعموان (رغية غول العامل) (املدة البممية 10 :دقائق).
ا لية :قبيم عر الفور يتم التمويل عيد ااسئية التالية:
 -1ما هو املوضو ااساس الب تعافل هبه الفور؟(حتديد امل كية أو املهلة ااساسية من الفيم الب يقتك عيد أساسل تكوين رأ معني)
 -2ماه امل اعر الى تةريها؟(لتحديد امل اعر الى ية ها هبا الفيم مما يساعد عيد اةاذا إجراءات إزاء ذلك)
 -3ي ميكن أن تدعم هبه الفور م كيى؟(لتحديد اجبوات واإلجراءات املتبعة من تل هبا الفيم)
 -4أين المقا الى تدعم م كيى ي الفور؟
 -5ضع عموانا مماسبا لف بني هبه الفور؟
 -3مم ط هييدا تابا (املدة البممية20:دقيقة).
ا لية :يتم عر الفورة التالية ويبيب من ايف البالبات متغظة الفورة بدقة
مث يتم املماق ة بني افليف غول -1 :املعيومات الى مت التعرد عييها مين يتل الفيورة-2,املسيببات ا تليية بفيورة مبا يرة -3,املسيببات القبييية ,اليى أدت إىل تييك ااسيبا  ,مث اجتريات ا تليية مث وضيف تعلييم مين هميا سيود يراعي مهيارات التحيد
وا ستلا غي يكون نقاش ااع  ,ضع عموانا مماسبا به الفورة؟
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي توريى با املسبب؟ ,ي توريى با التعليم؟ ,ي يدعم هبا املم ط م كيتك؟.
 -4ريالة امل كية باست دام معادلة "مبدعات ال د"(املدة البممية 25 :دقيقة)
ا لية :حتدد م علوعة الفكرة ااساسية الى يريدون العلم عييها من تل مففوفة املعاي الى مت است دامها ي ذلك اليقاء  ,يتم التمويل عيد أيية هبه املرغية من تل حتديد ما الب نرييده؟ و يي ميكمميا ذليك؟ وملياذا نسيعد إىل هيبا اامير ,وا يدد مين
ذلك أن تكون الرؤية واضحة ليبالبة؛ مما يساعدها ب كم أ ي حتديد م كيتها وغيها بفورة أفكم ,بعد ذلك نفم إىل يفية رييالة امل يكية بأسييو عيلي  ,وذليك مين يتل اسيت دام معادلية (مبيدعات ال يد) .وهي سيؤال مفتيو المهايية فعيم إجرائي
ضل ه ااع هدد أو لاية تسعد اجمللوعة ليورول إليها = م كيتما.
 -5تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه(املدة البممية  5 :دقائق).
مشاركة الطلبة

أساليب التقويم

غوار ونقاش ,تابية.

 -1ا ستاابة عيد املما ط ,بباقة املتغظة  -2 .إعداد قفة غوارية حتدد من ت ا املسببات والمتائ .
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البحث العلمي

مهارة معافة

6
مهارات التفكير

مهارات التفك اإلبداع  :املرونة.

اافكار
الهدف العام:
األهداف

7

×

8

9

السمات الشخصية وا تما ية
العلم التعاو  ,حتديد نقا القوة والكع

10

11

12

المحتوى
توليد اافكار امل تيفة لبيادة فاءة الباقة ال لسية.

(مستلر اوال ال نام )
أن تتلكن البالبة من توليد أ

قدر ممكن من اافكار لبيادة فاءة الباقة ال لسية.

أن تتلكن البالة من توليد احليول امل تيفة ليل كية.

المرحلة  :اإلتقان ( اليقاء الةال )
(املدة البممية 10 :دقيقة )

التفصيلية
التهيئة الذهنية ( :املدة البممية15 :دقيقة).
ا لية :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ومماق تهن ي القفة احلوارية الى مت إعدادها من قبم م االبة حبي يتم وضعها ي مسابقة ( )Face Bookلا تم ر ي عية "أمل الببيعة" إضافة إىل تعييق مهلات
م االبة ي لوغة اجمللوعة لتحفيبهن وزيادة دافعيتهن.
يتم عر فييم رغية عاملية مف الباقة ال لسية(.املدة البممية20:دقيقة).ا لية :التمويل عيد المقا املهلة.
-1ما املوضو الب ناق ل الفييم؟ (ت ب مهارة املتغظة وغب ا ستبت بالدرجة ااوىل) -2 ,ما لبريقة الى قدمها الفييم لما لبيادة فاءة الباقة ال لسية واست داماما ي بيدان العامل؟ -3 ,ي ميكمما أن نستفيد من هبا
الفييم ليورول إىل غيول مل كتتما؟
وصف لدور المعلم والطالب خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
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مم ط العمونة( .املدة البممية 15 :دقيقة ).

-

ا لية :وهو عبارة عن رورة تعر عيد البالبات تقوم م علوعة بإعباء أ

قدر ممكن من العماوين ال امكة به الفورة ,من تل تراة الفورة إىل عبارات لفظية ,ويهدد بالدرجة ااوىل إىل تملية مرونة التفك لد البالبات,

وميئتهن بفورة فعيية لتوليد اافكار.
تفعيل التفكير في التفكير من خالل مجمو ة األسئلة :
ي توريى إىل هبا العموان؟ ,ي ترببني بني امل كية وهبا العموان؟ ,ما الب أارتل فيك هبه الفورة من غيول وأفكار خمتيفة؟.

 عقد وميةاق اافكار اإلبداعية (املدة البممية 10 :دقائق).ا لية :يتم من وضف عقد تما بموده عيد ما يي  :أيية التفك واغرتام أراء ا رين وا افظة عيد ا دوء غي قدمت لكم علوعة لتوقف ي ااسفم عيد التبامها به البمود املهلة ,يييها ن ا اسرت ائ بسيط.
مش اإلبدا (املدة البممية  35 :دقيقة).ا لية :يتم تقدمي رة من الفيني رفراء اليون تقوم م علوعة بتسايم م كيتها ي بؤرة الكرة(.وهبا يساعد عيد أن يكون ا دد دد وواضح أمامهن ,وبالتايل ستكون غيو م ي إاار هبه امل كية يتعداها) .مث يتم توضيح أيية
ا راق ال ل وظهور إ عاعاما ,وتتلةم هما باافكار غي تبدأ م االبة بتعبئة أفكارها بدا م عا مشس مث تبدأ اجمللوعة تتماقش غول اافكار املبروغة غي توضح افة اافكار املكررة ب عا باهت اليون وهبا توجيل ليتفك
التباعد .
تفعيم دور التفك ي التفك من تل علوعة ااسئية :ي قلى بالتورم إىل هبا احلم؟ ,ي رببى بني امل كية وهبا احلم؟ ,ملاذا باعتقادك هبا احلم مماسب ليل كية؟.
تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه (املدة البممية  5 :دقائق) من تل أ ال لوس أ ةر إ راقا وإضاءة ويوضف أمساء أرحا ا ي مش ال نام .مشاركة الطلبة
غوار
ونقاش
تابية

أساليب التقويم
-1ا ستاابات عيد املما ط.
-2بباقة املتغظة.
-3ا تيار أغد احليول املة ة و اولة تبويرها ب الوسائم امللكمة (متهيد ليقاء القادم).
-4التبوير عيد أغد است دامات اجتيا ال لسية افديدة.
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البحث العلمي

مهارة معافة اافكار

الهدف العام:
األهداف التفصيلية

أن تتلكن البالبة من توليد أ

5

6

7

8

×

9

10

مهارات التفكير

السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

التفك اإلبداع  :اارالة.
التفك الماقد :التقييم.

العل ي ييم التع ي يياو  ,حتديي ييد نق ي ييا الق ي ييوة والكي ييع
(مستلرة اوال ال نام )

توليد اافكار امل تيفة لبيادة فاءة الباقة ال لسية.

قدر ممكن من اافكار لبيادة فاءة الباقة ال لسية

أن تتلكن البالبة من توليد احليول امل تيفة ليل كية.

المرحلة :اإلتقان ( اليقاء الرابف )

(املدة البممية 10 :دقيقة)

التهيئة الذهنية :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ومماق تهن غو ا ,مث يتم عر تقدمي مم ط (رور نااقة )( .املدة البممية 25:دقيقة).
ا لية :تقدم علوعة من الفور ويبيب من البالبة إنباق الفورة مبا يبيد عن ةسة أسبر

وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
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 -1مم ط (رور حتك رواية)( .املدة البممية 15:دقيقة).
ا لية :وهو عبارة عن علوعة رور تعر عيد البالبات تقوم م علوعة با تيار رورتني أو أ ةر وتأل من ت ا قفة قف ة (يهيدد املم يط بالدرجية ااوىل إىل تمليية مرونية التفكي ليد البالبيات وميئيتهن بفيورة فعييية لتولييد اافكيار
وميئة ملهارة اليقاء القادم وه اارالة).

تفعيل دور التفكير في التفكير من خالل مجمو ة األسئلة:

ي توريى إىل به القفة؟ ,ي ترببني بني امل كية وهبه القفة؟ ,ما الب أارتل فيك هبه القفة من غيول وأفكار خمتيفة؟.
 -2مش اإلبدا ( .املدة البممية 50 :دقيقة).
ا لية :يتم الرجو إىل مش اإلبدا الى مت رماعتها ي اليقاء السابق غي يبيب من البالبات انتبا اإل عاعات املم فكة أو الباهتة لا يبيب ممهن ا ن است دام مففوفة املعاي
الفكرة

التأا

افدة واارالة

اايية

به اافكار املوضوعة

التكيفة

الوقت

القبول

مث يتم ترتيب اافكار غسب ااولوية وبماء عييل يتم حتييم وتقييم الفكرة من تل حتديد إ ابياما وسيبياما إضافة إىل ذلك يتم تبوير الفكرة
اإل ابيات

الفكرة

السيبيات

مقرتغات التبوير

(يستهدد اارالة ي التفك حبي تظهر أفكار أ ةر جدة وأرالة من الفكرة ااريية) .توضف اافكار اا ةر جدة وأرالة ي أ عة أ ةر او وأقو لونا عيد ال ل .
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي قلى بالتورم إىل هبا احلم؟ ,ي رببى بني امل كية وهبا احلم؟ ,ملاذا باعتقادك هبا احلم مماسب ليل كية؟.
-3تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه .من تل أ ال لوس أ ةر إ راقا وإضاءة ويوضف أمساء أرحا ا ي مش ال نام (املدة البممية 10 :دقائق).
مشاركة الطالبة
غوار ونقاش
تابية

أساليب التقويم
-1ا ستاابات عيد املما ط.
-2بباقة املتغظة.
 -3ا تيار أغد اامور التالية وتقييم ليات عليها والتبوير عييها مبا يتوا ب مف بيئة ااغساء (السيارة ,مفابيح الكهرباء ,الفرن) يستهدد مهارة التقييم واارالة.

اجمللو
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مهارات التفكير

السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

تبوير احليول

مهارات التفك اإلبداع  :اارالة.

العل ييم التع يياو  ,وحتدي ييد نق ييا الق ييوة والك ييع

تبوير احليول امل تيفية لتسيتفادة مين الباقية ال لسيية

(مستلر اوال ال نام )

بفييرد المظيير عيين عوامييم افييو وقييوة اإل ييعا ال لسي
باست دام اسرتاتياية العتقات القسرية.

الهدف العام:

أن تتلكن البالبة من تبوير احليول املقرتغة إل ياد وسيائم لتسيتفادة مين الباقية ال لسيية المرحلة  :اإلتقان (اليقاء اجام )
بفييرد المظيير ع يين عوامييم اف ييو وقييوة اإل ييعا ال لس ي باس ييت دام اس يرتاتياية س ييكام ( ,املدة البممية ليقاء 10 :دقيقة)
والعتقات القسرية.

األهداف التفصيلية

البحث العلمي

5

6

7

8

9

×

11

12

أن تتلكن البالبة من إ اد عتقات قسرية بني امل كية والفور املعروضة.

التهيئة البهمية :
يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ,لا يتم مماق تهن ي أهم احليول املة ة الى مت توليدها (املدة البممية 10 :دقائق).
 مم ط أفكر وأبد غي يتم عر املم بني التاليني عيد البالبات دد استةارة أفكارهن؛ ليورول إىل أفكار أ ةر أرالة متهيدا ليقاء اليوم. املم ط ااول بعموان :غوار سا ن(.املدة البممية 15 :دقيقة). ا لية :ة ا ما ن اهد اار وال ل امل رقة ود ان املفانف املتفاعد ي م مكان ,ولكن هم فكر يوما أن د غوار بيمهم من تل الفورة التالية ضع وري -املم ط الةا بعموان :وزارات جديدة( .املدة البممية10:دقائق).

احلوار املماسب.

 ا لية :ماذا لو أردرت وزارة البيئة قانون "بعدم السلا باست دام البرتول وبيعة وتداولل بعد ا ن " فلا الب ميكن أن د ؟ ا ت ايف اافكار والت ليمات الى ترت عيد هبا الوضف لا تت يييمها.وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
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تقدمي مم ط العتقات القسرية( .املدة البممية 50 :دقيقة).ا لية :وهو عبارة عن علوعة من الفور واجملتت الى تقدم ليبالبات ,واملبيو من م علوعة أن جتد عتقة قسرية بني الفور املعروضة وم كيتهم ا ددة ,فقد تساعد الفور املعروضة عيد اقرتا غيول ليل كية قد جتاهيوها وإ ياد
غيول أ ةر أرالة.
تفعيم التفك ي التفك من تل ااسئية :ي توريت إىل هبا الربط؟ ,ي ساعدتك الفورة عيد اقرتا غيول ليل كية؟
-تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه( .املدة البممية 5 :دقائق)

مشاركة الطلبة

أساليب التقويم

غوار ونقاش
تابية

 -1ا ستاابات عيد املما ط.
 -2إعداد دعاية إعتنية ليوم سباق رايل السيارات بالباقة ال لسية باملر ب و الدعاية اا ةر لرابة وقوة سيتم اعتلادها.
 -3بباقة املتغظة.
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تبوير احليول

الهدف العام:
األهداف التفصيلية
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مهارات التفكير

السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

مهارات التفك اإلبداع  :اارالة.

العلي ييم التع ي يياو  ,حتديي ييد ني يياقط الق ي ييوة والك ي ييع
(مستلر اوال ال نام ) ,تقبم الف م.

تبييوير احليييول امل تيفيية لتسييتفادة ميين الباقيية ال لس ييية
بف ييرد المظ يير ع يين عوام ييم اف ييو وق ييوة اإل ييعا ال لس ي
باست دام اسرتاتياية سكام

أن تتلكن البالبة من تبوير احلييول املقرتغية لتسيتفادة مين الباقية ال لسيية بفيرد المظير المرحلة  :اإلتقان (اليقاء اجام )
عن عوامم افو وقوة اإل عا ال لس .
(املدة البممية ليقاء 70 :دقيقة)
( 20دقيقة ترتك ملم ط إنتا الفرن ال لس ومتم بالدرجة ااوىل مبهار تقبم الف م واارالة ي إنتا فرن
أن تتلكن البالبة من است دام لية سكام لتبوير اافكار.
خمتي )

التهيئة البهمية:
يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق  ,لا يتم مماق تهن ي أهم احليول املة ة الى مت توليدها (املدة البممية  10دقائق).
 مم ط أفكر وأبد غي يتم عر املم بني التاليني عيد البالبات؛ دد استةارة أفكارهن والورول إىل أفكار أ ةر أرالة متهيدا ليقاء اليوم. املم ط ااول بعموان :غوار واغى (املدة البممية 15 :دقيقة).ا لية :ماذا لو حتدات يوما اجتيا ال لسية إىل ال ل ي مديمة ااغساء وبني خنييها الرائعة تر ماذا سيدور بيمهم من غدي .
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
عر فييم بعموان (مفبا عتء الدين)( ,املدة البممية 10 :دقائق).ا لية:
-1ماهو املوضو ااساس الب تعافل هبه الفور؟(حتديد امل كية أو املهلة ااساسية من الفيم الب يقتك عيد أساسل تكوبن رأ معني)
-2ماه امل اعر الى تة ها؟(لتحديد امل اعر الى ية ها هبا الفيم مما يساعد عيد اةاذا إجراءات إزراء ذلك)
 -3ي ميكن أن يدعم هبا الفييم إلنتا غيول جديدة مل كيى؟(لتحديد اجبوات واإلجراءات املتبعة من تل هبا الفييم)
-4ضع عموان مة ا با الفييم؟ (يستهدد مهارة اارالة)
تفعيم التفك ي التفك من تل سؤال البالبات :ي تورينت إىل هبا العموان؟
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تقدمي مم ط سكام ( .املدة البممية 50 :دقيقة).
ا لية :تبوير احلم والفكرة ااساسية املست رجة من اليقاء السابق لتكون أ ةر أرالة ,غي تقوم م علوعة بعر الفكرة المهائية الى مت التورم ا ي اليقاء السيابق مين يتل اا يعة ال لسيية ااايول واازهيد لونيا ي مشي إبيداعما ,مث
توجل املعيلة م علوعة إىل أيية تبوير اافكار والبماء عييها من تل ا تفاقية املوقعة ي اليقاء السابق من تل اسرتاتياية سكام .
تفعيم التفك ي التفك من تل سؤال البالبات :ي تورينت إىل هبا الربط؟ ,ي ساعدتكن الفورة عيد اقرتا غيول ليل كية؟
تقدمي ت بية راجعة غول ما مت ي هبا اليقاء ,واجتاه البالبات اوه (املدة البممية 5 :دقائق)مشاركة الطلبة
غوار ونقاش
تابية

أساليب التقويم
-1ا ستاابات عيد املما ط.
-2إعداد بة لييوم رايل السييارات بالباقية ال لسيية دا يم احليرم افيامع غيي سيتقوم يم علوعية بوضيف أفكيار متعيددة يبا الييوم مث تقييم أفكارهيا وفقيا لعيدد مين املعياي
ورو إىل الفكرة الرئيسة با اليوم (التحك ليقاء القادم)
-3بباقة املتغظة
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التفك الماقد :الت بيط.
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9

10

11

× 12

السمات الشخصية وا تما ية

13

14

المحتوى

العلي ي ي ييم التعي ي ي يياو  ,حتديي ي ييد نقي ي ييا القي ي ييوة اسي ييتمتا احليي ييول املقرتغي يية لتسي ييتفادة مي يين
والكع (مستلر اوال ال نام ) ,مراعاة الباقة ال لسيية بفيرد المظير عين عواميم
افو وقوة اإل عا ال لس .
وجهات المظر اا ر

الهدف العام:

أن تستمت البالبة احليول املقرتغة لتسيتفادة مين الباقية ال لسيية بفيرد المظير عين عواميم افيو وقيوة المرحلة :التميز (اليقاء ااول )
اإل عا ال لس
(املدة البممية ليقاء 10 :دقيقة)

األهداف التفصيلية

-1أن تتلكن البالبة من حتديد مفادر الدعم ومفادر الرفض ليحم المات .
-2أن تتلكن البالبة من إعداد بة العلم.
التهيئة البهمية :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ,لا يتم مماق تهن ي أهم احليول املة ة الى مت توليدها (املدة البممية 10 :دقائق).
تقدم املعيلة املم ط التايل ليبالبات وتوضح المقا الرئيسة الى بد من مراعاما: -1تماقش أفراد اجمللوعة الواغدة ي املهلة قبم البدء ي تمفيبها.
 -2توز املسئوليات بني أفراد اجمللوعة حبي (فرد يرسم – ا ر ييون – الةال ير عامم الوقت ويتابف س العلم).
يستهدد هبا التلهيد ليلهارات الرئيسة با اليقاء وه (اارالة ,الت بيط ,مراعاة وجهات المظر).
الم يا  :ةيييم يي تيير اجتيييا ال لسييية الييى نفييمعها ممبقيية ااغسيياء( ,املييدة البممييية 15:دقيقيية) ,تييهييا مماق ية املعيليية ليبالبييات عيين اسييتاابامم ورؤييية الفييور الييى رمسوهييا لألغسيياء ميين وجهييل نظيير اجتيييا
ال لسية.
تفعيم دور التفك ي التفك من تل ااسئية :ي قلى بالتورم إىل هبه الفورة؟ ,ي رببى بني الفورة وبيئة ااغساء؟ ملاذا باعتقادك اجيية ال لسية سرت ااغساء با ال كم؟.

وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
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 -1الت بيط لتفليم مففوفة معاي لتقومي تبوير احلم واةاذ القرار غول احلم المهائ (املدة البممية 20:دقيقة).
تفعيم التفك ي التفك هما من تل :ي توريى با احلم ؟ ,ي بإمكانك تببيقل فعييا ؟(املدة البممية  5 :دقائق).
 -2حتديد مفادر الدعم والرفض ليلمت ملراعاة وجهات المظر امل تيفة (املدة البممية 15 :دقيقة).
ا لية :توجل املعيلة البالبات إىل ا تتفات ي ا راء غول العامل ومد ضرورة هبا اامر ليكون هماك تفاعم وإنتا فعي ي احلياة وأن اإلنسان الماجح هو من دد مفادر الدعم ليسيتفيد ممهيا و يدد مفيادر اليرفض ليتاميب نقيا املعارضية
لديها ,مث يعر املم ط التايل والب مير مبرغيتني ,املرغية ااوىل :حتدد م علوعة غسب اعتقادها من تل مرغية اف املعيومات واست دام مهارة البباقات مفادر الدعم والرفض .أميا املرغيية الةانيية :فلين يتل حتدييدها لهلية سيابقة يبا
اليقاء فلف أ عدد ممكن من مفادر الدعم و يفية ا ستفادة ممها أاماء تببيق الفكرة.
 -3مم ط (أين البريق) والب يستهدد بالدرجة ااوىل مهارات الت بيط( ,املدة البممية 15 :دقيقة).
ا لية :يقدم املم بني التاليني ليبالبات ,وتوجهن إىل أيية توزيف العلم بيني الفرييق الواغيد غيي تقيوم أغيدهم بالعليييات احلسيابية ,وأ ير مبراعياة عاميم الفيور وا جتاهيات ,والةالةية تقيوم بتحدييد ورسيم ا جتاهيات؛ ليوريول إىل بيئية أ ةير
أمما.
 -4الت بيط لتقسيم العلم وتمفيب احلم (املدة البممية  15:دقيقة).
ا لية :توجل املعيلة البالبات إىل أيية الت بيط ي غياتما من تل قولل ريد ا عييل وسيم " :إن ا

ب إذا علم أغد م علت أن يتقمل " واإلتقيان يعي افيودة ي أ ليم ريورها فيالت بيط ليي

خيتفر الوقت وافهد.
 -5مث تتماقش املعيلة مف م علوعة غول لية ةبيها و لية تمفيبها ,لا يتم تبويد م االبة ي اجمللوعة به اجبة ,ويتم ا تفاق عيد تعيني قائدة تتابف
س العلم ,بعد ذلك ت كرهم وتعبيهم ت بية راجعة عيد أدائهم ي هبا اليقاء ,مث ت إىل مهلة هبا اليقاء (املدة البممية5 :دقائق)
مشاركة التالميذ
حوار ونقاش

كتابية

أساليب التقويم
-1ا ستاابة املما ط اليقاء ,بباقة املتغظة .

ييارا إضيافيا بيم غاجية ضيرورية ,ليا أنيل
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 -2تفليم إعتن مبهم وم وق ليلمت ااساس حلم امل كية (اارالة ,الت بيط ,مراعاة وجهات المظر من تل علم اجمللوعة كم)
 -3متابعة س بة العلم (الت بيط)
 -4استبت ا راء غول اإلعتن ( مراعاة وجهات المظر)
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المهارات األساسية

البحث العلمي

الهدف العام:

أن تتلكن البالبة من استكلال املمت ب كم علي .

األهداف التفصيلية

 -1أن تتلكن البالبة من متابعة اجبة املوضوعة لتمفيب املمت اجتام .
-2أن تتلكن البالبة من مراعاة مفادر الدعم ومفادر الرفض ليلمت اجتام .
-3أن تتلكن البالبة من تقييم ااعلال املمابة.

9

مهارات التفكير
مهارات التفك اإلبداع  :اارالة.
مهارات التفك الماقد :التقييم.

10

11

السمات الشخصية وا تما ية

المحتوى

العل ييم التع يياو  ,حتدي ييد نق ييا الق ييوة استكلال املمت ب كم علي
والكع (مسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييتلر اي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يوال
ال نام ),التعامم مف الف م.
المرحلة :التميز (اليقاء الةا )
(املدة البممية 10 :دقيقة)

التهيئة البهمية :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ,لا يتم مماق تهن ي ببهن (املدة البممية 10 :دقائق).
مما ط (املدة البممية  15 :دقيقة)ا لية :ةيي أ نك مكيفة با تيار مكان مماسب لبماء مديمة الباقة ال لسية ي املليكة ,ماه العوامم الى ستكعيمها ي احلسبان ب ان املوقف عمد اةاذ قرار ا تيار؟
تقدمي ألعا التفك يراعد ي هبه اليعبة أيية متابعة اجبط وتمظيلها وتقومي العلم ,وتتلةم ي لعبة الد القب  ,ولعبة إنقاذ ال رقد.
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية

× 12

13

14
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 -1متابعة س العلم( ,املدة البممية 15:دقيقة) ,ةفا ليلالوعات لتمظيم اجامات ,ا ستاابة عيد أسئية التفك ي التفك )
ا لية :تقوم املعيلة بتوف اجامات الرئيسة ليلمت بالتعاون مف أفراد اجمللوعة مسبقا ,وتبيب من اجمللوعة اجبة املوضوعة من قبيهم مسبقا ملتابعة س العليم غي ا ن ,وي اولية إلضيافة بعيض التفارييم ليلميت توجيل املعيلية يم علوعية
غسب ممتاها لألسئية التالية:
 .1ي ميكن التحسني من هبا املمت وفقا لي امات املتوفرة لديما؟
 .2ي ميكمما الدم بني هبا املمت وممتاات اجمللوعات اا ر ليورول إىل ممت أ ةر مشولية؟
 .3ي ةدمكن املمتاات املرغيية ي ممتاكم اجتام ؟
 -2توجيل البالبات غول إ لال ااعلال غول م اريعهن وا تفاق مف اء غسب عال املمت لكم علوعة( ,املدة البممية 30 :دقيقة)
ا لية :تقوم املعيلة با تفاق مف خمتفني مسبقا ليتفاو ومماق ة وتوجيل اجمللوعات غول ممتاامن مبا يتماسب مف املمت  ,فلةت معيلة احلاسب ا يل وأ فائية التقميات تتوجيل ليلالوعية املمتاية ليفيييم ,معيلية العييوم وأسيتاذة ي عييم
الفيبياء تتوجهان جمللوعية إنتيا وتبيوير اجتييا ال لسيية ,معيلية الي ية العربيية تتوجيل ليلالوعية املمتاية ليلم يورات واملبوييات والقفيا( تظهير مهيارة إقميا ا يرين املتلةيية ي اا فيائيني ,وتظهير ي أييية ممتايامن وتقيبيهن لإل فاقيات
والتعديتت الى يقرتغها امل تفون)
 -3مم ط إبداع (ريالة غوار قفف يتوافق مف الفور املعروضة)( ,املدة البممية 10 :دقائق)
 -4الت بيط ومتابعة س علم مسابقة رايل السيارات بالباقة ال لسية وممئة الفائبات مبرا ب املمافسة وحتفيبهن (املدة البممية 10:دقائق)
 -5ت كر املعيلة البالبات عيد محاسهن وأعلا ن املتليبة وتعبزهن من تل إعداد بباقات الدعوة اجارة بوالدامن ب كم فرد (املدة البممية 10 :دقائق)
مشاركة الطلبة
غوار ونقاش
تابية

أساليب التقويم
-1متابعة س

بة العلم (الت بيط).

-2وضف بة تففييية ااعية ليحفم اجتام .
-3ةيي أنما ا ن ي عام 1445هي وا ت سيماريو ميةم الباقة ال لسية واست دامها ي هبا العام وقد ا تفد البرتول من العامل.
-4بباقة املتغظة.
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المهارات األساسية

البحث العلمي

الهدف العام:

أن تتلكن البالبة من تمظيم احلفم اجتام .

األهداف التفصيلية

 -1أن تتلكن البالبة من متابعة اجبة املوضوعة لتمفيب املمت اجتام .
-2أن تتلكن البالبة من التمظيم والت بيط ليحفم اجتام .

8

9

مهارات التفكير
مهارات التفك اإلبداع  :املرونة.
مهارات التفك الماقد :التمظيم.

10

11

السمات الشخصية وا تما ية

12

× 13

14

المحتوى

العل ي ي ييم التع ي ي يياو  ,وحتديي ي ييد نق ي ي ييا الق ي ي ييوة
والكييع (مسييتلر ايوال ال نييام ) ,تقبييم
الف م
المرحلة :التميز (اليقاء الةال )
(املدة البممية ليقاء10 :دقيقة)

التهيئة البهمية :يتم الرتغيب بالبالبات واف مهلات اليقاء السابق ,لا يتم متابعة س أعلا ن ي املمتاات اجتامية(املدة البممية 10 :دقائق).
مم ط الفح (املدة البممية 10:دقائق)ا لية :تقدم املعيلة املم ط التايل ليبالبات وتوضح أيية تماقش أفراد اجمللوعة الواغدة ي املهلة قبم البدء ي تمفيب املهلة.
تفعيم دور التفك ي التفك من تل ااسئية :ي قلى بالتورم إىل هبه اجبة ؟ ,ملاذا باعتقادك هبه اجبة ستماح؟.

وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
 -6متابعة س العلم( ,املدة البممية 30 :دقيقة).
ا لية :تقوم املعيلة مبتابعة س العلم اجاص بااعلال وممتاات البالبات سواء انت الفردية أو افلاعية وتعبزهن عيد إبداعامن ,وتأ يد وجود رعوبات ومعوقات وإمكانية الت يب عييها ,وتقبم اإل فاقات المااة عن ذلك.
 -7توجيل البالبات غول إعداد بة احلفم اجتام وتوزيف اادوار ي احلفم ب كم متكافئ( ,املدة البممية 30 :دقيقة)
مشاركة الطلبة

أساليب التقويم
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حوار ونقاش

كتابية

-1متابعة س

بة العلم (الت بيط).

-2ا لتبام والتدريب عيد الدور امل فا ي احلفم اجتام .
-3ةيي الت ات الى ميكن أن حتد ي ااغساء لو أن ايف سكاهنا است دموا ممتاات الباقة ال لسية؟
-4بباقة املتغظة
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المهارات األساسية

البحث العلمي

الهدف العام:

أن تتلكن البالبة من تمظيم احلفم اجتام .

األهداف التفصيلية

أن تتلكن البالبة من متابعة اجبة املوضوعة لتمظيم احلفم اجتام .

8

مهارات التفكير
مهارات التفك اإلبداع  :املرونة.
مهارات التفك الماقد :التمظيم.

9

10

11

السمات الشخصية وا تما ية

12

13

المحتوى

العلي ي ي ييم التعي ي ي يياو  ,حتديي ي ييد نقي ي ييا القي ي ييوة
والكييع (مسييتلر ا يوال ال نام ),إقم ييا
ا رين
المرحلة :التميز (اليقاء الرابف)
(املدة البممية ليقاء10 :دقيقة)

التهيئة البهمية :يتم ا جتلا بالبالبات وحتفيبهن و كرهن عيد غسن متابعتهن لي نام  ,مث يتم تقسيم البالبات غسب اجبة املوضوعة ليحفم اجتام حبي تمفب م علوعة املهام املبيوبة ممها,
 .4لا يتم التمويل عيد إمكانية غدو إ فاقات ي اليحظات اا ة ,وأيية املرونة التكيفية ليتعامم مف املستادات البارئة (املدة البممية 10:دقائق)
وصف لدور المعلم والطلبة خالل اللقاء ونو ية التكاليف الخار ية
-1متابعة س العلم( ,املدة البممية 20 :دقيقة).
ا لية :تقوم املعيلة مبتابعة س العلم اجاص باحلفم اجتام اجاص بكم علوعة من الر ن امل فا ا إىل احلوار واإلقما بأيية املمت .
-2احلفم اجتام ( ,املدة البممية 60 :دقيقة)
مشاركة الطلبة
غوار ونقاش

أساليب التقويم
 -5متابعة س بة العلم (التمظيم).
 -6تقييلات ممتاات البالبات من قبم افلهور (إقما ا رين ,املرونة التكيفية مف املستادات)

× 14
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األختبار القبلي
صغيرتي أ يبي بكلمة (صواب) أو (خطأ) أمام العبارات التالية:
م

قبم

بعد

العبارة

1

ال ل عبارة عن و ب ب .

2

تتكون ال ل من ال ازات املتلةية با يدروجني والكربون.

3

تمت الباقة ال لسية من تل التفاعتت المووية بدا م ال ل .

4

تتساو قوة اإل عاعات ال لسية الى تفدرها ال ل إىل افة بقا اار .

5

البرتول عبارة عن بقايا ائمات غية تعرضت ليباقة ال لسية غقبة اويية من البمن.

6

الباقة ال لسية مةالية ,و توجد أ عوائق من است دامها.

7

أ ةر الدول إنتاجا ليباقة ال لسية ا مد.

9

تتأار الباقة ال لسية بالظرود املما ية وااتربة.

1

الباقة ال لسية من املفادر املتاددة ليباقة.

10

ميكن الت يا من تيو ا واء عمدما تتفاعم مف ضوء ال ل .

11

ميكن است دام الباقة ال لسية ليت يد.

12

نوات اغرتاق الوقود ااغفورية من أ

ااضرار الى مدد الكائمات احلية.

Abstract
The current study aimed at studying the effects of a training program based on
successful intelligence theory on the creative abilities of Al-Ahsa middle school
students and their attitudes towards that program. The study sample included 33
students; 18 gifted students in the experimental group, and a control group consisting of
15 students. Both groups were selected from Al-Ahsa female middle school students.
Selection of the sample was based upon a set of criteria including: (a) scoring in the top
15% in the general ability test designed for Saudi Arabia, (b) performance on the
Aurora Battery (g) test for general intelligence, and (c) general academic achievement
above 90%. The administration of the training program lasted for three weeks. Two
instruments were used to gather data: the first was the Aurora battery (a) for creative
abilities, and the second was a survey on student attitudes about the enrichment
program. Both instruments were administered to the experimental and control groups
pre and post the training program. Results of the study indicate that the enrichment
program had a statistically significant effect on creative ability. The results of the Mann
Whitney test showed a statistically significant effect in each of Interesting Language,
Book Covers, Cartoon Numbers, and Multiple Uses tests, but did not show a
statistically significant effect in scores on the Conversations test. The test results on the
Wilcoxon Signed-Rank Test showed statistically significant differences between pre
and post-test applications in each of the tests: Interesting Language, Book Covers,
Cartoon Numbers, and Multiple Uses. Results of Wilcoxon Signed-Rank Test
showed the existence of statistically significant differences between pre and post
application in four dimensions on the survey measuring student attitudes towards
enrichment programs. Results are discussed and recommendations for future research
directions are provided.

