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المتضمنة للبحوث والدراسات والملصقات العلمية وورش العمل العديد من القضايا والمشكالت  

واإل الموهبة  تواجه  مراكز التي  برامج  وتطوير  واإلبداع  الموهبة  نظريات  أهمها  بداع، 

م التجارب العالمية لرعاية الموهوبين هذا بخالف دراسة واقع  هأضافة إلى عرض  إالموهوبين  

بداع واستشراف مستقبلها في عالمنا العربي السياسات والتشريعات الخاصة بمجال الموهبة واإل
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 إدارة المواهب َكَمدَخْل لتَنّمية مهارات الطالبات والموهوبات:  

 أُْنـُموذَجـاً   نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 
Talents Management as an approach to Developing Skills of Female- Students and the 

Gifted: The University of Princess Nora bint Abdurrahman as a Model 
 نعبد الرحمد. فاطمة بنت محمد بن سـابـق القـحـطـاني أستاذة اإلدارة التربوية المساعد في جامعة األميرة نورة بنت 

 )مدربة في تنمية المواهب ومهارات التفكير والبحث العلمي(  

tema5000@hotmail.com  Email: 

ف على 2030استجابةً لتطلّعات برامج )رؤية المملكة    المستخلص:          م(؛ تأتي هذه الدراسة التي َهدَفَـْت إلى التعرُّ

أهمية تطبيق نظام إدارة المواهب لتنمية مهارات الطالبات والموهوبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ ومعرفة 

 أبرز مبادرات وبرامج تنمية مهارات الطالبات والموهوبات في الجامعة. أهـّم متطلّبات التطبيق؛ واستعراض 

واْستَخدمِت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه )الوثائقي(. وتوّصـلْت نتائج الدراسة إلى: أهمية تطبيق نظام إدارة          

فيه مجموعة   تتكامل  الجامعات؛ حيُث  والموهوبين في  الطلبة  لتنمية مهارات  لتحقيق االستثمار  المواهب  العمليات  من 

التدريب  بعمليات  الِخبَرات  وإكساب  المواهب،  لَصْقـِل  االستراتيجي  التخطيط  خالل:  من  وذلك  الموهوب؛  في  األمثل 

والتطوير، والمحافظة على مستوى الطموح العالي لدى الموهوب؛ وذلك بالتشجيع والتكريم على اإلنجازات والمبادرات،  

م برامج ومبادرات وتقديم الحوافز وا لجوائز على التميّـز. كما أَظهرْت النتائج أّن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تُـقـدِّ

في بيئة تعليمية وبحثية؛ تُحقّـُق تَـَكـاُمـَل المعرفة والِخبرة وتنميّة المهارات لدى الطالبات والموهوبات، والتميّـز بالعطاء 

 وق العمل وتحقيق التنّمية المستدامة. واإلبداع؛ لتلبيّـِة احتياجات س 

 ووَضـعَـِت الدراسة توصياتها؛ ومقترحاتها لبحوٍث ُمـستقبلية.

 الكلمات المفتاحية:

 . نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت إدارة المواهب، تنّمية مهارات الطالبات، الموهوبات، 

Abstract 

          This study came in response to (Vision 2030) aspiration, which aimed to identify 

importance of applying the talent management system, to improve gifted students' skills 

in Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU), to know requirements of this 

application and to display the most prominent initiatives which improve gifted students 

skills in the university.  

It used the documented manner of the descriptive method. Its Results are attained: 

to apply the system of talent management, to improve gifted students' skills in the 

universities by educational courses and  training which achieve the best investment for 

them; also, to keep their ambitious at high level by strategic planning and motivations. The 

university takes care of the availability for initiatives in a motivated environment. This 

study gave recommendations to search about another researches in future. 

Key words: Talent management, Improving Student's Skills, Gifted Student, Princess 

Nourah bint Abdulrahman University (PNU). 
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   المقدمة: -

رب العالمين؛ وصلّى هللا وسلم وبارك على نبيّـنا محمد؛ لقد أَنعََم هللا عّز وَجّل على اإلنسان بِنِعـَمة العقل؛   الحمدهللا      

واإلبداع   كالذكاء  التفكير:  بعمليات  الخاصة  العقلية  المهارات  من  العديد  هللا  ووهـبَـهُ  المخلوقات؛  سائر  على  َمهُ  وكرَّ

َن الطَّيِّبَاِت َوفَ واالبتكار. قال هللا ْمنَا بَنِي آدََم َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُهم ّمِ ْلنَاُهْم   عّز وَجّل: ﴿َولَقَْد َكرَّ َكثِيٍر    علىضَّ

ْن َخلَْقنَا  مَّ  (.70)سورة اإلسراء: آية   تَْفِضياًل﴾ّمِ

ويهتم قِطاع التربية والتعليم في أي دولة بإعداد األجيال المؤهلة لقيادة األمة نحو الرقّي والحضارة واالزدهار؛ حيث        

يُرّكز على تنمية مهارات المستقبل لدى الطلبة، وإعدادهم لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين؛ من خالل توفير  

 التطبيق والممارسة والتجريب واالبتكار واإلبداع. بيئة تعليمية وتدريبية تمنحهم فرص 

م( المنعقد في منظمة األمم المتحدة؛ 2015وبالنظر إلى التقارير الصادرة من مـؤتمر التــنـمــية الـُمْستـَدَامة عــام )        

ـالل تنمية مواهبهم في بيئة  فقد أشارْت إلى أهمية توجيه المنظمات العالمية لالستثـــمار في الموارد البشريــــة، من خـ

 م(.  2022عمل داعمة وبوسائل تقنية حديثة )منظمة األمم المتحدة،

ومن هنا بدأت المجتمعات في مختلف العالم بـُمراجعة أنظمة إداراتها التربوية لتَطبيق االتجاهات اإلدارية الحديثة            

 ( المواهب  إدارة  فTalent Managementمثل:  والتي ظهرت  المعرفة (  وتعدُّْد مصادر  السريعة،  التطّورات  ي ظل 

وسهولة نقلها ومشاركة اآلخرين بها؛ وما أحدثته هذه التطّورات من تغيير في المواهب المطلوبة ألداء الوظائف المختلفة؛  

ل للمواهب  وهو ما جعل العديد من المدارس والجامعات تتوّجه نحو تـــطبـيق إدارة المواهب؛ لتحقيق االستثمار األمث

 م(. 2021والمعرفـة لدى الطالب والطالبات )القحطاني،

م( االهتمام بتطوير التعليم العالي، وتنمية  2030وتَـْشَهد المملكة العربية السعودية حالياً في ظل )رؤية المملكة           

الموارد البشرية بالتدريب والتأهيل؛ حيث تّم إطالق العديد من البرامج: كبرنامج تنمية القدرات البشرية، والذي تضّمن  

م؛ والذي تضّمن أهدافاً لتطوير  2020مية المواهب؛ باإلضافة إلى برنامج التحول الوطني  أهدافاً للتدريب والتطوير وتن 

 م(. 2022،  2030التعليم منها: أهمية التحسين في عمليات استقطاب الموهوبين وتطوير مواهبهم )رؤية المملكة 

س المال البشري من الطلبة الموهوبين  وتتوّجه أنظمة التعليم في كل دول العالم إلى التطوير واالستثمار في رأ         

والمتميزين في مختلف المؤسسات التعليمية؛ َحيُث بادرت بتهيئة البيئة التعليمية المحفّزة والمشجعة على تطوير المهارات 

خاصة   برامج  وتوفير  الموهوبين  الطلبة  واكتشاف  واالبتكاري،  اإلبداعي  التفكير  عمليات  وتنمية  المواهب  وصقل 

 م(.  2020ورعايتهم )سالمة، لتطويرهم 

م؛ من 2030بتحقيق تطلّعات التوّجهات المستقبلية لرؤية المملكة    نعبد الرحمواهتّمت جامعة األميرة نورة بنت          

خالل اهتمامها بتوفير برامج ومبادرات للطالبات والموهوبات؛ لتكسبهّن المعرفة المتجددة في مجال تخصصاتهّن، وتوفر  

ب العملي والتجريب والممارسة لصقل مواهبهّن؛ وتحقّـق أهداف المجتمع الحيوي وأهداف التنمية المستدامة؛  لهّن التدري

لتمتلك المرأة السعودية مهارات عالية، وتستثمر مواهبها، وتتبنّى ثقافة التطوير واالبتكار واإلبداع، وتحقّـق التّميز في 

 المنافسات العالمية. 

م( أهمية تعزيز رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين؛ من خالل اهتمام 2016ئج دراسة محمد )وقد وّضحت نتا          

القيادات التعليمية بوضع خطط استراتيجية تكتشف الموهوبين، وتصّمم برامج خاصة تدعم تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

د أنظمة للحوافز والجوائز والمكافآت للطلبة الموهوبين والمتميزين؛ لتحافظ على    ومهارات التفكير العلمي والبحث، وتُجـدِّ

 مستوى طموحهم العالي بالتشجيع والتقدير والتكريم.  

بيّنت نتائج دراسة هاشمي )         ( أهمية تطبيق نظام إدارة المواهب في الجامعات: لتحسين  Alhashimi,2022كما 

وفير الكفاءة العالية في اإلنتاجية لدى الخريجين. وأشارت نتائج  جودة التعليم، وتحسين المخرجات التعليمية والتربوية، وت 
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م( إلى الحاجة في إعداد برامج خاصة للطلبة الموهوبين بالجامعات لتلبية االحتياجات اإلرشادية  2022دراسة العتيبي )

ارات التفكير االبتكارية،  واألكاديمية والشخصية مثل: برامج تنمية المهارات اإلبداعية، ومهارات التخطيط للمستقبل، ومه

 ومهارات تطوير الذات، ومهارات االتصال الفعال. 

في َضـوِء ما تـقـدّم؛ تتبيّن أهــمـية تطبيق نظام إدارة المواهب لتنمية مهارات الطلبة الموهوبين في الجامعات           

 لمواكبة التطّورات بتجديد متطلّبات المهارات في الوظائف المختلفة في القرن الواحد والعشرين. 

 مشكلة الدراســـة:  -    

الدولي َعـقَـدْت جامعة             المؤتمر  الموهبة والتميّز:  العالمية ألبحاث تطوير  الجمعية  بالتعاون مع  العربي  الخليج 

 للموهبة واإلبداع تحت شعار: »االبتكار في تربية الموهوبين: خريطة طريق.. الستثمار العقول«، بمشاركة دولية 

الفت م( في دولة  2019( مارس ) 7  -5رة من ) واسعة لخبراء وأكاديميين متخصصين في مجال تربية الموهوبين؛ في 

البحرين؛ وتناول بعض العناوين المتخصصة في االبتكار والموهبة واإلبداع، وتطبيقات نظريات الذكاء الحديثة في تعليم 

الموهوبين. وجاءْت أبرز التوصيات مشيرةً إلى ضرورة االهتمام ببرامج تربية ورعاية الموهوبين في التعليم العالي في 

الخليج العربية؛ واالهتمام بالتحّول إلى استقطاب المواهب، وزيادة اإلنتاجية اإلبداعية في برامج رعاية الموهوبين  دول  

 م(.  2022في التعليم العالي )جامعة الخليج العربي، 

م(  2020-م2015)  وقد أّكـدت أهداف التعليم العالي في المملكة العربية السعودية في خطة التنمية العاشرة لألعـوام         

على ضـرورة ربط أهداف التربية والتعـليم في جميع المراحل الدراسية بخـطـط التـنـمية وتدريب الموارد البشرية )وزارة 

 م(.   2022االقتصاد والتخطيط،  

تّم انعـقاد المـــؤتـــمـــر والمــعــرض الدولي للتــدريب والتطوير    نعبد الرحموفي جامعة األميرة نورة بنت             

م(؛ وجاءت أبرز توصياته مشيرةً إلى ضرورة االهتمام بإنشـــاء إدارة المواهب في الجــامعــات )جامعة  2015في العام ) 

 م(.2022، نعبد الرحماألميرة نورة بنت 

د التوّجهات العالمية على أهمي        ة إكساب المتعلِّم المهارات المتوافقة مع تطّورات القرن الحادي والعشرين والتي  وتؤّكِ

المتعلِّم الموهوب يتميّز بقدرات ومهارات فكرية تختلف عن غيره؛ فهو   حوله. وألنّ تمّكنُه من التعايش مع المجتمع من  

 م(.2020مة، بحاجة لتطبيق عمليات التنمية والتطوير والتدريب الستثمارها بشكل فعال )سال

م( إلى  2022م( بإدارة المواهب؛ وأشارت وثيقة برنامج تنمية القدرات البشرية )2030وقد اهتّمت )رؤية المملكة        

أنه تم تطبيق برامج ومبادرات وجهود كثيرة كتطوير مراكز لرعاية الموهوبين وتقديم برامج إثرائية وصيفية خاصة  

ركة في المسابقات الدولية؛ وذلك بعد اكتشاف غياب سياسة عامة االكتشاف ورعاية  للموهوبين وتوفير الفرص لهم للمشا

 الموهوبين. 

وأًظهرْت نتائج عدّة دراسات محلّية سابقة في الجامعات السعودية ضرورة التوّجه نحو االهتمام بتلبية احتياجات          

( محمود  دراسة  نتائج  كشفت  حيث  الموهوبين؛  وجو2020الطلبة  عن  والنفسية  م(  األكاديمية  المشكالت  بعض  د 

واالجتماعية عند الطلبة الموهوبين أكاديمياً؛ والتي تمثلت في قلّة وجود األنشطة المتنوعة التي تناسب مواهبهم ومهاراتهم  

 وميولهم، وقلّة وجود برامج خاصة بالموهوبين؛ وأّن المقررات الدراسية ال تفي باحتياجاتهم الفكرية.  

           ( وآخرون  أبوناصر  دراسة  نتائج  الموهوبين  2019وبيّـنت  الطلبة  برعاية  الخاصة  اللوائح  في  قلة  وجود  م( 

 بالجامعة، ومحدودية األنشطة والبرامج الخاصة بالموهوبين. 

عية  م( بأهمية تصميم برامج إرشادية تدريبية ترّكز على تنمية المهارات اإلبدا  2022وأوَصْت دراسة العتيبي )          

 واالبتكارية ومهارات التفكير للطلبة الموهوبين إلعدادهم بكفاءة عالية لمواجهة التحديات والمشكالت االجتماعية.
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في َضوِء ما َسبَــْق، ومـن نــتـائـج الدراسـات السـابــقـة، ولالستجابة لتوّجهات وتطلّعات ُخطط التنمية و)رؤية             

صة برنامج تنمية القدرات البشرية؛ تأتي هذه الدراسة الحالية: لتوضح أهمية تطبيق نظام  م( وبرامجها خا2030المملكة 

 إدارة المواهب لتنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات.

 أسئـــلة الدراســـة: -

 ما هو مفهوم إدارة المـواهــب في الجامـعات؟  -1

 لتنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات؟ما متطلّبات تطبيق إدارة المواهب  -2

 ؟  نعبد الرحمما هي أبرز مبادرات وبرامج تنمية مهارات الطالبات والموهوبات في جامعة األميرة نورة بنت - 3

 أهـداف الدراســــة:    -

 • التعرف على مفهوم إدارة المـواهـــب في الجـامـعات. 

 • تحديد المتطلّبات التي تُـسهم في تَطـبـيق إدارة المواهب بَِهدْف تنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات. 

 في تنمية مهارات الطالبات والموهوبات. نعبد الرحم• استعراض أبرز مبادرات وبرامج جامعة األميرة نورة بنت 

 أهـميــة الدراســــة:  - 

اسة الحالية في اإلضافة العلمية للمعرفة؛ من خالل التعريف بمفاهيم إدارة المواهب لتنمية مهارات تَْكُمن أهمية الدر  -

الطلبة والموهوبين في الجامعات؛ لكونها من المفاهيم الحديثة التي تَـهِدف إلى تَنمية الموارد البشرية ومواجهة تحديات 

 المستقبل. 

ة األولى في تناولها البحث في موضوع تَطـــبـيق إدارة المواهب بَِهدْف تنمية  تميـّزت الدراسة الحالية بأنها الدراس     -

  – م(  2030مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات في ضوء االستجابة لتطلّعات وتوّجهات وبرامج )رؤية المملكة  

 . –على َحـْد ِعـلْم الباحثة  

تَـعِرْض مبادرات وبرامج جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في تميـّزت الدراسة الحالية بأنها الدراسة األولى التي    -

 .–على َحـْد ِعـلْم الباحثة   –تنمية مهارات الطالبات والموهوبات  

م الدراسة الحالية مقترحاتها للقيادات بوزارة التعليم وإدارات الجامعات السعودية؛ وذلك من خالل التأكيد على أهمية    - تُقدِّ

ه نحو ت طبيق برامج ومبادرات خاصة تركز على تنمية مهارات الطلبة الموهوبين ورعايتها واستثمارها؛ لتحقيق  التوجُّ

 التطور ومواكبة التغيرات العالمية المتجددة في سوق العمل.

 وبين.توفّر الدراسة الحالية مرجعاً علمياً للباحثين والمهتمين في مجال اإلدارة التربوية وتعليم ورعاية الطلبة الموه -

 منهج الدراسة:    -

تّم استخدام المنهج الوصفي بأسلوبه: )الوثائقي(؛ وهو "أسلوب يعمل فيه الباحث على الجمع المتأني والدقيق للمعلومات 

(؛ حيث يحقق اإلجابة على أسئلة الدراسة، كما يحقق  203م، ص  2006من الوثائق والِسجالِّت المتوفرة" )العساف،  

العلمية والوثائق ومراجعة الدراسات السابقة التي تناولت موضوع إدارة  أهداف الدراسة؛ وقد تّم االطالع على األدبيات  

 المواهب وتنمية مهارات طلبة الجامعات. 

  الدراسة:ُمـصـطــَــلحـات  -

 (Talent Management):المواهب( )إدارة  

تُــعَـّرف المواهب اصطالحاً بأنها: "المهارات والطاقات الحالية والمتـوقـعة التي تتوفر لدى األفـــراد بـالــوراثــة         

 (.  96م، ص 2015أو االكــتـساب" )عبد الوهاب، 

الم         مــن  عالي  مستوى  يمتلكون  الذين  "األفـــــراد  بأنهم:  اصطالحاً  الموهوبون  ـــــهـــارات  ويـعَـّرف 

 (.  Collings and Mellahi, 2009,p32واإلمكـــــانــيــات المتميـــزة عــنــد أداء األعمال" )



5 

 

ز والـمنافــسة، من         التَــَمـيُـّ بنـاء وتـطـوير المواهب؛ لتحقيق  بأنها: " عملية  الـمواهب اصطالحاً  وتُـعَـّرف إدارة 

ظفين الموهوبين الجـدد وتـطـويرهـم وتـــدريـــبـــهـــم، والمحـافـــظة عليهم، واستقطاب  خــالل االختــيار الدقيـــق للمو

 (. 36م، ص 2010المـوهوبين من الموظفين من ذوي الخبرات العالية للعمل في المنظمة" )هالل،

سَن في جامعة األميرة نورة  الطالبات الالتي يدر بأنهنّ  إجرائياً:(  Gifted studentsوتُــعَـّرف الطالبات الموهوبات ) 

ولديهّن استعدادات فطرية وفكرية عالية، وقدرات إبداعية وابتكارية، ومقدرة عالية على إنجاز األعمال    نعبد الرحم بنت  

 بمستوى مرتفع من اإلبداع والتفوق والتميّـز. 

  نعبد الرحم وتُــعَـّرف إدارة المواهب لتنمية مهارات الطالبات والموهوبات في جامعة األميرة نورة بنت           

 ة الحالية إجـرائياً:في الدراس

هي نِظاٌم ُمتكامل إلدارة مواهب الطالبات والموهوبات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء تحقيق             

م(، من خالل تنظيم عمليات إدارة المواهب وهي: عملية التخطيط االستراتيجي، 2030برامج ومبادرات )رؤية المملكة 

ملية التدريب والتطوير، وعملية االحتفاظ بالطالبات الموهوبات والمتميّزات باستعدادات فطرية وعملية االستقطاب، وع

وفكرية عالية، وقدرات إبداعية وابتكارية؛ بَِهدْف تـنـمـية مجموعة من المهارات مثل: مهارات التَـعلّم الذاتي ومهارات 

مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي؛ باإلضافة إلى َصْقـل  التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد ومهارات الثقة بالنفس و 

المواهب وتطويرها بالتدريب؛ مما يُسِهم في زيادة اإلبداع واالبتكار عند أداء األعمال وإنجاز المهام، وبما يساعد على  

بتكار واإلبداع، وتحقيقها التّميز تمكين المرأة وامتالكها لمهارات عالية، واستثمارها لمواهبها، وتبنّيها لثقافة التطوير واال

 والتفوق في المنافسات العالمية. 

 منهجية خطوات إجراء الدراسة:   –

 - في َضوِء أسئلة الدراسة ولتحقيق أهدافها؛ سيتم إجراء الدراسة بترتيب الخطوات التالية:

بتحديد أوجه التشابه، وأوجه االختالف، وأوجه االستفادة منها،    -َعـرض الدراسات السابقة، ثم التعليق عليها:    -أوالً:  

 وبتحديد مميّـزات الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة. 

 َعرض اإلطار النظري للدراسة؛ وذلك من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة. -ثانياً: 

 ج الدراسة ومناقشتها. َعرض نتائ -ثالثاً: 

 تقديم توصيات الدراسة. -رابعاً: 

 وضع مقترحات للدراسات والبحوث المستقبلية.  -خامساً: 

 َعرض مراجع الدراسة. -سادساَ: 

 َعـرض الدراسات السابقة.  -أوالً 

بعد مراجعة العديد من الدراسات السابقة المحلّية والعربية واألجنبية؛ والتي تناولت موضوع االهتمام بتطبيق إدارة         

المواهب وتنمية مهارات الطلبة الموهوبين في الجامعات؛ سيتم عرض أبرزها بالترتيب حسب التسلسل الزمني من األقدم 

 إلى األحدث؛ كالتالي:  

م( والتي َهدفَْت إلى تقديم استراتيجية مقترحة لرعاية الطالب الموهوبين بالجامعات 2013األحوس ورشاد )دراسة  -

السعودية في ضوء التجارب العالمية. وكشفت النتائج عن وجود بعض الضعف في الشراكة بين الجامعات والتعليم العام  

 واالجتماعية والصحية واالقتصادية.  في الجانب التنظيمي وبعض جوانب الرعاية العلمية والتقنية

 كما كشفت النتائج بأن هناك توّجهات جديدة لالهتمام بوضع آلية للتنسيق والتكامل بين التعليم العام والجامعات.

م( إلى معرفة واقع إسهام إدارة المواهب في تنـــمية الموارد البشرية األكاديمية  2013أشارت نتائج دراسة الجحدلي )  -

باستراتيجياتها الخمس: الجذب واالختيار والمشاركة والتطوير والمحافظة على تنمية الموارد   زعبد العزيالملك  بجامعة  
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البشرية األكاديمية؛ والتعرف على المتطلّبات الالزمة لتطبيق إدارة المواهب في الجامعة. ووّضحت النتائج أهمية تطوير 

م دورات مواهب الموارد البشرية بالتدريب والتنمية، وأ همية إنشاء وحدة متكاملة إلدارة مواهب منسوبي الجامعة، لتُـقـدِّ

 تدريبية هادفة لتنمية المهارات والمواهب، وتنشر ثقافة داِعـمة لتطبيق إدارة المواهب. 

طبيق.  واقع تطبيق إدارة المواهب في الجامعات األسترالية، وأهم متطلبات الت   (Bradley, 2016)بيّنْت دراسة برادلي    -

وتوّصلت نتائج الدراسة إلى عدة توصيات من أبرزها: أهمية التخطيط االستراتيجي لتطبيق إدارة المواهب من خالل قيام  

الجامعات بتحديد رؤية واضحة إلدارة المواهب في أهدافها واستراتيجياتها، والتخطيط السليم لتنفيذ عمليات إدارة المواهب 

 ر واالحتفاظ بالموهوبين. والمتمثلة في: التوظيف والتطوي

إلى الكشف عن الصعوبات المؤثرة على تطبيق إدارة المواهب     (Thunnissen, 2016)توّصلْت نتائج دراسة ثونسن  -

في الجامعات الهولندية. وكشفت النتائج عن وجود بعض الصعوبات التي تحول دون تطبيق إدارة المواهب والتي تمثلت 

ظام القيادة التقليدية، وقلّة الدعم المالي لبرامج ومبادرات ومشاريع الموهوبين، وتقديم برامج  أبرزها في: استمرار تطبيق ن

والقبول. وأوصت   المتنوعة، وغموض سياسات االستقطاب  المواهب  بتطوير  تتجاهل االهتمام  تقليدية مكررة  تدريبية 

مواهب النادرة والقـيّـمة في الجامعة؛ خوفاً الدراسة بضرورة المحافظة على الموهوبين من منسوبي الجامعة من ذوي ال

 من فقدانهم وانتقالهم للدراسة أو للعمل في جامعات أخرى.

م( استراتيجية مقترحة بهدف تعزيز رعاية الطالب المصريين المتفوقين والموهوبين ودعم 2016قَـدَمْت دراسة محمد )  -

بين مدارس التعليم الثانوي وبين الجامعات المصرية.    شخصياتهم في ضوء خبرات من دول متقدمة؛ ولتعزيز الشراكة

وقد كشفت النتائج عن أهمية وضع خطط استراتيجية مشتركة بين المدارس والجامعات تهدف إلى تحديد معايير خاصة  

موهوبين، الختيار المعلمين اإلداريين، وبناء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل كافة بيانات وإنجازات الطلبة المتفوقين وال

ودعم مهارات التفكير اإلبداعي ودمجها في المقررات الدراسية، وتنمية مهارات التفكير العلمي ومهارات البحث لدى  

في   العاملين  لجميع  للحوافز  أنظمة  الجامعات  تضع  وأن  واإلبداعية،  العلمية  البحوث  إجراء  على  وتشجيعهم  الطلبة، 

 لموهوبين. الجامعة، وخاصة في مجاالت رعاية الطلبة ا

-  ( ولفنسبيرجير وهوجينستجن  فْت دراسة  التحّول  Wolfensberger and Hogenstijn, 2016تَـعرَّ بدايات  ( على 

التدريجي لتطوير أنظمة خاصة لرعاية الطالب الموهوبين في التعليم العام في الدول األوروبية. وقد كشفت النتائج عن  

هب في التعليم العام؛ وإلى بدايات جديدة نحو التخطيط للتوّجه نحو التحّول  وجود بعض القصور في االهتمام بتنمية الموا

المواهب   جمعيات  شبكة  مع  شراكة  لعقد  والتخطيط  الطلبة؛  مواهب  وتنمية  برعاية  خاصة  برامج  لوضع  التدريجي 

ج عن التوجه نحو وضع  األوروبية لتقديم برامج تدريبية ومقررات تدريسية لرعاية الموهوبين بالجامعة. كما كشفت النتائ 

 أنظمة وحوافز ومكافآت وتقدير لتحفيز الطلبة من أجل دفعهم للتطوير الذاتي.

-  ( وآخرون  أبوناصر  دراسة  الملك 2019بيّنْت  بجامعة  والدارسين  والمتفوقين  الموهوبين  الطالب  معرفة خارطة  م( 

جود لوائح وأنظمة وتعليمات خاصة برعاية الطلبة فيصل وتحديد أنماط الرعاية المناسبة لهم. حيث بيّنْت النتائج قلة و

الموهوبين بالجامعة، ومحدودية األنشطة والبرامج الخاصة بالموهوبين؛ كما بيّنْت النتائج وجود اهتمام من الجامعة وسعي 

 الكتشاف ورعاية المواهب وتلبيه احتياجات الطلبة الموهوبين. 

المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية للطلبة الموهوبين أكاديمياً بجامعة  م( عن  2020َكشفْت نتائج دراسة محمود )  -

والقلق  اإلحباط  مثل  النفسية:  المشكالت  أهم  النتائج عن  نظرهم. حيث كشفت  العزيز من وجهة  بن عبد  األمير سطام 

لة وجود األنشطة المتنوعة  بخصوص الوقوع في الخطأ والشعور بالغضب العصبي؛ وعن أهم المشكالت األكاديمية: مثل ق

تفي   ال  الدراسية  المقررات  وأن  بالموهوبين  خاصة  برامج  وجود  وقلة  وميولهم،  ومهاراتهم  مواهبهم  تناسب  التي 

 باحتياجاتهم الفكرية. 
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( دور إدارة المواهب في الجامعات. حيث وّضحت النتائج أهمية إدارة  Alhashimi.2022وّضحت دراسة الهاشمي ) 

سين جودة التعليم وتحسين المخرجات التعليمية والتربوية وتوفير الكفاءة العالية لدى الطلبة. كما وّضحت المواهب في تح

النتائج ضرورة االهتمام بوضع استراتيجيات ومبادرات لتطوير برامج الدراسات العليا، والتخطيط لوضع برامج خاصة  

رات المتجددة التي يحتاجها سوق العمل؛ لما لذلك من دور بتنمية مهارات الموهوبين لتلبية احتياجات المواهب والمها

كبير في االستثمار األمثل لرأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية، وللمساهمة بفعالية في تطوير التنمية االقتصادية  

 واالجتماعية. 

-   ( العتيبي  دراسة  فْت  الجا2022تَـعرَّ في  للموهوبين  اإلرشادية  االحتياجات  على  تلبية  م(  وأهمية  السعودية،  معات 

االحتياجات الشخصية للموهوبين مثل: تنمية المهارات اإلبداعية ومهارات التخطيط للمستقبل ومهارات التفكير االبتكاري  

ومهارات تطوير الذات ومهارات االتصال الفعال؛ وأهمية تلبية االحتياجات النفسية مثل: تنمية مستوى الطموح والثقة  

بيه االحتياجات االجتماعية مثل: مهارات العطاء والتعاون والمقدرة على العمل الجماعي؛  وأوصت الدراسة  بالنفس؛ وتل

بأهمية تنفيذ برامج إرشادية تدريبية تهتم وتركز على تنمية المهارات اإلبداعية للطلبة الموهوبين، إلعدادهم بكفاءة عالية  

 لمواجهة التحديات والمشكالت االجتماعية. 

 التعليق على الدراسات السابقة:  -

 تحديد أوجه التشابه واالختالف:  -1

كدراسة               الجامعات:  في  المواهب  إدارة  لموضوع  تناولها  في  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  تتشابه 

ة  الهاشمي  (  ودراسBradley, 2016(  ودراسة برادلي )Thunnissen, 2016م( ودراسة ثونسن )2013الجحدلي )

(Alhashimi.2022.) 

تتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها لموضوع االهتمام برعاية الطلبة الموهوبين في الجامعات:        

 Wolfensbergerم( ودراسة ولفنسبيرجير وهوجينستجن )2016ودراسة محمد )  م(2013كدراسة األحوس ورشاد )

and Hogenstijn, 2016 ( وآخرون  أبوناصر  ودراسة  و2019(  )م(  محمود  العتيبي ودراسة    م(2020دراسة 

 م(. 2022)

 عن الدراسات السابقة في تناولها لموضوع إدارة المواهب لتنمية مهارات الطالبات  تختلف الدراسة الحالية -

 . نعبد الرحموالموهوبات في جامعة األميرة نورة بنت   

 استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في: تحديد مشكلة الدراسة، وأهداف     تحديد أوجه االستفادة:  -2

 الدراسة، وصــياغة أسئلة الدراسة الحالية من خـــالل نتائج وتوصيات الدراسات السابقة. 

 تحديد مميزات الدراسة الحالية:  -3 

تَطـــبـيق           البحث في موضوع  تناولت  التي  الدراسة األولى  بأنها  السابقة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  تميـّزت 

بـرامج وأهداف  تطلّعات وتوّجهات  إلى  والموهوبين في َضـوِء االستجابة  الطلبة  تنمية مهارات  بهدف  المواهب  إدارة 

ألولى التي تَعِرض مبادرات وأنشطة وبرامج جامعة األميرة نورة بنت عبد م(؛ كما أنها الدراسة ا2030)رؤية المملكة  

 . –على َحـْد ِعـلْم الباحثة  –الرحمن في تنمية مهارات الطالبات الموهوبات 

 عرض اإلطار النظري للدراسة من خالل اإلجابة على أسئلة الدراسة. -ثانياً: 

 إجابة السؤال األول: ما هو مفهوم إدارة المـــواهـــب في الجـــامـــعــات؟  -1

التربوية    لإلجابة عن السؤال األول:      العلمية والدراسات السابقة الخاصة بمجال اإلدارة  تّم االطالع على األدبيات 

 ومجال إدارة المواهب بالجامعات.
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االقتصا             النُـظم  تطّورت  السريعة لقد  للتغيُـرات  نتيجة  العالم؛  دول  في  والسياسية  واالجتماعية  والتربوية  دية 

الوظائف، وتطبيق   للتغيير في متطلّبات  المنظمات  الحاضر. وظهرت حاجة  العصر  المجاالت في  والمتتابعة في كافة 

ثمار الموهبة في الموارد البشرية؛ وبما  األنظمة اإلدارية الحديثة؛ لمواجهة التغيّـرات، ومواكبة التطّورات العالمية، والست

 يحقّـق التنمية المستدامة والميزة التنافسية العالمية للمنظمة.

بأنها إعطاء الشيء بدون مقابل، وهي مأخوذة من   -( لغةً في معجم القاموس المحيط:  Talentتُـعّرف الموهبة )      

 م(.  2009، الفعل )َوَهَب( أي أعطى الشيء بال أجر )الفيروز آبادي

بأنه "من لديه المقدرة العالية سواء كانت هذه المقدرة عامــة أو  -الموهوب: ويُعّرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة         

 (. 112 م، ص 2015متخصصة تنمو بشكل طبيعي غير مقصود" )صالح،  

كما جاء تعريف الموهبة بأنها مقدرة الفرد على القيام بعمل إبداعي بكل سهولة بما يحقّق له التفوق والتميّـز في          

 . ( Santosh & Panda,2016) قية األفراد أداء األعمال مقارنة بب 

وتُـعّرف الموهبة اصطالحاً في معجم المصطلحات اإلدارية المعاصرة بأنها: االستعداد الفطري لدى الفـــرد للـــبراعة       

 (.  1024م، ص 2014في فـــن أو نحوه )سرحان  

اد الفطري لدى الشخص للقيام بأداء عمل معين  يتضح بأن مفهوم الموهبة يرتبط بشكل أساسي باالستعد  مما سبق؛     

 بمستوى عالي ومختلف ومتميز عن اآلخرين. 

( في تقديم نظرية الذكاء عن طريق دراسته Galstonوقد تطور مصطلح الموهبة منذ بداية محاوالت العالم جالستون )  

   - ر مقياس بينيه وسماه " ستانفورد  ( الذي طو Harman)   في الفروق الفردية بين الناس، ثم جاء بعده العالم هيرمان

واستخدمه لقياس العبقرية ثم استخدم مفهوم الموهوبين بدالً من العبقرية؛ ثم جاء     (Stanford-Binet  ( )SBبينيه" )  

( والذي قدََّم مقياس الذكاء كمعيار للكشف عن الموهبة، واعتبر أن الموهبة تظهر نتيجة  Ren Zullبعده العالم لرنزولي )

 (. 16م، ص 2010اعل المقدرة العقلية مع المقدرة اإلبداعية مع المقدرة على العمل واإلنجاز )هالل، لتف

المتعلقة   التربوية  البحوث  من  الناتجة  المصطلحات  من  بالعديد  الموهبة  مفهوم  ارتبط  فقد  المعرفي؛  العصر  وفي ظل 

   -( : 61م، ص 2016بمواهب األفراد ومنها )كافي، 

: وهو مصطلح يستخدم للـــداللة على الـــفـــرد الذي لــديه مقـــدرة غير عادية في التفكير والتخيل  Geniusالعبقرية   -

 واإلنتاج المتميز. 

: وهو مصطلح يقصد به مقدرة الفرد على التفكير والتَـعلّم وحل المشكالت واإلنجاز المرتفع في  Intelligentالذكاء    - 

 كافة األعمال.  

: وهو مصطلح يشير إلى التحصيل العالي للفرد واإلنجاز المدرسي Mental superiorityتحصيلي  التفوق العقلي ال -

 المرتفع. 

م(،  2016م(، )كافي،2014)نصر وآخرون،  باإلضافة لما سبق؛ فقد ارتبط مفهوم الموهبة مع مصطلحات أخرى منها 

(Tamzini et all. ,2017  :) 

: ويقصد بها الخبرة والمهارة والمؤهل العلمي والصفات التي يمتلكها الموظف Competencyالجدارة أو الكفاءة     -

 والواجب توافرها لديه ليقوم بعمل معين والمرتبطة باألداء العالي في العمل  

على معرفة : هو عملية عقلية يتم من خاللها التفكير بطريقة غير مألوفة إلنتاج أفكار جديدة مبنية  Creativityاإلبداع     -

 وخصائص ومواهب شخصية متميزة. 

 : هي التَـَمّكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة متناهية، وسرعة في التنفيذ. Skillsالمهارة  - 
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: هو نشاط لتقديم فكرة أو طريقة جديدة في وحدة العمل تتسم باألصالة واإلبداع في التفكير،  Innovation االبتكار  -

 اث تغيرات جديدة. ويتطلب تنفيذها إحد 

 : هو الجهد الذي يبذله الفرد للوصول ألعلى مستوى مقارنة باآلخرين.       Excellenceالتميّـز  -

في َضوِء العرض السابق للمفاهيم المتعددة والمرتبطة بمفهوم الموهبة؛ يُـالحظ أن كل مصطلح يتناول مفهومه مجاالً 

والطاقات التي وهبها هللا عز وجل لإلنسان؛ والتي يمكن توضيحها من خالل الجدول  محدداً من مجاالت االستعدادات  

 التالي: 

 جدول يوضح بعض المصطلحات في مجال المواهب والمجاالت التي تتبعها 

 المجاالت التي يتناولها المفهوم  المصطلح 

 االستعدادات الطبيعية والمتعلّـقة بالوراثة أو الفطرة.   الموهبة  

العالية على حل المشكالت، واألداء العالي في استخدام مهارات التفكير المختلفة   المقدرة  الذكاء  

 مثل: التفكير العلمي والتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد.

 تحقيق اإلنجاز الفريد والمتميّـز في مجال التفكير أو العمل أو الدراسة.    العبقرية  

 داء العالي في المجال التعليمي والعلمي والبحثي. تحقيق األ  التفوق العقلي )التحصيلي( 

 إتقان العمل نتيجة اكتساب المعرفة والخبرة.   المهارة  

 الطاقات والمهارات التي يمتلكها الفرد ليكون جديراً ألداء العمل بمستوى مثالي.   الجدارة  

غير   اإلبداع   بشكل  التفكير  مهارات  باستخدام  المشكالت،  وحلول  والمقترحات  األفكار  تقديم 

 وطرق وأساليب متعددة وجديدة ومختلفة عن اآلخرين. مقصود 

 تقديم األفكار الجديدة بشكل مقصود مثل اختراع منتج جديد.  االبتكار 

 ة بأداء اآلخرين في نفس العمل.النجاح والجودة في أداء العمل بشكل مختلف وفريد مقارن  التميّـز 

 م 2021)فاطمة القحطاني، -المرجع: 

( بأنها المدخل اإلداري الشامل لالستخدام األمثل لرأس المال Talent Management)  ويقصد بإدارة المواهب       

أهدافها االستراتيجية  البشري، من خالل تكامل عمليات االستقطاب وتوزيع الموظفين الموهوبين في المنظمة لتحقيق  

(Paradise,2009  كما تم تعريف إدارة المواهب بأنها عملية منهجية لدورة التخطيط والتنفيذ والتقويم إلدارة استقطاب .)

 (.19ص  م،2013المواهب عبر وخارج المنظمة، ولتعزيز عمليات التدريب فيها )أبو الجدائل ،

رة جاء تعريف إدارة المواهب بأنها أحد مجاالت إدارة الموارد البشرية، وفي معجم المصطلحات اإلدارية المعاص         

والذي يقوم على تبني المنهج الشامل الستثمار رأس المال البشري، ويحقق للمنظمة نتائج قصيرة وطويلة األجل وذلك  

بين وفقاً ألهداف المنظمة  ببناء ثقافة اندماج ومقدرة ثم كفاءة من خالل تكامل عمليات استقطاب وتطوير وتوزيع الموهو 

 (. 1024م، ص 2014)سرحان ، 

كما تم تعريف إدارة المواهب بأنها المدخل الحديث الذي يشمل استراتيجيات وأدوات تهدف إلى إضافة قيمة            

فير ثقافة للمنظمة من خالل استثمار المواهب الحالية وتوسيع مقدرتها بالتعليم والتدريب واكتساب المعرفة الجديدة وتو

 (.Makram et all., 2017تنظيمية تهتم برعاية وتطوير المواهب )
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 أهداف إدارة المواهب 

  -(: 37م، ص 2015(؛ )الزبيدي وعباس، 54م، ص 2013إلدارة المواهب العديد من األهداف منها ) أبو الجدائل ،

 والمستقبلية من المواهب المطلوبة. إعداد الخطط وفقاً لتحديد احتياجات المنظمة الحالية  -

 استقطاب واختيار الموظفين والطلبة ذوي األداء المتفوق. -

 تطوير الموظفين والطلبة ذوي المؤهالت العالية.  -

 إعداد برامج التدريب والتعليم باالعتماد على مستويات وتقييم األداء الفعلي للموظفين والطلبة.  -

 موارد البشرية في المنظمة. تحقيق التنمية المستدامة لل  -

كما تهدف إلى زيادة المقدرة على األداء العالي عند الموظفين الموهوبين وإكسابهم المهارات والمعرفة الجديدة           

المنظمة   أرباح  زيادة  إلى  يؤدي  مما  المتنـامية،  المواهب  وتطوير  رعاية  نحو  التنظيمية  الثقافة  وتوجيه  المستمرة، 

(Makram et al.. , 2017 .) 

المال         المتكامل في رأس  لنظاٍم إداري شامل؛ يهدف إلى االستثمار  مفهوماً حديثاً  تُـعدّ  يُـالحظ أن إدارة المواهب 

البشري في جميع جوانب التنمية الخاصة بالمهارات والقدرات التي وهبها هللا عّز وجّل لإلنسان؛ وبما يحقق الفائدة والنفع  

 ة.  للمجتمع والبشري

 ما متطلّبات تطبيق إدارة المواهب لتنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات ؟ -الثاني: إجابة السؤال  -2

ظهرت العديد من المهارات الجديدة الالزمة للمستقبل في القرن الحادي والعشرين؛ كنتيجة لتقدُّم المجتمع؛ وظهور          

التطّورات المتسارعة في التقنيات الحديثة ومتطلّبات سوق العمل المتجددة. وتوّجهت المؤسسات التعليمية والجامعات إلى 

 موهوبين لتلبية االحتياجات المتجددة لسوق العمل وتحقيق التفوق في المنافسات العالمية.االهتمام بتنمية مهارات الطلبة ال

  -والمواهب:  تنمية المهارات  

اهتّم علماء التربية بالتعرف على العوامل التي تدعم من زيادة التَـعلّم األكاديمي لدى الطلبة الموهوبين بصورة           

خاصة؛ حيث أن الطفل الموهوب تبدأ تربيته في المرحلة األولى من حياته من األسرة والبيت، ثم تتطور لديه عملية التعلّم  

 م(. 2012دارس والجامعات والمؤسسات التربوية ) سترنبيرغ وديفيدسون،  واكتساب المعرفة العلمية في الم

 م(. 2016، )كافي: بأنها التّمّكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة متناهية، وسرعة في التنفيذ Skillsتُعّرف المهارة  -

   لغة:ويُـعّرف التفكير 

 م(  2009مشكلة، للتوصل الى حلها )المعجم الوسيط للفيروز آبادي، فياألمر بعمل العقل  فيفكر 

 ( 29م، ص 2011اصطالحاً: هو نشاط عقلي إرادي يهدف إلى تحقيق أمر معين )سليمان، 

 أي بمعنى أنه العملية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقه جديدة لحل مشكلة معينة. 

شاملة يتم فيها عمل الفرد على تعزيز القدرات والمهارات لديه وتطويرها    ويقصد بتنمية المهارات: بأنها عملية          

بزيادة التَـعلّم الذاتي والتدريب والتجريب؛ فعملية التفكير قوة متجددة لبقاء الفرد والمجتمع معاً في عالم اليوم والغد الذي  

 (. 2015يتميز بكثرة تدفق المعلومات وتجددها )جمل، 

ة عملية التنمية لمهارات الطلبة والموهوبين بالجامعات؛ بهدف تزويدهم بالمعرفة العلمية المتخصصة  وتأتي أهمي           

 لكل مهارة ولكل موهبة؛ وصقل المواهب والمهارات بالممارسة وبتطبيق عمليات التدريب والتطوير؛ 

   مما يعمل على تعديل السلوك وتغيير االتجاهات؛ واكتساب الخبرات. 

واالتجاهات  و             والقيم  والحوافز  التفكير  وأدوات  والمهارات  للمعرفة  الشاملة  التعليمية  المنظومة  تتكامل 

المحلي  المجتمع  والتقنيات ومصادر  واألدوات  األماكن  ذلك )جميع  بما في  المهنية  الممارسة  واالعتقادات ومجتمعات 

 ومواقـع التــعلّم 
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 غير الرسمي: كالمتاحف والمعامل والنوادي الرياضية ونوادي األنشطة االجتماعية والثقافية(؛ فهي جميعها مهمة جداً  

 م(. 2013في توفير بيئات تَعلّم متكاملة يتم فيها تطبيق الممارسة والتدريب الكتساب الخبرة العملية )ترلينج وفادل، 

تُـقدّم برامجها لتنمية مهارات الطالبات والموهوبات؛ نظراً ألن األعمال    الرحمنعبد  وجامعة األميرة نورة بنت            

والوظائف في عالم عصر المعرفة الحاضر تتطلّب إتقان الموظف للعديد من المهارات، والتي تحتاج إلى مستويات ُعـليا 

 من المعرفة والمهارات التطبيقية. 

من           العديد  على  االطالع  خالل  إدارة   ومن  تطبيق  متطلّبات  فإن  السابقة؛  والدراسات  التربوية  اإلدارة  أدبيات 

تتكون من تطبيق أربع عمليات   الدراسة:  لتنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات وفقاً ألهداف هذه  المواهب 

لية التطوير والتدريب، أساسية في نظام إدارة المواهب هي: )عملية التخطيط االستراتيجي، وعملية االستقطاب، وعم

 وعملية االحتفاظ(.

 وفيما يلي تفصيالً للعمليات األساسية إلدارة المواهب. 

 Strategic Planning Processعملية التخطيط االستراتيجي  -1

يؤدي التخطيط االستراتيجي دوراً مهماً في مجال إدارة المواهب َحيُث يعمل على تحديد االحتياجات المستقبلية              

من الموارد البشرية بالكـّم والنوع والوقت، في ضوء عمليات تحليل البيئة الداخلية والخارجية للجامعة؛ باإلضافة إلى أنه  

أداء الطلبة والموظفين، وبالتالي يتم تحديد البرامج التدريبية المناسبة لتطوير نقاط    يكشف عن نقاط القوة والضعف في

 (. Collings  and Mellahe, 2009القوة والمواهب لدى الطلبة والموظفين واالستفادة منها ) 

والشيخ،              )حمود  من:  كال  ذكرها  عدة خطوات  االستراتيجي  التخطيط  عملية  (،  52  م، ص   2013وتتضمن 

    -(:Momtazian,2018(، )85م، ص 2016(، )الفكي،129م، ص 2011)الجبوري،

تحديد الرؤية والتي تمثل طموح الجامعة التي تسعى إلى تحقيقه، وتحديد الرسالة التي تمثل الطرق واألساليب التي   -  1

 جامعة. يتم اتباعها من أجل تحقيق الرؤية؛ باإلضافة إلى تحديد القيم التي تشكل ثقافة ال

إلى دراسة    -2 باإلضافة  والتقنية والسياسية،  العمل وظروفها االقتصادية  الخارجية لسوق  البيئية  دراسة وتحليل واقع 

 وتحليل واقع الموارد البشرية الموجودة في البيئة الداخلية للجامعة.

 لى تحقيقها. تحديد األهداف االستراتيجية والتي تمثل النتائج النهائية التي تسعى الجامعة إ -3

إعداد خطط العمل إلعادة توزيع الموارد البشرية الموجودة حسب المواهب والطاقات في الوظائف الشاغرة المناسبة   -4

 الستقطاب المواهب البشرية المطلوبة من خارج الجامعة. 

 وضع الخطط الالزمة لتحديد البرامج والدورات التدريبية لتنمية مواهب الطلبة.  -5

 تنفيذ الخطط بصورة دورية مستمرة لتصحيح األخطاء والسعي للتطوير.متابعة   -6

 Recruiting Processعملية االستقطاب  -2

تُـعَـّرف عملية االستقطاب بأنها عملية اكتشاف الموهوبين المحتملين للوظائف الشاغرة الحالية أو المتوقعة في           

من مصادر خارجية؛ ثم القيام بعمليات االختيار والقبول والتعيين وفقاً  الجامعة سواًء أكان ذلك من مصادر داخلية أو  

 (.117م، ص 2015لمعايير محددة )الزبيدي وعباس، 

 Development and Training processعملية التطوير والتدريب -3

الفرد نحو اتجاه تحقيق    عملية التدريب تُـعَـّرف بأنها عملية منظمة ومستمرة تهدف إلى إحداث تغيير في سلوك        

أهداف المنظمة من خالل إعداده بالتعليم والمعرفة واكتساب المهارات والخبرات التي تساعده على إنجاز العمل؛ ويقصد 

بعملية التطوير بأنها مفهوم شامل لتنمية الموارد البشرية يتم من خالل عمليات صقل المواهب وبناء المهارات ورفع 
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ال البشري في المجتمع في جميع جوانبها العلمية والعملية والسلوكية لتحقيق التنمية المجتمعية مستوى طاقات رأس الم

 (. 164م، ص 2017)أبو النصر ومحمد، 

   process Retentionاالحتـفاظ عملية  -4

تتطلّب عملية االحتفاظ بالطالب الموهوب والموظف الموهوب في الجامعة االهتمام بعملية التخطيط االستراتيجي          

المتكامل إلدارة المواهب؛ والذي يبدأ منذ اكتشاف المواهب، وما يتبع ذلك من التخطيط لتحديد االحتياجات، ثم العمل على 

للتقدي وأنظمة  حوافز  وضع  ثم  وعدم  تلبيتها،  بهم  االحتفاظ  في  وتساعد  بمواهبهم  االهتمام  تُـظِهـر  التي  والمكافآت،  ر 

 م(.  2014مغادرتهم الجامعة واالنتقال إلى جامعة أخرى )النجار، 

الطلبة           مهارات  لتنمية  المواهب  إدارة  تطبيق  لمتطلّبات  السابق  االستعراض  من  تَـقدم  ما  َضوِء  في  يُـالحظ 

جامعات؛ أّن إدارة المواهب تُـشّكـل نظاماً إدارياً تتكامل فيه مجموعة من العمليات اإلدارية بهدف تحقيق  والموهوبين في ال

االستثمار األمثل في تنمية مهارات الطلبة والموهوبين، وَصقـِل المواهب، وإكساب الِخبرات: بعمليات التدريب والتطوير، 

 بالتشجيع المعنوي والمادي.   والمحافظة على مستوى الطموح العالي للموهوبين:

 يوضح التكامل بين عمليات إدارة المواهب شكل
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 م ( 2021)فاطمة القحطاني، -المرجع: 

ما هي أبرز مبادرات وبرامج تنمية مهارات الطالبات والموهوبات في جامعة األميرة نورة بنت   إجابة السؤال الثالث:  -

 ؟ نعبد الرحم

          ( البشرية  القدرات  تنمية  برنامج  وثيقة  االستراتيجي الكتشاف  2022وّضحْت  التخطيط  في  هادفة  مبادرات  م( 

 الموهوبين؛ وتصميم تجارب تعليمية مبتكرة، وتعميم برامج لتنمية الموهوبين، وبرامج لتكريم المتميزين.

 لتي تحقّـق أهداف تنمية قدرات الطالبات. وقد صّممت الجامعة ونفذت العديد من المبادرات والبرامج ا 

م( إلى أهمية تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة ألنها مهارات ذهنية يمكن تطويرها  2007حيث يشير العتوم وآخرون ) 

وتنميتها بالتعلم الذاتي وبالتدريب والممارسة؛ ومن خالل تطبيق طرق واستراتيجيات تدريبية للطلبة تتم من خالل إعداد  

والتطبيق  ا والتجريب  والتعلّم  المعرفة  اكتساب  للطلبة  تتيح  تطبيقية  بيئات  في  الخبرات  الفرص وتنظيم  وتهيئة  لمواقف 

 والممارسة بإبداع وابتكار وتميّـز.

 :  ن عبد الرحمفي جامعة األميرة نورة بنت  وفيما يلي َعـرضاً ألبرز مبادرات وبرامج تنمية مهارات الطالبات والموهوبات  
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 م(.  2021برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي )  -1

 ن عبد الرحمتُـنَظم وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية في جامعة األميرة نورة بنت          

بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )برنامج موهبة اإلثرائي األكاديمي(؛ والذي يتضمن   

 مة عدد من األنشطة النوعية تحت إشراف نُخبة من الكفاءات وذوي الخبرة، يتم تقديمها للموهوبات في التعليم العام. إقا

وتأتي هذه الشراكة مع مؤسسة الملك العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع؛ لتحقيق الهدف الخامس لجامعة األميرة          

اتيجية المجتمعية المحلّية، وتمكين الجامعة من أداء دورها المجتمعي )جامعة نورة المتمثل بالتوّسـع في الشراكات االستر

 م(.2022، نعبد الرحماألميرة نورة بنت 

 برنامج استقطاب الموهوبات. -2

" برنامج استقطاب الموهوبات" تعزيزاً لدور الجامعة في مواكبة    ن عبد الرحمأْطـلَـقَْت جامعة األميرة نورة بنت           

 المسيرة التنموية، واإلسهام بفاعلية في دعم التحّول لمجتمع المعرفة، وتحقيقاً للتنمية المستدامة.

َجذب  ويتضمن البرنامج مساراً مخصصاً لبرامج استقطاب "طالبات المرحلة الثانوية ". ويهدف البرنامج إلى:           

الطالبات المتفوقات والموهوبات لاللتحاق بالجامعة؛ واالرتقاء بمهارات الطالبات والموهوبات، وصقل مواهبهن لرفع 

كفاءتهن العلمية وتوجيهها لزيادة قدرتهن التنافسية في سوق العمل؛ وتحقيق كفاءة االنفاق وتقليل عدد سنوات الدراسة  

ة المخرجات التعليمية، وتعزيز السمعة المحلية والدولية للجامعة، وتعزيز مشاركة للطالبات المتفوقات علمياً؛ ورفع كفاء

 الجامعة في المسابقات والمحافل المحلية والدولية. 

التعليمي لطالبات           ويتضمن برنامج االستقطاب )نظام التسريع األكاديمي( وهو نظام يعمل على تسريع المسار 

بنت   نورة  األميرة  الدراسة    نالرحم  عبد جامعة  إتمام  من  وتمكينهن  العلمي،  وتفوقهن  قدراتهن  مع  يتناسب  نحٍو  على 

 م(.  2022،نعبد الرحمالجامعية في مدة أقصر من المدة المخصصة للبرنامج الدراسي )جامعة األميرة نورة بنت 

 م(. 2220) نعبد الرحمملتقى تمكين الطالبات األول في البحث واالبتكار بجامعة األميرة نورة بنت  -3

عقدت كلية التربية )ملتقى تمكين الطالبات األول في البحث واالبتكار بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عام           

م(؛  تحقيقا لألهداف االستراتيجية التي ترّكز على تطوير مهارات البحث العلمي للطالبات في مرحلة الدراسات 2022)

جيعهّن على تنّمية مواهبهن ومهاراتهن في التفكير العلمي واإلبداعي؛ وللمساهمة في العليا ومرحلة البكالوريوس؛ ولتش

بناء بيئة معرفية بحثية أصيلة، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، وتمكين التبادل الفكري بين الطالبات وأعضاء  

 األكاديمية. هيئة التدريس، وإكساب الطالبات مهارات تنظيم وإدارة األنشطة والفعاليات 

واشتمل الملتقى مشاركات متنوعة لطالبات الكلية من مرحلتي البكالوريوس والماجستير  كلية التربية، وقد تّم انعقاده بتنظيم

تنوعت بين مقترحات بحثية، ومنتجات تربوية ورقمية، وعروضاً للملصقات العلمية؛ وتّم تقديم جوائز للفائزات؛ ومكافآت 

 م(.   2022، نعبد الرحموشهادات شكر للحاضرات والمشاركات )جامعة األميرة نورة بنت 

 بيوت نورة للخبرات التربوية. -4

تّم إنشاء )بيوت نورة للخبرات التربوية( في كلية التربية وهي تتكون من ثالثة بيوت: بيت االستشارات والتنمية            

 المهنية، والبيت الرقمي، وبيت المواهب. 

 يـة وتدريبيـة وشـراكات مجتمعية نوعية، وتقديم        وتهِدف هذه البيوت إلى: تقديـم خدمـات استشـارية وبحث          

التقنية   الطالبات  ومهارات  مواهب  لصقل  عمل  وورش  اإلبداعـي،  الحــر  التفكيــر  وتطويــر  لتنمية  تدريبية  دورات 

ون والمواهب  واإلبداعية: كمهارات الفنون التشــكيلية أو الحــرف اليدويــة والخــط العربـي، وغيرها من المهارات والفن 

 م(. 2022،عبد الرحمنالمتنوعة )جامعة األميرة نورة بنت 
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 .  مركز ) نجاح ( لدعم مهارات الطالبات -5

يُـقدّم مركز )نجاح( في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن العديد من الدورات والورش التدريبية المتخصصة            

في تنمية المهارات المستقبلية: كدورات مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد، ودورات مهارات نشر المعرفة الرقمية، 

ودورات المهارات القيادية للطالبات وخريجات الجامعة. )جامعة األميرة نورة بنت ودورات برنامج الحوسبة السحابية، 

 م(. 2022، نعبد الرحم

 برنامج كفايات القرن الواحد والعشرين "سموق".  -6

  م( برنامج كفايات القرن الواحد والعشرين "سموق" 2021أْطـلَـقَْت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن عام )       

رؤية  توّجهات  لتحقيق  المهارات  وتطوير  المتجددة،  المستقبل  لوظائف  الالزمة  المهارات  من  الطالبات  تمكين  بهدف 

ال2030المملكة تنمية  برنامج  توّجهات  وتحديدًا  األساسية م؛  المهارات  وتنمية  تطوير  يركز على  الذي  البشرية  قدرات 

والمستقبلية. ويتكون البرنامج من سبعة مراحل: تبدأ بالوعي وتصل إلى التمّكن في مجال التخصص، وفي كل مرحلة يتم  

ِلـَجـان متخ التي وضعتها  المقاييس  بمجموعة من  الطالبة  والقيم بعد فحص  المهارات  لقياس  استهداف عدد من  صصة 

مستوى الطالبة في المهارات المطلوبة لسوق العمل، ثم يتم رسم خارطة طريق لرفع مستوى الطالبة في المهارات التي 

تحتاج إلى الدعم، ومن ثم إعادة قياس مستوى الطالبة لتسجيل مهاراتها في سجل سموق المهاري؛ كشهادة موثّـقة من 

)جامعة األميرة   التي تمتلكها الطالبة الخريجة والمرتبطة بمتطلبات سوق العمل  الجامعة: يشار بها إلى المهارات والقيم

 م(. 2022نورة بنت عبدالرحمن،

 شكل يوضح مهارات برنامج كفاية مهارات القرن الواحد والعشرين "سموق" 

 

 م( 2022، نعبد الرحم)جامعة األميرة نورة بنت   -المرجع: 

بإطالق البرامج والمبادرات المتنوعة؛   نعبد الرحميتضح اهتمام جامعة األميرة نورة بنت    في َضوِء ما سبق؛              

لتنمية مواهب ومهارات الطالبات والموهوبات؛ ولتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة للتميّز واإلبداع؛ تلبّي احتياجات سوق 

سهم  وبما يُ  م؛2030العمل، وتحقّـق تنمية مستدامة؛ ولالستجابة لتوّجـهات وتطلّعات خطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 

في تنمية الموارد البشرية، ويـُــــعـــّزز مستـوى التقدُّم االقتصادي واالجتماعي، ويُـحـِقـق للمملكة العربية السعودية نجاحاً  

 في اقتصاد المعرفة.
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها.  -ثالثاً:

 برامج رؤيةبعد االستعراض السابق إلجابات أسئلة الدراسة؛ ومن خالل ماورد في خطط التنمية؛ وما تضّمنته          

 م من أهداف لتطوير وتنمية الموارد البشرية ؛ فإن الدراسة َخـلَُصْت إلى النتائج التالية:203المملكة 

 ؛عبد الرحمني جامعة األميرة نورة بنت  أهمية تطبيق إدارة المواهب لتنمية مهارات الطالبات والموهوبات ف 

 لكونها 

نتائج    النتيجة مع  المستقبل؛ وتتفق هذه  تحديات  البشرية ومواجهة  الموارد  تَنمية  إلى  تَـهِدف  التي  الحديثة  المفاهيم  من 

لها من تأثير  ( التي أّكدت على أهمية تطبيق نظام إدارة المواهب في الجامعات؛ لما  Alhashimi.2022دراسة الهاشمي )

جهم   تخرُّ عند  الطلبة  لدى  العالية  الكفاءة  وتوفير  والتربوية،  التعليمية  المخرجات  وتحسين  التعليم،  جودة  تحسين  على 

 وعـملهم في الوظائف التي تتناسب مع مهاراتهم. 

يق أربع عمليات  أّن متطلّبات تطبيق إدارة المواهب لتنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات تتكون من تطب   -

أساسية في نظام إدارة المواهب هي: عملية التخطيط االستراتيجي الكتشاف المواهب ووضع الخطط المناسبة لتنميتها؛  

وعملية االستقطاب لجذب الطلبة الموهوبين والمتميّزين؛ وعملية التطوير والتدريب لتصميم برامج ودورات متخصصة  

ستوى الطموح العالي للموهوبين بتوفير الدعم والتشجيع المعنوي والمادي، وبوضع  للموهوبين؛  وعملية االحتفاظ على م

هذه  وتتفق  والتفوق؛  التميّز  على  وتقديم جوائز  والمبادرات  اإلنجازات  على  وتكريم  تقدير  وشهادات  ومكافآت  حوافز 

( وآخرون  أبوناصر  دراسة  مع  )2019النتيجة  محمد  ودراسة  ولفنسبيرجير2016م(  ودراسة  وهوجينستجن    م( 

(Wolfensberger and Hogenstijn, 2016( محمود  ودراسة   )2020( العتيبي  ودراسة  والتي 2022م(  ؛   م( 

وّضحت نتائجهم أهمية تطبيق عمليات التخطيط االستراتيجي للكشف عن الطلبة الموهوبين بالجامعات، وأهمية تصميم  

إلى توجيه االهتمام إلى تطويرهم وتدريبهم  لتلبية احتياجاتهم    برامج إرشادية للتعرف على مواهبهم وتوجيههم؛ باإلضافة

 الفكرية والعلمية والنفسية واالجتماعية. 

أَظهرْت الدراسة الحالية من خالل استعراض أبرز مبادرات وبرامج  تنمية مهارات الطالبات والموهوبات في جامعة    -

بنت عبدالرحمن تَحِرص على توفير برامج ومبادرات في بيئة  األميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ بأّن جامعة األميرة نورة  

للتميّز واإلبداع؛ تحقّـق تكامل المعرفة والخبرة والمهارة لدى الطالبات؛ واالستثمار األمثل في  تعليمية وبحثية محفزة 

اإلبداع:  تلبّـي احتياجات مواهب الطالبات، وترفع من الكفاءة اإلنتاجية لديهن؛ وتعمل على تمكين خّريجة متميّزة بالعطاء و

سوق العمل، وتحقّـق التنمية المستدامة في َضـوء االستجابة لتوّجـــهات وتطلّعات خطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 

 م . 2030

 تقديم توصيات الدراسة. -رابعاً: 

   -يلي: في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها، توصي الدراسة الحالية بما  

التأكيد على أهمية تطبيق إدارة المواهب لتنمية مهارات الطلبة والموهوبين في الجامعات؛ حيث تتحقّـق أهدافاً متعددة   -1

تنعكس بتأثير ايجابي على شخصيات الطلبة والموهوبين، بظهور كفاءتهم في اإلنتاجية وإبداعهم في أعمال الوظائف التي 

 هبهم؛ وبما يحقّـق لهم التفوق في المنافسات العالمية.  يحصلون عليها والمناسبة لميولهم وموا

تطوير نظام لتطبيق عمليات إدارة المواهب والمتمثلة في: عملية التخطيط االستراتيجي الكتشاف الطلبة الموهوبين؛    -2

للطل متخصصة  ودورات  برامج  لتصميم  والتدريب  التطوير  وعملية  الموهوبين؛  الطلبة  لجذب  االستقطاب  بة وعملية 

التقدير   وشهادات  كالمكافآت  والمعنوية  المادية  الحوافز  بتقديم  الموهوبين  الطلبة  على  االحتفاظ  وعملية  الموهوبين؛  

بأن يتم ذلك من خالل توجيه القيادات   -واإلجراء:والتكريم على اإلنجازات والمبادرات، وجوائز التميز واإلبداع والتفوق؛  
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يط لتطبيق نظام إلدارة مواهب طلبة الجامعة؛ بحيث يتناسب هذا النظام مع تخصصاتها األكاديمية في الجامعات إلى التخط

 ومجاالت تعليمها وتدريبها ونوعية مخرجاتها التي توائم تخصصات سوق العمل.

الموهوبين؛    -3 الطلبة  باستقطاب  خاصة  وبرامج  بالجامعات،  الموهوبين  الطلبة  لرعاية  متخصصة  برامج  تصميم 

أن يتم ذلك من خالل إنشاء منظومة إلكترونية؛ تتضمن قاعدة بيانات يتم فيها تسجيل بيانات الطلبة الموهوبين  ب   -واإلجراء:  

الطلبة  معلومات  وتبادل  بينهم،  للربط  الجامعي،  والتعليم  العام  التعليم  بين  والتكامل  للتنسيق  نظام  وتوفير  وإنجازاتهم؛ 

 وهوبين. المتميزين أكاديمياً، والطلبة المتفوقين والم

 مقترحات لدراسات وبحوث مستقبلية.   تقديم -اً: خامس

 إجراء دراسة عن دور إدارة المواهب في تصميم برامج إثرائية خاصة بالموهوبين في التعليم العام.  -1

 الجامعي.إجراء دراسة عن أهمية إدارة المواهب في تطوير مراكز رعاية الموهوبين في التعليم العام والتعليم  -2

 

 رب العـالـمــين والحمدهللا

 وصّلِ اللهم على نبينا محمد وعلى آلـِه وَصـحبِه أجـمـعـين

 مــراجـع الدراسة. -سادساَ: 

 المراجع العربية:  -أ

 . استراتيجية مقترحة لرعاية الطالب الموهوبين بالجامعات       م (2013عسيري؛ رشاد، السعيد. )األحوس، 

 السعودية في ضوء التجارب العالمية.  رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

 م(. إدارة المواهب. القاهرة: مركز الخبرات المهنية لإلدارة. 2013أبو الجدائل، حاتم صالح. ) 

 فتحي محمد علي؛ عبود، يسري زكي؛ المحمد، حمدان بن إبراهيم؛ وصالح، شعيب جمالأبو ناصر، 

 م(. سمات خارطة الطالب الموهوبين والمتفوقين الدارسين بجامعة الملك فيصل وسبل 2019محمد. )   

 . مسترجع من:25 - 1، 63الرعاية المقترحة لهم. المجلة التربوية، ج 

http://search.mandumah.com/Record/971410 

 م(.  التنمية المستدامة. القاهرة: المجموعة العربية للتدريب والنشر. 2017أبو النصر، مدحت؛ محمد، ياسمين. )

 م(. مسترجع من:  2022برنامج تنمية القدرات البشرية. )

https://na.vision2030.gov.sa/ar/v2030/vrps/hcdp 

 رات القرن الحادي والعشرين. )بدرعبدهللا الصالح؛ مترجم(.  م(. مها2013ترلينج ، بيرني؛ فادل، تشارلز. ) 

 مطابع دار جامعة الملك سعود.  

 م(. برنامج استقطاب الموهوبات.  مسترجع من:  2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Registration/Talented/Pages/Brief1.aspx 

 م(. برنامج موهبة اإلثرائي. مسترجع من:  2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/News772.aspx 

 م(. برنامج كفايات القرن العشرين )سموق(. مسترجع من:  2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/studaffairs/Pages/somoq.aspx 
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 م(. بيوت نورة للخبرات التربوية. مسترجع من:  2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Faculties/Education/Pages/Nora-Homes-for-educational-

experiences.aspx 

 م(. مركز نجاح.  مسترجع من: 2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Centers/GuidanceCenter/Pages/Brief.aspx 

 م(. ملتقى تمكين الطالبات األول في البحث واالبتكار بجامعة األميرة نورة. مسترجع من : 2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/NewsActivities/Pages/news3124.aspx 

 م(. المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير. مسترجع من: 2022. )نعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت 

https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/Devandskilldean/pages/firstpreviousevents.asx 

 م(. المؤتمر الدولي للموهبة واإلبداع تحت شعار: »االبتكار في تربية الموهوبين:  2022ربي. ) جامعة الخليج الع 

 خريطة طريق.. الستثمار العقول«. مسترجع من:   

https://www.agu.edu.bh/en/Events/Pages/Innovation-Conference.aspx 

 التعليم. األردن: الدار العربية. التخطيط االستراتيجي في  م(.2011الجبوري، حسين. )

 م(. واقع إسهام إدارة المواهب في تنمية الموارد البشرية األكاديمية بجامعة الملك 2013. )دعبد الحميالجحدلي، غادة 

 بجدة من وجهة نظر القيادات الجامعية بها. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى.   زعبد العزي   

 (. مهارات الحياة الجامعة. دار الكتاب الجامعي.م2015جمل، محمد. ) 

 م(. إدارة المواهب والكفاءات البشرية. األردن: دار زمزم للنشر والتوزيع. 2013حمود، خضير؛ والشيخ، روان. ) -

 https://www.vision2030.gov.sa/arم(. مسترجع من: 2022م. )2030رؤية المملكة 

 م(. إدارة الموهبة: مدخل معاصر إلدارة الموارد البشرية. األردن: دار الحامد  2015الزبيدي، غنى؛ عباس، حسين. ) 

 للنشر والتوزيع.   

 م(. مفاهيم الموهبة. )داود القرنة، وخلود الدبابنة وأسامة البطاينة؛ 2012سترنبيرغ، روبرت؛ ديفيد سون، جانيت. ) 

 ورجاله للموهبة االبداع: العبيكان للنشر.  زعبد العزيمية مؤسسة الملك مترجم(. إصدارات موهبة العل

 م(. المعجم االساسي في المصطلحات اإلدارية العربية القديمة والمعاصرة. الرياض:  2014سرحان، ياسر. )

 مركز البحوث في معهد اإلدارة العامة.  

 ومهــارات القــرن الحـادي والعشــريـن. مجلة كلية التربية بالمنصورة. م(. المـوهــوبيــن 2020سالمة، فاطمة أحمد. )

    DOI: 10.21608/maed.2020.199375من: .مسترجع 2081-20780( .112العدد )

 م(. التفكير أساسياته وأنواعه. القاهرة: دار عالم الكتب. 2011سليمان، سناء. ) 

 االستثمار البشري. الرياض: قرطبة للنشر والتوزيع.م(. هندسة 2015، علي محمد. )بعبد الوها 

. 19م(. االحتياجات اإلرشادية للموهوبين في الجامعات السعودية. المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة، ع 2022)العتيبي، نوف. 

 ، مسترجع من: 337 -370

http://search.mandumah.com/Record/1207888 
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 والتوزيع. م(. تنمية مهارات التفكير. األردن: دار المسيرة للنشر 2007بدالناصر؛ بشارة، موفق. )العتوم، عدنان؛ الجراح، ع

 م(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. الرياض: مكتبات العبيكان. 2006العساف، صالح محمد. )

 . م(. أساسيات إدارة الموارد البشرية. السعودية: مكتبة المتنبي2016الفكي، كمال. )

 م( . القاموس المحيط. مكتبة جامعة الملك سعود.2009الفيروز آبادي. )

 م(. إدارة الموهبة في المنظمات المعاصرة. األردن: شركة دار الحامد للنشر والتوزيع.  2016كافي، مصطفى. )

 م(. نحو إستراتيجية لرعاية الطالب المصريين المتفوقين الموهوبين ودعم شخصيتهم    2016محمد، السعيد محمد. )

 . مسترجع من:54 - 15، 2, ع  22 في ضوء خبرات من دول متقدمة. دراسات تربوية واجتماعية، مج

http://search.mandumah.com/Record/609918 

 م(. المشكالت األكاديمية والنفسية واالجتماعية للطلبة الموهوبين أكاديميا بجامعة  2020محمود، أيمن الهادي. )

 . مسترجع من:140- 103، 136, ع 34من وجهة نظرهم. المجلة التربوية، مج  زعبد العزي األمير سطام بن 

http://search.mandumah.com/Record/1087096 

 م. مسترجع من:2015م(. مؤتمر قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2022منظمة األمم المتحدة. )

https://www.un.org/ar/conferences/environment/newyork2015 

 م(. إدارة رأس المال البشري بالمــوهبة واإلبداع. مصر: دار المعارف للنشر والتوزيع. 2014النجار، فريد. )

 الجامعات. إدارة األصول الفكرية. مصر: دار النشر في  م(.2014نصر، أحمد؛ عدنان، أحمد؛ الذبياني، منى. )

 م(. إدارة المواهب وعمليات إدارة المعرفة مدخل متكامل إلدارة 2021القحطاني، فاطمة بنت محمد سابق. )

 . الرياض: مطابع دار جامعة الملك سعود للنشر. 2030الجامعات في ضوء رؤية المملكة 

 ء والتنمية للنشر والتوزيع. م(. إدارة المـــواهـــب. مصر: مركز تطوير األدا2010. )يعبد الغنهالل، محمد 

 م(.  2020-م2015ه/1441-ه 1435م(. خطة التنمية العاشرة لألعوام )2022وزارة االقتصاد والتخطيط. ) -
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الثالث األساسي  ريقة التدريس اإلبداعية لعالج ضعف مهارة الفهم القرائي لدى طالب الصف ط

 في كلية الموهوبين بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية 

Creative Teaching Method for Treating weakness of Reading Comprehension among 

education Primary Grade- Third year Students- Faculty of the Gifted- the University of 

Islamic Sciences- Malaysia 

 ماليزيا    -كلية دراسات اللغات الرئيسة، جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية -أ.د. أسماء عبد الرحمن 

 asma@usim.edu.my Email:  

 الملخص  

طريقة التدريس اإلبداعية لعالج ضعف مهارة الفهم القرائي لدى طالب الصف  تهدف هذه الدراسة النوعية إلى دراسة       

مهارة الفهم القرائي  تطبيقه وبيان أثره على تحسين  الثالث األساسي في كلية الموهوبين بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية و

اللغة  لديهم   مادة  المحتوى    العربية،في  لتحليل  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحثة  اتبعت  الهدف  هذا  من خالل  ولتحقيق 

استمارة تحليل المحتوى التي طبقتها مع عدد من الطلبة والمعلمين والمعلمات في كلية الموهوبين للوقوف عند مهارات 

ة، التي تناولت مهارات القراءة اإلبداعية وتوصلت إلى الفهم القرائي اإلبداعية. وقد عادت الباحثة إلى األدبيات التربوي

، وذلك من خالل المنهج    الصف الثالث األساسياعتماد عدد منها لبناء أدوات قياس أثر تطبيق طريقة التدريس على طلبة  

ت السابقة التي  شبه التجريبي الذي يعتمد اختيار عينة قصدية منتقاة من مجتمع الدراسة ،حيث قامت الباحثة بتتبع الدراسا

تناولت الموضوع من ناحية القراءة اإلبداعية وكيفية تطوير مهاراتها باتباع استراتيجيات فعالة ، واعتمدت الباحثة على  

تقسيم عينة الدراسة من طالبات الصف الثالث األساسي إلى مجموعتين، األولى ضابطة والثانية تجريبية؛ للمقارنة بين  

مدى تأثير التطبيق على المجموعة التجريبية، وإثبات فرضية الدراسة، وهي أنه توجد فروق متوسطي الدرجات الختبار  

ذات داللة إحصائية بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارات القراءة اإلبداعية: الطالقة، المرونة،  

طريقة المقترحة في تحقيق التأثير المرجو؛ لعالج مما يعني فاعلية التطبيق لل األصالة، التوسع، آليات القراءة والتنظيم.

بتعزيز استخدام الطريقة المقترحة في  الضعف في مهارات القراءة اإلبداعية، ووضع التوصيات المقترحات الخاصة 

 التعليم، ودعم مهارات القراءة في مادة اللغة العربية.

Abstract 

       This qualitative study aims to study the creative teaching method to treat weak reading 

comprehension skill among third-grade students at the College of Gifted Students at the 

University of Islamic Sciences Malaysia, applying it and showing its impact on improving 

their reading comprehension skill in the Arabic language.  Through a content analysis form 

that I applied with several students and teachers at the College of the Gifted to determine 

the creative reading comprehension skills.  The researcher sought refuge in the 

educational literature, which dealt with creative reading skills and reached the adoption of 

a number of them to build tools to measure the impact of the application of the teaching 

method on third-grade students, through the quasi-experimental approach that depends 

on the selection of an intentional sample selected from the study community, where the 

researcher followed the studies  The previous one that dealt with the subject in terms of 

mailto:asma@usim.edu.my
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creative reading and how to develop its skills by following strategies. The researcher relied 

on dividing the study sample of the third grade students into two groups, the first is control 

and the second is experimental;  To compare the average scores to test the impact of the 

application on the experimental group, and to prove the hypothesis of the study, which is 

that there are statistically significant differences between the averages of the control and 

experimental groups in creative reading skills: fluency, flexibility, originality, expansion, 

reading mechanisms and organization.  Which means the effectiveness of the application 

of the proposed method in achieving the desired effect; To remedy the weakness in 

creative reading skills, and to develop recommendations for the promotion of the use of 

the proposed method in education, and to support reading skills in the Arabic language. 

 

 المقدمة: 

الخبرات            واكتساب  للتعليم  المثلى  الوسيلة  وهي   ، الحضارات  واستمرار  لبقاء  األساسية  الركيزة  القراءة  تعد 

والمعارف وتوسعة مدارك األفراد ، وتُعتبر الموجة الفعال للقيم والسلوكيات الفاضلة في المجتمعات المتحضرة ، لذلك  

مؤسسات التعليمية كونها األخيرة هي المسؤولة عن تخريج أفراد مواطنين  تحتل القراءة مكانة متميزة في المدراس وال

صالحين قادرين على نفع أنفسهم وأوطانهم وال أدل على أهميتها من ورودها في أول سورة قرآنية أنزلت على الرسول 

لذي خلق * خلق اإلنسان  المصطفى عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم إذ قال تعالى في كتابه العزيز :" اقرأ باسم ربك ا

 .(1:5من علق * اقرأ وربك األكرم* الذي علم بالقلم* علم اإلنسان مالم يعلم". صدق هللا العظيم )سورة العلق 

األرض واستخالفها خير استخالف ،ولن يتأتى ذلك إال من  ر  روإعماوعليه نقتضي حث اإلسالم على القراءة والتفكر      

خالل بذل الجهد اإلنساني في القراءة ونهل المعارف والعلوم المختلفة وتسخيرها لخير األمة أجمع من مشارق األرض 

يق  ومغاربها ، ومن هنا فمسألة التعلم هي واجب إنساني مجتمعي قبل أن يكون فردي كونه يسهم في تطور الكون وتحق

الحياة الكريمة لإلنسان باختالف ديانته وعرقه ، والمتفحص للسيرة النبوية يجد أن الرسول محمد )صلى هللا عليه وسلم(  

اهتم بحث الصحابة رضوان هللا عليهم على طلب العلم ، إذ كان يفرح إذا رأى أحدهم مهتما بالعلم و لم يكن يفرق بين  

ن أيضاً ينبه الصحابة على ضرورة تعليم اإلماء واألسرى لينالوا األجر المضاعف  الرجال والنساء في طلبهم للعلم ، و كا

من هللا سبحانه وتعالى ، ولكون التعلم من دعائم قوة المجتمع المسلم استناداً على القاعدة اإلسالمية المؤمن القوي خير  

البالد اإلسالمية ليسترجع المسلمين عصر    عند هللا تعالى من المؤمن الضعيف. لذا وجب مراعاة التشجيع على التعلم في

يتأتى ذلك إال بتكريس الجهود لرفع مستوى كفاءة المعلم والمتعلم على حد سواء كونهم  التقدم واالزدهار العلمي ولن 

تزاد أهمية تعلم القراءة يوماً بعد يوم   قما سب واعتمادا على    متطور،شركاء في نواة عملية التعلم في أي مجتمع حضاري  

  التعليمية، في المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة فتعد لها الكتب الخاصة بها وتكرس لها الحصص ضمن الخطة  

 ( 2007راشد.)للتعليم. يترتب النجاح الدراسي والتفوق العلمي في كافة المراحل الدراسية  وعليها أيضا

الك المهارات األساسية في القراءة في الصفوف األولى  وعلى الرغم من هذه األهمية فإن االخفاق في اكتساب أو امت     

وإن لم يتم التدخل المبكر لعالج هذا الخلل    القرائي،فيظهر الضعف    العلمي،يؤدي بالمتعلم إلى تدني مستوى تحصيله  

نفسية  كما أنه قد يترتب عليه نشوء ظواهر أخرى سلوكية و  الدراسية،فسيصاحبه هذا الفشل في جميع مراحله    التعليمي،

والشعور بالفشل في القيام بدوره الطبيعي في    لديه،واالتجاه للعنف الناتج من االحباط النفسي    الدراسي،معقدة كالتسرب  

 (  2007يونس.)مجتمعه. 
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ومن هنا وجب االهتمام بالمستوى القرائي المتوقع من كل طالب  على حدة ، والعمل بجهد من قبل المعلم لتالفي      

وقوع الطالب  في دائرة الضعف التحصيلي، وخاصة ممن يتضح عليهم وجود صعوبات قرائية أو يعانون من بطء في  

لعدم االنجاز   وميولهنت متعلقة بالمعلم نفسه من حيث اتجاهاته، التعليم ، وبغض النظر عن األسباب أياً كانت ، سواء أكا

والالمباالة، أو بحثه عن أسهل الطرق التقليدية في التدريس واعتمادها بشكل دائم في تدريسه اختصارا للوقت والجهد ،  

ال الفروق  تمييز  في  المعلم  إلى ضعف  باإلضافة  التدريس  في  الصفية  المشاركة  مبدأ  اتخاذه  فردية وعجزه عن أوعدم 

ممن تكون قدراتهم متميزة وسريعي   مراعاتها في أثناء التدريس األمر الذي يجعل تركيزه ينصب على فئة معينة من الطلبة

وفي المقابل قد  البديهة ،كما أن كثرة األعباء التدريسية قد تكون سبباً جوهريا ًفي ميله للتراخي نوعا ما في أدائه الصفي.

( والمجتمعة في اإلهمال األسري في متابعة  2007القرائي متعلقة بالمتعلم  نفسه كما ذكرتها )عبيد،   تكون أسباب الضعف

مبدأ  يؤكد  الذي  األمر  األساسي  األول  الصف  من  للطلبة  اللغوي  التأسيس  للتعلم وضعف  الدافعية  ، وضعف  الطالب  

لتعليم األساسي أن الطلبة لديهم ضعف في مهارة تراكمية التعلم ،كما من المالحظ في تدريس طلبة الحلقة األولى من ا

، وأنهم يحتاجون المزيد من الجهد والتدريب من قبل معلميهم إلتقان هذه المهارة التي يقرؤونهاالستيعاب القرائي وفهم ما  

تيعاب إال  لن تغطيها بضع صفحات مشتملة للمهارة المصاحبة للنص القرائي الواحد ، إذ ال تعد أنشطة مهارة الفهم واالس

ممرا مهمته تتمثل في إنجاز الطلبة للتدريبات ال غير؛ ربما لضيق الوقت أو لسرعة عملية التدريس وتكاثف األهداف 

المراد تحقيقها في زمن محدد وقياسي ،وهو ما ينبه القائمين على تطوير المناهج الدراسية بضرورة التركيز على إعطاء  

لمهمة والمتمثلة بزيادة كمية التدريبات المتناولة للمهارة في المنهج المدرسي ، وكذلك مساحة اهتمام ورقية لهذه المهارة ا

إعطاء المعلم مساحة زمنية كافية لتنفيذها وإتقانها ،وترتيب ألولويات األهداف المراد تحقيقها في مرحلة التعليم األساسي  

عليه نجاح عملية التدريس والذي بدونه تعجز المؤسسات المعلم يعد األساس الذي يعتمد    لذلك ليس من المغاالة إن قيل أن

و التعليمية عن تخريج كوادرها المؤهلة بامتياز عاٍل يمكنها من حمل لواء المعرفة في كافة قطاعات العمل المختلفة . 

)الكث دراسة  أكدته  ما  وهذا  المهارة  هذه  ضعف  في  كذلك  مساعداً  سببا  يكون  قد  أيضاً  المنهج  بأن  القول  يري  يمكن 

( والتي توصلت نتيجة مفادها ضعف مستوى إسهام التدريبات في تنمية مهارة التفكير اإلبداعي لدى طالب 2000والعابد،

(  بضرورة االهتمام بتطوير األنشطة القائمة على التفكير اإلبداعي  2014وأوصت دراسة )البكر،  السادس كماالصف  

 في مقرر اللغة العربية . 

أه المطورة  وهو ما تركز عليه  الوثيقة  العقدين األخيرين ،إذ وردت في  المطورة في  الماليزية  الدراسية  المناهج  داف 

الخليج   لدول  العربي  التربية  بمكتب  األعضاء  الدول  في  للتربية  العامة  التعاون    ة ومنظم م  2003\ه 1423لألهداف 

اإلسالمي، وركزت على ضرورة تنمية مهارات التفكير المنظم القائمة على حل المشكالت عن طريق التفسير والتحليل  

التفاعل  التعلم الذاتي لدى الطلبة ، وتنمية  تنمية مهارات  النتائج واألسباب ،كما وتهدف الوثيقة إلى  والنقد والربط بين 

كزت أيضا على ضرورة اكساب الطلبة المهارات اليدوية ،وتنمية الوعي اإلنتاجي  اإليجابي مع العالم من حولهم، ور

لديهم مع عدم إغفال التمسك بالجانب الديني ،واالعتزاز بالهوية الوطنية اإلسالمية والعربية. باإلضافة إلى الهدف األسمى  

العربية وإتقان جميع   اللغة  التمكن من  المعلمين    مهاراتها،وهو  اللغوي في  ورفع مستوى  لها وتحديد مظاهر الضعف 

 لتنميتها. المجتمع الدراسي ومعالجتها وتكثيف اإلمكانات المساعدة 

فقد ُكرست األبحاث التربوية عالميا وإقليميا لمعالجة الضعف القرائي الذي اليزال يشكل أزمة   ما سبقلذا واعتماداً على  

تلفة وباألخص ضعف مهارة الفهم القرائي والتي تعرف على أنها :  المراحل التعليمية المخ   الطلبة فيومشكلة كبيرة لدى  

"عملية عقلية بنائية نشطة يقوم بها القارئ في أثناء تفاعله مع  الموضوع المقروء بغية تحقيق هدف ما أو إشباع رغبة"  

تطوير الثروة اللغوية   ( وتعد مهارة الفهم القرائي األساس لعمليات القراءة جميعها كونها تساعد في2:2008)جاب هللا،

للطلبة وبخاصة في مراحل تعلمهم األولى، إضافة إلى أن هذه المهارة تجعلهم أكثر قدرة على التفكير البناء والمثمر إذ 
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الخاصة   آراءهم  تبني  على  القدرة  تمنحهم  أنها  ،كما  والتحليل  والنقد  التقييم  مستوى  إلى  التعرف  مستوى  من  ترفعهم 

في التعامل مع المجتمع من حولهم بما   إيجابيهمهارة حل المشكالت والتغلب عليها وتركز على  وتساعدهم في امتالك م

التي تؤكد وجود ضعف في مهارة الفهم القرائي لدى الطلبة  الدارسات فيه المجتمع المدرسي والكليات والجامعات ،ولعل 

( ومدبولي  2009( و الغامدي ) 2014بي ) ( وعمر والعتي 2009( وصالح ) 2002في كثير من مدارسنا دراسة العيسوي )

(2004 .) 

والجدير بالذكر أن هذه الدراسات وغيرها الكثير ركزت على تنمية مهارة الفهم القرائي وهو ما اتفق مع الدراسة الحالية  

ير من حيث كونها تعتمد على تدريب الطلبة على التفك  نظيراتهاإال أن الطريقة المقترحة في هذه الدراسة تختلف عن  

اإلبداعي في إتقانه لمهارة الفهم القرائي والذي يقصد به من وجهة نظر الباحثة : قدرة الفرد على الحرية في توليد أفكار  

وحلول مبتكرة وغير مألوفة معتمدا كليا على الخبرات المعرفية السابقة والخيال في الطرح و التحليل  والنقد البناء وهو  

 لداعم لتنمية حس االبتكار لدى الطالب من صغره.أساس التوجه التربوي الجديد ا

 الدراسة: مشكلة 

حظيت القراءة باهتمام كبير على مر العقود الماضية يفوق االهتمام الذي حظي به أي موضوع من مواضيع التربية       

وقد ُعرف لدى المجتمع بأن القراءة هي أساس النجاح المدرسي والحياة ُعموماً ، فهي تسهم في النمو العام للطالب  من   ،

الصغر وحتى الكبر سواًء كان هذا النمو لغوياً نفسياً تربوياً أو حتى اجتماعياً ، وهي الركيزة التي يعتمد عليها اكتساب 

من هذا االهتمام إال أنه ال تزال مدارسنا تُعاني من تدني المستوى القرائي العام .   باقي العلوم والمعارف ولكن بالرغم

(. وهذا ما لوحظ في اآلونة األخيرة وبخاصة في مدارس الحلقة األولى بكلية الموهوبين ويعد هذا الضعف 2007)يونس.

الطلبة   من  كثير  منها  يعاني  التي  المشاكل  من  بخاصة  القرائي  الفهم  مهارة  بمستوى  في  مباشرا  ارتباطا  ترتبط  والتي 

طالبها المهارات   باكتساب التحصيل الدراسي لذلك تسعى كل المؤسسات التعليمية على المستوى العالمي إلى االهتمام  

القرائية األساسية منذ الصغر كونه  يعد السلم للنجاح التعليمي المستقبلي وهو ما يتفق أيضا مع العديد من الدراسات التي 

(  2007( ودراسة راشد)2011االبتدائية ومنها دراسة آل تميم)   طلبة المرحلةد على ضعف المستوى القرائي لدى  تؤك

 (.  2002(ودراسة العيسوي)2004ودراسة اللبودي) 

  وعلى الصعيد المحلي تبذل ماليزيا ممثلة في وزارة التربية والتعليم جهودا حثيثة لدعم البرامج التعليمية وتطويرها وإقامة 

المهارات التدريسية المالئمة والمواكبة للتقدم العلمي العالمي كل ذلك    إلكسابهمالورش التدريبية المتخصصة للمعلمين  

التعليمية .ولكن ولألسف صار مالحظا  العملية  الطالب هو محور  يعد  للطلبة حيث  التحصيلي  المستوى  من أجل رفع 

أولياء األمور أن المستوى العام للطلبة في الحلقة األولى من التعليم  والمعلمين بل وحتى    التربويينوظاهرا للمتخصصين  

األساسي والمتمثلة في الصفوف من الثاني إلى السادس التزال تعاني ضعف عام في مهارات القراءة وبخاصة مهارة 

 ماليزية  بالدرجة األولى. له المناهج ال ما تهدفالفهم القرائي من فهم للمقروء واستيعابه وتلخيصه بل ونقده وتقييمه وهو 

كما تأكدت هذه المشكلة من خالل النتائج التي حصلت عليها ماليزيا ضمن مشاركتها في المسابقة الدولية للموهوبين لقياس  

( والتي تستهدف الصف الثالث األساسي والتي تنظمها الجمعية الدولية لتقييم التحصيل  PIRLSمهارات القراءة بيرلز )

ومقرها هولندا وهي هيئة دولية مستقلة تتكون من ممثلين من مجموعة من المؤسسات التعليمية  والمراكز (  IEA)التربوي  

البحثية واألجهزة الحكومية  حيث تجرى هذه الدراسة مرة واحدة كل خمس سنوات وتعنى بشكل خاص بقياس مهارات 

كل دولة بنظرائهم في الدول المشاركة بهدف    فهم المقروء بلغة الدراسة في الدول المشاركة ويتم قياس مستوى طلبة

لم تكن النتائج مشجعة لألسف   الرابعتعزيز جوانب القوة ومعالجة القصور بما يعكس المستوى الحقيقي لطالب الصف  

وهو ما نبه إلى وجود مشكلة في مستوى طلبة الفئة المستهدفة بالنسبة لمهارة فهم المقروء وعليه بدأت الخطط لالهتمام  

 ه المهارة والتأكد من اكتسابها من قبل الطلبة بشكل مرضي ألهداف التعليم األساسي للموهوبين بماليزيا. بهذ 
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 في: وعليه يمكن تحديد مشكلة الدراسة 

تحديدا   - اختياره  تم  والذي  بالذات  األساسي  الثالث  للصف  القرائي  الفهم  مهارة  في  الدراسي  التحصيل  وتدني  ضعف 

الصف الدراسي كونه يعد من أهم مخرجات التعليم األساسي المتناول للصفوف األول والثالث   كنموذج عينة ألهمية هذا

والذي يقاس عليه مدى تمكن هذه الفئة العمرية   الثانوية،وحتى نهاية الصف السادس ومن ثم المرحلة المتوسطة والمرحلة  

من مهارة الفهم القرائي والتي تؤهلهم لالستمرار بتفوق في المرحلة التعليمية األعلى وعليه يمكن إبراز المشكلة في هذا  

 البحث من خالل طرح السؤال الرئيسي: 

 هارات الفهم القرائي والتي تشكل صعوبة لديهم؟  ما مدى فعالية البرنامج المقترح لتدريب طلبة األساسي الموهوبين على م

 أسئلة الدراسة:

ما مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تنميتها لدى طلبة الصف الثالث األساسي في كلية الموهوبين بجامعة العلوم   1

 اإلسالمية الماليزية؟ 

سالمية الماليزية من مهارات  ما مدى تمكن طالب الصف الثالث األساسي في كلية الموهوبين بجامعة العلوم اإل 2

 القرائي؟ الفهم 

ما مهارات طريقة التدريس اإلبداعية المستخدمة في الدراسة في كلية الموهوبين بجامعة العلوم اإلسالمية   3

 الماليزية؟ 

ما فاعلية طريقة التدريس اإلبداعية لدى الطلبة الموهوبين في الصف الثالث األساسي بجامعة العلوم اإلسالمية   4

 القرائي؟ الماليزية في تنمية مهارات الفهم 

 أهداف الدراسة:

تحديد مهارات الفهم القرائي التي ينبغي تنميتها لدى الطلبة الموهوبين في الصف الثالث األساسي بجامعة   .1

 لعلوم اإلسالمية الماليزية في تنمية مهارات الفهم القرائي.ا

 القرائي. تحديد مدى تمكن الطلبة الموهوبين في الصف الثالث األساسي من مهارات الفهم  .2

توضيح مهارات طريقة التدريس اإلبداعية المستخدمة في كلية الموهوبين بجامعة العلوم بجامعة العلوم  .3

 الماليزية.  اإلسالمية

تقييم فاعلية طريقة التدريس اإلبداعية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طلبة الموهوبين في الصف الثالث   .4

 األساسي بجامعة العلوم بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية.

 النظري أوال: اإلطار

لطالما شكل االستثمار البشري الركيزة األساسية لتقدم المجتمعات مهما اختلفت ثقافاتها ومبادئها متحوالً بذلك عن االهتمام  

فاليوم استوعبت المجتمعات المتحضرة والنامية حاجتها    بداياتها،باالستثمار المادي الذي قامت عليه الثورة الصناعية في  

ا البشري  العنصر  لبناء  وإزالتها  الماسة  التحديات  مواجهة  على  القادر  المبدع  التي   والتغلب لمؤهل  الضغوطات  على 

( لذا أصبح لزاما على المؤسسات باختالف  2013جرادات.    أبودليح،يتعرض لها العالم الحال كالعولمة والثورة المعرفية )

يعها للسلوك البشري اإلبداعي مما يكسبها  توجهاتها أن تبحث عن التميز والتفوق واإلبداع في أساليب أدائها ودعمها وتشج 

للتغيير   السحرية  واألداة  العامل  أنه  على  لإلبداع  تنظر  وبالتالي   ، المتزاحم  المعرفي  السباق  في  نظيراتها  على  التفرد 

،  والتجديد المطلوب والذي سيؤدي بدوره إلى خلق نوع من الثورات العلمية والعملية في سلك الحياة المجتمعية لألفراد  

( على أنه : "االتيان بماهو جديد وغير مألوف أو 2015ومن هنا وجب التطرق لتعريف اإلبداع إذ عرفه ) البرجاوي، 

يتميز باألصالة" ،   Education Scotlandموجود باألساس وتقديمه ب.    وما ه بلورة   صورة غريبة وجديدة بحيث 

 وتعرفه منظمة التعليم االسكتلندية 
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أنه:" العملية التي تولد األفكار التي لديها قيمة للفرد. أنها تنطوي على النظر إلى األشياء المألوفة مع وجهة نظر جديدة، 

 .واستخدام الخيال الستكشاف إمكانيات جديدة"  ودراسة المشاكل بعقل مفتوح، مما يجعل االتصاالت، والتعلم من األخطاء

بدًء من المدرسة وانتهاء   البشري،ولكون المؤسسات التعليمية في كافة المجتمعات هي الحاضنات األولى لصناعة اإلبداع  

ي يمكن  األمر الذ  لتطويرها،بالجامعة لذا ركزت الدول على االهتمام بدور التعليم المختلفة وإثرائها وتسخير اإلمكانات  

المستقبل   أولت موضوع    لألفضل.تغيير  التي  والنفسية  السلوكية  المدارس  من  الكثير  يجد  النظري  لألدب  والمتفحص 

تعتبر صناعة اإلنسان المبدع    اإلبداعي والتي من أبرز النظريات المتناولة للجانب    دراساتها ولعلاإلبداع أهمية كبيرة في  

لي. ومما ال شك فيه أن الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة هي المؤثر الرئيس  من األولويات العالمية في العصر الحا

كونها القادرة على توفير البيئة المحفزة لإلبداع من خالل االهتمام بذوي المبادرات الخالقة غير    المبدعين؛في صناعة  

ألرضية الصلبة التي يستند إليها المبدعين  كما أنها تعد ا  اإلبداع،المألوفة ودعمها وتذليل الصعوبات التي قد تعترض هذا  

لتبني أبحاثهم وتطويرها لنفع اإلنسانية جمعاء ولعل حكومة مدينة دبي على سبيل المثال تعد األولى عربياً في الشرق 

 األوسط التي تعتمد منهج دعم المبدعين من الشباب العربي.

 النظرية العلمية للدراسة: 

وفي المقابل يمكن القول بأن هذا االهتمام لم يكن وليد العصر الحالي ولكنه المتمم لما بدأه العلماء بنظرياتهم واختراعاتهم  

منذ العصور الماضية ،و الذين نادوا بضرورة االهتمام بالفرد أو الطفل منذ الصغر وتشجيعه على تكوين المعرفة والتفكر  

(  2014والمجتمع من أمثال : أرسطو وأفالطون وسقراط في األلف الرابع ق .م ) التلواتي،  واإلبداع واإليجابية نحو نفسه  

،وتالهم الكثير من المنظرين عبر التاريخ ويعد جان بياجيه عالم النفس والفيلسوف السويسري المعروف هو األشهر في  

الفلسفة وعلم النفس لتوجيه الناس إلى ضرورة  وضع األسس الحديثة للفلسفة البنائية بطريقة محددة ومنظمة إذ قام بتوحيد  

نقلة نوعية وثورة علمية  ساهمت بتطوير األبحاث   البناء لألطفال، مما شكل  االهتمام بتنمية الذكاء والتفكير اإليجابي 

علم ونمو  والنظريات في األدب التربوي إلى يومنا هذا ،ويمكن تعريف نظرية التعلم البنائية على أنها :"رؤية في نظرية الت

(  2014الطفل ، قوامها أن الطفل يكون نشطاً في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة " )التلواتي،

وعليه فتركز نظرية التعلم البنائية على عدة مبادئ أساسية مفادها أن المتعلم قادرا على بناء المعرفة أو المعلومة الخاصة  

تيجة لخبرته السابقة و المتأثرة بالمجتمع المحيط . فهذه الدراسة الحالية تقوم على أسس ومبادئ نظرية  به داخل عقله ون

  هذه المميزات:  المقترح ومنالتعلم البنائية إذ تكسب طريقة التعلم اإلبداعي مميزات تعليمية تدعم المنهج التدريسي 

العملية   المتعلم هو محور  اإلي   التعليمية،أن  الصفي من الضروريات فتجده متشوقاً  ومشاركته  الموقف   للتعلمجابية في 

المتعلم الطالقة   صالحيته وستكسب ستجعل المتعلم بطريقة التعلم اإلبداعي أكثر نشاطا في بناء المعلومة واكتشاف مدى  

تعلم على تنمية التفكير  اللغوية والقدرة على النقاش والحوار البناء والحرية في الطرح وتقبل اآلخر من الزمالء، وتحفز الم

المتعلم على التفكير اإلبداعي والتميز    لديه، وتشجعالعلمي السليم لديه. وتعزز مهارة االكتشاف وحب االستطالع الموجه  

والتفرد في الطرح لألفكار، باإلضافة إلى كونها تربط المتعلم بالمجتمع من حوله فتغرس التوجه القيمي اإليجابي نحو 

تجعله مقبال على التعلم واستخدام التكنولوجيا وتقدير جهد العلماء    لديه، كماوتنمي المسؤولية المجتمعية  احترام الغير،  

 والعلم في حل المشكالت. 

تقوم على فكرة أن   ياالبتكار والت كما تتبنى هذه الدراسة نظريات خاصة بالجانب اإلبداعي االبتكاري وتتمثل بنظرية  

 وقد ُصنِّفَْت مراحل اكتساب االبداع كالتالي:  والتعلم،التدريب  اإلبداع مهارة يمكن للمتعلم اكتسابها من خالل

  ولها في عقل المتعلم.المعلومة ح المشكلة وجمعاإلعداد: وتعني تحديد 

 وهي مرحلة التريث واالنتظار وتصفية المعلومات الشائبة وهي مرحلة تفكير عقلية متعمقة.  الكمون:

  اإلشراق: وهي مرحلة بلورة وتكوين ووالدة الفكرة الجديدة الخالقة. 
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مدى   والتجريب لمعرفةوتعاد للتقييم  تختبر الفكرة    اإلبداعية وفيهاوهي المرحلة األخيرة في العملية    التقويم:التحقق أو  

 نجاحها. 

 

نظرية جوردان: وتقوم على أساس توليد أكبر عدد من األفكار الخالقة غير المألوفة من خالل استخدام نموذجي تآلف  -

، بهدف تحفيز عملية استمطار األفكار وتشويق   األشتات والذي يعنى به إمكانية جعل المألوف غريبا والغريب مألوفاً 

رات طريقة التعلم اإلبداعية التي ستطبقها هذه الدراسة حيث أن نظرية تآلف مع مها  ما يتفقالبيئة التعلمية اإلبداعية .وهو  

على المرونة في تعديل أفكارهم بما يجعلها أفكار    الطلبة وتحثهممهارة الطالقة اللغوية لدى      لاألشتات تسهم في صق

ة دون أدنى شعور للخوف أو التردد  المبدع   األفكارخالقة كما أنها تربطهم بالمجتمع وواقع خبراتهم في توليد وإخراج هذه  

  .إلى هذه الدراسة ما تسعىمما يشكل فهم أعمق للموضوع القرائي وهو 

نظرية تريز) نظرية الحل االبتكاري للمشكالت(: وسميت بنظرية تريز نسبة إلى اختصار الحروف األولى لمسماها  --

التفكير   تنمية  في  الحديثة  النظريات  من  ،وتعد  التشلر  هنري  الروسي  والمهندس  العالم  هو  ورائدها   ، الروسية  باللغة 

العشر سنوات إلى اآلن على الرغم من بدء    ال يعدى المتحدة  اإلبداعي حيث أن عمرها الزمني في أوروبا والواليات  

م إال أنها لم تنتشر كتطبيق عملي إال بعد انهيار االتحاد السوفييتي وهجرة هنري  1946تطبيقها الفعلي في روسيا من عام  

يد الدكتور األردني    م على2003التشلر إلى أمريكا، أما بالنسبة للوطن العربي فلم يبدأ تطبيق هذه النظرية إال في عام  

صالح أبو جادوا ، حيث ترجمها كبرنامج تدريبي لمهارات التفكير اإلبداعي والمكون من ثمانية أجزاء بمسمى برنامج 

 .تريز لتنمية التفكير اإلبداعي 

ا  ( على ضرورة االهتمام بالثالث مراحل األساسية في صناعة اإلنسان المبدع وهي : الطفولة كونه2009وأكد محمد )

المرحلة التي تتحدد فيها المالمح االولى للشخصية السوية المتزنة ، تليها مرحلة الشباب : وهي المرحلة الالمعة التي  

عن  والبعد  المجتمعي  العطاء  من  تمكينهم  يتم  حتى  الفئة  لهذه  والجهد  للوقت  الفعال  االستثمار  من  المزيد  إلى  تحتاج 

ها ، ولكونهم القادرين على حمل الرسالة وبناء الحاضر والمستقبل ،وهو ما  االنحرافات األخالقية التي قد يتعرضوا ل

تسعى إليه الدو عامة وبخاصة اإلسالمية منها كونها األشد حاجة لتغيير الواقع الملموس إلى واقع أكثر إشراقا مما هو 

 عليه اآلن . 
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 عناصر العملية اإلبداعية: 

الثابتة، فبصالحها  المستقيمة  القوية  تكوين األسرة   : السابقتين هي  للمرحلتين  النواة  تعد  والتي  أهمية  والمرحلة األكثر 

يجعل   الذي  االمر  المبدع  الجيل  بناء  عملية  لتستكمل  التربوية  المؤسسات  دور  ذلك  بعد  ليأتي   ، المجتمع  حال  ينصلح 

ى الواجب التركيز عليه من قبل المؤسسات المعنية مما يؤثر بالتالي على كافة االهتمام بالمدارس التعليمية الهدف األسم

(  2010عناصر عملية اإلبداع واالبتكار المنشود للفرد والمجتمع، والتي ميزها ماكينون كما أشير إليها في ) عرفات  

 والتي لخصتها الباحثة في الشكل التالي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هي: كما وتتكون العملية اإلبداعية بحد ذاتها من أربعة محاور أساسية 

 القدرة على توليد األفكار الغريبة الغير مكررة.  األصالة:

 مألوفة. الطالقة: القدرة على استمطار األفكار الكثيرة الجديدة والجديدة وغير 

 المبدع.القدرة على التكيف مع الجديد وتقبل اآلراء المختلفة بهدف الوصول على الحل الجديد  المرونة:

 ومن صفات المبدع األساسية أن يكون على درجة عالية من اإلحساس لكل ما يدور حوله من  للمشكالت:الحساسية 

 مشكالت وأن يعي تماما ما قد يفيده لحلها بشكل سريع وفريد.

إال أن   وغيرها،والتربية اإلبداعية مفهوم عام وشامل قد يتعدى أسوار المدرسة ليصل للبيت والمسجد والنادي 

يقصد به النهج  اإلبداعي والذيبالتدريس   ىما يسممي معين بوقت وزمان محدد يشير إلى تخصيصها في موقف تعل

 الذي يتبعه المعلم

لتوصيل ما يتضمنه الكتاب المدرسي أو المنهاج من مهارات ومعارف ونشاطات للمتعلم بيسر وسهولة من خالل  

 التفاعل بين الطرفين". 

 التدريس اإلبداعي: 

ويحتل التدريس اإلبداعي أهمية كبيرة إذ يحتل نصيب األسد من التركيز في السنوات الماضية كونه وسيلة ناجحة في 

  عموما، لتالفي وتحسين التدني الواضح للمستوى التحصيلي للطلبة والذي بات يسبب مشكلة مؤرقة للمؤسسات التعليمية  

الدراسة واالجتهاد مما يشكل معوقات عظيمة في سبيل تحقيق  فالملل التعليمي وضعف اإلنتاجية وعزوف الطلبة عن  

من المالحظ الترابط    الدول، إذا المجتمع المبدع المكتفي ذاتيا في المستقبل مما يعني فشل تحقيق التنمية التي تسعى لها  

 البعض. تأثيرها ببعضها  الكبير بين عناصر العملية التعليمية ومدى تأثرها ة

س التي يعتمدها المعلم في غرفة الصف أو المحاضر في القاعة الجامعية هي القادرة على تغيير  وعليه فطريقة التدري

 وعليه يظهر التأثير اإليجابي في المستوى التحصيلي للمتعلمين.  المرجو،سلوك التعليمي 

ع والتوجه المستمر وقدراتهم وعلى مساحة الحرية في التعلم الذاتي والتشجي  مواتجاهاته كما تركز على مراعاة ميولهم  

من قبل المعلم ، فتتهيأ بالتالي بيئة تفاعلية إيجابية في أثناء التعلم قائمة على التقدير للذات واالحترام ، فطريقة التدريس  

اإلنتاجية 

 اإلبداعية 

الفكرة  

 الجديدة 

الشخص 

 المبدع

 العملية اإلبداعية 

 أنماط التفكير ومعالجة المعلومات
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المميزة والفاعلة هي التي تحقق األهداف الخاصة للمادة العلمية بشكل متقن وسريع وبوقت مناسب مع تركيزها على  

ط والتفاعل في عملية التعلم لتكون قادرة على استثارة التفكير بشكل دائم خال الموقف التعليمي مما يسهم  زيادة نسبة النشا

من دراسته في مجال اإلبداع التربوي أن    قما سبفي زيادة الدافعية بالتالي لدى المتعلمين .كما ويظهر االطالع على  

ته وأثره على التحصيل في مختلف المهارات الدراسية أو  اإلبداعي وكتنمي  رالتفكيأغلب الدراسات ركزت على جانب  

 . المحيسن   ( دراسة  أظهرته  فما   ، التعليمية  .2000المواد  القضاة  و)األحمدي.1997(و)   )2006  )

باتفاق هذه الدراسات من قبل المعلم وباختالف االستراتيجية    اإلبداعي( أن تنمية التفكير  2011(و)العقيل. 2016و)الحايك. 

ي كل دراسة والتي تنوعت بين ) العصف الذهني وحل المشكالت و الوسائط المتعددة والتعلم التعاوني واألنشطة  المتبعة ف

العلمية ( ساهم بشكل إيجابي في تحسين مستوى الطلبة في المهارة المقاسة مما أكد نجاح االستراتيجيات المخاطبة للتفكير  

 اإلبداعي لديهم .

 االبداعي: أهداف التدريس 

من خالل التدريس االبداعي يمكن تحقيق العديد من األهداف التربوية كجعل الطالب هو محور العملية التربوية والتركيز  

تشجيع االبداع   الطالب على تنمية كفايات الطالب في التحليل والتفكير المنطقي ، ورعاية وتطوير الذات اإليجابي عند  

الط لدى  وأسلوبا  فكرا  االستجابة  والتجديد  ومالئمة  اإلدراك  في سرعة  عمليا  وتوظيفه  طالب  كل  ذكاء  وتنمية   ، الب 

للمثيرات، وحسن التصرف في المواقف ، وحل المشكالت الواقعية والمثارة في حدود القدرة واالستطاعة لتسهم في تنمية  

ا االهتمامات والميول والتي تشبع حاجات آليات التفكير، وخاصة التفكير التباعدي ،وتنمية القدرات النوعية التي تعبر عنه

الطالب الشخصية وتثير طاقاته الخالقة ومواهبة المبدعة ،وتنمية السمات الشخصية والسلوكيات االجتماعية التي تعزز  

فاعلية الخلق االبداعي المحمل بقيم انسانية وحضارية مرغوبة،و تنمية مهارات اإلتقان واإلنجاز اإلبداعي في األعمال  

 مهنية لكسر طوق التبعية وتدعيم الكفاية االقتصادية.  ال

وقياساً عليه فنوع طريقة التدريس المتبعة وضرورة تنوع المعلم في استخدامها يثير بشكل كبير دافعية التعلم اإليجابي  

لم واستحداث كل  التع  ةواستمراريلدى المتعلمين ويسهم في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وهو ما يؤكد بنيوية المعرفة  

 مبتكر ويؤثر إيجاباً في مستوى التحصيل ومستوى األداء التربوي عامة ً. وما ه

لذا فاالهتمام بالمعلمين  واجب وطني  بل وقومي ،كونهم األكثر تأثيراً في الموقف التعليمي و القادرين على توجيه الطالب 

ا لديهم في إطار عقائدي متزن يضمن للجميع اإليجابية في نحو طريق اإلبداع مستقبالً، وتشجيع ثقافة االبتكار وغرسه

الطرح وتقبلها والعمل بروح الفريق بغية تحقيق األهداف والمصلحة العامة للمجتمع وللمعلم دور بارز في تحقيق اإلبداع 

التي أظهرت أن ( و1992وغرس ثقافته وأسلوبه بين تالميذه وهذا ما توصلت إليه نتائج الدراسة التي أجراها ) الشهاب.

( و)الشهاب 2002ممارسة المعلمين لدورهم في تنمية التفكير اإلبداعي لطالبهم كانت عالية بينما دلت دراستَي )أبوريا. 

( إلى أن دور المعلمين في تنمية التفكير اإلبداعي لطالبهم كانت متوسطة ، مما يشير إلى الدور البارز الذي يقوم  2003.

ير اإلبداعي لدى تالميذه ،والتي مردها مدى امتالكه للمهارات االبتكارية في التدريس لضمان سير  به المعلم لتنمية التفك

العملية التعليمية على نحو مثمر كــ: يكون ذو قدرة فائقة على القيادة الناجحة داخل الصف الدراسي عدم التسلط واالستبداد 

على   بالرأي الطالب  منها ،حث  السخرية  وعدم  الطالب  أفكار  واحترام  محاكاة  والمناقشة  الحوار  إدارة  على  والقدرة 

للطالب لتقديم أفكارهم وآرائهم    الكافيالتعاون والمشاركة توفير المناخ المناسب إلنجاح أسلوب المشابهات ،توفير الوقت  

فئات وتأجيل مناقشتها    فيتابتها على السبورة أثناء طرحها ووضعها  وحثهم على تقديم أكبر عدد من األفكار المتنوعة وك 

 .نهاية الوقت، وتنمية قدراتهم على التحليل والمقارنة والتطبيق واالستنتاج وإدراك العالقات والتفسير في

لمشكالت أمام  تبسيط المشكالت الرئيسية إلى مشكالت فرعية وتوضيحها للطلبة باإلضافة إلى قدرته الفائقة على إثارة ا

نفوسهم تشجيع الطالب على    فيالطالب بما ينير تفكيرهم ويحرك مشاعرهم ويجذب انتباههم، أن يثبت الشعور بالثقة  
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( في دراستها التي دلت على  2010ما أكدته )العامري.  وأنواعها. وه صياغة واستخدام االستعارات والتمثيالت بمختلف 

الذي شددت    الذكور األمرمعلمي اللغة العربية في مدارس السلطنة وبخاصة  وجود ضعف واضح في ثقافة اإلبداع لدى  

فيه على ضرورة االهتمام بترسيخ مهارات التدريس اإلبداعي وتنميتها لدى المعلمين بشكل مثمر ودائم والتركيز على 

 التعليمية. ملية إكسابهم مهارات التعلم النشط والتحفيز المستمر للقدرات العليا للطالب الذين هم محور الع

لهذه الطريقة    الحقيقيباعتباره المنفذ    االبتكاريتتمركز حوله طريقة االستكشاف    الذي  الرئيسييعتبر الطالب المحور  

  في إصدار األحكام وعدم التسرع وأن يقدر أراء وأفكار زمالئه وأن يكون لديه ثقة عالية    فيولذا يجب عليه أن يتروى  

التفكير كما   فيقنوات واتجاهات كثيرة ومتنوعة ال تقتصر على نمط واتجاه واحد    فينفسه وفى أفكاره وأن يوجه تفكيره  

فة. ولتكتمل عملية التدريس اإلبداعي البد من يجب أن يكون واسع الحيلة قادر على اختالق األفكار الجديدة غير المألو

الدراسي الضيق بل تتعداه لتلبية الحاجات المعرفية   جإطار المنهتوافر البيئة اإلبداعية والتي تحصر األفراد المتعلمين في  

ابية نافعة  يجعلهم قادرين على التفاعل اإليجابي والتواصل مع العالم بطريقة إيج  حوله، مما واالجتماعية الملموسة من  

 (  2013.  عيادي كواري) مبتكرة. 

 خصائص األسلوب اإلبداعي في التدريس: 

التفرد واألصالة: فالمعلم المبدع هو من يحضر طريقة تدريس متميزة غير مكررة أو مألوفة في تطبيقها وإن اتفقت مع -

وهو ما    المتعلمة،إال أنه يتميز في أسلوبه الرائع في الشرح والتقييم والتغذية الراجعة للمادة    الفعلي،غيره في مسماها  

 .حصيلي فيعلو اسمه في عالم المبدعين بشكل متفرد وأصيلينعكس بالتالي على طلبته ومستواهم الت

تنفيذ عملية  - في  التقليدية  البعد عن  اإلبداعي على  التدريس  يحث  والمتعلمين    التعلم،التنويع:  المعلمين  فيحقق كال من 

ع يتنقل من طريقة  استثمار أفضل الطرق التعلمية المستحدثة والمتنوعة في إعطاء الفكرة العلمية في )الدروس( فتجد المبد 

تدريسية ألخرى بغية تحقيق التشويق والمتعة في تدريسه مما يزيد من دافعيتهم للتعلم البناء فالتشويق في الطرح أساس 

 عملية التدريس اإلبداعي. 

والسلوكيات  - األفكار  تحقيق  على  المبدع  التدريس  قدرة  إبداعا من خالل  أكثر  تجعله  التدريس  في  فالمرونة  المرونة: 

األمر   اآلراء،لمتعلمة وتكسب المتعلم القدرة على تقبل الرأي اآلخر مع السماح له بالمزيد من اإلضافات الفريدة لهذه  ا

 الذي يزيد من إيجابيه في عملية التعلم ويجعل البيئة التعلمية بيئة تفاعلية قائمة على االستقصاء والتجريب وتبادل اآلراء. 

فميزة المبدع أنه يتعدى ما يتعلمه من    والتطبيقي،النظري    جانبي التعلميس اإلبداعي  الشمولية: بمعنى أن يشمل التدر-

 .فيضيف عليها صيغة عملية فريدة مبدعة البحتة،نظريات ليصل إلى واقع تطبيقي متميز لتلك النظريات العلمية 

كونه يمنح الفرد المتعلم المساحة المطلوبة    خاص،البساطة: يعتبر البعد عن التعقيد من أساسيات اإلبداع التدريسي بشكل  -

التعلمية التي بدورها تجعله أكثر قدرة على العطاء واإلبداع في طرح األفكار والحلول ويزيد من دافعيته  من الحرية 

 .لإلنجاز والتعلم

أن اإلبداع في التدريس يتطلب تأصيل التعاون الفعال بين المعلم والمتعلم بغية تحقيق األهداف التعلمية    الشراكة: وتعني-

 .كما أنها تعمل على تقريب وجهات النظر وتوحيد الميول واالتجاهات كليهما الموضوعة،

 الممارسات التطبيقية للتدريس اإلبداعي: 

التميز والتفوق وتحقيق الهدف في طرحه   نما يضم( أن يعمد إلى  2000.  فعلى المعلم المبدع والناجح كما ذكر )فضل هللا

للمادة العلمية األمر الذي يحتم عليه : التخطيط الفعال للمادة التعلمية، التمهيد المشوق لمادة التعلم، اختيار طريقة تدريس 

بين   اإليجابي  والتفاعل  الحركة  على  تعتمد  ومشوقة  مب  المتعلمينممتعة  المشكالت اعتماد  حل  في  الذهني  العصف  دأ 

والتمثيل واللعب الستثارة المتعلمين لديه مع إتاحة الفرصة للتحدث والتعبير عن الرأي، وإدخال عنصر التكنولوجيا في 

التعليم بقدر اإلمكان، حث المتعلمين على التعلم الذاتي وربطهم بالواقع توفير جو عملي واجتماعي مفتوح ومتفاعل،و 
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ا المنهاج  التهيئة  تطويع  مهارة  امتالك  المعلم  من  يتطلب  كما  المساعدة،  المادية  اإلمكانات  وتوفير  التعلم  لبيئة  لفيزيقية 

 ثم تقديم التغذية الراجعة للمتعلمين بأسلوب بسيط ومشوق.  الروتين ومنالمدروس بأسلوب إبداعي خالي من 

 :التدريس اإلبداعي وتعلم القراءة

بل وأصبح    التعلم،اإلبداع في تدريس اللغة العربية وباألخص في القراءة ومهاراتها يمكن أن يكون أداة فاعلة في عملية  

من ضروريات التعليم المعاصر والمتمحور حول تنمية قدرات المتعلم وإكسابه القدرة على التحليل والنقد البناء وإبداء 

بقة أن استراتيجيات وطرق التدريس القائمة على إعمال التفكير اإلبداعي والناقد وقد أثبتت الدراسات السا المبدع،الرأي 

العام   التحصيلي  المستوى  كبيرة في تحسين  قدرة  )الحوامدة.    للطلبة،لها  دراسة  ما كشفته  اعتمدت 2015وهو  التي   )

والقراءة الناقدة    األساسي،الخامس    لتعلم التفكير في تنمية التحصيل الدراسي القرائي الناقد لدى طالب الصف  استراتيجية

( أن  2008تعتبر أعلى معدل لإلبداع القرائي الفطن القائم على التفكر في التحليل للنص المقروء. كما واستنتج )الشبيبي.  

 لديهم، في تنمية ملكة االبتكار   صريح وواضحاستراتيجية التدريس المتمثلة في العصف الذهني للمتعلمين ساهمت بشكل 

األمر الذي نمى بدوره الحصيلة التعليمية للطلبة في مهارتي القراءة والكتابة.. مما يعني أن البعد عن التقليدية في التدريس  

التعليم   التعلم المرغوبة في عمليتي  التكنولوجية    والتعلم،ساهم بصورة فعالة في تحقيق أهداف  خاصة في ظل الطفرة 

 اهنة التي اجتاحت العالم ككل. الر

  مهارة الفهم القرائي:

  النص، ( بأنه: " إدراك دالالت األلفاظ في  12ص   .2009ويقصد بفهم القراءة أو فهم المقروء كما عرفه )السيد.      

وبقدرته على توظيف    السابقة،وبدرجة تتوقف على المهارات التي يُمارسها القارئ ومدى تمكنه منها ُمبنياً على خبراته  

فهم   المكتوبة،إمكانياته العقلية وسيشمل الفهم القرائي على التعرف على الفكرة األساسية واإللمام بالفكرة العامة للمادة  

 .وتعتبر األهمية السببية لكل جزء منها ". بينها،تنظيم وترتيب المادة المقروءة والربط  الكلمات،معاني 

كقراءة الكتب والصحف   والمعرفة،ة تتمثل بــفهم غرضه كسب المعلومات وزيادة الثقافة  وللفهم القرائي أهداف خاص 

كقراءة الخطابات واإلعالنات واإلرشاد، وفهم النقد الموضوعات    العلمية،لالنتفاع بالمقروء في الحياة    والمجالت، وفهم

  .(2007الحسن.)البحوث. موضوعات الصحف أو الكتب أو  عليها:والتعليق  

المقروء لدى ون المعرفة والخبرات وهو ما نريده من تعميق مهارة فهم  المعلومات وزيادة  الفهم لكسب  ركز هنا على 

عملية التعلم    يالطلبة فتالميذنا في مرحلتهم األولى من التعليم األساسي ولكن التزال الكثير من الصعوبات التي تواجه  

( في ضعف القدرة على فهم اإليماءات في النص : وتتمثل في ضعف 206ص   2011ويمكن ذكرها كما أوردها )آل تميم.

القدرة على استنتاج معنى الكلمة أو نطقها صحيحاً أو عدم معرفة الكلمات الجديدة في السياق ،وكذلك الضعف في الفهم  

قرأه الطالب  عندما يُسأل عن ذلك ، ويشمل عدم قدرة الطالب  على فهم الفكرة : ويتمثل في عدم القدرة على فهم ما ي

 الرئيسية والتفاصيل المهمة وتكوين الكاتب ألفكاره والقراءة الناقدة،  

إن ُطلب منه إعادة ما تضمنته   هما قرأتذكر    الطالب علىوتتمثل في عدم قدرة    التذكر: إضافة إلى ضعف القدرة على    

سرد أحداث القصة المقروءة مرتبة    الطالب علىويعني ذلك عدم قدرة    األحداث:قرأها، والضعف في تسلسل    القطعة التي

الكلمات بدقة لكي يُعبر عن    الطالب تهجيتذكر المكتوب مقارنة بالقدرة على التهجي: فال يستطيع    وضعفكما قرأها،  

 إجابته.

 أسباب ضعف الفهم القرائي:

(  145. ص 2007السليطي. تناولها )ال زال الطلبة يعانون من الضعف في هذه المهارة ومرد هذا الضعف عدة أسباب   

"أسباب نمائية: وهي التي تتعلق بالوظائف الدماغية والعمليات العقلية للطفل أثناء تعلمه مثل )االنتباه واإلدراك   كـــــــ:

 والذاكرة(. 
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تعلق بالجانب التعليمي المكتسب لدى الطفل أثناء تعلمه، فمثالً في مهارات التهجئة والقراءة وأسباب أكاديمية: وهي التي ت

والتعبير وككتابة الرياضيات، لكونه يحتاج لوقت أطول من زمالئه في اكتساب هذه المهارات أو ربما طريقة التعليم ال  

نتيجة   القرائي  تحصيل  فيضعف  والعمرية  العقلية  قدراته  أرجعت   لذلك،تناسب  فقد  المعايش  الواقع  خالل  ومن 

  المنزلية؛ ( أسباب الضعف القرائي في مدارس السلطنة إلى "... عدم المواظبة على حل الواجبات  20ص   .2007)عبيد.

معارف جديد، والشرود الذهني وعدم االنتباه في أثناء الحصة الدراسية الخجل   مالطلبة لتعلفيضعف البناء المعرفي لدى  

والطالقة في تحدثه، النسيان السريع وعدم القدرة على التمييز بين الحروف المتشابهة، عدم القدرة    طالب للجرأةالوافتقار  

 على القراءة المسترسلة". 

 وبشكل أدق وبحسب خبرة الباحثة في الميدان التربوي التعليمي فقد تقسم األسباب المؤدية إلى الضعف القرائي إلى: 

بالطالب: م -  تتعلق  العقلية والنفسية والصحية والجسمية للطالب نفسه فأي قصور فيها قد يعرضه  أسباب  نها األسباب 

 للضعف في مهارة القراءة المتعلمة. 

التدريس، والضغط النفسي المصاحب لعملية    المعلمين، االحباطأسباب تتعلق بالمعلم: الالمباالة التي يتطبع بها بعض  -

تأهيل المعلمين بالشكل المالئم تربوياً وأكاديمياً    التعلم، عدممن بذل الجهد مع طالب يحتاجون لوقت أطول في    واليأس

فال ينجز عمله المطلوب باإلتقان المرجو كونه قليل الخبرة عملياً، ميل المعلمين الستخدام الطريقة التقليدية في التدريس  

 واحد؛ فيغفل عن مراعاة الفروق بينهم. الصف ال الطلبة فيوالتي قد ال تناسب كل 

 أسباب تتعلق بالبيئة -

  االنتماء ألسرة محبة وقوية عاطفياً واجتماعياً يجعل الطفل المتعلم أكثر اقباالً وثقة على التعلم

  توافر األساسيات في البيئة الصفية للمتعلم تجعله قادراً على التعلم

 -  أسباب تعليمية :

ال أهمها مواصفات  بالطول والكم  ومن  يتسم عادة  ما  الذي  المدرسي  الزمن   التعليمي منهج  مع  المعلم في سباق  فيجعل 

وثانياُ قد ترجع األسباب   مهارات،  الطالب من وينصب هدفه في اتمام المنهج مع عدم مراعاة ما تم إبقائه من قبل بعض  

التعليمية كما ذكرنا للطرق واألساليب التعليمية التقليدية القائمة علة الحفظ والتلقين في حسن أن طبيعة الطفل في هذه  

 .(2007)بدر. المراد.المرحلة العمرية تؤهله للنشاط والمبادرة واللعب التعليمي 

بد أوال من تشخيص الضعف   الطلبة فالهذا الضعف القرائي لدى    ولجعل طريقة التدريس اإلبداعية قادرة على عالج

تؤدي   التي  المسببات  لتالفي  لديهم  أو   بالتشخيص:والمقصود    إليه،القرائي  المشكلة  نوع  "تحديد  بالتشخيص  يقصد 

  (89. ص 2004االضطراب أو المرض أو الصعوبة التي يعاني منها الفرد ودرجة حدتها" )اللبودي.

عملية التشخيص مرحلة ضرورية جداً للبدء في عالج المشكلة الحاصلة وهو ما يتطلب توفر الوسائل المعنية  وعليه فإن  

للتشخيص السليم ويمكن ادراج هذه الوسائل التشخيصية والتي من خاللها يستطيع الباحث أو المعلم حصر الصعوبات أو  

 :في ( تتمثل 21ص .2007يونس. جوانب الضعف التي سيُعالج وهي كما وردها ) 

 -  وتتم مالحظة األخطاء التي يقع منها المتعلم مباشرة من قبل المعلم أو المختص  المالحظة:

نطقها ومعناها وأسلوب الموضوع    المفردات وتتم بالتحدث مع المتعلم ومناقشته فيما يقرأ من حيث    الشفوية:المناقشة  -

 .نفسهعن  ويأثر هذا األسلوب غالباً بمستوى قدرة الطفل التعبير

وتعتبر من أفضل وسائل التشخيص كونها تعتمد إلى حد كبير على موقف أكثر موضوعيه من حيث األسئلة    االختبارات:-

واختبارات   موضوعية،واالختبارات هنا نوعان )مقننه( وهي تلك التي تتصف بالدقة والثبات وتكون أكثر    والتصحيح، 

 .نفسهعها المعلم )غير مقننة( وتتمثل في االختبارات التي يض
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وأفضل    الحالة:دراسة  - وأدق  أشمل  والنفسية   الوسائل، وتعتبر  الطبية  الجوانب  كافة  فيها  التشخيص  يتناول  حيث 

  غير أنها تعتبر مجهدة ومكلفة فال تتناول بكثرة في التشخيص.  واالجتماعية،

أن لديه    الطالب علىمن خالل التطرق لألبحاث والدراسات فقد تم وضع عدد من المحكات التي من خاللها يتم تشخيص   

  :ي(. كالتال526.525. ص 2010ومن هذه المحكات فقد أشار إليها )هاللي. ما،ضعف أو صعوبة في مهارة قرائية 

عاقة السمعية أو البصرية أو لديهم حاالت التخلف العقلي العام أو اإل  نالطلبة الذييعني أن يتم استبعاد    االستبعاد:محك  -

 .التعلماالضطراب االنفعالي أو نقص فرص 

ويقصد به وجود تباين وتباعد بين القدرة العقلية للمتعلم )الذكاء( وبين المستوى التحصيلي األكاديمي، كما   التباعد:محك  -

 .هر هذا التباين في تأخر النمو اللغوي لدى الفرد فيمشي في السنة األولى ويتأخر نموه اللغوي للسن الخامسة كثالً قد يظ

فقد يبدو    والذاكرة(  هواالنتبامثل )اللغة    األداء،ويعني عدم االنتظام في نمو الوظائف العقلية المسؤولة عن    النضج:محك  -

 .اآلخرطبيعياً في بعضها ومتأخراً في البعض 

 المخ. ويقوم هذا المحك على أساس االضطراب الوظيفي للنصفين الكرويين في   النيرولوجية:محك المؤشرات -

 للطلبة: خاصة  والقرائي طرق التدريس اإلبداعية وأنواعها وتأثيرها على المستوى التحصيلي عامة 

ي يعتمد في بنيته على اإلبداع الفكري للفرد من خالل طريقة استجابته للمؤثرات والمشكالت ولكون التدريس اإلبداع

والمعارف والمواقف التي يتعامل معها ، كان األحرى بالمعلم أن يكون أكثر قدرة على انتقاء األساليب التدريسية التي 

هم في نبذ الروتين التعلمي ويجعل التشويق والمتعة  تمكنه من شحذ الهمم وزيادة الدافعية لدى المتعلمين ؛األمر الذي يس

مصدر محرك لعملية التعلم ويخلق نوع من التفاعل اإليجابي والشراكة التعلمية بين المعلم والمتعلم على حد سواء، وقد 

من الذكاء كثفت األبحاث العلمية المنصبة على تعلم اإلبداع وتدريبه للمتعلمين كونه صفة مكتسبة  ببذرة وراثية تتخذ  

 والموهبة المصقولة عامل مساعد للترقي في سلم التعليم اإلبداعي . 

 أنواع الطرق التدريسية المعتمدة على التفكير اإلبداعي: 

ومن هنا وجب التطرق ألنواع الطرق التدريسية التي تعتبر اإلبداع قاعدة عامة تنبثق منها أهدافها ومهاراتها الممارسة 

على تجريبها الدراسات واألبحاث المعنية بالتدريس الفعال   ت ما ركزمن قبل المربين في الموقف التعليمي والتي كثيرا  

 التدريسية: ومن هذه الطرق  نفسه،المتعلم غير التقليدي والذي يتمحور حول إيجابية 

)شحاته   في  جاءت  كما  وتعني  اإلبداعي  للتدريس  اآلخر  الوجه  تعتبر  التي  النشط  التعلم  نقالً  10.2003طريقة   )

( " ممارسة الطلبة لدور فاعل في عملية التعلم عن طريق التفاعل مع ما يسمعون ويشاهدون أو يقرءون  2010عن)هاللي.

الفرضيات ، وإصدار األحكام واكتشاف العالقات فيتواصلون مع زمالئهم ومعلميهم بصورة ميسرة في الصف وفحص  

وكونها تعتمد باألساس على التفاعل والمشاركة اإليجابية وإعمال القدرات العليا للتفكير فقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها  

لتعرف على درجة فاعلية التعلم النشط في خفض ( والتي هدفت ل2010( وهاللي)  2012وهو ما أظهرته دراستي محمد)  

 صعوبات تعلم القراءة. 

وبحكم مراعاة القدرات والميول للفئة المتعلمة فقد مال البعض الستخدام طريقة التعلم باللعب والمناشط الحركية وتعتبر  

على إثارة دافعية المتعلمين في    من األساليب التدريسية المهمة لصنع وتأهيل التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين، كونه يعمل

(، وقد 1997جو يملؤه المرح واإليجابية مما يجعل المتعلم منفتحاً عقليا لكل ما من شأنه بلورة التفكير المبدع )هالل.

لديهم   التحصيل  المتعلمين ومستوى  إيجابي في سلوك  إحداث فرق  تميزها في  باللعب  اإلبداعية  التدريس  أثبتت عملية 

( في دراسة أجرتها أن استخدام األنشطة والقصص والمجالت والكتب واأللغاز واأللعاب  2002بدالحميد وبحسب رأي )ع 

  ة الطلبة عين في تنمية مهارات الفهم القرائي ممن يعانون من الصعوبة في هذه المهارة، أدى إلى تحسن الملحوظ لمستوى  

 الدراسة في مهارة الفهم القرائي. 



33 

 

تعتمد بشكل مباشر على إتاحة الفرصة للمتعلمين   الذهني والتيمبنية على أسلوب العصف  طريقة التدريس اإلبداعية ال 

إلبداء آرائهم بحرية تامة في إيجاد حل لمشكلة ما أو في الحكم على ظاهرة معينة األمر الذي يتطلب من المعلم فن بأسلوب 

حكم عليها باإليجاب أو السلب حتى آخر الجلسة إدارة النقاش مع ضرورة تأكيد األمان الفكري للفكرة المطروحة وعدم ال

على استمطار األفكار ومناقشتها والتحقق منها ومن ثم تقييمها في ضوء الهدف المشترك   ويشجعالحوارية مما يعزز الثقة  

 واعتمادها. الذي يعني موافقة الجميع على األفكار الجيدة 

األسمى من تدريب المتعلمين على مهارات اإلبداع هو الوصول    ض اإلبداع، فالغركما يعد التعلم الذاتي أحد أسس عملية 

بالمتعلم لمكانة يمكنه من خاللها االعتماد على نفسه فيكتسب المزيد من االستقاللية اإليجابية بهدف اإلتقان التعلمي الذاتي 

 ويكون للمتعلم دورا إيجابيا ونشيطاً في عملية التعلم. ، مما يعمل على زيادة الثقة بالنفس

على اإلبداع في اإلنجاز،    وتشجعهحيث يتيح تطبيق هذه االستراتيجية مزيدا من الحرية وتعزز الثقة بالنفس لدى المتعلم 

لم المدمج كنوع من ( والتي توصلت فيها إلى فعالية استراتيجية التع2014.  )الشهوان   لــ  تجريبه األمر الذي تؤكده دراسة  

 أنواع التعلم الذاتي في إحداث أثر إيجابي في مستوى عينة الدراسة )المجموعة التجريبية( التحصيلي.  

التعلم التعاوني وهي استراتيجية يعمل فيها الطالب على شكل مجموعات صغيرة في تفاعل إيجابي متبادل يشعر فيه كل 

فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم االخرين بغيه تحقيق أهداف مشتركة. وتتميز هذه اإلستراتيجية بمميزات عديده مثل: 

الطالب    اتجاهات عالقات إيجابية بينهم مما يحسن    الطالب، ونموزيادة معدالت التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند  

 تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطالب.  بأنفسهمنحو عملية التعلم وزيادة ثقة الطالب 

ا   ولكون نظرية تريز لإلبداع ركزت كما ذكر سابقا على أسلوب حل المشكالت ، حيث اعتبر هذا األسلوب عنصًرا مهمًّ

غال عقل المتعلم ورفع مستوى تفكيره من مستوى المعرفة والتذكر في مقياس بلوم إلى المستوى التحليلي والنقدي  في إش

التقييمي ،األمر الذي يزيد من متعة التعلم نفسها كون المتعلم يعمد في أثناء تعلمه إلى محاولة إيجاد أفضل الحلول الممكنة 

ة ، ومن اعتماد األفضل منها، مما يكسبهم القدرة على التقييم البناء والمحايد للقضية أو الظاهرة المطروحة قيد المناقش

للفكرة أوالحل، كما ويشجعهم على تقبل األراء وتبادلها فيخلق جوا من اإليجابية واأللفة بين المتعلمين ويعزز أيضا من  

لى البحث في إمكانية تطبيقها واالستفادة منها دور المعلم الموجه أو المرشد، وبالتالي عمد الباحثين في الميدان التربوي إ

التالي الذي ذكره )قاسم، التفكير للمتعلمين. ويوضح الشكل  باعتبارها تأصل مبدأ اإلبداع في  التعلم  (  2013في عملية 

 الخطوات المتبعة لحل مشكلة ما : 

 

 

  ن الطلبة ع المشكالت العلمية أمام  وسعي المعلم لتطبيق هذه الطريقة في التدريس بشكل جاد وحريص من خالل إثارة  

التعبير عن المشكالت التي تواجههم؛ من شأنه أن يسهم بالتالي في رفع   الطلبة علىوتشجيع    المناقشة،طريق أسلوب  
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( من تحسن ملحوظ  2011وهو ما دللت عليه نتائج دراسة أجراها )شبير،   المتعلمة،المستوى التحصيلي والعلمي لدى الفئة  

حل    استراتيجيةتخدام  في المستوى التحصيلي لطلبة الصف الثامن ممن يعانون من صعوبات في مادة الرياضيات عند اس

 المشكالت ولصالح المجموعة التجريبية.  

 الدراسات السابقة 

( التي اعتمدت استراتيجية القراءة الناقدة 2015)الحوامدة  تعد دراسة   TIPS ففي تعليم التفكير وفي تنمية مهارات القراءة

لدى طالب الصف الخامس األساسي من الدراسات المهمة في تنمية التفكير االبداعي القرائي، والقراءة الناقدة تعتبر أعلى 

(  27و)طالبا    (28)اشتملت الدراسة على    المقروء. حيث معدل لإلبداع القرائي الفطن القائم على التفكر في التحليل للنص  

طالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية في مستوى أداء الصف الخامس على مهارات القراءة 

النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى أداء الطلبة   التجريبية وأظهرت الناقدة ولصالح أفراد المجموعة  

 ير الجنس ولصالح الطالبات. على مهارات القراءة الناقدة تعزى لمتغ 

( والهادفة لقياس أثر برنامج تدريسي قائم على استراتيجيتي العصف الذهني وقوائم الكلمات في 2016دراسة الحايك )

الدراسة المنهج التجريبي، بتقسيم عينة الطالبات    العاشر واستخدمت تحسين مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف  

طة وتجريبية وتم تصميم اختبار في مهارات القراءة االبداعية وبعد التطبيق    دلت النتائج على وجود إلى مجموعتين ضاب

فروق إحصائية لصالح المجموعة التجريبية عند تطبيق اختبار القراءة االبداعية، واتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية  

أ  اإلبداعية غير  القراءة  تنمية مهارة  التركيز على  الفهم  في  بمهارة  التخصيص  في  يكمن  الحالية  دراستنا  التميز في  ن 

، كما ويتضح مقدار االستفادة من هذه الدراسة في تصميم البرنامج العالجي االبداعي المقترح من خالل ألغيرالقرائي  

لمهارة المقاسة لدى تبني أسلوب العصف الذهني ككونه جزء فاعل في تنمية القدرات العليا للتفكير مما سيساهم في تنمية ا

 الطالب في هذه الدراسة.

( هدفت الدراسة التي أجراها الباحثان إلى معرفة فعالية التدريب القائم على العصف الذهني  2012هللا )   عيسى وعطا

سعة على فعالية الذات لدى عينة من طالب كلية التربية بجامعة الملك    اإلبداعية وانعكاسهعلى تنمية مهارات القراءة  

الباحثان بتصميم البرنامج التدريبي المقترح من خالل اختبار القراءة االبداعية ومقياس فعالية الذات وقد دلت النتائج    قامو

لهذه الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح  

 اإلبداعية.  المجموعة التجريبية في اختبار القراءة 

( والتي جاءت بعنوان أثر استخدام أنشطة علمية مقترحة في تنمية عمليات العلم التكاملية والتفكير  2011دراسة العقيل)

اإلبداعي لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة االبتدائية، واعتمدت هذه الدراسة على استخدام المنهج شبه التجريبي من 

طالبا في مدة   50ضابطة وتجريبية  والمكونة من  مجموعة  قبلي والبعدي  وتقسم العينة لخالل تصميم اختبار للقياس ال

أسابيع  وقد توصلت الدراسة لنتائج مفادها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات   8تطبيق استمرت  

ا العلم  البعدي الختبار مهارات عمليات  التطبيق  في  التجريبية والضابطة  المجموعة  المجموعات  لتكاملية ككل لصالح 

اإلبداعي  التفكير  على  وتركيزها  المستخدمة  المنهجية  في  الحالية  الدراسة  مع  الدراسة  هذه  اتفاق  ويتضح   ، التجريبية 

ويظهر االختالف في تطبيقها على فئة عمرية أكبر حيث شملت طالب الصف السادس االبتدائي بينما الدراسة الحالية 

ب الصف الثالث األساسي. كما وتفيد الدراسة هذه في تزويد الباحثة بأساسيات مهمة وجوهرية في  تتكون عينتها من طال

 تصميم البرنامج العالجي المقترح وأيضا آلية التطبيق المنهجي الحقا.  

ستخدام  ( دراسة هدفت إلى معرفة أثر ا 2012ونظرا لالهتمام المتزايد بتنمية مهارات التفكير اإلبداعي أجرى أبو مزيد ) 

النمذجة الرياضية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف السادس األساسي بمحافظة غزة وقد ركز الباحث 

على تصميم اختبار تحصيلي للتفكير االبداعي ودليل للمعلم  مشتمال للمهارات اإلبداعية المطلوبة وهي )االصالة والمرونة  
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دلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة  والطالقة ( وبعد التطبيق الفعلي  

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية في المهارات الخاضعة 

، وهو   والطالقة والمرونة(  ) األصالة  يتفقللقياس  االبداعية    ما  التدريس  تناول طريقة  اهمية  في  الحالية  الدراسة  مع 

( الخصيبي  وقامت   ، التحصيلي  المستوى  القراءة 2012لتحسين  تدريس موضوعات  أثر  تقصي  إلى  بدراسة هدفت   )

عمان   بسلطنة  األساسي  العاشر  الصف  طالبات  لدى  اإلبداعية  والكتابة  الناقدة  القراءة  مهارتي  تحسين  في  ،  اإلضافية 

ولتحقيق غرض الدراسة صممت الباحثة اختباران في القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية  ،  وقد أشارت النتائج إلى وجود 

تحسن واضح في المهارات المقاسة في الدراسة مما يؤكد نجاح البرنامج المستخدم من قبل الباحثة . ولعل هذه الدراسة 

هدف مهارة النقد القرائي كونه جزءا مهما في ترسيخ مهارات الفهم القرائي لدى تتفق مع الدراسة الحالية في كونها تست

كما وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في كونها تتبنى    الحالية،لتحقيقه الدراسة    ما تهدفالعينة المبحوثة وهي  

ستهدفة كعينة تختلف مع الدراسة الحالية  تحقيق عنصر اإلبداع في الطريقة التعلمية للطالب على الرغم من كون الفئة الم

إذ ركزت على طالب ذو قدرات عقلية عليا مكتملة نوعا ما وهو ما يشكل تحديا مميزا تنفرد به الدراسة الحالية كما هو  

 مرجو. 

( والتي هدفت للتعرف على درجة فاعلية التعلم النشط في خفض صعوبات تعلم القراءة وشملت 2012أما دراسة محمد )

( طالب اً وطالب ة من الصف الثالث االبتدائي ممن لديهم صعوبات قرائية ، وقد استخدمت الباحثة 20نة الدراسة )عي 

مجموعة من األدوات التي تخدم الدراسة مثل )اختبار رسم الرجل للذكاء لجوانف هاريس( واستمارة المستوى االجتماعي  

، أنشطة لبرنامج التعلم النشط ( وكانت نتائج الدراسة أن برنامج    واالقتصادي لألسرة ، مقياس لتخفيض صعوبات القراءة

الدراسة من أفراد المجموعة    الطلبة عينةالتعلم النشط ساهم في شكل كبير في خفض صعوبات التعلم في القراءة لدى  

البرنامج المستخدم في التجريبية مقارنة بأفراد المجموعة الضابطة ، كما أشارت النتائج أيضاَ إلى استمرار أثر فاعلية  

 ( يوماً .45خفض صعوبات التعلم في القراءة بعد انتهاء فترة المتابعة والتي قدرت بـــــــ)

وعليه فتتفق الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في كونها تنصب في معالجة الفهم القرائي لدى الطلبة الموهوبين في كلية 

ال يتجزأ من مهارات القراءة المستهدفة  ،كذلك وتتفق هذه الدراسة   زءيزية كجالموهوبين بجامعة العلوم اإلسالمية المال

والدراسة الحالية من حيث المنهجية المعتمدة مونها جميعا تستخدم المنهج التجريبي كما وتختلف هذه الدراسة عن الدراسة  

ف هنا  في الطريقة التدريسية المعتمدة الحالية في اختيار العينة المستهدفة بفارق صف دراسي واحد  وأيضا  يرد االختال

للقياس وفي   المتبناةوالمرتكزة على التعلم النشط، وال تخلو استفادة الباحثة من الدراسة هذه في تمييز مهارات القراءة  

 تصميم البرنامج العالج المقترح .

بالطر  التدريس  أهمية  اتفاقها أجمع على  الدراسات والقراءات  المشاهد في هذه  تنمية  لعل  يقة اإلبداعية والمعتمدة على 

العلوم اإلسالمية الماليزية،   التفكير اإلبداعي واالبتكاري لدى المتعلمين الموهوبين في كلية الموهوبين بجامعة  ملكات 

التعليمي ألي   البناء  لبنات  باعتبارها  التعليمية األولى  المراحل  من  بدءاً  التعليمية  النظر عن اختالف مستوياتهم  بغض 

التعليمي األخير واألهم إلمداد المجتمعات بالكوادر العلمية المؤهلة  م جتمع وانتهاء بالمرحلة الجامعية ؛كونها المصنع 

والمخرجات التعليمية ذات الجودة العملية العالية المساهمة في البناء الحقيقي لهذه المجتمعات. فليس هنالك حاجة لعملية 

مثلون في أنماطهم التفكيرية نسخ مصممة بنهج رتيب تقليدي مهمتهم تتلخص في  التكرار في رفد المجتمعات بأفراد ي

ولعله المرض المتفشي في أغلب   مضت؛تطبيق القليل من المهارات المتعلمة في بيئات عمل لم تتغير رؤيتها من سنواٍت  

المعتمدة هي الفاصل في توليد اإلبداع أو إجهاضه    بسياستهافالمؤسسة المستقبلة لهذه الكوادر    ولألسف،الدول النامية  

 المألوف.له الخروج عن  ال يحقوتحويل الفرد لمجرد منتج تقليدي 
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وهو ما تسعى الدراسة الحالية لتطبيقه في إحداث نوعية تغيير إيجابية في طريقة التدريس التقليدية والتي الزال المعلمين  

سابقاً،  لتها ولسرعة أداء عملية التعليم، والمتفحص للدراسات السابقة المذكورة  بل والمحاضرين يعمدون للتمسك بها لسهو

أن الدراسة الحالية قد اتفقت مع أغلبها في تناول طريقة التدريس اإلبداعية لتنمية التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين   يجد 

المتمثلة في التفكير اإلبداعي غير   بة العليا الطلكونه السبيل األمثل إلحداث طفرة تعليمية وتحصيلية ملموسة في قدرات  

 المألوف.

 منهج البحث  

والعينة وأداة الدراسة وإجراءات التحقق من    الدراسة،تناول هذا البحث شرحا مفصال لمنهجية الدراسة بدًءا من مجتمع  

 الدراسة.شبه التجريبي كونه المناسب لغرض  وسيستخدم المنهجكما   وثباتها،صدق األداة 

 مجتمع الدراسة: 

التعليم     الثالث األساسي في مدارس  بالصف  المقيدين  المسجلين  الموهوبين  الطلبة  الدراسة من جميع  سيتكون مجتمع 

  طالباً وطالبة. (62( بكلية الموهوبين بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية والبالغ عددهم )3- 1األساسي الحلقة األولى ) 

 عينة الدراسة: 

( وستعبرهم الباحثة ضمن  C( طالباً وطالبة مقيدين بالصف الثالث األساسي شعبة )62ستتكون عينة الدراسة من عدد )

ذلك الحترام    ( كمجموعة تجريبية ،Eالثالث األساسي شعبة )   طلبة الصففي حين سيتم تصنيف    الضابطة،المجموعة  

وهو   المدرسة  في  المعتمد  للطالب  الطبيعي  للتوزيع  يعتبرهالباحث  كباحث.   ما  صالحياته  نطاق  عن                                                خارج 

 (: 1)جدول 

 وصف عينة الدراسة من حيث رمز الشعبة وعدد الطالب 

 منهجية الدراسة  1جدول                                     

الضابطة  المجموعة 

(C )   

 االمتحان القبلي 

Pre-T   

 ال توجد تجربة 

 طريقة تقليدية 

 االمتحان البعدي 

Post-T 

التجريبية  المجموعة 

(E) 

 

 االمتحان البعدي 

Post-T   

 تدخل التجربة 

 

 االمتحان البعدي  

Post-T 

مدة زمنية إلجراء التجربة،    2022- 2021وقد ارتأت الباحثة اعتماد الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية         

   1واعتمدت تقسيم العمل على مرحلتين المرحلة األولى: االختبار القبلي كما هو موضح في الشكل التصميمي  

 1الشكل التصميمي  -المرحلة األولى: االختبار القبلي
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  2أما المرحلة الثانية: االمتحان البعدي الذي سيتم تطبيقه بعد التأكد من تكافؤ المجموعتين، انظر الشكل التصميمي 

 2الشكل التصميمي  -المرحلة الثانية: االختبار البعدي 

 

 

                                                 

 توزيع المجموعات  2جدول 

النسبة  الصف  العدد  المجموعة   كلية الموهوبين  

 المئوية 

 ٪ 50 1العاشر  طالبة  E 31الضابطة   العينة )أ( 

 ٪ 50  2العاشر  طالبة  C 31التجريبية  العينة )ب( 

 

 ٪ 100 2+1العاشر  طالبة  62 المجموع 

 أداة الدراسة:

سيتم بناء اختبار قبلي / بعدي من قبل الباحثة بغرض تشخيص تقييم مهارات الفهم القرائي التي تشكل صعوبة لدى طالب 

( أسئلة تفرعت بين المقالية والموضوعية )إكمال 4الموهوبين في الصف الثالث األساسي، وستألف االختبار من عدد )

( أسئلة تناولت مهارات االستنتاج  4ات المعرفة والتذكر والفهم ، وعدد ) الناقص ،و االختيار من متعدد( المتناولة لمستوي

والنقد والتحليل والتقييم ، وسيتم تطبيق اختبار قبلي على المجموعتين الضابطة والتجريبية ومن ثم ستقوم الباحثة باالتفاق  

اإلبداعية والتي ستستغرق مدة زمنية  مع معلم المادة على أساسيات التطبيق الفعلي للبرنامج العالجي بطريقة التدريس  

مدة المعالجة سيعمد الباحث لتطبيق االختبار البعدي لقياس الفرق في المستوى التحصيلي للطالب   انقضاء( وبعد  2قدرها )

آلية   القبلي والبعدي وتصحيحها وفق  أوراق االختبار  التطبيق سيتم جمع  قياسها، وبعد  المراد  القرائي  الفهم  في مهارة 

 لتحليل اإلحصائي المناسب.محددة بنموذج محكم لتصحيح اإلجابات وتجهيزها لعملية اإلدخال ل

 3، شكلHolstiهولستي 

 3معادلة هولستي شكل 

 نقاط االتفاق 

 نقاط االختالف+ نقاط االتفاق

 أوراق العمل العالجية المصاحبة للبرنامج العالجي المقترح - .1

 إعداد أوراق عمل طالب المجموعة التجريبية:  -1 .2

قامت الباحثة بإعادة صياغة محتوى الوحدة الدراسية في هيئة مهام تعليمية تتمثل في أنشطة أو أسئلة تطبيقية في أوراق 

عمل تتطلب من طالب المجموعة التجريبية إنجازها في أقل وقت وأفضل أداء للتوصل إلى النتائج التي تحقق أهداف 

 الدرس المتناول. 

 المجموعة الضابطة 

 الضابطة المجموعة 
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  الفرديأوراق التقويم  - 2 .3

والتي تم صياغتها بناء على التقويم الوارد في الخطط التدريسية للتأكد من مدى تحقيق الطالب ألهداف كل درس من 

دروس الوحدة الثانية المتناولة، ولتحقيق المسؤولية الفردية لدى الطالب وبعد االنتهاء من إعداد أوراق عمل المجموعة  

التد  لمعايير طريقة  وفقاً  المناهج  التجريبية  في  المتخصصين  المحكمين  تم عرضها على مجموعة من  اإلبداعي،  ريس 

مالحظاتهم   وفق  التعديالت  وستُجرى  حولها.  وملحوظاتهم  آرائهم  على  للتعرف  وذلك  العربية  اللغة  تدريس  وطرق 

 واقتراحاتهم. 

 إعداد اختبار تحصيلي قبلي/ بعدي  -3 .4

 لتالية: وسيتم بناء االختبار التحصيلي وفقاً للخطوات ا

 تصميم منهجية الدراسة: 

 واختارت لها    Experimental Groupاختارت الباحثة تصميم المجموعتين المتكافئتين المجموعة التجريبية  

(، وذلك إلجراء اختبار قبلي رمزت له  Cواختارت لها الرمز )  Control Group( والمجموعة الضابطة  Eالرمز )

(. باعتبار أن هذا التصميم يُعَدُّ من  Post. Tواالختبار البعدي الذي رمزت له الباحثة بالرمز )( Pre. Tالباحثة بالرمز )

التصميمات التي تساعد على تالفي عيوب المجموعة الواحدة " إن الباحثين اعتمدوا هذا التصميم لتالفي عيوب المجموعة  

على إحداها، ونترك المجموعة األخرى في ظروفها   الواحدة وذلك باستخدام أكثر من مجموعة، ندخل العالم التجريبي

الطبيعية، وبذلك يكون الفرق ناتجا عن تأثر المجموعة التجريبية بالعامل التجريبي، ولكن يشترط أن تكون المجموعات  

)عبيدات وآخرون:   التجريبية"  المجموعة  يؤثر على  الذي  التجريبي  المتغير  ما عدا  تماما في جميع ظروفها،  متكافئة 

2005  :320 ) 

 :تحديد الهدف من االختبار -أ

سيتم إعداد االختبار التحصيلي ليقيس تحصيل طالب المجموعتين التجريبية والضابطة لمحتوى المادة العلمية المتضمنة 

- 2012في الوحدة الثانية من كتاب أحب لغتي واللغة العربية للعالم للصف الثالث األساسي بكلية الموهوبين برقم الطبعة )  

( عند خمسة مستويات معرفية فقط من تصنيف بلوم لألهداف المعرفية وهي التذكر والفهم والتطبيق والتحليل    2017

 والتقييم، وذلك لمعرفة فاعلية التدريس اإلبداعي المعتمد على )التفكير اإلبداعي( في تنمية مهارة الفهم القرائي. 

 : صيغة االختبار -ب

 فراغات. وملئيتم صياغة االختبار التحصيلي على هيئة اختبار موضوعي متنوع ما بين مطابقة واختيار من متعدد 

 : طريقة تصحيح االختبار-جـ

 االختبار. لتتأكد الباحثة من موضوعية تصحيح االختبار، سيتم اعتماد نموذج لتصحيح إجابات  

 صدق األداة:

( من المحكمين المتخصصين في مجال اللغة العربية  7سيتم التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على عدد )

والقياس والتقويم للحكم على مدى صالحية أسئلة االختبار للتطبيق الفعلي ومالئمتها وللعمر التعليمي للمتعلمين ومدى  

الفهم   الطريقة اإلبداعية ومستويات  بمهارات  في  ارتباطها  المتناولة  لتقومالقرائي  آرائهم    الدراسة،  الباحثة على ضوء 

 في النهاية للصورة المعتمدة النهائية لالختبار الذي سيتم تطبيقه. األسئلة، ليتوصلباعتماد أو تعديل أو حذف بعض 

 ثبات أداة الدراسة:

للتأكد من مدى ثبات أسئلة االختبار بغرض التطبيق   ( 0.01 ) يتم التحقق من ثبات االختبار من خالل تحليل كرونباخ ألفا

 الميدان.الفعلي في 
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 متغيرات الدراسة: 

 هما: هذه الدراسة متغيرين اثنين  ستمسل

وإجرائياً هو التأثير الفعال   اإلبداعي،التدريس  ةاستراتيجي البرنامج العالجي القائم على  المستقل:المتغير  -1

 القرائي لدى عينة الدراسة.  المؤمل إحداثه في تحسين مهارة الفهم

التي ستطرأ على مهارة الفهم القرائي  به: التغيرات وإجرائياً يقصد  القرائي،ضعف مهارة الفهم  التابع:المتغير  -2

 بعد إخضاعها للبرنامج العالجي المقترح. 

 الطريقة واإلجراءات: 

بعد إعداد أدوات البحث واختيار العينة وقبل البدء في إجراء تجربة البحث ستقوم الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلي في 

الدروس المختارة )الوحدة الثانية من كتاب أحب لغتي للصف الرابع(، على جميع أفراد عينة البحث في كلتا المجموعتين  

وذلك بهدف تحديد الدرجة الكلية   (،م 2021  \03  \ 10( في يوم )  2021دراسي )  التجريبية والضابطة، مع بداية الفصل ال

ومن ثم تفريغ البيانات تمهيداً   الطالب،القبلية لكل طالب على تلك االختبارات. بعد ذلك قامت الباحثة بحساب درجات  

لمعالجتها إحصائياً باستخدام الحاسب اآللي لقياس الفروق بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، وكذلك الستخدام  

اختبار   التحصيلي، وسيتم استخدام  البعدي لالختبار  التطبيق  بعد  الدرجات  المستقلة لحساب الداللة   )ت هذه  للبيانات   )

 ية للفرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي.  اإلحصائ

 نمط التدريس للمجموعتين:-

بعد أن قامت الباحثة بتحديد حجم المجموعات وتكوينها  ومدى تكافؤها وتجانسها، سيتم الشرح  للمعلمة المسؤولة عن  

المعلومات الضرورية عن طريقة التدريس اإلبداعية  وكيفية تنفيذها، وبعد التأكد من مالئمة تدريس المجموعة التجريبية  

الظروف داخل الفصل للتدريس اإلبداعي ؛ كما وتؤكد الباحثة للمعلمة المسؤولة عن تدريس المجموعة الضابطة عدم  

معتادة التي تتبعها أغلب المعلمات في إحداث أي تغيير في طريقة تدريسها للمجموعة الضابطة وتدريسهم بالطريقة ال

إلى   باإلضافةالتدريس وهي الطريقة التي تعتمد على اإللقاء والمناقشة  والقيام ببعض األنشطة بمشاركة قليل من الطالب  

عرض بعض النماذج أو الوسائل التعليمية المساعدة، ثم قراءة الدرس من الكتاب المدرسي، وبعد ذلك االجابة عن أسئلة  

 كتاب.ال

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل: -

  الباحثة بتطبيق بعد االنتهاء من تدريس دروس الوحدة الثانية المقررة في البرنامج العالجي بالتدريس اإلبداعي قامت  

م( ، وذلك لتحديد الدرجة    2021\ 03   \15االختبار التحصيلي على المجموعتين كلتيهما في الوقت نفسه وذلك في يوم )   

تقوم الباحثة برصد درجات الطالب وتفريغ البيانات تمهيداً   االختبار ثمكلية البعدية لكل طالب في المجموعتين على ذلك  ال

 لمعالجتها إحصائياً.

 اإلحصائية: تحديد أساليب المعالجة 

الموهوبين في الصف الختبار فرض البحث ومعرفة أثر التدريس اإلبداعي في تنمية مهارة الفهم القرائي لدى طالب  

 الثالث األساسي وتم استخدام األساليب اإلحصائية التالية: 

( للبيانات المستقلة وذلك لمعرفة داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في    )ت اختبار  

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي. 

 :البداعية المقترحةأهم نتائج الدراسة وطريقة التدريس االخاتمة و

من خالل االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري الستراتيجيات التدريس المقترحة والمعمول بها ارتأت الباحثة  

اعتماد طريقة التدريس االبداعية كونها غير معمول بها في تنمية مهارة الفهم القرائي المراد قياسها وتنميتها في الدراسة 
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عمدت الباحثة إلى دمج  ثالث طرق من طرق التدريس التي تهدف لتنمية مهارات التفكير العليا وتساهم في  الحالية لذا  

تنمية التفكير االبداعي لدى الطلبة من خالل التفاعل االيجابي مع الموقف الصفي وزيادة عملية الفهم واالستيعاب المنشودة  

التعلم باللعب ، الحوار والمناقشة( مما يسهم في استخالص المالمح   ، وهذه الطرق التدريسية تتمثل في )العصف الذهني ،

 االساسية لطريقة التدريس االبداعية المعمول بها في الدراسة الحالية لتتمثل في : 

 أهداف طريقة التدريس اإلبداعية - 

 وضع أهداف سلوكية تقيس التفكير االبداعي لدى الطلبة الموهوبين في الصف المبحوث.-

 االفكار.الطلبة للتفكر نحو االبتكار والتطور الديداتيك والبعد عن التقليدية في طرح  توجيه-

 نبذ التبعية في التعلم وغرس مبدأ االعتماد على الذات واالستقاللية في التعلم.  -

 الفعلي في طرق الشرح للمادة وإخراجها من إطار الطريقة التقليدية في التدريس.  لالبتكارتوجيه المعلمة -

 العلمي.حث المعلمة على االهتمام ببناء الشخصية المبدعة للطالب مع االخذ باالعتبار تمكنهم -

 تحديد خطة تدريسية قائمة على التفكير االبداعي لصقل مهارة الفهم لدى العينة المبحوثة.-

 القراءة.تنمية قدرات المعلمة في عملية االعداد الذهني لطلبتها في مواضيع -

 تقويم واضحة ومقننة لقياس مستوى الفهم القرائي ومدى تحقق هدف الدراسة الحالية. وضع منهجية-

 اعتماد المتعة وزيادة الدافعية في عملية التعلم الفعالة مما يسهم في تحقق الهدف التدريسي. -

المتخلل للعب  شمحاولة التقريب الفكرية بين كال من المعلمة والطالب من خال فتح باب المالزمة والمالحظة والنقا -

 والدعابة أثناء عملية التعلم مما يثير الدافعية واالقبال لعملية التعلم نفسها.  

 مقترحات آللية تنفيذ التدريس بالطريقة اإلبداعية 

 التدريس. تجهيز المواد التعليمية المستخدمة في عملية  -

 حيث االهتمام بالنظافة واإلضاءة وغيرها. تهيئة البيئة الفيزيقية لبيئة التعلم المتمثلة بغرفة الصف من -

 التمهيد للدرس والمعتمد على إثارة عنصر التشويق والدافعية للتعلم.-

توصيل المعلومة للطالب بأسلوب شيق في الشرح معتمدا على تنمية التفكير االبداعي من خالل طرح أسئلة مفتوحة  -

 للطالب.وإعمال التفكر في اإلجابة واستمطار أكبر قدر من األفكار األصيلة ودمجها مع الواقع الفعلي 

 قة واعتماد أسلوب التعلم باللعب والعصف الذهني.من قبل الطلبة من خال طرح االسئلة المشو لألبداعإيجاد الدافع -

 الغرض. تقويم مستوى الفهم االبداعي من خالل االسئلة الشفوية وأوراق العمل المعدة مسبقا لهذا  -

 تقديم التغذية الراجعة للطلبة من قبل المعلمة نهاية كل حصة تدريسية للتأكد من مدى الفهم للمادة المتناولة.  -

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد هلل رب العالمين. علىوصلى هللا  
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 جازان في ضوء القيادة االبتكاريةتصور مقترح لتطوير ممارسات قادة المدارس بمنطقة 

A proposed view for Developing Practices of Schools Leaders at Jazan, in Light of 

Creative Leadership 

 المملكة العربية السعودية   –جيزان  –وزارة التعليم  -بن أبوبكر مشني مقري دأ. محم

Email: almugry592@gmail.com 

 الملخص: (1

هدف البحث الى التوصل لتصور مقترح لتطوير ممارسات قادة المدارس بمنطقة جازان في ضوء القيادة االبتكارية،  

( قائدا وقائدة من 259ولتحقيق هدف البحث تم استخدام المنهج الوصفي، وبناء استبانة، طبقت على عينة مكونة من ) 

 ومورجان لتحديد حجم عينة الدراسة. كرجسيمجتمع الدارسة، تم تحديدهم باستخدام معادلة 

توصل البحث الى عدد من النتائج منها: أن أفراد عينة الدراسة من قادة المدارس يمارسون جميع مهارات القيادة االبتكارية  

بدرجة عالية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات قادة المدارس بتعليم منطقة جازان تعزى  

رات الدراسة. تبين ان أفراد عينة الدراسة من قادة المدارس بمنطقة جازان تصادفهم معوقات أثناء ممارستهم للقيادة لمتغي

التطوير بسبب عدم وجود   الرغبة في عملية  تعيقه عن االبتكار، وعدم  بتنظيمات وتعاميم  القائد  تقييد  االبتكارية منها: 

 التحفيز. 

 مارسات القيادية، القيادة االبتكارية، منطقة جازان التطوير، الم: المفتاحيةالكلمات  

Abstract: 

The objective of this research is to develop a proposal for developing the practices of 

school leaders in the Jazan region in the according to innovative leadership. 

To achieve the research objective, the descriptive method was used, and a four-part 

questionnaire was built, which was applied to a sample of 259 school leaders, using the 

Krejcie and Morgan equation to determine the size of the study sample. 

The research findings are that school leaders practice all innovative leadership skills to a 

high degree, and there are no significant differences between the average responses of 

school leaders in Jazan region due to the study variables. The study also finds that the study 

sample of school leaders in Jazan encounter obstacles in the exercise of their leadership 

innovation such as: restriction of regulations and circulars that barriers the school leader 

from creativity and innovation as well as unwillingness to develop due to lack of 

motivation. 

Keywords: Development, Practices of School Leaders, Innovative Leadership, Jazan Region 

 مقدمة البحث: 

تطور مفهوم القيادة التربوية داخل المؤسسات التعليمية من المهام وطرق أدائها الى توجيه االفراد ألداء مهامهم، ولكن  

االعمال تتسم بالمنافسة الشديدة، ولذلك البد من وجود قيادة تربوية جديدة أكثر قدرة  ذلك لم يكن كافيا؛ الن تحديات بيئة  

على التغيير بروح إيجابية مع األفكار الجديدة، فظهرت أنماط حديثة من القيادات داخل المؤسسات التعليمية منها القيادة 
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عية، وظهرت القيادة االبتكارية بعد ان اثبتت نجاحها في التحويلية، والقيادة الموزعة، والقيادة التشاركية، والقيادة اإلبدا

 المؤسسات الدولية وخاصة في بيئة االعمال. 

حيث من الصعب بصورة متزايدة على المدرسة اليوم أن تنجح بدون استراتيجية شاملة لالبتكار والقيادة االبتكارية، في 

بالضغط؛ ويعود   يشعرون  قد  المدارس  هذه  قادة  أن  الالزمة حين  والمهارات  للخصائص  المعرفة  لقلة  ذلك  السبب في 

 ( Zawacki,2018,11إلنجاح منظماتهم في عملية االبتكار وقيادته. ) 

( خيري  من  81،  2012ويؤكد  مستلزم  لكونها  وذلك  القيادة؛  في  الحديثة  االتجاهات  أهم  أحد  االبتكارية  القيادة  أن   )

القائمة على االبتكار؛ وقد يعود السبب في ذلك الى كونها األكثر قدرة على   المستلزمات األساسية للمنظمات االبتكارية

 الهام االفراد وتوجيههم؛ من اجل تحويل المنظمة الى منظمة ابتكارية. 

وتنبع أهمية القيادة االبتكارية في المدرسة في عملية التحسين والتطوير، واالبتكار والتجديد، فاالبتكار كنشاط يتم داخل  

الخدمة. المدرس أثناء  ونموهم  وتعليمهم  تدريبهم  في  والتطوير  التحسين  على  المدرسة  منسوبي  مساعدة  عليه  يترتب  ة 

إلدارة  kitana  (2016  ،106كيتانا  ويؤكد  (،  2020،14)الدويك، أسلوب  أفضل  هو  االبتكارية  القيادة  أسلوب  بأن   )

ممارسة مهارات القيادة االبتكارية إذا أراد تغيير وتطوير    التغيير في المدرسة وقيادتها، إذ انه البد على القائد التربوي

قائد  يمارسها  التي  المهام  المدرسة، من خالل مجموعة  داخل  االبتكارية  القيادية  الممارسات  أهمية  وتظهر  المدرسة.، 

لعلمي وتعزيزه.  المدرسة في مجاالت متعددة مثل: التعلم والتعليم، والتطوير المهني للمعلمين، وتقويم تحصيل الطالب ا

 ( 297،2018)أبو حسين، 

فتطوير منسوبي المدرسة والبرامج المهنية الخاصة بهم، واقتراح الحلول المناسبة التي تضمن االرتقاء بالمستوى التعليمي  

 ( 52،  2021والتربوي لهم، له بالغ االثر في تطوير البيئة المدرسية والتحول الى مجتمع معرفي ابتكاري. )الحازمي،

طوير له عدة مفاهيم منها: مواصلة التدريب المهني، والتحسين الذاتي، والتدريب اثناء الخدمة، والتطوير الوظيفي.  والت

(Fatih ,2021,58  ويؤكد عدد من الباحثين بعلم القيادة التربوية الى وجود عدد من التفسيرات للممارسات القيادية ،)

ها نظريات القيادة وانماطها األساسية المختلفة؛ ويعود السبب في ذلك الى  لدى القادة التربويين، فقد أشارت اليها وصنفت

)الروقي  المدرسة.  داخل  القيادية  الوظائف  شاغلو  بها  ويقوم  اداؤها،  يجب  والتي  القيادية  الممارسات  اهمية 

المدرسة لقيادة  ( أن الممارسات القيادية التي يقوم بها قائد 562، 2015(. كما ويؤكد المطيري )153،2019والشريف،

فريق عمله في المدرسة تعتبر المهمة األساسية لدفعهم نحو تحقيق األهداف التربوية ضمن عدة مجاالت كالتعلم والتعليم  

 والنمو المهني. 

 ثانياً: مشكلة البحث وأسئلته 

رة التنافسية للمدرسة، وتطوير  القيادة االبتكارية واحدة من األساليب الحديثة المعاصرة، التي تتميز بقدرتها على زيادة القد 

 (. 81، 2019. )الزعنون، مزهر، هاأدائها، من خالل معرفة أهميتها في عملية التغيير، وممارسة مهارات

القيادة االبتكارية في المدرسة فيما تواجه من زيادة في العاملين والمتعلمين، وفي كونها مدخل اداري جديد    وتظهر أهمية  

لدورها المهم في عملية التغيير والتجديد، وتطوير العمليات اإلدارية  الحديثة داخل المدارس؛ وذلك    ونوع من أنواع القيادة

ومن خالل ما الحظه الباحث على قادة المدارس في منطقة جازان من جهد (،  134،2018الهامة داخل المدرسة. )غنيم،

بأدوارهم وأداء مسؤولياتهم،   القيام  في  ان  وعناء  العالم، وحيث  في  الحاصلة  التغيرات  تواكب  بتعليم جازان  المدراس 

تغيير المدارس  قادة  من  يتطلب  ذلك  فإن  واالبتكار،  المعلوماتية،  والسرعة  الحديثة،  أو    كالتقنية  التقليدية  الممارسات 

   المتغيرات الحديثة والمتجددة.تطويرها في ضوء نمط قيادي جديد؛ حتى تتناسب مع هذه 

 (، على أهمية دراسة القيادة االبتكارية كمدخل قيادي حديث ومتجدد وضرورتها. 2018لشهراني )وتؤكد دراسة ا
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( وكلها جاءت بدرجة متوسطة، ولعدم وجود دراسات 2017( ودراسة الحارثي )2019وبناء على نتائج دراسة السالمي )

لتعليم العام وذلك في حدود علم الباحث، فقد  محلية في منطقة جازان تناولت في موضوعها القيادة االبتكارية في مدارس ا

 تبلورت مشكلة البحث في السؤال الرئيسي التالي: 

ما التصــور المقترح لتطوير ممارســات قادة المدارس بمنطقة جازان في ضــوء القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:المدارس؟ 

 المدارس بمنطقة جازان لمجاالت القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارس؟ ما درجة ممارسة قادة 

 ما هي المعوقات التي تصادف قادة المدارس بمنطقة جازان أثناء ممارسة القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارس؟ 

في ضوء  ما   بمنطقة جازان  المدارس  قادة  ممارسات  لتطوير  المقترح  قادة التصور  نظر  من وجهة  االبتكارية  القيادة 

 ؟ المدارس

 ثالثاً: أهداف البحث:

 يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية:

 معرفة درجة ممارسة قادة المدارس بمنطقة جازان لمجاالت القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارس. 

 ن أثناء ممارسة القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارس.تحديد المعوقات التي تصادف قادة المدارس بمنطقة جازا

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات قادة المدارس بتعليم منطقة جازان لتطوير ممارسة 

لى دورات في الحصول ع  –المؤهل العلمي    -قادة المدارس في ضوء القيادة االبتكارية تعزى الى متغيرات )النوع  

 سنوات الخدمة في التعليم(. -مجال القيادة المدرسية 

تصور مقترح لتطوير ممارسات قادة المدارس بمنطقة جازان في ضوء القيادة االبتكارية من وجهة نظر   التوصل الى

 قادة المدارس. 

 رابعًا: أهمية البحث: 

 األهمية النظرية:  -أ

 تستمد هذه الدراسة أهميتها النظرية من خالل استقراء مفهوم االبتكار ومفهوم القيادة االبتكارية ومبادئها.   

ايضاح أهمية الدراسة من خالل التركيز على ممارسات قيادات المدارس وذلك لكون قادة المدارس هم المحور األساسي  

 في الدفع بعملية التعلم والتعليم.

 اهات الحديثة التي تنادي بضرورة إعداد قادة التعليم العام.التماشي مع االتج

 األهمية التطبيقية: وتتمثل في: -ب

 تكمن أهمية الدراسة في إلقاء الضوء على ممارسات قادة مدارس جازان في ضوء القيادة االبتكارية. 

 اسهام البحث الحالي على نشر ثقافة القيادة االبتكارية وطرق ممارستها داخل المدارس.

 بتكارية. اسهام البحث الحالي في تقديم تصور مقترح لتطوير ممارسات قادة المدارس في ضوء القيادة اال

نتائج هذا الدراسة مرجعية لشريحة من المهتمين بمتغيرات وعينة البحث واستكمال فكرة البحث بتطبيقها على   تشكل 

 عينات أخرى. 

 خامساً: حدود البحث: 

 الحد المكاني/المملكة العربية السعودية، منطقة جازان.

 جازان.بإدارة تعليم قادة وقائدات المدارس الحد البشري / 

 هـ. 1442/1443الحد الزماني / الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
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 سادساً: مصطلحات البحث: 

 Innovative leadershipالقيادة االبتكارية  -1

( بأنها نمط من أنماط القيادة الحديثة يتميز فيها القائد بالقدرة على طرح األفكار 85،  2019عرفها الزعنون ومزهر ) 

 ( جبريني  ويعرفها  المنظمة.  تميز  الى  من خاللها  يسعى  بحيث  وحديث  30،   2016وتنفيذها  جديد  هو  ما  كل  بأنها   )

 ومبادرات فردية مبتكرة يبديها أحد االفراد في موقع اداري او قيادي يكون فيه فاعال حيث ينقل التجربة الى االخرين. 

بأنها:   إجرائياً  الباحث  يتويعرفها  جديد  قيادي  االبتكارية  نمط  األفكار  انتاج  على  والقدرة  بالنفس،  بالثقة  فيه  القائد  ميز 

والتحفيزية الغير مألوفة لمنسوبي المدرسة، من خالل العمل على التجديد والتغيير والتطوير للممارسات القيادية القديمة 

 بقيادة فاعلة وحكيمة؛ من أجل تحويل البيئة المدرسية الى بيئة ابتكارية 

 Developmentر التطوي -2

( التطوير على انه جهد مخطط ومدروس يهدف الى تطوير وتحسين األداء في المؤسسات عن  65،  2018يعرف كافي )

( بأنه عملية منظمة ومخطط 234،  2018طريق التأثير في العاملين وتطوير مهاراتهم، والتطوير كما عرفه الصعيدي ) 

بأنه: التغيير اإليجابي في الممارسات القيادية لقادة لها تهدف الى تحسين الممارسات القيادية، ويع رفه الباحث إجرائياً 

القيادية   الممارسات  في  التحسين  أجل  من  االبتكارية؛  القيادة  ضوء  في  له  والمخطط  جازان،  منطقة  في  المدارس 

 والمخرجات التعليمية. 

 Leadership practices الممارسات القيادية -3

( الممارسات القيادية على أنها األنشطة والمهام والمسؤوليات التي يقوم بها  4،  2016والجيار )يعرف العيسى ونصر  

 قائد المدرسة من خالل عمله والمتعلقة باالتصال والتواصل مع االفراد والتفويض واتخاذ القرار.

الي يقوم بها قادة المدارس بمنطقة  ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها: األنشطة والمهام واألدوار والمسؤوليات والسلوكيات  

ومنسوبي   المدرسة  البيئة  وتطوير  الصحيح  القرار  واتخاذ  والتخطيط  والتفكير  اإلنسانية  بالعالقات  والمتعلقة  جازان 

 المدرسة في ضوء القيادة االبتكارية 

 أدبيات الدراسة:

ا من أهمية في بناء االنسان في جميع الجوانب،  االبتكار امر حيوي ومهم للمؤسسات وخاصة المدرسة لما لهأوال: االبتكار:  

     وفي هذه المرحلة يعد االبتكار بالغ األهمية لتطوير جميع مجاالت المدرسة.

االبتكار مجموعة األفكار التي يتم تحويلها الى مخرجات عملية تخص المدرـسة ويكون المـصدر اما مفهوم االبتكار:   .1

 (.18، 2016فراد العاملين داخل المدرسة والمجتمع المحيط بها )العبيدي، خارجيا او داخليا والذي يمثله جميع اال

التنظيمي في  Elkington &Booysen)2015  ،87ويشير إلكينغتون وبويسين   بأن االبتكار أمر حيوي لالزدهار   )

االزدهار في عصر جديد الواقع المعقد للقرن الحادي والعشرين، وقد تحتاج القيادة في بيئات مستقرة مع التكيف لدعم  

 متغير. 

ــار أنواع االبتكار:   .2 ــروع األوروبي لقياس االبتكار في القطاع العام ثالثة أنواع من االبتكار وهي كما أشــ حدد المشــ

(: االبتكار في الخدمة ويعني ذلك تقديم خدمة جديدة او تحـسن أخرى قائمة، االبتكار في توفير  16،  2016اليها الـشحي )

والذي يقصــد به تعديل او تغيير او ابتكار طرق وأســاليب جديدة إليصــال الخدمات العامة للمســتفيدين، االبتكار  الخدمة 

ــة والروتين في أداء االعـمال  ــســ اإلداري والتنظيمي وهو االبتـكار اـلذي يتم من خالـله التغيير في هيكـلة النـظام للمؤســ

 والمهام اليومية.

االبتكار في المنتجات ينعكس في التعليم على سبيل المثال في المنهاج التعليمية  ( ان  2012  ،6)   N& Kamوذكر إن وكام  

والبرمجيات التعليمية الجديدة، واالبتكار التسويقي في التعليم طريقة جديدة لتسعير خدمة تعليمية جديدة او استراتيجية  
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عمل بين المعلمين واإلداريين في المجال اإلداري قبول جديدة، واالبتكار التنظيمي في التعليم يكون بطريقة جديدة لتنظيم ال

 والفني. 

إيتوك   التمويل،  Etuk  (2015  ،231وذكر  في  االبتكارات  منها:  الجامعي  التعليم  في  االبتكارات  أنواع  لبعض   )

ومكوناته،   التعليم  محتويات  في  االبتكارات  االستراتيجي،  التخطيط  تشمل  والتي  الجودة  ضمان  في  واالبتكارات 

 تكارات في تنمية الموارد البشرية والمادية.   واالب 

بالغ األهمية في إيجاد كل ما هو جديد في المدرســة من وســائل تدريســية، ومصــادر للتعلم،   : لالبتكاراالبتكارأهمية   .3

 ووسائل ترفيهية؛ من اجل تحسين البيئة التعليمية.

كائز المهمة كونه هدفا استراتيجيا ومؤشر قوي على  ( لالبتكار في التعليم بأنه من الر33،  2019وكما أشار العتيبي ) 

قدرة المدرسة على التأقلم مع متطلباته وذكرت منظمة التعاون والتنمية مجموعة من نقاط توضح أهمية االبتكار في التعليم  

ميع المجاالت، يمكن ايجازها كالتالي: يزيد االبتكار من قيمة التعليم ألنه يساهم في تحسين جودة النظام التعليمي في ج

يعزز االبتكار من الحصول على التعليم بشكل عادل لكافة افراد المجتمع، يساعد االبتكار على تخفيض التكاليف المادية 

 والبشرية، يدعم االبتكار التغيير والتطوير. 

اعل الجماعي،  ( الى أهمية االبتكار في انه: ينمي المهارات الشخصية في التفكير والتف6،  2017وقد أشار حمروني )

ويزيد من جودة القرارات التي تصنع لمعالجة المشكالت، واالبتكار يحسن من جودة الخدمات والمنتجات، ويساعد في 

خلق وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة، وكذلك يساعد على إيجاد سبل لزيادة حجم المبيعات وخلق صورة ذهنية جيدة  

الى  باإلضافة  عمالئها،  لدى  المؤسسة  كثافة    عن  درجة  حسب  للسوق  ومؤقت  جزئي  باحتكار  للمؤسسة  يسمح  قد  انه 

 االبتكار.

 ثانياً: القيادة االبتكارية: 

تعرف ـبأنـها ـقدرة ـقادة الـمدارس على انـتاج األفـكار اإلـبداعـية واالبتـكارـية التحفيزـية الغير مفهوم القـيادة االبتـكارـية:   .1

ــة. )الحـجاج،   ــاط 172،  2019محـمد )  (، وعرفـها221، 2019ـمألوـفة لألفراد الـعاملين في الـمدرســ ( ـبانـها ذـلك النشــ

 الهادف والواعي والذي يمثل كل جديد نحو تحقيق األفضل.

ــار الـيه كيـتاـنا  الـقاـئد االبتـكاري:   .2 ( هو اـلذي يتطلع الى تغيير وتطوير  2016  ،97)  kitanaالـقاـئد االبتـكاري كـما أشــ

أســاليب التفكير واالبتكار ووضــع اســتراتيجيات جديدة وخلق انجاز جديد. حيث يكون للقائد كاريزما عالية وشــخصــية  

ــتقبلية من  ــع الرؤية والمهام المسـ قوية من أجل االبتكار، ودورا هاما في عملية االبداع واالبتكار وعملية التحفيز ووضـ

ــتثـمار الموارد  62،  2018وعرف غنيم )،  ل تحقيق أـهداف مـحددةأـج ــتطيع اســ ــخص يســ اـئد المبتكر على اـنه شــ ( الـق

واإلمكانات لصــالح المؤســســة وذلك من خالل بناء الفرق والتخطيط الجيد وتحويل الرؤية واألفكار المســتقبلية الى واقع 

 ينطلق منه لتحسين أداء المؤسسة. 

أورد البعض خصــائص للقائد االبتكاري تمكنه من إيجاد الحلول الحديثة وهي  اري: خصــائص وصــفات القائد االبتك .3

كالتالي: "مزيج متميز من اإلبداع واالنضــباط، قبول الشــكوك والمخاطر واإلخفاقات إلى جانب القدرة على تعليم الفرق 

همة تـشجيع االبتكار والبحث عن  اـستخالص النتائج واكتـساب الخبرة في المـستقبل، درجة عالية من االلتزام الـشخـصي لم

جنبا إلى   -وليس فقط للشــروع فيها  -التكنولوجيا واألفكار من الخارج، االســتعداد للتجربة والشــجاعة لوقف المشــاريع  

ــتمرار فيها وكذلك التي يجب االنتهاء منها، المواهب لبناء وقيادة فرق وموهبة   ــعور متى والتي يجب االسـ جنب مع الشـ

 (.Kozioł & Nadolna,2020,4لمبتكرين")لجذب واستبقاء ا

 ( أدوار للقائد التربوي وهي:31، 2016ذكر الفايز )أدوار القائد االبتكاري: .4

 بناء ثقافة تنظيمية داخل المؤسسة تدعم االبتكار.
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 يعمل على تطوير رؤية المؤسسة وذلك بما يناسب المستقبل وبمشاركة فريق العمل.

 العاملين.تفويض السلطة وتمكين 

 لديه حس عالي بالمشكالت ويستطيع تحديدها بدقة وتوجيه العاملين للبحث عن طرق ابتكارية لحلها.

 يفعل قنوات االتصال والتواصل داخل المؤسسة.

 المحافظة على االفراد االكفاء واحترام آرائهم.

 استقطاب المواهب من خارج المؤسسة.

 المعلومات التي تسهم في بناء ونجاح المؤسسة. يتبنى نمط اإلدارة المعرفية ويسعى لجلب 

القائد وفريق العمل معه ثالثاً: الممارسات القيادية االبتكارية:   بالمتغيرات المتسارعة في عالمنا فيبذل  تتأثر المدرسة 

ة والبقاء  اقصى جهد لنقلها من واقع الى واقع اخر أفضل ومن مهمة الى أخرى، وذلك يلزم القائد استخدام كل دقيقة بحكم

(،  46،  2018في أحسن األحوال مع التطوير واستخدام المهارات والممارسات االبتكارية للحفاظ على األداء. )غنيم ،

اإلنسانية  والعالقات  الفعال  والتواصل  واالتصال  والتوجيه  والتنظيم  التخطيط  االبتكارية  القيادية  الممارسات  هذه  ومن 

عاملين وتفويض وتمكين العاملين واالبتكار والحفاظ على اخالقيات مهنة التعليم  والمشاركة في صنع القرار وتحفيز ال

)العيسى  المتاحة  المادية والبشرية  الموارد  االستفادة من  للمدرسة والعمل على  المجتمعي  السياق  فهم  وذلك من خالل 

 ( 10، 2016واخرون، 

ومية فبواـسطته يـستطيع الفرد إدراك العالقات الجديدة بين  يعتبر التفكير نـشاطا حيويا في حياتنا اليالتفكير االبتكاري:   .1

 ( 50، 2015العناصر المكونة للموقف والوصول الى حلول )مخن، 

( التفكير االبتكاري على انه قدرة الفرد على انشاء عدد كبير من األفكار الجديدة باإلضافة  15،  2019يعرف منصور )

النوع من التفكير الذي يهدف الى التطوير واالبتكار وذلك من خالل إيجاد حلول االبتكاري هو ذلك    تنميتها، والتفكيرالى  

 (.  195،  2015جديدة لمشكلة معينة. )مسلم ،

ــائص ومقومات التفكير االبتكاري:   -2   2010تنقســـم مقومات التفكير االبتكاري الى قســـمين، كما أوردها خلف )خصـ

،85 :) 

يادة فاعلية التفكير االبتكاري وجودة نتائجه وتشمل: الطالقة في التفكير  مقومات تتعلق بالصفات الشخصية تساعد على ز

 والمرونة في التفكير واالصالة في التفكير والخيال الخالق والدافعية الداخلية والحساسية للمشكالت.

واإلصرار والميل   مقومات تتعلق بالقدرات الشخصية وتشمل الذاكرة والذكاء والثقة بالنفس واالحتفاظ باالتجاه ومواصلته

 لتطوير ما هو قائم.  

( الى عوامل القدرة االبتكارية وهي: الذكاء، واالنفعالية، والقدرة على التخيل، والظروف  52،  2019وأشـــار الربيعي )

 النفسية واالجتماعية لألفراد، والتعليم والتدريب. 

كير االبتكاري بشــكل خاص بعدة مراحل من اجل تمر عملية التفكير بشــكل عام والتفمراحل عملية التفكير االبتكاري:   -أ

ة بمعنى ان ـكل  ـــكل دائرة متـكامـل ة التفكير االبتـكاري وتشــ تكوين فكرة ـجدـيدة ويمكن تـحدـيد أربع مراـحل تمر بـها عملـي

( كالتالي: مرحلة االعداد،  30،  2012مرحلة تعتمد على المرحلة التي تســبقها ويمكن تحديدها كما أوردها أبو النصــر )

 حضانة الفكرة، مرحلة تبلور الفكرة، مرحلة التحقق من صحة الفكرة. مرحلة

( مراحل التفكير كالتالي: تحديد المسلمات، تحديد السياق وأهميته، تخيل واكتشاف البدائل، 13،  2019وحدد الجمال )

 البحث عن المعلومات وربطها، التقويم، التكامل. 
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 الدراسات السابقة 

(  الى التعرف على درجة ممارسة القادة اإلداريين في المديريات العامة للتربية  2014الجرايدة والجهوري ) هدفت دراسة  

والتعليم في سلطنة عمان للقيادة االبتكارية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي وصممت استبانة طبقت على  

تائج من أبرزها: ان درجة ممارسة القادة اإلداريين في فردا وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الن   151عينة مكونة من  

المديرية العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان للقيادة االبتكارية عالية. واوصت الدراسة بتفعيل مبدأ المشاركة في اتخاذ  

توصيات أيضا توسيع  القرار من قبل العاملين وتفعيل عملية التفويض مما يساعد العاملين على تحمل المسؤولية ومن ال

 مظلة البرامج التدريبية في القيادة االبتكارية ورعاية األفكار اإلبداعية لدى العاملين وتنميتها.  

( الى التعرف على درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس الخاصة في  2015هدفت دراسة حرز هللا )

المعلمين للتغيير من وجهة نظرهم، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي محافظة العاصمة عمان و عالقتها بدرجة مقاومة  

الدراسة من   تكونت عينة  لجمع   375االرتباطي و  و  النسبية  العشوائية  الطبقية  بالطريقة  اختيارهم  تم  و معلمة  معلما 

ة في محافظة العاصمة  البيانات الدراسة استخدمت االستبانة و كانت أهم النتائج ان درجة ممارسة مديري المدارس الخاص

عمان للقيادة االبتكارية من وجهة نظر عينة الدراسة كانت متوسطة و درجة مقاومة المعلمين للتغيير من وجهة نظر  

العينة كانت متوسطة و أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها تنظيم دورات تدريبية لمديري المدارس في مجال القيادة 

و كيف توظيفها في العمل اإلداري و كذلك اجراء دراسة مماثلة في مجال القيادة االبتكارية  االبتكارية لتعريفهم بأهميتها 

 تتناول متغيرات غير التي تم تناولها في هذه الدارسة.

( للقيادة االبتكارية و  2015هدفت دراسة خليفة  الخاصة  الثانوية  المدارس  التعرف على درجة ممارسة مديري  الى   )

اال  بفاعلية  تكون مجتمع عالقتها  قد  ،و  االرتباطي  الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت   ، لدى معلميهم في عمان  نجاز 

معلما و معلمة و   3181الدراسة من جميع معلي المدارس الثانوية الخاصة و معلماتها في محافظة عمان و البالغ عددهم  

و تم تطوير استبانتين لتحقيق هدف الدراسة و   معلما و معلمة 346تم سحب عينة طبقية عشوائية نسبية بلغ عدد افرادها 

قد توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان 

  للقيادة االبتكارية من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة و كانت اهم التوصيات هي تفعيل القيادة االبتكارية لدى المدارس 

الثانوية الخاصة عن طريق تنظيم دورات تدريبية وورش عمل في مجال القيادة المدرسية لرفع مستواهم القيادي و كذلك  

 اجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة .

ثانوية للقيادة االبتكارية و عالقتها بمستوى  ( الى تقصي درجة ممارسة مديري المدارس ال2018هدفت دراسة أبو عيشة ) 

الوصفي  المنهج  الدراسة  استخدمت  األولى  الزرقاء  لمنطقة  التعليم  و  التربية  مديرية  في  المعلمين  لدى  التنظيمية  الثقة 

ت معلما و معلمة و أبرز نتائج الدراسة كان  339االرتباطي و تم تصميم استبانتين لجمع البيانات من عينة تكونت من  

درجة ممارسة مدير المدارس الثانوية في مديرية التربية و التعليم في لمنطقة الزرقاء األولى للقيادة االبتكارية عالية و  

من النتائج و جود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة االبتكارية و مستوى الثقة التنظيمية  

بية و التعليم لمنطقة الزرقاء األولى و أوصت الدراسة بضرورة دراسة العوامل التي أسهمت لدى المعلمين في مديرية التر

في خفض مستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين ذوي التخصصات العلمية و ذوي الخبرة التدريسية األقل و اتخاذ إجراءات  

 لتماشيها. 

لمديرين المساعدين لتلك المدارس في ضوء القيادة ( الى وضع تصور مقترح لتطوير أداء ا2018هدفت دراسة غنيم)  

البنائي و اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع  التحليلي و المنهج  االبتكارية و استخدم الباحث المنهج الوصفي 

رس وكالة  مديرا و مديرة و كانت اهم النتائج ان أداء المديرين المساعدين بمدا 269البيانات و تكونت عينة الدراسة من 

القيادة االبتكارية من وجهة نظر المديرين جاء بدرجة كبيرة و اوصت الدراسة  الغوث الدولية في فلسطين في ضوء 
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بتدريب المديرين على نمط القيادة االبتكارية و دراسة هذا النوع من أنواع القيادة و استثماره في العمل المدرسي لتحقيق 

 اعلى مستوى من األهداف . 

( الى التعرف على درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في  2019سة عياد) هدفت درا

محافظة العاصمة عمان و عالقتها بالقيم التنظيمية لديهم من وجهة نظر المشرفين و المعلمين و استخدمت الدراسة المنهج 

مشرفا   86معلما و معلمة و     294االستبانة على عينة مكونة من    الوصفي االرتباطي و االستبانة لتحقيق األهداف و طبق 

و أظهرت النتائج ان درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان  

وسطا و أظهرت من وجهة نظر المشرفين و المعلمين كانت متوسطة و درجة امتالك مديري المدارس للقيم التنظيمية مت 

 الدراسة وجود عالقة إيجابية بين درجة ممارسة القيادة االبتكارية و القيم التنظيمية. 

( السالمي  دراسة  تصميم  2019هدفت  تتضمن:  والتي  االبتكارات  إدارة  عمليات  ممارسة  واقع  على  التعرف  الى   )

ارات بالجامعات السعودية كمدخل لتعزيز مصادر االبتكارات وتطويرها وتنفيذها وتسويقها والرقابة وارجاع األثر لالبتك

تمويلها ومعرفة درجة توافر متطلبات تطبيق عمليات إدارة االبتكارات لتعزيز مصادر تمويلها وقد اعتمدت الدراسة على  

عضو هيئة تدريس بكال من   1705المنهج الوصفي وصممت استبانة لجمع المعلومات من عينة الدراسة والبالغ عددها  

ة االمام محمد بن سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فيصل، جامعة جازان، جامعة حائل. وقد توصلت جامع

بالجامعات بدرجة متوسطة لعمليات  النتائج أهمها وجود ممارسة لعمليات إدارة االبتكارات  الدراسة الى مجموعة من 

فة لعمليتي الرقابة و ارجاع األثر، و اشارت النتائج الى ان تصميم و تطوير و تنفيذ و تسويق االبتكارات و بدرجة ضعي

درجة توافر المتطلبات االدارية و البشرية و المالية إلدارة االبتكارات كانت بدرجة متوسطة و المتطلبات التقنية بدرجة 

لتنظيمي و توفير  ضعيفة و قد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات منها تطوير الخطط االستراتيجية و تطوير الهيكل ا

الكوادر البشرية المبتكرة و توفير المتطلبات المالية و دعم الكليات بالتقنية و التي تمكن المبتكرين بالجامعة من تصميم و  

 تطوير و تنفيذ االبتكارات و من ثم تسويقها.  

ــة القرعان ) ــة مديري المدارس الثانوية في م2019هدفت دراسـ حافظة جرش للقيادة ( الى التعرف على درجة ممارسـ

ــفي االرتباطي   ــتخدم الباحث المنهج الوص االبتكارية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار اإلداري من وجهة نظر معلميهم، اس

معلما ومعلمة من المدارس الثانوية في محافظة جرش   281واالســـتبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراســـة البال غة

ــبة   ــة مديري المدارس في من مجتمع الدر  ٪20وبنسـ ــة ان درجة ممارسـ ــة. ومن اهم النتائج التي اظهرتها الدراسـ اسـ

محافظة للقيادة االبتكارية جاءت متوســطة كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية في تقديرات افراد  

ــائية في تقدير ــة تبعا لمتغيري الجنس والخبرة ووجود فروق ذات داللة إحصـ ــة تبعا  عينة الدراسـ ات افراد عينة الدراسـ

لمتغير المؤهل العلمي وكانت لصــالح الدراســات العليا. وفي ضــوء نتائج الدراســة قدمت عدد من التوصــيات منها: عقد 

دورات تدريبية لقادة المدارس لشــرح مبادئ القيادة االبتكارية وأهميتها في العملية التعليمية والعمل على تطبيقها ضــمن  

 وافرة.اإلمكانيات المت

( الى التعرف على واقع ممارسة القيادة االبتكارية لدى رؤساء األقسام في كلية  2020هدفت دراسة الراشد واليحيى )

التربية في جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز و استخدم الباحثان المنهج الوصفي المسحي و االستبانة كأداة للدراسة على 

يئة تدريس و قد أظهرت نتائج الدراسة ان ممارسة القيادة االبتكارية من قبل عضو ه  116عينة الدراسة المكونة من  

رؤساء األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة و ان المعوقات اإلدارية و االكاديمية التي تحد من  

مرونة اكبر على اإلجراءات المتبعة  ممارسة ابعاد القيادة االبتكارية في الكلية كان غالبا و من التوصيات الدراسة إضفاء  

في الجامعة و التقليل من ضغوط العمل على رؤساء األقسام عن طريق تشجيعهم على ممارسة القيادة الموزعة و إعادة  

 النظر في مهام أعضاء هيئة التدريس و احداث توازن بينها.
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دي السير للقيادة االبتكارية وعالقتها بجودة  ( الى معرفة درجة ممارسة مديري مدارس لواء وا2020هدفت دراسة البنا )

معلما ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة في لواء وادي السير تم   388األداء المدرسي وتكونت عينة الدراسة من 

اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي وتم تطوير استبانة مكونة  

من قسمين هما متغير القيادة االبتكارية ومتغير جودة األداء المدرسي. وتوصلت الدراسة الى وجود مستوى متوسط من 

درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس كما اشارت نتائج الدراسة الى وجود مستوى متوسط من جودة  

كذلك النتائج  وأظهرت  المدارس  لمديري  المدرسي  االبتكارية    األداء  القيادة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة 

بمجاالتها وجودة األداء المدرسي لمديري المدارس في لواء وادي السير. وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية على  

بأسال معرفتهم  لزيادة  وكذلك  االبتكارية  األفكار  مع  التعامل  من  المدارس  مديري  تمكن  حديثة  القيادة استراتيجيات  يب 

 االبتكارية ليتمكنوا من التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها.  

( الى التعرف على درجة ممارســة مديري التربية و التعليم بالمحافظات الجنوبية لفلســطين  2020هدفت دراســة عواد )

ادة االبتكارية لدى لمهارات القيادة االبتكارية من وجهة نظر العاملين و التوصــل الى تصــور مقترح لتنمية مهارات القي

المديرين و لتحقيق أهداف الدراسـة اسـتخدم المنهج الوصـفي التحليلي و المنهج البنائي و كانت أداة الدراسـة االسـتبانة و 

ــة من  ــور المقترح و تكون مجتمع الدراسـ ــم و اختيرت   134نائب مدير و    14المجموعة البؤرية لبناء التصـ رئيس قسـ

بة    128لعـشوائي و اـستجاب منهم  عينة الدراـسة بطريقة المـسح ا و توصـلت الدراـسة الى عدة نتائج أهمها   ٪86.80بنـس

ــطين لمهارات القيادة االبتكارية من وجهة نظر  ــة مديري التربية و التعليم بالمحافظات الجنوبية لفلســ ان درجة ممارســ

أهداف رئيـسية وينبثق عنها    العاملين جاءت بمـستوى مرتفع . كما توـصلت الدراـسة الى تـصور مقترح يتكون من خمـسة

ات وأنـشطة وبرامج   ياـس ة بتوصـيات منها تبني اهداف وـس مجموعة من األهداف الفرعية واألنـشطة. وقد أوصـت الدراـس

التصــور المقترح الذي توصــلت اليه الدراســة، تدريب القيادات التربوية على أســاليب االبتكار وحل المشــكالت، توفير  

 اء ويتناسب مع األفكار والمبادرات االبتكارية. الدعم يتناسب مع حاجات المدر

 اإلجراءات المنهجية للدراسة: 

اعتمد البحث على المنهج الوصفي من خالل دراسة األطر النظرية للقيادة االبتكارية، و صممت استبانة  منهج البحث:  

ث في العلوم التربوية المقترحة  لتحقيق أهداف البحث واإلجابة على تساؤالته، ويعتبر المنهج الوصفي أحد مناهج البح

 لهذا البحث حيث يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة، ويصفها وصفا دقيقا. 

ن مجتمـع البحث الحالي من جميع قادة المدارس التابعة لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان في مجتمع البحث:   ويتكوَّ

 ن القادة والقائدات حسب إحصائية إدارة التعليم بمنطقة جازان. ( م798المملكة العربية السعودية، والبالغ عددهم )

( قائداً وقائدة من قادة المدارس التابعة إلدارة التعليم بمنطقة جازان  247تكونت عينة البحث الحالي من )عينة البحث:  

  وقد قام الباحث بإرسال االستبانة اإللكترونية  البحث،( من مجتمع  ٪31هـ بنسبة ) 1442في المملكة العربية السعودية للعام  

الردود االلكترونية، وفيما يلي خصائص مجتمع البحث وفقاً    (، من247لجميع مفردات مجتمع البحث، وحصل على )

 لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية. 

 (: توزيع أفراد عينة البحث وفق متغيراتهم الشخصية والوظيفية 1جدول رقم ) 

عدد سنوات الخدمة في  النسبة  التكرار النوع

 التعليم

 النسبة  التكرار

 5.7 14 سنوات  5أقل من  74.1 183 ذكر

  10إلى اقل من  5من  25.9 64 أنثى

 سنوات 

24 9.7 
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 84.6 209 سنوات فأكثر  10من  ٪ 100 247 المجموع 

 ٪ 100 247 المجموع  النسبة  التكرار عدد سنوات الخدمة

 النسبة  التكرار المؤهل  7.7 19 لم يحصل على دورات 

حصـــــل على دورة إلى ثالث 

 دورات 

 95.1 235 البكالوريوس  10.5 26

ــل   على أكثر من ثالث حصـــ

 دورات 

 4.9 12 أعلى من البكالوريوس  81.8 202

 ٪ 100 247 المجموع  ٪ 100 247 المجموع

( من عينة  209(، من الذكور، كما أن )٪74.1( من عينة البحث يمثلون ما نـسبته )183يتـضح من الجدول الـسابق أن )

( من عينة البحث يمثلون  202ســنوات فأكثر، وكذلك فإن )  10(، من ذوي الخبرة من  ٪84.6البحث يمثلون ما نســبته )

ــبته ) ــية، في حين أن )٪81.8ما نس ــلوا على أكثر من ثالث دورات تدريبية في مجال القيادة المدرس ( من 235(، حص

 (، يحملون مؤهل البكالوريوس، وهي الفئات األكبر في عينة البحث.٪95.1عينة البحث يمثلون ما نسبته )

 استخدم الباحث االستبانة كأداة لجمع البيانات والتي تكونت من جزأين على النَّحو التَّالي:أداة البحث: 

 ويشتمل على البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة. الجزء األول:

 ( فقرة متغيرات البحث، ومقسمة على ست مجاالت على النحو التالي:26ويتكون من ) الجزء الثاني:

 ( عبارات.4المجال األول: ويقيس التفكير االبتكاري لقائد المدرسة، ويشتمل على )

 ( عبارات.5المجال الثاني: ويقيس التخطيط االبتكاري لقائد المدرسة، ويشتمل على )

 ( عبارات.4بالبيئة المدرسية بطريقة ابتكارية، ويشتمل على ) المجال الثالث: ويقيس االتصال

 ( عبارات.4المجال الرابع: ويقيس اتخاذ القرار بطريقة ابتكارية، ويشتمل على )

 ( عبارات.4المجال الخامس: ويقيس تطوير منسوبي المدرسة بطرق ابتكارية، ويشتمل على )

 ( عبارات.5ابتكارية، ويشتمل على ) المجال السادس: ويقيس تطوير بيئة المدرسة بطرق

 وصيغت العبارات وفقاً لمقياس خماسي على النحو التالي: )عالية جداً/ عالية/ متوسطة /منخفضة/ منخفضة جداً(.

باإلضافة إلى سؤالين مفتوحين يقيسان أبرز معوقات تطبيق القيادة االبتكارية داخل المدرسة، وكذلك المقترحات الالزمة 

 لتطوير ممارسات قادة المدارس في ضوء القيادة االبتكارية. 

 صدق وثبات أداة الدراسة:

تم اختبار صدق أداة البحث )االستبانة(، وهو أحد األسس التي يقوم عليها أي مقياس يتم تصميمه،  ـصدق أداة الدراسة:  -أ

 وتم التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين:

تم عرض الصورة األولية من االستبانة على عدد من المحكمين، من أعضاء هيئة  صدق المحتوى )الصدق الظاهري(:  

التعليم العام، وبلغ عددهم ) التربويين في  بالجامعات السعودية، ومن المشرفين  ( محكماً، وقد تم أخذ هذه 25التدريس 

 المالحظات واالقتراحات بعين االعتبار للوصول إلى الصيغة النهائية لالستبانة. 

:  تم التحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة البحث من أجل التعرف على مدى االتساق الداخلي االتساق الداخليصدق  

لالستبانة، وذلك من خالل حساب معامل االرتباط )بيرسون( بين كل فقرة من فقرات مجال البحث بالمجال الذي تنتمي  

( وتبين أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من 30عينة عددها )   إليه وكذلك بالدرجة الكلية للمحور، وذلك بالتطبيق على 

( فأقل، وهو  0.01العبارات مع المجال الذي تنتمي إليه وكذلك الدرجة الكلية لجميع المجاالت موجبة ودالة عند مستوى )

 ما يوضح أن جميع العبارات المكونة لالستبانة تتمتع بدرجة صدق عالية وصالحة للتطبيق الميداني. 
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ــتـخدام مـعاـمل ألـفا كرونـباخ، وذـلك ـبالتطبيق على عيـنة  ثـب -ب  ات األداة: للتحقق من الثـبات لمفردات مـجاالت البـحث تم اســ

( مفردة من مفردات الدراســـة، وتبين أن ثبات جميع مجاالت البحث مرتفع، حيث تراوحت معامالت الثبات 30عددها )

(، وهي جميعـها قيم ثـبات ـعالـية  0.963ميع مـحاور البـحث )(، كـما بلغ مـعاـمل الثـبات الكلي لج0.961(، و)0.791بين )

 توضح صالحية أداة الدراسة للتطبيق الميداني.

ولتســهيل تفســير النَّتائج اســتخدم الباحث األُســلوب التَّالي لتحديد مســتوى اإلجابة على بنود األداة، حيث تم إعطاء وزن  

 صائياً على النَّحو التَّالي:للبدائل الموضحة في الجدول التَّالي ليتم معالجتها إح

 (: تصحيح أداة الدراسة:2جدول رقم ) 

 منخفضة جداً  منخفضة  متوسطة  عالية عالية جداً  درجة الممارسة 
 1 2 3 4 5 الدرجة

 ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التَّالية: 

 ، لنحصل على التصنيف التَّالي:0.80=  5( ÷ 1-5قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )أقل  –طول الفئة = )أكبر قيمة 

 (: توزيع الفئات وفق التدرج المستخدم في أداة البحث3جدول )

طات  الوصـــــــــــــف  مدى المتوّسِ

 5.00- 4.21من  عالية جداً 

 4.21إلى أقل من 3.41من  عالية 

 3.41إلى أقل من  2.61من  متوسطة 

 2.61إلى أقل من 1.81من  منخفضة 

 1.81إلى أقل من 1.00من  منخفضة جداً 

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية:األساليب اإلحصائية: 

 التكرارات والنسبة المئوية، للتعرف على خصائص عينّة البحث.

 ( .  Meanالمتوسط الحسابي )

 ( . Standard Deviationاالنحراف المعياري )

 ( الستخراج ثبات أدوات البحث.Cronbach Alphaمعامل ألفا كرو نباخ )

 ( لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. Pearsonحساب قيم معامل االرتباط بيرسون )

 اإلجابة على تساؤالت الدراسة: 

لقيادة االبتكارية من وجهة  درجة ممارسة قادة المدارس بمنطقة جازان لمجاالت اتحليل نتائج السؤال األول ونصه: ما  

 نظر قادة المدارس؟ 

، قام درجة ممارسة قادة المدارس بمنطقة جازان لمجاالت القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارسللتعرف على  

لعبارات محور   المعيارية  واالنحرافات  والمتوسطات  المئوية  والنسب  التكرارات  بحساب  قادة  الباحث  ممارسة  درجة 

، وجاءت النتائج كما يوضحه الجداول المدارس بمنطقة جازان لمجاالت القيادة االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارس

 التالية: 
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 البحث على جميع مجاالت القيادة االبتكارية (: استجابات أفراد عينة 4جدول رقم ) 

المتوسط  المجال

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 الترتيب  درجة الممارسة 

 3 عالية  0.734 4.15 التفكير االبتكاري لقائد المدرسة

 4 عالية  0.814 4.07 التخطيط االبتكاري لقائد المدرسة

االتصال بالبيئة المدرسية بطريقة  

 ابتكارية 

 2 عالية جداً  0.762 4.21

 1 عالية جداً  0.741 4.24 اتخاذ القرار بطريقة ابتكارية

تطوير منسوبي المدرسة بطرق 

 ابتكارية 

 5 عالية  0.928 3.96

 م 1 عالية جداً  0.747 4.24 تطوير بيئة المدرسة بطرق ابتكارية 

 عالية  0.724 4.15 المتوسط الكلي لجميع المجاالت 

قادة المدارس بمنطقة جازان يمارسون جميع مهارات القيادة االبتكارية  أفراد عينة البحث من  يتضح من الجدول السابق أن  

بلغ متوسط موافقتهم على جميع المجاالت )بدرجة عالية بشكل عام،   الفئة 4.15حيث  يقع في  (، وهو المتوسط الذي 

( من  الخماسي  المقياس  فئات  من  خيار  4.20- 3.41الرابعة  أن  تبين  والتي  القيادة (،  مهارات  جميع  ممارسة  درجة 

 وفيما يلي تفصيل هذه المجاالت: تشير إلى )بدرجة عالية( في أداة الدراسة،  االبتكارية لقائد المدرسة

 اوالً: مجال التفكير االبتكاري لقائد المدرسة: 

ير االبتكاري لقائد المدرسة مرتبة تنازلياً حسب (: استجابات أفراد عينة البحث على عبارات مجال التفك5جدول رقم ) 

 المتوسط الحسابي.

ــابق أن أفراد عينة البحث من  ــون مهارات التفكير االبتكاري  يتبين من الجدول السـ قادة المدارس بمنطقة جازان يمارسـ

ــابي بلغ )بدرجة عالية،   ــط حسـ ــات يتمثل في  العبارة رقم )4.15بمتوسـ ( وهي )يحفز قائد 4(، وأن أكثر هذه الممارسـ

داً، ويتضــح من ذلك حرص قادة المدارس على تشــجيع التفكير  المدرســة أصــحاب األفكار االبتكارية(، وبدرجة عالية ج

ــوبي   ــود روح التنافس بين منس ــة من خالل تحفيز أصــحاب األفكار االبتكارية حتى يس ــوبي المدرس االبتكاري بين منس

ــة لبذل المزيد من الجهد لإلبداع واالبتكار، في حين أن أقل هذه  ــوبي المدرسـ ــتوى دافعية منسـ ــة ويزيد من مسـ المدرسـ

( وهي )ينـشئ قائد المدرسة مركز لألفكار االبتكارية(، وبدرجة عالية، ويرجع ذلك 1الممارـسات يتمثل في العبارة رقم )

(  2018الى عدم توفر دعم كافي من اجل انشـاء هذه المراكز داخل المدرسـة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة أبو عيشـة )

 التي تسهم في االبتكار في المرتبة األخيرة.  حيث جاءت عبارة )يوفر قائد المدرسة اإلمكانيات 

المتوسط  العبارة م

 الحسابي* 

االنحراف  

 المعياري

درجة  

 الممارسة 

 الرتبة 

 يحفز قائد المدرسة أصحاب األفكار  4

 

 االبتكارية 

 1 عالية جداً  0.775 4.51

يظهر قائد المدرسة أهمية التفكير  2

 االبتكاري لتطوير العمل 

 2 عالية  0.819 4.16

 يوضح قائد المدرسة فوائد التفكير  3

 االبتكاري لتطوير المدرسة 

 3 عالية  0.832 4.12

ينشئ قائد المدرسة مركز لألفكار  1

 االبتكارية

 4 عالية  0.974 3.80

 

 

 المتوسط العام 

 

  عالية 0.734 4.15
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 ثانياً: مجال التخطيط االبتكاري لقائد المدرسة: 

(: استجابات أفراد عينة البحث على عبارات مجال التخطيط االبتكاري لقائد المدرسة مرتبة تنازلياً 6جدول رقم ) 

 حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة م

 الحسابي* 

 

 

االنحراف  

 المعياري

درجة  

 الممارسة 

 الرتبة 

 

 
 1 عالية  0.873 4.20 يظهر قائد المدرسة رسالة المدرسة االبتكارية لمنسوبي المدرسة  1

يشارك منسوبي المدرسة قائد المدرسة في وضع رؤية وأهداف المدرسة  2

 االبتكارية

 2 عالية  0.910 4.17

 3 عالية  0.901 4.02 الخطة المدرسية بطرق ابتكاريةيتابع قائد المدرسة تنفيذ  5

 4 عالية  0.902 4.00 يحول قائد المدرسة الخطط االبتكارية إلى خطة تنفيذية قابلة للتطبيق 4

يوفر قائد المدرسة الموارد المادية والعلمية بطرق ابتكارية لمنسوبي  3

 المدرسة

 5 عالية  1.036 3.98

  عالية 0.814 4.07 المتوسط العام 

قادة المدارس بمنطقة جازان يمارسون مهارات التخطيط االبتكاري  من الجدول السابق يتبين أن أفراد عينة البحث من  

( وهي )يظهر قائد المدرسة 1(، كما أن أكثر هذه الممارسات يتمثل في العبارة رقم )4.07بمتوسط بلغ ) بدرجة عالية،  

رسالة المدرسة االبتكارية لمنسوبي المدرسة(، في المرتبة )األولى( من وبدرجة ممارسة عالية، ويتضح من تلك النتيجة  

المدرسة حتى يتضح أهمية االبتكار واإلبداع بالنسبة لهم    أن قادة المدارس يظهرون رسالة المدرسة االبتكارية لمنسوبي

يثير دافعيتهم نحو االبتكار والتميز،   يتمثل في العبارة رقم )مما  ( وهي )يوفر قائد 3في حين أن أقل هذه الممارسات 

بدرجة ممارسة المدرسة الموارد المادية والعلمية بطرق ابتكارية لمنسوبي المدرسة( في المرتبة الخامسة واألخيرة، و 

عالية، ويرجع أسباب ضعف العبارة )يوفر قائد المدرسة الموارد المادية والعلمية بطرق ابتكارية لمنسوبي المدرسة( الى  

(،  2019الصعوبة التي يواجها قائد المدرسة لتوفير الموارد المادية والعلمية. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة القرعان )

 ( حيث جاءت عبارة )يوفر اإلمكانات لتحقيق أهداف المدرسة( في المرتبة الثامنة.  2018) ونتيجة دراسة غنيم 

 ثالثاً: مجال االتصال بالبيئة المدرسية بطريقة ابتكارية: 

(: استجابات أفراد عينة البحث على عبارات مجال االتصال بالبيئة المدرسية بطريقة ابتكارية مرتبة  7جدول رقم ) 

 وسط الحسابي تنازلياً حسب المت

المتوسط  العبارة  م

 الحسابي* 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الممارسة 

 الرتبة

يشارك منسوبي المدرسة قائد المدرسة أسلوب الحوار والمناقشة للوصول   2

 الى النتائج بطرق ابتكارية 

عالية   0.842 4.27

 جداً 

1 

أولياء األمور بطرق  يفوض قائد المدرسة منسوبي المدرسة للتواصل مع  4

 ابتكارية

عالية   0.874 4.23

 جداً 

2 

يستخدم قائد المدرسة وسائل اتصال ابتكارية لتعزيز التواصل بين المدرسة  1

 وافراد المجتمع

عالية   0.873 4.21

 جداً 

3 

يحرص قائد المدرسة على التواصل مع منسوبي المدرسة خارج أوقات العمل  3

 بطرق ابتكارية

 4 عالية  0.915 4.13

عالية  0.762 4.21 المتوسط العام 

 جداً 

 

من   البحث  عينة  أفراد  أن  يتبين  السابق  الجدول  بالبيئة من  االتصال  مهارات  يمارسون  جازان  بمنطقة  المدارس  قادة 

جداً،   عالية  بدرجة  االبتكارية  القيادة  مجاالت  كأحد  ابتكارية  بطريقة  )المدرسية  هذه  4.21بمتوسط  أكثر  أن  كما   ،)

شة للوصول  ( وهي )يشارك منسوبي المدرسة قائد المدرسة أسلوب الحوار والمناق2الممارسات يتمثل في العبارة رقم )

الى النتائج بطرق ابتكارية(، في المرتبة )األولى(، وبدرجة عالية جداً، ويتضح من تلك النتيجة أهمية أسلوب الحوار 

والمناقشة في عمليات التشاور مع منسوبي المدرسة للخروج بالمقترحات الالزمة لتنفيذ الخطط المدرسية واالستفادة من 

( وهي )يحرص قائد المدرسة 3في حين أن أقل هذه الممارسات يتمثل في العبارة رقم )آراء ومقترحات منسوبي المدرسة،  
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على التواصل مع منسوبي المدرسة خارج أوقات العمل بطرق ابتكارية( في المرتبة الرابعة و األخير وبدرجة عالية،  

المدرسة و ال داخل  العمل  أوقات  يتواصل بشكل جيد  المدرسة  قائد  ان  إلى   ذلك  بالتواصل مع منسوبي   ويرجع  يهتم 

( غنيم  دراسة  دراسة كال من  نتيجة  تتفق مع  و  العمل  أوقات  .خارج  القرعان )2018المدرسة  دراسة  و   )2019  ،  )

 ( حيث أظهرت نتائج الدراسة مشاركة المدير المعلمين في مناسباتهم المتنوعة. 2015وتختلف مع دراسة حرز هللا )

 ة ابتكارية: رابعاً: مجال اتخاذ القرار بطريق 

ــب 8جدول رقم ) ــتجابات أفراد عينة البحث على عبارات مجال اتخاذ القرار بطريقة ابتكارية مرتبة تنازلياً حسـ (: اسـ

 المتوسط الحسابي 

المتوسط  العبارة  م

الحسابي 

* 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

الممارس

 ة

 الرتبة

عالية   0.806 4.26 اتخاذ القرار يشارك منسوبي المدرسة قائد المدرسة عملية  1

 جداً 

1 

 يفعل قائد المدرسة التفويض الفعال بين منسوبي المدرسة بطرق ابتكارية 4

 

عالية   0.837 4.25

 جداً 

2 

يجمع قائد المدرسة المعلومات الالزمة قبل عملية اتخاذ القرار بطرق   3

 ابتكارية

عالية   0.854 4.23

 جداً 

3 

عالية   0.817 4.22 المدرسة البديل االمثل عند اتخاذ القرار بطرق ابتكارية يختار قائد  2

 جداً 

4 

0.74 4.24 المتوسط العام 

1 

عالية 

 جداً 

 
قادة المدارس بمنطقة جازان يمارسـون مهارات اتخاذ القرار بطريقة  يتبين من الجدول السـابق أن أفراد عينة البحث من  

ــط )ابتـكارـية ـبدرـجة ـعالـية ـجداً،   ــات يتمـثل في العـبارة رقم )4.24بمتوســ ( وهي  1(، كـما تبين أن أكثر ـهذه المـمارســ

ويتضـح من ذلك   )يشـارك منسـوبي المدرسـة قائد المدرسـة عملية اتخاذ القرار(، في المرتبة )األولى( بدرجة عالية جداً،

 أهمية مشاركة العاملين في المدرسة في اتخاذ القرارات المدرسية والتشاور معهم حول آليات تنفيذ تلك القرارات.

( وهي )يختار قائد المدرسة البديل االمثل عند اتخاذ القرار  2في حين أن أقل هذه الممارسات يتمثل في العبارة رقم )

بعة واألخير، وبدرجة عالية جداً، ويرجع أسباب ضعف العبارة )يختار قائد المدرسة بطرق ابتكارية( في المرتبة الرا

البديل االمثل عند اتخاذ القرار بطرق ابتكارية( الى ان قائد المدرسة بعد مشاركة منسوبي المدرسة في عملية اتخاذ القرار 

شرك منسوبي المدرسة في ذلك. تتفق مع دراسة  يأتي في الخطوة األخير من اتخاذ القرار وينفرد باختيار البدائل وال ي

( في ان العاملين يشاركون بدرجة منخفضة نسبيا في وضع الحلول وتقديم األفكار، وتتفق  2014الجرايدة والجهوري ) 

(  2019(، وتختلف مع دراسة عياد ) 2019( ودراسة القرعان ) 2018( ودراسة أبوعيشة ) 2018كذلك مع دراسة غنيم ) 

 (. 2020ودراسة عواد ) 

 خامساً: مجال تطوير منسوبي المدرسة بطرق ابتكارية: 

(: استجابات أفراد عينة البحث على عبارات مجال تطوير منسوبي المدرسة بطرق ابتكارية مرتبة 9جدول رقم ) 

 تنازلياً حسب المتوسط الحسابي 

المتوسط  العبارة  م

 الحسابي* 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الممارسة 

 الرتبة

 1 عالية  0.937 3.98 يوضح قائد المدرسة لمنسوبي المدرسة الهدف من التدريب بطرق ابتكارية  3

 2 عالية  1.031 3.97 يهيئ قائد المدرسة بيئة تدريبية بطرق ابتكارية 1

 3 عالية  1.021 3.96 يشارك منسوبي المدرسة قائد المدرسة وضع أهداف التدريب بطرق ابتكارية  2

يشارك منسوبي المدرسة قائد المدرسة وضع استراتيجيات تطوير مهاراتهم   4

 بطرق ابتكارية

 4 عالية  0.986 3.94

  عالية  0.928 3.96 المتوسط العام 

قادة المدارس بمنطقة جازان يمارســـون مهارات تطوير منســـوبي  من الجدول الســـابق يتبين أن أفراد عينة البحث من 
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(  3(، كما تبين أن أكثر هذه الممارسـات يتمثل في العبارة رقم )3.96بمتوسـط )عالية،   ابتكارية بدرجةالمدرسـة بطرق 

رجة  وهي )يوضــح قائد المدرســة لمنســوبي المدرســة الهدف من التدريب بطرق ابتكارية(، في المرتبة )األولى(، وبد 

عالية، ويرجع ذلك إلى أهمية التدريب في تنمية مهارات العاملين، وبالتالي ضــرورة تلك األهداف بطريقة مبتكرة تعمل 

 على زيادة دافعية منسوبي المدرسة نحو االلتحاق بهذه الدورات التدريبية واالستفادة منها.

( رقم  العبارة  في  يتمثل  الممارسات  هذه  أقل  أن  حين  )يش4في  وهي  وضع  (  المدرسة  قائد  المدرسة  منسوبي  ارك 

استراتيجيات تطوير مهاراتهم بطرق ابتكارية( في المرتبة الرابعة واألخيرة، وبدرجة عالية، ويرجع ذلك إلى ان قائد  

المدرسة بعد توضيح الهدف من التدريب لمنسوبي المدرسة يقوم منفردا بوضع استراتيجيات تطوير منسوبي المدرسة 

( حيث أظهرت عبارة تشجيع المعلمين على تطوير مهاراتهم في 2015ي ذلك.. وتتفق مع دراسة خليفة )وال يشركهم ف

 المرتبة األخيرة.  

 سادساً: مجال تطوير بيئة المدرسة بطرق ابتكارية: 

تنازلياً (: استجابات أفراد عينة البحث على عبارات مجال تطوير بيئة المدرسة بطرق ابتكارية مرتبة 10جدول رقم ) 

 حسب المتوسط الحسابي

المتوسط  العبارة  م

 الحسابي* 

االنحراف 

 المعياري 

درجة 

 الممارسة 

 الرتبة

يشجع قائد المدرسة العالقات اإلنسانية بين منسوبي   5

 المدرسة

 1 عالية جداً  0.745 4.62

يمكن قائد المدرسة منسوبي المدرسة من التنافس   4

 المدرسة بطرق ابتكارية لتعزيز بيئة 

 2 عالية  0.864 4.17

 3 عالية  0.885 4.16 يهيئ قائد المدرسة مناخ يشجع على االبتكار المدرسي 1

يشرك منسوبي المدرسة قائد المدرسة في تطوير بيئة  3

 المدرسة االبتكارية 

 4 عالية  0.921 4.15

 5 عالية  0.926 4.09 الحديثة يجهز قائد المدرسة مرافق المدرسة بالتقنية  2

  عالية جداً  0.747 4.24 المتوسط العام 

قادة المدارس بمنطقة جازان يمارسون مهارات تطوير بيئة المدرسة من الجدول السابق يتبين أن أفراد عينة البحث من  

( وهي )يشجع  5(، وأن أكثر هذه الممارسات يتمثل في العبارة رقم ) 4.24بمتوسط )بطرق ابتكارية بدرجة عالية جداً،  

ويرجع ذلك إلى أهمية  قائد المدرسة العالقات اإلنسانية بين منسوبي المدرسة(، في المرتبة )األولى( بدرجة عالية جداً،  

أن يسود جو من التعاون بين منسوبي المدرسة وأن يعمل جميع منسوبي المدرسة بروح الفريق ودوره في تجويد مستوى  

( وهي )يجهز قائد 2األداء المدرسي وتطويره بشكل ابتكاري، في حين أن أقل هذه الممارسات تمثل في العبارة رقم )

ة الحديثة( في المرتبة الخامسة واألخيرة، وبدرجة عالية، ويرجع أسباب ضعف العبارة المدرسة مرافق المدرسة بالتقني

)يجهز قائد المدرسة مرافق المدرسة بالتقنية الحديثة( الى الصعوبة التي يواجها قائد المدرسة لتجهيز مرافق المدرسة 

كل الوسائل الحديثة الالزمة للمدرسة و التي  (في عبارة يوفر المدير  2019بالتقنيات الحديثة و تتفق مع دراسة القرعان ) 

( حيث جاءت عبارة يناقش المرؤوسين في اختيار الحلول 2020جاءت في المرتبة العاشرة، و تختلف مع دراسة عواد ) 

االبتكارية من بين البدائل المقترحة ، و يعزى ذلك الى أهمية اشراك منسوبي المدرسة في اختيار البدائل من اجل تطوير  

 عمل التعليمي.ال

نتائج الـسؤال الثاني: ما هي المعوقات التي تصـادف قادة المدارس بمنطقة جازان أثناء ممارـسة القيادة االبتكارية من 

 وجهة نظر قادة المدارس؟

االبتكارية،  بتحليل نتائج االســتبانة الخاصــة بالمعوقات التي تصــادف قادة المدارس بمنطقة جازان أثناء ممارســة القيادة 

 أشارت عينة الدراسة إلى أن أكثر هذه المعوقات تأثيراً يتمثل فيما يلي:

  كثرة األعباء الملقاة على عاتق قائد المدرسة وخاصة األعباء التي ليست من صميم عمله
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 اختالف االفكار والقدرات بين منسوبي المدرسة والخوف من التغيير 

 والدروس التعليمية والتعاون بين أفراد الفريق في المدرسة.   األدوات واألجهزة التعليمية البرامج

 ضعف توافر الوسائل التي تسمح لالبتكار وقلة التعاون بين أفراده واألسرة والمجتمع.

 إغراق قائد المدرسة ببيروقراطية مملة من عوائق تطبيق القيادة االبتكارية  

 ساهال منهم وافتقار البعض لمهارات الذكاء العاطفي واالجتماعي  افتقار بعض القادة لتطبيق الدورات الميسرة للعمل ت

 عدم وجود تحفيز من مكاتب التعليم للقادة واالخذ بآرائهم التطويرية بعين االعتبار 

 التركيز على الحضور لمقر العمل وال ينظر للمخرج النهائي والتقدم والتطوير الحاصل

 قلة الدافعية لدى بعض العاملين  

 االفتقار للخبرة والدعم المعنوي والنفسي 

ــد، واليحيى،   ــة )الراشـ ــلت إلى أن هناك العديد من المعوقات اإلدارية 2020واتفقت هذه النتيجة مع دراسـ ( التي توصـ

 واألكاديمية التي تحد من ممارسة ابعاد القيادة االبتكارية في الكلية.

تحليل نتائج الســـؤال الثالث: ما التصـــور المقترح لتطوير ممارســـات قادة المدارس بمنطقة جازان في ضـــوء القيادة 

 االبتكارية من وجهة نظر قادة المدارس؟ 

لإلجابة على هذا السؤال تم بناء تصور مقترح لالرتقاء بممارسات قادة المدارس بمنطقة جازان في ضوء القيادة االبتكارية  

نها وتطويرها، وتم بناء التصور المقترح من خالل االطالع على اطاري البحث النظري والميداني، وبناء التصور  وتحسي

 في جدول يحتوي على مجاالت القيادة االبتكارية وأهدافها والبرامج واألنشطة لتنفيذها ومؤشرات األداء لتحقيقها.  

و البرامج واألنشطة واألهداف  المقترح  التصور  المدارس  ويتضمن  قادة  تطوير ممارسات  الى  تهدف  التي  المؤشرات 

 بمنطقة جازان في ضوء القيادة االبتكارية والتي جاءت على النحو التالي: 

: ويهدف هذا المجال الى تحسين قدرة قادة المدارس على التفكير االبتكاري من  أوال: التفكير االبتكاري لقائد المدرسة 

ر االبتكاري كبرامج لتحقيق الهدف من هذا المجال، ويمكن االستفادة من مراكز التدريب خالل برامج التدريب على التفكي

 ذات خبرة في مجال التفكير االبتكاري من اجل تدريب قادة المدارس على ذلك. 

تكاري  يهدف هذا المجال الى تحسين مهارة قائد المدرسة في عملية التخطيط االب  ثانيا: التخطيط االبتكاري لقائد المدرسة:

ويتم ذلك من خالل برامج تدريب تركز على تدريب القادة على التخطيط بصورة ابتكارية، وكذلك انشاء مركز للتخطيط  

االبتكاري داخل المدرسة مزود ببرامج الكترونية تساهم في جمع المعلومات وترتيبها وتحليلها وتحديد المستهدفات من 

 ية الى خطط ابتكارية تشغيلية من اجل تحقيق أهداف المدرسة.التخطيط والمنفذون وتحويل الخطط االبتكار 

ابتكارية:  بطريقة  المدرسية  بالبيئة  االتصال  بالبيئة    ثالثا:  والتواصل  االتصال  مهارة  تعزيز  الى  المجال  هذا  يهدف 

ا عملية  تسهل  بالمدرسة  خاصة  الكترونية  منصة  انشاء  خالل  من  ذلك  ويتم  وجديدة  حديثة  بطريقة  التصال المدرسية 

 بالمدرسة وتحتوي هذه المنصة على مجموعة من المعلومات والتعريفات عن المدرسة وطرق االتصال بها. 

يهدف هذا المجال الى تعزيز قدرات قادة المدارس على اتخاذ القرار الصحيح بصورة    رابعا: اتخاذ القرار بطرق ابتكارية:

تخاذ القرار لقادة المدارس مرتبطة ببرامج التدريب على التفكير  ابتكارية من خالل برامج تدريب لتنمية القدرة على ا

االبتكاري ولتحقيق الهدف من هذا المجال يجب اعداد حقائب تدريبية وبرامج تحاكي العمل اليومي لقائد المدرسة من  

 اجل تدريبة على كيف؟ ومتى؟ يتم اتخاذ القرار.

: ويهدف هذا المجال الى تطوير منسوبي المدرسة والرفع من كفاءتهم ابتكاريةخامسا: تطوير منسوبي المدرسة بطرق 

شراكات  وعقد  وتسويقه  االبتكار  مجاالت  في  والمعلمين  المدارس  قادة  تطوير  برامج  خالل  من  واإلدارية  االكاديمية 
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تكرين وتحفيزهم وتذليل مجتمعية من اجل تمويله، وكذلك من خالل برنامج رعاية المبتكرين والذي يهدف الى دعم المب

 الصعاب عليهم من اجل تقديم ما هو جديد ومميز. 

ويهدف هذا المجال الى تطوير بيئة المدرسة لتصبح بيئة ابتكارية من    سادسا: تطوير بيئة المدرسة بطرق ابتكارية:

عاية وبلورة األفكار خالل انشاء مركز لالبتكار داخل المدرسة ووضع اليات مناسبة لتفعيله ويهدف هذا المركز الى ر

جائزة  انشاء  وكذلك  متنوعة،  وذو خبرات  متخصص  فريق عمل  من خالل  التنفيذ  ثم وضعها موضع  ومن  اإلبداعية 

 المدرسة السنوية لالبتكار لتحفيز المبتكرين. 

( إجراءات تنفيذ التصور )يتضمن التصور المقترح البرامج واألنشطة واألهداف لتطوير ممارسات 12جدول رقم ) 

 قادة المدارس بمنطقة جازان في ضوء القيادة االبتكارية الموضحة في الجدول التالي(: 

 مؤشرات األداء  البرامج واألنشطة  الهدف العام  المجال

التفكير االبتكاري  

 لقائد المدرسة 

تحسين قدرة قادة 

المدارس على التفكير  

 االبتكاري 

برامج التدريب على التفكير 

 االبتكاري.  

نسبة البرامج االبتكارية في القيادة الى 

 البرامج التقليدية. 

التخطيط االبتكاري 

 لقائد المدرسة  

تحسين مهارة  

التخطيط االبتكاري  

 لقادة المدارس 

برامج التدريب على 

 التخطيط االبتكاري.  

انشاء مركز للتخطيط  

 االبتكاري في المدرسة.

دد برامج التخطيط االبتكارية الى ع

 البرامج التقليدية. 

نسبة تنفيذ الخطط االبتكارية مقارنة  

 بإجمالي الخطط. 

االتصال بالبيئة  

المدرسية بطريقة  

 ابتكارية   

تعزيز مهارة االتصال  

 بالبيئة المدرسية 

انشاء منصة الكترونية  

خاصة بالمدرسة لالتصال  

 والتواصل بها. 

المستفيدين من خدمات المنصة  عدد 

مقارنة اجمالي عمليات االتصال 

 والتواصل المدرسي. 

اتخاذ القرار 

 بطريقة ابتكارية 

تعزيز قدرات قادة  

المدارس على اتخاذ 

 القرار

برامج لتنمية قدرات قادة  

 المدارس على اتخاذ القرار 

نسبة اتخاذ القرارات بطريقة ابتكارية  

 ذة. الى جميع القرارات المتخ

تطوير منسوبي 

المدرسة بطرق  

 ابتكارية 

تطوير منسوبي 

المدرسة بصورة  

 ابتكارية 

برامج تطوير منسوبي  

المدرسة في مجاالت 

 االبتكار.

 برامج رعاية المبتكرين. 

نسبة البرامج التطويرية لمنسوبي 

المدرسة في مجاالت االبتكار الى 

 البرامج التقليدية. 

عدد البرامج الداعمة للمبتكرين الى  

 اجمالي البرامج  

تطوير بيئة  

المدرسة بطرق  

 ابتكارية 

تطوير البيئة المدرسية  

 لتصبح بيئة ابتكارية 

انشاء مركز لالبتكارات  

 داخل المدرسة. 

جائزة المدرسة التشجيعية  

 لالبتكار  

عدد االبتكارات التي انتجت داخل  

 المدرسي.مركز االبتكارات 

نسبة تحفيز المبتكرين الى اجمالي 

 عدد الحوافز المدرسية.

 متطلبات تطبيق التصور المقترح:

تثمار الحقيقي في العملية التعليمية والمقصـود بالمتطلبات البـشرية المنفذون  متطلبات بـشرية:   فالموارد البـشرية هي االـس

ــرفين والمدربين   ــور المقترح من المشـ ــور وهم قادة المدارس بتعليم  للتصـ ــتهدفون من تنفيذ هذا التصـ التربويين والمسـ
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ــات ـقادة الـمدارس بـما يتالءم مع متطلـبات التطوير وـكذـلك  ـجازان ـلذا يـجب االهتـمام بتطوير ـقدرات ومـهارات ومـمارســ

 تكوين فرق العمل وتوفير واستقطاب موارد بشرية مؤهلة لتدريب منسوبي المدرسة.

فالثورة المعلوماتية والتغيرات المصــاحبة لها تحتاج الى نمط قيادي جديد يتكيف مع هذه وتكنولوجية:  متطلبات معرفية  

ــول عليها لقادة المدارس، وكذلك تجهيز   ــهيل الوصـ ــريعة. ويكون دور وزارة التعليم توفير المعرفة وتسـ التغيرات السـ

 يل لعملية االتصال والتواصل. مرافق المدرسة بالتقنية الحديثة، وتوفير شبكة اتصال، واعداد دل

ذ التغييرات وذـلك من خالل تهيـئة مراكز الـتدرـيب ومراكز متطلـبات ـمالـية:   التطوير يحـتاج الى دعم ـمالي من اـجل تنفـي

أخرى لالبتكار وتوفير المتطلبات التي تحتاج اليها عملية التطوير كعقد الشـــراكات المجتمعية وتوفير اليات الســـتقطاب  

رية والمتطلبات المعرفية والتكنولوجية والمتطلبات  رأس المال لتنف يذ البرامج التدريبية وللتحفيز. وترتبط المتطلبات البـش

المالية بعالقة تكاملية، حيث أن المتطلبات البشــــرية تحتاج الى المتطلبات المعرفية والتكنولوجية والمتطلبات المالية من 

ب المدربين ،و المتطلبات المعرفية و التكنولوجية تحتاج الى المتطلبات اجل التطوير المهني للكوادر البشـرية ،واسـتقطا

المالية لتسـهيل الوصـول للمعارف ،و في التدريب ، وفي تزويد المدرسـة بالتقنية الحديثة واالتصـال ،وفي انشـاء مراكز 

رية مبتكرة وهذا ما اوصـت به   رية كتوفير كوادر بـش ة الـسالمي )للتخطيط ،واالبتكار ، فالمتطلبات البـش ( ،  2019دراـس

ــة كال من : خليفة ) ــت دراسـ ( ،  2015تحتاج الى تزويدها بالمعارف و المهارات من خالل التطوير المهني و قد اوصـ

(  Karsantik,2021كارسانتك)( ،  2020( عواد )2020( ، البنا )2019( ، القرعان )2018( ، غنيم )2015حرز هللا )

 التقنية الحديثة و شبكات االتصال . بتدريب القادة و تجهيز المدارس ب

 اليات تطبيق التصور المقترح: 

 موافقة ادارة التعليم بمنطقة جازان على تنفيذ التصور المقترح وتوجيه وحدة التدريب باإلدارة للقيام بالمهمة.  

 توفير اإلمكانات المادية االزمة لتنفيذ التصور المقترح.  

 اعطاء الوقت الكافي والمناسب لتطبيق التصور المقترح. 

 تفرغ القائمين على تنفيذ التصور المقترح والمستهدفين من تنفيذ التصور المقترح.  

  تنفيذ برامج وأنشطة التصور المقترح عن طريق: ورش العمل، والدورات التدريبية، والحقائب االلكتروني، وحلقات  

 توصيات البحث: 

 تدوير منصب القيادة المدرسية وفق فترات زمنية محددة لتهيئة بيئة عمل ابتكارية واكتساب مهارات جديدة

 ج التدريب للمهارات االبتكارية لقادة المدارس. العمل على تبني أنظمة التطوير المهني وبرام 

 العمل على تبني منظومة الدعم والتحفيز المادي والمعنوي المقدم لقادة المدارس.

 تجهيز البيئة المدرسية بالتقنيات الحديثة التي تدعم القيادة االبتكارية وتنمي مهاراتها لدى منسوبي المدرسة.

 ارية في كل مدرسة.إنشاء مركز لتوليد األفكار االبتك

 إشراك منسوبي المدرسة في اختيار البديل األنسب عند اتخاذ القرار.

 منح الممارسات االبتكارية المزيد من الدعم االعالمي لنشر ثقافة االبتكار في المجتمع.

 اشراك منسوبي المدرسة في وضع استراتيجيات تطوير مهاراتهم بطرق ابتكارية.

 ع منسوبي المدرسة خارج أوقات العمل بطرق ابتكارية. حث القادة على التواصل م
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 المراجع: 

 : أوالً: المراجع العربية

، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب  1(. التفكير االبتكاري واإلبداعي طريقك الى التميز والنجاح، ط 2012أبو النصر، مدحت محمد. )

 والنشر. 

(. أثر ممارسة القيادة التربوية بالمدارس االهلية على تنمية االبداع لدى المعلمين: دراسة تطبيقية على  2018أبو حسين، أسعد صبحي. )

 .  325-292(، 1)33عينة من مدارس التعليم بالرياض، مجلة كلية التربية، جامعة المنوفية، 

يري المدارس الثانوية للقيادة االبتكارية وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى (. درجة ممارسة مد2018أبو عيشة، فاطمة خالد نمر. )

 .  81-1المعلمين في محافظة الزرقاء، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الهاشمية، األردن، 

ها بجودة األداء المدرسي من وجهة نظر (. درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة االبتكارية وعالقت 2020البنا، دعاء جميل محمد. )

 المعلمين، رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية، جامعة ال البيت، األردن. 

(. درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى القادة التربويين وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة 2016جبريني، سماح حسن علي. )

قسام األكاديميين في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية  نظر عمداء الكليات ورؤساء األ

 في نابلس، فلسطين. 

(. درجة ممارسة القادة اإلداريين في المديرية العامة للتربية والتعليم في  2014الجرايدة، محمد سليمان، والجهوري، بدرية خلفان. )

 . 586 -571(، 3) 8للقيادة االبتكارية، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، سلطنة عمان 

 ، أسك زاد 1(. التفكير الناقد والطموح للموهوبين، ط2019الجمال، محمد عاطف. )

(. واقع ممارسة القيادة االبتكارية في الجامعات السعودية واستراتيجية تطويرها، رسالة دكتوراه، كلية 2017الحارثي، مفلح حمود. )

 التربية، جامعة الملك خالد.  

العربية للعلوم  (. دور التخطيط في تطوير أداء معلم الكبار وفق مهارات القرن الحادي والعشرين، المجلة 2021الحازمي، الحسن علي. )

 . 70-51(، ص 19)5التربوية والنفسية ،

الجامعة من  2019الحجاج، حرب خلف. ) الحكومية في تربية لواء  الثانوية  المدارس  االبتكارية لدى مديري  القيادة  (. درجة ممارسة 

 . 139-116(، 6، )27وجهة نظرهم ومعلميهم، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، 

(. درجة ممارسة القيادة االبتكارية لدى مديري المدارس الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها  2015حرز هللا، ماجد عبد الكريم. )
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 واقع تطبيق استراتيجية إدارة المواهب لدى مديري ومشرفي المدارس

The Reality of Applying the Talent Management Strategy for School Principals  

and Supervisors 

            (2) الجاسمد. فاطمة                                                                    (1) العنزيحمد عساف  عبلةد. 

 مملكة البحرين  -جامعة الخليج العربي بأستاذ مشارك                                  دولة الكويت -وزارة التربية  -معلمة 

Email: abla.e@hotmail.com 

 المخلص

ومشرفي        مديري  لدى  المواهب  إدارة  استراتيجية  استخدام  تطبيق  واقع  على  التعرف  الى  الحالي  البحث  يهدف 

في   التباين  االجتماعي وسنوات  المدارس، وكشف  والنوع  الوظيفة  لمتغيرات  وفقا  المواهب  ادارة  استراتيجية  استخدام 

الخبرة ونوع المدرسة، وتم استخدام المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من بعض مدراء ومدراء مساعدون، ومشرفين  

استبيان من اعداد الباحثة،    (. وجمعت البيانات عن طريق110مدارس في مراحل تعليمية مختلفة، حيث بلغ عددهم ) 

وأظهرت النتائج أن استخدام استراتيجية ادارة المواهب متحقق، كما بينت النتائج وجود تباين في درجة تحقق استخدام  

استراتيجية ادارة المواهب تعزي لمتغيرات: النوع االجتماعي، سنوات الخبرة، ونوع المدرسة، وقد خلصت الدراسة الى 

ات منها تطوير قدرات وامكانيات المدراء من خالل الدورات والمؤتمرات للتعرف على كل جديد مجموعة من التوصي

 في مجال إدارة المواهب.

 مديري المدارس –استراتيجية ادارة المواهب الكلمات الدالة: 

Abstract 

The current research aims to identify the reality of applying the use of talent management 

strategy among school principals and supervisors, and to reveal the discrepancy in the use 

of talent management strategy according to job variables, gender, years of experience and 

school type. The descriptive curriculum was used, and the research sample consisted of 

some managers, assistant managers, and school supervisors at different educational 

stages, where their number reached (110). The data was collected through a questionnaire 

prepared by the researcher, and the results showed that the use of the talent management 

strategy was achieved, and the results showed a discrepancy in the degree to which the 

use of the talent management strategy was achieved due to the following variables: 

gender, years of experience, and school type. The study concluded with a set of 

recommendations, including developing the capabilities and capabilities of managers 

through courses and conferences to learn about everything new in the field of talent 

management . 

Keywords: talent management strategy-school principals 
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 المقدمة: 

وتنمية   المواهب  إدارة  في  االستثمار  هذا  وتجسد  البشرية،  بمواردها  بينها  فيما  وتتنافس  العالم  دول  تستثمر 

الموظفين، ومن هنا انبثقت استراتيجية إدارة المواهب التي تقوم على اجتذاب الموظف الكفء وحسن اختياره واكتشاف  

ومن ثم تطورت استراتيجية إدارة المواهب وأصبحت نظاما يطبق في اإلدارات  مواهبه والحفاظ عليه من األولويات،  

(. لقد شهدت السنوات الماضية  2011والمؤسسات كأحد استراتيجيات التطوير والتغيير )مؤتمر إدارة المواهب المتكاملة،  

ة على النظام، والتأكد من سير اتجاها جديدا في االدارة المدرسية، فلم يعد هدفها مجرد تسيير شؤون المدرسة والمحافظ

المدرسة وفق الجدول الموضوع فقط، بل برزت اتجاهات جديدة تمحورت حول العناية بكل المجاالت ذات الصلة بالعملية 

والقدرات   المهارات  بتحديد  وتهتم  الموهوبين  موظفيها  مع  التعليمية  المؤسسة  تعامل  تسهل  المواهب  فإدارة  التربوية، 

 (Barney & Erasmus, 2017(يفة وتناسبها مع الوظ 

 مشكلة البحث

( هي ثاني أهم مؤثر على تعليم التلميذ بعد التدريس في  2015تعتبر القيادات المدرسية كما أشار لذلك الثبيتي )

العاملين.  الفصل، وقادة المدارس هم من يرتقي بالتعليم بصورة غير مباشرة وبأقصى فعالية من خالل تأثيرهم على تحفيز  

رغم ذلك كله إال أن نتائج الدراسات العلمية كشفت عن وجود العديد من الصعوبات في هذا المجال وكذلك قلة الدراسات 

إدارة   استراتيجية  تطبيق  واقع  التعرف على  الى  يهدف  بحث علمي  الباحثة  لذلك ستجري  الموضوع  هذا  تناولت  التي 

 المواهب لدى مديري ومشرفي المدارس. 

 البحث: ِ أهداف

 تسعى الباحثة الى تحقيق األهداف التالية: 

 التعرف على واقع تطبيق استراتيجية إدارة المواهب لدى مديري ومشرفي المدارس. .1

 التعرف الى االختالف الذي يرجع للنوع االجتماعي وسنوات الخبرة ونوع المدرسة لدى مديري ومشرفي المدارس.  .2

 أهمية البحث: 

مجال إدارة المواهب حيث انه االتجاه األحدث في مجال إدارة التعليم العام وفقاً، وكذلك تظهر أهمية البحث في  

إدارة  تطبيق  واقع  استكشاف  والدراسات في مجال  البحوث  في  النسبية  الندرة  وتقليل  العلمي  االحتياج  اإلسهام في سد 

 المواهب لدى مديري ومشرفي المدارس في النظام التعليمي في الكويت، 

 ات البحث:مصطلح

 استراتيجية ادارة المواهب: 

يقصد باستراتيجية إدارة المواهب بأنها العمليات التي تهتم بالعاملين في المدارس ذو المهارات العالية، واستثمار مواهبهم  

 ستمر.في تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية، والقيام بعمليات التطوير وإدارة األداء، وتوفر لهم سبل الترقي الوظيفي الم 

 وتعرف إجرائياً: بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس استراتيجية إدارة المواهب المعد في هذا البحث.

 منهج وعينة البحث: 

استخدم المنهج الوصفي نظرا لكونه المنهج المالئم.  وتمثلت عينة البحث من مدراء ومشرفي المدارس والبــالغ عددهم 

 ساعد، ومشرف، في مدارس محافظة االحمدي التعليمية. ( من مدير، ومدير م110)
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 أداة البحث: 

صممت الباحثة استبانة خاصة لهذا البحث بغرض الوقوف على رأي مجتمع البحث حيال واقع تطبيق مفهوم 

األدب النظري  واستراتيجيات إدارة المواهب في الميدان التربوي، وهي عبارة عن اثنان وثالثين فقرة، وفقاً لما دل عليه 

في مجال إدارة المواهب، وتم عرضها وتحكيمها من قبل أساتذة متخصصين في الموهبة. ويشتمل المقياس على سبعة  

أبعاد وهي البعد األول: الوعي بإدارة المواهب، والبعد الثاني: تحديد وتمييز الموهوبين، البعد الثالث: تطوير اآلخرين،  

ابية، البعد الخامس: توليد عمل وتحدي )تفويض(، البعد السادس: المنح والمكافآت، البعد  والبعد الرابع: بناء عالقات إيج

 السابع، التوازن بين الحياة والعمل، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبانة. 

 صدق أداة الدراسة:

 اخلي ألداة الدراسة. الصدق الظاهري وكذلك صدق االتساق الد  تم استخدام

 . 1جدول 

 معامل ارتباط بيرسون ألبعاد استبانة استراتيجية ادارة المواهب 

 

 

 

 

 

 

 

 

  **

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) . 

( وبذلك يعتبر المقياس صادقاً لما 0.01عند مستوى معنوية )الذي يتبين من الجدول أن معامالت االرتباط المبنية دالة  

 وضع لقياسه 

 ثبات المقياس: 

 ( Cronbach Alphaتم حساب ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ )

 

 

 

 

 

)sig الداللة )    ابعاد المقياس معامل ارتباط بيرسون  

0.000  **884 .  الوعي بإدارة المواهب  

 تعرف وتحديد الموهوبين  **627. 0.000

 تطوير االخرين  **592. 0.000

 بناء عالقات ايجابية  **408. 0.000

 توليد عمل وتحدي)تفويض(  **428. 0.000

 المنح والمكافئات  **392. 0.000

 التوازن بين العمل والحياة  **404. 0.000
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 2جدول 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اداة البحث 

 ابعاد المقياس عدد الفقرات معامل الفا

المواهب الوعي بإدارة  5 0.765  

 تعرف وتحديد الموهوبين  6 0.740

 تطوير االخرين  5 0.797

 بناء عالقات ايجابية  4 0.723

 توليد عمل وتحدي)تفويض(  4 0.817

 المنح والمكافئات  4 0.851

 التوازن بين العمل والحياة  4 0.815

 الدرجة الكلية 32 0.939

( وهو  0.6معامل ألفا للمقياس المستخدم في البحث كانت جميعها أكبر من )تشير النتائج الظاهرة في الجدول إلى أن قيم 

 (. 0.939الحد االدنى المقبول لمعامل ألفا، وبالتالي يمكن القول بأن المقياس المستخدم يتمتع بثبات داخلي عالي حيث بلغ ) 

 : عرض النتائج ومناقشتها

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث األول: 

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على: ما هو واقع تطبيق استراتيجية ادارة المواهب لدى مديري المدارس؟ تم حساب 

تم   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المدراء والمشرفين على تطبيق استراتيجية ادارة المواهب، 

 ( للمقارنة بين المتوسطات الحسابية كما موضح بالجدول.One Sample t–testللعينة الواحدة ) tاستخدام اختبار 

3جدول   

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المدراء والمشرفين على تطبيق استراتيجية ادارة المواهب 

Sig t  قيمة 
درجات 

 الحرية 

االنحراف  

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 ابعاد المقياس

 الوعي بإدارة المواهب  4.697 . 321 108 55.10 . 000

 تعرف وتحديد الموهوبين  4.587 . 393 108 42.07 . 000

 تطوير االخرين  4.407 . 540 108 27.16 . 000

 بناء عالقات ايجابية  4.665 . 388 108 44.78 . 000

 توليد عمل وتحدي)تفويض(  4.463 . 554 108 27.54 . 000

 المنح والمكافئات  4.626 . 478 108 35.49 . 000

 التوازن بين العمل والحياة  4.490 . 523 108 29.72 . 000

.( وهو يفوق 303( وانحراف معياري )4.90يتبين من الجدول أنه بلغ المتوسط الحسابي لدرجة تطبيق االستراتيجية )

المتوسطين دال احصائيا حيث بلغت قيمة االختبار  ( أن الفرق بين  t( وأشارت نتائج اختبار )3قيمة المتوسط الفرضي ) 

(t=65.52( وكان مستوى الداللة )مناقشة نتائج السؤال االول 0.05( وواقل من مستوى الداللة )0.000 .) 
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ثم تاله بناء عالقات إيجابية، وجاء بعد المنح   بإدارة المواهب جاء في المرتبة األولى،  النتائج ان بعد الوعي  أظهرت 

ات في المرتبة الثالثة، ثم تعرف وتحديد الموهوبين رابعاً، ثم التوازن بين العمل والحياة جاء في المرتبة الخامسة، والمكافئ

المؤسسات   أن  إلى  ذلك  الباحثة  وتعزو  األخيرة.  المرتبة  في  اآلخرين  تطوير  وجاء  وتحدي،  عمل  توليد  جاء  وسادساً 

ة المواهب البشرية، وذلك من خالل ارتفاع قيمة المتوسط الحسابي لمعظم  التعليمية تهتم بالمتطلبات األساسية لنظام إدار

الفقرات التابعة لهذا المجال، مثل تحديد المدرسة للمعارف والمهارات ألي وظيفة ووضع معايير تمييز بين الموظفين، 

ا الوظيفي  المسار  إلى وضوح  باإلضافة  أي وظيفة،  لشاغل  والمواصفات  الواضح  الوظيفي  أداة والوصف  يعتبر  لذي 

 ( 2011أساسية من متطلبات نظام إدارة المواهب. كما وضح السويدان ) 

 النتائج المتعلقة بسؤال البحث الثاني 

لإلجابة عن سؤال البحث الثاني الذي ينص على: هل هناك اختالف يرجع الى النوع االجتماعي وسنوات الخبرة 

 وفيما يلي توضيح النتائج.ونوع المدرسة لدي مديري ومشرفي المدارس؟ 

أوال: التباين في واقع تطبيق استراتيجية ادارة المواهب وفقا الستجابات المديرين والمشرفين في ضوء النوع االجتماعي  

تم استخدام اختبار   ثم  للعينات    tتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المديرين المشرفين، 

 .للمقارنة بين المتوسطات الحسابية كما هو موضح بالجدول (Independent Sample t – testالمستقلة )

 4جدول 

 للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق في استجابة المديرين في ضوء النوع االجتماعي  tنتائج اختبار 

أبعاد استراتيجية إدارة  

 المواهب 

 اناث ذكور 

 tقيمة 
الداللة 

 المشاهدة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 0.96 - 04. 3.21 4.69 3.25 4.69 الوعي بإدارة المواهب 

 0.27 - 1.10 341. 4.62 455. 4.53 تعرف وتحديد الموهوبين 

 0.08 - 1.71 508. 4.48 571. 4.30 تطوير االخرين 

 0.15 1.42 356. 4.71 423. 4.60 بناء عالقات ايجابية 

عمل   توليد 

 وتحدي)تفويض( 
4.33 .587 4.55 .513 2.15 - 0.33 

 0.09 - 1.69 422. 4.69 536. 4.53 المنح والمكافآت 

 0.10 - 1.61 491. 4.55 556. 4.39 التوازن بين العمل والحياة 

Sig   (0.09  )انه توجد فروق دالة احصائيا في بعد المنح والمكافآت لصالح االناث حيث بلغت    4اظهرت نتائج جدول  

وتعزى هذه النتيجة إلى أن التعزيز المادي الالئق والمناسب من حوافز ومكافآت تشجيعية، يزيد من   0.1وهي دالة عند 

 (. 2011كاملة )السويدان، الدافعية لإلنجاز في العمل ويشعرها بالمسؤولية ال

 ثانيا: التباين في واقع تطبيق استراتيجية ادارة المواهب وفقا الستجابات المديرين في ضوء نوع المدرسة 
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 5جدول 

 للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق في استجابة المديرين والمشرفين في ضوء نوع المدرسة  tنتائج اختبار 

أبعاد استراتيجية إدارة  

 المواهب 

 خاص عام 

 tقيمة 
الداللة 

 المشاهدة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

 . 27 - 1.10 28. 4.75 33. 4.67 الوعي بإدارة المواهب 

 . 46 - .73 44. 4.63 37. 4.56 تعرف وتحديد الموهوبين 

 . 76 - .29 51. 4.43 55. 4.39 تطوير االخرين 

 . 10 - 1.62 32. 4.75 40. 4.62 بناء عالقات ايجابية 

 . 55 . 59 59. 4.41 53. 4.48 توليد عمل وتحدي)تفويض( 

 . 39 - .86 46. 4.68 48. 4.60 المنح والمكافئات 

 . 54 . 61 62. 4.43 47. 4.51 التوازن بين العمل والحياة 

نوع  في ضوء  المواهب  ادارة  استراتيجية  تطبيق  واقع  في  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الجدول  نتائج  تبين 

المالية   اإلمكانات  ونوع  حجم  في  واالختالف  التفاوت  أن  إلى  النتيجة  هذه  وتعزى  والصالحيات المدرسة.  والبشرية 

 الممنوحة لكل القيادات التربوية ال تختلف من مدرسة ألخرى. 

 ثالثا: التباين في واقع تطبيق استراتيجية ادارة المواهب وفقا الستجابات المديرين في ضوء سنوات الخبرة 

خبرة، ثم تم استخدام اختبار  تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المديرين في ضوء سنوات ال

( للتحقق من داللة الفروق الحاصلة بين المتوسطات الحسابية كما هو  One Way ANOVAتحليل التباين األحادي )

 موضح بالجدول. 

 6جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة المديرين والمشرفين في ضوء سنوات الخبرة 

أبعاد استراتيجية إدارة  

 المواهب 

 سنوات  10أكثر من  سنوات  10الى  5من  سنوات  5أقل من 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

 . 34 4.66 . 31 4.74 . 17 4.80 الوعي بإدارة المواهب 

 . 38 4.59 . 46 4.59 . 35 4.56 الموهوبين تعرف وتحديد 

 . 55 4.41 . 53 4.46 . 50 4.26 تطوير االخرين 

 . 34 4.68 . 42 4.66 . 54 4.52 بناء عالقات ايجابية 

 . 46 4.52 . 77 4.23 . 58 4.43 توليد عمل وتحدي)تفويض( 

 . 41 4.66 . 63 4.54 . 55 4.52 المنح والمكافئات 

 . 50 4.53 . 53 4.44 . 58 4.27 التوازن بين العمل والحياة 
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7جدول   

استراتيجية إدارة المواهب إنتائج اختبار التباين بين المجموعات لمقياس   

أبعاد استراتيجية إدارة  

 المواهب 
 مصدر التباين 

مجموع  

مربعات  

 التباين

درجات 

 الحرية 

متوسط  

مربعات  

 التباين

الداللة 

 المشاهدة

 . 32 . 11 2 . 23 المجموعات بين  الوعي بإدارة المواهب 

  . 10 106 10.93 داخل المجموعات  

 . 98 . 00 2 . 00 بين المجموعات  تعرف وتحديد الموهوبين 

  . 15 106 16.75 داخل المجموعات  

 . 58 . 15 2 . 31 بين المجموعات  تطوير االخرين 

  . 29 106 31.28 داخل المجموعات  

 . 38 . 14 2 . 28 المجموعات بين  بناء عالقات ايجابية 

  . 15 106 15.99 داخل المجموعات  

 . 10 . 70 2 1.40 بين المجموعات  توليد عمل وتحدي)تفويض( 

  . 30 106 31.82 داخل المجموعات  

 . 44 . 18 2 . 37 بين المجموعات  المنح والمكافئات 

  . 23 106 24.32 داخل المجموعات  

 . 22 . 40 2 . 81 المجموعات بين  التوازن بين العمل والحياة 

  . 27 106 28.80 داخل المجموعات  

.( المقابلة الختبار" التباين األحادي " أكبر من مستوى  Sigتبين أن القيمة االحتمالية ) 7من النتائج الموضحة في جدول 

لجميع المجموعات وبذلك يمكن االستنتاج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تطبيق استراتيجية    α≤    0.05الداللة  

ادارة المواهب في ضوء سنوات الخبرة، وتعزو الباحثة ذلك إلى أن عدد سنوات الخبرة في المدرسة ليست شرطاً لفهم 

المب ان االتصال  المدارس،  المواهب في  إدارة  التربوية  مدى تطبيق استراتيجية  الخبرات  المثمر وتبادل  اشر والتعاون 

والعلمية بين المشرفين التربويين والقيادات التربوية بالمدارس في كل عام دراسي يرفع مستويات االبداع والخبرة ويزيد 

 من دافعيتهم لإلنجاز. 

 توصيات البحث: 

بتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، وجعلهم قدوة  إعطاء المزيد من االهتمام للمعلمين الموهوبين، والسماح لهم  

لغيرهم من العاملين، وكذلك ضرورة وجود قنوات اتصال تعاون بين مشرفي اإلدارة المدرسية والمدراء التربويين مما 

 يعزز لديهم الدافعية واإلبداع واالستقاللية 
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 )رؤية تحليلية تربوية( االتباع واإلبداع 

 Following and creativity (educational analytical vision) 

 مصر  -باحث دكتوراة بكلية التربية جامعة عين شمس - سالمة الغنيمي  دمحم أ.

m.311.salama311@gmail.com Email: 

 دراسة: ملخص 

شك أن قضية تحديد المفاهيم من أهم وأخطر القضايا التي تواجه الباحثين عموما في تشخيص أسباب التردي   ال       

 الحضاري، ومن ثم مواجهتها والنهوض المأمول.

وقد أثبتت الدراسة أن الحل في الجمع بين االتباع واإلبداع بضوابط وشروط، وأن ذلك هو ما دعى إليه اإلسالم         

 والتخلف والتردي بين األمم..  االنسالخوأن الركون إلى أحد المفهومين دون اآلخر يؤدي إلى وحث عليه، 

االتباع        لمفهومي  الدقيق  والتحديد  الصحيح  الفهم  إلى  اإلنسانية  البحثية على حاجة  الجهود  بتركيز  الدراسة  توصي 

الغربية وخط الكوكب خطر الحضارة  إنقاذ  إلى  فإنه ال سبيل  بكل  واالبداع،  إلى   هما علي ر رفض اآلخر  بالرجوع  إال 

 اإلسالم كما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكما فهمه السلف الصالح وطبقوه في دينهم ودنياهم.

 االبداع  -االتباع      الكلمات المفتاحية:

Summary of a study  

     There is no doubt that the issue of defining concepts is one of the most important and 

serious issues facing researchers in general and researchers in diagnosing the causes of 

civilizational degradation, and then confronting them and the advancement of hope . 

    The study proved that the solution in combining followers and creativity with controls 

and conditions, that this is what Islam called for and urged, and that relying on one concept 

without the other leads to displacement, backwardness and degradation among nations . 

     The study recommends focusing research efforts on the need for humanity to properly 

understand and accurately define the concepts of follow-up and creativity, as the good 

ancestors understood it and applied it in their religion and world . 

Keywords : Followers    - Creativity 
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 :ةالمقدم  أ.

الم سـببه الرئيس عجز النظم       كلة" التي يعاني منها العالم اإلسـالمي لوجدنا أن البعد عن اإلـس ولو أننا حاولنا "تحديد المـش

ــان   ــر عن إخراج "النوع" المطلوب من اإلنسـ ــالمي المعاصـ ــخيص األزمة القائمة ثم  التربوية في العالم اإلسـ المؤهل لتشـ

المؤســســات التربوية القائمة في العالم اإلســالمي هي المســئولة عن إخراج هذه النماذج من  اســتخالص الحلول المناســبة، و

ــتراتيجـيات وال المـناهج الالزمة للقـيام   المفكرين والخبراء والحكـماء والمنـفذين. ولكنـها ما زالت ال تمـلك المؤهالت وال اإلســ

ذا الدور ألنها ما زالت تقسم الى قسمين: قسم يقلد "اآلباء" الماضين، وقسم يقلد "الغرباء" المعاصرين، وال فرق أن يدور  به

ــكالتـها،   ائـمة ومشــ اة الـق التقلـيد حول نـماذج ـقديـمة ـجدا، أو أخرى ـجدـيدة ـجدا، فكال النوعين من التقلـيد غـياب عن واقع الحـي

 .1ظاهر التعطيل. وكالهما تعطيل للعقل وإن اختلفت م

ويعزو هذا القصــور في جانب المؤســســات التربوية في الفهم الخاطئ لطبيعة اإلنســان والدور المنوط به على األرض      

أثرا   والمهـمة التي خلق من أجلـها، مـما أدى إلى ـحدوث خـلل في مفهومي "االتـباع" و"اإلـبداع", وـكان لـهذا الفهم الـخاطيء

ــتقي التربية   ــدرا التربية اإلســـالمية منهما يجب أن تسـ ــيما وهما مصـ ــلبيا على النظرية التربوية القائمة وتطبيقاتها، السـ سـ

 أصولها وفروعها.

ومن هنا اعتقد الباحث أن أهم التحديات التي تواجهها التربية اإلـسالمية هو تبني المدلوالت التربوية الـصحيحة لمفهومي      

و"اإلبداع"، طبقا للمعرفة اإلـسالمية الـصحيحة التي ال يأتيها الباطل من بين يدها وال من خلفها، وهذه هي مـشكلة   "االتباع"

 الدراسة كما يراها الباحث.

 أسئلة الدراسة: -أ

 عالجت الدراسة االتباع واإلبداع من منظور التربية اإلسالمية، من خالل السؤال الرئيس التالي:

 اإلسالمية في معالجة قضيتي االتباع واإلبداع؟ ما هي منهجية التربية 

 أهمية الدراسة: -ب

ــية التي تتناولها ومدي تأثيرها على واقع األمة المهترئ، وارتباطها الوثيق بالدنيا     ــة في خطورة القضـ تبدوا أهمية الدراسـ

 من خالل النقاط التالية:واألخرة، وتتمثل أهمية الدراسة من خالل معالجاتها لهذه القضية من منظور تربوي إسالمي 

التأكيد على أن التربية اإلسـالمية يجب أن تؤصـل أصـولها وتفرع فروعها على االتباع الصـحيح للقران والسـنة وعلى   •

 اإلبداع المنضبط بهما.

 بيان أن التربية اإلسالمية تقوم على االتباع واإلبداع وتهدف إلى تحقيقهما في أفرادها. •

الي  ـمدي خطورة   • الـت دـيه وال من خلـفه من ـلدن حكيم عليم، وـب أتـيه الـباـطل من بين ـي االبتـعاد عن الوحي اإللهي اـلذي ال ـي

ضـرورة العودة إليه وتمحور الحياة حول بارئها واالسـترشـاد بهذا الوحي في تربية اإلنسـان المنوط باسـتعمار االرض 

 وخالفة هللا فيها.

 و فيه.إظهار مدي خطورة االنحراف عن االتباع أ •

حاجة التربية اإلســالمية لإلبداع الذي ال يخرج عن إطار الفهم الصــحيح للنصــوص الشــرعية، ويحقق المقاصــد العليا  •

 للشريعة.

 تسهم هذا الدراسة في تأصيل العلوم التربوية وقضايا فلسفة التربية وأهدافها بصفة خاصة. •

ــالم • ــارتنا اإلسـ ــالمية التي وقفت وراء حضـ ــتطيع الوقوف على الحقيقة  معرفة المنهجية اإلسـ ية، والتي من خاللها تسـ

 المؤثرة في حياة سلفنا الصالح.
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 حاجة المكتبة التربوية لمثل هذه الدراسة. •

 أهداف الدراسة: - ج

 تهدف الدراسة إجماالً إلي بيان منهجية التربية اإلسالمية في معالجة قضيتي االتباع اإلبداع. 

 ة تتمثل في االتي:وينبثق عن هذا الهدف عدة أهداف فرعي  

 ايضاح مفهوم "اإلبداع" و "االتباع" وإظهار طبيعة العالقة بينهما من منظور التربية االسالمية. •

 إلقاء الضوء على أهم العوامل التي أدت الي النزاع " المتوهم " بين اإلبداع واالتباع في الفكر التربوي اإلسالمي. •

 التباع المحمود أو فيه. إظهار مدي الخطورة التربوية لالنحراف عن ا •

 إظهار االثار التربوية لإلبداع من منظور التربية االسالمية. •

 إظهار أن االتباع واالبداع هما وسيلة التربية في تحقيق هدف اإلنسان ومهمته في األرض. •

 منهج الدراسة: -د 

 المنهج الوصفي: -1

بهدف هذا المنهج الي وصـف ظواهر أو أحداث أو أشـياء معنية، وجمع ما يتعلق بها من معلومات، وتقرير حالتها كما هي   

عليه في الواقع وفي كثير من األحيان ال تقف البحوث الوصـــفية عند حد الوصـــف، بل تهتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه  

 .2الظواهر وفق قيم أو معايير محددة

ــوف   ــفي عـند الـحدـيث عن العالـقة بين االتـباع واالـبداع، واآلـثار التربوـية المترتـبة على   وســ ـيأـخذ الـباـحث ـبالمنهج الوصــ

 اإلفراط والتفريط فيهما، وفي بيان أنها سيلة التربية اإلسالمية في تحقيق مهمة اإلنسان على األرض وغايته منها.

 المنهج األصولي: -2

م في التربية االســـالمية بأنه: " اســـتخدام القواعد في االســـتفادة من اآليات القرآنية  يعرف المنهج األصـــولي المســـتخد      

ــايا التربوية   ــة القضـ ــية في تحليل ودراسـ ــريعية وتوجيهات تربوية ونفسـ ــمنه من أحكام تشـ واألحاديث النبوية، وما تتضـ

 .3والنفسية

راســـة النصـــوص بهدف اســـتخراج مبادئ تربوية  ففي هذا المنهج يقوم الباحث ببذل أقصـــي جهد عقلي ونفســـي عند د      

 .  4مدعمة باألدلة الواضحة

وسـوف يسـتعين الباحث بهذا المنهج في إظهار ضـوابط اإلبداع واالتباع وآثارهما التربوية، وفي إظهار عقيدة )فلسـفة(      

من خالل النـصوص الـشرعية   التربية اإلـسالمية في مهمة اإلنـسان االـستخالـصي إلى األرض وهدف الخالق من خلقة، وذلك

 واجتهادات العلماء والمفكرين المسلمين.

 مصطلحات الدراسة: -أ

 استخدمت الدراسة المصطلحات األتية:

 االتباع-1

 في اللغة:    

اقتفاء األثر، "تبع: تبع الشــيء تبعا وتباعا في األفعال وتبعت الشــيء تبوعا: ســرت في إثره؛ واتبعه وأتبعه وتتبعه قفاه      

 وتطلبه متبعا له وكذلك تتبعه وتتبعته تتبعا؛ قال القطامي: وخير األمر ما استقبلت منه، ... وليس بأن تتبعه اتباعا

 
 [. 1978، 2. ]جابر عبد الحميد وكاظم أحمد خيري: مناهج البحث في التربية وعلم النفس، القاهرة، دار النهضة العربية ط 2
 [ 32صـ  2013، دار الفكر العربي، القاهرة، ]محمود يوسف الشيخ: مناهج البحث في التربية االسالمية 3
 [ 42، صـ 1991، 6]حلمي محمد فودة، عبد الرحمن صالح عبد هللا، المرشد في كتابة االبحاث، دار الشروق. جدة، صـ 4
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قال سـيبويه: تتبعه اتباعا ألن تتبعت في معنى اتبعت. وتبعت القوم تبعا وتباعة، بالفتح،  وضـع االتباع موضـع التتبع مجازا. 

 . 5إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضيت معهم"

 في االصطالح:

لم-هو اتباع ما جاء به الرـسول       إِلَْيُكْم ِمْن اتَّبِعُوا َما أُْنِزَل في األوامر والنواهي، ألن هللا تعالي قال: "   -صـل هللا عليه وـس

 [.158" ]االعراف:  َواتَّبِعُوهُ لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ [، وقال: " 3" ]االعراف: َربُِّكْم َواَل تَتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِليَاَء 

ــرين ــنه   6وعرفت نس ــالمي من خالل القرآن الكريم والس ــمه المنهج االس ــير على الطريق الذي رس االتباع المحمود: " الس

 النبوية المطهرة".

ــحيحة فيما يخص التربية نظرية وتطبيقا، وطرح ما  ــنة النبوية الصـ التعريف اإلجرائي: " هو االلتزام بالقرآن الكريم والسـ

 يعارضهما ".

 اإلبداع:-2

 في اللغة:

 ورد في لسان العرب: " مشتق من الفعل )بَدَع(، بدع الشيء يبدعه بدعاً، والبدعة: أنشأه وبدأه.     

 والبدع، الشيء يكون أوالً..... فالن بدع في هذا األمر؛ أي أول لم يسبقه أحد.

 .7والبديع: المحدث العجيب.... وهي تطلق من الخير والشر"

قيل: اإلبداع: تأسـيس الشـيء عن الشـيء، والخلق: إيجاد شـيء من شـيء، قال هللا اإلبداع: إيجاد الشـيء من ال شـيء؛ و     

َماَوا ْنسـَاَن . واإلبداع أعم من الخلق، ولذا قال: }بَِديُع السَـّ َماَواِت َواأْلَْرِض  وقال: }َخلََق اإْلِ ِت َواأْلَْرِض ، تعالى: }بَِديُع السَـّ

ْنَساَن  ولم يقل: بديع ا  8إلنسان.وقال: }َخلََق اإْلِ

 في االصطالح:

 . 9عرفه الحازمي: تنشئة الناشئين وإعدادهم على نحو يستطيعون في مجال تخصصاتهم االيجاد واالتقان والتحسين     

وعرفه عمارة: هو إنشـاء الجديد، واختراع غير مسـبوق، وصـناعة ما ال مثال له، سـواء أكان ذلك في صـناعة الفكر أم      

 . 10ة األخرىفي الصناعات العملي

 التعريف االجرائي:

" اسـتهداء اإلنسـان المسـتخلف في األرض بالقرآن والسـنة في التجديد واالبتكار الذي يؤدي إلى إعمار األرض ويحقق       

 الغاية التي من أجلها خلقه هللا"

 
,  8م، ج 1987 –ه 1407, 3محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 5

 27ص
سم  نسرين إبراهيم محمد دياب: مضامين تربوية لمفهوم االتباع كما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، رسالة ماجستير، كلية التربية، ق 6

 م. 2010  –ه 1431أصول التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة, 
 7, ص 8ابن منظور: مرجع سابق، ج 7
 . 8, ص 1م، ج1983-هـ  1403لبنان –الجرجاني: التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت علي بن محمد بن علي الزين الشريف  8
د  خالد بن حامد الحازمي: التربية اإلبداعية في منظور التربية االسالمية، بحث منشور في مجلة الجامعة االسالمية بالمدينة المنورة العد 9

 247/ صـ 45: جـ16
 . 174ي المصطلحات، مرجع سابق، صــمحمد عمارة: إزالة الشبهات عن معان 10
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ويتضــــح مفهوم إعمار األرض في قول المالئكة" أتجعل فيها من يفســــد فيها ويســــفك الدماء" وذلك تعقيباً على قوله       

تعالي: " إني جاعل في األرض خليفة "، ومن هنا تأتي مهمة تربية هذا اإلنـسان في إعمار األرض وما عليها وعدم اإلفـساد 

 اعل اإليجابي بين اإلنسان وبني جنسه.فيها، وبث القيم واألخالق التي تحقق التف

 ثانيا: اإلبداع واالبتداع.    

 تشخيص الواقع وتحديد األزمة:    -أ

ال شــــك أن "في أوقات التخلف والهزائم التي تمر بها األمم يبدأ الخبراء جهودهم للبحث عن األســــباب بفحص النظم         

ــران في ميادين الحياة  التربوية القائمة. والقاعدة في ذلك أن التقدم والتخل ــية والفكرية ثم ينتشـ ف يبدئان في المحتويات النفسـ

ِهْم"،  المختلـفة. وـهذا ـما يوـجه إلـيه القرآن الكريم عـند قوـله تـعالى ــِ ا بـِأَْنفُســ ا بِقَْوم  َحتَّى يُغَيُِّروا مـَ َ اَل يُغَيُِّر مـَ ]الرـعد: :" إِنَّ َّللاَّ

11]11  " 

ــ       ــاري إثر الغزوين المغولي  ـهذا وـقد ترـتب علي توقف الحضــ ــالمـية عن دورـها القـيادي في اإلنـتاج الحضــ ارة اإلســ

ــبة للجمهرة الكبري إلي حد  ــلمين دون وعي أو إدراك بالنس ــتعمار الحديث، إلي لجوء المس والصــليبي مروراً بمرحلة االس

الحضــاري الغربي، إلي اعتماد    كبير، وبقدر من الوعي واالدراك بالنســبة لبعض من يســمون نخباً ثقافية انبهرت بالنموذج

ــاروه الغربيون،   ــتشـ ــانيد، وبعد أن زين له مسـ ــيقت له مبررات وزيفت له حجج وأسـ ــائل واألفكار الغربية بعد أن سـ الوسـ

ومســـتشـــاروه المحليون غربيو التفكير، محاولة تقليدها، أما في المناطق الخاضـــعة لإلدارة االســـتعمارية فقد فرض النهج  

 .12الغربي

دَق النبي صـلى هللا عليه وسـلم إذ يقول:           ْبًرا َوِذَراًعا بِِذَراع  َحتَّى لَْو َدَخلُوا وصـَ ْبًرا شــِ ْبلَُكْم شــِ
نََن َمْن َكاَن قَ )لَتَتْبَعُنَّ ســَ

ّب  تَبِْعتُُموُهْم( ــَ اَرى؟ قَاَل: )فََمْن؟(ُجْحَر ضــ ــَ ِ اْليَُهودُ َوالنَّصــ وَل اَّ ــُ لٌَم ِمن أعالم النبوة، والمبالغة في ، فهذا عَ 13. قُْلنَا: يَا َرســ

 االتباع تدل على غياب الوعي، كما تدل على شدة انبهار المسلمين بالغرب، والسنن تشير إلى التربية.

وقد جاء في تقرير اللجنة الدولية التي شـكلتها اليونسـكو للقيام بمراجعة شـاملة لنظم التربية في العالم المعاصـر، بعد أن      

ــت أن ـه   81دوـلة، واطلـعت على  23ذه النظم ال تقوم بـما يؤـمل منـها، ورأس ـهذه اللجـنة اـيدـجار فور، وزارت اللجـنة  أحســ

 بحث من مختلف الدول.

ــاـئد في البـلدان المتـقدـمة يتميز دائـما، أو على األـقل، في أكثر األحـيان، بـطابع        وـجاء في التقرير: إن النـظام التربوي الســ

ام متخ ه نـظ ة  مزدوج: وهو أـن اعـي ة االجتـم ة أخري ينتقي أفراده بحســـــب المرتـب ه من جـه ا أـن ة، كـم ة من جـه اـف لف عنن الثـق

وخاصــــة في الدراســــات العليا. وهذا هو نفس النظام المجلوب في أكثر األحيان إلى األقطار المختلفة، بنفس الخصــــائص  

 .14جتماعي واالنساني"السابقة، بل أنه له عيب آخر؛ وهو أنه غير مالئم للبيئة الثقافية وللوسط اال

ــاـئدة في معظم البـلدان        ــكو التي تعني ـبالتربـية والثـقاـفة ( للتربـية الغربـية والســ ذـلك هو تقييم المنظـمة اـلدولـية ) اليونســ

ــتقراء التاريخ الفكري واالجتماعي أنه ما من   ــالمية، "وفي كل ما رأينا من نماذج فكرية غربية، يؤكد لنا اسـ العربية واإلسـ

 ً ــتطاع أن يحقق نجاحا ــيراته ورؤاه التي تتباين فيما بينهما    نموذج اسـ ــأن، ألن كل واحد من هؤالء له تفسـ كبيراً في هذا الشـ

وتختلف، في الزـمان الواـحد، ـباختالف المجتمـعات، وفي المجتمع الواـحد ـباختالف األزمـنة، وفـقاً لكم كبير من العواـمل مـما 

هو الذي يـصور حقيقة اإلنـسان، ومن ثم العملية التربوية    يـستحيل معه الزعم بأن هذه النظرية أو تلك، وهذا النموذج أو ذاك

 
 . 65ص  – 1987 –بيروت  –دار البشائر اإلسالمية  –ماجد عرسان الكيالني: فلسفة التربية اإلسالمية  11
   1986المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: إسالمية المعرفة، هيرندن، فيرجينيا،   12
 2671, ومسلم   7320البخاري  13
 27(، صــ1976ايدجار فور وزمالءه؛ تعلم لتكون، د. حنفي بن عيسى )الجزائر: اليونسكو/ الشركة الوطنية للنشر التوزيع،  14
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المناـسبة والتنـشئة المالئمة، وهنا ال  مفر من أن يبرز علي الفور ذلك التـساؤل البديهي: أليس خالق هذا االنـسان وموجده من  

ــئة ومكونه، هو األعلم، وهو األدري بما يجب أن يكون؟ وبالتالي أال يكون النموذج الف ــعه هو  عدم، ومنشــ كري الذي وضــ

 ؟"15األصح، وهو األحق أن يوجه العمل التربوي ويحدد له مسارات العمل ومسالك التنفيذ 

 اإلسالم وحل لألزمة: -ب

وإن الرســــالة اإلســــالمية بمجملها هي رؤية تربوية كاملة لمجتمع كان أحوج ما يكون إلى إعادة تربية وإعادة تهذيب،      

ِ ُحْكًما قيضــاً غير مســاوم للوضــع الجاهلي "  لهذا الغرض طرح اإلســالم نفســه ن ُن ِمَن َّللاَّ أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن َوَمْن أَْحســَ

 . 16[26", ]الفتح:  إِْذ َجعََل الَِّذيَن َكفَُروا فِي قُلُوبِِهُم اْلَحِميَّةَ َحِميَّةَ اْلَجاِهِليَّةِ [، وأيضاً " 50", ]المائدة: ِلقَْوم  يُوقِنُونَ 

ــالم منهجاً للحياة وتوجهاً       ــتهداف اإلس ــرورة اس ــهولة أن يلمس اإللحاح على ض ــتطيع بكل س والقارئ للقرآن الكريم يس

اَلِم ِدينًا فَلَْن يُْقبََل ِمْنهُ للمعرفة، يقول تعالي: "  سـْ [ ..... ألن العمل على أسـلمة المعرفة 85", ]آل عمران:  َوَمْن يَْبتَغِ َغْيَر اإْلِ

 . 17األنبياء والرسل وأبنائهم من بعدهمهي مهمة 

 الحل اإلسالمي والطبيعة اإلنسانية: - ج

إذا كنا نريد فلـسفة للتربية ناجحة تتناـسب مع بيئتنا وتراثنا، فإن علينا أن نتخذ من هذه النظرة اإلـسالمية للطبيعة اإلنـسانية      

لتربية أن تمارس وظيفتها، فتحدث التفاعل بين الفرد مصـدراً للتربية في أهدافها ومنهجها وطريقتها، وفي ضـوء هذا يمكن ل

 .18والبيئة وتضمن تجدد الحياة ونموها واستمرارها

جـسداً من ـصلـصال من حمأ مـسنون، ـسواه في أحـسن تقويم وأفـضل هيئة،    -ـسبحانه–إن هللا تعالي قد ـسوي االنـسان بيده        

تشــريفا وتكريما، وأمر المالئكة المقربين بالســجود له تعظيماً وتشــريفاً، فأبي إبليس حقداً  -ســبحانه   –ثم نفخ فيه من روحة  

الل واإلغواء، ثم سـوى هللا تعالى نفس اإلنسـان "التي هي العقل والقلب وما ينشـأ  وحسـداً، وتوعد إبليس آدم وذريته باإلضـ

َونَْفس  َوَما  ثم زود هذه النفس باسـتعدادات متسـاوية للخير والشـر، "  19عنها من إدراك وتمييز وغرائز وحاجات عضـوية"

ا ) اهـَ وَّ ــَ ا7ســ ا َوتَْقَواهـَ ا فُُجوَرهـَ أَْلَهَمهـَ ــمس :  8)  ( فـَ اه النـجدين"  [،  7,8(" ]الشــ د :    وـهديـن [ وإلى ـجاـنب ـهذا   10" ] البـل

( َوقَْد َخاَب 9قَْد أَْفلََح َمْن َزكَّاَها ) االستعداد الفطري هناك قوة في ذات اإلنسان تمكنه من توجيه النفس الى الخير أو الشر ,"

 بية ومناط التكليف.[, ومن ثم فهي محل الثواب والعقاب، ومحور التر 10,  9" ] الشمس : َمْن َدسَّاَها 

ــفـقت علي حمـله أعظم المخلوـقات, "        ا وـقد تحـمل ـهذا المخلوق بـهذا التركـيب اـلذي بلغ الـغاـية التكريم والتقويم ـما أشــ إِنَـّ

فَْقَن ِمْنَها َوحَ  نَا اأْلََمانَةَ َعلَى السَـَّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنََها َوأَشـْ ْنَساُن إِنَّهُ َكاَن َظلُوًما َجُهوالً َعَرضـْ "   َملََها اإْلِ

ة الى توقع الفســـــاد 72] االحزاب:   ارت المالئـك ة التي أـث ة الثقيـل ذه المهـم ة هللا في األرض؛ ـه ة التكليف وخالـف اـن ا أـم [، إنـه

ُد فِيَها  َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلئَِكِة إِنِّي َجاِعٌل فِ واإلفســـاد التربوي من هذا المخلوق: " ي اأْلَْرِض َخِليفَةً قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمْن يُْفســـِ

َماَء  ِفُك الّدِ [، ثم تحداهم ســــبحانه    30" ] البقرة:  قَاَل إِنِّي أَْعلَُم َما اَل تَْعلَُموَن  [، فقال هللا تعالي لهم: "   30" ] البقرة:  َويَســــْ

أســاس التربية, نظرية   -المعرفة–خالفته له ســبحانه في أرضــه, وهى    بخاصــية المعرفة التي ميز بها االنســان وجعلها قوام
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َمائِِهْم قَاَل أَلَْم أَقُْل لَُكْم إِنِّي أَْعلَمُ وتطبيقا , قال تعالى:"   ا أَْنبَأَُهْم بِأَسـْ َمائِِهْم فَلَمَّ َماَواِت َواأْلَْرِض  قَاَل يَا آََدُم أَْنبِئُْهْم بِأَسـْ  َغْيَب السَـّ

ونفخ   -ـسبحانه وتعالي    –[، إـشارة الي أن هذا المخلوق الذي ـسواه هللا بيده    33" ]البقرة:  ا تُْبُدوَن َوَما ُكْنتُْم تَْكتُُمونَ َوأَْعلَُم مَ 

فيه من روحه قادراً علي خالفة هللا في األرض بما حباه هللا من خاصية المعرفة التي تحمل النفس على الخير وتصرفها عن  

 الشر.

وما  ألمانة الشـــاقة من اإلنســـان تحقيق الهدف الذي من أجله خلقه هللا بهذه الكيفية العظيمة، قال تعالي:"  وتقتضـــي هذه ا    

ــعي في مـناكبـها ويجتـهد في عـمارتـها   56" ]اـلذارـيات :خلـقت الجن واألنس إال ليعـبدون [، فهو خليـفة هللا في األرض، يســ

وإفراده بالعبودية والربوبية, وهذا الهدف الجليل هو الضمانة    ويحرص علي إصالحها؛ كل ذلك في إطار عبادة هللا وتوحيده

الوحيدة لنجاح التربية في أداء اإلنـسان لمهمته في خالفة هللا في األرض واـستعمارها, فالكون كله مـصمم لعبادة هللا ومتوافق  

حول هذا الهدف أصـــال تربويا    مع شـــرع هللا, كما أشـــارت اآلية القرآنية, األمر الذى يجعل من تمحور تربية هذا اإلنســـان

 وأمرا ضروريا ال مناص منه.

بيد أن هللا تعالي قد اـشفق علي هذا المخلوق المكلف، وارـشده إلى ما يعينه علي أداء مهمة خالفة هللا واـستعمار األرض       

ا يَأْتِيَنَّكُْم  قَاَل اْهبَِطا ِمْنَها جَ وتحقيق الهدف من خْلِقه, علي الوجه األكمل واألمثل: قال تعالي: "  ُكْم ِلبَْعض  َعُدوف فَِإمَّ ــُ ِميعًا بَْعض

قَى) لُّ َواَل يَشـْ ُرهُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة  123ِمنِّي ُهًدى فََمِن اتَّبََع ُهَداَي فاََل يَضـِ ْنًكا َونَْحشـُ ةً ضـَ ( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ لَهُ َمِعيشـَ

يًرا )( قَاَل َرّبِ ِلَم حَ 124أَْعَمى ) ْرتَنِي أَْعَمى َوقَْد ُكْنُت بَصــِ ى125شــَ يتََها َوَكذَِلَك اْليَْوَم تُْنســَ " ]   ( قَاَل َكذَِلَك أَتَتَْك آَيَاتُنَا فَنَســِ

ــقي في   126-123طه : ــل في الدنيا وال يش ــماوية, فردا وجماعة؛ فال يض ــرائع الس ــتقام علي الش ــل واس [, فمن اتبع الرس

 ل في الدنيا, وكان مصيره في اآلخرة النار وبئس القرار.اآلخرة, ومن أعرض عنها؛ ض

 الخالصة في االتباع واإلبداع: -د

 ومن خالل هذه الحقائق والمسلمات عن تكوين اإلنسان ومهمته في األرض والغاية التي خلق من أجلها يتبين لنا:    

 أنه بقدر التزام التربية اإلنسانية باالتباع للهدى الرباني، بقدر تحقيق هذه التربية للهدف والمهمة المنوطة باإلنسان. 

 عمار األرض يستوجب اإلبداع المنضبط بضوابط الوحي.أن أداء اإلنسان لمهمته في الخالفة واست 

 أن االبتداع في االتباع والحيدة عن الوحي سبب الضالل في الدنيا والشقاء في اآلخرة. 

 أن تربية اإلنسان البد أن تتمحور حول الهدف الذي من أجله خلق. 

ــالمي: عملية تتناول خليفة هللا في األ      ــور اإلســ رض، توجهه وتعينه على اتباع الهدي الرباني  إذاً التربية وفق التصــ

 واالبداع المنضبط بضوابط هذا الهدي وذلك ألداء مهمة في استعمار األرض بهدف طاعة هللا ومرضاته.

واـستعمار األرض بينته المالئكة بقولها: " أتجعل فيها من يفـسد فيها ويـسفك الدماء"، ومن ثم فإن التربية الـصحيحة هي       

"، وال شــك االعتماد على الفكرة العقلية في تنظيم العالم، والســير بالحياة  اتباع بال ابتداع وإبداع باهتداءتقتضــي "تلك التي 

ـــفا جرف ـهار، اعتـماد يؤدي ـبالـعالم إلى الخراب واـلدـمار، وهـنا تظهر قيـمة التربـية   ــانـية اعتـماد علي شــ على الفكرة اإلنســ

 خلل التي تملك على اإلنسان باطنه وظاهره وخلوته قبل جلوته.السماوية التي ال يشوبها نقص وال يعتريها 

فعقد االسـتخالف قائم على تلقي الهدى من هللا، والتقيد بمنهجه في الحياة، فإما هللا أو الشـيطان، وإما الهدى أو الضـالل؛      

 .20وإما الفالح أو الخسران

َربَّنَا َواْبعَْث فِيِهْم  دما طلبا من ربهما إســــعاد ذريتهما, فقاال: " عن -عليهما الســــالم  -وهذا ما دعا إبراهيم وإســــماعيل       

يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلعَزِ  واًل ِمْنُهْم يَتْلُو َعلَْيِهْم آَيَاتَِك َويُعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَُزّكِ [، طلبا منه ذلك   129" ] البقرة:   يُز اْلَحِكيمُ َرسـُ

ــئونهم، لعلمهما أن وهما يعلمان أن   ــتطيعون أن يتخذوا منه منهجاً لتربيتهم وتنظيم شــ ذريتهما ال تخلو عن تفكير عقلي يســ

 
 . 18, ص1, ج2007القاهرة,  –مصر  –أنور الباز: التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات  20
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الفكرة اإلنـسانية مهما ـسمت، ومهما تجرد أـصحابها عن األغراض والـشهوات، فهي بمكان من الـضعف والهزال ال تـستطيع  

 ".21نجوىمعه أن تنهض بالعالم دون أن تتصل في تنظيمها بعالم السر وال

والشـريعة اإلسـالمية عامة والتربية خاصـة دون غيرها من الشـرائع السـماوية جاءت عامة وشـاملة لكل جوانب الحياة،      

وخاتمة ليس بعدها شـــريعة، ولهذه الخاصـــية قد تضـــمنت في بنياتها ما يجعلها مناســـبة لكل جيل ولكل إقليم، تتناســـب مع  

 مختلف الظروف والثقافات.

 الدين: االبتداع في -ه

بيد أن اإلنســـان قد تميل به عاطفته الدينية بفعل الشـــيطان الي االبتداع في الدين، ووضـــع أصـــول منحرفة يبني عليها       

عالقته بنفسه وباآلخرين وبالكون، فيحدث االنحراف بقدر هذا االبتداع، ومن هذا الوجه نشأ كل انحراف وضالل في تاريخ  

 نحراف عن الدين الصحيح باالبتداع فيه.البشرية، ومن ثم فإن أخطر انحراف هو اال

صـل هللا عليه   -وقد حذرت الشـريعة اإلسـالمية من االنحراف المنهجي عن األصـول اإلسـالمية، أيما تحذير يقول النبي      

: " افترقت اليهود على إحدى وـسبعين فرقة وافترقت النـصارى على اثنتين وـسبعين فرقة، وـستفترق هذه األمة على  -وـسلم 

 .22ث وسبعين فرقة كلها في النار اال واحدة، قيل وما هي يا رسول هللا؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي"ثال

اَءُهُم اْلبَيِّنـَاتُ وـقال تـعالي: "          ا جـَ ِد مـَ قُوا َواْختَلَفُوا ِمْن بَعـْ ِذيَن تَفَرَّ الَـّ ذَا   َوأَنَّ [، وـقال: "105" ]آل عمران:  َواَل تَُكونُوا كـَ هـَ

اُكْم بِِه لَ  َق بُِكْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلُكْم َوصَّ  [.153" ]االنعام: عَلَُّكْم تَتَّقُونَ ِصَراِطي ُمْستَِقيًما فَاتَّبِعُوهُ َواَل تَتَّبِعُوا السُّبَُل فَتَفَرَّ

دد هذا الدعاء العظيم " اهدنا  وفي سـورة الفاتحة التي يطالب المسـلم بقراءتها عند بدأ كل ركعة من كل صـالة يومياً، ير     

الـصراط المـستقيم ، ـصراط اللذين أنعمت عليهم غير المغـضوب عليهم وال الـضالين"، فماذا يكون هذا ) الـصراط المـستقيم ( 

ــه ذلك النموذج الرباني لما يجب أن يكون   ــالكه من التردي في مهادي االنحراف والتخطيط إن لم يكن هو نفسـ ــم لسـ العاصـ

،ولم  23من إيمان باهلل، وحده ال شريك له، الخالق، وهو النموذج الذي يحكم نظراته وسلوكه في حياته وعالقاتهعليه اإلنسان  

يقتصر الطلب علي الصراط المستقيم فقط، بل الثبات عليه يقتضي طرح ما عداه، المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم  

 النصارى، وهم الغرب عامة. 

والدين الذي جاء هداية وارشاد ليمكن اإلنسان من تحقيق غايته وأداء مهمته، السيما الشريعة الخاتمة التي جاءت عامة        

لكل زمان ومكان، فجاءت بكليات خمس تدعم هذا اإلعمار، جاءت بمبادئ وأـصول، ينطلق من خاللها اإلنسان في استعمار  

 ي يحفظ التوازن ويقيم العدل وينشر الخير ويرد الباطل ويقضي على الشر.االرض وخالفة هللا فيها على الوجه الذ 

" إن الذي في القرآن الكريم ما يترجم األمر الكوني إلي أمر شــرعي يلقي على اإلنســان واجب العمارة، يقول تعالي: "     

 [.61..... " ]هود: ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَْعَمَرُكْم فِيَها....  

واالســـتعمار على عكس ما ذاع وشـــاع، هو طلب العمارة، والطلب المطلق من هللا علي ســـبيل الوجوب، أي الفرض،      

وهذا يعني أن هللا تعالي قد طلب من اإلنســـان طلباً صـــريحاً القيام بعمارة االرض وفرض عليه تنميتها بمختلف األســـاليب  

 .24الممكنة والمشروعة"
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ضوء القرآن الكريم، رسالة ماجستير المنصورة كلية التربية جامعة  ]السيد محمد أحمد الخشاب االبعاد التربوي لمفهوم االستخالف في 24

 [ 66صـ 2007المنصورة، 
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 التجديد واإلبداع: - و

مفهوم اإلبداع تعكســه روح الشــريعة ذاتها وطبيعتها، ذلك أن ســماتها األســاســية تؤكد على عملية التجديد وضــرورتها       

الة الخاتمة والتي تؤكد على صـفة األبدية مما جعلها تفصـل فيما ال   ريعة لكل زمان ومكان، وطبيعة الرـس مثل: صـالحية الـش

ــتمـلت على مجموـعة م ــري  يتغير وتجـمل ـما يتغير واشــ ن المـبادئ الكلـية والنـظامـية الـثابـتة والـحاكـمة على ـكل اجتـهاد وبشــ

 بتحري المقاصد الشرعية وأصول الشريعة.

وما جاء الدين ليقتل اإلبداع ويُحرم التجديد واالجتهاد، ويكبح العقل, ويحجر الرأي, ومن تأمل النصــــوص الشــــرعية        

ــبابها, وتوضــح مقاصــدها من األحكام وغايتها من    وجدهما تدعوا الي التفكر, وتأمر بالتدبر, وتربط ــرعية بأس األوامر الش

بِيالً النواهي : "  اَء سـَ ةً َوسـَ نَا إِنَّهُ َكاَن فَاِحشـَ راء: َواَل تَْقَربُوا الّزِ يَاُم َكَما [، "   32" ]االـس يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصـِّ

 "أفال تذكرون " ، "أفال تتدبرون " ، " أفال تعقلون ".[،  183" ] البقرة :  قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن 

بل ذهبت الشـريعة الي أبعد من ذلك، حيث جعلت السـخط والغضـب عقوبة ألولئك الذين كبحوا عقولهم وجّمدوا فكرهم،      

ْجَس َعلَى الَِّذيَن اَل يَ  َويَْجعَلُ "   [.100" ]يونس:  ْعِقلُونَ الّرِ

ياـسة المجتمع، وتنمية العمران، البد           –لكن اإلنـسان المـسلم، وبحكم خالفته هلل، ـسبحانه وتعالي، في عمارة األرض وـس

ــول والقواـعد واألرـكان،   اـمة أبنـية أخري يـبدعـها هو فوق ـهذه األصــ ه ـهذه ويؤدي أـمانتـها _ من إـق وهو ينجز مهـمة خالفـت

قد بني علي خمس: شــهادة أن ال إله اال هللا وأن محمداً رســول هللا، وإقامة الصــالة وإيتاء الذكاة، وصــوم   –الً  مث  -فاإلســالم

رمضــان، وحج البيت لمن اســتطاع إليه ســبيال، فهذه األركان الخمســة هي القواعد التي بني عليها اإلســالم وليســت هي كل 

الفروع لألصـــول، وخاصـــة في المعامالت والتي    -ة الفروع، وهذه األبنيةبناء اإلســـالم، وإنما هي القواعد التي تعلوها أبني

تتغير وتتجدد وتتطور تبعاً للمصـــلحة ووفقاً لمقتضـــيات الزمان والمكان، إذا كانت متســـقة مع مقاصـــد األصـــول وغايات  

ــول والقواعد واألركان ــول الثوابت  القواعد وحدود األركان فهي تجديد في نطاق وآفاق وروح وتأثيرات هذه األص ، فاألص

ا دائـمة النمو والتغيير والتطور شــــاـهده علي دوام   ـــقة منـه اســ ارـها والفروع الـب اقـها وآـث ا آـف دين، بينـم اكتـمال اـل د اكتمـلت ـب ـق

 .25التجديد 

 االجتهاد واإلبداع: -أ

كب المتغيرات وإذا كان االجتهاد فريضــة إســالمية، يتوقف عليها بقاء أصــول الشــريعة دائمة العطاء واإلثمار لما يوا     

والمـستجدات والمحدثات، عبر الزمان والمكان فهذا االجتهاد الذي يختلف فيه إمام عن إمام ومذهب عن مذهب وعـصر عن  

 .26البد أن يكون ثمرة اإلبداع وحامالً لقدر اإلبداع" -عصر

ــية واالجتماعية،        ــياسـ ــكرية والسـ ــلف مبدعين في كل ميادين الحياة التربوية والعلمية والعسـ ومن هذا الباب انطلق السـ

لوا العلوم ودّونوا الســنة التي نهاهم   مســترشــدين بالشــريعة ومهتدين بهديها وملتزمين بحدودها، ففي الحياة التربوية؛ أصــّ

روا في بواطن النصـــوص وما ورائها، فأدركوا أن ذلك كان ســـداً للزريعة وأن  الرســـول في حياته عن تدوينها، لكنهم نظ

 المصلحة المرسلة تقتضي تدوينها.

ــنفوها         ــرعية وص ــاب، وغيرها، وبوبوا العلوم الش ــلوا لها، كعلم النحو، والعروض، والحس وابتكروا علوم اآللة، وأص

 وأبدعوا فيها.

اـصد واآللة، بل أبدعوا في العلوم االجتماعية والطبية والعـسكرية والكالمية، دونما  ولم يقف الـسلف عن حدود علوم المق     

 يعمرون األرض بأمر هللا وفي سبيل هللا.تحرج طالما أنهم لم يخالفوا نصاً صحيحاً، فهم 

 
 147، صــ1998سلسلة )في التنوير االسالمي(،  1998محمد عمارة: تجديد الدنيا بتجديد الدين، القاهرة، نهضة مصر  25
 . 39, ص2010للطباعة والنشر, محمد عمارة: إزالة الشبهات عن معاني المصطلحات، القاهرة، دار السالم  26
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ــع أبواب         ــالح الخلق، وتتس ــريعته تنتظم مص ــتخالف في إطار منهج هللا وتحكيم ش ــان لمهام االس وعلي قدر أداء االنس

ه عز وـجل: "   ا ـجاء في قوـل الي، كـم د هللا تـع ة  َخْيًرا يََرهُ )الخيرات، ويكون الثواب والجزاء من عـن اَل ذَرَّ ْل ِمثْقـَ (  7فََمْن يَْعمـَ

ا يََرهُ َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَ  ة  َشرًّ  .27[8, 7", ]الزلزلة: اَل ذَرَّ

 المعرفة واإلبداع: -ب

ــاد        ــترش ــتعمار األرض ومرتكزه في االس ــان، هي منطلقة في اإلبداع في اس إن خاصــية المعرفة التي ميز هللا بها اإلنس

 في الدنيا والشقاء في اآلخرة.بهدي هللا تعالى، بال ابتداع في هذا الهدي وبال خروج عليه، وهي ضمانة له من الضاللة 

ــتغالل حقائق        ــيب الفرد أو الجماعة من العلم، ومن اسـ " ومن البديهي أنه ال إعمار وال إنتاج بغير علم، وكلما زاد نصـ

العلم ومدلوالته ومكتـشفاته ومخترعاته؛ تـضاعف اإلنتاج وتكاثر في ـشتي المجاالت، وكان العلم في تطوره، تـسجيالً لتطور  

 انية نحو القوة والحضارة.اإلنس

ومتدبر القرآن الكريم البد أن يالحظ أن المقصـود بالعلماء الذين يخشـون هللا هم العلماء الذين تجتمع فيهم اآليات القرآنية      

ــالالت والعلوم االجتماعية، واللذين   ــات العلوم الطبيعية كعلم النبات والجيولوجيا والطب وعلم األحياء والسـ ــصـ مع تخصـ

ون البحث والنظر في عناـصر الكون وظواهر االجتماع وحركة التاريخ، فاآلية التي أثبتت ـصفة الخـشية للعلماء جاءت يديم

 .28بعد تقديم لمظاهر الكون وعناصر الوجود الحي القائم"

الباري من  حول مقصـد    -المتمثلة في عمارة األرض  -ومن الجدير بالذكر أن الحضـارة اإلـسالمية قد انطلقت في مهمتها      

خلق البشـرية، فربطوا حضـارتهم باهلل وولّوا وجهتهم شـطر هللا، فاسـتحضـروا مراقبة هللا لهم في جلوتهم وخلوتهم، فحققوا  

 اإلحسان الذي هو أعلي مراتب الدين ويفوق الجودة الشاملة في الحضارة الغربية المعاصرة.

د أن تتمحو       ا الـب دافـه ة وأـه ة التربـي ـــف إن فلســ ذه  ومن ثم ـف در االنحراف عن ـه ا، وبـق ذه الثواـبت، ال تخرج عنـه ر حول ـه

 الثوابت يقع االنحراف والضالل في تحقيق عمارة األرض ويقع فيها ما خشيت منه المالئكة من الفساد واإلفساد.

 ثالثا: الخالصة والتوصيات.

 الخالصة: -أ

األزمة التي يمر بها العالم اإلســـالمي يمكن تلخيصـــها في قصـــور في مفهومي االتباع واإلبداع، وقد تمخض عن هذا       

لف والتمثل   لمين، إحداهما ترى الحل في الرجوع إلى ما كان عليه الـس القصـور اختالف تضـاد بين فئتين عظيمتين من المـس

اع اآلخر المتحـضر المعاـصر بما هو عليه، وتحتمى الوطيس الفكري بينهما  بحالهم وأحوالهم، وفئة أخرى تري الحل في اتب

 في تنظير كل طرف إلى ما يرنو إليه.

وقد أثبتت الدراسـة أن الحل في الجمع بين االتباع واإلبداع بضـوابط وشـروط، وأن ذلك هو ما دعى إليه اإلسـالم وحث      

 دي إلى االنسالح والتخلف والتردي بين األمم..عليه، وأن الركون إلى أحد المفهومين دون اآلخر يؤ

 التوصيات: -ب

ــحيح والتحديد الدقيق لمفهومي االتباع        ــانية إلى الفهم الصـ ــة بتركيز الجهود البحثية على حاجة اإلنسـ ــي الدراسـ توصـ

رجوع إلى اإلـسالم  إال بال  هما عليواالبداع، فإنه ال ـسبيل إلى إنقاذ الكوكب خطر الحـضارة الغربية وخطر رفض اآلخر بكل 

 كما جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، وكما فهمه السلف الصالح وطبقوه في دينهم ودنياهم.

 

 

 
   465سعيد إسماعيل: مرجع سابق، صــ  27
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 المرحلة المتوسطة دور معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب  

 في مدراس منطقة حائل 

The Role of Science Teachers in Enhancing Creative-Thinking Skills among Middle 
School students in Hail 

 المملكة العربية السعودية   –وزارة التعليم  –فرج هللا ضيف هللا المطيري   رأ. بند

Email: bandar468@hotmail.com 

 الملخص

المرونة(   معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، األصالة،  مدى مساهمة  هدفت الدراسة إلى تحديد  

(  57وتكونت العينة من )، اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي،  لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل

وأهم ما توصلت إليه حيث طبقت أداة االستبانة عليهم بعد التأكد من صدقها وثباتها،    ،مدارس منطقة حائلمعلم علوم من  

العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، األصالة، المرونة( لدى طالب   معلممساهمة  الدراسة من نتائج أن  

، وفي ضوء نتائج الدراسة  ٪84.6جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد    المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل

الباحث بضرورة   التعليأوصى  العملية  للقائمين على  تعليمية  تدريبية وورش  تنمية مهارات عقد دورات  مية عن كيفية 

التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة المتوسطة، وتوفير األدوات والوسائل التقنية الالزمة لتنمية التفكير اإلبداعي في مجال 

 تدريس مادة العلوم، وتشجيع طلبة المرحلة المتوسطة علــى اإلبداع واالبتكار في مادة العلوم وفي بقية المواد الدراسية. 

 معلم العلوم، مهارات التفكير اإلبداعي، المرحلة المتوسطة.  لكلمات المفتاحية:ا

Abstract 

The study aimed to determine the extent of the science teacher’s contribution to enhancing 

creative thinking skills (fluency, originality, flexibility) among middle school students in 

the schools of the Hail region. The researcher adopted the descriptive analytical approach, 

and the sample consisted of (57) science teachers from schools in the Hail region.  The 

questionnaire tool was applied to them after making sure of its validity and reliability, and 

the most important findings of the study were that the contribution of the science teacher in 

enhancing creative thinking skills (fluency, originality, flexibility) among middle school 

students in the schools of the Hail region came to a very large degree with an approval rate 

of 84.6%, and in In light of the results of the study, the researcher recommended the 

necessity of holding training courses and educational workshops for those in charge of the 

educational process on how to develop creative thinking skills among middle school 

students, and providing the necessary technical tools and means to develop creative thinking 

in the field of science teaching, and encouraging middle school students to creativity and 

innovation in science. In the rest of the subjects. 

Keywords: science teacher, creative thinking skills, middle school . 
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 المقدمة: 

يعد اإلبداع واالبتكار ضرورة ملحة من أجل التطوير والنمو سواًء للطلبة، أو المؤسسات التعليمية التي تريد االستمرارية  

المؤسسات التربوية في الدول التي ال تجاري التطور واإلبداع في الخدمات التعليمية قد تجد  والبقاء في الميدان التعليمي؛ ف

يسر   من  اليوم  البشرية  به  تنعم  ما  وخارج  السباق،  خارج  التعليمية(  ومخرجاتها  والطلبة  التدريسية  )بكوادرها  نفسها 

والتعليم التي تقوم على الدعم والتشجيع ومنح  وتسهيالت في قضاء أمورهم، ومتطلبات حياتهم. إذ تعمل أساليب التربية  

وإبداء الرأي على تعزيز السلوك اإلبداعي لديه، وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي  الفرصة للمتعلم في الحوار، والمناقشة

 (.  66، ص 2021لدى طلبتها )كمال،  

المعرفة في تطبيقات   قف قادر على استثمارتنتج إنسان مث  هاالعلوم بدور أساسي في تطوير المجتمع، حيث أن جه تقوم مناو

ي، لالتطور والتقدم العمه  السبب الذي يعود إليتعد  كما    لوممية؛ إذ تعد أم العهالحياة، وتعتبر مادة العلوم من أكثر العلوم أ

العصر الحديث، ا لتواكب تكنولوجيا  هجهتمام بتطوير منا ه العلوم، واال لذلك البد من اكتساب معرفة مالئمة في مجال

العمل )أبو دهب،  يتسم بالتغييرات السريعة في التكنولوجيا، والتغير الجذري في سوقاليوم، والذي    خاصة في عصرنا

 . (398، ص 2022

 مصطلحات الدراسة: 

التربية  مقرر من مقررات وزارة التربية والتعلـيم ويشمل األحياء والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا )وزارة    مادة العلوم:

 (. 2008والتعليم السعودية،  

أحد المواد الدراسية العلمية التي تضم أقسام متعددة مثل العلوم الطبيعية وتشرح عن جسم    ويعرفها الباحث إجرائياً بأنها:

 اإلنسان، وأقسامه المختلفة. 

لمشكلة من زاوية جديدة؛ لتصل هو نشاط أو عملية معرفية تتم بطريقة فريدة، وغيـر مألوفـة لتـرى ا  التفكير اإلبداعي:

 (. 91، ص 2019إلى حل فريد وغير مألوف للمشكلة )الحميدي، 

بأنه: طريقة تفكير تسعى لحل المشكالت بطرق مبدعة، وتنظر إلى األمور بمنظور ابتكاري    ويعرفه الباحث إجرائياً 

 علمي مختلف. 

هي مرحلة تعليمية تقع بين مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلة التعليم الثانوي، يلتحق بها التالميذ الذين المرحلة المتوسطة:  

 (.  55، ص 2020أنهوا المرحلة االبتدائية )علية، 

 المرحلة الدراسية التي يلتحق بها الطالب الذين أنهوا الدراسة االبتدائية بنجاح.  الباحث إجرائياً بأنها:ويعرفها 

 مشكلة الدراسة: 

تواجه مادة العلوم اليوم صعوبات في توصيلها للناشئة ال تكمن في طبيعة مادة العلوم، إنما تكمن في تدريسها بطرائق  

دراسة مشـكلة توصيل مادة العلوم إلى عقول الطلبة ومشاعرهم، فطرائق التدريس تقليدية، ومن المشكالت الجديرة بال

لهـا أثر في تذليل صعوبات توصيل المواد الدراسية، ويساعد الناشئة على تعميق الوعي بأسس مادة العلوم، وتقريبها 

مرحلة دراسية دون أخرى، أو صف إليهم، ويكاد ضعف الطلبة في مادة العلوم أن يكون شامالً وعاماً فهو ال يقتصر على  

دراسي دون آخـر، إذ يشـكو المتعلمون من جفاف مادة العلوم المقدمة إليهم في مراحل التعليم العـام كلهـا، مما يقلـل من 

وال شك أن مادة العلوم مادة علمية تتطلب شيئاً   فرص تنمية التفكير لديهم، وهو أمر تؤكد عليه معظم التربيات الحديثة،
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مدارسنا من   في  وقواعدها  تدريسها،  في  الحديثة  الطرائق  اتباع  إلى  وتحتاج  واالنتباه،  الفكر  وحصر  العقلـي،  الجهد 

 (.  وبناًء على ما سبق تتبلور مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس اآلتي: 2، ص 2006)التميمي،  

 المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل؟ ما دور معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب

 ومنه تتكون لدينا مجموعة من التساؤالت: 

 ؟حائل  في تنمية مهارة الطالقة لدى طالب مدارس منطقة  معلم العلومما مدى مساهمة  .1

 ؟حائل  في تنمية مهارة األصالة لدى طالب مدارس منطقة  معلم العلوممدى مساهمة ما  .2

 ؟حائل  في تنمية مهارة المرونة لدى طالب مدارس منطقة  معلم العلوممدى مساهمة ما  .3

 أهداف الدراسة: 

تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة المتوسطة  في    معلم العلوم تحديد مدى مساهمة  الهدف الرئيس للبحث:  

 ارس منطقة حائل. في مد 

 ويتفرع عنه األهداف الفرعية التالية:  

 حائل. في تنمية مهارة الطالقة لدى طالب مدارس منطقة معلم العلومتحديد مدى مساهمة  .1

 حائل.  في تنمية مهارة األصالة لدى طالب مدارس منطقة معلم العلوممدى مساهمة  تحديد  .2

 حائل. في تنمية مهارة المرونة لدى طالب مدارس منطقة معلم العلوممدى مساهمة  تحديد  .3

 أهمية الدراسة: 

التعليمية ومناهجها، بالتفكير اإلبداعي؛  تبرز أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تطرحه إذ تزايد اهتمام المؤسسات 

للتطور   المجتمعات  وسيلة  إن  حيث  وتطورها،  المجتمعات  تقدم  في  والمهم  الكبيـر  المبدعين  لـدوره  في  تكمن  والنمو 

لذلك اهتمت وزارات التعليم بإكساب طلبتها مهارات التفكيـر اإلبداعي من خالل التدريس اإلبداعي، ودمج   والمتميزين؛

وتأتي هذه الدراسة في ظل الشكوى العامة من الضعف فـي  مهارات التفكيـر اإلبـداعي فـي الكتـب المدرسية وغيرها.

هر سلباً على المواد الدراسية األخرى المرتبطة بها، لذا البد من االعتناء الكبير في تنمية قدرات  مادة العلوم الذي يظ

الطلبة على تعلم هذه المادة عن طريق التفكير اإلبداعي، والتأكيد على الطرائق التعليمية المناسبة، وإيجاد الوسائل الكفيلة  

تفكير واإلبداع، إلى تعلمهم المعارف والعلـوم المختلفـة عبـر طرائـق بذلك. وقد عزا التربويون عدم قدرة الطلبة على ال

ومما سبق تتجلى أهمية البحث الحالي في النقاط   التدريس التقليدية، التي تستند إلى نقل المعلومات وحشوها في عقولهم،

    االتية:

كإحدى أهم الوسائل لتنمية اإلبداع واالبتكار لدى طلبة المرحلة  تنبع أهمية الدراسة من أهمية التفكير اإلبداعي  ●

 المتوسطة.  

 إغناء المكتبة العربية بدراسة حديثة تهتم بقضية تربوية وتعليمية هامة لدى طلبة المرحلة المتوسطة.   ●

   أهمية مادة العلوم في مسيرة النهـوض الحضـاري والعلمي. ●

أهمية المرحلة المتوسطة التي تمثل مرحلـة التقـدم السـريع فـي االتجاهات االساسية، والتفكير، واإلبداع،  ●

   والمهارات.
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 الجانب العملي:

 حائل.   ةمدارس منطقلمادة العلوم لطالب المرحلة المتوسطة في  مجتمع الدراسة: المعلمون

 حائل. مدارس منطقةمعلمي مادة العلوم لطالب المرحلة المتوسطة في عينة الدراسة: عينة عشوائية بسيطة من 

 مصادر المعلومات:   

 مصادر أولية: البيانات المتحصل عليها من خالل االستبانة الموزعة على أفراد العينة.  ●

مصادر ثانوية: الكتب والدوريات والمجالت العلمية المحكمة، والتقارير الصادرة عن الجهات ذات الصلة   ●

 بموضوع الدراسة.

أداة الدراسة: اعتمد البحث على االستبانة كأداة لجمع البيانات، تم تصميمها باالعتماد على الدراسات السابقة،  ●

/ من أجل تحليل البيانات المتحصل عليها 25إصدار / SPSSوتوزيعها على أفراد العينة، ومن ثم استخدام برنامج 

 واختبار الفرضيات.

 حدود الدراسة: 

 .2022تطبيق هذه الدراسة خالل العام  الحدود الزمنية: تم •

 مدارس منطقة حائل. الحدود المكانية: تم تطبيق هذه الدراسة في  •

دور معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لدى الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة الحالية على تحديد  •

 طالب المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل.

 مادة العلوم لطالب المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل.الحدود البشرية: معلمو  •

 الدراسات السابقة: 

 الدراسات العربية: 

 ( بعنوان: أهمية تدريس التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي للطلبة )دراسة نظرية(. 2022_ دراسة )الخليل، 1

الناق التفكير  التعليمية في المدارس  هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية  بالعملية  د والتفكير اإلبداعي، وأثره في النهوض 

استخدام   أن  أهمها:  الهامة  النتائج  من  عدد  إلى  الباحث  توصل  وقد  التحليلي.  الوصفي  المنهج  اتباع  وتم  الحكومية. 

ن التفكير الناقد يساهم في فهم  استراتيجيتي التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ليس مهماً فقط بل أكثر من مهم، حيث اتضح أ 

أجل  من  الموضوع  أعماق  في  والغوص  والتحديات،  المشكالت  مواجهة  على  وقدرة  المتعلمين  لدى  للمحتوى  أعمق 

الوصول إلى المعرفة. وأظهر البحث أن التفكير اإلبداعي هو القدرة على التفكير في شيء ما بطريقة جديدة وهو يعني  

 تكار طرق جديدة لتنفيذ المهام وحل المشكالت ومواجهة التحديات.التفكير خارج الصندوق، واب 

( بعنوان: قياس مهارات التفكير االبداعي الرياضي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لمادة 2022_ دراسة )العتابي،  2

 الرياضيات لدى طلبة الصف الخامس العلمي الفرع التطبيقي. 

ر االبداعي الرياضي وعالقتها بالتحصيل الدراسي لمادة الرياضيات لدى يهدف البحث الحالي إلى قياس مهارات التفكي

طلبة الصف الخامس العلمي الفرع التطبيقي، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج  

الجنس ولصالح اإلناث وإن  الهامة أهمها: وجود فرق دال إحصائياً في مهارات التفكير اإلبداعي الرياضي بحسب متغير  

الطالبات   لدى  الرياضيات  لمادة  الرياضي  والتحصيل  الرياضي  اإلبداعي  التفكير  مهارات  بين  ارتباطية  عالقة  هناك 
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)اإلناث( على حساب الطالب )الذكور( وتوصل الباحث إلى االستنتاج اآلتي إن هناك مستوى جيد ومقبول من مهارات 

 أفراد عينة البحث )طلبة الصف الخامس الفرع العلمي(. التفكير اإلبداعي الرياضي لدى

وكفافي،3 )النمران  دراسة  في  2022_  اإلبداعي  التفكير  مهارات  لتنمية  إثرائية  ألنشطة  مقترح  تصور  بعنوان:   )

 الرياضيات لمرحلة رياض األطفال بالكويت. 

التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى طفل هدف البحث إلى التعرف على فاعلية أنشطة إثرائية مقترحة لتنمية مهارات  

الروضة بدولة الكويت، وأسفرت النتائج عن وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال المجموعتين  

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات ككل وكل مهارة فرعية على حدة لصالح  

التجريبية، ووجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين    المجموعة

القبلي والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي في الرياضيات لصالح التطبيق البعدي، وكان حجم التأثير لألنشطة اإلثرائية 

ات كبير، ووجد من خالل نسبة الكسب المعدل لبالك أن األنشطة  المقترحة لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضي

 اإلثرائية المقترحة اتصفت بالفاعلية في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى أطفال المجموعة التجريبية. 

مدارس البادية   ( بعنوان: درجة ممارسة معلمي الرياضيات لمهارات التفكير اإلبداعي في2022_ دراسة )الشرفات،  4

 الشمالية الشرقية. 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي الرياضيات لمهارات التفكير اإلبداعي في مدارس البادية 

الشمالية الشرقية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. وأظهرت الدراسة النتائج التالية: أن  

البادية الشمالية الشرقية متوسطة، وأن أكثر  درجة مما التفكير اإلبداعي في مدارس  رسة معلمي الرياضيات لمهارات 

المرونة   الرياضيات هي: مهارات اإلفاضة بدرجة متوسطة، وأقلها مهارات  المهارات اإلبداعية ممارسة لدى معلمي 

تعزى إلى متغير الخبرة لصالح أصحاب الخبرة  بدرجة متوسطة، كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 

 تعزى إلى متغير النوع االجتماعي.  سنوات(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 10الطويلة )أكثر من 

 ( بعنوان: مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب قسم المكتبات والمعلومات بجامعة تشرين. 2022_ دراسة )صالح، 5

بالتفكير اإلبداعي وخصائصه عند طالب الجامعات، وأهم المهارات التي يجب امتالكها   هدفت الدراسة إلى التعريف 

لتنميته وتطويره، وتم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج الهامة أهمها: ضعف التفكير  

بجامعة تشرين؛ وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة لجنس اإلبداعي لدى طالب قسم المكتبات والمعلومات  

)إناث  للسنة -المبحوثين  بالنسبة  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  لديهم،  اإلبداعي  التفكير  لمهارات  بالنسبة  ذكور( 

 الدراسية لديهم. 

 ما يميز الدراسة الحالية:

الدراسة الحالية هي الدراسة األولى التي تتناول دور معلم العلوم في تعزيز بعد االطالع على الدراسات السابقة، تعد   

 لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل. مهارات التفكير اإلبداعي )الطالقة، األصالة، المرونة(

 مهارات التفكير اإلبداعي: 

الطالقة: وتعني القدرة على توليد أكبر عدد من األفكار أو المرادفات عند االستجابة لمثير معين في فترة زمنية   ●

 محددة، وهي تمثل الجانب الكمي لإلبداع، وقد تم التوصل إلى عدة أنواع للطالقة وهي على النحو اآلتي:    
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ليد أكبر عدد من الكلمات أو األلفاظ وفق محددات معينة، الطالقة اللفظية أو طالقة الكلمات: وتعني القدرة على تو  ●

 في زمن محدد.    

الطالقة الفكرية أو طالقة المعاني: وتعني القدرة على تقديم أكبر عدد ممكن من األفكار اعتماداً على شروط معينة   ●

 وفي زمن محدد.   

 رسوم حقيقية في زمن محدد.     طالقة األشكال: وتعني تقديم بعض اإلضافات إلى أشكال معينة لتكوين  ●

 طالقة التداعي: هي إنتاج أكبر عدد ممكن من الكلمات ذات المعنى الواحد في زمن محدد.      ●

الطالقة التعبيرية: هي القدرة على التفكير السريع في الكلمات المتصلة والمالئمة والمرتبطة بموقف معين    ●

 وصياغة األفكار في عبارات مفيدة.  

ي القدرة على توليد أفكار متنوعة والتحول من نوع معين من الفكر إلى نوع آخر عند االستجابة لموقف المرونة: ه ●

معين، أي القدرة على تغيير الحال الذهنية بتغير الموقف، حيث تمثل المرونة الجانب النوعي لإلبداع، وتأخذ  

 المرونة صورتين هما:    

تاج أكبر عدد ممكن من األفكار المختلفة والمتنوعة المرتبط بموقف المرونة التلقائية: هي القدرة على سرعة إن ●

 معين في زمن محدد.   

المرونة التكيفية: هي القدرة على تغيير الوجهة الذهنية التي ينظر من خاللها إلى حل مشكلة محددة )المجدوبي،   ●

 (. 334، ص 2020

    مراحل التفكير اإلبداعي:

    احل مشهورة وهي كالتالي:يمر التفكير اإلبداعي بأربع مر  

 مرحلة اإلعداد: تتضمن هذه المرحلة دراسة الفرد للمشكلة، وتحديد العناصر والمعلومات  ➢

 المتعلقة بها، والتأمل في المشاكل المشابهة والحلول المقدمة.

المشـكلة، كـأن مرحلة االحتضان: تتضمن هذه المرحلة استخدام المبدع عدة أسـاليب لتحويـل انتباهـه الـواعي عـن  ➢

يقـرأ للتسـلية أو يقـوم برحلـة بالقطـار فهـذا يفيـد عمليـة االحتضـان عـن البحـث الصـارم الدائم عن الحل فهي 

   مرحلة يكون فيها ترتيب األفكار وتنظيمها.

مرحلـة اإلشـراق أو اإللهـام: وتتضـمن انبثـاق شـرارة اإلبـداع، أي اللحظـة التـي تولـد فيهـا الفكـرة الجديدة التي  ➢

   تؤدي بدورها لحل المشكلة.

مرحلة التحقق والبرهان )وإعادة النظر(: وفـي هـذه المرحلـة يتعـين علـى المبـدع أن يختبـر الفكـرة المبدعة،   ➢

  يهـا ليـرى هـل هـي صـحيحة أو مفيـدة أو تتطلـب شـيئًا مـن الصـقل والتشـذيب وربما احتـاج لبـذلويعيد النظر ف

    مزيـدًا مـن الجهـد والمتابعـة للتغلـب على العقبـات، وتطـوير هـذه الفكـرة وتقـديم األدلـة على صحتها وأصالتها.

مراحـل، ولكـن هـذه المراحـل ال تقيـد وتجبـر المبدع على اتباعها  ومنـه إن كـل نشـاط أو عمـل إبـداعي البـد مـن تـوفر   

 (. 27، ص  2019والسـير عليهـا، بل علـى المبـدع أن يتبـع الخطـوات التـي تتماشـى مـع أفكـاره وخبراتـه )دكاني، 

 أهمية التفكير اإلبداعي: 

    اإلبداعي مطلباً ملحاً لألفراد واألمم ألنه: ريالتفكيعد 

 وسيلة للترقي والمضي في ركب التقدم الزاخر.  ✓

 صلة بينه وبين الكون.   صلة بين اإلنسان وخالقه قبل أن يكون ✓
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 حل لكثير من القضايا الملحة سواء أكانت قضايا فردية أو جماعية.   ✓

 ررة وأقوال باردة. استغالل أمثل للوقت حتى ال يضيع هدراً في أعمال مك ✓

 استثمار للطاقات فيما يعود بالخير على الفرد وأمنه بل اإلنسانية قاطبة.  ✓

ل مسار التاريخ لإلفادة مما  ✓ تبيين دقيق لما يمتلكه اإلنسان من طاقة هائلة، وعقل وقاد يخضع الكون لخدمته، ويحّوِ

 (.  275، ص 2013خلق هللا وأودع من أسرار )إلياس، 

 الدراسة العملية: 

 . في مدارس منطقة حائل العلوممجتمع الدراسة: تكون مجتمع الدراسة الحالية من معلمي مادة 

، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس  العلوم( معلم من معلمي مادة  57عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة من ) 

 . 2022، وذلك خالل العام حائلمنطقة 

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لتوصيف متغيرات الدراسة، وتوضيحها اعتماداً على األدبيات    منهج الدراسة:

السابقة، فالمنهج الوصفي التحليلي هو المنهج الذي يهتم بدراسة الظواهر التي تحدث بالوقت الحالي بشكلها الراهن، من  

المت البيئة  أو  المكان  في  الظاهرة سواء  البحث عن  التي تخص  خالل  المعلومات  كافة  بجمع  الباحث  ويقوم  بها،  واجدة 

(. كما اعتمد الباحث على برنامج التحليل  2020الظاهرة، ثم يتمكن الباحث من تحليل البيانات بشكل دقيق )عبد الحميد، 

 كأداة لتحليل البيانات المتوفرة.  Spss 25اإلحصائي 

الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة الحالية، قام الباحث بتمثيل  أداة الدراسة: بعد االطالع على األطر النظرية و

دور معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة أداة الدراسة في استبانة، حيث هدفت إلى تحديد  

 ( مقياس  على  الباحث  اعتمد  وقد  حائل،  منطقة  مدارس  في  حيLikertالمتوسطة  الخماسي  عبارة خمس (  كل  قابل  ث 

 درجات من الموافقة أو عدمها، ويجدر اإلشارة إلى أن جميع فقراتها إيجابية التصحيح، وال توجد فقرات سلبية. 

بدرجة كبيرة،   ليكرت )بدرجة كبيرة جداً،  لتدرج خماسي على طريقة  وقد تمت االستجابة على فقرات االستبانة وفقاً 

 ( على التوالي. 5،4،3،2،1ة قليلة جداً( إذ تم تصحيحها بالدرجات )بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرج

 وقد تم اعتماد معيار حكم مقياس ليكرت الخماسي كما يلي: 

- 1.81 1.8-1 المجال

2.60 

2.61 -3.40 3.41 -4.20 4.21 -5 

المقابل   النسبي  الوزن 

 لها

من   ٪ 36_٪ 20 أكبر 

36٪ -52 ٪ 

من   أكبر 

52 ٪_68 ٪ 

من  أكبر 

68 ٪_84 ٪ 

من  أكبر 

84 ٪_100 ٪ 

 كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة قليلة جداً  التقييم 

 محاور كما يلي:  3( فقرة، تم توزيعها على  15وبناء على ذلك، فقد تكونت أداة االستبانة من ) 

 ( فقرات. 5، وتكون من ) في تنمية مهارة الطالقةمعلم العلوم مدى مساهمة المحور األول:  -

 ( فقرات. 5، وتكون من ) في تنمية مهارة األصالةمعلم العلوم مدى مساهمة المحور الثاني:  -

 ( فقرات.5، وتكون من ) في تنمية مهارة المرونةمعلم العلوم مدى مساهمة المحور الثالث:  -
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: 

 سة حسب متغير المؤهل العلمي (: توزيع أفراد عينة الدرا1جدول )          

 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

٪ 8.77 5 دبلوم   

٪ 78.94 45 بكالوريوس   

٪ 12.28 7 دراسات عليا   

٪ 100 57 المجموع الكلي   

( الجدول  )1يوضح  المئوية  النسبة  أن  السابق،  العلمي  ٪ 78.94(  المؤهل  على  الحاصلين  المعلمين  الستجابات   )

( من استجابات المعلمين كانت للحاصلين على المؤهل العلمي دراسات ٪12.28بكالوريوس هي األعلى، وأن ما نسبته ) 

 ( كانت الستجابات المعلمين الحاصلين على المؤهل العلمي دبلوم. ٪ 8.77عليا، وأيضاً النسبة المئوية ) 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: (: 2جدول )

 النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة 

٪ 35.09 20 سنوات  5أقل من   

٪ 50.88 29 سنوات  10إلى  5من   

٪ 14.03 8 سنوات  10أكثر من   

٪ 100 57 المجموع الكلي   

سنوات( خبرة في التدريس،  10إلى  5يمتلكون )من ( من المعلمين ٪50.88( السابق، أن ما نسبته )2يوضح الجدول )

(  ٪14.03سنوات( خبرة في التدريس، ثم تالها ما نسبته )  5( من المعلمين يمتلكون )أقل من  ٪35.09تالها ما نسبته ) 

 سنوات( خبرة في التدريس. 10من المعلمين يمتلكون )أكثر من 

 صدق وثبات أداة الدراسة: 

أن تقيس أداة الدراسة )االستبانة( ما وضعت لقياسه فعالً، حيث اقتصر الباحث على نوعين من  صدق االستبانة: يقصد به  

 الصدق يفيان بالغرض، هما الصدق البنائي، وصدق االتساق الداخلي.

ا،  الصدق البنائي: يقيس الصدق البنائي مدى تحقق األهداف التي تريد أداة االستبانة للدراسة الحالية الوصول إليه  -أوالً 

حيث تم حساب معامالت االرتباط "بيرسون" بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، وذلك 

 ( التالي: 3كما في الجدول )
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 (: معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة: 3جدول )

 

 

 

 

( الجدول  عند  3يوضح  قوية  وبدرجة  إحصائياً  دالة  االستبانة  محاور  في  "بيرسون"  االرتباط  معامالت  أن  السابق،   )

 وبذلك تعد محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.  (α( ≤ 0,05مستوى 

الحالية على عينة استطالعية  للدراسة  أداة االستبانة  الباحث بتطبيق  قام  الداخلي:  بطريقة عشوائية من    صدق االتساق 

( معلم، وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي، حيث تم  30مجتمع الدراسة األصلي من خارج عينة الدراسة، بلغ عددها )

( 4حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبانة، ويوضح الجدول )

 التالي ذلك.

 كل فقرة من فقرات أداة االستبانة مع الدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه. ( معامل ارتباط 4جدول )

 معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م  معامل االرتباط  م 

 المحور الثالث:  المحور الثاني:  المحور األول: 

1 0.812 **  1 0.816   ** 1 0.861 **  

2 0.721 **  2 0.773 **  2 0.767 **  

3 0.801 **  3 0.646 **  3 0.751 **  

4 0.733 **  4 0.762 **  4 0.687 **  

5 0.783 **  5 0.856   ** 5 0.773 **  

 

( السابق، أن جميع الفقرات قد حققت ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لمحاور االستبانة التي تنتمي  4يتضح من الجدول ) 

 ، وهذا يؤكد أن أداة االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.0,05إليها عند مستوى 

لحساب ثبات المقياس المستخدم في الدراسة، حيث تم إيجاد قيمة   قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونباخثبات االستبانة:  

معامل ألفا لمحاور االستبانة، وكذلك للدرجة الكلية ألداة االستبانة، وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  

Spss 25  :ما يلي 

 

 

 

 ( sigالقيمة االحتمالية ) لالرتباط معامل بيرسون  محاور االستبانة 

 0.00 **   0.913 المحور األول 

** 0.942 المحور الثاني   0.00 

** 0.948 المحور الثالث   0.00 
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 االستبانة: ( قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات 5الجدول )

 محاور االستبانة  عدد األسئلة  معامل ألفا كرونباخ 

 المحور األول   5 0.894

 المحور الثاني  5 0.827

 المحور الثالث  5 0.889

 الدرجة الكلية لفقرات أداة االستبانة  15 0.841

 . Spss 25المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

وهي قيمة مقبولة إحصائياً، وبناًء على   .8410الكلية تساوي   Cronbach's Alphaبين الجدول أن قيمة معامل الثبات  

 ت، وال داعي لحذف أي منها. ذلك يمكن اعتبار أن جميع العبارات المستخدمة في االستقصاء تتمتع بالثبا

وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  ،  KMO and Bartlett's Testكما قام الباحث بإجراء اختبار  

Spss 25  :ما يلي 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .835 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 850.273 

df 167 

Sig. .000 

 . Spss 25المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

وهذا يعني أن حجم العينة كاٍف لفعالية النتائج. كما بين    0.50<  0.835ويساوي   (KMO)بين الجدول أن قيمة اختبار 

 مما يؤكد أن قيم االختبار معنوية.   0.05> 0.000( كانت  s Test)’Bartlettالختبار    Sigالجدول أن قيمة احتمال الداللة  

 األساليب اإلحصائية: 

 راسة الحالية، وذلك على النحو التالي: تم استخدام األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات في الد 

 معامل ارتباط بيرسون للتأكد من الصدق البنائي، وصدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة.  .1

 معامل ثبات ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات فقرات االستبانة.  .2

 الستبانة. التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسبية لتحديد استجابات عينة الدراسة نحو فقرات ا .3

 مناقشة النتائج: 

الذي ينص على: ما مدى مساهمة   بالسؤال األول  المتعلقة  العلومالنتائج  الطالقة لدى طالب   معلم  تنمية مهارة  في 

 ؟ حائل  مدارس منطقة

 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية لفقرات المحور األول لالستبانة كما يلي: 
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المتوسط   الفقرة م 

 الحسابي 

المتوسط  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري 

 sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم الترتيب 

العلوم  1 معلم  تشويق    يعمل  على 

لتلقي  لديهم  الدافعية  وإثارة  الطالب 

 محتوى الدرس.

 كبيرة   2 0.00 0.10 ٪ 83.7 1.56

العلوم 2 معلم  تنويع طرق   يعمل  على 

 المعلومة.البحث عن 

كبيرة   1 0.00 0.38 ٪ 84.1 1.57

 جداً 

على تحفيز الذاكرة    يعمل معلم العلوم 3

الطالب   على  ليسهل  المدى،  طويلة 

استذكار إجابات متنوعة في المواقف 

 التعليمية. 

 كبيرة   5 0.00 0.19 ٪ 80.2 1.27

العلوم 4 دافعية   يعمل معلم  على زيادة 

 األسئلة. الطالب لطرح المزيد من 

 كبيرة   4 0.00 0.14 ٪ 81 1.90

العلوم 5 التفاعل   يعمل معلم  على خلق 

 بين عناصر العملية التعليمية.

 كبيرة   3 0.00 0.25 ٪ 82.5 1.45

 كبيرة جداً  0.00 0.17 ٪ 84.3 1.53 المعدل الكلي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

المحور األول دال إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل   .1

( وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى ٪84.3( وبوزن نسبي ) 0.17( بانحراف معياري ) 1.53)

جاءت بدرجة كبيرة جداً  حائل دارس منطقةفي تنمية مهارة الطالقة لدى طالب م معلم العلومبأن مدى مساهمة 

 . ٪84.3وبنسبة تأييد 

على تنويع طرق البحث عن   يعمل معلم العلوم( والتي تنص على "2جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .2

 (، وبدرجة كبيرة جداً. ٪84.1(، وبوزن نسبي ) 1.57"، بمتوسط حسابي )المعلومة

على تحفيز الذاكرة طويلة المدى،   يعمل معلم العلوم( والتي تنص على "3م ) جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رق .3

(، وبوزن نسبي  1.27"، بمتوسط حسابي )ليسهل على الطالب استذكار إجابات متنوعة في المواقف التعليمية 

 (، وبدرجة كبيرة.  80.2٪)

في تنمية مهارة األصالة لدى طالب   معلم العلوممدى مساهمة  ما  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على:  

 ؟ حائل  مدارس منطقة

 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية لفقرات المحور الثاني لالستبانة كما يلي: 
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المتوسط   الفقرة م 

 الحسابي 

المتوسط  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري 

 sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم الترتيب 

على تشجيع الطالب   يعمل معلم العلوم 1

 خروج من طرق التفكير التقليدية. لل

 كبيرة   5 0.00 0.34 ٪ 81.2 1.58

  الطالبإكساب على   يعمل معلم العلوم 2

في  متعددة  أنشطة  إنجاز  على  القدرة 

 موقف تعليمي واحد.

 كبيرة   3 0.00 0.17 ٪ 82.3 1.34

للوصول إلى    طالبه  معلم العلوميساعد   3

في   الممكنة  والحلول  النتائج  أفضل 

 الموقف التعليمي. 

 كبيرة   4 0.00 0.21 ٪ 82.1 1.14

العلوميشجع   4 في   طالبه  معلم  لإلبداع 

 تقديم أفكار مبتكرة غير تقليدية. 

كبيرة   1 0.00 0.19 ٪ 86.1 1.27

 جداً 

 الطالبتمكين  على    يعمل معلم العلوم 5

التي  للتغييرات  بسهولة  االستجابة  من 

 يفرضها الموقف التعليمي. 

كبيرة   2 0.00 0.07 ٪ 84.7 1.16

 جداً 

 جداً كبيرة  0.00 0.13 ٪ 84.8 1.28 المعدل الكلي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

المحور الثاني دال إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل   .1

( وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى ٪84.8( وبوزن نسبي ) 0.13( بانحراف معياري ) 1.28)

جاءت بدرجة كبيرة جداً  حائل في تنمية مهارة األصالة لدى طالب مدارس منطقة علوممعلم البأن مدى مساهمة 

 . ٪84.8وبنسبة تأييد 

لإلبداع في تقديم أفكار مبتكرة  طالبه  معلم العلوم( والتي تنص على "يشجع 4جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .2

 وبدرجة كبيرة جداً.  (،٪ 86.1(، وبوزن نسبي ) 1.27غير تقليدية"، بمتوسط حسابي )

خروج من  على تشجيع الطالب لل يعمل معلم العلوم( والتي تنص على "1جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )  .3

 (، وبدرجة كبيرة. ٪81.2(، وبوزن نسبي ) 1.58طرق التفكير التقليدية"، بمتوسط حسابي ) 

في تنمية مهارة المرونة لدى طالب    معلم العلوممدى مساهمة  ما  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على:  

 ؟ حائل  مدارس منطقة

 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية لفقرات المحور الثالث لالستبانة كما يلي: 
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المتوسط   الفقرة م 

 الحسابي 

المتوسط  

 نسبي ال

االنحراف  

 المعياري 

 sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم الترتيب 

العلوم 1 معلم  قدرات  على    يعمل  تنمية 

لم   الطالب  خالقة  أفكار  طرح  على 

 يتوصل إليها أقرانهم. 

كبيرة   1 0.00 0.05 ٪ 87.5 1.46

 جداً 

العلوم 2 معلم  قدرات  على    يعمل  تنمية 

المناسبة    الطالب  الحلول  انتقاء  على 

الموقف  يقدمها  التي  للمشكالت 

 التعليمي. 

 كبيرة   5 0.00 0.17 ٪ 83.7 1.89

تعزيز المنافسة  على    يعمل معلم العلوم 3

بين   والحلول  األفكار  طرح  في 

 . الطالب 

كبيرة   2 0.00 0.29 ٪ 86.9 1.43

 جداً  

العلوم 4 معلم  قدرة على    يعمل  تنمية 

بدائل تختلف عما    الطالب  على طرح 

ال   تعليمي  موقف  في  تقديمه  يمكن 

 تستخدم فيه الموارد الرقمية.

 كبيرة   4 0.00 0.36 ٪ 83.8 1.13

العلوم 5 معلم  خيال  على    يعمل  توسيع 

 . الطالب 

كبيرة   3 0.00 0.24 ٪ 84.4 1.29

 جداً 

 كبيرة جداً  0.00 0.11 ٪ 85.2 1.32 المعدل الكلي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:  

المحور الثالث دال إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل   .1

( وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى ٪85.2( وبوزن نسبي ) 0.11( بانحراف معياري ) 1.32)

جاءت بدرجة كبيرة جداً  حائل ي تنمية مهارة المرونة لدى طالب مدارس منطقةف معلم العلومبأن مدى مساهمة 

 . ٪85.2وبنسبة تأييد 

على طرح  الطالب تنمية قدرات على  يعمل معلم العلوم( والتي تنص على "1جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .2

 (، وبدرجة كبيرة جداً. ٪87.5سبي ) (، وبوزن ن1.46أفكار خالقة لم يتوصل إليها أقرانهم"، بمتوسط حسابي ) 

على  الطالب تنمية قدرات على   يعمل معلم العلوم( والتي تنص على "2جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )  .3

(، وبوزن نسبي 1.89انتقاء الحلول المناسبة للمشكالت التي يقدمها الموقف التعليمي"، بمتوسط حسابي )

 (، وبدرجة كبيرة. 83.7٪)
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معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الذي ينص على: ما مدى مساهمة  

 ؟لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة حائل 

 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية لجميع فقرات محاور لالستبانة كما يلي: 

المتوسط   الفقرة م 

 الحسابي 

المتوسط  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري 

 sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم

العلوم  1 الدافعية   يعمل معلم  وإثارة  الطالب  تشويق  على 

 لديهم لتلقي محتوى الدرس.

 كبيرة   0.00 0.10 ٪ 83.7 1.56

كبيرة   0.00 0.38 ٪ 84.1 1.57 على تنويع طرق البحث عن المعلومة.   يعمل معلم العلوم 2

 جداً 

العلوم 3 معلم  المدى،    يعمل  طويلة  الذاكرة  تحفيز  على 

ليسهل على الطالب استذكار إجابات متنوعة في المواقف  

 التعليمية. 

 كبيرة   0.00 0.19 ٪ 80.2 1.27

على زيادة دافعية الطالب لطرح المزيد    يعمل معلم العلوم 4

 من األسئلة.

 كبيرة   0.00 0.14 ٪ 81 1.90

على خلق التفاعل بين عناصر العملية   يعمل معلم العلوم 5

 التعليمية. 

 كبيرة   0.00 0.25 ٪ 82.5 1.45

خروج من طرق على تشجيع الطالب لل  يعمل معلم العلوم 6

 التفكير التقليدية. 

 كبيرة   0.00 0.34 ٪ 81.2 1.58

القدرة على إنجاز   الطالب إكساب  على    يعمل معلم العلوم 7

 أنشطة متعددة في موقف تعليمي واحد.

 كبيرة   0.00 0.17 ٪ 82.3 1.34

العلوميساعد   8 النتائج    طالبه  معلم  أفضل  إلى  للوصول 

 والحلول الممكنة في الموقف التعليمي. 

 كبيرة   0.00 0.21 ٪ 82.1 1.14

لإلبداع في تقديم أفكار مبتكرة   طالبه  معلم العلوميشجع   9

 غير تقليدية.

كبيرة   0.00 0.19 ٪ 86.1 1.27

 جداً 

العلوم 10 معلم  االستجابة   الطالب تمكين  على    يعمل  من 

 بسهولة للتغييرات التي يفرضها الموقف التعليمي. 

كبيرة   0.00 0.07 ٪ 84.7 1.16

 جداً 

على طرح   الطالب تنمية قدرات  على    يعمل معلم العلوم 11

 أفكار خالقة لم يتوصل إليها أقرانهم.

كبيرة   0.00 0.05 ٪ 87.5 1.46

 جداً 
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على انتقاء    الطالبتنمية قدرات  على    يعمل معلم العلوم 12

 الحلول المناسبة للمشكالت التي يقدمها الموقف التعليمي. 

 كبيرة   0.00 0.17 ٪ 83.7 1.89

تعزيز المنافسة في طرح األفكار على    يعمل معلم العلوم 13

 .الطالب والحلول بين 

كبيرة   0.00 0.29 ٪ 86.9 1.43

 جداً  

العلوم 14 معلم  قدرة  على    يعمل  طرح   الطالبتنمية  على 

ال   تعليمي  موقف  في  تقديمه  يمكن  عما  تختلف  بدائل 

 تستخدم فيه الموارد الرقمية.

 كبيرة   0.00 0.36 ٪ 83.8 1.13

كبيرة   0.00 0.24 ٪ 84.4 1.29 .الطالب توسيع خيال على   يعمل معلم العلوم 15

 جداً 

كبيرة   0.00 0.18 ٪ 84.6 1.32 المعدل الكلي 

 جداً 

السابق أن محاور االستبانة دالة إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط  يتضح من الجدول  

( وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن  ٪84.6( وبوزن نسبي )0.18( بانحراف معياري ) 1.32الحسابي للمحور ككل ) 

فكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة المتوسطة في معلم العلوم في تعزيز مهارات التمدى مساهمة  عينة الدراسة ترى بأن

 . ٪84.6جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد  مدارس منطقة حائل

 نتائج الدراسة: 

معلم العلوم في تعزيز مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالب المرحلة المتوسطة في مدارس منطقة  مدى مساهمة  .1

 . ٪84.6جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد  حائل

جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة  حائل في تنمية مهارة الطالقة لدى طالب مدارس منطقة معلم العلوممدى مساهمة  .2

 .٪84.3تأييد 

ة جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسب  حائل في تنمية مهارة األصالة لدى طالب مدارس منطقة معلم العلوممدى مساهمة  .3

 .٪84.8تأييد 

جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة  حائل في تنمية مهارة المرونة لدى طالب مدارس منطقة معلم العلوممدى مساهمة  .4

 .٪85.2تأييد 

 التوصيات: 

 في ضوء نتائج الدارسة، توصي الباحثة باآلتي:  

 توفير األدوات والوسائل التقنية الالزمة لتنمية التفكير اإلبداعي في مجال تدريس مادة العلوم.  ❖

عقد دورات تدريبية وورش تعليمية للقائمين على العملية التعليمية عن كيفية تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى  ❖

 طلبة المرحلة المتوسطة.

 بداع واالبتكار في مادة العلوم وفي بقية المواد الدراسية.تشجيع طلبة المرحلة المتوسطة علــى اإل ❖
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 طالب العاديين والموهوبين ال فعالية الذات األكاديمية وعالقتها بالتفكير الناقد لدى 

Effectiveness of the Academic Self and its Relation to Critical Thinking 

 among Normal and Gifted Students 
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Email: mbdelrazek@jawatha.edu.sa 

 ملخص البحث:

اـقد ـلدى الطالب الـعاديين والموهوبين،   ة اـلذات األـكاديمـية والتفكير الـن الـي ــف عن العالـقة بين فـع ـهدف البـحث إلى الكشــ

ــفي االرتباطي، على عينة من طالب المرحلة الثانوية بجمهورية   ــتخدم الباحث المنهج الوصــ ولتحقيق هدف البحث اســ

ــر العربية   طالبا وطالبة( من الطالب الموهوبون    43ب العاديين، )طالبا( من الطال  43م وعددهم )2022/  2021مصـ

، وتم تحديد الطالب الموهوبون باـستخدام بعض مقاييس الذكاء  اإلـسكندريةبالمرحلة الثانوية من خمس مدراس بمحافظة  

الية الذات لألعوام الســابقة، وتضــمنت أدوات البحث اختبار فع الدراســيةوالتفكير االبتكاري وتقارير المعلمين والتقارير  

ـــلت  2006( واختـبار مـهارات التفكير الـناـقد إـعداد/ محـمد إبراهيم )2020األـكاديمـية إـعداد/ محـمد الزهراني ) (، وتوصــ

النتائج إلى مـستوى منخفض من فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب العاديين، ومـستوى مرتفع من فعالية 

ارات التفك ة ومـه اديمـي ذات األـك ة اـل الـي ة بين فـع ة موجـب اطـي ة ارتـب ا تبين وجود عالـق دى الطالب الموهوبين، كـم د ـل اـق ير الـن

اـلذات األـكاديمـية ومـهارات التفكير الـناـقد ـلدى الـعاديين، وعالـقة ارتـباطـية موجـبة بين فـعالـية اـلذات األـكاديمـية ومـهارات 

 ت والمقترحات.التفكير الناقد لدى الموهوبين، وفي ضوء النتائج تم تقديم بعض التوصيا

 .الطالب الموهوبون –التفكير الناقد  –فعالية الذات األكاديمية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

 The aim of the research is to reveal the relationship between academic self-efficacy and 

critical thinking among ordinary and gifted students. A female student) of the gifted 

students in the secondary stage from five schools in Alexandria Governorate. The gifted 

students were identified using some measures of intelligence, innovative thinking, teacher 

reports and study reports for previous years. The research tools included the academic 

self-efficacy test prepared by / Muhammad Al-Zahrani (2022) and the critical thinking skills 

test prepared by / Muhammad Ibrahim (2006), and the results showed a low level of 

academic self-efficacy and critical thinking among ordinary students, and a high level of 

academic self-efficacy and critical thinking skills among gifted students, as it was found 

that there is a positive correlation between academic self-efficacy and critical thinking skills 

among ordinary students. And a positive correlation between academic self-efficacy and 

critical thinking skills among the gifted, and in light of the results Some recommendations 

and suggestions were presented. 

 Keywords: academic self-efficacy - critical thinking - gifted students. 
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 مقدمة:

ــع في  ــكل خاص أحد محددات التعلم التي حظيت باهتمام واسـ ــكل عام وفعالية الذات األكاديمية بشـ تعد فعالية الذات بشـ

ــتوى ـفإن الـطاـلب  ـــية، حـيث تمـثل أقوى عملـيات التنظيم اـلذاتي، فعـندـما تكون ـعالـية المســ مـجال البحوث التربوـية والنفســ

ب الثقة في قدراته على أداء   يطرة على ظرف من الظروف الصـعبة، ويمكن اعتبارها في يكتـس لوكيات التي تتيح الـس الـس

هذه الحالة ـشكال من أـشكال الثقة بالنفس، ففعالية الذات ال تحدد فقط ما إذا كان الطالب ـسوف يحول القيام بـسلوك ما، بل 

ي يتبعه توقعات بتحقيق النجاح إنما يولد تحدد أيضــــا نوعية األداء عندما تتم المحاولة فالمســــتوى العالي من الكفاءة الذ 

 المثابرة في وجه العوائق واإلحباطات التي تعد إحدى موجهات السلوك في المواقف المختلفة .

ومن المواقف التي يتعرض لها طالب المرحلة الثانوية مواجهة االمتحانات، والعالقات مع الزمالء واألـساتذة، والمنافسة 

ت العاطفية، والتعامل مع مقتـضيات البيئة الجامعية وأنظمتها وقوانينها، وما تفرـضه من قيود من أجل النجاح، والمـشكال

(، وفي ضـــوء النظرية المعرفية 2012ومن عوامل الضـــغط والتخطيط للمســـتقبل، ومحاولة تحقيق الذات )أبو العال ، 

قوى الـشخـصية لدى األفراد؛ إذ تـساعد األفراد تعد فاعلية الذات من أهم ميكانيزمات ال -االجتماعية التي وـضعها باندورا  

 (. 2020على مواجهة الضغوط التي تعترضهم )محمد، 

فالفاعلية الذاتية هي األحكام الصــادرة من الفرد حول قدرته على القيام بســلوكيات معينة؛ كما أنها ليســت مجرد مشــاعر  

ــتطيع القيام به، ومد  ــيبذله، ومرونته في التعامل عامة؛ بل تقويم من جانب الفرد لذاته عما يس ى مثابرته، والجهد الذي س

مع المواقف الصــعبة، وتحديه للصــعاب، ومقاومته للفشــل؛ مما يشــكل لدى الفرد نظاما ذاتيا يمكنه من التحكم في أفكاره 

 (. 2011ومشاعره وأفعاله )أبو تينة والخاليلة، 

ين الفاعلية الذاتية والنجاح األكاديمي، ويعرف الفاعلية  ( إلى أن هناك عالقة ذات أهمية كبرى ب2012ويـشير الـضمور )

اـلذاتـية األـكاديمـية ـبأنـها: ثـقة الفرد بـقدرـته على تنظيم وتنفـيذ األفـعال التي تقود للنـجاح أـكاديمـيا، وهو متغير مرتبط بنـجاح  

ي إلى تكوين اتجاهات إيجابية  الطالب. والفاعلية الذاتية نظام معقد من المشاعر، واالتجاهات، والقيم، واالعتقادات، وتؤد 

ــرايرة،   ات تعلم الطالب )الصــ اـج ة ونـت ة التعليمـي ا أثر كبير في تكوين  2017نحو العملـي ة لـه ذاتـي ة اـل اعلـي ا أن الـف (، كـم

ــار إلـيه )  ,geeاالتـجاـهات اإليـجابـية نحو العملـية التعليمـية، ونحو تحقيق األـهداف وإنـجاز المـهام األـكاديمـية، وهو ـما أشــ

ن االتجاهات اإليجابية للفرد تقرر مدى نجاحه في حياته على المســتويين المهني والشــخصــي، فإذا كانت ( حيث إ2016

لدينا اتجاهات إيجابية نحو عملنا، فإن هذا ســيدفعنا لمحاولة تخطي الصــعاب، والتغلب على المعوقات واإلحباطات التي 

 قد تواجهنا وتعوق نجاحنا في هذا العمل.

أن من أهم مصادر تدعيم المشاعر الخاصة بالفعالية الذاتية الوالدين والمدرسين واألصدقاء  (schult)سکولت   كما يؤكد 

ة  اجـح ة الخبرات الـن ذات من خالل معرـف ة اـل الـي ة وتطوير فـع ذه المصـــــادر في تنمـي دان أهم ـه ل الواـل الجين، ويمـث والمـع

ــت خدامـها في تدعيم الفرد من خالل اإلقناع اللفظي وعرض النـماذج المالئـمة التي تم إنـجازها فعال من هذه الخبرات واســ

 ,Heslin, P, 2006)والتشــجيع المادي والمعنوي الذي بإمكانه شــحذ القدرات التي تزيد من الفعالية الذاتية لدى الفرد 

707.) 

الطلبة  ( إلى الكشـف فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بمسـتوى الطموح لدى2020ولذلك فقد هدفت دراسـة )الزهراني،  

ــتجابات أفراد العينة حول  ــائية بين اسـ ــة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـ ــارت نتائج الدراسـ الموهوبين، وقد أشـ

مســتوى الطموح لدى الطلبة الموهوبين تعزي لمتغير الجنس، وهذا يدل على تشــابه مســتويات الطموح لدى الموهوبين  

 والموهوبات، كما هدفت دراسة 
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ــاط العقلي اـلذي يؤدـيه الفرد ـبإتـقان وفهم  ويعـمل التفكير الـنا ــب المعرـفة من الخمول إلى النشــ ـقد على تحوـيل عملـية كســ

أعمق؛ باإلضــافة الكتســاب الطلبة تفســيرات صــحيحة ومقبولة للمواضــيع المطروحة في مشــكالتهم اليومية، ويقلل من 

 (. 2000التفسيرات الخاطئة لديهم )القيسي، 

ــاعد  ــدار األحكام وزيادة    كما أن التفكير الناقد يسـ ــهم في إصـ ــكالت؛ مما يسـ المتعلمين على فهم أعمق للتحديات والمشـ

ــادر المعلوـمات، واالبتـعاد عن التطرف في اآلراء واألحـكام   ـقدراتهم على التمييز بين الرأي والحقيـقة، والـتأـكد من مصــ

 (.2007)الزغول، 

ــدار أحكام متأن ــير التفكير الناقد الى قدرة الفرد على إصـ ية ومنطقية من حيث قبول أو رفض فكرة ما والتمييز بين  ويشـ

الصــواب والخطأ ويحتوي كذلك القدرة على التحليل والتقييم والتصــنيف، ويشــير كذلك إلى قدرة الفرد على التمييز بين  

ــلة والمعلومات غير المنقحة   أو غير  النظريات والتعميمات وبين الحقائق واالدعاءات والمعلومات المنقحة أو ذات الصــ

ــاعد الفرد على اتـخاذ القرارات  ـــلة، ويمكن التفكير الـناقد الفرد من الـقدرة على الـتدرج المنطقي، وهو بذلك يســ ذات صــ

والتفكير الناقد يســتند الى ســمتين رئيســتين هما؛ أنه تفكير يمكن الفرد من اتخاذ   Cervone, D, 2000, 41)الســليمة )

ــليمة بعد عملية فحص األدلة وتقييم الحجج، وهو تفكير تأملي يدل على وعي الفرد بكامل خطوات التفكير   القرارات السـ

 (.Alsaleh, N, 2020, 35التي يمارسها عندما يصدر أحكامه ويتخذ قراراته )

 مشكلة البحث: 

الموهوبين في الغرف  تـسعى المؤـسـسات التعليمية الناجحة إلى تضـمين برامج تنمية التفكير الناقد ومهاراته لدى الطالب 

ــمات الطالب الموهوب أن لديه  ــفية، والتقييم الذاتي للمهارات والقيم واالتجاهات المرتبطة بهذه المهارات، ومن سـ الصـ

ــاـفة إلى أـنه يمتـلك ثروة لفظـية   ــة مـهارات التفكير أعلى من الـطاـلب الـعادي، ـباإلضــ ــتقالل ومـمارســ الـقدرة على االســ

اعل مع المعلمين وزمالئه الطالب والـتأثير فيهم أكثر من الـطالب الـعادي، كـما أن الثروة  ومعلومات وأفـكار تمكـنه من التـف

التكنولوجية تتطلب تزويد الطلبة بالمهارات الضــرورية التي تنمي تفكيرهم الناقد، بما يمكنهم من التعامل مع الكم الهائل 

 & ,.Feldhusen, J. Fسـة والحياة المجتمعية )من المعلومات اإلنتاج أفكار جديدة، والتصـدي للمشـكالت داخل المدر

Kroll, 2017.) 

وتعمل تلك البرامج والفعاليات على تنمية الفعالية الذاتية لدى الطالب بشــــكل عام والطالب الموهوبون بشــــكل خاص، 

ــي وتنمية ت لك الموهبة  حيث يحتاج الطالب الموهوب إلى التقدير واالعتراف الذي يجعل من موهبته دافعا لتفوقه الدراسـ

 التي تشعرهم بأنهم مختلفين بشكل أو بآخر عن أقرانهم من الطالب العاديين.

ــية التقليدية مقارنة بأقرانهم من الطالب العاديين، وأن الطالب  فالطالب  ــعرون بالملل في الغرف الدراسـ الموهوبين يشـ

الحفاظ على هذه المواقف بسـبب عدم وجود   الموهوبين غالبا ما يبدون مواقف إيجابية تجاه المدرسـة ولكنهم يفشـلون في

غرف صــفية تناســبهم لذلك وجب على اإلدارات التعليمية والتربوية العمل على توفير هذه الفصــول للطالب الموهوبين  

 (.112، 2017)القمش، 

ــتثـمارـها ـلدى الطالب الموهوبين،  ــاف الفروق بينهم  كوـكذـلونظرا ألهمـية العـمل على تنمـية الموهـبة واســ وبين   اكتشــ

ناسـب كال الفئتين فإن البحث الحالي يالعاديين في بعض المتغيرات للعمل على توفير اسـاليب تدريسـية ومحتوى تعليمي  

ــيأتي   ــف عن العالقة بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب العاديين والمتفوقين كما سـ يهدف إلى الكشـ

 بيانه.

 



104 

 

 مشكلة البحث:

 مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:تحددت 

 ما العالقة بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى طالب العاديين والموهوبين؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

 ما مستوى فعالية الذات األكاديمية لدى الطالب العاديين والموهبين؟ .1

 فكير الناقد لدى الطالب العاديين والموهبين؟ما مستوى مهارات الت .2

 هل توجد عالقة ارتباطية بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب العاديين؟ .3

 هل توجد عالقة ارتباطية بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين؟ .4

 موهوبين في الفعالية الذاتية االكاديمية والتفكير الناقد؟هل توجد فروق بين الطالب العاديين وال .5

 هدف البحث:

ــتوى الفـعالـية الذاتـية األكاديمـية والتفكير الـناقد والعالقة بينهـما لدى الطالب الـعاديين   يـهدف البـحث الـحالي إلى تعرف مســ

 والموهوبين.

 أهمية البحث: 

ء األكاديمي للطالب وهي فعالية الذات األكاديمية  إلقاء الضوء على متغيرات مهمة يمكن أن تؤثر على األدا .1

 والتفكير الناقد.

يمكن أن تفيد نتائج البحث القائمين على إعداد البرامج اإلرشادية والتدريبية للطالب الموهوبين في مراعاة   .2

 بعض العوامل التي تؤثر في آدائهم األكاديمي. 

 فروض البحث: 

 األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب العاديين. يوجد مستوى مرتفع من فعالية الذات  .1

 مية والتفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين.ييوجد مستوى مرتفع من فعالية الذات األكاد  .2

 توجد عالقة ارتباطية بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب العاديين .3

 ديمية والتفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين.توجد عالقة ارتباطية بين فعالية الذات األكا .4

 حدود البحث:

 الحد البشري: عينة من طالب المرحلة الثانوية العامة العاديين والمتفوقين بجمهورية مصر العربية. -

 م.2022/ 2021الحد الزمني: الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  -

 مهارات التفكير الناقد. –األكاديمية الحد الموضوعي: أبعاد فعالية الذات  -

 مصطلحات البحث:

 فعالية الذات األكاديمية: 

يعرفـها الـباـحث إجرائـيا ـبأنـها: هي معتـقدات الطالب حول ذواتهم األـكاديمـية؛ وـمدى ـقدرتهم على النـجاح في أداء مـهامهم 

ــتهم، مما يؤ ــعوبات والعقبات التي تواجههم أثناء دراســ ــية، وتجاوز الصــ دي إلى تحقيق األهداف التي يريدون  الدراســ

 تحقيقها، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على المقياس المستخدم في البحث الحالي.
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 التفكير الناقد:

ــة  ــتدالل إلى جانب دراسـ ــير والتحليل والتقييم واالسـ يعرفه الباحث إجرائيا بأنه: الحكم الذاتي والمنظم الناتج عن التفسـ

عتبارات المنهجية والســياقية التي يســتند إليها الحكم في موضــوع ما أو قضــية أو مشــكلة دراســية، ويقاس  المفاهيم واال

 بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على اختبار التفكير الناقد المستخدم في البحث الحالي.

 الطالب الموهوبون: 

ة ه العقلـي دراـت ه: ـكل فرد تـجاوز ذـكاءه أو ـق أـن اـحث الموهوب ـب ادي (  130)  يعرف الـب ادي فهو الفرد الـع ا الـع ا فوق، أـم فـم

الذي يكون ذكاؤه متوسطا، ويقاس الطالب الموهوبون إجرائيا في البحث الحالي من خالل الدرجة المرتفعة التي يحصل  

ــف عن الموهوبين والـعاديين، بينـما يـقاس الطالب الـعاديين إجرائـيا من  ــتـخدمة للكشــ عليـها الـطالب في االختـبارات المســ

 ل الدرجة الوسيطة التي يحصل عليها الطالب في تلك االختبارات المستخدمة للكشف عن الموهوبين والعاديين.خال

 الدراسات السابقة:

( إلى الكـشف عن مـستوى فاعلية الذات لدى الطلبة الموهوبين في المرحلة المتوـسطة  2018هدفت دراـسة )العتيبي،   -

( طالباً وطالبة من 120واتبعت الدراســة المنهجي الوصــفي، وتكونت العينة من )والثانوية في مدينة مكة المكرمة،  

ــارت  ــتخدام مقياس لقياس فاعلية الذات األكاديمية لديهم. وأش الموهوبين في المرحلتين المتوســطة والثانوية، وتم اس

ــائـية في النـتائج إلى أن درـجة مرتفـعة من فـعالـية اـلذات األـكاديمـية ـلدى الموهوبين، ووجود فروق   ذات دالـلة إحصــ

ــالح اإلـناث،  ـــطات مقـياس فـعالـية اـلذات األـكاديمـية ـلدى الموهوبين تعزى لجنس الطلـبة )ذكور وإـناث(. لصــ متوســ

ـــطات مقـياس فـعالـية الذات األكاديمية لدى الموهوبين تعزى للمرحلة  ــائـية في متوســ ووجود فروق ذات داللة إحصــ

 المتوسطة.التعليمية )متوسطة وثانوية( لصالح المرحلة 

( إلى الكشــــف فاعلية الذات اإلبداعية وعالقتها بمســــتوى الطموح لدى الطلبة 2020وهدفت دراســــة )الزهراني،   -

الموهوبين. واعتمدت الدراســـة على المنهج الوصـــفي االرتباطي. وتمثلت أدوات الدراســـة في مقياس فاعلية الذات 

ــتوى الطموح، تم تطبيقهم على عيـنة   ( ـطاـلب وـطالـبة من الطلـبة الموهوبين  179مكوـنة من )الـفاعلـية، ومقـياس مســ

( ـطالـبة موهوبة.  80( ـطالـباً موهوـباً و)79ـبالمرحـلة الـثانوـية بمختلف الـمدارس الـثانوـية الـتابـعة لمنطـقة الـباـحة، منهم )

وجاءت نتائج الدراســة مؤكدة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين اســتجابات أفراد العينة حول مســتوى  

ــتوـيات الطموح ـلدى الموهوبين  ا ــاـبه مســ لطموح ـلدى الطلـبة الموهوبين تعزي لمتغير الجنس، وـهذا ـيدل على تشــ

 والموهوبات.

ــاهين،   - ــمري وشــ ــة )األســ ــتوى مـهارات التفكير الـناـقد ـلدى الطالب  2014وـهدـفت دراســ ( إلى التعرف على مســ

( طالبا وطالبة  106وتكونت عينة الدراـسة من )الموهوبين بالمرحلة الثانوية، واـستخدمت الدراـسة المنهج الوـصفي،  

من الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية وتوصـلت النتائج إلى وجود فروق في مهارتي االتنتاج واالسـتنباط لصـالح  

الموهوبات من اإلناث، وفي مهارتي التفســير وتقويم الحجج لصــالح الموهوبون من الذكور، وعدم وجود فروق في 

ــائـية تعزي    اـلدرـجة الكلـية اـقد تعزي لمتغير الجنس، وـكذـلك ـعدم وجود فروق ذات دالـلة إحصــ لمـهارات التفكير الـن

 لمتغير الصف الدراسي.

( إلى بحث الفروق في مـستوى التفكير الناقد بين الطلبة الموهوبين وفقا لوقت 2019وهدفت دراـسة )الفالح وطيبة،   -

( للتفكير الناقد الذي يبحث أربعة أبعاد Cornellكورنيل )اكتشــافهم، عبر منهج وصــفي مقارن، باســتخدام مقياس  

  14طالب وطالبة في الـصف األول المتوـسط.    95)االـستقراء، المـصداقية، االـستنباط، االفتراـضات(، على عينة من  

منهم تم اكتشافهم في الصف السادس. وأظهرت نتائج    81منهم تم اكتشافهم كموهوبين في الصف الثالث االبتدائي، و
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ــطي درجات الطلبة الموهوبين غير المنضــمين   اختبار مان وتني، عدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين متوس

لبرامج الرعاية الذين تم اكتشـافهم في الصـف الثالث االبتدائي، والذين تم اكتشـافهم في الصـف السـادس في مسـتوى  

ي درجات الطلبة الموهوبين المنضــمين، وغير  التفكير الناقد. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســط

 المنضمين لبرامج الرعاية الذين تم اكتشافهم في الصف الثالث االبتدائي في ثالث أبعاد للتفكير الناقد.

( إلى الكـشف عن توفر مهارة التفكير الناقد ودرجة المـسئولية االجتماعية  2020وهدفت دراـسة )الغامدي والهرش،  -

ين في محافظة المخواة، والكشــف عن العالقة بينهما، باإلضــافة إلى الكشــف عن داللة الفروق لدى الطالب الموهوب

اإلحصـــائية في درجات التفكير الناقد والمســـؤولية االجتماعية التي قد تعزى للصـــف الدراســـي والجنس، ولتحقيق  

ــفي في صــورته االرتباطية، وتكون مجتمع الد  ــتخدام المنهج الوص ــة تم اس ــة من جميع الطالب أهداف الدراس راس

/  1439والطالبات الموهوبين في المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة في الفصــل الدراســي الثاني من العام الدراســي  

( طالباً وطالبة، وتوـصلت النتائج وتبين عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية بين  122ه، حيث بلغ عددهم )  1440

ــطات تقدير درجات التفكير الناق ــتثناء مهارات متوس ــي باس ــؤولية االجتماعية وفقاً للجنس والصــف الدراس د والمس

االسـتنباط لصـالح الثالث الثانوي والثاني الثانوي مقابل األول الثانوي ومهارات االفتراضـات لصـالح الثالث الثانوي  

 مقابل الثاني الثانوي والثاني الثانوي مقابل األول الثانوي.

 منهج البحث وإجراءاته:

 منهج البحث: .1

اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصـفي االرتباطي المقارن لمناسـبته للهدف من البحث الحالي والذي يمكن من خالله 

 اإلجابة على أسئلته.

 مجتمع البحث:

م، بخمســـة 2022/  2021للعام الدراســـي   اإلســـكندريةتمثل مجتمع البحث في طالب المرحلة الثانوية العامة بمحافظة  

  850، مصــــر، والبالغ عدد الطالب بها )اإلســــكندريةس ثانوية عامة من مدارس إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة  مدار

 طالبا وطالبة(.

 عينة البحث:

 تم اختيار عينة البحث على ثالث مراحل كالتالي:

للتحقق من الخـصائص    طالبا وطالبة( وقد تم اختيارهم عـشوائيا  60المجموعة األولى: العينة االـستطالعية وعددهم ) -1

 السيكومترية ألدوات البحث وضبطها.

ة: مجموعـة الطالب الموهوبين وعـددهم ) -2 انـي ة وتم    43المجموعـة الـث انوـي ة الـث ة( من طالب المرحـل ا وطـالـب طـالـب

 اختيارهم بعد تطبيق أدوات واساليب الكشف عن الموهوبين التالية:

 الرجوع إلى سجالتهم الدراسية في السنوات الماضية. -

 تذكية المعلمين والمشرفين. -

 (.2005نتائج الطالب على اختبار الذكاء لـ "كاتل" ترجمة أبو حطب وآخرون ) -

 (.2001اختبار إبراهام للتفكير االبتكاري ترجمة/ حبيب ) -

ـطالـبا وـطالـبة( تم اختـيارهم بطريـقة عـمدـية بحـيث تكون   43المجموـعة الـثالـثة: مجموـعة الطالب الـعاديين وـعددهم ) -3

 المجموعة متساوية مع الطالب الموهوبين فيما تم التحقق من عدم وجود إعاقات ذهنية أو حسية لديهم.
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ويوضــــح الجدول التالي وصــــف عينة البحث الوصــــفية من الطالب العاديين والموهوبين بالمرحلة الثانوية العامة في 

 البحث الحالي.

 وصف عينة البحث الوصفية (1جدول )

 المجموع  النوع  الدراسي الصف  العينة 

 مجموعة الطالب 

 العاديين 

 12 األول 
 8 ذكر

43 

 4 أنثى 

 22 الثاني 
 10 ذكر

 12 أنثى 

 9 الثالث 
 5 ذكر

 4 أنثى 

مجموعة الطالب 

 الموهوبين 

 8 األول 
 3 ذكر

43 

 5 أنثى 

 17 الثاني 
 8 ذكر

 9 أنثى 

 18 الثالث 
 10 ذكر

 8 أنثى 

 أدوات البحث:

 تمثلت أدوات البحث في اآلتي:

 (2020مقياس فعالية الذات األكاديمية )إعداد محمد الزهراني،  (1

توى فعالية الذات األكاديمية لدى الطالب الموهوبين والعاديين بالمرحلة الثانوية بجمهورية   يهدف المقياس إلى تحديد مـس

 مصر العربية.

 وصف المقياس:

 ( أبعاد على النحو التالي:4يتكون المقياس من )

ببـذل   وقيامهبدقـة،  الدراسيةويعني قيام الطالب بتحديـد أهدافـه  البعد األول: تحديد األهداف واكتشاف القدرات: .1

أهدافه،    تحقيقأقصــى جهد ممكن ومثابرته، وحرصــه على اكتشــاف واســتثمار ما لديه من قدرات واالســتفادة منها في 

ــعيه   بالتخطيط  وقيامهمتطلبات الدراســة،    لتحقيقه على اكتســاب المهارات الالزمة  وحرصــ لمســتقبله الدراســي، وســــــ

 فقرة(. 15للحـصول علـى المكانـة الالئقـة وسـط أقرانـه، ويتكون هذا البعد من )

أجــل إنجــاز المهــام ويعني مثــابرة الطالــب مــن   البعد الثاني: الثقة في القدرة على إنجاز المهام األكاديمية: .2

ببــذل أقــصى جهــد ممكن   وقيامه، وعــدم تأجيلها عن أوقاتها المحددة، واعتمــاده علــى نفــسه فــي أدائهــا، األكاديمية

ــام   وتحقيقهاللوفاء بمتطلبات الدراسة  ــى أداء المه ــدام عل ــوب، واإلق ــستوى المطل الصعبة وعدم الهروب   األكاديميةبالم

 فقرة(. 15عد من )منها، ويتكون الب

ويعني قدرة الطالب على حل المـشكالت التي تواجهه في الدراـسة البعد الثالث: التعامل مع الـضغوط األكاديمية:   .3

بنفــسه، واصــــراره علــى ن النجــــاح فــــي الدراســة مهمــــا كانــــت الــصعوبات والمواقــــف الــــضاغطة والظروف الخارجة 
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والمهـــام الـــصعبة، وتعاملـــه بكفـــاءة مـــع مواقـــف  المتكلفات وقدرتـــه علـــى إعـــداد  عن إرادته التي قد يتعرض لهـــا،

 فقرة(. 14االختبـارات، ويتكون هذا البعد من )

ــول على درـجات مرتفـعة في االختـبارات    البـعد الرابع: توقع النـجاح: .4 ـــيةتوقع الـطاـلب الحصــ ، وتوقع  الـمدرســ

ــالء    معلمينالطالب الثناء من المحيطين به من  ــى أدائه   وأولياءوزمـ ــور علـ ، وثقته في قدرته على التفوق  األكاديميأمـ

ــستقبل   ــه لم ــه، وتوقع ــين أقران ــة ب ــة مرموق ــى مكان ــته،  أكاديميوالحصول عل ــتكمال دراس ــي اس ــه ف ــشرق، ورغبت م

 فقرة(. 13ويتكون هذا البعد من )

 صدق وثبات المقياس في الدراسة األصلية:

صــدق المقياس في الدراســة األصــلية باســتخدام الصــدق العاملي )االســتكشــافي( حيث أســفر المقياس عن   تم التحقق من

 أربعة عوامل جذرها الكامن أكبر من الوحد الصحيح.

عراوي،   ( وقد بلغ معامل 2000كما تم حسـاب الصـدق المرتبط بالمحك من خالل تطبيق مقياس فعالية الذات إعداد )الـش

 (.0.01( بمستوى داللة )0.79اس الحالي والمحك )االرتباط بين المقي

ــتـخدام مـعاـمل ألـفا كرونـباخ وـقد   (  0.86( و )0.79قيم الثـبات لألبـعاد بين )  تراوـحت وتم التحقق من ثـبات المقـياس ـباســ

 (.0.81وللدرجة الكلية للمقياس )

ــتـخدام إعادة التطبيق حـيث تراوحت قيم الثـبات لألبـعاد بين ) (،  0.94لـلدرجة الكلـية للمقـياس )( و0.86( و )0.78وباســ

 وهي قيم مقبولة من الثبات.

 صدق وثبات المقياس في البحث الحالي:

وفي البحث الحالي قام الباحث بحســاب صــدق المقياس بالتطبيق على العينة االســتطالعية من الطالب بالمرحلة الثانوية  

(  0.82( و )0.55ات واـلدرـجة الكلـية للمقـياس بين )قيم االرتـباط بين العـبار  تراوـحت ـطالـبا وـطالـبة( وـقد    60وـعددهم )

 (.0.01وهي قيم دالة عند )

 ولحساب الثبات تم استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ والذي يوضح نتائجه الجدول التالي:

 ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس فعالية الذات األكاديمية  ( 2جدول )

 التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ  العبارات عدد  أبعاد المقياس

 0.82 0.74 8 تحديد األهداف واكتشاف القدرات

الثقة في القدرة على إنجاز  

 المهام
9 0.69 0.78 

 0.88 0.87 11 التعامل مع الضغوط األكاديمية 

 0.76 0.71 12 توقع النجاح 

 0.91 0.84 7 الدرجة الكلية لفعالية الذات 

(،  0.84( وللـدرجـة الكليـة للمقيـاس )0.87( و )0.69بين )  تراوحـت ( أن  قيم الثبـات لألبعـاد  2يتبين من جـدول )

ــتخدام   (،  0.91( وللدرجة الكلية للمقياس )0.88( و )0.78تراوحت قيم الثبات لألبعاد بين )التجزئة النصــفية فقد وباس

 وهي قيم مقبولة من الثبات للمقياس في البحث الحالي.
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 تصحيح المقياس:

تمل المقياس على ) تجابات متدرجة من )  57يـش  5فقرة( تقيس األبعاد األربعة لمقياس الفعالية الذاتية، ويقابل كل منها اـس

اـما =   ــتوـيات(، موافق تـم د =  4، موافق =  5مســ اـما =  2، غير موافق =  3، مـحاـي ذـلك للفقرات 1، غير موافق تـم ، وـل

 اإليجابية.

( وبذلك فقد تراوحت الدرجة  44  –  34  -22  –  15  –  6في حال العبارات السلبية وهي أرقام ) ويتم عكس تلك الدرجات 

 درجة(. 285إلى  57الكلية للمقياس بين )

 (:2006اختبار التفكير الناقد )إعداد محمد إبراهيم،  (2

اـقد ـلدى الطالب الموهوبين والـعاديين ـبال ــتوى مـهارات التفكير الـن مرحـلة الـثانوـية الـعاـمة يـهدف االختـبار إلى تـحدـيد مســ

 بجمهورية مصر العربية.

 وصف االختبار:

عبارة فيها خمس مهارات رئيسـية تقيس مدى القدرة على    63يشـمل مقياس التفكير الناقد إعداد محمد أنور إبراهيم على 

التفكير الناقد، وهي التفســـير، الدقة في فحص الوقائع، وإدراك الحقائق الموضـــوعية، وإدراك إطار العالقة الصـــحيح،  

 (.2006 إبراهيم،التطرف في الرأي )محمد 

ا المقياس ليزود المفحوص بعينة من المـشكالت والمواقف التي تتطلب اـستخدام وتطبيق بعض القدرات الهامة وـصمم هذ 

 المتضمنة في التفكير الناقد. 

ويمكن أن يســـتخدم اختبار لقياس عدة عوامل هامة حيث عناصـــر االختبار واقعية إذ تتضـــمن عبارات وأســـئلة وحجج  

 مكن أن يقابلها الطالب في حياته الدراسية واليومية.وتفسير لبيانات مشابهة لتلك التي ي

 صدق وثبات اختبار التفكير الناقد في الدراسة األصلية:

قام معد االختبار بحســاب صــدق المقياس باســتخدام صــدق المحكمين والذي أقروا بصــالحية المقياس وفقراته وأبعاده، 

( وهي دالة 0.65( و )0.42األبعاد والدرجة الكلية للمقياس بين )االتسـاق الداخلي وقد تراوحت معامالت االرتباط بين  

 ( وتدل على صدق المقياس.0.01عند مستوى داللة )

ــفر عن قيم ثـبات تراوـحت بين ) ــتـخدام مـعاـمل ألـفا كرونـباخ واـلذي أســ ( و 0.58كـما تم التحقق من ثـبات االختـبار ـباســ

(  0.90( و )0.73براون بين )  -سـيبرمانة النصـفية بلغت قيمة ( وهي قيم مقبولة من الثبات، وباسـتخدام التجزئ0.88)

 وهي قيم مقبولة للثبات أيضا.

 صدق وثبات اختبار التفكير الناقد في البحث الحالي:

للتحقق من صـدق اختبار التفكير الناقد في البحث الحالي قام الباحث بحسـاب الصـدق المرتبط بالمحك، من خالل تطبيق  

(California Critical Thinking Skills test (2000), CCTST ــتطالعية في البحث ( على نفس العينة االســ

ــتوى دالـلة )0.69الـحالي وـقد بلغ مـعاـمل االرتـباط بين المقـياس المـحك والمقـياس الـحالي ) ( مـما ـيدل على  0.01( بمســ

 رحلة الثانوية.الصدق التالزمي لالختبار وصالحيته للتطبيق على العينة في البحث الحالي من طالب الم

كما تم اـستخدام االتـساق الداخلي من خالل حـساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه، 

 (.0.01( وهي دالة عند )0.71( و )0.44وقد جاءت جميع العبارات بقيم ارتباط تراوحت بين )
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بالمقياس عند تطبيقه على عينة البحث االســتطالعية ليصــبح المقياس    فقرة تم حذفها لعدم ارتباطها  16بينما كانت هناك  

 فقرة( موزعة على أبعاد المقياس. 47في صورته النهائية مكونا من )

كما قام الباحث بحسـاب ثبات االختبار باسـتخدام معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصـفية والذي بلغت قيمه كما يوضـحها  

 الجدول التالي:

 ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الختبار التفكير الناقد  (3)جدول 

 عدد العبارات  أبعاد االختبار
معامل ثبات ألفا  

 كرونباخ 
 ثبات التجزئة النصفية 

 0.69 0.51 8 التفسير  

 0.67 0.64 9 الدقة في فحص الوقائع 

 0.72 0.67 11 إدراك الحقائق الموضوعية 

 0.76 0.71 12 الصحيحإدراك إطار العالقة 

 0.63 0.59 7 التطرف في الرأي

 0.88 0.82 47 الدرجة الكلية للمقياس

دول ) ه بين )3يتبين من ـج ت قيـم اخ تراوـح ا رونـب ات الـف ل ثـب اـم ا 0.82؛  0.51( أن مـع ة، كـم ة الكلـي درـج اد واـل ( لألبـع

 الثبات لمقياس مهارات التفكير الناقد.( وهي قيمة مقبولة من 0.88؛ 0.63تروحت قيم ثبات التجزئة النصفية بين )

 تصحيح االختبار:

درجات( فقرة حســـب اختباره ودرجة التفكير الناقد لكل فقرة، وبالتالي فقد تراوحت    4يحصـــل الطالب على درجة من )

 درجة كحد أعلى(. 184كحد أدنى(، ) 47الدرجات بين )

 :ةالمستخدماألساليب اإلحصائية 

 بيرسون.معامل ارتباط  -

 معامل ثبات ألفا كرونباخ. -

 معامل ثبات التجزئة النصفية. -

 اختبار "ت" لعينة واحدة. -

 المتوسطات الحسابية -

 األوزان النسبية واالنحرافات المعيارية والرتب. -

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين. -

 نتائج البحث ومناقشتها:

ار ة واختـب اديمـي ذات األـك ة اـل الـي اس فـع د تطبيق كال من مقـي اديين    بـع اد على مجموعتي الطالب )الـع ارات التفكير النـق مـه

والموهوبين( تم تبويب البيانات التي تم الحصـــول عليها وتحليلها إحصـــائيا لإلجابة على تســـاؤالت البحث والتحقق من 

 صحة الفروض وفيما يلي بيان ذلك.
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 التحقق من الفرض األول للبحث:

 ".مرتفع من فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب العاديينيوجد مستوى  ينص الفرض األول على "

ــتـخدام  ـــطات الموزوـنة واالنحراـفات المعـيارـية وقيـمة "ت" لعيـنة واـحدة كـما وللتحقق من الفرض األول تم اســ المتوســ

 يوضحها الجدول التالي.

 األكاديمية لدى الطالب العادييناختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى فعالية الذات  (4جدول )

 المتوسط  أبعاد فعالية الذات 
االنحراف  

 المعياري

الوزن 

 النسبي 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الداللة
 الترتيب 

1 
تحديد األهداف واكتشاف  

 القدرات
2.756 .623 

41.34 
2.561 0.014 3 

2 
الثقة في القدرة على إنجاز  

 المهام
2.680 .812 

40.2 
2.579 0.013 2 

3 
التعامل مع الضغوط 

 األكاديمية 
2.631 .816 

36.834 
2.961 0.005 4 

 1 0.063 1.908 41.366 626. 3.182 توقع النجاح  4

  0.009 2.721 159.71 4749. 2.802 الدرجة الكلية لفعالية الذات 

ــتوى منخفض من فاعلية الذات األكاديمية حيث جاءت قيمة"ت" دالة 4يتبين من جدول ) ( أن الطالب العاديين لديهم مس

طة ) ط الحسـابي لألبعاد والدرجة الكلية ال تسـاوي القيمة المتوـس ( وإنما تنخفض عنها مما يدل على  3على أن قيم المتوـس

على األبعاد والدرجة الكلية   متوـسطاهمب العاديين وذلك من خالل أن هناك مـستوى منخفض من فعالية الذات لدى الطال

 للمقياس.

 اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى التفكير الناقد الطالب العاديين (5جدول )

 المتوسط  مهارات التفكير الناقد
االنحراف  

 المعياري

الوزن 

 النسبي 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الداللة
 الترتيب 

 5 0.082 1.781 17.856 984. 2.232 التفسير   1

 1 0.167 1.407 20.619 969. 2.291 الدقة في فحص الوقائع  2

 2 54!.0 1.451 25.113 979. 2.283 إدراك الحقائق الموضوعية  3

 3 0.140 1.502 27.348 964. 2.279 إدراك إطار العالقة الصحيح 4

 4 0.021 2.407 15.764 674. 2.252 التطرف في الرأي 

  0.053 1.992 106.69 755. 2.270 الدرجة الكلية للمقياس

ــتوى منخفض من مـهارات التفكير الـناـقد حـيث ـجاءت قيـمة"ت" داـلة 5يتبين من ـجدول ) ( أن الطالب الـعاديين ـلديهم مســ

( وإنما  2.5تســاوي القيمة المتوســطة )على أن قيم المتوســط الحســابي لألبعاد والدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد ال 

 تنخفض عنها مما يدل على أن هناك مستوى منخفض من مهارات التفكير الناقد لدى الطالب العاديين.

ــتوى مرتفع من فـعالـية اـلذات األـكادمـية والتفكير  وـبذـلك فـقد تم رفض الفرض األول للبـحث واـلذي ينص على " يوـجد مســ

 تم قبول الفرض الصفري. الناقد لدى الطالب العاديين" كما

 التحقق من الفرض الثاني للبحث:

 ".يوجد مستوى مرتفع من فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين ينص الفرض الثاني على "
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يوضــــحها  المتوســــطات الموزونة واالنحرافات المعيارية والرتب كما وللتحقق من الفرض الثاني للبحث تم اســــتخدام  

 الجدول التالي.

 اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى فعالية الذات األكاديمية لدى الطالب الموهوبين (6جدول )

 المتوسط  أبعاد فعالية الذات 
االنحراف  

 المعياري

الوزن 

 النسبي 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الداللة
 الترتيب 

1 
تحديد األهداف واكتشاف  

 القدرات
4.052 .844 60.78 8.174 0.00 3 

2 
الثقة في القدرة على إنجاز  

 المهام
4.155 1.079 62.325 7.018 0.00 2 

3 
التعامل مع الضغوط 

 األكاديمية 
3.797 1.331 53.158 3.926 0.00 4 

 1 0.00 9.104 55.224 899. 4.248 توقع النجاح  4

  0.00 8.373 231.47 831. 4.061 الدرجة الكلية لفعالية الذات 

( أن الطالب الموهوبين لديهم مســتوى مرتفع من فاعلية الذات األكاديمية حيث جاءت قيمة"ت" دالة 6يتبين من جدول )

( وإنما ترتفع عنها مما يدل على أن 3على أن قيم المتوـسط الحـسابي لألبعاد والدرجة الكلية ال تـساوي القيمة المتوـسطة )

 مية من خالل األبعاد والدرجة الكلية للمقياس لدى الطالب الموهوبين.هناك مستوى مرتفع من فعالية الذات األكادي

 اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد مستوى مهارات التفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين (7جدول )

 المتوسط  مهارات التفكير الناقد
االنحراف  

 المعياري

الوزن 

 النسبي 

قيمة  

 "ت" 

مستوى  

 الداللة
 الترتيب 

 4 0.00 3.410 24.504 1.081 3.063 التفسير   1

 5 0.01 2.439 26.181 1.101 2.909 الدقة في فحص الوقائع  2

 3 0.00 4.956 35.343 944. 3.213 إدراك الحقائق الموضوعية  3

 1 0.00 6.484 39.456 797. 3.288 إدراك إطار العالقة الصحيح 4

 2 0.00 7.216 22.694 674. 3.242 التطرف في الرأي 

  0.00 7.063 148.19 606. 3.153 الدرجة الكلية للمقياس

ــتوى مرتفع من مـهارات التفكير الـناقد حـيث جاءت قيـمة"ت" دالة 7يتبين من جدول ) ( أن الطالب الموهوبين لديهم مســ

( وإنما  2.5القيمة المتوســطة )على أن قيم المتوســط الحســابي لألبعاد والدرجة الكلية الختبار التفكير الناقد ال تســاوي  

 ترتفع عنها مما يدل على أن هناك مستوى مرتفع من مهارات التفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين.

ــتوى مرتفع من فـعالـية اـلذات األـكادمـية وـبذـلك فـقد تم قبول الفرض الـثاني للبـحث واـلذي ينص على " والتفكير    يوـجد مســ

الناقد لدى الطالب الموهوبين" حيث تبين وجود مســـتوى مرتفع من فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب 

 الموهوبين.

 التحقق من الفرض الثالث للبحث:

 "ب العاديينتوجد عالقة ارتباطية بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالينص الفرض الثالث على " 

ــون بين أبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية واـلدرـجة الكلـية ـلدى  ــاب مـعاـمل ارتـباط بيرســ وللتحقق من الفرض الـثاـلث تم حســ

 الطالب العاديين وبين أبعاد التفكير الناقد والدرجة الكلية لديهم كما يوضحه الجدول التالي.
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 األكاديمية ومهارات التفكير الناقد لدى الطالب العاديينمعامل ارتباط بيرسون بين فعالية الذات  (8جدول )

 مهارات التفكير الناقد

 أبعاد فعالية الذات األكاديمية

تحديد 

األهداف 

واكتشاف 

 القدرات

الثقة في  

القدرة على 

 إنجاز المهام

التعامل مع  

الضغوط  

 األكاديمية 

توقع  

 النجاح

مجموع  

فعالية الذات 

 األكاديمية 

 0.343* 0.513** 0.443** 0.109 0.432** التفسير 

الدقة في فحص 

 الوقائع
**0.541 *0.355 **0.546 **0.578 **0.608 

إدراك الحقائق  

 الموضوعية 
0.293 **0.435 **0.643 **0.490 **0.460 

إدراك إطار العالقة 

 الصحيح 
**0.598 *0.323 **0.433 *0.336 0.230 

 0.449** 0.194 0.590** 0.212 0.655** التطرف في الرأي

 0.476** 0.598** 0.606** 0.555** 0.411** الدرجة الكلية للمقياس

( والذي يوـضح معامل ارتباط بيرـسون بين أبعاد فعالية الذات األكاديمية ومهارات التفكير الناقد لدى 8يتبين من جدول )

 الطالب العاديين ما يلي:

الدقة  –( من أبعاد فعالية الذات األكاديمية بمهارات )التفســير  تحديد األهداف واكتشــاف القدرات يرتبط البعد األول ) -

ــحيح    -في فحص الوقائع التطرف في الرأي( من مهارات التفكير الناقد وبالدرجة الكلية  –إدراك إطار العالقة الصــ

 ة مع مهارة )إدارك الحقائق الموضوعية(.( بينما ال توجد عالقة ارتباطي0.05لالختبار بقيم دالة إحصائيا عند )

( من أبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية بمـهارات )اـلدـقة في فحص الثـقة في الـقدرة على إنـجاز المـهاميرتبط البـعد الـثاني ) -

إدراك إطار العالقة الصـــحيح( من مهارات التفكير الناقد وبالدرجة الكلية  –الحقائق الموضـــوعية    إدراك  –الوقائع  

 التطرف في الرأي(. –( بينما ال توجد عالقة ارتباطية مع )التفسير 0.05بار بقيم دالة إحصائيا عند )لالخت

ــغوط األكاديميةيرتبط البعد الثالث ) - ( من أبعاد فعالية الذات األكاديمية بجميع مهارات التفكير الناقد التعامل مع الضـ

 (.0.05وبالدرجة الكلية لالختبار بقيم دالة إحصائيا عند )

ــير( من أبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية بمـهارات )توقع النـجاحيرتبط البـعد الرابع ) -  –اـلدـقة في فحص الوـقائع   -  التفســ

ــوعية    إدراك ــحيح( من مهارات التفكير الناقد وبالدرجة الكلية لالختبار    –الحقائق الموضـ إدراك إطار العالقة الصـ

 (.التطرف في الرأيد عالقة ارتباطية مع )( بينما ال توج0.05بقيم دالة إحصائيا عند )

ــيرترتبط اـلدرـجة الكلـية ألبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية بمـهارات ) - إدارك الحـقائق   –اـلدـقة في فحص الوـقائع  -  التفســ

( من مهارات التفكير الناقد وبالدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير الناقد ايضــا  التطرف في الرأي  –الموضــوعية  

 (.إدراك إطار العالقة الصحيح( بينما ال توجد عالقة ارتباطية مع )0.05دالة إحصائيا عند مستوى داللة )بقيم 

وـبذـلك يتحقق الفرض الـثاـلث من فروض البـحث واـلذي ينص على " توـجد عالـقة ارتـباطـية بين فـعالـية اـلذات األـكاديمـية  

 والتفكير الناقد لدى الطالب العاديين"

 الث للبحث:التحقق من الفرض الث

 "توجد عالقة ارتباطية بين فعالية الذات األكاديمية والتفكير الناقد لدى الطالب الموهوبينينص الفرض الثالث على " 
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ــون بين أبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية واـلدرـجة الكلـية ـلدى  ــاب مـعاـمل ارتـباط بيرســ وللتحقق من الفرض الـثاـلث تم حســ

 أبعاد التفكير الناقد والدرجة الكلية لديهم كما يوضحه الجدول التالي.الطالب الموهوبين وبين 

 معامل ارتباط بيرسون بين فعالية الذات األكاديمية ومهارات التفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين (9جدول )

 مهارات التفكير الناقد

 أبعاد فعالية الذات األكاديمية

تحديد 

األهداف 

واكتشاف 

 القدرات

الثقة في  

القدرة على 

 إنجاز المهام

التعامل مع  

الضغوط  

 األكاديمية 

توقع  

 النجاح

مجموع  

فعالية الذات 

 األكاديمية 

 0.701** 0.598** 0.498** 0.453** 0.432** التفسير 

الدقة في فحص 

 الوقائع
**0.546 *0.324 **0.634 **0.447 **0.635 

إدراك الحقائق  

 الموضوعية 
**0.765 **0.560 **0.609 **0.687 **0.607 

إدراك إطار العالقة 

 الصحيح 
**0.656 **0.712 **0.666 **0.624 **0.644 

 0.562** 0.519** 0.590** 0.543** 0.623** التطرف في الرأي

 0.714** 0.598** 0.654** 0.612** 0.564** الدرجة الكلية للمقياس

يوـضح معامل ارتباط بيرـسون بين أبعاد فعالية الذات األكاديمية ومهارات التفكير الناقد لدى ( والذي 9يتبين من جدول )

 الطالب الموهوبين ما يلي:

ــير  تحديد األهداف واكتشـــاف القدرات يرتبط البعد األول ) -  –( من أبعاد فعالية الذات األكاديمية بمهارات )التفسـ

التطرف في الرأي( من مهارات   –إدراك إطار العالقة الصـحيح   -الحقائق الموضـوعية    إدراك  -الدقة في فحص الوقائع

 (.0.01التفكير الناقد وبالدرجة الكلية لالختبار بقيم دالة إحصائيا عند )

ــير  الـقدرة على إنـجاز المـهامالثـقة في يرتبط البـعد الـثاني ) - الدقة   –( من أبـعاد فـعالـية الذات األكاديمـية بمهارات )التفســ

التطرف في الرأي( من مهارات   –إدراك إطار العالقة الصــحيح   -الحقائق الموضــوعية    إدراك  -في فحص الوقائع

 (.0.05داللة )التفكير الناقد وبالدرجة الكلية لالختبار بقيم ارتباط موجبة إحصائيا عند مستوى 

ــغوط األكاديميةيرتبط البعد الثالث ) - ( من أبعاد فعالية الذات األكاديمية بجميع مهارات التفكير الناقد التعامل مع الضـ

ــير   ــوعية    إدراك  -الدقة في فحص الوقائع  –)التفسـ ــحيح   -الحقائق الموضـ التطرف في  –إدراك إطار العالقة الصـ

 (.0.01يم دالة إحصائيا عند )الرأي( وبالدرجة الكلية لالختبار بق

ــير  توقع النـجاحيرتبط البـعد الرابع ) -   -اـلدـقة في فحص الوـقائع  –( من أبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية بمـهارات )التفســ

ة   إدراك ــوعـي ائق الموضــ ــحيح    -الحـق ة الصــ د   –إدراك إـطار العالـق اـق ارات التفكير الـن التطرف في الرأي( من مـه

 (.0.05بقيم دالة إحصائيا عند )وبالدرجة الكلية لالختبار 

ــير  - إدارك الحـقائق   -اـلدـقة في فحص الوـقائع  –ترتبط اـلدرـجة الكلـية ألبـعاد فـعالـية اـلذات األـكاديمـية بمـهارات )التفســ

ــوعـية   ــحيح   -الموضــ التطرف في الرأي( من مـهارات التفكير الـناـقد وـباـلدرـجة الكلـية   –إدراك إـطار العالـقة الصــ

 (.0.05ائيا عند )لالختبار بقيم دالة إحص

وـبذـلك يتحقق الفرض الرابع من فروض البـحث واـلذي ينص على " توـجد عالـقة ارتـباطـية بين فـعالـية اـلذات األـكاديمـية  

 "نالموهوبيوالتفكير الناقد لدى الطالب 
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 تفسير نتائج البحث:

توـصلت النتائج إلى وجود مـستوى منخفض في فعالية الذات األكاديمية لدى الطالب العاديين، فيما تبين ان هناك مـستوى  

ـــمات الطالب الموهوبين   مرتفع من فـعالـية اـلذات األـكاديمـية ـلدى الطالب الموهوبين، ويعزو الـباـحث ـهذه النتيـجة إلى ســ

ــير اليه األدب النظري  الذين يتميزون بفعالية عالية تجعلهم قادرين ع ــكل أعلى من أقرانهم، وهذا ما يشــ لى االنجاز بشــ

 المتعلق بهم، كما أن من المعروف أن التحصيل العالي يرافقه فعالية ذات عالية دوما عن اقرانهم من الطالب العاديين. 

فعالية الذات لدى الطلبة  مرتفعة من إلى درجة( في نتائجها التي توصــلت  2018وتتفق هذه النتيجة مع دراســة العتيبي )

 الموهوبين.

كما توصلت نتائج البحث إلى وجود مستوى منخفض في مهارات التفكير الناقد لدى الطالب العاديين، فيما تبين ان هناك  

مستوى مرتفع من مهارات التفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين، ويعزي الباحث تلك النتيجة إلى المواقف التي يواجهها  

ــمة، هذه القرارات التي تعد عملية عقلية لالختيار من بين عدة الطال ب في هذه المرحلة تتطلب منهم اتخاذ قرارات حاسـ

ــلة من القرارات عبر مراحل نموه   ــلســ ــافة إلى أنها عملية تطورية يقوم الفرد من خاللها باتخاذ ســ بدائل معروفة، إضــ

 األكاديمي والدراسي.

عينة في المرحلة الجامعية يحتاج إلى قدرة على التفســير والربط وإدراك العالقات وتحديد  فالقرار المتعلق باختيار كلية م

األولويات بدقة وكذلك الوقوف على القدرات والمهارات الخاصــة، ويكون قائما على أســاس فلم الطالب الموهوب لذاته 

أو المحتملة لكل منها، وعندئذ يكون هذا القرار  ومعرفته للمهن المتوافرة واســتيعابه لعدد مماثل، ثم تقييم النتائج الممكنة

 قابال للتنفيذ بطريقة مخطط لها.

ــات ـكل من الـغاـمدي والهرش ) ـــلت إلـيه دراســ ( حـيث 2019( والفالح وطيـبة )2020وتتفق تـلك النتيـجة مع ـما توصــ

 متقدم في مهارات التفكير الناقد. مستوىدائما توصلتا إلى أن الطالب الموهوبين يظهرون 

ــا إلى عالـقة ارتـباطـية موجـبة بين فـعالـية اـلذات األـكاديمـية ومـهارات التفكير الـناـقد ـلدى الطالب و ـــلت النـتائج ايضــ توصــ

العاديين والموهوبين، ويفســر الباحث تلك النتيجة بأنها نتيجة منطقية حيث أظهر الطالب العاديين مســتوى منخفض من 

اـق ارات التفكير الـن ة ومـه اديمـي ذات األـك ة اـل الـي ا أظهره فـع ذـلك ـم ا، وـك ة بينهـم ة موجـب اطـي ة ارتـب اك عالـق إن هـن الي ـف الـت د وـب

الي ـفإن هـناك عالـقة  الـت اـقد وـب ة اـلذات األـكاديمـية ومـهارات التفكير الـن الـي ــتوى مرتفع من فـع الطالب الموهوبين من مســ

ــاـفة إلى إدراك الطالب الموهوبين لعملـياتهم العقلـية وـقدراتهم ا لتي تفوق ـقدرات الطالب ارتـباطـية موجـبة بينهـما ـباإلضــ

 العاديين على مستوى الدراسة والحياة بشكل عام.

 توصيات البحث:

 في ضوء النتائج يوصي الباحث باآلتي:

ضــرورة العمل على الكشــف عن الطالب الموهوبين والمتغيرات المرتبطة بهم والتي يظهرون فيها مســتوى مرتفع   (1

 ة الخاصة بهم.والتي يمكن أن تفيد في إعداد البرامج التدريبي

العمل على توفير محتوى وطرق تدريس تناسب فئة الطالب الموهوبين والذين يعدون ضمن فئات ذوي االحتياجات   (2

 الخاصة.

إـعداد برامج ـتدريبـية لتنمـية مـهارات التفكير الـناـقد ـلدى الطالب الـعاديين لكي يتم تعويض الفروق بينهم وبين الطالب   (3

 للحياة الجامعية.الموهوبين وإعداداهم 
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 المقترحات:

ــتوى الطموح األكاديمي   - ــين وعالقته بمســ التفكير الناقد لدى الطالب الموهوبين بالمرحلة الثانوية العامة من الجنســ

 لديهم.

ـــيا ـبالمرحـلة   - برـنامج مقترح ـقائم على ـمدـخل المـهام لتنمـية فـعالـية اـلذات األـكاديمـية ـلدى الطالب المتفوقين دراســ

 الثانوية.

ــص   - االفـكار الالعقالنـية ـلدى الطالب الموهوبين والـعاديين ـبالمرحـلة الـثانوـية الـعاـمة وعالقتـها ـبالجنس والتخصــ

 الدراسي.
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 رؤية مقترحة للحد من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول

A proposed Vision for Reducing the Immigration of the Creative individuals 

 in the Light of international trials 

 المملكة العربية السعودية  -حائل  -معلمة رياض أطفال  -ماجستير أصول تربية   - جابر موسى األحمدي دأ. تغري

t-j-m-a@hotmail.com  Email: 

 ملخص

هدفت الدراســة إلى عرض كيفية االســتفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضــوء تجارب بعض الدول.، كما ذُكر         

الدول، ثم تقديم رؤية مقترحة  أوجه الشــبه واالختالف في االســتفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضــوء تجارب بعض 

تخدم المنهج المقارن، وأـسفرت على عدة نتائج منها:   حول الحد من هجرة المبدعين في ـضوء تجارب بعض الدول، واـُس

تفادة من العقول المبدعة وجذبها للعودة لبالدهم، واتفقت الدول المقارنة في أهمية   أن الدول المقارنة بذلت محاوالت لالـس

لعودة العقول المبدعة، كذلك توفير فرص العمل، أيضــــا تحســــين الظروف االقتصــــادية، وتوفير   آليات وضــــع خطط

االســتقرار المادي المالئم للمهنة، كما اتفقت في أهمية المجال الســياســي والثقافي واالجتماعي وذلك في االســتفادة من 

ة تمثلت الركيزة األســـاســـية لرؤية المقترحة في العقول المبدعة المهاجرة، و لتحقيق االســـتثمار األمثل للكفاءات الوطني

 تنمية المجاالت االقتصادية، الثقافية و السياسية والصحية.

 رؤية/هجرة العقول/ المبدعين/تجارب الدول. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

       The study aimed to show means of optimal utilization of brain drain according to the 

experiences of some countries. Also, differences and similarities of optimal utilization of 

were mentioned. To reduce brain drain, a proposed vision was introduced and 

comparative approach was employed. The study results were as follow: countries included 

in the comparison have made efforts to utilize and attract creators to return to their home 

countries. Countries had an agreement on the importance of the mechanism of developing 

plans for creators to return to their home countries as well as provision of jobs, 

improvement of economic conditions and provision of financial stability. Countries also 

agreed on the importance of political, cultural and social fields in benefiting from 

immigrating creators. To achieve optimal investment of national competencies, the 

foundation of the proposed vision was the development of economical, cultural, political 

and health fields.                                                                                                                                        

Keywords: vision/brain drain/creators/countries experiences 
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 مقدمة الدراسة1/1

ــاـعدة البـلدان الـنامـية       ـــية منظـمة الملكـية الفكرـية الـعالمـية الويبو، بمســ برزت أهمـية هجرة العقول المـبدـعة من وصــ

ــات حول هج ـــيات على  ـبالتـعاون مع المنظـمات اـلدولـية المعنـية ـبذـلك، عن طريق إجراء دراســ رة األدمـغة وتـقديم توصــ

 (.2011أساسه )المنظمة العالمية للملكية الفردية،

ــإن مجموعــة             ــات المتحــدة، ف ــى الوالي ــكار ركــزت عل ــة باالبت ــى الرغــم مــن أن معظــم الدراســات المتعلق وعل

ــال فــي بلــدان أخــرى، فقــد انتهــت دراســة متزايــدة مــن األعمــال تستكشــف كيفيــة مســاهمة المهاجريــن فــي هــذا المج

ــة  ــى وجــود عالق ــا إل ــراءات االختــراع فــي المملكــة المتحــدة وفرنســا وألماني ــادة ب ــن فــي زي ــم مســاهمة المهاجري لتقيي

 إيجابيـة بيـن المهاجريـن ذوي المهـارات العاليـة واالبتـكار، علـى غرار الواليات المتحدة

  ( (Fassio et a,2012l األمريكي

ــات اـلدولـية والـباحثين نظرا لـما يـحدـثه ـهذا النوع من الهجرة من      ــســ فـقد اجـتذـبت ـهذه الـظاهرة اهتـمام اـلدول والمؤســ

تأثيرات ايجابية وســلبية في الدول التي تغادرها وتلك التي تســتقر فيها  إذ إن ً الدول التي تفقد جزء ً ا كبيرا من كفاءاتها  

ــا ــبب لها ذلك خسـ ــيما وأن معظمها ما يعرف بدول العالم الثالث، بينما  يسـ ئر كبيرة ويؤثر على خطط التنمية فيها، ال سـ

 (.167، 2017الدول التي تستقبل هذه الكفاءات توظفها وتحقق منها فائدة )أبو العال،

ات التي قامت بها جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل        ير إحصـاءات الدراـس كو، والمنظمات  وتـش العربية، واليونـس

إن   ة،، ـف امـي دان الـن اءات من البـل ث هجرة الكـف ــاهمـت في ثـل ة ســـ دان العربـي ة األخرى، أن البـل ة واإلقليمـي دولـي   ٪50اـل

اء من ــين من  ٪23، و  األطـب دســ اء في  ٪15و   المهـن ة من العلـم دان العربـي ــوص   البـل ه الخصــ اجرون، متجهين بوـج يـه

من الطالب العرب الذين يدرســون في الخارج ال يعودون إلى   ٪54كما أن ما يقرب من  . وأمريكا الشــمالية أوروبا إلى

ــيـلة لالنفـتاح على الـعاـمل الـخارجي، بـلدانهم، إال أن األدبـيات الـحديـثة في الهجرة اـلدولـية تنظر إلى الهجرة على أن ـها وســ

ـــلة في ـحاـلة عودة المـهاجرين إلى  وـحافز على التـجدـيد واإلـبداع واالبتـكار وعلى نـقل التـقاـنات الـحديـثة إلى اـلدول المرســ

 (79، 2011بلدانهم األصلية، وباألخص إذا توافرت سياسات وبرامج إلعادة استيعابهم )االسكوا ،

 مشكلة الدراسة 2/ 1

ــي والـحالي من هجرة العقول      وـباـتت تـلك الـظاهرة   المـبدـعة،ـعانى كثير من بـلدان الـعالم الـثاـلث خالل القرنين الـماضــ

أن أفضــل العناصــر البشــرية هي التي   واالجتماعية،تشــكل خطورة على المخططات التنموية االقتصــادية والســياســية  

 (. 2016ها من الخارج كبير )شرقاوي ،تهاجر؛ إما ألنها قادرة على الهجرة أو ألن الطلب علي

وقد أصــبح اســتنزاف الموارد الطبيعية عن طريق االســتغالل او التصــدير رغم محدوديتها، اقل ضــررا من هجرة     

ــاعدت من تفاقم الظاهرة، فإن  ــة المؤهلة منها، وإذا كانت الهجرة عموما بقنواتها القانونية قد سـ ــرية خاصـ الموارد البشـ

بيل المثال أمام طرق الهجرة غير ـشرعية منها قد أـسـست لتنقل جيل جديد من ذو ي المهارات العالية نحو أوروبا على ـس

لقد حان الوقت أمام النزيف المسـتمر للكفاءات الوطنية أن  وآليات الجذب التي تنتهجها هذه األخيرة من سـياسـات عامة،

( ؛  136،  2019ننتقل من مرحلة استشعار الخطر إلى مرحلة إيجاد اآلليات الكفيلة للتعامل مع الظاهرة بجدية )سنوسي،

 لذا كان البد من عرض تجارب الدول في هجرة العقول لتحقيق االستثمار األمثل للكفاءات.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9


120 

 

 وتبرز أسئلة الدراسة في اآلتي:

 كيف تتم االستفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول؟ •

 ء تجارب بعض الدول.ما أوجه الشبه واالختالف في االستفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضو •

 ما الرؤية المقترحة للحد من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول؟ •

   أهداف الدراسة 3/ 1

 عرض كيفية االستفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول.  .1

 ل.ذكر أوجه الشبه واالختالف في االستفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدو .2

 تقديم رؤية مقترحة حول الحد من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول. .3

 أهمية الدراسة 4/ 1

 األهمية النظرية1/4/1

اسـتجابة لنداءات المؤتمرات والمنظمات والدراسـات حول ضـرورة تحقيق الخطى المثلى والمدروسـة في االسـتفادة      

 ق االستثمار األمثل للكفاءات.المثلى من تجارب الدول في هجرة المبدعين؛ لتحقي

 األهمية العلمية1/4/2

إضافة رؤية مقترحة للحد من هجرة المبدعين بناًء على تجارب بعض الدول، لتحقيق الفائدة المرجوة على المستويين      

 المحلي والعالمي.

 حدود الدراسة1/5

 هجرة المبدعين مع رؤية مقترحة الحدود الموضوعية: تقديم االستفادة المثلى من تجارب الدول في  •

 الحدود المكانية: تم تطبيق هذا البحث على بعض الدول )تجربة العرب، تجربة الصين، تجربة كوريا، تجربة الهند( •

 2022الحدود الزمانية:  •

 منهجية الدراسة  6/ 1

 استندت منهجية الدراسة على:   

 المنهج المقارن -

وهو دراسـة مقارنة تتم بتحديد أوجه الشـبه واالختالف ألكثر من واقع يُمِكن من خاللها الحصـول على معارف أدق،     

حيث تم جمع األدبيات واســــتعراض خبرات وتجارب بعض الدول حول االســــتفادة من هجرة العقول المبدعة، ومن ثمَّ  

 لمبدعين في ضوء تجارب بعض الدول.تحليلها، بعد ذلك يتم وضع رؤية مقترحة للحد من هجرة ا

 مصطلحات الدراسة 7/ 1

ــد اإلـقاـمة والعـمل بـها  • ــلـية إلى بـلدان أجنبـية، بقصــ هجرة: تعني الهجرة حرـكة نزوح األفراد من بـلدانهم األصــ

 ( 5، ص 1976)السعدي ،
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رة والقيام  أن األشـــخاص المبدعين هم أفراد مقدامين وجريئين يميلون للمغام) Barron المبدعين: ذكر )بارون •

 (14، ص 2006)غضبان ، .بالمخاطرات الذكية

ــمون ـبالمـخاطرة واـلذـكاء من بـلدانهم إلى بـلدان أخرى      ــة الـحالـية هي انتـقال أفراد يتســ إذا هجرة المـبدعين في اـلدراســ

 فيقيمون فيها بغرض القيام بمهام عملية جديدة.

 الدراسات السابقة1/8

     ، )شويخ  الدراســـة  االســتراتيجية    (2017هـــدفت  األدوار  لتعزيـــز  مقترحـــة  الســـتراتيجية  التوصـــل  إلـــى 

 لمنظمــات المجتمــع المــدني فــي الحــد مــن مشــكلة هجــرة العقــول، وقـــد تـــم اســـتخدام أداتـــين همـــا االســـتبانة، 

الدراســــة   عينـــة  وبلغـــت  البؤريـــة،  المجتمــــع 83) والمجموعـــة  منظمــــات  فــــي  العــــاملين  مــــن  )عــــامالً 

لمنظمـــات  االســـتراتيجية  األدوار  أن  أهمهـــا:  النتــائج  مـــن  مجموعـــة  عـــن  الدراســـة  أســــفرت  المــــدني. 

الهجـــ مــــن مشــــكلة  الحـــد  فــــي  تســــهم  التـــي  المــــدني  وبـــوزن  المجتمـــع  متوســـطة،  بدرجــــة  كانــــت  رة 

فـــــي متوســـــط  ) α = 05.0،(%وال توجــــد فـــروق ذات داللـــة إحصــــائية عنـــــد مســـــتوى )    25.67نســـبي )  

لتـــي تســـهم فـــي الحـــد  تقـــــديرات أفـــــراد العينـــــة لـــــألدوار االســـتراتيجية لمنظمـــات المجتمـــع المـــدني ا

مـــن مشـــكلة الهجــرة تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي، والمركــز الــوظيفي. وقــد تــم اقتــراح إطــار اســتراتيجي  

 .للحــد مــن مشــكلة هجــرة العقــول يمكــن لمنظمــات المجتمــع المــدني تبنيه وتوفير الدعم الالزم لها

( ظاهرة هجرة األدمغة العربية وحددت أبرز العوامل الســـياســـية واالقتصـــادية  2018تناولت الدراســـة )العتيبي ،و    

واألكاديمية واالجتماعية الطاردة والجاذبة للعقول العربية، باإلضـافة إلى االنعكاسـات اإليجابية والسـلبية لهجرة األدمغة 

تعراض تجارب بعض الدول العر لبية لهذه الظاهرة، والتي تمثلت في العربية، كما تم اـس ات الـس بية في الحد من االنعكاـس

تجربتي وزارة الهجرة والشــؤون المصــرية، واألكاديمية العربية في الدنمارك، بغية اســتخالص ســبل االســتفادة منهما، 

، واقترحت كما اســتعرضــت بعض التجارب الناجحة للدول األجنبية التي اســتطاعت أن تحد من نزيف عقولها البشــرية

بعض التوصــــيات الســــتفادة من تلك التجارب، وأخيرا وفي ضــــوء العوامل المســــببة لظاهرة هجرة األدمغة العربية  

 .والتجارب األجنبية الناجحة قدمت مقترحات ختامية للحد من هجرة األدمغة العربية

ة على اقتصـاد المعرفة في ضـوء ( هدفت لإلجابة عن الـسؤال البحثي الرئيس وهو ما أثر الهجر2020  طمان،ودراـسة )

ــاد المعرفة، و الوقوف على تداعيات    العربية؟الهجرات   وذلك من خالل التعرف على المفاهيم المختلفة وعالقتها باقتصـ

ظاهرة الهجرة اجتماعيا واقتصــاديا وســياســيا ســواء في الدول المســتقبلة، ودراســة تجارب الهجرة العربية في البالد 

نتائج إلى بعض خطوات االســتفادة من الدول العربية من العقول المهاجرة بالعمل على لتواصــل  المســتقبلة، وخلصــت ال

ــلين لمجالس البحث ولجان التخطيط   ــاء دائمين أو مراسـ ــم الكفاءات العالية من المهاجرين ليكونوا أعضـ ــر وضـ المباشـ

القومية الكبيرة وفي مناقشــة خطط التنمية  للبحث العلمي في بلدانهم، واالســتفادة منهم في االســتشــارات الفنية للمشــاريع  

 ودراسات الجدوى للمشروعات القومية. 

(  هدفت إلى عدم التعمق في حاالت كل الدول الـشرقية وإنما اإلـشارة إليها بـشكل ـسريع، ـسعيا 2010ودراـسة )االـسكوا ،

إلى اتخاذ الحالة الســورية ومحاولة اســتشــراف أبعادها وعناصــرها ومؤثراتها يمكن أن تكون مســاعدة في فهم الظاهرة 

باب المؤدية لهجرة الكفاءات اقتصـادية ، عموما ، وقد اـستخدم الباحث منهًجا وصـفي، و خلصـت ا لنتائج إلى أن اهم األـس

ــتعرضــت بعض التجارب  ــتقطاب الكفاءات ، وقد أفرد لها البحث معالجة اس ــية، أما محاولة إعادة اس ــياس اجتماعية وس

ــطينـية واللب ــة بعض األمثـلة اإلقليمـية التي نجـحت أحـيانـًا كـما في الـحاـلة الفلســ ــتعرضــ ـنانـية ، في األهلـية والحكومـية مســ
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اسـتقطاب وتشـجيع عودة بعض العناصـر الخبيرة في مجاالت محددة والمعلوماتية ظن وخلصـت لتوصـيات دعم العمل 

 الحكومي الهادف إلى تطوير عملية االستقطاب من خالل وزارة المغتربين . 

اتفقت الدراســة الحالية مع الدراســات الســابقة في المجال الموضــوعي في الحد من هجرة العقول واالســتفادة من       

ــة )العتيبي ، ــكوا ،2018العقول المبدعة ، كما اتفقت في عرض تجارب بعض الدول مع  دراســ (  و 2010(  و)االســ

( في التطرق لألـسباب أو العوامل التي ـساعدت 2010( )االـسكوا ،2018( واختلفت دراـستي)العتيبي ،2020)طمان ، 

على هجرة العقول واختلـفت في آلـية التطبيق والمنهجـية ، حـيث تم االعتـماد على المنهج المـقارن مع تـقديم رؤـية مقترـحة  

للحد من هجرة المبدعين  في ضــــوء تجارب الدول وليس اســــتراتيجية جذب وبقاء الكفاءات كما في دراســــة)شــــويخ  

،2017.) 

 عرض تجارب بعض الدول في االستفادة المثلى من هجرة المبدعين:  9/ 1

 أوال: تجربة الصين 

ت      ذا عمـل دم؛ ـل الم المتـق ة إلى الـع دـع أثرت بهجرة العقول من خالل هجرة عقولهم المـب دول التي ـت ــين من اـل د الصــ تـع

تغيرات في البيئة المحلية وحرية    الحكومة الـصينية على وـضع ـسياـسات على عودة العقول المهاجرة، هذه الـسياـسات هي

الهجرة واالـستقرار الـسياـسي، باإلـضافة إلى ذلك، ـشاركت الحكومة المحلية في تعزيز عودة المهاجرين من خالل المدن 

 التي تكافئ العائدين بمكافآت كبيرة.

ا العودة إلى الوطن، وذلك عن طريق ضـمان مكانة اجتماعية أعلى في المجت      مع الصـيني، وفرص كما شـجعت أيضـً

عمل أفضــل في الصــين، باإلضــافة إلى ذلك، أعطت الجامعات ومختبرات البحوث والمؤســســات النخب الفكرية العائد 

 (  Zweig et al, 1995)ممتازة حوافز 

 ومن أهم السياسات الحكومية والمحلية التي هدفت لجذب العقول المبدعة المهاجرة إلى الصين:

 الكفاءات في الخارجالتواصل مع  •

 النداءات الوطنية  •

 الدعم اإلداري •

 إنشاء مراكز بحثية ومناطق علمية •

 الزيارات قصيرة األمد لخدمة الوطن •

 الدعم المالي  •

 الصندوق الوطني لشباب العلماء المتميز •

 برنامج المئة عالم •

 برنامج ضوء الربيع •

 برنامج األلف موهبة •

ستثمار في التعليم العالي، واالستقرار السياسي واالقتصادي عنصران رئيسان في وتؤكد التجربة الـصينية على أن اال    

 جذب الكفاءات المهاجرة واالستفادة من خبراتهم.

فقد نجحت الصـــين في توفير بيئة اقتصـــادية تجذب طالب التعليم العالي والباحثين مرة أخرى، ويظهر ذلك جليا في     

 ون الذين تلقوا تعليمهم في الخارج في المشاريع العلمية الصينية المرموقة.الدور الذي يؤديه الباحثون الصيني
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ليس فقط االسـتفادة من كفاءتها بالخارج   –إن السـياسـات والبرامج الناجحة التي تتبعها الصـين كفاءتها بالخارج تؤدي      

ــين حزمة  ــابة في أرض الوطن، حيث تقدم الص ــا إلى االحتفاظ بالكفاءات الش ــات لجذب وإنما أيض ــياس متكاملة من الس

الصــينين المهرة، مدعومة من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، والمؤســســات األكاديمية والمؤســســات اإلدارية 

 (171، ص 2017)جوهر وآخرين ،

 ثانيا: تجربة كوريا

ة الكورـية ثالـثة عقود في هجرة األدمـغة ، وـهذا ممكن أن يطلق علـيه "من هجر      ة األدمـغة لعكس هجرة ـلدى التجرـب

ــادية العامة إلى  ــل الظروف االقتصـ ــكل محدود، و حتى تصـ ــتينيات ، كانت الحوافز فاعلة فقط بشـ األدمغة"، ففي السـ

مســتوى معين ال يعادل بالضــرورة مســتوى البلدان المتقدمة  عند تصــميمه جيدًا، فقد تعمل الحوافز كرافعات ســياســية  

نب الخاـصة بالبلد )الثقافة ،نمط الحياة ، والعالقات األـسرية ، وما إلى ذلك( قد تبدأ مفيدة، وعندما تعكس الـسياـسات الجوا

في العمل بفعالية من أجل التمكن من تـصميم مثل هذه الـسياـسات، فتوـضح الحالة الكورية الدور المهم لتـضمين الثقافة، و 

ــاد الكوري، و بحلول الثمانينيات عند عودة العل ــن االقتص ــتمرار تحس ــين المتعلمين إلى كوريا ، قد مع اس ماء والمهندس

   تبنت الحكومة الكورية سياسة لالستفادة المطلوبة من خبرة المهاجرين، مع مساعدتهم في اختيار أماكن إقامتهم بأنفسه

(Hahzoong&1997)  

ال ترجع عودة هجرة في كوريا الجنوبية إلى أـسباب اجتماعية فقط بل هي تـستند إلى جهد حكومي منظم مع ـسياـسات       

مختلفة ودعم ـسياـسي للرئيس بارك تـشونغ هي، فنجد أن الـسمات الرئيـسة لـسياـسات المتخذة لتـشجيع عودة هجرة العقول 

ــا حوافز ثقافية للنخب الفكرية الكورية هي تهيئة بيئة محلية مواتية وتمكين العائد  ــات، هناك أيض ــياس ين وإلى جانب الس

 للعودة إلى الوطن رغبة في تحسين الظروف االقتصادية والقدرة التنافسية لكوريا 

Lee& Kim,2010).) 

 كوريا(: الصين،الدروس المستفادة من دولتي شرق آسيا )

 لضمان عودة العقول المبدعةعمل السياسات على وضع خطط وبرامج ومراكز بحثية  .1

 أهمية الثقافة بالنسبة للعقول المبدعة. .2

 ضرورة تحقيق االستقرار االقتصادي والسياسي. .3

 تنمية القدرة التنافسية.  .4

 ضرورة توفير مكانة اجتماعية الئقة. .5

 أهمية الجامعات في توفير بيئة خصبة للعقول المبدعة .6

 توفير الدعم والحوافز بشكل مالئم.  .7

 جربة الهندثالثا: ت

تـعد الهـند واـحدة من أواـئل البـلدان التي ـحدـثت فيـها ـظاهرة عودة العقول المـهاجرة، حـيث ـكاـنت الهـند معروـفة ـبأنـها البـلد      

الذي غادر منه العديد من طالب تكنولوجيا المعلومات إلى أمريكا للحصـــول على تعليم أفضـــل وفرص عمل أكبر ، إال 

ـــبب الركود وفـقدان الوـظائف في الوالـيات  أـنه ـقد أجبر الـعدـيد من خبراء تك نولوجـيا المعلوـمات على العودة إلى الهـند بســ

ــادـية وفرص عـمل   ـــية عن هجرة العقول وعمـلت على توفير فرص اقتصــ المتـحدة، وـكاـنت الحكوـمة الهـندـية غير راضــ

https://www.semanticscholar.org/author/Hahzoong-Song/115918421
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تماعية كرغبتهم في للمهاجرين في الوطن ، وال تعود عودة المهاجرين إلى األســـباب االقتصـــادية بل أيضـــا أســـباب اج

 سبتمبر. 11العودة لجذرهم ، واالهتمام بتربية أبنائهم على تقاليد البلد، وكذلك المخاوف األمنية في فترة ما بعد 

ــهامات التحويالت المالية      ــهامات الكفاءات الهندية المهاجرة في نمو اقتصــاد بلدهم وكان أهم هذه اإلس وقد تعددت إس

أثناء تواجدها بالخارج، فعلى سـبيل المثال، سـاعد رجال األعمال واألطباء الهنود العائدون من  واالسـتثمار في الهند في

المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، والشــرق األوســط على إقامة المســتشــفيات والشــركات العالمية ومؤســســات الرعاية  

ة في الهند، وأيـضا رفع مـستوى الرعاية  الـصحية المتخـصـصة في الهند، وأيـضا رفع مـستوى الرعاية الـصحية المتخـصـص

 (Saxenian ,2005الصحية وإدخال أحدث التقنيات من خالل التعاون مع األطباء والمؤسسات في الخارج)

ك       ة، يتبع ذـل ث الحجم والنوعـي اجرة من حـي اءات المـه ات مجتمع الكـف اـن ا هي تقييم إمـك أن الخطوة األولى التي اتبعتـه

ة على تحفيز هذه الكفاءات للعودة إلى الوطن، أو االســـتفادة من هذه الكفاءات للعودة إلى الوطن،  إجراء تقييم لقدرة الدول

أثناء تواجدهم بالخارج، كما أن االســتقرار الســياســي واالقتصــادي له دور في جذب   الكفاءات فيأو االســتفادة من هذه 

 (205ص ، 2017الكفاءات المهاجرة )جوهروأخرين،

 الدروس المستفادة من دولة الهند:

 توفير فرص اقتصادية وفرص عمل للمهاجرين  •

 ضرورة االستقرار السياسي واالقتصادي •

 التحويالت المالية واالستثمار إسهامات العقول المبدعة المهاجرة في •

 أهمية توفير األمن النفسي للعقول المبدعة •

 أهمية الجانب االجتماعي لدى العقول المبدعة كاالنتماء لتقاليد المجتمع، وتربية األبناء. •

 إقامة المستشفيات والشركات العالمية ومؤسسات الرعاية الصحية المتخصصة •

 وإدخال أحدث التقنيات رفع مستوى الرعاية الصحية  •

 رابعًا: التجربة العربية

تملك جميع البلدان العربية المرسـلة للعمالة العربية المهاجرة، كاألردن وتونس والجمهورية العربية السـورية والسـودان  

 ولبنان ومصر والمغرب، أجهزة تسعى إلى االستفادة من جاليتها لخدمة التنمية.

ــر الهجرة بتخطيط وتنظيم ــواء، وكذلك لرفع كفايتها اإلنتاجية،    ربطت مصـ قوة العمل، في الخارج والداخل على حد سـ

إضــافة إلى توفير رعاية للمصــريين    االقتصــادية، –بهدف تحقيق عمالة كاملة منتجة كوســيلة وغاية للتنمية االجتماعية  

 في الخارج وتقوية روابطهم ببلدهم األصلي.

كما   ومشـاكلهم،مغتربين، وذلك من خالل عقد مؤتمر سـنوي يدرس أوضـاعهم  أما األردن، فهتم وزارة العمل بشـؤون ال

إلنتاج مهاجرين قادرين على كسـب مداخيل  واسـع،أن لألردن سـياسـة تربوية تهدف إلى تشـجيع التعليم الجامعي بشـكل 

 لالستفادة من تحويالتهم في مجاالت االستهالك والتنمية واالستثمار االقتصادي. عالية في البالد المستقبلة ،

واألمر مماثل بالنســبة لتونس التي تعقد مؤتمرا ســنويا يدرس مشــاكل التونســيين في الخارج وســبل دمجهم في المجتمع  

جيعهم على اسـتثمار مدخراتهم الوطني، أما الجمهورية العربية السـورية فقد سـنت قوانين لتيسـير عودة المهاجرين وتشـ

 التنمية.في مشاريع 
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ــؤون المغتربين برعاية أمور المهاجرين وتقترح التدابير   اليمن،وفي   ــراك   الالزمة،تهتم شــ وتبذل الوزارة جهودا إلشــ

وتحمي حقوقهم وتحافظ على هويتهم   والمرافق،وتيسـر اسـتفادتهم من الخدمات    التنمية،المهاجرين في سـياسـات وخطط  

 قافية وتوثق روابطهم بالوطن.الث

عاما ولديه أجهزة   70أما لبنان فيتميز بأنه أول من وضـع سـياسـات وطنية معنية بالجمعات المهاجرة، وذلك منذ حوالي 

 (76، 2011المهاجرون العائدون في الحياة السياسية )االسكوا ، للبالد، ويشاركمشاريع اقتصادية والسياسية والثقافية 

 ادة من التجربة العربية:الدروس المستف

 وضع سياسات وطنية معنية بالجمعات المهاجرة •

 تشجيع العائدين من الهجرة في استثمار مدخراتهم في التنمية •

 عقد مؤتمرات سنوية تدرس أوضاع ومشاكل المهاجرين. •

 تحقيق تنمية االجتماعية واالقتصادية •

 إشراك المهاجرين في سياسات وخطط التنمية •

 حويالتهم في مجاالت االستهالك والتنمية واالستثمار االقتصادي.االستفادة من ت •

 حماية حقوقهم والمحافظة على هويتهم الثقافية  •

 أوجه الشبه واالختالف في االستفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول:1/10

االستفادة المثلى من هجرة المبدعين في ضوء تجارب مما سبق أمكن توضيح أوجه الشبه واالختالف بناء على أدبيات 

 بعض الدول بشكل دقيق من خالل الجداول اآلتية: 

 العرب الهند كوريا  الصين أهمية المجال 

 ✓ ✓ ✓ ✓ السياسي

 ✓ ✓ ✓ ✓ الثقافي  

 ✓ ✓ ✓ ✓ االجتماعي

  ✓   الصحي

 المبدعة المهاجرة (: المجاالت التي تختص باالستفادة من العقول 1جدول رقم ) 

( اتفقت الدول المقارنة في أهمية المجال السياسي والثقافي واالجتماعي وذلك في االستفادة من العقول 1من جدول رقم ) 

 (، أما الهند فقد أضافت أهمية المجال الصحي.2018المبدعة المهاجرة، وذلك يتفق مع دراسة )العتيبي ،

 

 

 

 

 

 العرب الهند كوريا  الصين عناصر

   ✓  التنافسية

  ✓ ✓ ✓ االستقرار 

    ✓ التواصل

   ✓ ✓ الدعم

  ✓   األمن
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 (: عناصر جذب العقول المبدعة المهاجرة 2جدول رقم ) 

ــبة لجذب العقول المبدعة 2من جدول رقم )      ــتقرار بالنســ ــر االســ ــين وكوريا والهند في أهمية عنصــ ( اتفقت الصــ

ــية،   ــين وكوريا، أما كوريا فقد برزت أهمية التنافسـ ــتقرار الدعم حيث اتفق في ذلك الصـ ــر االسـ المهاجرة، يلي عنصـ

 والصين التواصل، أما الهند األمن.

 العرب لهندا كوريا  الصين االليات

 ✓ ✓ ✓ ✓ وضع خطط لعودة العقول المبدعة

    ✓ إنشاء برامج 

 ✓ ✓ ✓ ✓ توفير فرص عمل 

    ✓ تخصيص صناديق لدعم 

 ✓ ✓ ✓ ✓ تحسين الظروف االقتصادية

 ✓   ✓ التواصل مع العقول المبدعة المهاجرة

  ✓ ✓ ✓ توفير الحوافز المالئمة

 ✓ ✓ ✓ ✓ المالئم للمهنةتوفير االستقرار المادي 

  ✓   العمل على استقرار األمن

    ✓ توفير مكانة اجتماعية أعلى للعقول المبدعة

   ✓  الوعي بتقوية العالقات األسرية

 ✓  ✓ ✓ االهتمام الثقافي

  ✓   إنشاء مستشفيات لديها أحدث التقنيات 

  ✓   إنشاء مؤسسات رعاية صحية

  ✓  ✓ الكفاءات في الدول التي تمت المهاجرة إليهاالتواصل مع 

 إشراك المهاجرين في سياسات وخطط التنمية

 

   ✓ 

ار   ــتثـم ات التحويالت واســ اـم ـــه ة من خالل إســ تحقيق التنمـي

 المدخرات

  ✓ ✓ 

 (: آليات وضع خطط لعودة العقول المبدعة المهاجرة  3جدول رقم ) 

( تتشابه الدول المقارنة في أهمية آليات وضع خطط لعودة العقول المبدعة المهاجرة وقد اتفقت في 3من جدول رقم )   

االستقرار  ( ، كذلك توفير فرص العمل ، أيضا تحسين الظروف االقتصادية، وتوفير  2017ذللك مع دراسة )شويخ ،

(، كما اتفقت الدول ماعدا التجربة العربية في توفير الحوافز 2020المادي المالئم للمهنة متفقة بذلك مع دراسة )طمان ، 

 ( 2010المالئمة متفقة بذلك مع  دراسة )االسكوا ،

ية في التواصــــل مع ، كما اتفق جميعها ماعدا الهند في رفع المســــتوى الثقافي، كما أن اتفقت التجربة الصــــينية والعرب

العقول المبدعة المهاجرة، واتفقت التجربة الصــينية والهند في آلية التواصــل مع الكفاءات في الدول التي تمت المهاجرة 

 .إليها، كما اهتمت التجربة الهندية والعربية تحقيق التنمية من خالل إسهامات التحويالت واستثمار المدخرات 

ات الثالث وهي إنشـــاء برامج، تخصـــيص صـــناديق لدعم، توفير مكانة اجتماعية أعلى واهتمت التجربة الصـــينية بآلي 

للعقول المبدعة، كما اهتمت تجربة الهند بثالث آليات العمل على اـستقرار األمن، إنـشاء مـستـشفيات لديها أحدث التقنيات،  
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رية، وفي تجربة العرب إشــراك إنشــاء مؤســســات رعاية صــحية، أما كوريا فهتمت بآلية الوعي بتقوية العالقات األســ

 المهاجرين في سياسات وخطط التنمية.

 الرؤية المقترحة للحد من هجرة المبدعين في ضوء تجارب بعض الدول1/11

 وفقًا لتجارب الدول إن الركيزة األساسية لرؤية المقترحة هي:

 تنمية المجاالت االقتصادية، الثقافية والسياسية والصحية؛ لتحقيق االستثمار األمثل للكفاءات الوطنية. 

 ويعتمد تحقيق الرؤية على تركيز الدول على ثالث جوانب بشكل رئيس: ✓

 العمل على رفع المستوى االقتصادي. .1

 العمل على التركيز على السياسات. .2

 العمل على تضمين الثقافة.  .3

 المجال الصحي تنمية .4

 عناصر ارتكاز الرؤية تمتثل في التالي: ✓

 التنافسية •

 التحفيز •

 االستقرار •

 التواصل •

 الدعم •

 األمن •

 آليات تنفيذ الرؤية وفقا لتجارب الدول: ✓

 الجانب األول: رفع المستوى االقتصادي

 توفير االستقرار المادي المالئم للمهنة.  .1

 المبدعةتوفير حوافز مالئمة إلنجازات العقول  .2

 تخصيص صندوق لدعم المبدعين. .3

 توفير فرص عمل مالئمة العقول المبدعة. .4

 ت المدخراتحقيق التنمية من خالل إسهامات التحويالت واستثمار  .5

 الجانب الثاني: التركيز على السياسات

 وضع سياسات تختص بهجرة العقول المبدعة. .1

 المجاالت.إنشاء العديد من المراكز البحثية في كافة  .2

 التواصل المستمر مع العقول المبدعة المهاجرة. .3

 توفير االستقرار األمن.  .4

 إقامة برامج تعنى بالعقول المبدعة .5

 إشراك المهاجرين في سياسات وخطط التنمية .6
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 الجانب الثالث: تضمين الثقافة

 توفير مكانة اجتماعية أعلى للعقول المبدعة.  .1

 االهتمام بأسر العقول المبدعة. .2

 االنتماء ....(. )هوية،االهتمام الثقافي  .3

 عقد مؤتمرات سنوي تدرس أوضاع ومشاكل المهاجرين. .4

 الجانب الرابع: تنمية المجال الصحي

 إنشاء مستشفيات لديها أحدث التقنيات  •

 إنشاء مؤسسات رعاية صحية •

 المستوى الصحي رفع •

 االستفادة من األطباء ذي العقول المبدعة •

 التواصل مع الكفاءات في الدول التي تمت المهاجرة إليها •

 النتائج1/12

 مما سبق تبرز أهم النتائج في اآلتي:

 أولت الدول المقارنة اهتماما بمحاولة االستفادة من العقول المبدعة وجذبها للعودة لبالدهم.-1

اتفقت الدول المقارنة في أهمية آليات وضـــع خطط لعودة العقول المبدعة، كذلك توفير فرص العمل، أيضـــا تحســـين  -2

 الظروف االقتصادية، وتوفير االستقرار المادي المالئم للمهنة.

ــتـفادة من العقول المـبدعة   -3 ــي والثـقافي واالجتـماعي وذـلك في االســ ـــياســ اتفـقت اـلدول المـقارـنة في أهمـية المـجال الســ

 المهاجرة

لتحقيق االـستثمار األمثل للكفاءات الوطنية تمثلت الركيزة األـساـسية لرؤية المقترحة في تنمية المجاالت االقتـصادية،   -5

 الثقافية والسياسية والصحية.

اـصر ارتكاز الرؤية في الحد من هجرة العقول المبدعة تمتثل في التنافـسية، التحفيز، االـستقرار، التواـصل، الدعم، عن  -6

 واألمن.

 التوصيات1/13

المي،   • ــتويين المحلي والـع دعين على المســ د من هجرة المـب ة للـح ة المقترـح اذ اإلجراءات المثلى لتطبيق الرؤـي اتـخ

 بهدف االستثمار األمثل للكفاءات.

توجيه المسـؤولين والمعنين بوضـع خطة شـاملة لعودة العقول المبدعة المهاجرة، بدًءا من تفعيل الزيارات قصـيرة   •

 األمد حتى استقرارهم في بلدهم.

تحقيق االسـتقرار السـياسـي واالقتصـادي؛ وذلك لجذب العقول المبدعة المهاجرة بما يسـهم من تحقيق التنمية بكافة   •

 المجاالت.

 ؤولة؛ لجمع احصائيات دقيقة شاملة حول العقول المبدعة على المستوى المحلي.تخصيص جهة مس •

 تطوير سياسة الملكية الفكرية للحفاظ على إنجازات العقول المبدعة مما يحقق الفائدة المرجوة على الطرفين. •
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 الكشف عن الطالبات مزدوجات االستثناء من ذوات اإلعاقة السمعية

 باستخدام محكات متعددة )دراسة ميدانية في األحساء(

Finding Student with Double- Exceptions among Hard- Hearing Students, Using 
Multiple tests (A Field Study in Alahssa) 

 المملكة العربية السعودية  -إدارة تعليم صبيا -ماجستير تربية الموهوبين  - خالد أحمد الحربي مأ. وئا

weaamalharbi88@gmail.com Email: 

 الملخص:

األمل للصم بالهفوف  هدفت الدراسة للكشف عن الطلبات مزدوجات االستثناء من ذوات اإلعاقة السمعية في معهد         

باستخدام عدد من المحكات. والكشف عن أنواع الذكاءات المتعددة لديهن. وقامت على عينه من جميع طالبات المعهد  

( سنه. بتطبيق  18- 6الثانوية. تراوحت أعمارهن ما بين )  20المتوسطة، و  9االبتدائية،    20( طالبة  49والبالغ عددهن ) 

قائمة السمات السلوكية لرنزولي    – مصفوفات رافن المتقدمة    -فوفات المتتابعة لرافنعدد من األدوات )اختبار المص

مقياس الذكاءات   -(  2018ملف اإلنجاز )الجغيمان،   -التحصيل الدراسي كمحك من المستوى الثاني    -(  2012)جروان،  

الدراسة وكشفت النتائج وجود    (.  تم أتباع المنهج الوصفي لإلجابة على أسئلة2017. محمد،  2012المتعددة )جروان،  

بتطبيق الجدول   ٪16,3طالبات بنسبة    8طالبة من مزدوجات االستثناء في المعهد بنسب متفاوتة على كل مقياس، و  13

التجميعي لمنهجية الواحة في الكشف. كما أظهر مقياس الذكاءات المتعددة للصم أن أنواع الذكاءات المتعددة لدى العينة  

  ٪ 83الشخصي    ٪83االجتماعي    ٪83الطبيعي    ٪ 83,5شيوعاً الى األقل تبعاً للنسق التالي: المكاني   تتدرج من األكثر

 . ٪77الحركي  ٪78المنطقي الرياضي 

الذكاءات   -أساليب الكشف    -الموهوبون ذو اإلعاقة السمعية    –الموهوبون ذوو االستثناء المزدوج   الكلمات المفتاحية:

 المتعددة. 

Abstract 

The study aimed to detect the twice-exceptional girl students from the hearing-impaired 

at Al-Amal Institute for the Deaf in Hofuf using several criteria. And the detection of the 

types of multiple intelligences they have. It was based on a sample of all (49) female 

students at the Institute, 20 elementary, 9 intermediate, and 20 secondaries. Their ages 

ranged between (6-18) years. By applying several tools (Raven's Progressive Matrices Test 

- Advanced Raven's Matrices - List of Renzulli's Behavioral Traits (Jarwan, 2012) - 

Academic Achievement as a Second Level Test – portfolio (Al-Jughayman, 2018) - Multiple 

Intelligences Scale (Jarwan, 2012. Muhammad, 2017) The descriptive approach was 

applied to answer the study questions, and the results revealed that there are 13 twice- 

exceptional students in the institute at varying rates on each scale, and 8 female students 

at a rate of 16.3% by applying the aggregation table of the Oasis model in identification. 

mailto:weaamalharbi88@gmail.com
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The Deaf Multiple Intelligences Scale also showed that the types of multiple intelligences 

in the sample ranged from the most common to the least according to the following 

pattern: Spatial 83.5% Natural 83% Social 83% Personal 83% Logical Mathematical 78% 

Motor 77% 

key words: Twice- exceptional - gifted with hearing impairment – gifted identification 

methods -multiple intelligence. 

 المقدمة: 

يقوم التوجه العالمي نحو اقتصاد المعرفة على استثمار الرأس مال البشري بشكل رئيس؛ حيث اثبتت تجارب العديد من  

والقدرات الخاصة والتي أحدثت عن طريق استثمارها  الدول نتاج تقديرها ودعمها واستغاللها لالستعدادات والمواهب  

بالقدرات   حباه هللا  التي  الموهوبين  بفئة  متمثلة  الثروة  بهذه  االهتمام  ان  العالم. حيث  هذا  في  نوعية  نقالت  وتوظيفها 

وينهض   واالمكانات الخاصة تزداد قيمة وتوهجاً حسب تعاهدها وتوجيهها وتلبية احتياجاتها، وتوفير الفرص لها؛ يرتقي

وهنا يبرز الدور الرئيس للكشف والتعرف عليهم في احداث الفرق بما   .باألمه لتحقق أسمي مقاصدها في شتى الميادين

(  2015يتبعه من تحديد وتقديم خبرات تحاكي متطلباتهم المعرفية، المهارية، االجتماعية والنفسية وكما أورد )النبهان،  

هذه القدرات، مما يعني زيادة فرص اكتشاف الطاقات البشرية في المجتمع. ان  أنه يحقق أكبر قدر ممكن من استثمار  

الطلبة   المتمايزة عن  تتناسب مع حاجاتهم  الى خبرات ومهارات خاصة  يحتاج  بشكل عام  الموهوبين  كشف ورعاية 

ة حيث ان هذه الفئة العادين، فكيف ان كانوا مزدوجو االستثناء من الموهوبين الذين تمتزج موهبتهم مع إعاقة أو صعوب

لم تأخذ حقها في التمثيل والتقديم عوضاً عن الكشف والتعرف من مبدأ العرف السائد في التركيز على الضعف وإغفال  

( أن 2019( كما ورد في )جوبالي وعافية،  Moores,2001جوانب القدرات والقوة. وتؤكد عدد من الدراسات منها ) 

السمعية ال يختلف عن مستوى ذكاء األشخاص السليمين وأنه مالم يكونوا يعانون  مستوى ذكاء الموهوبين ذوو اإلعاقة  

 ,Whitmore & Markerمن تلف دماغي مرافق لإلعاقة فإن لديهم قابلية للتعلم والتفكير التجريدي. حدد كالً من )

( المؤشرات المحتملة لوجود موهبة لدى األفراد المصابين بالصمم، وتشمل عدد من 2010( كما أورد )حنفي،  1985

المعلومات عن طريق   توصيل  لفظية،  غير  بديلة  بصرية  أساليب  من خالل  للتواصل  دفعهم  تحاول  التي  المؤشرات 

االستثنائي واالستجابات المندفعة في ظل وجود    إشارات جسدية، الذاكرة المتفوقة والقدرة على حل المشكالت، االهتمام

معوقات قد تواجه عملية االكتشاف والتعرف على هذه الفئة من الموهوبين الصم تتمثل في:   4أي تحديات. وتم تحديد  

قدراته. التوقعات النمطية، تأخر النمو، نقص المعلومات عن الطفل، قصور الفرص المتاحة للطفل التي تمكنه من إظهار  

( إلى ضرورة الكشف والتعرف على الموهوبين ذوي  Kay, 2000; Silverman, 2000أشار كالً من كارنز و )   د قو

اإلعاقة في عمر مبكر لتقليل مشاكل الفشل في تقييم وتحديد حاجات الطفل واهمال ما قد يكون لدية من إمكانات، ويسهم  

كموهوبين ما زال يواجه العديد من المشكالت والتنميط    في توفير فرص النمو األمثل. اال أن الكشف عنهم وتمثيلهم

( أنه يوجد الكثير من األطفال 2017نيهارت في )الصباطي،  والتركيز على جوانب الضعف والقصور فكما ذكرت  

األذكياء ال يعتبرهم الناس موهوبين؛ ألن سلوكهم وتحصيلهم ال يتوافق مع النمط التقليدي للطفل الموهوب، ولن يستفيد 

المجتمع من هذه الفئة وقدراتها الفائقة إال عندما يدرك المسؤولون أن هذه الفئة موجودة وتعيش معنا ويمكن الكشف عنهم 

ومن منطلق كونهم ذوي استثناءات مزدوجة لذا يحتاجون ألساليب خاصة في الكشف   وخدمتهم بالعديد من اإلجراءات.

بل يجب التنوع والتعدد بين أساليب الكشف الكمية والنوعية لما تتسم به    والتعرف وال يتم االعتماد على أساليب تقليدية،

( أن هذه 2019هذه الفئة من خصائص متفاوتة تجعلهم فئة غير متجانسة فكما عرض كالً من )جبالي وابن عافية،  
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من المحكات السمات غير المتجانسة تفرض تحديات وتعليماً أكثر خصوصية على المربي. ومن هذا توجب توظيف عدد  

للكشف عن الطلبة الموهوبين ذوي اإلعاقة السمعية ومنها الذكاءات المتعددة لما لها من تضمينات عريضة في التربية  

( حيث إنها تمكن المربون من النظر الى الموهوبين ذوي 2000( عن )عبد الحميد،2014الخاصة كما أورد )مغاوري،  

كهم جوانب قوة في مجاالت متعددة وذلك بتركيزها على مدى واسع من  االحتياجات الخاصة كأشخاص كاملين بامتال

التي  والتدخالت  المناسبة  الرعاية  لهم  تقدم  وبذلك  كأعراض.  واإلعاقة  العجز  جوانب  واضعة  واإلمكانات  القدرات 

موها الشامل تساعدهم ليكونوا افراد فاعلين ومنتجين ويتحقق حقهم في تلبية احتياجاتهم وتوظيف قدراتهم بما يحقق ن

 وينعكس على تكامل وإنتاجية الفرد والمجتمع. 

تتمثل مشكلة الدراسة في أنه بالرغم من وجود األدلة العلمية على عدم وجود فروق في الذكاء بين    مشكلة الدراسة:

 .Tubb, 1990. Schonebaum, 1997العادين وذوي اإلعاقة السمعية، بل وتمزيهم عن العاديين في بعض القدرات )

Martha, 2010. Tayrose, 2011. Karouse, 2012  ،ووجود نماذج 2016. صالح،  2014( كما ذكر )مغاوري )

عالمية بارزة أثرت في العالم وأحدثت نقالت نوعية بالرغم من اإلعاقة؛ كما أن االهتمام بالموهوبين مزدوجو االستثناء  

ت التعليمية في الميدان مازال يتبع الصورة التقليدية في والتعرف عليهم بدأ يظهر بشكل كبير؛ اال أن واقع الممارسا

تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والتركيز على جوانب الضعف وتقديم الخدمات الموجهة لإلعاقة فقط وعدم إدراك  

لخدمات، وجود إمكانات وقدرات تمثل جوانب قوة مما يؤدي الى تجاهلها واهمال حقها في الرعاية، والتمكين، وتقديم ا

والتدخالت. كما أن عملية الكشف عن الموهوبين مزدوجو االستثناء بشكل عام وذوي اإلعاقة السمعية منهم بشكل خاص 

 (. 2010تعتبر من المشكالت الملحة التي تواجه التربويون والمختصون في المجال كما أورد )حنفي،

ت اإلعاقة السمعية في معهد األمل للصم باستخدام  الكشف عن الطلبات مزدوجات االستثناء من ذوا  أهداف الدراسة:

 محكات متعددة.

 الكشف عن الذكاءات المتعددة لدى طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في معهد األمل.

ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء من ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل  -1:وتتمثل في السؤال الرئيس التالي

 فوف تبعاً لمحكات الكشف المتعددة؟للصم باله

ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل بالهفوف    -1ويتفرع الى األسئلة التالية: 

 باستخدام مقياس رافن؟ 

ة السمات ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل بالهفوف باستخدام قائم  -2

 السلوكية؟ 

 ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل بالهفوف باستخدام ملف اإلنجاز؟  -3

 ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء بتطبيق الجدول التجميعي لمنهجية الواحة في الكشف عن الموهوبين؟  -4

 تمتلكها طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في معهد األمل للصم باألحساء؟ ماهي نسبة الذكاءات المتعددة التي -5

تبرز أهمية البحث من أهمية الكشف والتعرف على الموهوبين مزدوجو االستثناء وخاصه في وقت  أهمية الدراسة:

سع من القوة  مبكر. ودور الكشف المبكر واستعراض األساليب المتعددة ومالها من أثر فارق بإظهار جوانب أو
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والمواهب لتنميتها عوضاً عن الضعف مما يساعد في تحديد اساليب الرعاية وتوفير الخدمات والتدخالت المتناسبة مع 

 امكاناتهم واحتياجاتهم وما يتبع ذلك من تحقيق للفرد والوصول به للتكامل الشامل.

 أدبيات الدراسة:

 هم مجموعة من الطلبة الذين يمتلكون موهبة ولديهم إعاقة.   االستثناء:الموهوبين مزدوجو  مصطلحات الدراسة:

 تم الكشف عن موهبتهم أي موهوبون وتخفي موهبتهم اإلعاقة.   -1ويتم تصنيفهم في ثالث فئات: 

 تم تشخيص إعاقتهم أي معاقون وتخفي اإلعاقة الموهبة.  -2

 هما األخرى. لم يتم كشف موهبتهم وال تشخيص إعاقتهم حيث تخفي كل من -3

( أن تشخيص كالً من اإلعاقة والكشف عن الموهبة يعتبر األفضل 2010( الوارد في )حنفي، 2003ويذكر )عبد إله،

لذوي االستثناء المزدوج أي تشخيصهم على أنهم معاقون سمعياً من ناحية وموهوبون من ناحية أخرى وذلك على النحو  

ً   -1التالي:   : ويتم ذلك من خالل تقرير طبي يوضح أنه بعد استخدام األساليب المختلفة  تشخيصهم على أنهم معوقون سمعيا

الدالة على اإلعاقة السمعية تبين وجود بعض  تبين وجود بعض المؤشرات واألعراض  للكشف عن اإلعاقة السمعية 

دى حدة أو شدة المؤشرات واألعراض الدالة على اإلعاقة السمعية مع تحديد نسبة فقد السمع التي يتحدد في ضوئها م

 هذه اإلعاقة حتى يتسنى تقديم الرعاية المناسبة. 

تشخيصهم على أنهم موهوبون: ويتم ذلك بتحديد جانب أو أكثر من جوانب الموهبة التي تميز الطفل وتعكس قدراته   -2

وهبة وأهم ما وإمكاناته، وذلك من خالل جوانب الموهبة والتي تعد بمثابة جوانب قوة لديه مع تحديد مظاهر تلك الم

 يمكن أن نفعله في سبيل تنميتها وتطويرها ورعايتها. 

هي خلل وظيفي للجهاز السمعي يحد من قدرة الفرد على التواصل اللغوي مع محيطة تواصالً طبيعياً،   اإلعاقة السمعية:

 وتواصالً طبيعياً، وتقسم الى ضعيف السمع واألصم. 

ديسبيل تجعله يواجه صعوبة في فهم بعض   69  -30من فقدان سمعي من  يعرف ضعيف السمع بأنه " الفرد الذي يعاني  

 الكالم باالعتماد على حاسة السمع سواء باستخدام المعينات الكالمية أو دونها" 

ديسبيل فأكثر بحيث يعوقه ذلك عن فعم الكالم عن    70ويعرف األصم بأنه" الشخص الذي يتراوح فقدان السمع لديه بين  

 (. 2019تخدام معينات سمعية أو دونها" )جوبالي وعافية، طريق األذن، مع اس 

" يمكن اعتبار الصمم عجزا وظيفيا يدخل االضطراب على األنشطة اليومية للفرد وكذلك على األدوار االجتماعية في 

 محيطه" 

البسيط    ديسيبل( ويشمل ذوي الضعف السمعي   90ذوات اإلعاقة السمعية بأنهم الذين يعانون من فقد سمعي يقل عن )

  - 70ديسيبل(، وذوي الضعف السمعي الشديد )من 70  -50ديسيبل( ذوي الضعف السمعي المتوسط )من  50)أقل من 

 ديسيبل(  90

  - يتم تعريفهم اجرائيا بأنهم األفراد الذين تم تشخيصهم أنهم ذوو إعاقة سمعية )بسيطة  ذوو اإلعاقة السمعية الموهوبون:

لصم باألحساء ويحققون درجة فوق المتوسط في واحد أو أكثر من معايير أدوات شديدة( في معهد االمل ل  -متوسطة

 الكشف عن الموهبة المطبقة. 
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البيئة التربوية التي يتلقى فيها الصم / ضعاف السمع برامجهم التربوية معظم أو طول اليوم الدراسي،   معاهد األمل:

 ( 2013ويطلق عليها بيئة الدمج الجزئي. )حنفي، 

( والتي تقدم ثمان أنماط من الذكاءات من الممكن ألي  Gardner, 1993هي الذكاءات التي قدمها )  الذكاءات المتعددة:

 (.2018فرد أن يكون صاحب موهبة في واحد أو أكثر من هذه األنواع. )الجغيمان، 

 اللغوي: القدرة على استخدام المفردات اللغوية في مواقف متعددة وألهداف متنوعة.  ءفي: الذكاوتتمثل هذه الذكاءات 

التركيز على المنطق والقدرة العالية على الوصول الى متناغمات وإيجاد العالقة بين األسباب   الذكاء المنطقي الرياضي:

 والنتائج. 

 وتحويل اللفظ او الكتابة الى صور مرئية. قدرات غير اعتيادية على تصور المشاهد الذكاء البصري المكاني: 

الذكاء التناغمي أو الموسيقي: القدرة على التلحين واإلحساس بالتناغم الصوتي، وتحويل الكلمات العابرة الى أصوات 

 متناغمة، القدرة على تمييز االتساق او الخلل في األصوات.

 فائقة للعادة. الذكاء الجسدي أو الحركي: القدرة على استخدام الجسد بصورة

 قدرة الفرد على فهم نفسه من النواحي النفسية واالنفعالية والعملية. الذكاء النفسي الداخلي:

 ا لقدرة على فهم طباع اآلخرين النفسية واالجتماعية وحتى العقلية. الذكاء االجتماعي:

يزة وتصنيفها وتحديد الفروق والتشابهات  القدرة على التعامل مع الطبيعة والمخلوقات الحية بصورة متم   الذكاء الطبيعي:

والنباتات. الحيوانات   بين 

أحد اختبارات الذكاء المتحررة من أثر الثقافة، والذي يعتمد على المصفوفات   :اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري

ه، وقد تم تقنينه عام  سن   80- 6فقرة، ويستخدم مع األعمار  60المتتابعة المعتمدة على األشكال الهندسية، ويتكون من  

 (. 2018من قبل جون رافن وزميليه. )عيسى، 2008

تم اختياره للتطبيق بناًء على نتائج عدد من الدراسات التي قامت بتقنين المقياس على ذوي اإلعاقة السمعية من الفئة  

نتائج دراسات )زمزمي،   المستهدفة حيث خلصت  الشريف وعبد الحليم،  1998العمرية  إل2001.  ى أن االختبار  (. 

على   لالستخدام  االختبار  الفئة، وصالحية  هذه  على  والثبات  الصدق  بمؤشرات  عالية  مترية  سيكو  بخصائص  يتمتع 

الطالب من ذوي اإلعاقة السمعية في المملكة العربية السعودية. أنه من أشهر اختبارات الذكاء المتحررة من أثر الثقافة  

اء المستخدمة لتحديد المستوى العقلي العام للمفحوص، كما أن التراث العلمي زاخر واللغة ويعتبر من أفضل مقاييس الذك

)زمزمي، الدارسات  من  عدد  أظهرت  كما  ونتائجها  وتطبيقاته  االختبار  هذا  حول  وعبد 1998بالدراسات  الشريف   .

 ( 2018. عيسى، 2014أحمد،  2008حماد، .2001الحليم، 

ر السمات السلوكية للطلبة الموهوبين والمتفوقين طورها رينزولي وآخرون والتي  مقاييس لتقدي  قائمة السمات السلوكية:

تظهر مجاالت الدافعية والتعلم واإلبداع والقيادية والموسيقى والفنون والمسرح، واالتصال، والتخطيط، والمسؤولية. 

بل المعلمين واألبناء. )جروان،  تتكون من مجموعة عبارات أو جمل سلوكية وصفية يتم تقدير توافرها لدى الطالب من ق

2012 ) 
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هو أداة كيفية توفر لنا معلومات قائمة على شواهد وجود خصائص محددة في مجاالت معينة. )الجغيمان،    ملف اإلنجاز: 

2018 .) 

 هو النسبة أو المستوى التي حصلت عليه الطالبة في أخر تقرير تقييم أداء أكاديمي لها. التحصيل الدراسي:

إجراءات التعرف على الطالب مزدوجو االستثناء: تعتبر اجراءات معقدة ويجب أن يأخذ التقييم بعين االعتبار كال من 

 تقييم الموهبة واإلعاقة.

في    تحديد الطلبة مزدوجو االستثناء المقترحة من قبل متخصصين( االعتبارات التالية ل2015،  )الصماديوقد عرض  

 مجاالت تعليم الموهوبين والتربية الخاصة )ذوي االعاقة(

المعلمين،  وتقارير  والتحصيل،  الذكاء  اختبارات  الموهوبين:  برامج  لتحديد  متعددة  بيانات  مصادر   استخدام 

 .ة الذاتية، واالحالة من قبل الزمالء واألسراختبارات التفكير االبداعي ومقابالت الطالب، واإلحال

يعمل  االختبار  ابعاد  أو  أجزاء  بين  فالجمع  الواحدة؛  النتيجة  في  البيانات  من  متعددة  أجزاء  بين  الجمع   تجنب 

 . على انخفاض المجموع العام لالختبار، وبالتالي إعالن عدم أهلية الطلبة لبرامج الموهوبين

 .تؤهل لبرامج الموهوبين لحساب االنخفاض في الدرجات التي تسببها االعاقةتقليل درجات القطع التي  

النفسية  التقييمات  استخدام  وكذلك  المحددة،  البيئة  مستوى  على  األداء  ومقارنة  المقننة  االختبارات   استخدام 

 .األخرىالتربوية ومقارنتها مع األداء الفعلي باستخدام سجل الطالب اليومي، باإلضافة الى التقييمات 

 استخدام كل من التقييمات الرسمية )مثل االختبارات المقننة( وغير الرسمية )مثل اعمال الطالب الصفية.(  

 .االجتماع مع األسر وسؤالهم حول أداء الطالب خارج المدرسة 

الكشف   استخدام اجراءات التقييم الحساسة ثقافيا لمنع االختالفات اللغوية والثقافية من وضع التحيز في عملية 

 . والتعرف

 الدراسات السابقة: 

األطفال الموهوبون ذو اإلعاقة    -( أساليب اكتشاف ورعاية ذوي االستثناءات المزدوجة2010تناولت دراسة )حنفي، 

السمعية، كما استعرضت أهم معوقات اكتشاف ورعاية الموهوبين ذوي اإلعاقة السمعية ووضحت أن األساس الذي 

الرعاية المختلفة والخدمات المتباينة التي يتم تقديمها وتوفيرها لذوي اإلعاقة السمعية، وتحديد أساليب تنطلق منه أساليب  

التدخل التي تعمل على تلبية وإشباع احتياجاتهم المختلفة هو التشخيص الدقيق للحد من نواحي الضعف لديهم وتنمية  

د من خصائص الطالب الموهوبون ذوي اإلعاقة السمعية  قدراتهم، ومهاراتهم، وتطويرها، ورعايتها. كما تناولت عد 

بالنسبة للمعلم. وأكدت الدراسة   -في المنهاج المدرسية  -داخل الصف  -وعدد من استراتيجيات رعايتهم في البيئة المدرسية

 في استعراضها للتوجهات المتعددة لتقييم الموهبة على استخدام مقاييس متعددة في التقييم. 

تعتبر ضرورية  Wallace, 2011دراسة )أظهرت   الطلبة ذوو اإلعاقة  احتياجات  لتقييم وتحديد  البديلة  أن الطرق   )

للعديد من المعلمين في جميع أنحاء العالم. وأن طريقة التقييم القائمة على الذكاءات المتعددة تظهر التركيز على جوانب  

ردية أو الجماعية أو التحصيل قد يوفر معلومات حول نقاط القوة  القوة. حيث إن الكشف القائم على اختبارات الذكاء الف

المعرفية واالجتماعية واالنفعالية واألكاديمية اال أنها ال تقدم تدخالت مفيدة للمعلمين وأولياء األمور أو الطالب ونتيجة  

ن فهم واضح للطرق التي لذلك يتم التوجه الى عالج نقاط الضعف والبرامج العالجية التي تركز على عالج الضعف دو

 يتعلم بها الطالب بشكل أفضل.
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( معلماً من المؤهلين في مجال تعليم الصم/ ضعاف السمع في معاهد 142( على عينة )2013وقامت دراسة )حنفي،

وبرامج التربية الخاصة. ولديهم خبرة في التعامل مع هذه الفئة في معاهد وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق هدفها في 

لتعرف على أكثر أساليب ومشكالت التعرف على الطالب الموهوبين من الصم/ ضعاف السمع في معاهد وبرامج ا

التربية الخاصة واختالفها تبعاً لخبرة المعلم، والفئة التي يقوم بالتدريس لها وتوصلت لعدد من النتائج منها: أن أسلوب 

ئه من ذوي اإلعاقة؛ من أساليب المعلمين الغالبة في التعرف مالحظة المعلم ألداء طالبه في الفصل، ومقارنته بزمال

على الموهوبين من طالبهم الصم. يعتبر استخدام اللغة في التفسير والشرح وتبادل المعلومات من أكثر المشاكل التي 

التو أو  فهمهم  قادرين على  بالصم غير  المحيطين  من  الكثير  يجعل  مما  التعرف  عملية  في  المعلمين  مع  تواجه  اصل 

الموهوبين من الصم وضعاف السمع. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين في مشكالت 

التعرف على الموهوبين من الصم وضعاف السمع حسب متغير خبرة المعلم. وأن المعلمين الذين يدرسون الطالب الصم  

 هوبين من الصم وضعاف السمع في برامج التربية الخاصة.في معاهد األمل أكثر قدرة في التعرف على طالبهم المو 

( إلى إعداد مقياس لتشخيص المواهب الخاصة لدى األطفال الصم حيث تكون مبدئيا من  2016هدفت دراسة )صالح،  

مهارات للموهبة التمثيلية، وتم تطبيقه على   8مهارات للموهبة الفنية و  10مهارة مقسمه الى:   18بند موزعة على    55

( 7-5طفال وطفلة من أطفال رياض األطفال في الصفين األول والثاني ابتدائي تراوحت أعمارهم بين )  80نة من  عي 

بند موزعة بين مهارات الموهوبتين بالتساوي    54سنوات وبعد معالجته إحصائياً والتحقق من صدقة وثباته أستقر على  

 للموهبة التمثيلية.  18للموهبة الفنية و  18

نتائج  ) صبان،  أظهرت  المستوى  2016دراسة  اإلعاقة،  شدة  الجنس،    ( الفردية  المتغيرات  و  الذكاء  بين  العالقة   )

القائمة على   المتمثلة في اختبار جودناف لرسم   140الدراسي(  الدراسة  أداة  المعاقين سمعياً عن طريق  من األطفال 

ئياً في درجة الذكاء بين المعاقين سمعياً تبع  الرجل، بعد تطبيق األساليب اإلحصائية عن وجود فروق غير دالة إحصا 

النوع، و شدة اإلعاقة، بينما كشفت عن وجود فروق ذات داللة في درجات الذكاء تباً للمستويات الدراسية و اوصت 

بمراعاة شدة اإلعاقة في تقسيم األقسام الدراسية و تقديم برنامج خاص مكيف على المعاقين سمعياً يراعي خصائصهم  

 Murat, Dogan( .2015.) فية.المعر

( عن البروفيل النفسي لألطفال الصم الموهوبين فنياً، والسمات والخصائص بحسب 2017كشفت دراسة )البرادعي،  

عدة متغيرات منها النوع، مستوى الصف، ووجود نفس اإلعاقة لدى آخرين باألسرة ونوع اإلقامة، باإلضافة إلى التعرف 

لنفسي بين الصم الموهوبين والصم العاديين. وقد أجريت في مدرستي األمل للصم وضعاف على الفروق في البروفيل ا

من التالميذ الصم الموهوبين في الرسم من الصفوف الرابع   11السمع بمدينتي كفر الدوار/ دمنهور على عينه قوامها  

دوات والمقاييس بعد التحقق من والخامس والسادس االبتدائي. باستخدام المنهج الوصفي عن طريق تطبيق عدد من األ

 سماتها السيكو مترية. 

لدى الطالب ذوي اإلعاقة  2017هدفت دراسة )محمد، الحياتية  بالمهارات  المتعددة و عالقتها  الذكاءات  (إلى دراسة 

 طالب و طالبه، باستخدام مقياس الذكاءات المتعددة و  83السمعية، عن طريق تطبيق المنهج الوصفي على عينة عددها  

مقياس المهارات الحياتية و بعد تطبيق األساليب اإلحصائية تم  توصل الى عدد من النتائج تتمثل في: ارتفاع الذكاءات 

المتعددة  و بعض المهارات الحياتية ) حل المشكالت، اتخاذ إقرار، المهارات األكاديمية( لدى الطالب ذوي اإلعاقة  

ارتباطية موجبة بين الذكاءات المتعددة و المهارات الحياتية، كما انه ال  السمعية في والية الخرطوم، و أظهرت عالقة  

 توجد فروق ذات داللة إحصائية في الذكاءات تعزى لمتغير العمر أو المستوى التعليمي.
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نظر  وجهة  من  جدة  مدينة  في  الثانوية  بالمرحلة  الصم  والمتفوقين  الموهوبين  الطالب  على خصائص  التعرف  وفي 

المعرفية 2018لعائلة قامت دراسة )عيسى والعامري،  المعلمين وا الجوانب  تقييمية لوصف  ( على استخدام بطارية 

والعقلية واللغوية للصم الموهوبين وأشارت النتائج إلى وجود اتفاق بين وجهات النظر للمعلمين واالسرة في االستجابة  

 ة بين األبعاد التي تم قياسها. على االستبانات، واستعرضت الدراسة عدد من العالقات االرتباطي

( عن فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في التحصيل الدراسي لدى عينة  2019كشفت نتائج دراسة )جوبالي،  

تجريبية    7ضابطة و   7( طالب من ذوي اإلعاقة السمعية تم تقسيمهم الى عينتين  14من ذوي اإلعاقة السمعية قوامها )

 اسة على البرنامج القائم على الذكاءات المتعددة والتحصيل األكاديمي.واشتملت أدوات الدر

ساهمت الدراسات السابقة في إعداد إطار نظري ومرجعي للبحث ووضحت المعوقات   التعليق على الدراسات السابقة:

المتغيرات   من  بعدد  وربطتها  وبرتتها  االستثناء  مزدوجو  الموهوبين  على  الكشف  أساليب  على  حددت  والمأخذ  كما 

السمعية   اإلعاقة  ذوي  من  االستثناء  مزدوجو  الطلبة  على  والتعرف  الكشف  في  بها  الموص  العلمية  المنهجيات 

 واستعرضت عدد من التطبيقات في الكشف والتعرف على هذه الفئة تبعاً لعدد من المحكات واألدوات المتعددة.

 هـ 1441 -1440راسي األول من العام الدراسي زمانية: تم تطبيق هذا البحث في الفصل الد  حدود الدراسة:

 بشرية: طالبات معهد األمل للصم بالهفوف. 

 مكانية: تم تطبيق البحث في معهد األمل للصم للبنات بالهفوف. 

تطبيقيه: تم تطبيق مقياس الذكاءات المتعددة على المرحلتين المتوسطة والثانوية من معهد األمل دون االبتدائية وذلك 

مقياس مقنن مناسب لهذه العينة ولتعذر المعلمات عن مالحظة بعض الخصائص وذلك لمحدودية التواصل   لعدم توفر

 وقصور البيئة والمحيط التفاعلي الذي يسمح بظهور هذه الخصائص.

 تستخدم الدراسة المنهج الوصفي نظراً لمالئمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.  منهجية الدراسة:

( 49راسة من مجموعة الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل بالهفوف والبالغ عددهن )تتكون عينة الد   العينة:

( بين  ما  أعمارهن  تراوحت  المرحلة 18  –  6طالبة  من  والخامس  والرابع  والثالث  والثاني  األول  الصف  من  سنه   )

 لصفوف الموجودة في المعهد.االبتدائية، األول متوسط، واألول والثاني الثالث ثانوي. حيث إن هذه هي كل ا

تم االستعانة بعدد من أدوات الكشف المتنوعة وذلك ألنه األسلوب األمثل في الكشف والتعرف على    أدوات الدراسة:

من  عدد  أثبتت  كما  وخصائصهم  سماتهم  مع  يتناسب  وبما  إيجابية  نتاجات  من  وماله  االستثناء  مزدوجو  الموهوبين 

. محمد،  2017. البرادعي،2016، صالح،  2015. الصمادي، 2013.حنفي، 2010. عطية، 2010الدراسات )حنفي،

( بأن ذلك يضمن الدقة في تشخيص الموهوبين  2010....( كما ذكرت دراسة )حنفي،  2019. جبالي وابن عافية،  2017

 مزدوجو االستثناء. 

ملف اإلنجاز    -التحصيل الدراسي  -(  2012قائمة السمات السلوكية لرنزولي )جروان،    –مصفوفات رافن المتقدمة  

 (. 2017. محمد، 2012مقياس الذكاءات المتعددة )جروان،  -( 2018. النبهان، الجغيمان،2012)جروان،  

اإلحصائية: االجتماعية    األساليب  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة  برنامج  باستخدام  إحصائياً  الدراسة  بيانات  معالجة  تمت 

(SPSS) األساليب اإلحصائية اآلتية: ، بواسطة االكسل وبرنامج 
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 الدراسة.الجداول التكرارية والنسب المئوية، والتي توضح خصائص أفراد عينة  .1

 األشكال البيانية اإلحصائية )بواسطة برنامج األكسل(، لتمثيل نسب أفراد العينة.  .2

 ذن بتطبيق البحث.استالم خطاب تسهيل المهمة للباحثة وتقديمة للمسؤولة في المعهد وأخذ اإل -1 اإلجراءات:

 توزيع خطابات موافقة أولياء األمور.  -2

 مراجعة األدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة. -3

 تحديد المقاييس واألدوات. -4

 تطبيق المقاييس على العينة: -5

 أيام(.  5تطبيق مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن بشكل فردي على جميع الطالبات في مدة ) -أ

 استمارة السمات السلوكية عن طريق تقديمها للمعلمات. تطبيق  -ب 

المستوى األكاديمي( عن طريق مراجعة السجالت   -حصر التحصيل األكاديمي والبيانات الشخصية )شدة اإلعاقة  -ج

 األكاديمية للطالبات. 

 وتوضيح الفقرات للطالبات.   تطبيق مقياس الذكاءات المتعددة )للمرحلة الثانوية والمتوسطة( باالستعانة بمعلمة لترجمة  -د 

 االطالع على ملفات اإلنجاز وأعمال الطالبات.  -د 

 تصحيح االستجابات وتفريغ البيانات ورصد الدرجات. -6

 التحليل اإلحصائي للبيانات. -7

 تحليل، واستعراض النتائج، وتقديم التوصيات، والمقترحات. -8

 النتائج:

 ب المرحلة الدراسية ( يوضح توزيع الطالبات حس1الجدول رقم )

 المجموع  ثانوي  متوسط  ابتدائي  المرحلة 

 49 20 9 20 عدد الطالبات

 ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل بالهفوف باستخدام مقياس رافن؟  -1

 

 

 

 

 

 

االبتدائية حسب ( يوضح توزيع الطالبات مزدوجات االستثناء في المرحلة 2الجدول رقم )

 مستوى مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن 

 عدد الموهوبات  النسبة%  العدد مستوى رافن 

 ً   ٪ 5.0 1 متفوق عقليا

 

10 
 ٪ 45.0 9 فوق المتوسط 

 ٪ 40.0 8 متوسط 

 ٪ 10.0 2 دون المتوسط 

 ٪ 100 20 المجموع 
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( أن غالبية طالبات المرحلة االبتدائية المعاقات سمعياٌ انحصرت نسبتهن على مقياس رافن في 2نالحظ من الجدول رقم )

كأعلى نسبة، بينما بلغت نسبة الطالبات الالتي حصلن على مستوى رافن دون المتوسط    ٪45.0فوق المتوسط حيث بلغت  

 10البات المزدوجات االستثناء في المرحلة االبتدائية على مقياس رافن  عدد الط  واحدة. إذاً كـأقل نسبة بعدد طالبة    10٪

 ٪ 45طالبات بنسبة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن غالبية طالبات المرحلة المتوسطة المعاقات سمعياٌ انحصرت نسبة مستوى رافن في 3نالحظ من الجدول رقم )

كأعلى نسبة، بينما بلغ عدد الطالبات الالتي حصلن على مستوى رافن   فوق المتوسط واحدة فقط   ٪55.6متوسط  

االستثناء في المرحلة المتوسطة على مقياس رافن طالبة  عدد الطالبات المزدوجات    مئوية. إذاً كـأقل نسبة    ٪11.1بنسبة  

 ٪ 11,1واحدة فقط بنسبة  

 

 

 

 

 

 

رقم  الجدول  من   نالحظ 

  ٪ 45.0( أن غالبية طالبات المرحلة الثانوية المعاقات سمعياٌ انحصرت نسبة مستوى رافن في المتوسط حيث بلغت 4)

عدد الطالبات  نسبة. إذاً كـأقل  ٪10كأعلى نسبة، بينما بلغ عدد الطالبات الالتي حققن على مستوى رافن فوق المتوسط 

 ٪ 10مرحلة الثانوية على مقياس رافن طالبتين فقط بنسبة  المزدوجات االستثناء في ال

 باستخدام مقياس رافن.   ٪27,8طالبة بنسبة    13مجموع الطالبات مزدوجات االستثناء من طالبات معهد االمل بالهفوف  

ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء ذوات اإلعاقة السمعية في معهد األمل بالهفوف باستخدام قائمة السمات  -2

 السلوكية؟ 

( يوضح توزيع الطالبات مزدوجات االستثناء في المرحلة المتوسطة  3جدول رقم )

 حسب مستوى مقياس المصفوفات المتتابعة لرافن 

عدد  النسبة%  العدد مستوى رافن 

 الموهوبات 

 ً   ٪ 0 0 متفوق عقليا

 

 

1 

 ٪ 11.1 1 فوق المتوسط 

 ٪ 55.6 5 متوسط 

 ٪ 33.3 3 دون المتوسط 

 ٪ 100 9 المجموع 

( يوضح توزيع الطالبات حسب مستوى مقياس المصفوفات المتتابعة  4جدول رقم )

 لرافن

 عدد الموهوبات  النسبة%  العدد مستوى رافن 

 ً  2 ٪ 0 0 متفوق عقليا

 ٪ 10.0 2 فوق المتوسط 

 ٪ 45.0 9 متوسط 

 ٪ 45.0 9 المتوسط دون 

 ٪ 100 20 المجموع 
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( أن غالبية طالبات المرحلة االبتدائية المعاقات سمعياٌ انحصرت نسبة سماتهن السلوكية ما 5نالحظ من الجدول رقم ) 

  4 ٪90، بينما بلغ عدد الطالبات الالتي نسبة السمات السلوكية لديهن أكثر من  ٪29.4( % حيث بلغت 30- 10بين )

إذاً عدد الطالبات المزدوجات االستثناء في المرحلة االبتدائية على طالبة بالمرحلة االبتدائية.  17طالبات فقط من بين 

 ٪ 23,5طالبات فقط بنسبة   4مقياس السمات السلوكية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أن غالبية طالبات المرحلة المتوسطة المعاقات سمعياٌ انحصرت نسبة سماتهن السلوكية ما 6نالحظ من الجدول رقم )

 صفر.  ٪90الطالبات الالتي نسبة السمات السلوكية لديهن أكثر من  ، بينما بلغ عدد  ٪44.4( % حيث بلغت  50- 30)بين

 ال توجد طالبات مزدوجات االستثناء في المرحلة المتوسطة على مقياس السمات السلوكية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح توزيع الطالبات حسب نسبة السمات السلوكية 5دول رقم )ج

 عدد الموهوبات  النسبة%  العدد نســـــبة السمات 

(10-30 % ) 5 29.4 ٪  

 

 

 

4 

 

 

 

(30-50 % ) 2 11.8 ٪ 

(50-70 % ) 4 23.5 ٪ 

(70-90 % ) 2 11.8 ٪ 

 ٪ 23.5 4 ٪ 90أكثر من 

 ٪ 100 17 المجموع 

 ( يوضح توزيع الطالبات حسب نسبة السمات السلوكية 6جدول رقم )

 عدد الموهوبات  النسبة%  العدد نسبة السمات 

(10-30 % ) 1 11.1 ٪  

 

 

 

 صفر 

 

 

 

(30-50 % ) 4 44.4 ٪ 

(50-70 % ) 2 22.2 ٪ 

(70-90 % ) 2 22.2 ٪ 

 صفر%  صفر  %  90أكثر من 

 ٪ 100 9 المجموع 

 ( يوضح توزيع الطالبات حسب نسبة السمات السلوكية 7جدول رقم )

 عدد الموهوبات  النسبة%  العدد نسبة السمات 

(10-30 % ) 1 5.0 ٪  

 

 

 

4 

 

 

 

(30-50 % ) 2 10.0 ٪ 

(50-70 % ) 6 30.0 ٪ 

(70-90 % ) 7 25.0 ٪ 

 . ٪20 4 %  90أكثر من 

 ٪ 100 20 المجموع 
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( أن غالبية طالبات المرحلة الثانوية المعاقات سمعياٌ انحصرت نسبة سماتهن السلوكية ما بين  7نالحظ من الجدول رقم ) 

طالبات   4  ٪90، بينما بلغ عدد الطالبات الالتي نسبة السمات السلوكية لديهن أكثر من  ٪25( % حيث بلغت  70-90)

طالبة بالمرحلة الثانوية. إذاً عدد الطالبات المزدوجات االستثناء في المرحلة الثانوية على مقياس السمات   20فقط من بين  

 ٪ 20طالبات فقط بنسبة  4السلوكية 

  ٪20,8طالبات بما يمثل نسبة   10الستثناء في معهد األمل تبعاً لقوائم السمات السلوكية  يبلغ عدد الطالبات مزدوجات ا

 من طالبات المعهد.

 الطالبات الموهوبات تبعاً لملف اإلنجاز. -3

كشفت ملفات اإلنجاز عن عدد من المواهب األدائية والفنية لدى الطالبات مزدوجات االستثناء في معهد االمل بالهفوف  

طالبة تتراوح مواهبهن بين الرسم بأنواعه والكتابة والجمباز وبلغت نسبتهن مجتمعين بالنسبة لجميع  18دهن  وبلغت عد 

 ٪ 37.5الطالبات في المعهد 

 ( يوضح مواهب الطالبات الفنية تبعاً لملف اإلنجاز8جدول رقم ) 

 شواهد  الموهبة  الطالبة 

 رسم تشكيلي  1طالبة

 
  الرسم 2طالبة

  الرسم فالزجاج والخشب والورق  3طالبة

 الرسم اإللكتروني  4طالبة

 
  رسم االنمي والشخصيات  5طالبة

 الرسم 6طالبة

 
  رسم األنمي والشخصيات  7طالبة

 رسم الطبيعة  8طالبة

 
 رسم الطبيعة  9طالبة

 
  رسم الطبيعة  10طالبة

 رسم الشخصيات الكرتونية  11طالبة

 
 الطبيعة رسم  12طالبة

 
 رسم الطبيعة  13طالبة
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 رسم الطبيعة  14طالبة

 
 رسم الطبيعة  15طالبة

 
  الكتابة  16طالبة

  الجمباز  17طالبة

 الرسم والطباعة  18طالبة

 
4 

 ما نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء بتطبيق الجدول التجميعي لمنهجية الواحة في الكشف عن الموهوبين؟  -

 يوضح الطالبات مزدوجات االستثناء تبع لعدد من المتغيرات ( 11جدول )

 ( 2018التصنيف بعرض البيانات حسب الجدول التجميعي للكشف بمنهجية الواحة )الجغيمان، 

مستوى   المرحلة العمر الطالبة 

اإلعاقة  

 السمعية 

 الحكم النتيجة  محكات الكشف

 موهوبة  المتوسط فوق  مقياس رافن  إعاقة شديدة االبتدائية  9 ط1

 ٪ 95 السمات السلوكية 

 موهبة فنية: الرسم  ملف اإلنجاز 

 موهوبة  فوق المتوسط  مقياس رافن  إعاقة شديدة االبتدائية  11 2ط

التحصيل  

 الدراسي

 متفوق 

 موهبة فنية الرسم  ملف اإلنجاز 

 موهوبة  المتوسط فوق  مقياس رافن  إعاقة شديدة االبتدائية  7 3ط

التحصيل  

 الدراسي

 متفوق 

 موهبة فنية الرسم  ملف اإلنجاز 

 موهوبة  فوق المتوسط  مقياس رافن  إعاقة شديدة االبتدائية  8 4ط

التحصيل  

 الدراسي

 متفوق 

 موهبة فنية الرسم  ملف اإلنجاز 

 موهوبة  المتوسط فوق  مقياس رافن  إعاقة شديدة االبتدائية  15 5ط

 ٪ 99 السمات السلوكية 
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التحصيل  

 الدراسي

 ً  متفوقة اكاديميا

 موهوبة  فوق المتوسط  مقياس رافن  إعاقة شديدة المتوسطة  14 6ط

التحصيل  

 الدراسي

100 ٪ 

 موهبة فنية: الرسم  ملف اإلنجاز 

 موهوبة  المتوسط فوق  مقياس رافن  إعاقة شديدة الثانوية  16 7ط

التحصيل  

 الدراسي

90,70 ٪ 

 موهبة فنية الرسم  ملف اإلنجاز 

 موهوبة  فوق المتوسط  مقياس رافن  إعاقة شديدة الثانوية  16 8ط

 ٪ 97 السمات السلوكية 

موهبة فنية: رسم   ملف اإلنجاز 

وطباعة، متفوقة  

 أكاديمياً. 

طالبات بنسبة   8االستثناء بتطبيق الجدول التجميعي لمنهجية الواحة في الكشف عن الموهوبين عدد الطالبات مزدوجات 

16,3٪ . 

 ماهي نسب الذكاءات المتعددة التي يمتلكها طالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في معهد األمل للصم باألحساء؟ -5

 . ٪77الحركي  ٪78المنطقي الرياضي   ٪83الشخصي  ٪83االجتماعي  ٪83الطبيعي   ٪83,5المكاني

 

أسفرت نتائج الدراسة عن تباين في نسبة الطالبات مزدوجات االستثناء من ذوات اإلعاقة السمعية تبعاً ألداة الكشف 

 المطبقة 
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د األمل الذكاءات المتعددة لدى طالبات المتوسط و الثانوي بمعه

9-1المنطقي الرياضي  16-10المكاني  24-17الحركي 

32-25الطبيعي  42-33اجتماعي  52-43شخصي 
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 أعداد ونسب الطالبات مزدوجات االستثناء من ذوات اإلعاقة السمعية تبع للمحكات المتعددة

 النسبة  الطالبات عدد  المقياس

 ٪ 27,8 13 مقياس رافن 

 ٪ 20,8 10 السمات السلوكي

 ٪ 36,55 18 ملف اإلنجاز 

 ٪ 16,30 8 الجدول التجميعي 

 مناقشة النتائج:

النتائج المتباينة على محكات الكشف و خاصة في السمات السلوكية إلى عدد من األسباب و الصعوبات التي  تعزى 

عملية الكشف حيث أن استخدام إجراءات تقييم أعدت في األصل ألقرانهم غير المعاقين، قد يحول  تواجهها هذه الفئة في  

دون تحديد موهبتهم باإلضافة الى عامل رئيس مؤثر في النتائج و هو ضعف و قصور البيئة التي تسمح بظهور المواهب 

تعكس موهبتهم قياساً بأقرانهم العاديين و   و القدرات و السمات الشخصية لهذه الفئة  و انهم ال يظهرون أدلة واضحة

مقارنتهم بهم ، باإلضافة إلى أن انشغال المعلمين بجوانب قصور الطلبة يؤدي إلى عدم انتباههم لما يتمتع به من مواهب 

( كما أكدت  2014. مغاوري،  2010. حنفي، 2010.عطية،  2003و سمات دالة عليها  كما ذكرت دراسات ) عادل، 

لقائمات بتعبئة القوائم على صعوبة تطبيق أبعاد المقاييس ومالحظتها على الطالبات ذوات اإلعاقة السمعية  المعلمات ا

وخاصة في المرحلة االبتدائية وأنه يعزى الى نقص الخبرات وقصورها. كما تثبت نتائج الجدول التجميعي والتي أقصت 

المتوسط كنتائج الحاصالت على درجات فوق  الطالبات  المحكات   عدد من  تحقيقهن معيار  الختبار رافن بسبب عدم 

 (. ان أسلوب تجميع التقييمات ال يتناسب مع هذه الفئة وسماتها. 2018المتعددة، ما أظهرته دراسة )عيسى والعامري، 

الطالبات  األكبر من  النسبة  اإلنجاز  أظهر ملف  الصمم، حيث  بين  انتشارا  المواهب  أكثر  الفنية من  الموهبة  تعتبر  و 

مزدوجات االستثناء من ذوي اإلعاقة السمعية و يتوافق هذا مع استطالع آلراء المعلمات و تحليل واقع مدارس األمل 

(  أن موهبة المعاق 2018.عيسى و العامري،  2017( كما ورد في )البرادعي،  2012الذي  قامت به دراسة )سليمان،  

عندما يمارس الرسم يكون عنصراً فاعالً و مؤثراً في البيئة من  سمعياً تبرز في المجاالت البصرية مثل الرسم ، و أنه  

حولة، حيث يعتبر الرسم بالنسبة للمعاق سمعياً لغة مرئية يستخدمها للتعبير عما يدور بداخلة بدال من اللغة اللفظية. كما 

ه ويعمل على رفع  يعزز استخدام الحواس األخرى مثل اللمس والبصر ويخفف من العزلة ويقلل من تمركزه حول ذات 

 تقدير الذات.

كما أظهرت نتائج الذكاءات المتعددة فعالية النظرية في اكتشاف مزدوجي االستثناء  حيث أن  تنوع نسب الذكاءات لدى 

مزدوجات االستثناء يتوافق مع تنوع نتائج ملف اإلنجاز و المحكات األخرى، كما يلقي الضوء على جوانب متعددة من 

في مجاالت   لدى مزدوجات القوة  مجاالتها  تعدد  و  القوة  نطاق  يوسع  مما  األخرى  الكشف  أدوات  تكشفها  ال  قد  عدة 

االستثناء و يساعد المعلمين و التربويين علي إدراك هذه الجوانب و بالتالي خلق البيئة وتوفير اإلمكانات و التدخالت 

اتيجيات و التقنيات بحسب جوانب القوة و التركيز التي تمكن من دعم و استغالل هذه الجوانب كتصميم المناهج و االستر

على االحتياجات و الميول و االهتمامات الفردية لكل طالب و خاصة الذين يجمعون بين عدة ذاكرات. كما أن األساليب 

مغاوري،  التدريسية القائمة عليها تعتبر فاعلة في تحسين استجابات هذه الفئة مما يحسن أيضاً مستوى التعليم األكاديمي )

 ( 2019، جداو وابن عافية،  2017، محمد، 2014
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 التوصيات والمقترحات: 

توعية المعلمات والتربويات في معاهد األمل بمفهوم مزدوجات االستثناء من ذوات اإلعاقة السمعية والسمات والخصائص  

 العقلية والسلوكية والنفسية الخاصة بهن وكيفية التعرف عليها والتعامل معها. 

جميع المعلمين والتربويين في التربية الخاصة على استخدام األساليب التعليمية وإدارة السلوك القائمة على أدلة تدريب  

 علمية. 

خلق بيئة تربوية تسمح بتوظيف وإظهار جوانب القوة من القدرات، واإلمكانات، والسمات، والخصائص وتنوع وسائل  

 التواصل والتفاعل مع هذه الفئة. 

 ين لتصميم برامج إثرائية وأساليب تدخل تطبيقية تعنى بتعزيز جوانب القوة.توجيه المختص

ضرورة اعتماد محكات كشف متعددة وذلك لتوسيع نطاق ومجاالت الكشف عن جوانب القوة وتجنب أساليب تجميع  

 التقييم أو شرط تحقيق أكثر من محك للطالبة الواحدة. 

الذكاءات المتعددة وتتناسب مع أعمار ومتغيرات هذه الفئة ودراسة خصائصها  تصميم وتقنين أدوات كشف تعتمد على  

 السيكو مترية في ضوء عدد من المتغيرات. 

  توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في تصميم وتوفير التدخالت والبرامج واالستراتيجيات والخطط الفردية التي تدعم

 والمحلي. جوانب القوة ودمجهم في المجتمع المهني 

 دراسة عالقة الذكاءات المتعددة المهيمنة بعدد من المتغيرات. 

توظيف دراسة الحالة واألبحاث اإلجرائية القائمة على هذه الفئة في نتائج أدوات الكشف في ضوء عدد من المتغيرات 

 المتعلقة بهذه الفئة. 

 المراجع: 

.عمان: دار المسيرة للنشر  10. طSPSSصاء مبادئ وتحليل باستخدام  (. مقدمة في اإلح2016أبو صالح، محمد. عوض، عدنان. )

 والتوزيع. 

العمرية من  2014أبو مصطفى، عطاف. ) للفئة  المتتابعة لرافن  المصفوفات  العام في   18-8(. تقنين اختبار  التعليم  سنة على طلبة 

 . 108-90.ص9. 1محافظات غزة. مجلة جامعة طيبيه للعلوم التربوية. ع

كلية التربية. ص   -(. البروفيل النفسي لألطفال الصم الموهوبين في ضوء بعض المتغيرات. جامعة دمنهور2017البرادعي، شيماء. )

1- 140 . 

 . الرياض: العبيكان للنشر. 1(. الدليل الشامل لتخطيط برامج تربية الموهوبين. ط2018الجغيمان، عبد هللا. )

(. فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية مفاهيم متعلقة بالزمن لدى عينة من ذوي  2019ية. )جوبالي، نجوى. ابن عاف 

اإلعاقة السمعية المتوسطة بمركز رعاية فاقدي السمع بالمنستير. المجلة العربية لعلوم اإلعاقة والموهبة. المؤسسة العربية للتربية 

 .332  – 305والعلوم واآلداب. ص

)  حنفي، المزدوجة  2010علي.  االستثناءات  اكتشاف ورعاية ذوي  أساليب  المؤتمر   –(.  السمعية.  اإلعاقة  الموهوبون ذوو  األطفال 

 –  39كلية التربية ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية. ص    -اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول. جامعة بنها  –العلمي  

117. 

أساليب ومشكالت التعرف على الطالب الموهوبين من الصم وضعاف السمع في معاهد وبرامج التربية الخاصة: (.  2013حنفي، علي. )

 . 50 – 12دراسة ميدانية بمدينة الرياض. مجلة التربية الخاصة والتأهيل. مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل. ص 
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الملون لجون رافن على الطالب الصم في معاهد االمل للمرحلة  (. تقنين اختبار المصفوفات المتتابعة  1998زمزمي، عبد الرحمن. )

 كلية التربية. -االبتدائية بالمملكة العربية السعودية. جامعة أم القرى

سنة    17  -5(. تقنين اختبار المصفوفات المتدرجة لرافن على التالميذ الصم لألعمار من  2001الشريف، صالح. عبد الحليم، محمد. )

 . 281- 251. ص 1.17كلية التربية. مجلة كلية التربية. ع -وسوهاج وأسوان. جامعة أسيوطبمحافظات أسيوط 

مركز اإلرشاد   -(. مقياس تشخيص المواهب الخاصة لدى األطفال الصم. مجلة اإلرشاد النفسي. جامعة عين شمس2016صالح، والء. )

 .534 -447ص  47النفسي. ع 

الذكاء والتغيرات الفردية )الجنس، شدة اإلعاقة، المستوى الدراسي( عند الطفل المعاق سمعياً. (. العالقة بين  2016صبان، يامنة. )

 . 60 -38الجزائر: جامعة وهران. مجلة العلوم النفسية والتربوية. ص 

ن والمتفوقين  (. الموهوبون مزدوجو االستثناء )الموهوبون ذوو اإلعاقة(. المؤتمر الدولي الثاني للموهوبي2015الصمادي، جميل. )

 كلية التربية. -تحت شعار " نحو استراتيجية وطنية لرعاية المبتكرين". جامعة اإلمارات العربية المتحدة

(. حاالت مزدوج االستثنائية في التربية الخاصة: دراسة خصائص الطالب الصم الموهوبين والمتفوقين بالمرحلة 2018عيسى، أحمد. )

 . 228 – 195لتربية الخاصة والتأهيل. مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل. صالثانوية في مدينة جدة. مجلة ا

(. الدليل الشامل في دراسة الموهبة لدى األطفال: النظريات النفسية، والتربوية، والبحوث، والتطبيقات. ترجمة: 2008فايفر، ستيفن. )

 2017صل. الصباطي، إبراهيم. عكاشة، طاهر. مركز التأليف والنشر. جامعة الملك في

 38ع.13(. األطفال الموهوبون ذوو االعاقات اكتشافهم وأساليب رعايتهم. المجلة المصرية للدراسات النفسية. مج2003محمد، عادل. )

 189-157ص

( عطية.  جامعة  2010محمد،  والتربية.  الطفولة  مجلة  سمعياً.  المعاق  الطفل  لدى  النفسية  المتغيرات  ببعض  وعالقتها  الموهبة   .)

 . 248 – 139كلية رياض األطفال. ص.  -ندريةاإلسك

الخرطوم. جامعة  2017محمد، مزمل. ) الطالب ذوي اإلعاقة السمعية بوالية  الحياتية لدى  المتعددة وعالقتها بالمهارات  الذكاءات   .)

 كلية الدراسات العليا.  -النيلين

ض المواهب الخاصة لدى األطفال ذوي اإلعاقة السمعية.  (. استخدام أنشطة الذكاءات المتعددة في اكتشاف بع2014مغاوري، أحمد. )

 . 671 -631مركز اإلرشاد النفسي. ص  -مجلة اإلرشاد النفسي. جامعة عين شمس

 . دبي: جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز. 2(. دليل مرجعي في الكشف عن الموهوبين. ط2015النبهان، موسى. )

Wallace, A. F. (2011). Comparing the intellectual profiles of exceptional students using the multiple 

intelligences developmental assessment scale (MIDAS) (Order No. 3473347). Available from 

Education Database. (896115110). Retrieved from https://search-proquest-

com.sdl.idm.oclc.org/docview/896115110?account. 
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 (STSEدرجة توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة )

 في مناهج العلوم بسلطنة عمان

The Degree of Availability of the Science, Technology, Society and Environment (STSE) 

approach in science curricula in the Sultanate of Oman 

 عمان  سلطنة   وزارة التربية والتعليم- ابماليزي اإلسالميةطالب دكتوراة بالجامعة  -الرمحي سليمان سيفحمود بن  أ.

humoodromhi2@gmail.com Email: 

 ملخص الدراسة

 

في مناهج العلوم لسلسلة   (STSE)هدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة       

، استخدم الباحث المنهج التحليلي،  5-8العلوم للصفوف   مناهجكامبريدج الدولية بسلطنة عمان، تكونت عينة الدراسة من  

على ستة مجاالت رئيسة لمنحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وهي  ( مؤشرا موزعة 30وأعد بطاقة تحليل تكونت من)

اآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة، واآلثار السلبية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة، وأثر المجتمع في   :

متبادلة بين العلم والتقانة، ومحددات كل من العلم العلم والتقانة، وأثر العلم والتقانة في حل المشكالت البيئية، والعالقات ال

واعتمد الموضوع كوحدة للتحليل، وللتحقق من صدق األداة تم عرضها على المحكمين المختصين، أما ثباتها تم والتقانة،  

٪(،  16.3بين ثالثة محللين، وكشفت النتائج عن: توافر مجاالت المنحى بنسبة ضعيفة )  Holistiعن  طريق معامل  

وتفاوت توزيعها في مناهج العلوم، وأوصت الدراسة بأهمية تضمين مجاالت المنحى عند تطوير مناهج العلوم لمراحل 

 العلوم.  مناهجفي   توزيعا متزناالتعليم األساسي، وتوزيع نسب مجاالته  

 ، مناهج العلوم STSEمنحى  المفتاحية:الكلمات 

Abstract  

 

The study aimed to identify the degree of availability of the science, technology, society 

and environment (STSE) approach in the science curricula of the Cambridge International 

Series in the Sultanate of Oman. Main areas of science, technology, society and the 

environment, which are: The positive effects of science and technology on society and the 

environment, the negative effects of science and technology on society and the 

environment, the impact of society on science and technology, the impact of science and 

technology on solving environmental problems, the interrelationships between science 

and technology, and the determinants of both science and technology. The tool was 

presented to the specialized arbitrators, As for its stability, it was done by Holisti coefficient 

among three analysts, and the results revealed: the availability of orientation fields at a 

weak rate (16.3%), and their uneven distribution in science curricula. in science curricula. 

Keywords: STSE approach, science curricula 
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 المقدمة     

لي النظم التعليمية عناية خاصة لمناهج العلوم وطرق تدريسها، حيث يعول عليها في تحقيق مهارات القرن الحادي تو   

والعشرين، التي من خاللها تحقق التنمية والرفاهية للمجتمعات، ولعل هذه العناية كانت بسبب كثرة القضايا والتحديات 

ولتلبية لدور وأهداف الثقافة العلمية في جعل الفرد متمكنا في توظيف    التي دفعت تصميم وتنظيم مناهج العلوم وتدريسها،

 ( . 2017العلم والتقانة لتطوير حياته، وتكيفه اإليجابي مع متغيرات البيئة وقضايا المجتمع )الفيفي، 

العلم وربط تدريسه بواقع حياة  وتلبية للنداءات التربوية ونتيجة للحركة العالمية التي نادت لالنتقال نحو اجتماعية        

الصحية  التربية  منها:  العلمية  التربية  في  عديدة  حركات  ظهرت  ومهاراته  العلم  عمليات  واكسابه   Healthالمتعلم 

Education،  الغذائية والتربية    ،Education  Populationالسكانية  والتربية    ،Nutrition Education والتربية 

يمتلك  Traffic Educationالمرورية   مجتمعه  في  نشطاً  مشاركاً  المتعلم  لجعل  الحركات  هذه  وتهدف  وغيرها،   ....

 ,NSTAواستحداث أدوات لالتصال، وتطوير أنماط التفكير ) مهارات القرن الحادي والعشرين، نظًرا لالنفجار المعرفي  

2011 .) 

العلوم لجميع األمريكيين، والمعايير الوطنية    2061ومن المشاريع إلصالح تدريس العلوم والتربية العلمية مشروع       

في كثير من الدول   (، وانتشر   (Pedrotti & Nazir, 2011(STS(، والعلم والتقانة والمجتمع)NSESللتربية العلمية )

بـ  المتقدمة   عنه  يعبر  والذي  والمجتمع  والتقانة  العلم  منحى  مشروع   Science-Technology-Societyوالنامية 

Approach   (STS ،2001(، الذي انطلق من فلسفة " العلم من أجل الحياة " )سعد. ) 

اهج العلوم والتربية العلمية، ولتزايد االهتمام الدولي بالقضايا والمشكالت البيئية، ولكون التربية البيئية ضمن أهداف من     

( في أهدافهما، فكليهما ينميان الحس بتوظيف المعرفة العلمية EE( مع مدخل التربية البيئية ) STSونظًرا اللتقاء منحى )

القالب  وفق  والتقني  العلمي  التطور  بين  القائمة  العالقات  على  ويؤكدان  الواقعية،  وتطبيقاتها  االجتماعي  بمنظورها 

-Science-Technologyليكون تعلم ذو معنى للطالب نفسه، سمي بمنحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة  االجتماعي  

Society-Environment Approach  (STSE)    ،؛2005)خشانZoller, 1991    ؛Hodson,2003; Disinger, 

2005 .) 

حظي به تدريس العلوم والتربية العلمية بشكل خطت السلطنة خطوات نوعية في تطوير التعليم، واالهتمام الكبير الذي       

خاص، وكان آخره اعتماد السالسل العالمية لمناهج العلوم، واختارت سلسلة كامبريدج الدولية لمناهج العلوم والرياضيات،  

مؤسسة تعدها  كامبريدج     Cambridge Assessment International Educationوالتي  لجامعة  التابعة 

CAMBRIDGE UNIVERSITY    من مختصين  طريق  عن  العمانية  البيئة  على  ترجمتها  بعد  مواءمتها  ويتم   ،

طلبة الحلقة األولى للتعليم األساسي،    جميع  على  2018/ 2017السلطنة في العام الدراسي  وطبقت في  الكوادر الوطنية،  

ضمن خطة زمنية لتشمل جميع المراحل والصفوف الدراسية ، فجاءت الحاجة لتقييم هذه السالسل، والدراسة الحالية  

من سلسلة كامبريدج الدولية لمنحى العلم    8- 5مدى تضمين مناهج العلوم للصفوف  "  جزء مستل من دراسة الباحث  

 عمان " . ( وعالقته على استيعاب طلبة التعليم األساسي لعمليات العلم بسلطنةSTSEوالبيئة)  والمجتمع والتقانة

 مشكلة الدراسة  

الوطنية        التقارير  خالل  ومن  والعشرين،  الحادي  القرن  مهارات  إلتقان  األجيال  تهيئة  في  التعليمية  النظم  سعت 

)وزارة التربية والتعليم بسلطنة   TIMSS 19 و   TIMSS 15و    TIMSS 11الدولية في دوراتها    TIMSSلدراسة

نقطة(،    500)(، بينت أن معدل التحصيل العام للطلبة السلطنة أقل من المتوسط الدولي  2019،  2015،    2011عمان ،  

رة  ولتحسين تعلم الطلبة ورفع تحصيلهم في تعلم العلوم، أقر مرصد االبتكار الحكومي بضرورة تمكين الطلبة في بصو

المفاهيم   تعلم  اتقان  في  منحى  وظيفية  تطبيق  على  وأكد  وظيفية،  بصورة  والمهارات  العلمية  والنظريات  والقوانين 
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(STEM( كمدخل وتصميم شامل لجميع مواد العلوم والرياضيات ) عن  العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،)

اء والتجريب لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير متطلبات سوق  طريق األنشطة والفعاليات التعليمية قائمة على االستقص 

(، واستجابة لتوصيات عديد من الدراسات التي دعت إلى أهمية تقويم مناهج العلوم وفق  2020العمل)مجلس التعليم ،  

المسعودي،   ؛  2017؛ الفيفي،  2018؛ الزركاني، 2019،  العبيد هللا( )  STSEالمعايير والتوجهات العالمية ومنها منحى )

،  ؛    2015 القاسمية، عواطف  ثريا؛  الجابرية،  أحمد؛  البادري،  ناصر؛  السيد،    2013؛ عطية،    2013الجهوري،  ؛ 

 (   ;2011Chiappetta, Sethna & Fillman, 1993 ; Pedretti & Nazir, 2011؛ الجوراني، 2013

مي في تطبيق سالسل دولية واألخذ بالمعايير العالمية  ونظرا للحركة التطويرية للتعليم بالسلطنة ، و توجه النظام التعلي  

في التربية العلمية وتدريس العلوم، ولعدم توفر دراسات تحليلية لمناهج العلوم لسلسلة كامبريدج الدولية المطبقة بالسلطنة  

العلوم وفقا لالتجاهات الحديثة الم عاصرة في تنظيم  في حد علم الباحث، تبرز مشكلة الدراسة في أهمية تحليل مناهج 

 (.  STSEمناهج العلوم والتي منها منحى )

 أسئلة الدراسة    

 التاليين: تتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤالين 

مناهج العلوم من سلسلة كامبريدج الدولية في  (STSEما درجة توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة )  (1

 بالسلطنة؟من التعليم األساسي  5-8المقررة للصفوف  

( بين مناهج العلوم من سلسلة STSE)والبيئة ما درجة اختالف توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع   (2

 من التعليم األساسي بالسلطنة تبعا لمتغير الصف الدراسي ؟  5-8كامبريدج الدولية المقررة للصفوف  

 أهداف الدراسة    

العلم والتقانة والمجتمع والبيئة )          ( في مناهج العلوم من  STSEهدفت الدراسة التعرف إلى درجة توافر منحى 

  اآلتية:من الحلقة الثانية للتعليم األساسي بالسلطنة من خالل تحقيق األهداف  5-8دج الدولية للصفوف سلسلة كامبري

( في مناهج العلوم لسلسلة كامبريدج STSEالكشف عن مدى توافر مجاالت منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة )

 بالسلطنة. من التعليم األساسي  5-8الدولية للصفوف  

( في مناهج العلوم لسلسلة كامبريدج STSEدرجة توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة )التعرف إلى  (1

 من التعليم األساسي بالسلطنة تبعا لمتغير الصف الدراسي. 5-8الدولية للصفوف  

 ية الدراسة  أهم

      ( والبيئة  والمجتمع  والتقانة  العلم  منحى  توافر  عن  الكشف  الدراسة  سلسلة STSEتسعى  من  العلوم  مناهج  في   )

وتبرز أهمية الدراسة الحالية  ،  من الحلقة الثانية للتعليم األساسي بالسلطنة  5-8كامبريدج الدولية المقررة للصفوف من  

مناهج العلوم في مراحل التعليم األساسي على ضوء منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة    في تقديم معايير لتصميمنظريا:  

(STSEالعبيدهللا( التربوية  الدراسات  من  العديد  لتوصيات  وتلبية  الزكاني،2019،  (،  الفيفي، 2018؛  ؛ 2017؛ 

النعيمي،  2016حسن، الريضي، 2016؛  المطرفي،2014؛كرايبديان،2015؛  البادري،  2014؛  ناصر؛  ؛الجهوري، 

 ,Papadimitriou, 1996;  Zoller, 1991 Pedretti & Nazir؛2013أحمد؛ الجابرية، ثريا ؛ القاسمية، عواطف ،

في تصميم مناهج العلوم والتربية   ، (STSEالعلم والتقانة والمجتمع والبيئة )التي كشفت أهمية توظيف منحى   (2011

العلمية وتدريسها  العلوم، التعرف إلى جوانب القوة وجوانب الضعف في توزيع مجاالت منحى العلم والتقانة والمجتمع  

 السلطنة. ب  5-8( في مناهج العلوم من سلسلة كامبريدج الدولية المقررة للصفوف  STSEوالبيئة )

وعمليا: في توفير معايير لتصميم مناهج العلوم، وتقديم نموذج لمصممي المناهج بوزارة التربية والتعليم لألخذ بالتوجهات  

 ( في تطوير مناهج العلوم . STSEالتربوية الحديثة والتي منها منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة)
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 ومحدداتها:حدود الدراسة     

 سة بالحدود التالية : تقتصر الدرا

 من التعليم األساسي بالسلطنة .   5-8تحليل مناهج العلوم المطبقة في سلسلة كامبريدج الدولية للصفوف  ▪

اقتصرت عملية التحليل على كتاب الطالب وكتاب النشاط لمادة العلوم للصفوف المذكورة، وال تشمل النشرات  ▪

 التوجيهية وأدلة المعلم. 

 ( التي أعدها الباحث.STSEالعلوم من سلسلة كامبريدج الدولية وفقا لقائمة منحى )تحليل مناهج  ▪

للفصلين  5-8الطالب، كتاب النشاط( للصفوف   الدولية)كتاب تحليل محتوى كتب العلوم لسلسلة كامبريدج  ▪

 . 2021/ 2020الدراسيين األول والثاني، والمطبقة في العام الدراسي 

 اقتصرت عملية التحليل على الباحث نفسه بإعادة عملية التحليل بعد ثالثة أسابيع.  ▪

وقلة توافر دراسات  كرونا،واجه الباحث بعض التحديات والتي منها اإلجراءات االحترازية بسبب جائحة  ▪

 . STSE ل مناهج العلوم وفق منحىمحلية عنيت بتحلي

      اإلجرائية:مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 

 : STSE Approach منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة    ▪

مدخل من المداخل الحديثة لتطوير مناهج التربية العلمية وتدريس العلوم، وهو مدخل معاصر في تصميم مناهج         

؛ الطنطاوي،  1998؛ الضبيان،  2001سعد،    ؛2018الزركاني،  ؛  2019،  العبيد هللا)العلوم وتدريسها، يعرفه كل من  

(، بأنه أسلوب مستخدم في بناء  Pedretti& Nazir, 2011 ؛2004؛ الرمحي،  2005؛ العطار،  2001؛ عابد،  1995

البيئة   التقنية في  المجتمعية، وتطبيقاتها  بالقضايا  العلمية  المعرفة  المحتوى من  العلوم ، والذي يركز على ربط  مناهج 

 االجتماعية الواقعية للمتعلمين، وتوظيفها في اتخاذ القرارات وحل المشكالت . 

ئيا بأنه " درجة توفر مجاالت منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة وجوانبها في مناهج العلوم  ويعرفه الباحث إجرا       

وفق   ،2021/    2020من التعليم األساسي، المطبقة في السلطنة للعام الدراسي    5-8لسلسلة كامبريدج الدولية للصفوف  

 الباحث ". التي أعدهاأداة التحليل 

 ج الدولية: مناهج العلوم لسلسلة كامبريد ▪

مؤسسة     تعدها  عالمية  معايير  حسب  صممت  دولية   Cambridge Assessment Internationalمناهج 

Education   التابعة لجامعة كامبريدجCAMBRIDGE UNIVERSITY     إلعداد جيل قادر التعايش مع مفردات

الحياة من خالل توفير البيئة المناسبة لهم، ليساعدهم على التقدم العلمي والتميز األكاديمي، وتحظى هذه المناهج باعتراف  

في   تطبق  فهي  )  160واسع  العالم  دول  مختلف  من   Cambridge Assessment Internationalدولة 

Education,2019  وطبقتها على جميع مدارسها بالحلقة األولى  2016/2017ت السلطنة هذه السلسلة في  (، و اعتمد ،

بعد مراجعتها ومواءمتها للبيئة العمانية والخصوصية الثقافية للبلد،    2018/ 2017من التعليم األساسي منذ العام الدراسي  

 . من المناهج المحلية السابقة بدالً ثم استكملت تطبيقها وفق خطة إلحاللها 

   المحتوى:تحليل  ▪

أو            أو مسموعة  تحليل مادة مسجلة ]مكتوبة  إلى  الدقيق يهدف  الكمي  العلمي  البحث    مرئية[ أسلوب من أساليب 

بالتنظيم والموضوعية و   الباحث، ويتصف هذا األسلوب  تحليل يحددها  لفئات ووحدات  بطريقة كمية موضوعية وفقا 

 (.2004؛ طعيمة، 2008؛ علي، 2013الوصف الدقيق والكمي والعلمي وشمول الشكل والمضمون ) شاهين،
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بأنه "             لويعرفه الباحث إجرائيا  سلسلة كامبريدج، والتي تتكون في كتاب اسلوب بحثي يصف مناهج العلوم 

بالسلطنة وصفا كميا وموضوعيا حسب مجاالت منحى العلوم    من التعليم األساسي  5-8الطالب وكتاب النشاط للصفوف  

 ".  وجوانبها الموضحة في أداة التحليل التي أعدها الباحث لهذا الغرض (STSE)والتقانة والمجتمع والبيئة 

 اإلطار النظري

لمواكبة تسارع المعرفة العلمية والتقنية، وتلبية لحاجة القرن الحادي    -محليًا وعالميًا  -ى تدريس العلوم اهتماًما كبيًرا  يحظ    

والعشرين ومتطلباته، ورافق ذلك التسارع تحديات كثيرة انعكست على مناهج العلوم، وزيادة مشكالت التطور البيئي والتقني،  

علومات العالمية ووسائل التواصل االجتماعي، فدفع بالتربويين إلى إعادة النظر في مناهج  وخاصة مع التوسع في شبكة الم

التربية العلمية وتدريس العلوم، وخاصة في اجتماعية العلم ، والقيم ومهارات التواصل والمحافظة على البيئة المستدامة ،  

لثورة العلمية والتقنية، ومن بين تلك المداخل منحى )مدخل( فدفع التربويين لألخذ بالمداخل العلمية الحديثة، لمواكبة عصر ا

 .  Science-Technology-Society-Environment Approach (STSE)  العلم والتقانة والمجتمع والبيئة

العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات    STSEوفي اآلونة األخيرة رافق منحى     ، التي نشأت بسبب  STEM ، منهجية 

  Mathematicرياضيات )  –هندسة    –تقنية   –اختصارا لكلمات علوم STEM التداخل بين المواد المذكورة، ومصطلح 

,Engineering  ,Science, Technology  والذي اعتمدته الرابطة الوطنية للعلوم بالواليات المت )( حدةKim,2011 ،)

وهو توجهٌ ينادي بتعليم يستند إلى ترابط العالقات بين مجاالت العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات؛ ليوظف تدريسها في 

وحدات متكاملة، مع مساعدة المعلمين و تهيئة بيئات التعلم بما يتوافق مع العالم الحقيقي، وهذه نفس التوجهات التي يسعى  

يعتمدان على النظرية البنائية، ويؤكدان على حركة التنور     -  STEMو    STSE  -، وكال المدخلين  STSEإليها منحى  

 العلمي ) الثقافة العلمية ( .

المنهجية        تلك  تطبيق  على  فقد عملت  العالم،  عن  ذلك  في  بمنأى  ليست  الدراسي    -STEM-والسلطنة  العام  من  بدءا 

( طالب، مع العمل وفق خطة تدريجية في التوسع لتغطية  915مدرسة، شملت )  (18في عدد من المدارس )  2019/ 2018

إلى حفز فضول الطلبة نحو   STEMجميع مدارس السلطنة ، حيث تهدف المنظومة التعليمية في السلطنة من تنفيذ منهجية  

ليم بواقع الحياة اليومية وتصقل  االستكشاف، ودعم االبتكار لديهم عن طريق األنشطة والتجارب العملية، تؤكد على تكامل التع

 ( .  2019مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير النقدي لدى الطلبة )مجلس التعليم بسلطنة عمان ، 

( من المداخل البارزة في التربية العلمية وتدريس العلوم، لتأكيده  STSEيعتبر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة ) 

دلة بين العلم والتقانة، وتركيزه على الجانب االجتماعي والقيمي للعلم، مع جذب انتباه الطلبة على تكامل العالقات المتبا

نحو الجانب البيئي والعناية به، ويعتمد على ثالثة مرتكزات: طبيعة العلم، وقضايا المجتمع الراهنة ومشكالته البيئية ،  

ز عن بقية المداخل بمعالجته لمواقف حقيقية من واقع الحياة، والمحتوى العلمي في التربية العلمية وتدريس العلوم، ويتمي

على صورة مشكالت وقضايا عصرية ظهرت من تفاعل اإلنسان مع العلم والتقانة، فيشجع الطلبة على التقصي والبحث  

السيد،  ؛  2021وتحليل مشكالت البيئة والمجتمع الناتجة من سوء استخدام التقنيات في الحياة ) المرعشي والشهراني  

2013. ) 

إليه أوزبل ،    الذي دعا التي تركز على التعلم ذو معنى    ،Constructivismعلى النظرية البنائية  STSEمنحى  بني   

يسعى    STSE ( عددا من األهداف يسعى منحى  Kumar & Chubin, 2000؛  Bybee, 1995واقترح  كل من )

 :   لتحقيقها وهي

 وتقنيا. تطوير أفراد المجتمع علميا   -

 عليها.حماية البيئة والمحافظة   -

 استنزافها.العناية بالموارد الطبيعية وترشيد استخدامها وعدم  -
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 وعالميا.تنمية الشعور واإلحساس االجتماعي للفرد محليا  -

 والبيئة. إعداد جيل أكثر ثقافة ووعيا وفهما لقضايا التقنية والمجتمع  -

 واقعهم. لمجتمع تتناسب مع أفراد ا ترسيخ الثقافة العلمية والتقنية لكل -

 إعداد األجيال علميا وتقنيا )حتى غير الملتحقين بالتعليم العالي( ليمتلكوا المهارات الالزمة للحياة وسوق العمل  -

 تهيئة أجيال المستقبل بالمهارات الضرورية واألدوات المتعلقة بالعلوم والتقانة.  -

 الدراسات السابقة   

هدفت التعرف على درجة تضمين قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة    دراسة  (2021) والشهري    المرعيأجرى  

STSE    في مقرر العلوم للصف األول المتوسط بالسعودية، استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت أداة الدراسة

بتوافر تلك القضاي   44قضية رئيسية تفرعت إلى    11من قائمة شملت   نتائجها  ا بنسب متفاوتة  قضية فرعية، وكشفت 

 % في الفصل الدراسي الثاني.  25% للفصل الدراسي األول، و 75فكانت بنسبة 

، (STSE)دراسة هدفت للتعرف إلى فاعلية توظيف منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة    ( 2016كما اجرى حسن )

البيئة، واستخدمت المنهج التجريبي في تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علم األحياء، واتجاهاتهن   نحو 

لعينة من طالبات مديرية المسيب بالعراق، لمتغيرات : الذكاء، العمر الزمني، التحصيل الدراسي السابق، مقياس االتجاه  

  فقرة من نوع االختيار من   50نحو البيئة، اختبار المعلومات السابقة، استخدمت أداتين: األولى اختبار تحصيلي تكون من  

فقرة، وكشفت النتائج تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي    40متعدد، والثانية مقياس االتجاه نحو البيئة تكون من  

في األداتين: االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه نحو البيئة، وأوصت الباحثة بأهمية استخدام    (STSE)درسن وفق منحى  

 في تدريس مادة األحياء.  (STSE)منحى

والتكنولوجيا والمجتمع    (2016جرى النعيمي )وأ التعرف إلى فاعلية استخدام مدخل العلم  في    (STS)دراسة هدفت 

التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الرابع األساسي في مادة الدراسات االجتماعية، وفي اتجاهاتهم نحو المادة، مستخدما 

التحصيل الدراسي   وتحسينتدريس مادة الدراسات االجتماعية  في    STSنتائجها فاعلية مدخل    التجريبي، أثبتت المنهج  

في تنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة، باإلضافة إلى اتجاهات إيجابية نحو   STSللطلبة في المادة، وايضا فاعلية مدخل  

 نفسه. STSمدخل 

مدخل العلم والتقنية والمجتمع  ( القائم على  Saltersللكشف عن فاعلية نموذج سالترز)  (2014وهدفت دراسة المطرفي )  

( في تنمية الثقافة العلمية وعمليات العلم التكاملية لدى طلبة الصف الثالث المتوسط ذوي أنماط التعلم STSEوالبيئة )

طالبا مستخدما المنهج التجريبي، وطبقت عدد من األدوات ) اختبار الثقافة العلمية، واختبار     120المختلفة، لعينة من 

المجموعة   داللة إحصائية لصالح  ذات  بوجود فرق  النتائج  (، وأظهرت  التعلم  أنماط  ومقياس  التكاملية،  العلم  عمليات 

 ية . التجريبية في اختبار الثقافة العلمية واختبار عمليات العلم التكامل

هدفت التعرف إلى مستوى فهم معلمي الحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة عمان  (  2009أما دراسة الحارثي )

وعالقته باتجاهاتهم نحو تدريس العلوم، استخدم فيها المنهج الوصفي   STSEلمنحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  

فقرة، واألداة   40، تكون من  STSEهم العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  االرتباطي، وطبق أداتين: األولى مقياس ف

بمنحى   العلوم  تدريس  نحو  االتجاهات  مقياس  شمل  STSE الثانية  من    40،  العينة  تكونت  ومعلمة    40عبارة  معلما 

اء المعلمين أقل ، وكشفت عن انخفاض أد    2008/2009من تعليمية شمال الشرقية في العام الدراسي    10)  -5للصفوف ) 

%، كما كشفت أنه ال توجد فروق 64.5%( حيث كانت نسبة أدائهم  70عن المستوى المقبول تربويا )المحك التربوي  
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والبيئة   والمجتمع  والتكنولوجيا  العلم  فهم  مقياس  في  العلوم  معلمي  أداء  الخبرة    STSEبين  أو  الجنس  لمتغير  تعزى 

 التدريسية . 

هدفت إلى تطوير وإعادة صياغة وحدة ) الكهرباء المتحركة ( من محتوى منهج العلوم    (2007بينما دراسة شهاب ) 

( ، وأثرها في تنمية المفاهيم  STSEللصف التاسع بفلسطين بحيث تتضمن قضايا منحى العلم والتقنية والمجتمع والبيئة ) 

مدرسة عمواس األساسية بشمال تكونت  والتفكير العلمي لدى الطالبات، مستخدما المنهج التجريبي ، لعينة من طالبات  

طالبة درست ، واسفرت النتائج عن وجود فرق ذات داللة إحصائية في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير العلمي   41من  

 (. STSEلدى الطالبات ، يعزى لتدريس الوحدة المتوفرة لقضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة )

اسة هدفت تقصي أثر تطبيق نموذج تعليمي قائم على منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع  در( 2005كما أجرى خشان) 

( ، في مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي ومن ذوي نمطي  (STSEوالبيئة

طالبا من الصف السادس    186من  التعلم )معتمد على المجال اإلدراكي/ مستقل عن المجال اإلدراكي ( ،  لعينة تكونت 

األساسي في مديرية أربد الثانية ، وكشفت نتائجها عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح مجموعة الطلبة الذي 

 ( في اختبارات الثقافة العلمية الثالثة.STSEدرسوا الوحدة التدريسية بمنحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة )

، وبعضها بحثت في  STSE الدراسات السابقة بتقصي فاعلية استراتيجيات تدريس العلوم وفقا لمنحىبشكل عام عنيت  

البحثية، وتحديد مجاالت    STSEتضمين قضايا   المناهج  التعرف على  الباحث منها في  العلوم، وقد استفاد  في مناهج 

، كما استفاد في خطوات إعداد أداة الدراسة، وتتفق الدراسة  STSEومؤشرات منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة  

تميزت هذه الدراسة في تحليل مناهج العلوم الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تحليل مناهج العلوم بشكل عام، و

، كما STSEبسلسلة كامبريدج الدولية، وحسب علم الباحث ال توجد دراسة عنيت بتحليل هذه السلسلة الدولية وفقا لمنحى  

التربية العلمية وتدريس   بالسلطنة إطارا نظريا ألحد االتجاهات الحديثة في  العلوم  تقدم الدراسة للمختصين في مناهج 

، وتوفر أيضا إطاًرا تقويميًا لسلسلة من السالسل الدولية لمناهج العلوم ، وفق هذا المنحى ليكون دافعا STSEالعلوم منحى 

 في تطوير مناهج العلوم لتواكب المعايير الدولية المعاصرة.  

 منهج الدراسة  

   5 – 8كامبريدج الدولية للصفوف من  استخدمت الدراسة منهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى مناهج العلوم لسلسلة  

 مجتمع الدراسة  

تكون مجتمع الدارسة من مناهج العلوم لسلسلة كامبريدج الدولية المطبقة بالحلقة الثانية من التعليم األساسي بسلطنة      

 .  5-10عمان ، وتشمل هذه الحلقة الصفوف من 

 عينة الدراسة    

لتعليم األساسي للفصلين  من ا  8  –  5تكونت عينة الدراسة من كتب العلوم لسلسلة كامبريدج الدولية، المطبقة للصفوف   

   (1( كتب دراسية الموضحة في الجدول ) 8والبالغ عددها )  ،2021/  2020الدراسيين األول والثاني من العام الدراسي

 ( الكتب الدراسية لمناهج العلوم  1الجدول )

 حسب طبعاتها

 الطبعة الفصل الدراسي الصف اسم الكتاب  م

 العلوم كتاب الطالب  1
األساسي الخامس   2018 األول + الثاني  

 العلوم كتاب النشاط  2

 العلوم كتاب الطالب  3
 2018 األول + الثاني  السادس األساسي 

 العلوم كتاب النشاط  4
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 العلوم كتاب الطالب  5
 2019 األول + الثاني  السابع األساسي 

 العلوم كتاب النشاط  6

 العلوم كتاب الطالب  7
األساسي الثامن   2019 األول + الثاني  

 العلوم كتاب النشاط  8

 

موضوعات        إلى  مقسمة  وهذه  وحدات،  إلى  مقسمة  الدولية  كامبريدج  مناهج  سلسلة  في  العلوم  مناهج  أن  وحيث 

)دروس(، صممت وفق احتياجات الطلبة في كل مرحلة عمرية، وبعد حصر الموضوعات في كتب العلوم المذكورة ، 

 ( : 2نها الجدول )( موضوعا، في كتب العلوم للصفوف األربعة كما يبي257إجمالي عددها ) كان

 ( عدد الموضوعات 2الجدول )

 في كتب العلوم العينة 

 الكتاب
 عدد

 الوحدات

عدد 

 الموضوعات

عدد الصفحات  

الفعلية 

 للموضوعات * 

متوسط  

صفحات كل 

 موضوع 

 5.5 223 40 6 العلوم للصف الخامس 

 5.5 219 40 5 العلوم للصف السادس

 5 449 89 11 العلوم للصف السابع 

 5.5 494 88 12 العلوم للصف الثامن 

 5 1385 257 34 المجموع 

 * تشمل عدد صفحات كتابي ) كتاب الطالب و كتاب النشاط ( لكل صف دراسي . 

 أداة الدراسة       

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها، تم إعداد أداة تحليل المحتوى كاآلتي :     

لمنحى )  ت  الدولية وفقا  العلوم بسلسلة كامبريدج  البيانات وتحليل مناهج  قائمة  STSEلجمع  بإعداد  الباحث  قام   ، )

( مؤشرا 38مجاالت رئيسية تضمنت ) (  (6، تكونت األداة بصورتها األولية من  (STSE)بمجاالت وجوانب منحى  

( مؤشرات ، والمجال الثاني  8وهي : المجال األول " اآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة " ويتكون من ) 

( مؤشرات ، أما المجال الثالث " أثر المجتمع في العلم 7" اآلثار السلبية للعلم والتقانة على المجتمع والبيئة " وشمل )

( مؤشرات ، في  8( مؤشرات ، وجاء المجال الرابع " أثر المشكالت البيئية على المجتمع " في )8والتقانة " شمل )

( مؤشرات ، بينما شمل المجال السادس " 4حين تكون المجال الخامس " العالقات المتبادلة بين العلم والتقانة " من )

 لتوفر فتكونت من " متوفر" و "غير متوفر" . ( مؤشرات، أما درجة ا3محددات العلم والتقانة " ) 

 األداة:صدق 

ودقة صياغتها اللغوية، ومالئمة المؤشرات    STSEللتثبت من صدق األداة ، من حيث شمولها لمجاالت ومؤشرات منحى  

( محكما من المختصين، وبعد االطالع على  20للمجاالت الذي انتمت إليها، عرضت القائمة في صورتها األولية على )

آراء المحكمين الذين أبدوا آرائهم ومقترحاتهم على قائمة التحليل األولية ، من خالل ما أشاروا إلى بعض التعديالت سواء 

، وتم األخذ بمقترحاتهم وآرائهم من    STSEبالحذف أو اإلضافة أو تعديل صياغة في قائمة مجاالت وجوانب منحى  

خالل إجراء التعديالت في القائمة ، و حذف بعض المؤشرات لوجودها ضمنيا في المؤشرات األخرى، و تعديل الصياغة  
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ومؤشراتها فرعية ، فتكونت من  STSEهائية لمجاالت منحى اللغوية لمؤشرات أخرى، بعدها تم التوصل إلى القائمة الن

 ( مؤشرا .30( مجاالت شملت )6)

 األداة:ثبات 

( موضوعا، من الوحدة الثانية من كتاب العلوم  12للتأكد من ثبات بطاقة التحليل اختار الباحث بطريقة عشوائية ) 

المختصين لتحليل تلك العينة، ثم تم حساب نسب االتفاق بين  للصف السابع األساسي، وطلب من ثالثة من التربويين  

 ( وهي : 2002)عطيفة،   Holistiستي" يالمحللين الثالثة، ومنها حساب معامل الثبات باستخدام معادلة "هول 

    ن ) متوسط االتفاق بين المحللين (                                                                         

 معامل الثبات لـ " هوليستي "  =         

 ( ) متوسط االتفاق بين المحللين( 1–+ )ن   1                                                       

                                                        

        

( إلى  0.92( نسب االتفاق ومعامل ثبات التحليل بين المحللين الثالثة حيث تشير قيمة معامل الثبات ) 3يبين الجدول )    

 توافر درجة عالية من الثبات في عملية التحليل مما يجعلها على درجة من الموثوقية تكفي ألغراض الدراسة .

 ( 3الجدول )

 نسب االتفاق بين المحللين ومعامل الثبات 

 األول والثالث األول والثاني  المحللون 
الثاني 

 والثالث

 %  78 %  77 %  86 نسبة االتفاق 

 0.92 معامل الثبات لهوليستي 

 

 خطوات عملية التحليل :  

ومؤشراتها ، في   STSEحدد الباحث وحدة التحليل في الدرس )الموضوع( ، أما فئات التحليل فهي مجاالت منحى    

عملية التحليل اعتبرت وحدة التحليل الموضوعات متوفرة لجانب أو أكثر عندما ترد بشكل صريح سواء كانت معالجتها  

له بصورة مفصلة ، أو كانت تلك المعالجة باإلشارة أو التلميح إليها ، وسـواء كان ذلك التوفر على شكل نص صريح أو  

أو شكل تخطيطي أو تدريب أو تجربة أو سؤال تقويمي ، واستثني من عملية تحليل:    على صورة قضية أو مشـكلة للبحث 

العناوين الرئيسية والمقدمات ، وفهارس المحتويات ، وكذلك قاموس المصطلحات ، أيضا استثنيت األسئلة الواردة في 

قي المحتوى لعملية التحليل من  نهاية كل وحدة تحت بند " أسئلة نهاية الوحدة " ، لكونها تكرارا للمحتوى ، خضع با

أنشطة عملية ومعلومات إثرائية وصور وأشكال تخطيطية وأسئلة أختبر فهمي والمشاريع المطلوبة في نهاية الوحدات، 

وبعد ثالثة اسابيع من التحليل األول للكتب الدراسية أعاد الباحث التحليل مرة أخرى ، وهي فترة كافية وفق )السردي، 

 طبيق أداة الدراسة ( إلعادة ت2012

 

 

 

 

 

 حيث ن = عدد المحللين . 
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 نتائج الدراسة ومناقشتها  

   الذي نص علىالنتائج المتعلقة بالسؤال األول : 

مناهج العلوم من سلسلة كامبريدج الدولية المقررة  في    (STSEما درجة توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة )  

 بالسلطنة؟ من التعليم األساسي  5-8للصفوف 

  STSEمنحى  لإلجابة عن السؤال األول تم استخراج التكرارات والنسب المئوية لكل مجال على حدة من مجاالت       

 ( : 4وللصفوف األربعة ككل والتي يوضحها الجدول )

 ( STSEالتكرارات حسب مجاالت منحى )( 4الجدول )

 للصفوف العينة ككل 

 المجاالت

المؤشرا 

 تكرارات التوفر  ت

إجمالي 

 التكرارات* 

نسبة  

 الرتبة  التوفر 

 1 31 % 1799 564 7 المجال األول

 6 6 % 1542 92 6 المجال الثاني

 4 13 % 1029 129 4 المجال الثالث 

 3 14 % 1545 211 6 المجال الرابع

المجال 

 الخامس
4 205 1028 % 20 2 

المجال 

 السادس 
3 53 771 % 7 5 

  16.3 % 7714 1254 30 اإلجمالي

 *إجمالي التكرارات التوفر وعدم التوفر  

(  STSEتضمنت جميع مجاالت منحى )  5-8( بأن مناهج العلوم لسلسلة كامبريدج الدولية للصفوف  4يشير الجدول )   

؛ موفق والسعدي، 2019؛ المسعودي،2019 وتتفق الدراسة مع ما توصلت إليه دراسات )العبيدهللا،  ولجميع مؤشراتها ،  

( ، وهي نسبة  % 16.3ككل للصفوف العينة ) STSE منحى  مجاالت  ( ، وقد جاءت نسبة التوفر العامة لتضمين  2017

)العبيدهللا،   دراسة  مع  وتتفق  أن    2019)ضعيفة  إلى  توصلت  ضعي  (30%)التي  ) نسبة  دراسة  مع  واختلفت   ، فة 

و بينت النتائج أن  % ،  75( التي توصلت لنسبة  2018% ، ودراسة )61(التي توصلت إلى نسبة جيدة  2019المسعودي،

، وجاء في   %(31)   " جاء في المرتبة األولى بنسبةاآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئةالمجال األول "  

، أما المرتبة الثالثة فكانت   %(20)بنسبة    " العالقات المتبادلة بين العلم و التقانة "المرتبة الثانية المجال الخامس  

" أثر  وبعده  بفارق بسيط المجال الثالث    %(14) بنسبة    " أثر العلم والتقانة في حل المشكالت البيئية "للمجال الرابع  

" اآلثار السلبية للعلم والتقانة في المجتمع  ، وفي المراتب األخيرة المجال الثاني  %(13انة " )المجتمع في العلم والتق

(  5، ويوضح الجدول)%(7) بنسبة    " محددات كل من العلم و التقانة "و المجال السادس    %(  6)بنسبة    والبيئة "

 حسب الصفوف :(STSEتفصيال للمجاالت الستة لمنحى )
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 (  STSEلمجاالت منحى )  التكرارات (5) الجدول

 حسب الصفوف

 الثامن السابع السادس  الخامس الصف

 المجــال

ت  
را
را
تك

فر 
و
لت
ا

ي  
ال
جم
إ

را
را
تك
ال

ت
بة  
س
لن
ا

ت   
را
را
تك

فر 
و
لت
ا

ي  
ال
جم
إ

را
را
تك
ال

ت
بة  
س
لن
ا

ت  
را
را
تك

 

فر 
و
لت
ا

ي  
ال
جم
إ

را
را
تك
ال

ت
بة  
س
لن
ا

ت  
را
را
تك

 

فر 
و
لت
ا

ي  
ال
جم
إ

را
را
تك
ال

ت
بة  
س
لن
ا

 

 األولالمجال 
73 280 

%2

6 99 280 

%3

5 176 623 

%2

8 216 616 %35 

 240 23 1% 240 2 المجال الثاني
%1

0 
34 534 %6 34 528 %6 

 160 21 % 9 160 15 المجال الثالث 
%1

3 
47 356 

%1

3 
47 352 %13 

 240 23 المجال الرابع
10

% 
42 240 

%1

8 
93 534 

%1

7 
54 528 %10 

المجال 

 الخامس
30 160 

19

% 
27 160 

%1

7 
80 356 

%2

2 
68 352 %19 

المجال 

 السادس 
9 120 8 % 5 120 %4 18 267 %7 21 264 %8 

 اإلجمالي
15

2 

120

0 

%1

3 
217 

120

0 

%1

8 
448 

267

0 

%1

7 
440 

264

0 
%17 

 2 2 1 4 الرتبة 

 % 18( بلغت أعلى نسبة في الصف السادس األساسي  STSE( أن نسبة توفر مجاالت منحى )5تبين نتائج في الجدول ) 

الثانية كاًل من الصف السابع األساسي والثامن األساسي   العلوم    %17، و في المرتبة  بينما سجل منهج  لكل منهما ، 

، أما حسب درجة التوفر يوضحها الجدول   %13للصف الخامس األساسي أقل النسب وجاء في المرتبة األخيرة بنسبة  

(6 : ) 

 (  STSE( التكرارات لمجاالت منحى ) 6جدول )لا

 حسب درجة التوفر 

 المجــال

إجمالي  درجة التوفر 

تكرارات  

التوفر  

وعدم 

 التوفر 

 غير متوفر  ضمني  صريح 

التكرارا

 ت
 النسبة 

التكرارا

 ت
 النسبة 

التكرارا

 ت
 النسبة 

 1799 69% 1235 6% 112 25% 452 المجال األول

 1542 94% 1450 1% 18 5% 74 المجال الثاني

 1029 88% 899 2% 17 11% 112 المجال الثالث 

 1545 86% 1333 4% 56 10% 155 المجال الرابع

 1028 80% 823 3% 31 17% 174 المجال الخامس 

 771 93% 718 1% 11 5% 42 المجال السادس 

 7714 84% 6458 3% 245 13% 1009 اإلجمالي

ارتفاع نسبة التوفر الصريح لجميع مجاالت المنحى عن المعالجة الضمنية ، وأعالها نسبة  (  6كشفت النتائج بالجدول ) 

،   %(25) بنسبة  " اآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة"  لتوفر الصريح كان من نصيب المجال األول
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ثم  ،    17%  بنسبةدلة بين العلم و التقانة "  " العالقات المتبا  أما المرتبة الثانية للتوفر الصريح كانت للمجال الخامس

 ويليه بفارق بسيط المجال الرابع ،     11%  بنسبة" أثر المجتمع في العلم والتقانة "    المرتبة الثالثة لصالح المجال الثالث 

" اآلثار السلبية للعلم    في حين بقي المجاالن: الثاني،    10%  بنسبة" أثر العلم والتقانة في حل المشكالت البيئية "  

لكل منهما    5%  في المرتبة األخيرة بنسبة" محددات كل من العلم و التقانة "  والسادسوالتقانة في المجتمع والبيئة "  

، ولعل التفاوت في نسب توفر مجاالت المنحى وعدم اتزانها و انسجامها بين مناهج صفوف العينة يعزى سببه إلى أن  

، والذي نادت به عديد من    STSEمصفوفة المدى والتتابع دون األخذ بتوجهات المنحى التربوي    هذه المناهج بنيت وفق

؛  2017؛ موفق والسعدي،  2019؛ المسعودي،2019 ،  العبيد هللااألنظمة التربوية وأوصت به الكثير من الدراسات )

( ، ومن وجهة نظر    Pedretti & Nazir, 2011؛Hodson,2003 ؛  2016؛ البركات وهناء،  2018الزركاني،  

( وتوزيع نسب توفره في جميع الصفوف والمراحل التعليمية المختلفة، بدءا STSEالباحث ضرورة االهتمام بمنحى)

توظيف  على  وتركيزه  المنحى  أهمية  يعكس  لما  العالي،  التعليم  مؤسسات  مراحل  وحتى  األطفال  رياض  مرحلة  من 

 م ، وكنظرة متكاملة لطبيعة العلم .  النظرية البنائية كاستراتيجية مهمة للتعل

 الذي ينص على : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني   

( بين مناهج العلوم من سلسلة كامبريدج الدولية STSEما درجة اختالف توافر منحى العلم والتقانة والمجتمع والبيئة)

 من التعليم األساسي بالسلطنة تبعا لمتغير الصف الدراسي ؟  5-8المقررة للصفوف  

للمنحى،  الستة  المجاالت  المئوية لكل مجال على حدة من  التكرارات والنسب  تم استخراج  الثاني  السؤال  لإلجابة عن 

(  2( لمجاالت المنحى الستة ككل، وأيضا استخراج مربع كاي )كا2المئوية ومربع كاي )كاواستخراج التكرارات والنسب  

 لكل صف على حدة للصفوف العينة: 

 المجاالت الستة للمنحى ككل . –أ 

 ( STSEلتوفر مجاالت منحى )  2( اختبار كا7جدول )

 ككل حسب صفوف العينة  

الص 

 ف 

درجة  

 التوفر 

إجمالي 

 التكرارات
 النسبة 

درجة  

 الحرية 
 2كا

مستوى  

 الداللة* 

5 152 1200 %12.6 

3 
220.97

9 
*0.000 

6 217 1200 %18.1 

7 446 2670 %16.7 

8 440 2640 %16.7 

 ( α = 0.05*مستوى الداللة اإلحصائية عند ) 

ككل في مناهج العلوم كانت أعالها في الصف السادس   ( بأن نسب التوفر لمجاالت المنحى7تبين النتائج في الجدول )

، و    (%  16.7)، أما التوفر في الصفين السابع والثامن األساسيين جاء بنفس النسبة لكليهما    (%  18.1) األساسي بنسبة  

 = α( بأنها دالة إحصائيا عند مستوى )2، وتشير قيمة )كا  (%  12.6)  وأقل التوفر في الصف الخامس األساسي بنسبة 

 (، مما يؤكد على وجود اختالف ظاهر في توفر تلك المجاالت لمناهج الصفوف العينة. 0.05
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 المجال األول " اآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة "  -ب 

 لتوفر المجال األول  2( اختبار كا8جدول )

 حسب الصفوف

 درجة التوفر  الصف
إجمالي 

 التكرارات
 النسبة 

درجة  

 الحرية 
 2كا

مستوى  

 الداللة* 

5 73 280 %26 

3 93.887 *0.001 
6 99 280 %35 

7 176 623 %28 

8 216 616 %35 

 ( α = 0.05مستوى الداللة اإلحصائية عند )*

  " اآلثار اإليجابية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة "  ( أعلى نسبة لتوفر المجال األول8توضح النتائج في الجدول )  

الثامن بنسبة   العلوم للصفين السادس و  بينما أقلها نسبة بالصف الخامس بنسبة    %(35)كان في منهجي  لكل منهما ، 

في  (، مما يفسر وجود اختالف واضح  α=0.05( كانت دالة إحصائيا عند مستوى )2و يالحظ أيضا قيمة )كا( ، %26)

 توفر هذا المجال بين مناهج الصفوف األربعة . 

 المجال الثاني " اآلثار السلبية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة "  –ج 

 لتوفر المجال الثاني  2( اختبار كا9جدول )

 حسب الصفوف

 مستوى الداللة*  2كا درجة الحرية  النسبة  إجمالي التكرارات درجة التوفر  الصف

5 1 240 %0.4 

3 31.258 *0.001 
6 23 240 %9.6 

7 34 534 %6.4 

8 34 528 %6.5 

 ( α = 0.05*مستوى الداللة اإلحصائية عند )

جاء في مستوى  " اآلثار السلبية للعلم والتقانة في المجتمع والبيئة "    ( بأن المجال الثاني9تظهر النتائج في الجدول )   

، أما أعالها  كان بمنهج الصف السادس   (0.4%)ضعيف جدا ، و سجل منهج الصف الخامس األساسي أقل تلك النسب  

توفر المجال   ( ، مما يدل على وجود اختالف في α=0.05( دالة إحصائيا عند مستوى )2، و قيمة )كا  %(9.6) األساسي  

 الثاني في مناهج العلوم بالصفوف العينة. 
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 المجال الثالث " أثر المجتمع في العلم والتقانة " –د 

 لتوفر المجال الثالث  2( اختبار كا10جدول )

 حسب الصفوف

الص 

 ف 

درجة  

 التوفر 

إجمالي 

 التكرارات
 النسبة 

درجة  

 الحرية 
 2كا

مستوى  

 الداللة* 

5 15 160 %9.4 

3 
25.76

0 
*0.001 

6 21 160 
%13.

1 

7 46 356 
%12.

9 

8 47 352 
%13.

4 

 ( α =0.05*مستوى الداللة اإلحصائية عند )

كانت   " أثر المجتمع في العلم والتقانة " ( بأن أعلى نسب التوفر للمجال الثالث 10كما هو واضح في نتائج الجدول )   

 12.9)  (%  13.1)لصالح الصف الثامن األساسي، ويليه بفارق ضئيل الصفين السادس والسابع بنسبة    (%  13.4)بنسبة  

( دالة إحصائيا  2، وجاءت قيمة )كا  %( 9.4) على الترتيب، بينما ظل الصف الخامس األساسي في أضعف النسب    (%

 صفوف العينة. (، مما يثبت وجود اختالف في توفر المجال بين مناهج الα = 0.05عند مستوى )

 المجال الرابع " أثر العلم والتقانة في حل المشكالت البيئية "  –هـ 

 لتوفر المجال الرابع  2( اختبار كا11جدول )

 حسب الصفوف

الص 

 ف 

درجة  

 التوفر 

إجمالي 

 التكرارات
 النسبة 

درجة  

 الحرية 
 2كا

مستوى  

 الداللة* 

5 23 240 %9.6 

3 
48.20

4 
*0.001 

6 42 240 %17.5 

7 92 534 %17.2 

8 54 528 %10.2 

 ( α = 0.05*مستوى الداللة اإلحصائية عند )

كانت " أثر العلم والتقانة في حل المشكالت البيئية "  ( بأن أعلى نسب التوفر للمجال الرابع  11تكشف نتائج الجدول ) 

وأعالها جاء لصالح الصف السادس األساسي، و بفارق ضئيل جدا يليه الصف السابع األساسي بنسبة    (%  17.5)بنسبة  

النسب    (%  17.2) األساسي في أضعف  الخامس  الصف  بقي  )كا%( 9.6)، في حين  قيمة  تشير  دالة  2، كما  بأنها   )

 في مناهج الصفوف العينة. (، مما يؤكد وجود اختالف في توفر المجال الرابع α = 0.05إحصائيا عند مستوى )

 

 

 



161 

 

 المجال الخامس "العالقات المتبادلة بين العلم والتقانة "  –وـ 

 لتوفر المجال الخامس 2( اختبار كا12جدول )

 حسب الصفوف 

 الصف
درجة  

 التوفر 

إجمالي 

 التكرارات
 النسبة 

درجة  

 الحرية 
 2كا

مستوى  

 الداللة* 

5 30 160 %18.8 

3 41.888 *0.001 
6 27 160 %16.9 

7 80 356 %22.5 

8 68 352 %19.3 

 (  α  = 0.05*مستوى الداللة اإلحصائية عند )

  22.5)كانت بنسبة  "العالقات المتبادلة بين العلم والتقانة "  ( أعلى نسب التوفر للمجال الخامس  12تظهر نتائج الجدول )

، ويليه   (% 19.3) و منهج العلوم للصف الثامن األساسي جاء في المرتبة الثانية  لصالح الصف السابع األساسي ، (%

، بينما تراجع الصف السادس األساسي وجاء في المرتبة األخيرة    %(18.8)وقريبا منه الصف الخامس األساسي بنسبة  

ل على وجود اختالف في توفر  ( ، وهو ما  يد α = 0.05( بأنها دال إحصائيا عند مستوى )2، وتبين قيمة )كا   %(16.9)

 هذا المجال في مناهج العلوم بالصفوف العينة. 

 المجال السادس " محددات كل من العلم و التقانة " –ز 

لمناهج العلوم " محددات كل من العلم و التقانة "  ( نسب التوفر الضعيفة جدا للمجال السادس  13تبين نتائج الجدول )   

( لتوفر المجال السادس دال إحصائيا عند مستوى  2لجميع صفوف العينة ،  وأن قيمة )كا  (%  8)  -  %(4.2)تراوحت بين  

(α  = 0.05.مما يؤكد على اختالف في توفره في مناهج الصفوف العينة ، ) 

 لتوفر المجال السادس   2( اختبار كا13جدول )

 حسب الصفوف

 الصف

درجة  

 التوفر 

إجمالي 

 النسبة  التكرارات

درجة  

 2كا الحرية 
مستوى  

 الداللة* 

5 9 120 %7.5 

3 
12.73

6 
*0.005 

6 5 120 %4.2 

7 18 267 %6.7 

8 21 264 %8.0 

 α = 0.05*مستوى الداللة اإلحصائية عند )

ومؤشراته في مناهج    STSEمن خالل النتائج السابقة يتضح أنه ال يوجد اتزان في توزيع نسب توفر مجاالت منحى    

[، وتشير النتائج إلى اختالف واضح ودال إحصائيا  في توفر مجاالت المنحى ككل أو كل مجال 5-8العلوم للصفوف ] 

تلك النسب وتوازنها وتقدمهما حسب تقدم الصفوف وتطور    على حدة في تلك المناهج، وهو ما يشير إلى خلل في توزيع

المراحل  العمرية للطلبة، مما يدعو إلى إعادة النظر في توزيعها بشكل منسجم يراعي التقدم الدراسي للطلبة، وتتفق هذه 

؛  2017؛ موفق والسعدي،  2018؛  الزركاني،2019؛ المسعودي،2019النتيجة مع ما أوصت به الدراسات )العبيدهللا،

زيتون،  2017الفيفي،  سعد،  2004؛  الغنام،  2002؛  الوسيمي،    2000؛   ;Disinger , 2005 ؛2000؛  

Papadimitriou, 1996; Zoller, 1991  ويرى الباحث أنه من األهمية إعادة النظر في األخذ بالمعايير العالمية في ،)
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جة التفاوت في نسب توفر مجاالته بين جميع الصفوف  ، ومعالSTSEتصميم مناهج العلوم،  والتي من بينها معايير منحى  

 ، لتكون منسجمة مع تقدم المراحل الدراسية والمستوى العمري للطالب.

 التوصيات والمقترحات :  

عند تطوير مناهج (  STSE). االستفادة من االتجاهات العالمية في التربية العلمية وتدريس العلوم والتي منها منحى  1

 بالسلطنة . 

 . (STSE)الهتمام عند تطوير مناهج العلوم أو اختيار سلسلة دولية لها ، تحقيق معايير االتجاهات العالمية ومنها منحى  ا  .2

منحى    .4 مجاالت  جميع  توافر  نسب  توزيع  في  النظر  ومؤشراته STSE)إعادة  المراحل (  تقدم  مع  متوازن  بشكل   ،

 الدراسية.

 لعلم والتقانة في معالجة قضايا مجتمعية وبيئية.  . التأكيد على تضمين مناهج العلوم لدور ا5

 أهمية تضمين مناهج العلوم على قضايا علمية من بيئة الطالب وواقع حياته. . 7

التأكيد على إبراز مكانة العلماء السيما العرب والمسلمين وتقدير إنجازاتهم في تقدم العلم والتقانة وحماية البيئة في    .8

 الدراسية.جميع المناهج 

 دراسات تحليلية لمناهج العلوم في مراحل تعليمية أخرى . وتقترح الدراسة إجراء  

 :المراجع 

(. فاعلية برنامج قائم على المدخل البيني لتدريس العلوم في تعزيز الوعي البيني لدى  2016أحمد؛ هناء، سـرحان الوديان) البركات علي

 . edu.yu.journals://http.   305 -304( ، 3)12المجلة األردنية في العلوم التربوية  األطفال.  

(. دراـسة تحليلية  2013، أحمد بن حميد؛ الجابرية، ثري ابنت عبيد ؛ القاـسمية، عواطف بنت راـشد )الجهوري، ناـصر بن علي ؛البادري

مجلة كلية  .  STSEلمحتوى كتاب الكيمياء بالصــف الحادي عشــر بســلطنة عمان في ضــوء منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة 

 .  31-1(،  94)24التربية، جامعة بنها،  

مـستوى فهم معلمي علوم الحلقة لثانية بـسلطنة عمان لمنحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة  (.  2009منـصور )الحارثي، ـسعيد بن 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة اليرموك ، األردن.   وعالقته باتجاهاتهم نحو تدريس العلوم

في تحصــيل طالبات الصــف الرابع العلمي في مادة علم األحياء    STSE(. فاعلية اســتعمال منحى  2016حســن، ســراب خضــير عبد )

 .637  -623،  25مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية : جامعة بابل  واتجاهاتهن نحو البيئة. 

والبيئة في مســتوى الثقافة العلمية لدى  أثر نموذج تعليمي قائم على منحى العلم والتكنولوجيا والمجتمع  (.  2005خشــان، محمد حســن )

، رـسالة دكتوراه غير منـشورة، كلية الدراـسات التربوية العليا، جامعة عمان  طالب مرحلة التعليم األـساـسي من ذوي أنماط التعلم المختلفة

 .العربية، األردن

في ضــوء منحى   عمان بســلطنة عليم األســاســيتحليل محتوى مناهج العلوم بالحلقة الثانية من الت(.  2004الرمحي، حمود بن ســليمان)

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس ، مسقط.  (،STSEوالبيئة ) والمجتمع العلم والتقانة

ألردنية ( قضــــايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع والبيئة المتضــــمنة في مقررات العلوم العامة بالمملكة ا2015الريضــــي، ختام عيســــى)

 .2015،  59( ، 3مجلة كلية التربية، جامعة طنطا ، )الهاشمية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا ، 

( ومدى امتالك مدرســي المادة لها،  STSE(. تحليل كتب الفيزياء للمرحلة المتوســطة على وفق قضــايا )2018الزركاني،أحمد صــالح )

 .2018، 3( ج 30ماعية ، )مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجت

 ، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.  2، ط   أساليب تدريس العلوم(.  2004زيتون، عايش محمد )

، رسـالة دكتوراه  تطوير مناهج  لتالميذ المرحلة اإلعدادية في ضـوء مدخل العلم والتقانة والمجتمع(.  2001سـعد، صـالح محمد صـالح )

 عريش، جامعة قناة السويس، جمهورية مصر العربية .غير منشورة، كلية التربية بال

 ، عالم الكتب الحديث، أربد .اتجاهات معاصرة للبحث في تكنولوجيا التعليم(.  2013السيد، يسري مصطفى)

(. تحليل نتائج طلبة الصــف الســادس األســاســي في االختبار الوطني الفلســطيني لمقرر العلوم العامة 2013شــاهين، محمد عبد الفتاح )

 .  49-11، 20مجلة القدس المفتوحة األبحاث والدراسات ، ،  وفقا لبعض المتغيرات
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نهج العلوم للـصف التاـسع وأثرها في تنمية المفاهيم  في محتوى م STSE  وحدة متـضمنة لقـضايا(.  2007ـشهاب، موـسى عبد الرحمن )

 .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزةوالتفكير العلمي لدى الطالبات

، رسـالة الخليج  (. تحليل محتوى كتاب  للصـف الثالث المتوسـط في ضـوء مدخل والتقنية والمجتمع1998الضـبيان، صـالح بن موسـى )
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 دور توظيف الميول في مشاريع الفيزياء لرفع مستوى التحصيل الدراسي  

 لطالبات الصف األول ثانوي مسارات

The Role of Involving orientations in Physics Projects to Improve the Academic 
Achievement of Female Students in Grade one-special paths Secondary School 

 أستاذ مساعد بجامعة دار الحكمة  (2)سعيد باوزير ةد.وزير-ثانوية الموهوبات بجدة- (1) الزهرانيأ. أميرة علي موسى 

Email: omazza333@gmail.com 

 الملخص

هدف هذا البحث الى الكشف عن " دور توظيف الميول في مشاريع الفيزياء لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات       

مسارات". ثانوي  األول  لدى   الصف  الفيزياء  مادة  في  الدراسي  التحصيل  مشكلة ضعف  على  للتغلب  كمحاولة  وذلك 

الدراسة من طالبات الصف األول  الطالبات  اختيار عينه  السعودية خالل   وجرى  العربية  بالمملكة  بمدينة جدة  الثانوي 

حيث حددت    ولإلجابة عن سؤال البحث اتبعت الباحثة المنهج )المختلط (هجري،    1443الفصل الدراسي الثاني من العام  

يق أهداف طالبة، ولتحق   40الباحثة عينة الدراسة شعبتين من الصف األول ثانوي لتمثل مجموعة تجريبية وبلغ عدد العينة  

بند وكذلك استخدام بطاقة المالحظة الصفية وايضاً اجراء   98الدراسة جرى تطبيق مقياس الميول المهنية مكون من  

، وقد تم التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة بأكثر من  في مقرر الفيزياءمن إعداد الباحثة  اختبار تحصيل دراسي  

فروق وجود  الدراسة عن  نتائج  وأظهرت  للتحصيل    طريقة،  والبعدي  القبلي  القياس  درجات  بين  إحصائية  داللة  ذات 

لتوظيف الميول في مشاريع الفيزياء ورفع مستوى التحصيل    وجود دورالدراسي لصالح االختبار البعدي ، مما يدل على  

 .لدى طالبات عينة البحث  الدراسي

التدريسية للمعلمين بتطبيق استراتيجيات دمج ميول    وبالتالي خلص البحث للعديد من التوصيات حول أهمية رفع الكفايات  

 الطالب في تنفيذ المشاريع لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب.

  الميول، المشاريع، التحصيل الدراسي، نظام المسارات. الكلمات الدالة:

Abstract: 

This study aimed to reveal "the role of taking on. tendency in Physics projects to uplift the 

academic achievement for the first secondary grade students, the track system." 

That came as attempt to overcome under achievement problem in physics upon the 

students. The research sample was selected from the first secondary grade students, the 

track system_ in Jeddah – in the kingdom of Saudi Arabia, during the second term of the 

academic year 1443 AH. to answer the research's, question the researcher used the mixed 

approach. 

The researcher chose two subdivisions from the first secondary students to present the 

experimental group consisted of (40) students. 
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To achieve the goals of the study the tendency professional scale consisted of (98) item 

was applied, also the researcher used the class observation card and applied an 

educational achievement test that was arranged by researcher in physics curriculum. 

The authenticity of the applied tools was confirmed by more than one way. 

The results of the study presented statistical sign if I can't distinction between the 

pretesting and the post testing marks for the account of the post testing which indicates 

the role of taking on tendency in physics projects and uplifting the academic achievement 

for the research sample students. 

The research come out with many recommendations on the importance of improving the 

teacher's teaching competence by including the student's tendency strategies in applying 

the projects to enhance the student's academic achievement. 

Keywords: tendency – projects – academic achievement – track system. 

   المقدمة:

تعد المناهج الدراسية أداة لتربية الفرد القادر على التفكير السليم والمتفهم لطبيعة عصره، وتعد طرائق التدريس         

احدى مكونات هذه المناهج الذي يتطلب إعادة النظر فيها والبحث عن أساليب واشكال تعلم جديدة، وتجربتها لتحقيق هذه 

األساليب المتبعة حالياً، اذ انها تصب المتعلم في قالب جامد من الحفظ واالستظهار، ال المتطلبات الملحة نظراً لروتينية  

 (. 1432، كما ورد في محمد، 2020الفهم والتفكير )القرني، 

أن التطوير في العملية التدريسية يعد سبباً مهماً في تطوير التحصيل العلمي لما فيه من عوائد ذات قيمة على الطالب      

م، من حيث التعاون والتحاور ومساهمتهم في نجاح العملية التعليمية بشكل كبير، ويمكن المعلم والطالب من النجاح  والمعل

التعليمية.   العملية  لنجاح  الصحيح  بالشكل  الطلبة  يستغل  من  هو  الناجح  المعلم  لذلك  األهداف،  تحقيق  إلى  والوصول 

 (.     2021)داود،

عصرنا الحالي من الحاجات الملحة في كثير من المجتمعات لما له من دور كبير في    وحيث يعتبر تدريس العلوم في    

تقدمها وتطورها ونموها واستمراريتها في التنافس في ظل هذا التقدم التكنولوجي والمعرفي الكبير الذي يشهده القرن 

 داف المرجوة.   الحادي والعشرين، لذا البد من تنويع أساليب تدريس العلوم وطرائقه لتحقيق األه

المجتمعات وتواكب       تتطور  االختراعات  وبهذه  واالختراعات،  االكتشافات  التي تحوي  العلوم  الفيزياء من  وتعتبر 

 التقدم ولذلك فإن االهتمام بمحتوى الفيزياء وطرق تدريسها ذو أهمية في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرون.  

كلة في حل المشكالت التي تواجههم في دراسة الفيزياء التي تتعلق بالقوانين الفيزيائية  وحيث ان الطالب يواجهون مش     

ومن هذا المنطلق نجد  بطريقة علمية مما يجعلهم ال يستطيعون توظيف هذه القوانين في مواقف متعددة وبأساليب مختلفة.  

ات التعليمية الحديثة القائمة على دمج جوانب  أن الحاجة تزداد الى توظيف العديد من الوسائل واألساليب واالستراتيجي

الشخصية ونشاط المتعلم، للسعي نحو تطوير مهارات المتعلمين على التفكير والبحث والنقد واالصغاء وضبط الممارسات 

 الصفية. 
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التوجيه التربوي والمهني،  المتناولة لموضوع  وتعد الميول المهنية من أهم جوانب الشخصية التي اهتمت بها الدراسات       

ويعود هذا االهتمام لما الحظته المشتغلون بمجال التوجيه، من أن أكثر التالميذ تحمساً لدراستهم هم األكثر ميال للدراسة، 

كما أن أكثر العاملين رضا عن عملهم هم الذين يعملون في مهن تتفق مع ميولهم، فهؤالء جميعاً يستشعرون وجود صلة 

(. ويعتبر التعرف على 2011ا يدرسون وما يعملون وبين أوجه النشاط التي يفضلونها. )ميسون؛ سميرة،وثيقة بين م

الميول أحد الجوانب األساسية التي تساعد الفرد على التوجه نحو مجال مهني معين، فاذا اجتهد المعلم في توظيف اهتمام 

 ة وقيمة في حياة طالبه. الطالب في التعلم. فهذا يعني إيجاد طرق لجعل التعلم ذا صل

لذلك يهتم هذا البحث بالميول المهنية باعتبارها أساسا يمكن من خالله تربية االبداع لدى الطالب، حيث ان ابداع       

الفرد في مجال ما منوط بمدى ميله اليه ورضاه عن وجودة فيه. ويعد قياس الميول المهنية احدى البوابات الهامة للوصول  

 (.2011بداعي للطالب )ميسون؛ سميرة الى السلوك اإل

ويمكن الستراتيجية التعلم بالمشروعات بما تحويه من األساليب والمهارات التي تركز على المتعلمين واهتماماتهم      

وتلبي احتياجاتهم وتراعي الفروق الفردية بينهم ان تساهم في مشاركتهم في األنشطة التعليمية والمجتمعية وبالتالي فإنها  

 .المادة واستشعارهم أهميتها وتحسين نظرتهم تجاهها. تساعد على تنمية اتجاهات الطالب نحو

فالتعلم بالمشروعات يهدف في أساسه الى ربط حياة المتعلم داخل المدرسة بما يحدث خارجها ومحاولة ربط المتعلم       

ي كما  العالميين،  والتقدم  التطور  ومواكبتهم  احتياجاتهم  وتلبية  المجتمع  هذا  مجتمعة من خالل حل مشاكل  في مع  سهم 

االرتقاء بالطالب أكاديمياً ومهنياً، كما تساعد المتعلم في تحمل المسؤولية والمشاركة وبالتالي يصبح قادراً على التخطيط  

 (. 2009) الشين، والتنفيذ والتقويم والتنظيم الذاتي لتعلمه، ويقوم بإنجاز مهامه مدفوعا برغبته الذاتية وكفاءته 

م ان يحرص على االهتمام بكيفية استغالل اهتمامات الطالب وميولهم ودمجها في التدريس لذا كان البد على المعل     

ومحاولة موائمة قدراتهم وامكاناتهم مع هذه الطموحات. مما يتيح للمتعلم فرصة فهم المواد الجديدة واالحتفاظ بها وتطبيقها  

 المنهجية في وزارة التعليم.  بنجاح، وقد يستفيد من هذه الدراسة المعلمون والقائمون على الخطط

 مشكلة البحث ومبررات اختيارها: 

بالنظر لواقع تدريس مواد العلوم في مدارسنا يتبين لنا وجود ضعف في الممارسات التدريسية لمعلمي العلوم المنسجمة      

 (.2020مع المقررات الجديدة، والذي انعكس بدوره على مستوى التحصيل الدراسي للمتعلمين )القرني،

وكذلك يعزى ضعف التحصيل الدراسي الى شعور العديد من الطالب أن منهج الفيزياء منفصل عن حياتهم واهتماماتهم     

ويعود هذا االختالل في المحاذاة والتناقض بين المنهج الدراسي واهتمامات الطالب في تعلم العلوم إلى حقيقة أنه ال يتم  

ة بالمنهج والتدريس، في الواقع يتم تجاهل وجهات نظر الطالب إلى حد كبير في  استشارة الطالب في القرارات المتعلق

المناقشات حول أفضل السبل لتدريس العلوم الثانوية وكطريقة لتقليل التفاوت بين اهتمامات الطالب ومتطلبات المناهج  

أمر يريده الفرد ويرغبه فإن هذا   الدراسية وإعطاء الطالب صوتًا في تشكيل تعلم العلوم. فعندما تسمح الظروف بتحقيق

الوضع يمكن أن ينعكس على طموحه وعلى تكيفه مع ما يدرسه وكما يمكن أن يتأثر الطالب سلبا باختالف بين ميوله  

العديد من الصعوبات على  فينتج عنها  التي ال يرغبها ويكون في غنا عنها  المشكالت  العديد من  له  فتسبب  وطموحه 

 (. 2019ماعي والسلوكي. )منصر؛ كريمة، الصعيد النفسي واالجت

ومن واقع اطالعي على دراسات سابقة غالبًا ما يُعزى انخفاض المستوى التحصيلي والرغبة في تنفيذ المهام إلى       

سلبا  كما يمكن ان يتأثر الطالب   المحتوى غير المثير لالهتمام بالنسبة للطالب، فما يترتب عليه شعورهم باإلحباط والفشل،



168 

 

باالختالف بين ميوله واهتمامه وما يدرسه من تخصص ويفقد رغبته في متابعة الجهد فيقل طموحه ويقصر في الدراسة 

 التي يرغبها مما ينتج عنه العديد من المشكالت على الصعيد الدراسي والنفسي واالجتماعي والسلوكي. 

ء لطالبات المرحلة الثانوية ، واطالعها على العقبات التي تواجه  ونظراً لخبرة الباحثة الطويلة في تدريس مادة الفيزيا      

الطالب في فهم واستيعاب هذه المادة ، ومالحظتها لكثير من أوجه الضعف التحصيلي الناتج في غالب األحيان عن عدم 

لبية لدى معظم استخدام الطرق المناسبة لتدريس المحتوى ، األمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تكوين اتجاهات س

 الطالبات نحو الفيزياء ووصفهم لها بأنها مادة تتسم بالصعوبة والتعقيد مما يصعب عملية اكتساب المعلومات وفهمها. 

قامت الباحثة بعمل جلسة نقاش جماعية في اول حصة دراسية مع طالبات الصف األول ثانوي محاورها تدور حول طرق 

المحتوى العلمي لمادة الفيزياء وأسباب ضعف المستوى التحصيلي للبعض في التدريس المفضلة لدى الطالبة لعرض  

مواد العلوم من وجهة نظرهم. وقد جاءت نتائج المناقشة لتؤكد أن هناك مشكلة في عرض المحتوى التعليمي لمادة الفيزياء  

ة في المواقف التعليمية المختلفة  بالطرق التقليدية، وعدم االهتمام بتنوع طرق التدريس، وعدم مشاركة الطالبات بإيجابي

وضعف التغذية الراجعة في المواقف التعليمية المختلفة، مما أدى الى ضعف التحصيل الدراسي وتكوين اتجاه سلبي نحو  

 المادة، وأن هناك رغبة من بعض الطالبات والمعلمات في تجاوز ذلك.

ل تعاملي مع طالباتي في الصف تبين تدني في مستوى  وهذا ما سجلته خالل مالحظاتي الشخصية لهذه المشكلة فمن خال

التحصيل الدراسي لدى البعض عند تطبيق االختبارات القصيرة وكذلك من خالل المناقشات الصفية الحظت عزوف  

البعض وتدني رغبتهن في تنفيذ المشاريع، وهذا ما أسهم بدورة في التفكير في إجراء هذا البحث االجرائي الذي يستهدف 

 " دور توظيف الميول في مشاريع الفيزياء لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول ثانوي مسارات".  قياس

وترى الباحثة بأهمية هذا االمر للطالبة في هذا العصر قررت إيجاد طريقة جديدة تضاف كإحدى استراتيجيات التعلم      

 لدى الطالبات وقمت بصياغتها وفق معادلة كالتالي:  الحديثة التي من شانها رفع مستوى التحصيل الدراسي

 محتوى التدريس + ميول الطالب = رغبة في التعلم + جودة المنتج التعليمي + رفع المستوى التحصيلي 

فلكل طالب استعدادات علمية واهتمامات وقدرات معينة وطموحات وميول متعددة في جوانب كثيرة إذا دمجت مع    

تمكنه من النجاح والتفوق ومستقبالً في المهنة التي تتفق مع ميوله وتتناسب مع قدراته. ومن خالل   محتوى تعلمه فإنها

تجربتي لهذه الطريقة وجدت أثرها اإليجابي على طالباتي واحببت ممارستها في نطاق عملي ودراسة أثرها من خالل  

للوصول الى توصيات تسهم في رفع مستوى ال كفايات التدريسية لمعلمي العلوم، والنهوض اجراء هذا البحث، وسعياً 

 بمستوى التحصيل الدراسي للطالبات وتحسين وتجويد مخرجات التعلم من خالل تنفيذ المشاريع المقننة.

 أسئلة البحث: 

 :  تم صياغة وتحديد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي    

 التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول ثانوي مسارات؟ ما دور توظيف الميول في مشاريع الفيزياء لرفع مستوى 

 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية 

ما دور توظيف الميول في تدريس الفيزياء في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول ثانوي   -1

 مسارات؟

 ع الفيزياء؟ ما دور المجاالت المنوعة لميول الطالبات في تنفيذ مشاري -2
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 ما المجاالت المنوعة لميول الطالبات والتي يمكن توظيفها في تنفيذ مشاريع الفيزياء؟  -3

 أهداف البحث:

 تكمن أهداف البحث في األمور التالية: 

دراسة دور توظيف الميول في تدريس الفيزياء في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول   -1

 ثانوي مسارات.

 معرفة دور المجاالت المنوعة لميول الطالبات في تنفيذ مشاريع الفيزياء.   -2

 يزياء.معرفة بعض المجاالت المنوعة لميول الطالبات والتي يمكن توظيفها في تنفيذ مشاريع الف -3

 فرضيات الدراسة: 

 وجود عالقة بين ميول الطالب وتنفيذ المشاريع لدى طلبة الصف األول ثانوي.  •

 مسارات. 1وجود عالقة بين ميول الطالب وبين مستوى التحصيل الدراسي لمقرر فيزياء   •

 أهمية البحث:  

ما لذلك من دور بارز في تشجيع الطالب  تنطلق أهمية هذا البحث من أهمية دمج ميول واهتمامات الطالب بتعلمهم ل     

للدراسة، على التعلم اإليجابي ومساعده المتعلم على اكتساب الخبرة أكثرهم ميالً وتوجهاً  ، لذا فإن أكثر الطلبة إنجازاً 

 ذلك من خالل ما يلي:  ويظهر

 األهمية النظرية للبحث:

 والتي تتمثل في: 

 دراسات أخرى مشابهه وتدرس جوانب تعليمية أخرى. يفتح البحث المجال أمام الباحثين لعمل  .1

 تعد مرجعا للباحثين في مجال العلوم الطبيعية بوجه عام، وبعلم الفيزياء بوجه خاص. .2

 تثير نتائج البحث اقتراحات وتوصيات بحثية تفيد في مجال علم الفيزياء.  .3

 األهمية التطبيقية للبحث: 

مشرفين ومعلمين وقيادات بالتغذية الراجعة عن أثر دمج الميول واالهتمامات في تزويد القائمين على التدريس من  .1

التعلم وتنفيذ المشاريع على مستوى التحصيل الدراسي، وقد توفر هذه الدراسة أساسا عمليا ألسس دمج الميول 

 .واالهتمامات في مناهج الفيزياء بصفة خاصة

الفيزياء من خالل رب .2 أكثر توسيع فهم الطالب ألهمية  المجتمع وتدريسها بطرق  طها بصورة مباشرة بمشكالت 

 واقعيه 

.قد تساعد هذه الدراسة في توجيه أنظار مخططي المناهج الى أهمية دمج الميول واالهتمامات ضمن المناهج  3 .3

 الدراسية.

الفيزياء ورفع   .4 تدريس  لبرنامج تطويري يسهم في تطوير أساليب  اقتراح  الدراسة  التدريسية تعتبر هذه  الكفايات 

لمعلمي العلوم، والنهوض بأدائهم بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية في رفع مستوى التحصيل وتجويد نواتج 

 التعلم.

 زيادة الفهم والتعلم لدى الطالب لمقرر الفيزياء، من خالل تنفيذ مشاريع متوافقة مع ميولهم واهتماماتهم.  .5

الوحدات )القياس والحركة والقوى في بعد واحد( وفق دمج الميول ضمن تدريس مادة   تقديم دليل للمعلمين لتدريس .6

 الفيزياء. 
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( حيث ارتبط فيها الميول بمقدار ما يحتاجه  1909تعتبر هذه الدراسة تطبيقاً عمليا وواقعياً لنظرية )بارسونز،   .7

 تنسجم خصائص الفرد وميوله مع المهنة.  االنسان حتى يحقق أكبر انجاز والتي تفترض ان التكيف المهني يزداد عندما

 حدود البحث:

 الحدود الموضوعية: دور توظيف الميول في مشاريع الفيزياء لرفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف  

 األول ثانوي مسارات 

 مسارات  2و 1الحدود البشرية: طالبات الصف األول ثانوي شعبة 

 العربية السعودية  بالمملكة –الحدود المكانية: مدينة جدة  

 هجري 1443الحدود الزمانية: يستغرق انجاز هذا البحث فصل دراسي واحد الفصل الدراسي الثاني من عام 

 متغيرات البحث:

 المتغير المستقل: ميول الطالبات 

 المتغير التابع: مستوى التحصيل الدراسي

 الثوابت: طالبات الصف األول ثانوي، المنهج الدراسي 

 أدبيات البحث 

 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية: 

 الميول المهنية:   -1

تعرف بانها: "ميل الفرد إلى مهنة أو عمل معين، بحيث يفضل العمل فيه عن العمل في غيرة حتى لو كان دخله أقل  

 (. 450كما ورد في طه، ص  2011ألنه يجد فيه متعه نفسية نتيجة حبه له " )ميسون، 

ا، ويصاحب هذا الشعور عادة كما تعرف بأنها:" الشعور بالميل نحو مهنة أو حرفة معينة أو ناحية معينة من مهنة م

 (.184، ص 2003، كما ورد في نجار،2011ردة فعل عملية أو خيالية" )ميسون،

هي مجموعة استجابات القبول التي تتعلق بنشاط مهني معين يتخذه الفرد بحيث يتناسب   التعريف اإلجرائي للميول المهنية:

هنة التي يختارها، وتتحدد هذه الميول من خالل استجابة الطالب مع قدراته وإمكانياته، والتي تساعده على النجاح في الم 

 .والدرجة التي يحصل عليها من خالل مقياس الميول المهنية

 المشروعات:   -2

هي عبارة عن المشاريع المقدمة من قبل المعلم للطلبة وذلك لزيادة النشاط والتفاعل داخل وخارج الغرفة الصفية،       

والتعلم الذي يشارك فيه الطالب بشكل فعال في الموقف التعليمي من خالل البحث واعداد التقارير تحت اشراف المعلم 

 (.17، ص 2007،  ، كما ورد في عبد الهادي وعبد هللا2021)داود،
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 التعلم القائم على المشروعات:-3

طريقة تدريس يقوم المعلمون من خاللها بتوجيه   "( بأنها2020( كما ورد في الشمراني ) 2015)   Harrisعرفتها       

بما تتضمن من تحديد المشكلة ووضع خطوات واختبار الخطة اتجاه الواقع والتفكير بها  الطالب لخطوات حل المشكلة

 )ص( ."خالل عملية تصميم وتنفيذ المشروع 

( بأنها إحدى طرق التدريس التي تهدف إلى ربط 2020) ( كما ورد في الشمراني2016)  Goldsteinوعرفتها        

 )ص( .الجوانب النظرية بالجوانب التطبيقية في مادة العلوم العامة

يزياء للصف األول ثانوي والتي تقوم بها الطالبات مجموعة من األنشطة في مادة الف  التعريف االجرائي للمشروعات:

 . "على شكل مجموعات ألداء مهمات محدده مسبقا لتحقيق اهداف محدده

 التحصيل الدراسي:   -4

 التعريف العلمي:  

      ( الجمل  في  2005عرفه  ورد  كما  دراسته  2020)القرني  (.  نتيجة  اهداف  من  التلميذ  لدى  تحقق  ما  مدى  بانه   )

 ( 397ص ) الدراسية.لموضوع من الموضوعات 

( بأنه إنجاز تعليمي أو تحصيل دراسي للمادة، وبلوغ مستوى  2020(. كما ورد في القرني ) 2010وعرفه أحمد )      

 ( 398. )ص ر المعلمينمعين من الكفاية في الدراسة، ويحدد ذلك اختبارات مقننة وتقاري

التحصيل الدراسي هو نتاج العملية التدريسية، وهو مستوى األداء الذي من خالله يحقق الطالب المطلوب منه في العملية 

 (. 176، ص 2010، كما ورد في الحموري، 2021الدراسية، وله أهمية كبيرة في حياة الفرد واسرته ايضاً )داود،

 ي:التعريف االجرائي للتحصيل الدراس

تعرفه الباحثة بانه مقدار ما يكتسبه الطالب من معلومات خالل دراسته للوحدات )القياس والحركة والقوى في بعد 

واحد( من مقرر الفيزياء للصف األول ثانوي ويعبر عنه بالدرجات التي يحصل عليها الطالب في اختبار التحصيل  

توظيف ميول واهتمامات الطالبات في تنفيذ المشاريع ورفع مستوى    الدراسي الذي أعدته الباحثة لذلك ولقياس دور

 . التحصيل الدراسي للطالبات 

واختبار للداللة بين الفروق وتم من خاللها التوصل الى نتيجة نهائية انه ال توجد عالقة بين الميول ومستوى الطموح لدى  

 طلبة سنة ثالثة لقسم العلوم االجتماعية حسب الدراسة الحالية. 

البحث؛ وبالتالي خلص البحث للعديد من التوصيات حول أهمية رفع الكفايات التدريسية للمعلمين بتطبيق استراتيجيات  

 التعلم النشط لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالب. 

الفيزياء لدى طالب ( بعنوان: "أثر استراتيجيات التعلم النشط في التحصيل الدراسي لمادة  2017دراسة الشيخ، أمين )

 الصف الثالث الثانوي بالمملكة العربية السعودية". 

هدف هذا البحث الى الكشف عن أثر استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء لدى طالب      

ياء لدى هؤالء الطالب. الصف الثالث الثانوي وذلك كمحاولة للتغلب على مشكلة ضعف التحصيل الدراسي في مادة الفيز

ولإلجابة عن سؤال البحث اتبع الباحث المنهج شبه التجريبي ذي التطبيق القبلي والبعدي ألداة البحث، وتكون مجتمع  
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، 1438-1437البحث من جميع طالب الصف الثالث الثانوي بالمدارس األهلية بمحافظة األحساء في العام الدراسي  

ب تم اختيارهم بالطريقة القصدية من مدرسة الكفاح األهلية الثانوية بقسميها المقررات  ( طال80وتكون عينة البحث من ) 

والفصلي حيث تم اختيار فصلين لكل قسم وتم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بالطريقة العشوائية البسيطة.  

أكد من صدق وثبات أداة الدراسة أكثر من  وتمثلت أداة البحث في اختبار التحصيل الدراسي من إعداد الباحث، وقد تم الت

طريقة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب المجموعتين التجريبية  

والضابطة في التطبيق البعدي االختبار التحصيل الدراسي ولصالح المجموعة التجريبية، مما يدل على فعالية استراتيجيات 

 .النشط في زيادة التحصيل الدراسي لدى الطالب عينة البحث التعلم 

 الميول 

يبحث االنسان عن الوظيفة التي يمكنه العمل بها والتي تتناسب مع مستوى حياته على الجانب المادي وعلى المسمى  

شخاص ان القيام  الوظيفي وعدد ساعات العمل وغيرها من العوامل المختلفة، ولكن الشيء الذي ال يدركه الكثير من األ 

بشيء من اهتمام الشخص من اهم الوسائل التي يمكن من خاللها تحقيق النجاح في حياته، والمعرفة الذاتية هي الوسيلة  

التي يمكن من خاللها معرفة الوظيفة التي تتالءم معك حتى يمكنك ان تحب الشيء الذي تعمل به وتشعر بالمتعة خالل 

ه يوجد العديد من األشخاص الذين ال يمكنهم تحديد الشيء المناسب للعمل به، في هذه  العمل به، والمشكلة تكمن في ان

 الحالة يمكن عمل اختبار الميول المهنية لتحديد المهن المناسبة مع الشخص والتي تمكنه بدأ العمل بها.

 أقسام الميول 

صة بك واالهتمامات المختلفة بعمق، خاصة أن  يوجد العديد من الوسائل المختلفة التي يمكن من خاللها تحديد الميول الخا

االختبارات الوظيفية تعتبر وسيلة لتقييم المهارات المختلفة، ولقد تم تقسيم األشخاص بناء على ست فئات ، وتتمثل اقسام 

 الميول فيما يلي: 

فاعلية ومفكرون، ويمتلكون القسم األول)واقعي(: هؤالء األشخاص يصفون أنفسهم على أنهم عمليون مخلصون، ولديهم  

العديد من القدرات الحركية والميكانيكية، ومن األفضل لديهم استخدام األدوات في العمل، كما أنهم يفضلون العمل في  

 النباتات ورعاية الحيوانات.

مهارات  ولديهم  المختلفة،  التحليلية  المهارات  حل  يفضل  األشخاص  من  النوع  هذا  )استقصائي(:  الثاني  عملية    القسم 

 ورياضية، ويفضلون القيام باألعمال التي بها مالحظة وتقييم وتعليم، وغالبًا يفضل هذا النوع العمل بمفرده.

الثالث )فني(: يطلق على هذا النوع من األشخاص األرواح الحرة فإنهم مفكرون ومبدعون وعاطفيون، ولديهم   القسم 

إليجابية، هذا النوع من األشخاص يفضل العمل المستقل، ويحبون  القدرة على توصيل األفكار بصورة بها العديد من ا

الجوانب   أكثر من  الفنية  الجوانب  ويركزون على  والكتابة،  والتمثيل  الرسم  مثل  المختلفة  والمهارات  اإلبداعي  التفكير 

 العملية.  

ين وبإحداث فرق في حياة اآلخرين،  أما القسم الرابع )اجتماعي(: هذا النوع من األشخاص ودود، وتود دائًما مساعدة اآلخر

النوع من   الخامس)المغامرون(: هذا  القسم  الفكرية والبدنية.  تعليمية وشفهية، ال يشاركون في األنشطة  ولديهم قدرات 

األشخاص واثقون جيدًا من المخاطر، ويفضلون التحدث والقيادة، ويفضلون إقناع اآلخرين بداًل من توجيههم، وهذا النوع  
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القدرة في التعامل مع اآلخرين. والقسم السادس)تقليديون(: إن هذا النوع من األشخاص يتسمون  من األشخ  اص لديهم 

باالنضباط والدقة في العمل، والمميز أن هذا النوع من األشخاص يمكن االعتماد عليه في األعمال التقليدية، وفي نفس  

ة بشكل أكبر، ولديهم القدرة على التعامل بشكل جيد مع األشخاص الوقت فإنهم جيدون في األعمال الكتابية واألعمال الرقمي

 ومع المهارات؛ لهذا السبب يمكنهم العمل كمديرين مشاريع وجدولة وغيرها من األعمال.

 عالفة نمط الشخصية مع المهنة: 

لخاصة به، حيث يجب أن يتم أخذ الوقت الكافي حتى يمكن التأكد من أن نمط شخصية الفرد متناسب مع المهنة ا     

أنك إذا لم تعمل على استثمار الوقت في معرفة الشيء الذي تفضله والذي ترغب أن تبدأ العمل به فتأكد من أنك لن 

تكون سعيد في المستقبل، أما بالنسبة إلى معرفة الطباع الشخصية فإنها تنعكس بشكل أساسي على العمل الذي تقوم 

في هذه الحالة يجب أن يبحث عن الوظائف التي يمكنه من خاللها العمل   به مثل الشخص الذي يفضل العمل بمفرده

 بمفرده وغيرها من السمات الشخصية التي يمكن من خاللها تحديد المهنة المناسبة للشخص.

 خصائص الميول المهنية: 

الفرد وإلى المكان الذي يعمل يوجد في الميول المهنية العديد من الخصائص التي تعتبر ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى  

به، حيث أنها تعبر على النتائج التي سوف يتمكن الشخص من إنتاجها في الوظيفة فإنها بكل تأكيد اإلنتاجية في العمل 

تختلف من شخص إلى آخر بناء على العديد من العوامل، منها شخصية وهواية وميول ومواهب الشخص وغيرها من 

ديد المهن، ومن ضمن هذه التي يتم تحديد بناء عليها، هذا بجانب ان مقاييس االتجاهات العوامل التي تؤثر على تح

 ومن ضمن هذه الخصائص ما يلي:  والميول والقيم

  - إن الميول المهنية هي عوامل وراثية في األساس ولكن العوامل البيئية المختلفة تؤثر عليها.

ثابته ومن ضمن العوامل التي تؤثر بها البيئة واألصدقاء والمواقف وغيرها  يمكن أن تتغير الميول المهنية فإنها غير    -

 من العوامل.

 بشكل عام فإن الميول مستمر فإذا لم يوجد عوامل خارجية تؤثر على الفرد فإن الميول تستمر طوال الحياة 

جد بها بعض التغيرات من ميول متفاوتة وهذا يعني أنه يمكن أن نجد نفس الميول لدى العديد من األشخاص ولكن يو

 شخص إلى آخر.

 أهمية الميول: 

 .التوجيه التربوي والمهني: حيث يبرز ذلك في أهمية الميول في تحديد وتوجيه حياة األفراد التعليمية، وحياتهم المهنية.

 االختيار والتصنيف: حيث تستعمل الميول الختيار الموظفين الذين يلتحقون بمهنة معينة 

 واالجتماعي: حيث يستخدم الباحثون الميول الكتشاف التغيرات واالستقرار في المجتمع البحث التربوي 

 تعتبر أداة اتصال مباشرة بين المرشد النفسي والطالب 

 تعتبر وسيلة مفيدة تساعد على المناقشة بين الطالب ووالديه
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 تستعمل كدليل لمساعدة الشخص على التكيف وتطوير خططه المهنية 

 ى فهم عدم رضاهم الوظيفي تساعد الناس عل

 عمل بعض اإلحصاءات الالزمة بناء على مقاييس الميول

 دراسة العالقات الشخصية الداخلية مثل زواج ذوي الميول المتشابهة 

 دراسة سلوك المجتمعات 

 المساعدة في تصميم الوظائف والظروف المحيطة بها بناء على ميول الناس 

 المشاريع:  

 :  إلى تأثير استراتيجية التعلم القائم على المشروعات في تدريس الفيزياء وهي كالتالي Harris (2015)اشارت دراسة 

 جعل المدرسة أكثر جذباً وانخراطاً مع الطالب   

 التعلم القائم على المشروعات يبني مهارات ناجحة 

 التعلم بالمشروع يساعد على دراسة ومعالجة المعايير 

 بالمشروعات يوفر الفرص للطالب الذين يستخدمون التكنولوجيا التعلم 

 التعليم القائم على المشاريع يجعل التعليم أكثر متعة وأكثر مردودية.

 التعلم القائم على المشروع يعزز المساواة في التعليم. 

 استخدام استراتيجية التعلم القائم على المشروعات في مادة الفيزياء للمرحلة الثانوية: 

أكثر        ومن  وجميع  الدّقة  غايَة  في  ِلكميّاٍت  الوصول  في  يُساِهم  مّما  فيه؛  والدّقة  وأدواتِه،  بالِقياس  الفيزياء  ِعلم  يهتّم 

المشروعات كونها   القائم على  التعلم  الثانوية استراتيجية  للمرحلة  الفيزياء  لتدريس مادة  التدريس مالئمة  استراتيجيات 

تحقيق األهداف المنشودة من خالل عدة مراحل يجتازها الطالب ليتوصل الى المعارف   استراتيجية حديثة تعمل على

 (. Goldstein, 2016المطلوبة في نهاية المطاف ) 

 وتتمثل هذه المرحلة فيما يلي: 

لكل طالب  الفرصة  المشروعات ويتيح  من  وفيراً  للطالب عدداً  المعلم  يوفر  المرحلة  هذه  المشروع: في  اختيار  أوالً: 

 ( 2017ختيار المشروع الذي يناسبه بما يتناسب مع ميوله ورغباته وفي هذه المرحلة يراعي المعلم عدة شروط )الفتاح،با

 من أهمها ما يلي:  

 أن يكون المشروع نابع من حاجات الطالب وميولهم  •

 أن يراعي المشروع الفروق الفردية بين الطالب. •

 والعمل الفرديتحفيز الطالب على العمل بروح الفريق   •

 أن يدمج الطالب في الخبرات والمواقف الحياتية.  •

 



175 

 

 ثانياً: وضع الخطة: 

في هذه المرحلة يقوم الطالب بوضع خطة لتنفيذ المشروع بإشراف المعلم وهناك عدة أمور يجب مراعاتها في مرحلة 

 وهي:   التخطيط

 األهداف. لتعليمية التي تقود إلى تحقيقتحديد أهداف المشروع وذلك للمساعدة في اختيار األنشطة والوسائل ا •

 . تحديد دور األفراد والجماعات والطرق المتبعة في تنفيذ المشروع •

 . تحديد نوع النشاط )فردي أو جماعي( لتحقيق األهداف االزمة •

 تحديد الطرق واألساليب المتبعة في تنفيذ المشروع.  •

 تحديد المدى الزمني لتنفيذ المشروع.  •

 المشروع: ثالثاً: تنفيذ 

بعد اختيار المشروع وصياغة خطة العمل تبدأ مرحلة تنفيذ المشروع وقبل البدء بالعمل الفعلي لهذه المرحلة يقوم       

المعلم بتوجيه وارشاد الطالب لدراسة المشروع وتحليله وتحديد األساليب والوسائل المناسبة للتنفيذ وفق ما جاء بخطة  

بالممارسة الفعلية للتنفيذ، وفي هذه المرحلة يقتصر دور المعلم على المراقبة واالشراف   المشروع، وبعد ذلك يقوم الطالب 

وتقديد التوجيه واإلرشاد وحفز الطالب على العمل، ومناقشة الصعوبات معهم، وتعديل سير الموضوع، أما دور الطالب 

 طة إذا لزم األمر.فيكون رئيسي ومحوري في تنفيذ جميع بنود الخطة وإجراء التعديالت على الخ

  رابعاً: تقويم ومتابعة المشروع:

تعتبر عملية التقويم مستمرة في استراتيجية التعلم القائم على المشروعات مع سير مراحل المشروع منذ البداية وحتى     

 (Harris, 2015)الوصول إلى النهاية، وفي هذه المرحلة يتم تقويم ما وصل إليه الطالب أثناء تنفيذ المشروع، وأن يحكم  

  الطالب على المشروع   خالل التساؤالت التالية 

 إلى أي مدى أتاح المشروع الفرصة لنمو خبراتنا من خالل االستعانة بالمراجع والكتب؟

 إلى أي مدى أتاح المشروع الفرصة للتدريب على التفكير الجماعي والفردي؟ 

 جديدة في المشروع؟ إلى أي مدى ساعد المشروع في اكتساب ميول واتجاهات 

وبعد اجراء عملية التقويم الجماعي إعادة خطوة من خطوات المشروع، أو إعادة المشروع كله، بحيث يساعد هذا على  

 تالفي األخطاء السابقة وإعداد المشروع بصورة أفضل.

 التحصيل الدراسي

 مفهوم التحصيل الدراسي:

التفوق في مهارة معينة وهو أحد صور التقويم التي يتم تطبيقها لقياس  التحصيل الدراسي هو انجاز عمل ما او احراز  

 التقدم التعليمي األكاديمي لدى الطالب.

 أهمية التحصيل الدراسي: 

يمثل التحصيل الدراسي وسيلة مهمة لقياس مستوى التعليم وتقويم ما تم إنجازه او تعلمة من منهج او برنامج تعليمي 

طالب للتعرف على ما يعرفون وماال يعرفون، والحصول على تغذية راجعة مفيدة للمعلمين  او اثرائي، وتمثل فرصة لل

والمتعلمين على السواء، فاالختبارات التحصيلية أداة مهمه للتقويم، نظراً لما تتمتع به من كفاءة وقدرات قياسية دقيقة، 
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ل فترة زمنية محددة، ويكون لها درجات او ويتضمن االختبار مجموعة من المهام واالسئلة التي يؤديها الطالب خال

 تقديرات محددة مسبقاً مثل: المهام الفردية او الجماعية.

 تصميم البحث: 

تعرضت الباحثة في الفصول السابقة لإلطار النظري للدراسة ولكن نتائج البحوث والدراسة مرهونة بالخطوات اإلجرائية   

الميدانية التي يتخذها الباحث، ويمكن القول بان نجاح البحث يعتمد الى حد كبير على نتائج البحث الميدانية، الن البحث 

ار العملي التطبيقي، وتتضح أهمية هذه المرحلة في توجيه البحث وفقاً لألسس ينتقل فيها من اإلطار النظري الى اإلط

العلمية والمجتمعية، وعن طريقها يستطيع الباحث اإلجابة على تساؤالت البحث المطروحة وتحقيق األهداف المتوخاة 

 منها. 

ج البحث، ومجتمع وعينة البحث، واداة لذا تتناول الباحثة في هذا الجزء خطوات وإجراءات البحث الميدانية مثل بيان منه 

وتحليل   معالجة  في  استخدمت  التي  اإلحصائية  واألساليب  والثبات  الصدق  وإجراءات  بنائها  وكيفية  المعلومات  جمع 

 المعلومات وذلك على النحو التالي: 

 فكرة المشاريع: 

ميولهم في المنهج الدراسي كطريقة لتقليل طبقت الباحثة في هذه الدراسة استراتيجية مقترحة لدمج اهتمامات الطالب و    

بناء  لكيفية  مقترحة  خطة  الباحثة  وضعت  البحث  مشكلة  ولعالج  المنهج،  ومتطلبات  الطالب  اهتمامات  بين  التفاوت 

اهتمامات وميول الطالب في الدروس واالخذ في االعتبار أيضاً الطرق المفضلة للطالبات في التدريس ووجهات نظرهم  

لتعلم بهذه الطريقة، ألننا إذا قمنا ببناء اهتمامات الطالب في الدروس، فإننا ال نشركهم فحسب، بل اننا ننشأ  وخبراتهم في ا

 بيئة مميزة لتلقي المعرفة. 

 أوجز هنا مجموعة من االفكار حول كيفية استخدام اهتمامات الطالب وميولهم لتعزيز التعلم في المجاالت الرئيسية: 

حصص التهيئة: حيث يتيح المعلم للطالب التحدث مباشرة معه في حصص التهيئة ومن بداية الفصل الدراسي بحيث  .1

اهتماماتهم مثل القراءة والرسم تجاربهم الخاصة و يلقي الطالب مثالً قصصا وسياقات شخصية رائعة واستعراض  

بأن يخطط المعلم  ذلك  يمكن  اهتما   والتجريب حيث  حول  الدروس  التدريس   ماتهم أنشطة  أثناء  بإدراجها  ويقوم 

 .استخدم هذه االهتمامات كمحفزات طبيعية لزيادة المشاركةو وتنفيذ األنشطة في الحصص المقبلة،

جمع البيانات: يمكن للمعلم جمع البيانات حول ميول الطالب واهتماماتهم من خالل استطالعات الطالب   .2

 د معايير تعلم واضحة والتأكد من فهم الطالب لها. وجو، وأن يحرص على  المالحظات الصفية  وبطاقة 

التدريس  .3 فيها حول طريقة  يتطرق  بحيث  الذاتية  السيرة  لكتابة  الطالب  توجيه  على  المعلم  يحرص  الذاتية:  السيرة 

المفضلة لديه للموضوعات التي سيتم تعلمها وطريقة تنفيذ المشروعات التي يتم تسليمها إلى المعلم، ومتضمنه ايضاً 

يتعلمونه داخل الفصل   رؤيةذلك الطالب على    تابات حول اهتمامات الطالب الخارجية سيساعد ك الروابط بين ما 

ويتمحور دور المعلم في تضمين هذه االهتمامات والميول في المنهج الدراسي المطلوب ضمن    الدراسي وخارجه،

 لدروس الخاصة بك. واستخدام هذه المعلومات للمساعدة في بناء خطط االمحتوى الدراسي. 

يمنح الطالب مطلق الحرية فيما يتعلق بكيفية اإلجابة على األسئلة المطروحة او طريقة تطبيق المهام والمشروع مثل   .4

 اإلجابة عن السؤال او تنفيذ المشروع بالرسم او كتابة قصة او تنفيذ تجربة او تصميم فيديو وغير ذلك.
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مختلفة في الميول بالعمل كمجموعات خالل تنفيذ المشروع بحيث يشمل صوت االستفادة من القواسم المشتركة او ال  .5

الطالب واختيار طرق التدريس المتمحورة حول الطالب، حيث أن الطالب يكونون أكثر انخراطا عندما يستمتعون 

المرنة بين    بالحياة الصفية ويضحكون ويتواصلون مع أقرانهم من خالل العمل الجماعي لتنفيذ األنشطة واالنتقاالت 

 األنشطة، مما يكون له دور كبير في جعل الطالب متحمسين للتعلم. 

لتحسين العالقات بين المعلم والطالب وبين األقران نجعل عملية دمج اهتمامات الطالب الحالية في العلوم مع تعلم  .6

 العلوم التأديبية، محكومة باحترام استقالليتهم واحتياجاتهم. 

فر استفسارات شخصية، يمكن للمعلم جعل ذلك ممكنًا من خالل دمج أسئلة الطالب في المنهج وحيث ان المنهج ال يو .7

 . حيث يستطيع الطالب رؤية هدف التعلم من منظور جديد الدراسي 

التي  .8 واألنشطة  للمنتجات  الخاصة  أفكارهم  يقترحون  الطالب  هو جعل  الميول  تفعيل  من  أعلى  لمستوى  للوصول 

يودون تنفيذها. فتعزيز االختيار يسمح للطالب بتحديد مسارهم في التعلم ويبقى دور المعلم في وضع معايير تتناسب 

 للطالب تطويرها.   لكيفية مراقبة الجودة لمجموعة واسعة من المنتجات التي يمكن

 مجتمع البحث: 

طالبة للعام    40يتمثل مجتمع البحث في شعبتين من طالبات الصف األول ثانوي في ثانوية الموهوبات بجدة وعددهن  

 هجري. 1443

عينة البحث: لتحقيق هدف البحث تم توزيع رابط اختبار الميول المهنية على طالبات العينة وكانت االستجابات المستردة 

 استجابة، جميعها صالح للتحليل النوعي وللمقارنة مع السيرة الذاتية وبطاقة المالحظة الصفية.  40

استجابة، جميعها صالح    40وكانت االستجابات المستردة    وكذلك تم اجراء اختبار تحصيل دراسي من خالل الفورمز

 للتحليل االحصائي الكمي. 

   منهج البحث:

هذه        فهم  بهدف  معينة  دراسة  في  أكثر  أو  منهجين  دمج  فيه  يتم  الذي  )المختلط(  المندمج  المنهج  الباحثة  استخدمت 

نات الكمية والكيفية في دراسة واحدة لفهم مشكلة الدراسة بشكل أعمق، فالبحث المختلط طريقة لجمع وتحليل ومزج البيا 

(. حيث تم استخدام المنهج الكمي متمثالً في بطاقة المالحظة الصفية واالختبار  2013من مشكالت البحث )أبو عالم،  

 المحاكي لالختبارات التحصيلية والمنهج النوعي متمثالً في مقياس اختبار الميول المهنية.  

 المعلومات: أدوات جمع 

 األدوات

 قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية: 

 بطاقة المالحظة: -1

 صممت لإلجابة عن سؤال البحث )ما المجاالت المنوعة لميول الطالبات والتي يمكن توظيفها في تنفيذ مشاريع الفيزياء؟  

الطالبات الصف األول مسارات    1ولمعرفة إلى أي مدى تم توظيف ميول واهتمامات الطالبات في تنفيذ مشاريع فيزياء  

مؤشرات رئيسية    3الثانوي، قامت الباحثة بجمع البيانات من خالل بطاقة المالحظة )أنظر الملحق رقم ...(، والتي تقيس  

 على النحو التالي: 
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 تنفذ الطالبة الواجبات أو المهام أو المشاريع المكلفة بها بطريقة تتوافق مع ميولها واهتمامها.  -أ 

 الطالبة ميولها واهتمامها في المهام التي تعتمد على حل المشكالت واالستنتاج والتقصي بطريقة جيدة. توظف  -ب 

تستمع الطالبة وتنصت جيدا وبشكل ملحوظ للمعلومات والمعارف التي تقدمها المعلمة إذا قدمت لها بطريقة تتناسب   -ج 

 مع ميولها واهتماماتها  

في المتمثل بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية كما وقد استخدمت الباحثة االحصاء الوص

 (. 2( والشكل )6هو في موضح في الجدول رقم )

اختبار التحصيل الدراسي: تم تصميمة لإلجابة عن السؤال )ما دور توظيف الميول في تدريس الفيزياء في رفع مستوى  -2

 ثانوي مسارات؟( وتم تطبيق االختبار على عدة خطوات:  التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف األول

 اوالً: تحديد الهدف العام من االختبار: 

يهدف االختبار الى قياس مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي بعد دراستهم وتنفيذهم للمشروع  

 المنهجي المتعلق بالفصول التالية: 

)الحركة   وعنوانه  الثالث  الفصل  وفي  )الحركة(،  وعنوانه  الثاني  الفصل  وفي  )القياس(،  وعنوانه  األول  للفصل 

مسارات المقرر على الطالب في   1المتسارعة(، وفي الفصل الرابع وعنوانه )القوى في بعد واحد( من كتاب فيزياء  

 هجري( بثانوية الموهوبات بجدة. 1443العام الدراسي)

  ً : تصميم اختبار تحصيلي مقنن بهدف تطبيقه على طالب عينة البحث لقياس فاعلية دمج الميول في التدريس، ثانيا

واختبار فروض البحث واإلجابة عن تساؤالته، وقد تم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي واالختبار البعدي على طالب 

ر وللتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة معامل  العينتين االستطالعية والتجريبية، وحساب صدق وثبات االختبا

، وقامت الباحثة باالختيار العشوائي لمجموع الفقرات   Gutman split-half reliabilityالتجزئة النصفية لجوتمان  

 (. 2وذلك لضمان ضبط التحيز وللوصول إلى درجة ثبات ذات موثوقية أعلى، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول ) 

 اً: تحديد نوع مفردات االختبار التحصيلي لمقرر الفيزياء: ثالث

من   لكل مستوى  االختبار  متعدد وروعي شمولية  من  اختيار  أسئلة  في شكل  االختبار  مفردات  الباحثة بصياغة  قامت 

ل حتى يمكنها قياس كل جوانب المحتوى العلمي لمواضيع االختبار التحصيلي للفصلبلوم  مستويات األهداف المعرفية  

 مسارات للصف األول ثانوي.  1األول والثاني والثالث والرابع من مقرر فيزياء 

رابعاً: قامت الباحثة بعرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من المحكمين من المتخصصين في علم الفيزياء 

 كمشرفة المادة ومعلمات الفيزياء وطلب منهم ابداء الراي حول ما يلي: 

 1ردات أسئلة االختبار التحصيلي بموضوعات الفصول األول والثاني والثالث والرابع بمقرر فيزياء  مدى ارتباط مف •

 مسارات للمرحلة الثانوية. 

 مدى مالئمة الصياغة العلمية لمفردات االختبار التحصيلي لمقرر الفيزياء لمستوى طالبات الصف األول ثانوي.  •

 فصول المقرر )القياس والحركة والقوى في بعد واحد(. مدى وضوح وشمولية أسئلة االختبار لموضوعات  •

 مراعاة أن يقيس السؤال الهدف الذي وضع لقياسه.  •

 مراعاة البساطة والوضوح في اللغة المستخدمة. •

 وفي ضوء آراء المحكمين تم حصر التعديالت واالضافات والمقترحات وقامت الباحثة بتعديلها. 
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سبية لموضوعات فصل )القياس، الحركة، القوى في بعد واحد( بناء على عدد خامساً: تصميم جدول يوضح األهمية الن

 الصفحات والحصص التي يشغلها كل موضوع. 

عدد  اسم الموضوع  م 

 الصفحات 

عدد  النسبة% 

 الحصص 

 النسبة % 

 15.8 3 9.2 6 القياس  1

  -منحنى )الموقع  2

 الزمن(

5 7.7 2 10.5 

 10.5 2 10.8 7 السرعة المتجهة  3

 10.5 2 16.9 11 التسارع  4

 15.8 3 13.8 9 الحركة بتسارع ثابت  5

 15.8 3 15.4 10 القوة والحركة   6

 10.5 2 10.8 7 استخدام قوانين نيوتن  7

 10.5 2 15.4 10 قوى التأثير المتبادل  8

 اجراءات البحث فيما يتعلق ببناء األداة اختبارات الصدق لها

 والصعوبة من اختبار العينة االستطالعية: إيجاد معامل السهولة 

 تم حساب معامالت السهولة لكل مفردة من مفردات االختبار على حدة باستخدام المعادلة التالية: 

  معامل الصعوبة = 
  عدد الطلبات  الذين  أجابوا  عن الفقرة  إجابة  خاطئة 

عدد الطلبات  الذين  حاولوا  اإلجابة 
   ×100 

 . مما يشير الى أن معامل السهولة والصعوبة كانت جيدة.63-37ة ف االختبار ما بين  ولقد تراوحت معامل السهول 

 معامل الصعوبة  معامل السهولة  رقم السؤال

1 30.77 69.23 

2 30.77 69.23 

3 7.69 92.31 

4 7.69 92.31 

5 23.08 76.92 

6 7.69 92.31 

7 7.69 92.31 

8 7.69 92.31 

9 7.69 92.31 

10 61.54 38.46 

 %63.11 % 36.89 المعدل العام

 حساب معامل التمييز:  
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 (: يوضح معامالت التمييز لبنود االختبار 1جدول )

يشير معامل التمييز إلى قدرة المفردة على التمييز بين المجموعتين العليا والدنيا، وهذا يعني صدق المفردة في 

في   الدقة  االختبار وهي  وقامت تحقيق وظيفتها في  التحصيل،  والضعاف في مستوى  المتفوقات  الطالبات  بين  التمييز 

 ( من الطالبات، إلى مجموعتين على النحو التالي: 19الباحثة بتقسيم عينة الدراسة االستطالعية والبالغ عددها )

الطالبات، وهي المجموعة  ( من  10%( من إجمالي العينة االستطالعية، وعددها ) 53المجموعة األولى، وتمثل ما نسبته ) 

( من الطالبات، وهي  9%( من إجمالي العينة االستطالعية، وعددها ) 47العليا، اما المجموعة الثانية وتمثل ما نسبته ) 

 المجموعة الدنيا. 

 (: يوضح معامالت التمييز لبنود االختبار 1جدول )

 التمييز معامل  المجموعة العليا  المجموعة الدنيا  رقم السؤال

1 0 6 0.63 

2 4 7 0.32 

3 10 10 0 

4 10 10 0 

5 9 10 0.11 

6 7 10 0.32 

7 6 10 0.42 

8 7 10 0.32 

9 10 10 0 

10 10 10 0 

 21. المتوسط العام 

لديه القدرة ، مما يدل أن االمتحان  تعتبر جيدة . وهي نسبة21( أن معامل التمييز لالختبار بلغت  1يالحظ من الجدول رقم ) 

 على تمييز الطالب الجيد من الضعيف.

 : ثبات االمتحان

وللتحقق من ثبات درجات االمتحان، تم حساب ثبات االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل الثبات معامل التجزئة  

( لدرجات االمتحان ككل، لكي نحصل على درجة كلية تعبر عن  (Gutman split-half reliabilityالنصفية لجوتمان  

واحد الصحيح، فإذا لم يكن هناك ثبات في درجات االمتحان  درجة ثبات األداة، والتي تأخذ قيماً تتراوح بين الصفر وال

فإن قيمة المعامل تساوي صفر، وعلى العكس إذا كان هناك ثبات في درجات االمتحان فإن قيمة المعامل تساوي الواحد 
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نتائج العينة  ، مما يعني إمكانية تعميم  االمتحانالصحيح، حيث أن زيادة قيمة المعامل تعني زيادة مصداقية وثبات درجات  

 على مجتمع الدراسة.

لجوتمان   النصفية  التجزئة  معامل  الباحثة  استخدمت  االختبار  ثبات  من   Gutman split-halfوللتحقق 

reliability،    وقامت الباحثة باالختيار العشوائي لمجموع الفقرات وذلك لضمان ضبط التحيز وللوصول إلى درجة ثبات

 (: 2ج كما يوضحها الجدول )ذات موثوقية أعلى، وجاءت النتائ 

 (: يوضح معامالت ثبات معامل التجزئة النصفية لالختبار 2جدول )

 عدد البنود  فقرات االختبار 
معامل ثبات التجزئة  

 النصفية 

 0.328 5 النصف األول  اختبارمعامل 

 0.513 5 النصف الثاني  اختبارمعامل 

 0.349 10 معامل الثبات الكلي

( يتضح أن قيمة معامالت الثبات التجزئة النصفية لجوتمان لجميع فقرات 2من خالل النتائج الموضحة في الجدول ) 

  Cronbach and Shavelson (2004) .وهي نسبة ثبات جيدة، فبحسب  (  0.889االختبار لجميع فقرات االختبار )

. مقبولة، يتبين من الجدول  7. فإن نسبة الثبات جيدة، ≥8وعندما تكون ≥,. فإن نسبة الثبات ممتازة،  9أن معامل الثبات ≥

 , وهي مستوى أقل من نسبة الثبات المقبولة. 0349( أن قيم معامالت الثبات لعبارات االمتحان هي . 1رقم )

 حساب صدق االتساق الداخلي لالختبار: 

بعد التأكد من الصدق الظاهري لعبارات االمتحان، قامت الباحثة باختبار صدق االتساق الداخلي لالمتحان، وذلك 

بقصد التعرف على مدى التجانس الداخلي ألداة الدراسة )االمتحان( بحساب معامالت ارتباط )بيرسون( بين كل فقرة مع 

 نهما، درجة االمتحان كامال، وكذلك لمعرفة مدى الترابط بي 

 (: معامالت االرتباط بين نصفي االمتحان والدرجة الكلية لالمتحان 3جدول )

معامل االرتباط   م 

 باالختبار ككل

 معامل االرتباط باالختبار ككل م 

1 0.236 6 0.187 

2 0.300 7 .603** 

3 .497** 8 .575** 

4 .318* 9 .510** 

5 .557** 10 .547** 

 ,. 05فأقل،*   0.01** دالة عند مستوى 

(؛ ما عدا العبارة 0.01( أن جميع أغلب معامالت االرتباط داله إحصائيًّا عند مستوى )3يتبين من الجدول رقم )

على معامل ارتباط موجب، وبالرغم    6،  2،  1, فيما لم تحصل العبارات  05والتي حصلت على معامل ارتباط عند    3

ى المتوسط العام لالمتحان، مما يشير إلى وجود عالقة ارتباط قوية فقرات االمتحان مع الدرجة من ذلك فال يؤثران عل

 ً  وضع لما الكلية لالمتحان وهذا يعطي داللة على ارتفاع االتساق الداخلي لالمتحان مما يدل أن االمتحان يعدّ صادقا

 نتائج الدراسة الحالية.  الدراسة؛ مما يؤكد إمكانية االعتماد على من الهدف لقياسه، ويحقق



182 

 

 اإلحصائية   واألساليب تحليل البيانات  

في الدراسة الحالية تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية باستخدام الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية  

SPSS  :كالتالي 

 أوالً: للتأكد من صدق وثبات االمتحان المستخدمة في الدراسة الحالية تم استخدام: 

 اق الداخلي لالمتحان.للتأكد من صدق االتس Pearson Correlationبيرسون  معامل ارتباط   -1

 للتأكد من ثبات االمتحان.  Gutman split-half reliabilityمعامل ثبات التجزئة النصفية  -2

 عن أسئلة الدراسة تم استخدام:  ولإلجابة

 : Std. Deviationواالنحرافات المعيارية  Mean.اإلحصاء الوصفي: المتوسطات الحسابية  1

 Paired- Sample T-Test. االمتحان التائي ذو العينة المترابطة 2

 d . معادلة كوهن لحساب حجم األثر.3

 نتائج البحث وتفسيرها ومناقشتها 

إجابة السؤال األول: ما دور توظيف الميول في تدريس الفيزياء في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات 

 الصف األول ثانوي مسارات؟ 

تتضمن   التي  الفيزياء  مشاريع  في  الميول  توظيف  دور  من  بالتحقق  الباحثة  قامت  األول،  الدراسة  سؤال  عن  لإلجابة 

الوحدات التالية )القياس ودراسة الحركة والقوى في بعد واحد( لطالبات الصف األول ثانوي مسارات، وذلك بالتأكد من 

ات هذه الدروس ومعرفة تنمية التحصيل الدراسي من خالل أداء  نتائج تعريض الطالبات الختبار قبلي وبعدي في مهار

ولقد قامت الباحثة بالتأكد من التوزيع الطبيعي الطالبات في االمتحان البعدي بالمقارنة مع أدائهن في االمتحان القبلي.  

ا  قيمة  إيجاد  الحسابي وذلك من خالل  الوسط  اعتداليا حول  إذا كانت موزعة توزيعا    skewnessاللتواء  للبيانات وما 

, وهو قيمة  2.26, فيما بلغت قيمة التفرطح  126- وقد بلغت قيمة االلتواء  الخاص بالتحقق من التوزيع الطبيعي للبيانات،  

أن قيم التوزيع الطبيعي يجب    Kline،( حيث يشير Kline, 2005وهي قيمة ال تقع ضمن التوزيع االعتدالي للبيانات )

ذلك فإننا نقبل الفرضية البديلة القائلة من إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ،وبناء على ذلك  ول  -.3- 3أن تكون ما بين . 

، كما أن كبر  Paired-sample t-testاختبار االمتحان التائي ذو العينة المرتبطة فإن األسلوب اإلحصائي المناسب هو 

 طة هو األنسب لعمل التحليل اإلحصائي. ( يجعل اختيار التائي ذو العينة المرتب30حجم العينة )أكبر من 

ولإلجابة عن سؤال الدراسة، استخدمت الباحثة اإلحصاء الوصفي )والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية( كما 

استخدمت اإلحصاء االستداللي للمقارنة بين أداء مجموعتي الدراسة من خالل استخدام امتحان التائي ذو العينة المرتبطة  

( يوضح اإلحصاء 4الحرية، كما تم احتساب معامل حجم األثر لمعرفة حجم الداللة اإلحصائية، والجدول رقم )   ودرجة

 الوصفي 
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 ( االحصاء الوصفي لالمتحان التحصيلي 4جدول رقم )

 االنحراف المعياري  المتوسط  عدد العينة  االمتحان 

 القبلي 

38 

12.63 3.92 

 2.32 18.42 البعدي

 ( يوضح أداء المجموعتين في االختبار التحصيلي.  1والشكل رقم ) 

 

 ( أداء العينة في االختبار التحصيلي 1شكل )

التائي للعينة المترابطة، والجدول رقم ) الباحثة امتحان  دالة إحصائيا، فقد استخدمت  (  5وللتحقق ما إذا كانت الفروق 

 يوضح ذلك.

 للعينة المترابطة امتحان التائي ( نتيجة 5جدول )

لتدخل؛ أداء الطالبات في االمتحان التحصيلي وفقا لزمن ا
قبلي وبعدي

القبلي البعدي

االختبار  

 التحصيلي 

المجموعة  

 التجريبية 

عدد 

 الطالبات 

متوسط  

 الدرجات

االنحراف  

 المعياري 

قيمة 

 )ت(

درجات 

 الحرية 

مستوي  

 الداللة

حجم  

 األثر 

 مستوى المعرفة

  

التطبيق 

 القبلي 
38 

12.63 3.92 
-8.87 

 

37 

 

0.000 * 

 دالة

1.42 

التطبيق 

 البعدي
18.42 2.32 
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, مما  05( وأن مستوى الداللة أقل من  t=8.87( أن قيمة اختبار العينة المترابطة هو )5يتضح من الجدول رقم )

يشير أن مستوى تحصيل المجموعة التجريبية في االمتحان البعدي كان أعلى من مستوى التحصيل في االمتحان القبلي  

ولمعرفة لعامل المستقل وهو توظيف الميول في مشاريع الفيزياء.  ، وهذه الفروق دالة إحصائياً ،وهذا يدل على مدى تأثير ا

حجم الداللة اإلحصائية قامت الباحثة باحتساب معامل حجم األثر، وحجم األثر هو أداة إحصائية مقننة تستخدم لمعرف 

قيمة   ويختلف عن  أكثر,  أو  بين مجموعتين  الفروق  بين     αبأن    αحجم  إحصائيا  دالة  فروقاً  هنالك  كان  إذا  ما  تحدد 

مجموعتين أو أكثر نتيجة لتداخل العامل المستقل فيما يختص حجم األثر بمعرفة حجم هذه الفروق، وطبقا ل سوليفان  

نة  ليست كافية وذلك لتنوع العينة ذات الحجم الكبير ويلعب حجم العي   αفإن قيمة    Sullivan and Feinn (2012)وفينن  

فإن    Cohen (1994)ووفقا لكوهن (. 280دورا كبيرا في الداللة اإلحصائية فيما حجم األثر ال بتأثر بحجم العينة )ص 

 حجم األثر عندما تكون قيمته من: 

 , يكون صغيرا 04  <.,2منإذا كان 

 ., يكون متوسطا 8  <.,06

 ., فأكثر. فأكثر يكون عاليا 8

( مما يشير إلى أن هنالك حجم تأثير عالي للعامل d =1.42للدراسة الحالية هو ) وكانت قيمة معامل حجم األثر  

يدل على مدى تأثير العامل المستقل وهو توظيف الميول في مشاريع الفيزياء على تنمية التحصيل  وهذا  المستقل وهو  

بات في تدريس الفيزياء في رفع الدراسي في الفيزياء. ولذا فإننا نؤيد الفرضية القائلة بوجود دور لتوظيف ميول الطال

 مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول ثانوي. 

 إجابة السؤال الثاني: ما دور المجاالت المنوعة لميول الطالبات في تنفيذ مشاريع الفيزياء؟  

مسارات   1ء  لإلجابة عن سؤال البحث الثاني ولمعرفة إلى أي مدى تم توظيف ميول الطالبات في تنفيذ مشاريع فيزيا

تقيس   والتي  المالحظة  البيانات من خالل بطاقة  الباحثة بجمع  الثانوي، قامت  مؤشرات   3الطالبات الصف األول 

 رئيسية على النحو التالي: 

 تنفذ الطالبة الواجبات أو المهام أو المشاريع المكلفة بها بطريقة تتوافق مع ميولها واهتمامها.  أ

 مها في المهام التي تعتمد على حل المشكالت واالستنتاج والتقصي بطريقة جيدة.توظف الطالبة ميولها واهتما  ب 

بطريقة   ج لها  قدمت  إذا  المعلمة  تقدمها  التي  والمعارف  للمعلومات  وبشكل ملحوظ  الطالبة وتنصت جيدا  تستمع 

 تتناسب مع ميولها واهتماماتها 

لحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية كما وقد استخدمت الباحثة االحصاء الوصفي المتمثل بالمتوسطات ا

 (. 2( والشكل )6هو في موضح في الجدول رقم )

 ( اإلحصاء الوصفي لبطاقة المالحظة 6جدول رقم )

 المؤشر

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 % المعياري 

 77.5 0.47 2.33 مؤشر أ

 52.5 0.74 1.58 مؤشر ب 

 55.83 0.69 1.68 مؤشر ج 
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 ( اإلحصاء الوصفي لبطاقة المالحظة 2الشكل )

( أن مؤشر أ والذي ينص على تنفذ الطالبة الواجبات او المهام او   2( والشكل رقم )  6يتضح من الجدول رقم )  

وانحراف معياري   2.33المشاريع المكلفة بها طريقة تتوافق مع ميولها واهتمامها قد حصل على متوسط حسابي   

لذي ينص على )توظف الطالبة ميولها واهتمامها ، فيما بلغ قيمة مؤشر )ب( وا٪77.5, ونسبة مئوية مقدارها   47

  1.58في المهام التي تعتمد على حل المشكالت واالستنتاج والتقصي بطريقة جيدة( حصل على متوسط حسابي   

مقدارها    74وانحراف معياري   مئوية  ونسبة  المؤشر )ج( على متوسط حسابي   52.5٪,  فيما حصل   ،1.86  

 . ٪55.83ية مقدارها   , ونسبة مئو69وانحراف معياري  

(، أن المؤشر أ والذي ينص على )تنفذ الطالبة الواجبات أو المهام أو المشاريع  2( والشكل )6يتضح من الجدول )

المكلفة بها بطريقة تتوافق مع ميولها واهتمامها( هو األعلى مما يدل على أهمية تلبية رغبات وميول الطالبات والذي 

داخلية لهن مما يؤدي إلى تنامي اهتمام الطالبات بأداء المشاريع والتكاليف التي تتسق مع يساهم في خلق الدافعية ال

رغباتهن وهذا يساهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية بين الطالبات وبين الوحدات التعليمية. وتشير النتائج أن المؤشر 

شكالت واالستنتاج والتقصي بطريقة جيدة.( ب )توظف الطالبة ميولها واهتمامها في المهام التي تعتمد على حل الم

كان األقل نسبة مما يشير إلى أن مهارات التفكير العليا كاالستنباط والنقد والتقصي ال تزال غير مشجعة، مما يحتم  

على المعلمين تنمية هذه المهارات. أما المؤشر )ج( والذي ينص على )تستمع الطالبة وتنصت جيدا وبشكل ملحوظ  

والمعارف التي تقدمها المعلمة إذا قدمت لها بطريقة تتناسب مع ميولها واهتماماتها( مما يدل أن الطالبة للمعلومات  

طرائق  تنويع  بالمعلمين  يجدر  ولذا  واهتماماتها،  ميولها  مع  تتناسب  التي  الشيقة  التدريس  استراتيجية  مع  تتفاعل 

المثيرات والمحفزات السمعية وال بصرية التي تساهم في جذب اهتمام الطالبة للدروس التدريس الحديثة واستخدام 

 التعليمية. 

الرسم البياني لمؤشرات بطاقة المالحظة

مؤشر أ مؤشر ب مؤشر ج
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 : ما المجاالت المنوعة لميول الطالبات والتي يمكن توظيفها في تنفيذ مشاريع الفيزياء؟ 3سؤال الدراسة 

ركز لإلجابة على هذا السؤال تم تطبيق نظام مقياس الميول المهنية حيث تم اعداد المقياس من جهة مهنية متخصصة )الم

 الوطني للقياس والتقويم( بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية)هدف(. 

حيث يمكن تطبيق هذا المقياس على جميع فئات الطالب بما فيها طالب التعليم والتدريب بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم،  

ها والذي يمكن استهدافه من  ويتلخص دوره في مساعدة الطالب على التعرف على المسار التعليمي والمهني المناسب ل

قبل المعلم في توظيفه ودمجة في تعلم الطالب مما يكون له اثر إيجابي في دافعية تعلم الطالب وانسجامه وكذلك تجويد 

 نواتج التعلم من المشاريع ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

 التوصيات:

 : لتاليةفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات ا

 2030التركيز على أسلوب التعلم القائم على المشروعات وربطة بمحيط الطالب وواقع مجتمعهم ورؤية   .1

تنفيذ المشاريع لرفع مستوى   .2 أهمية رفع الكفايات التدريسية للمعلمين بتطبيق استراتيجيات دمج ميول الطالب في 

 التحصيل الدراسي للطالب.

بتضمين   .3 االهتمام  للطالب،  ضرورة  تدرس  التي  والمقررات  البرامج  ضمن  الطالب  واهتمامات  المهنية  الميول 

 وخاصة الفرق األولى، 

االهتمام بإعداد برامج وورش عمل لهم حول ميولهم المهنية، وكيفية استكشافها وتفعيلها في تنفيذ مشاريعهم المنهجية؛   .4

 يهم. ولما لها من أثر إيجابي في رفع مستوى التحصيل الدراسي لد 

 االهتمام بتنويع االستراتيجيات التعليمية التي تنمي مهارات القرن الواحد والعشرون لدى طالب التعليم العام  .5

 المقترحات: 

إجراء بحوث لقياس أثر توظيف ميول واهتمامات الطالبات على التحصيل الدراسي  لطالبات الصف األول ثانوي  .1

 في مواد أخرى غير الفيزياء.

ثلة تهدف الى معرفة أثر توظيف ميول واهتمامات الطالبات على التحصيل الدراسي  للطالبات في إجراء بحوث مما .2

 مراحل تعليمية أخرى. 

إجراء بحوث أخرى لمعرفة أثر توظيف الميول واالهتمامات في متغيرات أخرى تابعة مثل دافعية اإلنجاز لدى   .3

 الطالبات.

 

 

 

 

 

 



187 

 

 المراجع: 

أثر استراتيجية الفجوة المعلوماتية والرؤوس المرقمة والمشروعات على التحصيل في (.  2021داود، هالة اديب. ) -1

 . Journal of Surra Man Raa, 17.(68)مادة العلوم لطلبة الصف الخامس االبتدائي

التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة فاعلية استخدام المعامل االفتراضية في  (.  2020هزاع، هزاع عبد هللا. ) -2

 .الثانوية في مقرر الفيزياء بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية

أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل الدراسي في مادة الفيزياء لدى طالب (.  2020القرني، محمد. )  -3

 المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية.

أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم على المشروعات (.  2020صالحه سعيد محمد. )  &،.ي، ص. س. مالشمران -4

دراسات عربية في  . في تدريس الفيزياء على تنمية مهارات القرن الواحد والعشرون لدى طالبات الصف األول الثانوي

 . 170- 151(، 124) 124التربية وعلم النفس، 

 .عالقة الميول المهنية بمستوى الطموح لدى طلبة سنة ثالثة ليسانس لقسم العلوم االجتماعية(.  2019منصر، كريمة. ) -5

 .الميول المهنية كأحد سبل الوصول إلى السلوك اإلبداعي(. 2011ميسون، سميرة. )  -6

7- ( سمر.  واألم(.  2009الشين،  الذاتي  التنظيم  مهارات  تنمية  في  المشروعات  على  القائم  التعلم  نموذج  داء فاعلية 

- 135. ص  151األكاديمي في الرياضيات، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، العدد  

671. 

 األجنبية:  المراجع

Hagay, Galit & Baram Tsabari, Ayelet. (2015). A Strategy for Incorporating Students' 

Interests into the High-School Science Classroom. Journal of Research in Science Teaching. 

52. 10.1002/tea.21228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

 درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية 

 لدى معلمات المرحلة المتوسطة والثانوية في تعليم منطقة الجوف

The Degree of Interest of Female Supervisors for Enhancing Creative Education among 
Female Teachers in Middle And Secondary School, Al Jawf Administration 

 وحدة تطوير المدارس )مشرفة موهوبات سابقاً(  مشرفة في  -إدارة التعليم بمنطقة الجوف  -بنت ثامر المسعود   ءأ.بسما 

Email: bjbj88@hotmail.com 

 :الملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية في  

( معلمة من معلمات المرحلة 52تعليم الجوف، اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )منطقة  

الثانوية في منطقة تعليم الجوف، حيث طبقت أداة االستبانة عليهن بعد التأكد من صدقها وثباتها، وأهم ما توصلت إليه 

ت بتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية في منطقة  الدراسة من نتائج أن درجة اهتمام المشرفات التربويا

، وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بضرورة التنسيق  ٪84.3تعليم الجوف جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد 

ت  التربويات وفق معايير تربوية  التربية والتعليم ومدراء المدارس الختيار المشرفات  تضمن تعزيز التربية  بين وزارة 

 اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية. 

 المشرفات التربويات، التربية اإلبداعية.  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

The study aimed to determine the degree of interest of female educational supervisors in 

promoting creative education among secondary school female teachers in Al-Jawf 

Education District, the researcher adopted the descriptive analytical approach, and the 

sample consisted of (52) female secondary school teachers in Al-Jawf Education District, 

Where the questionnaire tool was applied to them after verifying its validity and reliability, 

and the most important findings of the study are that the degree of interest of educational 

supervisors in promoting creative education among secondary school teachers in Al-Jawf 

education area came to a very large degree, with a support rate of 84.3%, in light of the 

results of the study, the researcher recommended the necessity of coordination between 

the Ministry of Education and school principals to select educational supervisors according 

to educational standards that include promoting creative education for secondary school 

teachers. 

Keywords: Educational supervisors, Creative education. 
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 مقدمة: 

التعليم،   عناصر  جميع  على  تأثيراته  بسبب  التعليمية،  العملية  لتحسين  الفعالة  األداة  التربوي  اإلشراف  فاإلشراف يعد 

التربوي يقدم خدمة تربوية؛ ألن المشرف التربوي يستهدف مساعدة المعلم و"المدير" وإرشاده في تربية وتعليم الطالب. 

ويعتبر اإلشراف التربوي خدمة تعاونية، ألنه يساهم فيها المشرفون والمعلمون ومديرو المدارس والعاملون في المدرسة 

والثقة المتبادلة فتكون عالقة المشرف بالمدرس والطالب عالقة تتيح لهما حرية    والطالب في جو من التعاون والعطف

التصرف واالبتكار بما يحقق الفائدة المرجوة من عملية اإلشراف، وتعد المشرفة التربوية هي المخططة والمنفذة لعملية 

وحاجات التربية الحديثة التي تنظر اإلشراف والموجهة لنتائجه المدرسية، فقد تطور دورها لينسجم مع تغيرات العصر  

إلى المشرفة التربوية على أنها "قائده تسعى إلى تحسين العملية التعليمية التعلمية وتعمل على تطويرها،  لذلك ينبغي على  

  المشرفة التربوية أن تعي األهداف التي يسعى اإلشراف التربوي إلى تحقيقها والتي تعينها على إدراك مهمتها ومساعدتها 

 (. 326، ص 2020على القيام بها على أكمل وجه، بما يخدم أهداف العملية التعليمية )دلهم، 

وقد أصبحت قضية )التربية اإلبداعية( لدى األفراد بصفة عامة، ولدى طالب المدارس بصفة خاصة أحد أهم األهداف 

التعليمية في المدارس، فالتعليم هو سبيل األمم إلى  التربوية الهامة التي تسعى المجتمعات إلى تحقيقها من خالل برامجها 

اإلبداع   من  القرن  هذا  حاجات  مجال  في  عديدة  مناقشات  انبثقت  وقد  المستقبل.  نحو  األجيال  ومعبر  واإلبداع،  التقدم 

م العام عموماً  والمبدعين، وفي االستراتيجيات التعليمية والتدريسية الالزمة للتربية اإلبداعية بين الطالب في مدارس التعلي

وطالب المرحلة الثانوية خصوصاً. وهذا ما يفرض على المعلم أن يكون مبدعاً، قادراً على توفير بيئة االتصال الصفية 

اآلمنة والمحفزة، التي تجعل الطالب ال يتردد في عرض رأيه والتعبير عنه دون قلق أو تردد أو خوف وتمكنه من التخيل  

شاهد، إلضافة معان جديدة، فضالً عن إتاحة البيئة للطالب إظهار اهتمامه بوجهات نظر زمالئه والتأمل لما يقرأ ويسمع وي

ومشاركتهم المتنوعة، مع التركيز على الجوهر ال المظهر، وعلى النوعية ال على األشخاص، وعدم التسرع في إصدار 

 (. 391، ص 2016األحكام )الهمص، 

 مصطلحات الدراسة:

المعلمة التي يتم تعيينها في وزارة والتعليم، بناء على ترشيحها من قبل إدارة التعليم؛ لإلشراف هي    المشرفة التربوية:

 (. 36، ص 2022على المعلمات بهدف تحسين العملية التعليمية التعلمية وتطويرها )المالكي، 

التربوي: للمعلم  اإلشراف  المستمر  النمو  تبذل الستشارة وتنسيق وتوجيه  التي  المجهودات  المدرسة فرادى هي  ين في 

ومجموعات وذلك لكي يفهموا وظائف التعليم فهما أحسن ويؤدوها بصورة أكثر فاعلية حتى يصبحوا أكثر قدرة على  

،  2018استثارة وتوجيه النمو المستمر لكل تلميذ نحو المشاركة األكيدة في بناء المجتمع الديمقراطي الحديث )عبد هللا،  

 (. 246ص 

هي عملية تغذية وتنمية الخيال مما يسمح ويساعد في التفكير بشكل مختلف، ليكون الفرد قادراً على   التربية اإلبداعية:

التفكير بشكل خالق وإبداعي مما يساعد على االبتكار، وحل المشكالت، وخلق األفكار والتواصل   تدريب العقل على 

 (.3712، ص 2021بطرق جديدة )حسانين، 

 مشكلة الدراسة: 

بشكله الحالي في منطقة الجوف غير كاف لتطوير مهارات التربية اإلبداعية، وتنميتها عند التالميذ ويرجع ذلك إن التعليم  

لبعض المشكالت التي يعاني منها معلم المدرسة الثانوية داخل حجرة الدراسة منها التهوية واالضاءة والفروق الفردية 
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ال واالجتماعية  االقتصادية  والعوامل  التالميذ  تحقيق  بين  على  يؤثر  وغيرها  المشكالت  هذه  وكل  المجتمع  بها  يمر  تي 

والتربية   التعليمي.  المنهج  من  كجزء  المدارس  في  اإلبداعية  والتربية  اإلبداع  مهارات  تنمية  وعلى  التعليمية  األهداف 

القادر على القيام اإلبداعية تتطلب وجود المشرف التربوي الكفء المؤهل والمدرب، والقادر على اكتشاف المعلم الكفء  

بدوره في اكتشاف الطالب المبدعين وتوفير الرعاية التربوية الالزمة والمناسبة لهم، وإثراء بيئتهم التعليمية بالخبرات 

وللمعلم دور في تربية اإلبداع لدى  التي تساعد على تهيئة أفضل الظروف لتنمية إبداعهم وقدراتهم إلى أقصى حد ممكن.

انوية ألن النتائج المتحققة من تطبيق أي برنامج يغذي التربية اإلبداعية تتوقف بدرجة كبيرة على نوعية  الطلبة المرحلة الث

التعليم الذي يمارسه المعلم داخل الفصل. وذلك يتطلب من المشرف التربوي تنشئة اتجاه إيجابي لإلبداعية عند المعلم  

يتصل بهم ويتفاعل معهم كل يوم ويؤثر فيهم، وبذلك نضمن    حتى يصير مقتنعاً بممارسة هذا السلوك مع طالبه، الذين

إلى حد بعيد أن العائد من العملية التعليمية سيكون إيجابياً في اتجاه المستقبل األفضل من خالل جيل قادر على أن يسلك 

وأصبح التعليم المدرسي   السلوك. ولكن ال يزال النظام التعليمي في الجوف غير قادر على تلبية متطلبات التربية اإلبداعية،

يقدم العلم كأمر وليس كنتاج لجهد إبداعي إلنجاز شيء ما؛ بل ال يسمح بتطور دور معلم المدرسة الثانوية لتحقيق التربية  

 (. 484، ص 2017اإلبداعية )السالموني، 

 وتأسيساً على ما سبق، يمكن تحديد مشكلة الدراسة وفقاً للتساؤل التالي: 

 اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف؟ما درجة 

 ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية: 

ما درجة اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل والمتطلبات الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية في منطقة تعليم   .1

 الجوف؟ 

جة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات المرحلة الثانوية أكاديمياً على التربية اإلبداعية في منطقة  ما در .2

 تعليم الجوف؟ 

 أهداف الدراسة:

الهدف الرئيس للدراسة: تحديد درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية  

 تعليم الجوف. في منطقة  

 ويتفرع عن ذلك األهداف الفرعية التالية: 

تحديد درجة اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل والمتطلبات الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية في منطقة   .1

 تعليم الجوف. 

بية اإلبداعية في منطقة تحديد درجة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات المرحلة الثانوية أكاديمياً على التر .2

 تعليم الجوف. 

 أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية عملية اإلشراف التربوي كأحد العناصر الهامة في منظومة التعليم وأحد آليات ضمان  ⮚

شرفون تنفيذ المهام الوظيفية واألكاديمية داخل المدرسة بشكل فعال، وانطالقاً من الدور الفاعل الذي يضطلع به الم
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التربويون كونهم األكثر التصاقاً بالنمو المهني للمعلمين، ودرها البارز في تعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات 

 المرحلة الثانوية. 

وتبرز أهمية الدراسة في أهمية المرحلة العمرية التي تبحثها الدراسة وهي المرحلة الثانوية لما يتمتعون به طالب  ⮚

الثانوية من حماسة، وذكاء العقل، وحب المغامرة والتجديد، والتطلع دائماً إلى كل جديد، والحرص على المرحلة 

حسن تربيتهم هنا واجب علينا أن نربي شبابنا على التربية اإلبداعية المرنة التي تعلمهم كيف يتعلمون وماذا 

 يتعلمون؟ وكيف يضعون بصمتهم على الدنيا فيضيفون ويبدعون. 

د في تقديم التوصيات الالزمة لوزارة التعليم للتغلب على المعوقات التي تواجه اإلشراف التربوي وذلك  قد تفي ⮚

 لتطوير عملية اإلشراف، والعمل على توفير األدوات الالزمة لتحقيق أهدافه.

ج مالئمة قد تفيد المشرفين والمشرفات التربويات لوضع نماذج لعملية اإلشراف التربوي بحيث تكون هذه النماذ  ⮚

 لتعزيز التربية اإلبداعية وتدريب معلمات المرحلة الثانوية على آليات تنفيذها. 

 فتح آفاقاً أمام الباحثين ألبحاث مستقبلية تتناول مجاالت مختلفة تتعلق بالتربية اإلبداعية، واإلشراف التربوي. ⮚

 مصادر المعلومات: 

 بانة الموزعة على أفراد العينة.مصادر أولية: البيانات المتحصل عليها من خالل االست  ●

مصادر ثانوية: الكتب والدوريات والمجالت العلمية المحكمة، والتقارير الصادرة عن الجهات ذات الصلة   ●

 بموضوع الدراسة.

أداة الدراسة: اعتمد البحث على االستبانة كأداة لجمع البيانات، تم تصميمها باالعتماد على الدراسات السابقة،  ●

/ من أجل تحليل البيانات المتحصل عليها 25إصدار / SPSSوتوزيعها على أفراد العينة، ومن ثم استخدام برنامج 

 واختبار الفرضيات.

 حدود الدراسة:

 .2022الزمنية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل العام الحدود  ●

 الحدود المكانية: تم تطبيق هذه الدراسة في مدارس محافظة الجوف.  ●

الحدود الموضوعية: ستقتصر الدراسة الحالية على تحديد درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية   ●

 م الجوف.اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعلي 

 الحدود البشرية: معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف  ●

 الدراسات السابقة: 

 الدراسات العربية: 

( بعنوان: االحتياجات التدريبية للمشرفات التربويات بمكاتب التعليم بمنطقة عسير لتطبيق  2022_ دراسة )آل مداوي،  1

 اإلشراف التربوي. برنامج الفصول االفتراضية في 

لتطبيق   بمنطقة عسير  التعليم  بمكاتب  التربويات  للمشرفات  التدريبية  إلى االحتياجات  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت هذه 

التربوي من وجهة نظرهم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي،  برنامج الفصول االفتراضية في اإلشراف 

النتائج   إلى  الدراسة  التدريبية  وتوصلت  العينة في جميع االحتياجات  أفراد  إجابات  يوجد فروق بين متوسطات  التالية: 

(، وال يوجد فروق بين متوسطات  2,  83–5,152بمستوى عالي من )موافق وغير موافق(، وبوزن نسبي يتراوح ما بين )
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المؤهل العلمي، والدورات التدريبية في استجاباتهم حول تقديرهم الحتياجاتهم التدريبية تبعاً لمتغيرات سنوات الخدمة، و

 مجال التقنيات الحديثة. 

القادر،  2 وعبد  )رحومة  دراسة  يراها  2022_  كما  األساسي  التعليم  بمرحلة  التربوي  اإلشراف  بعنوان: صعوبات   )

 المفتشون التربويون بمدينة زليتن. 

م األساسي كما يراها المفتشون التربويون  هدفت الدراسة إلى التعرف على صعوبات اإلشراف التربوي بمرحلة التعلي

بمدينة زليتن وطرق التغلب عليها وكذلك التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين صعوبات اإلشراف التربوي 

عند المفتشين التي تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت 

النتائج التالية: أن أكبر صعوبات المفتشين التربويين هي المتعلقة بالنمو المهني، وكانت أكثر الصعوبات في  الدراسة إلى 

التدريبية للمعلمين من أكثر الصعوبات  التربوي المتميز، كما تعد قلة الدورات  هذا الجانب هي:  قلة الحوافز للمفتش 

صعوبات المتعلقة بمكتب التفتيش التربوي هي قلة الحوافز المادية، وبين  المتعلقة بالمعلمين، كما بين البحث أن من أكثر ال

البحث أن عدم تواصل المعلمين بالمفتش التربوي عبر االنترنت يعد من أكثر الصعوبات المتعلقة بالتواصل والعالقات 

≥ في صعوبات اإلشراف 0.05αاإلنسانية، كما تبين من البحث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 التربوي التي تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

( بعنوان: درجة ممارسة القيادة التربوية االبداعية لدى مديري المدارس االساسية الحكومية  2022_ دراسة )فريوان، 3

 من وجهة نظر المعلمين في لواء بني كنانة. 

رف على درجة ممارسة القيادة التربوية االبداعية، لدى مديري ومديرات المدارس األساسية،  هدفت هذه الدراسة إلى التع

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن استجابات أفراد العينة في مجال الشعور 

 ( بلغ  بمتوسط حسابي  ) 2.27بالمشكالت ككل  بلغ  تطبيق متوسطة، وتوصلت   .(،553(، وانحراف معياري  وبدرجة 

إلى عدم جود فروق ذات داللة إحصائية ) الخبرة في كل  α=  0.05الدراسة  أو سنوات  العلمي  المؤهل  ( تعزى ألثر 

الهيئة  أن  إلى  يشير  وهذا  االستجابة.  درجة  حول  اتفقوا  أنهم  إال  المستوى؛  فئات  اختالف  رغم  أي  الدراسة.  مجاالت 

التهم وخبراتهم لديهم ما يؤهلهم للتعرف على مقدرة القيادة على توليد األفكار االبداعية في التدريسية وان اختلفت مؤه 

االدارة. فهم يتشابهون في جميع الظروف مما ينعكس حول توحيد تقديراتهم. وجاءت استجابات أفراد العينة في مجال  

وبدرجة تطبيق متوسطة. وقد يعزى ذلك   .(،549(، وانحراف معياري بلغ ) 2.30المرونة ككل بمتوسط الحسابي بلغ )

تنمية الذات والرقي  الثقافي واالجتماعي من أجل  القراءة واالنفتاح  إلى الحاجة إلى امتالك المرونة الفكرية من خالل 

 بالعملية التعليمية التعلمية. 

وآخرون،  4 )الدالي  دراسة  اإلبدا2022_  التربية  تحقيق  في  المدرسية  األنشطة  دور  بعنوان:  المرحلة  (  لتالميذ  عية 

 اإلعدادية. 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على األنشطة المدرسية ودورها في تنمية التربية اإلبداعية لتالميذ المرحلة اإلعدادية. 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: أن التربية اإلبداعية هي الطريق  

مثل الستغالل الطاقات البشرية وتوجيهها نحو اإلبداع واالبتكار، وأن المدرسة هي المؤسسة التربوية النظامية التي األ

يبدأ فيها االهتمام بالتربية اإلبداعية واكتشاف المواهب عن طريق المشاركة في األنشطة المدرسية بأنواعها المختلفة.  

الت  المدرسية على رفع مستوى  المحيطة.  تعمل األنشطة  البيئة  للتلميذ مما يزيد من مهاراته وتفاعله مع  فكير اإلبداعي 

والمنصات  االفتراضية  الفصول  مع  جنب  إلى  جنبًا  االلكترونية  األنشطة  تفعيل  في  الشديد  القصور  الدراسة  أظهرت 
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توصلت إليها الدراسة أيضاً   التعليمية بعد تعليق الدراسة ألكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا. من أهم النتائج التي

أن بعض القائمين على العملية التعليمية ال يدركون أهمية األنشطة وأثرها على التحصيل واإلبداع. تبين من الدراسة أن  

تطوير األنشطة المدرسية واالرتقاء بها يتطلب وجود بيئة مدرسية توفر لمنسوبيها الراحة المادية والنفسية، مع وجود  

ينمي الجوانب المعرفية والمهارية واإلبداعية لدى التالميذ، وطرق تدريس مبدعة، وإدارة مدرسية متميزة   منهج متكامل

 تتمتع بقيادة واعية. 

 ( بعنوان: واقع التربية اإلبداعية لمعلمي المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء.2020_ دراسة )المجالي، 5

و الكشف عن  إلى  الدراسة  هذه  الزرقاء،  هدفت  محافظة  في  الحكومية  الثانوية  المدارس  لمعلمي  اإلبداعية  التربية  اقع 

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: أن واقع التربية اإلبداعية لدى معلمي المرحلة 

رتفعة, وأظهرت النتائج وجود فروق ذات  الثانوية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت بدرجة م

الداللة   الجنس ولصالح  0.05αداللة إحصائية عند مستوى  لمتغير  تبعاً  اإلبداعية  التربية  لواقع  الكلية  الدرجة  ≥ على 

≥ على الدرجة الكلية لواقع 0.05αالذكور, كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 ة اإلبداعية لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. التربي

بعد االطالع على الدراسات السابقة، تعد الدراسة الحالية هي الدراسة األولى التي تتناول تحديد ما يميز الدراسة الحالية:  

 ت المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف.درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلما

 اإلشراف التربوي

 أسباب االهتمام باإلشراف التربوي في المملكة العربية السعودية: 

التعليم والتعلم وبيئتهما، وذلك من  التربوي الحديث في المملكة العربية السعودية إلى تحسين عمليتي  يسعى اإلشراف 

العوامل المؤثرة فيهما ومعالجة الصعوبات التي تواجههما وتطوير العملية التعليمية في ضوء أهداف خالل االرتقاء بجميع  

(. وتعد انطالقة االشراف التربوي بداية حقيقية نحو  2019سياسية التعليم بالمملكة العربية السعودية )عطية وآخرون،  

ثة، وانطالقاً من أدوار اإلشراف التربوي الهادف إلى تجويد  العطاء واإلبداع في كافة المجاالت والتوجهات التربوية الحدي

المنظومة التعليمية بكامل عناصرها وتطويرها، وإحداث التكامل بينها بما يكفل تحسين المخرجات النوعية لبيئات التعلم 

ارسة، والبنى التنظيمية  المختلفة، فقد برزت الحاجة إلى إعادة النظر في مجمل العمليات اإلشرافية على مستوى الفكر والمم

والهيكلية وتطويرها، ليتمكن المشرف من أداء رسالته في تطوير بيئات التعلم بكفاءة وفاعلية؛ كون اإلشراف التربوي  

البشرية   للموارد  العديد من وظائف اإلدارة من تخطيط وقيادة ورقابة وتنمية مستمرة  بين  تطبيقي يجمع ما  يُعد منهج 

 (. 75، ص 2020لوب مرن فيه ديناميكية خاصة وآفاق من الحرية واإلبداع معاً )شروم، والمادية والفنية بأس

 العوامل المؤثرة في اإلشراف التربوي: 

 لإلشراف التربوي عدة عوامل مؤثرة بعمله وبنتائجه تتمثل هذه العوامل بما يلي: 

نفذ عملية اإلشراف كما أنه يوجه نتائج  هو األداة األساسية لعملية اإلشراف التربوي ألنه هو الذي يخطط وي   المشرف:

 اإلشراف فإذا اتصف بالمواصفات الجيدة نجحت عملية اإلشراف وحققت الغرض منها.
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ويقصد بها البيئة التي تتم فيها عملية اإلشراف وتتمثل في العاملين واألجهزة التعليمية ومكان الدراسة    مجال اإلشراف:

هذه  توفر  ودرجة  والطلبة  والفنيين  التدريسية  والهيئة  باإلدارة  خاصة  وتجهيزات  ومواد  مساحات  من  به  يتصف  وما 

 التنفيذ وفي النتائج النهائية. أو سلبياتها والتي تؤثر على اإلشراف و وإيجابياتهاالمكونات 

إن األساليب التي يستخدمها المشرف في توجيه المعلمين تختلف عن األساليب التقليدية في التعليم ألنها    أساليب اإلشراف: 

العمل.   هذا  في  المشتركين  فيها جميع  يتعلم  مدرسة  نفسه  العمل  من  تجعل  التي  العملية  الظروف  من طبيعة  مستوحاة 

 (. 32ص  ،2017)قطاف، 

 المعوقات والمشاكل التي تواجه اإلشراف التربوي:

 هناك العديد من المشكالت التي تعيق تطبيق أساليب اإلشراف التربوي في ميدان التعليم ومنها: 

 زيادة نصاب المشرف التربوي من المعلمين الذين يشرف عليهم.  ●

 (. 478، ص 2019التربويين التي تؤثر في أعمالهم الفنية )مشعل، كثرة األعباء الكتابية واإلدارية على المشرفين  ●

 تحديات إدارية وتنظيمية. مشاكل و ●

 معوقات وتحديات مالية ومادية،  ●

 (. 2022المشاكل الفنية المرتبطة بالمدارس )وحيد وآخرون،  ●

 : التربية اإلبداعية

بداعية، فمنهم من ركز على تغيير السلوك، ومنهم  تنوعت  رؤى األفراد حول مفهوم التربية اإلمفهوم التربية اإلبداعية:  

من ركز على عملية تكوين اإلنسان المبدع ، ومنهم من اعتبرها جملة الممارسات داخل مؤسسات التربية الرسمية وغير 

ذي الرسمية، والتي يمكن من خاللها بناء اإلنسان المبدع القادر على امتالك معارف عصره ، الواعي بمنطق التاريخ، وال

والذي  داخله،  الخوف  قهر  على  والقادر  البدائل،  بين  االختيار  على  والقادر  بها،  يؤمن  التي  ألفكاره  التعصب  يرفض 

يستطيع أن يلجم شهواته، والقادر على محاربة الظلم والبشاعة، والذي يقدم في شجاعة وإيمان إلقرار القيم العليا قيم الحق  

والطموح، والتحدي والتنوع والحوار والمرونة والطالقة والتفكير الناقد )النجار، والخير والجمال، والحرية والمسئولية  

 (. 429، ص 2021

 أهمية التربية اإلبداعية: 

 للتربية اإلبداعية أهمية كبيرة على تنشئة وسلوك الفرد ويظهر ذلك جلياً وفق ما يلي: 

من أهم ثمار التربية اإلبداعية لما فيه من إيجاد شيء غير مسبوق المثال، ونتج عنه تطوراً كبيراً في المجال   االبتكار:

الذي تم فيه هذا االبتكار، فاالبتكار ال يأتي إال من تربية نموذجية أتيحت فيها الفرصة التفكير، والتعلم في إطار إشرافي 

 توجيهي تربوي فعال. 

 مة من سمات اإلبداع التي تحقق بدورها عدم الوقوف عند المعتاد والمألوف.فالتطوير س التطوير:

التربية اإلبداعية هي التي تنمي عند الفرد حسن ترتيب األشياء أو القضايا وفق األولويات بحيث ينتج    ترتيب األولويات:

 .عن ذلك قوة التأثير وحسن االستثمار لما هو متاح، وتوفير الوقت والجهد، والتكلفة
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ان اختيار الفاضل على المفضول باختالف الزمان والمكان دليل على ذكاء الفرد وعلو درجة إبداعه.   حسن االختيار:

يتضح هذا األمر في الكثير من قرارات واختيارات التالميذ والطالب، يظهر هذا جلياً، على سبيل المثال ال الحصر، في  

اللتحاق بنفس الجامعة ثم يكتشفون بعد مرور سنتين أو أكثر أنهم يسيرون في  اقتداء طلبة المرحلة الثانوية بأقرانهم في ا

طريق خطأ هنا يظهر دور التربية اإلبداعية في تحقيق حسن االختيار الذي يحفظ وقت وجه اإلنسان )الدالي وآخرون،  

 (. 226، ص 2022

 معوقات تفعيل التربية اإلبداعية: 

 تفعيل التربية اإلبداعية لطالب المرحلة الثانوية، ومن هذه المعوقات ما يلي:  يوجد العديد من المعوقات التي تحول دون

 ضعف الميزانية. 

 الكثافة العددية للطالب المرحلة الثانوية. 

 قلة اإلمكانيات الضرورية والالزمة لإلبداع في مدارس المرحلة الثانوية. 

 فعيل األنشطة والبرامج اإلبداعية مع التالميذ.كما أن بيئة مدارس المرحلة الثانوية ال تساعد المعلمين على ت

عدم توفر الجو والمناخ الصحي للتالميذ حتى ينمو اإلبداع لديهم وذلك بسبب وجود المدارس في أجواء مليئة بالضوضاء  

 (. 2017)محمد، 

لمدارس  (( ضعف تمويل القطاعات التعليمية من قِبل الحكومات؛ أدى لضعف تمويل اsamuel  2019ويضيف سامويل  

إلى العديد من الصعوبات في الحصول على إشراف تعليمي مثالي يساعد المعلمين على تعزيز التربية اإلبداعية لدى  

 تالميذ المرحلة الثانوية.

 عوامل ومتطلبات تعزيز التربية اإلبداعية: 

لتربية اإلبداعية ال تنشأ من العدم تلعب التربية اإلبداعية دوراً في صقل مهارات وإبداع تالميذ المرحلة الثانوية، ولكن ا

 بل تتطلب عدة استراتيجيات ومتطلبات لتعزيزها وتتمثل هذه المتطلبات بما يلي: 

 إي العوامل التي ترجع إلى ذات التلميذ وشخصيته على اختالف جوانبها الجسمية والعقلية واالنفعالية. عوامل ذاتية: ⮚

تتطلب التربية اإلبداعية عوامل بيئية معينة وترجع هذه العوامل إلى الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه   العوامل البيئية: ⮚

 التلميذ ويتفاعل معه، والمقصود بالوسط الطبيعي هنا هو مدرسة الطالب ومنزله. 

في ظل التربية اإلبداعية يجب أن يكون المعلم متحمساً للحقل الدراسي ومتلهفاً للتدريس، وأن يكون مهتماً   المعلم: ⮚

بكل ما يحدث داخل دائرة نفوذه، ويجب أن يراعي تتبع العمليات العقلية لطالبه، حيث يتم اكتشاف أفكاره خطوة 

ينة؛ وتشجيع تالميذه على اإلبداع الجماعي ألن  بخطوة ويدير طالبه بعناية من خالل استراتيجيات تعليمية مع

اإلبداع الجماعي يؤدي إلى تفاعل إثارة دافعية التعلم لدى التالميذ مما ينتج عنه نتائج ايجابية للعملية التعليمية،  

 سية.ويتطلب من المعلم تعزيز التحفيز لدى طالب الثانوية ودفعه لقبول ثقافة الجامعة، وتحقيق أعلى المعدالت الدرا

 (( إلى العوامل والمتطلبات الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية وهي كما يلي: Wayne Morries 2018وأشار 

 توفير بيئة صفية مثيرة وجذابة.  ⮚

 توفير الموارد والمواد الكافية. ⮚
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 توفير الميزانية الكافية والالزمة. ⮚

 إصالح وسائل وطرق التعليم بحيث يشجع الطالب على سلوك معرفة. ⮚

 ذلك استعادة الدور الهام في المؤسسات التعليمية. وك ⮚

تطوير الفصول الدراسية للمدارس والبيئات الصفية حتى يظهر المشرفين والمعلمين والطالب أفضل ما لديهم،  ⮚

 لجعل الفصول الدراسية أماكن أكثر جاذبية. 

 ليقوموا بدورهم كأفراد مبدعين. ويجب أن يحترم المجتمع المشرفين والمعلمين، ويوفر لهم أجواء مناسبة  ⮚

 الدراسة العملية: 

البحث:   على منهج  اعتماداً  وتوضيحها  الدراسة،  متغيرات  لتوصيف  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الباحثة  اعتمدت 

 كأداة لتحليل البيانات المتوفرة.  Spss 25األدبيات السابقة، وقد اعتمدت الباحثة على برنامج التحليل اإلحصائي 

 تكون مجتمع الدراسة الحالية من معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف. ع الدراسة: مجتم

( معلمة من معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف، تم اختيارهن  52تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 

 بطريقة عشوائية من مدارس منطقة تعليم الجوف. 

 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي: توزيع أفراد 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي1جدول )

 النسبة المئوية  العدد المؤهل العلمي

 %28.84 15 دبلوم 

 %55.76 29 بكالوريوس 

 %15.38 8 دراسات عليا 

 %100 52 المجموع الكلي 

( الجدول  النسبة  1يوضح  أن  السابق،   ) ( العلمي ٪55.76المئوية  المؤهل  على  الحاصالت  المعلمات  الستجابات   )

نسبته ) دبلوم، وأيضاً  ٪28.84بكالوريوس، وأن ما  العلمي  المؤهل  للحاصالت على  المعلمات كانت  ( من استجابات 

 ( كانت الستجابات المعلمات الحاصالت على المؤهل العلمي دراسات عليا. ٪ 15.38النسبة المئوية ) 

 أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة:  توزيع
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 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة: 2جدول )

 النسبة المئوية  العدد سنوات الخبرة 

 %17.30 9 سنوات  5أقل من 

 %36.53 19 سنوات  10إلى  5من 

 %46.15 24 سنوات  10أكثر من 

 %100 52 المجموع الكلي 

سنوات( خبرة في التدريس،   10( من المعلمات يمتلكن )أكثر من  ٪46.15( السابق، أن ما نسبته ) 2الجدول )يوضح  

(  ٪17.30سنوات( خبرة في التدريس، ثم تالها ما نسبته )  10إلى    5( من المعلمات يمتلكن )من  ٪36.53تالها ما نسبته ) 

 سنوات( خبرة في التدريس.  5من المعلمات يمتلكن )أقل من 

بعد االطالع على األطر النظرية والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة الحالية، قامت الباحثة بتمثيل  داة الدراسة:  أ

أداة الدراسة في استبانة، حيث هدفت إلى تحديد درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية من وجهة  

( الخماسي حيث قابل Likertنطقة تعليم الجوف، وقد اعتمدت الباحثة على مقياس )نظر معلمات المرحلة الثانوية في م

كل عبارة خمس درجات من الموافقة أو عدمها، ويجدر اإلشارة إلى أن جميع فقراتها إيجابية التصحيح، وال توجد فقرات 

 سلبية. 

لتدرج خماسي على   بدرجة كبيرة،  وقد تمت االستجابة على فقرات االستبانة وفقاً  ليكرت )بدرجة كبيرة جداً،  طريقة 

 ( على التوالي. 5،4،3،2،1بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً( إذ تم تصحيحها بالدرجات )

 وقد تم اعتماد معيار حكم مقياس ليكرت الخماسي كما يلي: 

 5-4.21 4.20-3.41 3.40-2.61 2.60-1.81 1.8-1 المجال

النسبي  الوزن  

 المقابل لها 

من   36%_20% أكبر 

36٪ -52 ٪ 

من   أكبر 

52 ٪_68 ٪ 

من   أكبر 

68 ٪_84 ٪ 

من   أكبر 

84 ٪_100 ٪ 

 كبيرة جداً  كبيرة  متوسطة  قليلة قليلة جداً  التقييم 

 ( فقرة، تم توزيعها على محورين كما يلي: 10وبناء على ذلك، فقد تكونت أداة االستبانة من ) 

اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل والمتطلبات الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية في المحور األول: درجة  -

 ( فقرات. 5منطقة تعليم الجوف، وتكون من )

المحور الثاني: درجة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات المرحلة الثانوية أكاديمياً على التربية اإلبداعية   -

 ( فقرات. 5، وتكون من )في منطقة تعليم الجوف

 صدق وثبات أداة الدراسة: 

يقصد به أن تقيس أداة الدراسة )االستبانة( ما وضعت لقياسه فعالً، حيث اقتصرت الباحثة على نوعين  صدق االستبانة:  

 من الصدق يفيان بالغرض، هما الصدق البنائي، وصدق االتساق الداخلي. 
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يقيس الصدق البنائي مدى تحقق األهداف التي تريد أداة االستبانة للدراسة الحالية الوصول إليها،  الصدق البنائي:    -أوالً 

حيث تم حساب معامالت االرتباط "بيرسون" بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة، وذلك 

 ( التالي: 3كما في الجدول )

 (: معامل االرتباط بين درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة: 3)جدول 

 ( sigالقيمة االحتمالية ) معامل بيرسون لالرتباط  محاور االستبانة 

 0.00 **0.912 المحور األول 

 0.00 **0.889 المحور الثاني 

( الجدول  في  3يوضح  "بيرسون"  االرتباط  معامالت  أن  السابق،  عند  (  قوية  وبدرجة  إحصائياً  دالة  االستبانة  محاور 

 ( وبذلك تعد محاور االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه. α( ≤ 0,05مستوى  

قامت الباحثة بتطبيق أداة االستبانة للدراسة الحالية على عينة استطالعية بطريقة عشوائية من صدق االتساق الداخلي:  

( معلمة، وذلك لحساب صدق االتساق الداخلي، حيث 30عينة الدراسة، بلغ عددها )مجتمع الدراسة األصلي من خارج  

(  4تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبانة، ويوضح الجدول )

 التالي ذلك.

 ة للمحور الذي تنتمي إليه. ( معامل ارتباط كل فقرة من فقرات أداة االستبانة مع الدرجة الكلي4جدول )

 المحور األول 

 معامل االرتباط  م 

1 0.814** 

2 0.892** 

3 0.833** 

4 0.767** 

5 0.780** 

 المحور الثاني 

 معامل االرتباط  م 

1 0.783** 

2 0.841** 

3 0.872** 

4 0.761** 

5 0.801** 
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ارتباطات دالة مع الدرجة الكلية لمحاور االستبانة التي تنتمي  ( السابق، أن جميع الفقرات قد حققت  4يتضح من الجدول ) 

 ، وهذا يؤكد أن أداة االستبانة تتمتع بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي.0,05إليها عند مستوى 

يجاد قامت الباحثة باستخدام معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات المقياس المستخدم في الدراسة، حيث تم إثبات االستبانة:  

قيمة معامل ألفا لمحاور االستبانة، وكذلك للدرجة الكلية ألداة االستبانة، وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام 

 ما يلي:  Spss 25برنامج 

 ( قيمة معامل ألفا كرونباخ الختبار ثبات االستبانة: 5الجدول )

ألفا  معامل 

 كرونباخ 

عدد 

 محاور االستبانة  األسئلة 

0.879 5 

المحور األول: درجة اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل 

تعليم   منطقة  في  اإلبداعية  التربية  لتعزيز  الالزمة  والمتطلبات 

 الجوف

0.920 5 

المحور الثاني: درجة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات 

طقة تعليم  المرحلة الثانوية أكاديمياً على التربية اإلبداعية في من

 الجوف

 الدرجة الكلية لفقرات أداة االستبانة  10 0.886

 . Spss  25المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 

. وهي قيمة مقبولة إحصائياً، وبناًء على  8860الكلية تساوي   Cronbach's Alphaبين الجدول أن قيمة معامل الثبات  

 ذلك يمكن اعتبار أن جميع العبارات المستخدمة في االستقصاء تتمتع بالثبات، وال داعي لحذف أي منها. 

، وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  KMO and Bartlett's Testكما قامت الباحثة بإجراء اختبار  

Spss 25  :ما يلي 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 

.788 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1053.052 

df 189 

Sig. .000 

 

 . Spss  25المصدر: نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج 
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وهذا يعني أن حجم العينة كاٍف لفعالية النتائج. كما بين    0.50<  0.788( ويساوي KMOبين الجدول أن قيمة اختبار )

 ختبار معنوية. مما يؤكد أن قيم اال  0.05> 0.000( كانت  s Test)’Bartlettالختبار    Sigالجدول أن قيمة احتمال الداللة  

 األساليب اإلحصائية: 

 تم استخدام األساليب اإلحصائية لمعالجة البيانات في الدراسة الحالية، وذلك على النحو التالي: 

 معامل ارتباط بيرسون للتأكد من الصدق البنائي، وصدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة.  .1

 ستبانة. معامل ثبات ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات فقرات اال .2

 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسبية لتحديد استجابات عينة الدراسة نحو فقرات االستبانة.  .3

 مناقشة النتائج:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على: ما درجة اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل والمتطلبات الالزمة 

 طقة تعليم الجوف؟ لتعزيز التربية اإلبداعية في من

 ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية لفقرات المحور األول لالستبانة كما يلي: 

المتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

المتوسط 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

 sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم  الترتيب 

على  1 التربوية  المشرفة  تحرص 

 صفية مثيرة وجذابة. توفير بيئة 

 كبيرة  3 0.00 0.36 82.5% 1.12

على  2 التربوية  المشرفة  تحرص 

والمواد  الكافية  الميزانية  توفير 

 الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية. 

 كبيرة  4 0.00 0.35 80.7% 1.33

على  3 التربوية  المشرفة  تحرص 

المتاحة   التعليمية  الوسائل  إصالح 

 أمام المعلمات.

كبيرة   1 0.00 0.22 85.9% 1.47

 جداً 

على  4 التربوية  المشرفة  تحرص 

تظهر  حتى  الصفية  البيئة  تطوير 

 المعلمات أفضل ما لديهن.

 كبيرة  5 0.00 0.31 71.6% 1.26

على  5 التربوية  المشرفة  تحرص 

توفير أجواء مناسبة لتقوم المعلمات 

 بدورهن بإبداع. 

كبيرة   2 0.00 0.22 85.7% 1.28

 جداً 

 كبيرة جداً  0.00 0.29 %84.4 1.41 المعدل الكلي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 



201 

 

المحور األول دال إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل   .1

عينة الدراسة ترى ( وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن  ٪84.4( وبوزن نسبي ) 0.29( بانحراف معياري ) 1.41)

بأن درجة اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل والمتطلبات الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية في منطقة تعليم  

 %. 84.4الجوف جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد 

الح الوسائل ( والتي تنص على " تحرص المشرفة التربوية على إص3جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .2

 (، وبدرجة كبيرة جداً.٪85.9(، وبوزن نسبي ) 1.47التعليمية المتاحة أمام المعلمات"، بمتوسط حسابي )

( والتي تنص على" تحرص المشرفة التربوية على تطوير البيئة الصفية 4جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )  .3

 (، وبدرجة كبيرة. ٪71.6(، وبوزن نسبي ) 1.26حتى تظهر المعلمات أفضل ما لديهن"، بمتوسط حسابي )

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على: ما درجة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات المرحلة الثانوية  

 أكاديمياً على التربية اإلبداعية في منطقة تعليم الجوف؟ 

 الحسابية لفقرات المحور الثاني لالستبانة كما يلي: ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات 

المتوسط  الفقرة م

 الحسابي

المتوسط 

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري

 sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم  الترتيب 

على   1 التربوية  المشرفة  تحرص 

خلق  على  المعلمات  تدريب 

االستعداد للتعلم من خالل اختيار  

 التعليمية الهادفة.وتنظيم المواد 

كبيرة   2 0.00 0.21 87.2% 1.26

 جداً 

على   2 التربوية  المشرفة  تحرص 

استخدام  على  المعلمات  تدريب 

 خبرات التالميذ إلثراء المحتوى. 

 كبيرة  3 0.00 0.31 80.2% 1.35

على   3 التربوية  المشرفة  تحرص 

مراعاة   على  المعلمات  تدريب 

 الطالب. الفروق الفردية بين 

 كبيرة  5 0.00 0.29 78.5% 1.28

على   4 التربوية  المشرفة  تحرص 

تقديم   على  المعلمات  تدريب 

 المادة الدراسية بشكل مشوق.

 كبيرة  4 0.00 0.23 79.7% 1.43

على   5 التربوية  المشرفة  تحرص 

مشاركة  على  المعلمات  تدريب 

المدرسية   النشاطات  الطالب في 

 المختلفة. 

كبيرة   1 0.00 0.32 88.1% 1.16

 جداً 

 كبيرة جداً  0.00 0.17 %88.9 1.32 المعدل الكلي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي: 
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المحور الثاني دال إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل   .1

وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن عينة الدراسة ترى (  ٪88.9( وبوزن نسبي ) 0.17( بانحراف معياري ) 1.32)

بأن درجة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات المرحلة الثانوية أكاديمياً على التربية اإلبداعية في منطقة  

 . ٪88.9تعليم الجوف جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد  

ص على " تحرص المشرفة التربوية على تدريب المعلمات على ( والتي تن5جاءت في المرتبة األولى الفقرة رقم ) .2

(، وبدرجة ٪88.1(، وبوزن نسبي ) 1.16مشاركة الطالب في النشاطات المدرسية المختلفة"، بمتوسط حسابي ) 

 كبيرة جداً.

لى ( والتي تنص على " تحرص المشرفة التربوية على تدريب المعلمات ع 3جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم )  .3

 (، وبدرجة كبيرة. ٪78.5(، وبوزن نسبي ) 1.28مراعاة الفروق الفردية بين الطالب"، بمتوسط حسابي ) 

بتعزيز التربية اإلبداعية لدى  التربويات  النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الذي ينص على: ما درجة اهتمام المشرفات 

 معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف؟ 

 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية لجميع فقرات محاور لالستبانة كما يلي: 

المتوسط   الفقرة م 

 الحسابي 

المتوسط  

 النسبي 

االنحراف  

 المعياري 

  sigقيمة 

 االحتمالية 

 الحكم

بيئة  1 توفير  على  التربوية  المشرفة  تحرص 

 صفية مثيرة وجذابة. 

 كبيرة  0.00 0.36 82.5% 1.12

توفير   2 على  التربوية  المشرفة  تحرص 

لتعزيز  الالزمة  والمواد  الكافية  الميزانية 

 التربية اإلبداعية. 

 كبيرة  0.00 0.35 80.7% 1.33

إصالح  3 على  التربوية  المشرفة  تحرص 

 الوسائل التعليمية المتاحة أمام المعلمات.

كبيرة   0.00 0.22 85.9% 1.47

 جداً 

البيئة   4 التربوية على تطوير  المشرفة  تحرص 

 الصفية حتى تظهر المعلمات أفضل ما لديهن. 

 كبيرة  0.00 0.31 71.6% 1.26

أجواء   5 توفير  التربوية على  المشرفة  تحرص 

 مناسبة لتقوم المعلمات بدورهن بإبداع. 

كبيرة   0.00 0.22 85.7% 1.28

 جداً 

تدريب   6 على  التربوية  المشرفة  تحرص 

المعلمات على خلق االستعداد للتعلم من خالل  

 اختيار وتنظيم المواد التعليمية الهادفة.

كبيرة   0.00 0.21 87.2% 1.26

 جداً 
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تدريب   7 على  التربوية  المشرفة  تحرص 

المعلمات على استخدام خبرات التالميذ إلثراء 

 المحتوى.

 كبيرة  0.00 0.31 80.2% 1.35

المشرفة   8 تدريب  تحرص  على  التربوية 

بين  الفردية  الفروق  مراعاة  على  المعلمات 

 الطالب. 

 كبيرة  0.00 0.29 78.5% 1.28

تدريب   9 على  التربوية  المشرفة  تحرص 

بشكل   الدراسية  المادة  تقديم  على  المعلمات 

 مشوق. 

 كبيرة  0.00 0.23 79.7% 1.43

1

0 

تدريب   على  التربوية  المشرفة  تحرص 

مشاركة الطالب في النشاطات  المعلمات على  

 المدرسية المختلفة. 

كبيرة   0.00 0.32 88.1% 1.16

 جداً 

كبيرة   0.00 0.16 %84.3 1.29 المعدل الكلي 

 جداً 

يتضح من الجدول السابق أن محاور االستبانة دالة إحصائياً حسب المحك المعتمد في الدراسة الحالية، حيث بلغ المتوسط  

( وبدرجة كبيرة جداً، وهذا يعني أن  ٪84.3( وبوزن نسبي )0.16( بانحراف معياري ) 1.29) الحسابي للمحور ككل  

الثانوية في   التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة  بتعزيز  التربويات  بأن درجة اهتمام المشرفات  عينة الدراسة ترى 

 . ٪84.3منطقة تعليم الجوف جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد 

 دراسة: نتائج ال

 توصلت الدراسة الحالية إلى عدة نتائج، وهي: 

. درجة اهتمام المشرفات التربويات بتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية في منطقة تعليم الجوف 1

 . ٪84.3جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد  

ات الالزمة لتعزيز التربية اإلبداعية في منطقة تعليم الجوف . درجة اهتمام المشرفات التربويات بتوفير العوامل والمتطلب2

 %. 84.4جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد 

. درجة اهتمام المشرفات التربويات بإعداد معلمات المرحلة الثانوية أكاديمياً على التربية اإلبداعية في منطقة تعليم  3

 . ٪88.9الجوف جاءت بدرجة كبيرة جداً وبنسبة تأييد 
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 التوصيات:

 في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي: 

. التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس الختيار المشرفات التربويات وفق معايير تربوية تتضمن تعزيز  1

 التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية. 

ت المرحلة الثانوية لتوفير المناخ التربوي المالئم داخل القاعات الدراسية . التعاون بين المشرفات التربويات ومعلما2

 لتنمية مهارات اإلبداع لدى الطالب وقدراتهم.

 . تفعيل المشرفات التربويات لألنشطة المدرسية لتعزيز التربية اإلبداعية لدى معلمات المرحلة الثانوية. 3

 المراجع: 

 , 133 ,(1)-.20مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية التربوي في مصر الواقع والمأمول.(. االشراف 2021أحمد، سالف. )

(. االحتياجات التدريبية للمشرفات التربويات بمكاتب التعليم بمنطقة عسير لتطبيق برنامج الفصول االفتراضية 2022آل مداوي، عبير. )

 (. 2)30بوية والنفسية, في اإلشراف التربوي. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التر 

(. التربية اإلبداعيــــة مطلب أساسي لشباب الجامعات وتنمية للمجتمع. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج. 2021حسانين، عواطف. )

91(91 ,)3711-3730 . 

التربية اإلبداعية لتالميذ المرحلة اإلعدادية. (. دور األنشطة المدرسية في تحقيق 2022الدالي، هالة؛ حسن، محمد؛ البردويلى، فاطمة. )

 (. 51)51كلية التربية بقنا. -مجلة العلوم التربوية

(. دور اإلشراف التربوي في تنمية مهارات القيادة التشاركية لدى مديرات مدارس رياض األطفال الحكومية في 2020دلهم، عبد هللا. )

 (. 5) 36مدينة أبها. مجلة كلية التربية )أسيوط(. 

(. صعوبات اإلشراف التربوي بمرحلة التعليم األساسي كما يراها المفتشون التربويون  2022رحومة، رحومة؛ عبد القادر، أبو بكر. )

 بمدينة زليتن. مجلة كلية التربية. العدد الخاص بالمؤتمر العلمي الثاني لكلية التربية. جامعة السرت. ليبيا. 

مجلة كلية التربية. بورسعيد.   قترح لتفعيل دور معلم المدرسة االبتدائية لتحقيق التربية اإلبداعية.(. تصور م2017السالموني، ريهام. )

 . 502-483(، ص  22)22

- 75(، ص:  57(. اتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي. مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع. )2020شروم، صالح. )

86. 

. واقع التحفيز لدى المشرف التربوي في مرحلة التعليم االبتدائي. جامعـة محمد بوضياف بالمسيلـة. مجلة  (2018عبد هللا، بن حميدة. )

 (. 14)7العلوم االجتماعية واإلنسانية. 

(. المعيقات التي تواجه المشرفين التربويين بمنطقة الباحث التعليمية من وجهة 2019عطية، فيصل؛ الغامدي، عمير؛ الغامدي، محمد. )

 .151_ 87(. ص 68)1ظرهم وسبل مواجهتها. المجلة التربوية. ن

(. درجة ممارسة القيادة التربوية االبداعية لدى مديري المدارس االساسية الحكومية من وجهة نظر المعلمين في 2022فريوان، منيرة. )

 مجلة کلية التربية )أسيوط(. مصر. لواء بني کنانة. 

التربوي في تحسين األداء التدريسي للمعلم في المرحلة االبتدائية "دراسة ميدانية لبعض المقاطعات    (. دور المشرف2017قطاف، حياة. )

 بوالية المسيلة". رسالة ماجستير. جامعة محمد بوضياف. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
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لتواصل وتطوير األداء اإلداري لقائدات المدارس بمنطقة (. مجاالت اإلشراف التربوي االفتراضي المستخدمة في ا2022المالكي، شريفة. )

 . 53_  32(. ص: 22)6جنوب الطائف خالل جائحة كورونا. مجلة العلوم التربوية والنفسية. 

( سوسن.  للبحوث 2020المجالي،  المنارة  مجلة  الزرقاء.  محافظة  في  الحكومية  الثانوية  المدارس  لمعلمي  اإلبداعية  التربية  واقع   )

 (. 1)26ات. والدراس

(. التربية اإلبداعية لطفل الروضة في ضوء تعاليم اإلسالم والخبرات العالمية المعاصرة. رسالة ماجستير. جامعة 2017محمد، عاشور. )

 أسوان. مصر. 

, 116) ,(116دراسات عربية في التربية وعلم النفس (. اإلشراف التربوي بين معوقات الواقع وحلول للمأمول.2019مشعل، فرحان. )

478.-459 

(،  83)83(. رؤية أعضاء هيئة التدريس لمتطلبات التربية اإلبداعية. المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج,  2021النجار، رمضان. )

 . 481-429ص: 

( الفتاح.  عبد  الثانوي2016الهمص،  المرحلة  في  الفلسطيني  للطالب  اإلبداعية  التربية  لتعزيز  الصفية  البيئة  مقومات  بالمدارس (.  ة 

 . 426- 389(، ص: 1جزء  170)35الحكومية. التربية )األزهر(: مجلة علمية محكمة للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية. 

(. تصورات المشرفين التربويين عن مظاهر تطوير اإلشراف التربوي  2022وحيد، شاه؛ عزام، عبد النبي؛ ياسر، فتحي؛ أمل راشد. )

 ان: دراسة نوعية. جامعة قطر.وتحدياته في سلطنة عم

 المراجع األجنبية:

samuel, ugwoke. (2019). E-Supervision as Tool for Quality Assurance in School Administration. 

Australian Journal of Basic and Applied Sciences> 4(12): 6657-6663 https://cutt.us/t6FBh . 

Wayne, M. (2018). Creativity (Its Place in Education) Future edge, LTD , Based in New Plymouth 

new Zealand. 
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 أثر العالقة بين االستاذ الجامعي وطلبته في مجال النبوغ واالبداع وااللتزام الخلقي 

 "طلبة قسم علم النفس السريري انموذجا"

The impact of the relationship between a university professor and his students in the 
field of genius, creativity and moral commitment 

"Students of the Department of Clinical Psychology as a Model" 

 العراق  -جامعة االمام جعفر الصادق )عليه السالم( قسم علم النفس السريري  - اآلدابكلية  -حامد طاهر ىنه أ. 

Nuha.taher@mail.ru Email: 

 :البحثملخص 

ان تفعيل االتصــال بين االســتاذ الجامعي والطالب يؤدي الى تفعيل دور الطالب في العملية التعليمية ، وهذا يعني أن        

يكون الـطاـلب هو محور العملـية التعليمـية داـخل الغرـفة التعليمـية في الـجامـعة بحـيث يكون مشــــارـكاً في العملـية التعليمـية  

ــول على ا ــتمع ومتلقي لـها فقط ،  معتـمداً على ذاـته في الحصــ للـطاـلب ـكل المـجال للقـيام    فيـقدملمعلوـمات وليس مجرد مســ

ــاطات مختلـفة تعرف بمـهارات  ــاطات مختلـفة هدفـها فهم محتوى الـمادة التعليمـية بعـيداً عن التلقين، وتتم من خالل نشــ بنشــ

التفكير العليا مثل "طرح األســئلة ، وفرض الفرضــيات، والبحث والقراءة ، والمقارنة والتصــنيف ، واالســتقصــاء وجمع  

 ا ال يمكن تحقيقها اال بوجود عناصر التفاعل الجيدة بين االستاذ الجامعي والطالب .البيانات، " وهذه كله

واذ ان الحياة االجتماعية داخل الجامعة قد شـــهدت في الوقت الحاضـــر تغيرا بشـــكل ســـريع ومتالحق في ظل تطور       

ــاـئل الحـياة وتفجير يـنابيع العلم والمعرـفة وتغير الثـقاـفات الفرعـية الفراد الم ـــكل يـحاكي الثـقاـفات االخرى ،  وســ جتمع بشــ

وبـصورة قد تـشوه معها ثقافة المجتمع االـصلية مما يوقع العبث على التعليم كمهنة تربوية ، لذا فان عدم وجود التفاعل بين  

ــان الذي   ــتاذ الجامعي ال يتمكن من التعامل مع ذلك االنس ــتاذ الجامعي والطالب قد يؤدي الى عجز تعليمي ، الن االس االس

ــاـبه المـعارف والقيم االيـجابـية من خالل التـفاـعل االجتـماعي وـتدعيم ذاـته  يكون ـهدف المجتمع في تطوره ، من حـيث اكســ

ــيرته   ــكالت التي تعترض مس ــليمة مع االخرين والعمل ايضــا على مواجهة المش االجتماعية بما يحقق له اقامة عالقات س

 الدراسية .

ـــتاذ الـجامعي وطلبـته في مـجال النبوغ واالـبداع  البـحث الـحالي ليـحاول ال ـيأتيلـهذا        ــل الى إثر العالـقة بين االســ توصــ

 وااللتزام الخلقي.

ــم بالصــدق والثبات، والتي طبقت فقراتها البالغة )  وألجل      (  12التوصــل الى هدف البحث، قامت الباحثة ببناء أداة تتس

ــم علم النفس الســــريري،  ( طالب وطالبة، وبعد تحليل اجاباتهم،  52بلغ عددهم )فقرة على عينة من طلبة الجامعة في قســ

 أظهرت نتيجة البحث بوجود إثر كبير للعالقة بين االستاذ الجامعي وطلبته في مجال النبوغ واالبداع وااللتزام الخلقي.

 السريري.الكلمات المفتاحية: االستاذ الجامعي، النبوغ، االبداع، االلتزام الخلقي، قسم علم النفس 

Abstract: 

       Activating the communication between the university professor and the student leads 

to activating the role of the student in the educational process, and this means that the 

student is the center of the educational process within the educational room at the 
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university so that he is a participant in the educational process relying on himself in 

obtaining information and not just a listener and recipient of it only. The student is 

presented with all the scope to carry out various activities aimed at understanding the 

content of the educational material away from indoctrination, and they are carried out 

through various activities known as higher-order thinking skills such as “asking questions, 

imposing hypotheses, research and reading, comparison and classification, investigation 

and data collection,” and all of these can only be achieved. The presence of good 

interaction elements between the university professor and the student. 

      Since the social life inside the university has witnessed at the present time a rapid and 

successive change in light of the development of the means of life and the explosion of the 

springs of science and knowledge and the change of the sub-cultures of the members of 

the society in a way that mimics other cultures, and in a way that may distort with it the 

original culture of the society, which affects the tampering with education as an 

educational profession, so the lack of interaction between the university professor and the 

student may lead to an educational deficit, because the university professor is not able to 

deal with that person who is the goal of society in its development, in terms of providing 

him with knowledge and positive values through social interaction and strengthening his 

social self to achieve healthy relationships Work with others and also work on facing the 

problems that hinder his academic career. 

     That is why the current research comes to try to reach the effect of the relationship 

between the university professor and his students in the field of genius, creativity and 

moral commitment. 

      In order to reach the goal of the research, the researcher built a tool characterized by 

validity and stability, which applied its (12) items to a sample of university students in the 

department of clinical psychology, numbering 52 male and female students, and after 

analyzing their answers, the result of the research showed that there is an effect great for 

the relationship between the university professor and his students in the field of genius, 

creativity and moral commitment. 

Keywords: university professor, genius, creativity, moral commitment, Department of 

Clinical Psychology. 
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 -مشكلة البحث: 

ل المعاني واألفكار، علما بأن  تعد ظاهرة االتصــــال أســــاســــية لوجود أية جماعة باعتبارها وســــيلة أفرادها لتباد        

ية  اـس ان، إنه أداة أـس االتصـال ال يقيم فقط على نقل المعاني ولكن أيضـا على فهمها، وهو أيضـا مظهر هام في حياة اإلنـس

توفر ألفراد المجتمعات البشــــرية فرص التفاعل مع بيئاتهم والتكيف معها. فقد دخل االتصــــال في جميع مؤســــســــات  

لجامعة، أال وهما، األســتاذ الجامعي والطالب اللذان يعتبران طرفا لعملية اتصــالية اصــطلح عليها  المجتمع، بما في ذلك ا

:  2012التعلمية )لكحل،    –اســم االتصــال البيداغوجي، وهذا بغرض بلوغ أهداف بيداغوجية أو نجاح العملية التعليمية  

 (.4ص 

خل الجامعة قد شـهدت في الوقت الحاضـر تغيرا بشـكل ( بان الحياة االجتماعية دا2012ويرى )القاضـي واخرون ،     

المجتمع بـشكل  ألفراد ـسريع ومتالحق في ظل تطور وـسائل الحياة وتفجير ينابيع العلم والمعرفة وتغير الثقافات الفرعية  

بوية ،  يحاكي الثقافات االخرى ، وبصــورة قد تشــوه معها ثقافة المجتمع االصــلية مما يوقع العبث على التعليم كمهنة تر

تاذ الجامعي ال يتمكن من  تاذ الجامعي والطالب قد يؤدي الى عجز تعليمي ، الن االـس لذا فان عدم وجود التفاعل بين االـس

التعامل مع ذلك االنســــان الذي يكون هدف المجتمع في تطوره ، من حيث اكســــابه المعارف والقيم االيجابية من خالل 

ــا على مواجهة التفاعل االجتماعي وتدعيم ذاته االجتم ــليمة مع االخرين والعمل ايضـ اعية بما يحقق له اقامة عالقات سـ

 (.72: ص 2012المشكالت التي تعترض مسيرته الدراسية )القاضي واخرون ، 

الجامعي والطالب تتدخل في نجاحة عدة عوامل تتمثل في كفاءة األـستاذ الجامعي   األـستاذ إن االتـصال التفاعلي بين         

ائل   تاذ والطالب، والظروف والوـس التعليمية ، وطرائق التدريس والبرنامج المـسطر من جهة وإلى ـشخصـية كل من األـس

ـــتاذ( من احترام و تـبادل الثـقة ، ودافعـية الـطاـلب واهتـماـماـته   ــالـيب التـفاـعل بينهـما )الـطاـلب واألســ االجتـماعـية وـكذا أســ

تاذ واتجاهاته ومدى التزام الخلقي والديني   اعد على  -فهناك عوامل بيداغوجية وأخرى نفس  ... ولذلك   لألـس اجتماعية تـس

 ( .4: ص  2012فعالية االتصال التفاعلي الجيد بين األستاذ الجامعي والطالب )لكحل ، 

كما ويعد االلتزام الخلقي ضــرورة من ضــرورات الحياة المتحضــرة، ومتطلباً أســاســياً لتنظيم المجتمع واســتقراره،       

ــوص    وغـيابـها يعني غلـبة ــريـعة الـغاب اذ " القوة هي الحق " وليس " الحق هو القوة ". والـجامـعة على وـجه الخصــ شــ

كمؤسسة ذات دور تعليمي وتنويري وتربوي مسئولة عن نشر األخالق ليس فقط في ممارساتها وإنما أيضاً في سياساتها  

ــ ــؤولة عن االلتزام الخلقي في األداء، ومسـ ؤولة كذلك عن تنمية االلتزام الخلقي بين  وفي كل ما تدعو إليه. فالجامعة مسـ

المقام األول منظمة أخالقية،  في فهيالطالب. ولما كانت الجامعة معنية أسـاسـاً ببناء البشـر وتحسـين ظروف اإلنسـان،  

اء   البـن ة    والخلقي  العلميتعنى ـب ة أخالقـي ة بيـئ ا من ثم أن تحرص على تنمـي ب ، وعليـه اـل التنظيم وإال عجزت عن    فيللـط

ــور منطقياً الزعم بأن   ــالة الجامعة وبين التزامها باألخالق ، وال يتصـ ــال بين تحقيق رسـ ــالتها، فال انفصـ النهوض برسـ

حين أن ـسلوكياتها وـسلوكيات أعـضائها غير منـسجمة مع  فيتخـــــريج الكـــــوادر وإجراء البحوث   فيالجامعة نجحت  

الجامعة ومن هذه المواـصفات الوعى   فيتعرف على مواـصفات البيئة األخالقية   أيـضا أن  الـضرورياألخالق لذلك فمن  

 (.10: ص  2016وتحمل األساتذة لمسئولياتهم األخالقية )نوبار ،  الخلقي

تاذ الجامعي والطالب يؤدي الى تفعيل دور الطالب في العملية التعليمية ، وهذا يعني أن        ان تفعيل االتصـال بين االـس

ــارـكاً في العملـية التعليمـية  يكون ا لـطاـلب هو محور العملـية التعليمـية داـخل الغرـفة التعليمـية في الـجامـعة بحـيث يكون مشــ

معتمداً على ذاته في الحصـــول على المعلومات وليس مجرد مســـتمع ومتلقي لها فقط ، فيعطى للطالب كل المجال للقيام  

بعيداً عن التلقين، وتتم من خالل نشـــاطات مختلفة تعرف بمهارات بنشـــاطات مختلفة هدفها فهم محتوى المادة التعليمية  
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التفكير العليا مثل "طرح األسـئلة ، وفرض الفرضـيات، والبحث والقراءة ، والمقارنة والتصـنيف ، واالسـتقصـاء وجمع  

  2014الب )سنجق ، وهذه كلها ال يمكن تحقيقها اال بوجود عناصر التفاعل الجيدة بين االستاذ الجامعي والط  "البيانات،  

 : مصدر انترنت(.

ــي للـطاـلب ، وتنمـية          ـــتاذ الـجامعي وبراعـته في تهيـئة المـناخ الـتدريســ ـفالـتدريس الـجامعي يـحدد ـفاعليـته مـهارة األســ

اإلثارة العقلية لدى طالبه، و التواصـل اإليجابي فيما بينه وبينهم، فضـال عن طبيعة العالقات التي قد تسـاعد في اسـتثارة  

ــديهم من قدرات وشـحذ هممهم في سـبيل التحصـيل العلمي المتميز، والذي بدوره سـوف داف عيتهم وبذل قصـارى ما لــــ

يــــــنعكس على مســتوى عطائهم ، ومدى إيجابية تفاعلهم ، فنحن اليوم بحاجة أكثر من ذي قبل إلى اســتراتيجيات تعليم  

ــاق تعليمية واسعة ومتنوعة ومتقدمة تساعد طال ــدنا بآفــ ــاراتهموتعلم تمــ ــة مهــ العقلية  بنا على إثراء معلوماتهم وتنميــ

ــص الذي يعطي   ــتاذ المتخصـ المختلفة وتدريبهم على اإلبداع وإنتاج الجديد والمختلف ، وهذا ال يتأتّى بدون وجود األسـ

ــياغتها وتجربتها، وذلك من خالل تزويدهم بالمصادر المناسبة وإث ارة  طالبه فرصة المساهمة في وضع التعميمات وصـ

 (.101: ص 1987اهتماماتهم وحملهـم علـى االستغراق في التفكير اإلبداعي وقيادتهم نحو اإلنتاج اإلبداع )قاسم ، 

فضــال عن ذلك، إن وعي االســتاذ الجامعي وإدراكه لألخالقيات التي تحكم ممارســته، وهو يزاول مهنته بصــورة         

غال بما هو صـواب أو خطأ فألن ذلك قضـية  تلقائية طبيعية، يجب ان يضـعها في قلبه وخلفية   تفكيره وإن لم يحركه االنـش

وهي أخالقيات مهنية إذًا وليســت أخالقيات فرد أو آخر،    .قد ســبق وأن ترســخت في ذهنه وأصــبح مســلًما االلتزام بها

ي محدد يضــمن وهي أخالقيات متضــمنة في واقع الممارســة الفعلية ونابعة منها، غير أن وجود الئحة أو دســتور أخالق

ــاق الداخلي والنـظام الـعام، وكذا التطور المهني بدالً من الجمود ومـقاومة    الميـكانزيموجود اآللـية أو  الفـعال لتحقيق االتســ

ــتجد من حولنا من أزمات ومواقف صــراع وتوترات تفرض  الحركة، اذ انه يعد المصــدر الحي المتجدد لمواجهة ما يس

ها على العالقات والممارسـات و تزعزع يقين مجتمعاتنا بشـأن ما يجب عليهم القيام به تجاه ايماننا بوطنيتنا )بركات، نفـس

 (.6: ص 2006

لذا يكون التحدي الحقيقي هو أن تجد األخالقيات والمبادئ طريقها للتطبيق العملي وال تكون مجرد أبواق إلصـــدار       

ــبل  ــير س ــتخدم في مواقف الحياة اليومية لتيس ــعارات، وأن تس ــين جودة األداء األكاديمي  الش التعامل والتواصــل، وتحس

 .وخدمة أهداف المجتمعات 

ــاؤل ننتـقل إلى مـحاوـلة الوقوف على الفجوة الـقائـمة بين ـما أبرزـناه من         وفي إـطار ـما يطرـحه البـحث الـحالي من تســ

واقف العمل ال نهائية وأشـــكال وعي وأدراك عميقين لدى االســـتاذ الجامعي بأخالقيات مهنته وبين واقع الحال، اذ ان م

ـــهل على الجميع ترجـمة  ــبطـها، واذ إـنه ليس من الســ التـفاـعل والعالـقات التـفاعلـية مع الطلـبة غير متوقـعة وال يمكن ضــ

المبادئ األخالقية كما تنص عليها اللوائح إلى مـسالك فعلية في موقف مهني حياتي، وكما ان أبرز تحديات العمل المهني 

 اد الصلة بين ما هو نظري تقريري وبين ما هو عملي تطبيقي.تتضح من خالل إيج

 -اهمية البحث: 

هي القناة الرئيسة التي   ألنهاتُعدُّ الجامعة إحدى المقومات الحـضارية من حيث الدور الذي تضطلع به في المجتمع،        

ـضاري والتكنولوجي. وهي أـساس الرقي تخّرج الكوادر المؤهلة علمياً وعمليا لتحقيق االزدهار االقتـصادي والتطور الح

والتمدن وركن من أركان المجتمع الســــليم. ان من أهم ما تهدف اليه الجامعة هي اســــتكمال الجوانب المعرفية والثقافية  

لدى طلبة مراحل الدراسة الثانوية، ووضع مناهج التعلم وأساليب الدراسة الصحيحة الذي يمّكن الطالب من فهم المرحلة 

والـتأقلم معـها بـهدف تهيئتهم وخلق روح االـبداع واالبتـكار فيهم للقـيام ـباـلدور الرـيادي في المجتمع، وخلق كوادر  الـجامعـية
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علمية وفنية في المجاالت والحقول المختلفة للقيام بأداء المســؤوليات الوطنية في حركة النهضــة والتقدم. لذا فان من أهم 

ــبين إليها م ــليحهم بالعلوم والمعارف بغية  مهام الجامعة هي تأهيل المنتســ ن الطالب وتزويدهم بالمهارات الالزمة وتســ

اة )يونس،   ــتلزـمات إجراء البحوث العلمـية في ـكل مـجاالت الحـي دّم المجتمع وتطوره، ولتهيـئة مســ توظيفـها في ـخدـمة تـق

 (.7: ص 2007

ي العصـور السـابقة، ثم بدأت تزداد سـرعة  لقد كانت عمليات التّطُور والتغيير، ومن ثم التقدُّم تسـير بشـكل بطيء ف       

ــرم. كـما أن الفجوة المعرفـية بين األجـيال ظـلت متـقارـبة طوال  ــرين المنصــ إيـقاعـها كلـما اقتربـنا من ـبداـيات القرن العشــ

القرون الـسابقة، ما كان يمثِّل إطاًرا من التقارب المعرفي يجعل من مهمة التربية في نقل الخبرات والمعارف من الـسلف 

ــرين، عندما اخذت  إلى ــف القرن العشـ ــريعة المتالحقة، مع منتصـ ــيًرا. ثّم بدأت التغيرات العلميَّة والسـ الخلف أمًرا يسـ

 (.5: ص 2016الطرق والوسائل التربوية التي يستخدمها االستاذ الجامعي تتطور بالتدريج )عاشور، 

ل على فترة من أصـعب الفترات التاريخية فمن خــــــالل ان المدقق ألحوال التعليم الجامعي هذه األيام يجد أنه مقب        

ــكاليات  ــات التي أُجريت على التعليم الجامعي وجد أن التعليم الجامعي يتعرض للعديد من اإلشــ نتائج العديد من الدراســ

ــودة الـشاملة فيه. كما يـشكو العديد من العاملين في الجامعات، وكذلك  التي تعترض المحاوالت الجادة لتطبيق إدارة الجـــ

العديد من الطلبة من بطء مواكبـة التعلـيم الجامعي وتشكو أيضا إدارات الجامعات بعامة من معوقات كمية ونوعية تبرز 

في طريـق تطبيـق بـرامج الجودة الشاملة في التعليم الجامعي، وقد ظهر ذلك أيضا من خالل مؤشرات ضعف مخرجات 

متصـاعدة فيوجه التطبيق الناجح للجودة الشـاملة، وعادة ما وجد المختصـين   التعليم الجامعي التي تؤكد على وجود أزمة

ــتاذ الجامعي والطالب خالل العملية التعليمية )االغا واالغا،   ــال الفعال بين االس ــبب ذلك يعود الى ضــعف االتص بان س

 (.3: ص 2010

لي الجامعي الذي يعد نوع من أنواع  ويصــطلح على االتصــال بين األســتاذ الجامعي وطلبته اســم االتصــال التفاع      

وتحدد فعلية   .االتصــال، والتي قد تكون هذه العمليات االتصــالية مباشــرة أو غير مباشــرة بين األســتاذ الجامعي والطلبة

اتذة والطلبة    قتـستحقعملية االتـصال البيداغوجي المدى الذي  فيها عمليات التعليم والتعلم ألهدافها، ويفـشل كثير من األـس

ــال البيداغوجي أو نتيجة ظهور عوائق تعطل هذه في  ــول إلى أهدافهم نتيجة أخطاء يرتكبونها أثناء عملية االتصـ الوصـ

ــمي،  ــوائية ، و ال يحدث في إطار غير رسـ ــال البيداغوجي ليس عملية عشـ العملية ، ومن المفيد أن نذكر هنا أن االتصـ

في معاناة الطلبة من مشـــكالت في االســـتيعاب والفهم ، وتتســـبب عدم تخطيط األســـتاذ لعمليات االتصـــال البيداغوجي  

فاألسـتاذ عندما يقوم باالتصـال مع طلبته فإنه يهدف إلى مشـاركتهم في فكرة أو موقف أو انفعال أو اتجاه، فعملية التعليم  

يبادر ليشــارك ، وليس األســتاذ وحده هو الذي واالنفعاالت تتضــمن مشــاركة مباشــرة في األفكار والمواقف واالتجاهات  

ــارك  ــل اـلذي يـبادر ليشــ الطلـبة في األفـكار واالتـجاـهات والموافق واالنفـعاالت ، اذ يؤدي الـطاـلب من جهـته دور المرســ

 (.342: ص  2003زمالءه أو األستاذ في شيء ما )هارون ، 

ان األستاذ الجامعي يكون مبدعا في تدريسه إذا مـــا اعتقـــد بضـــرورة القيـــام بممارسات طلقة وأصيلة ومرنة،          

وعرف متطلبات هذه الممارسات واقتنع بأهميتها وقام بأدائها؛ كقدرته على طالقة األفكار الجديدة غير المألوفة وتطبيقها  

ــا فــي مــادة تدريسه وقدرته على ال تنويع في طريقة تقديم دروسه وتقويمها، وفي تصــميم الوســائل بشكل مناسب... عملي

 (.220: ص 2005التعليمية المبتكرة قدر إمكانه، وفي محاولته لتعديل الموقف التعليمي وإعـادة تنظيمـه )ابراهيم، 

بادر في العملية االتـصالية والمـساهم  وقد انـصبت اهتمامات العديد من الباحثين على الـسلوك اللفظي لألـستاذ بعده الم       

األكبر في إرســاء التفاعل داخل القســم، من خالل األنماط الســلوكية التي يتبناها أثناء تأدية مهامه، والتي ادت إلى تفعيل  
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ــلي،   ــاركة بناءة )شــ ــاركته في البحث عن المعرفة مشــ : ص  2014دور التلمـيذ داخل المثلث البيداغوجي، وجعل مشــ

155.) 

وانطالقاً من الدور الفعال الذي يضـــطلع به االســـتاذ الجامعي في النظام تربوي، وإيماناً بفاعلية التأثير الذي يحدثه        

ــفاتها وأهدافها وأنظمتها   -في تحديد نوعية التعليم، فقد أولت اغلب الدول  مهنة التعليم الجامعي  –على اخــــــــتالف فلسـ

 ً  (.18: ص 1997جّل اهتمامها وعنايتها )عبد الجواد ومتولي،  واالرتقاء بمستوى االستاذ وتنميته مهنيا

ــاء         لقد بدأت حديثاً اتجاهات بين بعض علماء النفس تنادي بأهمية دمج الدين أو توحده مع النظام الجامعي في بنــــــ

قلق الذي يتعرض الـصحة النفـسية والتكيف النفـسي واالجتماعي للطلبة ، مما يـساعدهم في حل مـشكالت الحياة ويجنبهم ال

ــافس الشــديد في  له العديد منهم، والســيما بإنهم يعيشــون في عصــر يســيطر عليه االهتمام الكبير بالحياة المادية، والتنــــ

المصالح والمغريات االجتماعية واالقتصادية ، ويفتقر في الوقت نفسه إلى الغـــــذاء الروحـــــي ممـــــا انعكس على حياة  

ــات االجتماعية، حتى أـصبح  هؤالء األفراد ـسلباً وأـصبحوا ع رـضة لإلـصابة باألمراض واالـضطرابات النفـسية واألزمـــ

ــايير   ــادئ والمعـــ يعرف هذا العـصر بعـصر القلق واالـضطراب النفـسي . اذ ان الدين يزود الفرد بنـسق من القيم والمبـــ

وجــــــود القــــــيم والمعايير  والمحكات االجتماعية التي توفر له التكيف مع ما حوله، اذ أن ـسلوك اإلنـسان ال يضـطرب ل

ــايير وعـــن فطرته التي خلقه هللا  األخالقية الضابطة كما يدعي البعض وإنما يضطرب عندما يبتعد الفرد عن هـــذه المعـ

تعالى عليها، هذه الفطرة التي تؤثر تأثيراً عظيماً على صحته النفسية وتمتعـــه بالـــسعادة والرضا والغبطة وحسن توافقه  

 (.19: ص 1997جتمع )العتوم وعبد هللا، مع الحياة والم

عنصــر من عناصــر العملية التربوية في الجامعة الذي يقع عليه تنمية الجانب االكاديمي   االســتاذ الجامعي أهم ويعد      

ات  والديني للطلبة ، وعلى كفاءتـه وفاعليتـه تعتمـد اعتماداً كبيراً مخرجات النظام التربوي ، سواء تجسدت تلك المخرجـ

فــي أعــداد الطلبة أو في مستوياتهم النوعية ، ويحتاج االستاذ الجامعي خالل عمله التربوي إلى من يأخــذ بيده ، ويوجهه  

التوجيه السليم ، ليؤدي مهامه بكفاءة عالية، ويعد التوجيه التربوي مـــن العناصر الهامة في العملية التربوية، فهو عملية  

ــارات تفاعلية يهدف إلى توليد القن ــي المهــــــ اعات عند الطالب ، وإحداث تغييرات إيجابية في ســــلوكه التعليمي، فــــــ

ادهم، وإثارة دافعيتهم نحو النمــــــو  ين عملية التعليم، وإرـش توى أدائه، وتحـس والمعــــــارف، واالتجاهات والقيم لرفع مـس

ـــستمر واألخذ بيدهم في كِلّ ما يحتاجونه عن طريق التعاون والتخطيط ا ــي المـــ ــين الطلبة المهنـــ ــه وبـــ لمـشترك بينـــ

 ( . 13: ص  2000)الشهراني، 

عند األستاذ الجامعي قد يعيق عملية االتصال  لالتصال  الخاطئ( إلى أن القصور 2000فقد أكدت دراـسة )منماني،        

ي يتصــور  التفاعلي اذ أســفرت دراســتها حول واقع االتصــال الداخلي بين األســاتذة الجامعيين، على أن األســتاذ الجامع

االتصــــال على أنه اإلعالم، وأنه مجموع اللقاءات الرســــمية التي تبرمجها الجامعة واالجتماعات التنســــيقية، المجالس 

. كذلك تنشــأ هوانشــغاالتالعلمية، نظرا لعجز االتصــال الالرســمي على إتاحة الفرصــة لألســتاذ للتعبير عن اهتماماته  

في العالقات، والـسن، والخدمة، والنوع االجتماعي،    االنـسجامافع النفـسية من من جملة الدو  انطالقاالجماعات الالرـسمية 

مع طلبته اذ أن كفاءة االسـتاذ الجامعي تسـمح باسـتحضـار    اتصـالهكما تلعب كفاءة األسـتاذ الجامعي دور كبير في فعالية 

 (. 272: ص 2000اني، نسق المعلومات المهنية وتوظيفها في الموافق واالحتماالت التي تحدث في العمل )منم

تحث على الـصدق مع النفس والغير،   التيأخالقياتها من هدى الرـساالت الـسماوية   الجامعيوتـستمد رـسالة التعليم          

ـــنة. كـما أنـها تقوم على إـعداد جـيل   في  والتـفانيالعـمل   فيواإلخالص  ــتمر واألـماـنة والـقدوة الحســ األداء، والعـطاء المســ
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ــلح بالعلم و ــالة، وتحمل  متميز متسـ ــؤوليالخلق يكون قادرا على حمل الرسـ   باالنتماء  واالعتزاز، وأداء الواجب،  ةالمسـ

  .للوطن

ــأن، عالية المنزلة، تحظى باهتمام الجميع، لما لها من تأثير          ــالة رفيعة الشـ ــو هيئة التدريس رسـ واذ أن مهنة عضـ

ونتائجها والتعليمية،   األخالقيمضــمونها   فيورفعتها   عظيم فى حاضــر هذه األمة ومســتقبلها، ويتجلى ســمو هذه المهنة

وعائدها المنتظر على الفرد والمجتمع بل وعلى اإلنسـانية. لذا فإن إدراك عضـو هيئة التدريس لعظيم رسـالته تسـتوجب  

  : ص2016منه الحرص على نقاء الـسيرة وطهارتها من خالل التزامه الخلقي الرفيع حفاظا على ـشرف المهنة )نوبار،  

13   .) 

 -هدف البحث: 

اذ الـجامعي وطلبـته في مـجال النبوغ واالـبداع وااللتزام         ـــت يـهدف البـحث الـحالي التعرف على إثر العالـقة بين االســ

 الخلقي.

 -حدود البحث: 

العالقات االتصالية بين االستاذ الجامعي والطالب في مجال النبوغ واالبداع وااللتزام    بأنواعيتحدد البحث الحالي            

/ قســم علم النفس الســريري التابع لجامعة االمام جعفر الصــادق )عليه الســالم(، للعام الدراســي   اآلداب الخلقي في كلية  

(2022.) 

 -تحديد المفاهيم: 

 -عرفه كل مناألثر: -1

 -(: 1972)انيس واخرون،  -ا

: ص  1972جاء في اللغة العربية بمعنى العالمة، وأثر الـشيء: بقية الـشيء، وجمعه: آثار، وأثور )أنيس وآخرون،        

5.) 

 -(: 1995)سليمان،  –ب   

ــار واستخدام مزيج مناسب       ــي اختي ــاح ف ــدى النج ــدرة بم ــذه الق ــأثر ه ــستهدفة وتت ــائج م ــق نت مدى القدرة على تحقي

 (.16: ص 2011سب للمـدخالت او المـوارد دون إهـدار أو إسـراف )الجساسي، ومتنا

 -عرفها كل منالعالقة:  -2

 -: (Weber , 1991)ويبر  -ا

أنها " أية عالقة تنشــــأ بين فردين أو أكثر. اذ إن العالقات القائمة على االســــتقاللية الفردية تشــــكل أســــاس البناء       

 (Weber, 1991: p.10)االجتماعي والموضوع األساسي للتحليالت التي يقوم بها علماء االجتماع 

 -(: 2016)مصطفى،  -ب 

ل ورد الفعل تجاه من حولنا. وكل تفاعل اجتماعي قائم في الزمان والمكان. دراسة هي " العملية التي نقوم فيها بالفع      

التفاعل االجتماعي في الحياة اليومية واحد من اهتمامات علم االجتماع األـساـسية، وذلك ألنها تلقى الـضوء على األنـساق  
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ــات االجتماعية الكبرى وتنير العديد من جوانب الحياة االجتماعية وال ــس ــرية )مصــطفى،  والمؤس :  2016تربوية واالس

 مصدر انترنت(.

 -عرفه كل مناالستاذ الجامعي:  -3

 -: (David , 1998)ديفيد -ا

ــتير والدكتوراه في الكليات بعد اجتيازهم طرائق       ــة الماجس هي " رتبة تعليمية تمنحها الجامعة لمن يتخرج من دراس

 (David , 1998: p.30)التدريس بنجاح" 

 -(: 2014)شلي،  -ب 

 (.157 ص  :2014وهو " ذلك المدرس، المكون، المربي، والمبادر باالتصال في عمله" )شلي،      

 -عرفه كل منالطالب الجامعي:  -4

 -(: 2008)باجنيد، -ا

هو " ـشخص يتابع دروـسا في الجامعة أو أحد فروعها أو مؤـسـسة تعليمية مكافئة لها. في الغالب يكون هذا الـشخص      

قد انتهى من الدراسة في أطوار سابقة يكون مستواها التعليمية أدنى من المستوى الجامعية. ويسعى الطالب في الحصول 

 : مصدر انترنت(.2008الدكتوراه ...إلخ")باجنيد،  -لماستر ا -على إحدى الشهادات الجامعية مثل: الليسانس 

 -(: 2014) شلي، -ب 

 (.157: ص 2014هو " ذلك المتعلم، المتكون، المتلقن، والمتربي" )شلي،     

 -النبوغ:  -5

 -: (Simonton , 2004)عرفه سيمنتون 

ــاعده على تحقيق من       جزات عملـية باهرة في حـقل من الحقول، وبـهذا ويفـيد به " تمتع المرء بـقدر من الذكاء عال يســ

 المعنى تكون عناصر العبقرية هي األصالة، واإلبداع، والقدرة على التفكير والعمل في مجاالت لم تستكشف من قبل"

    (Simonton, 2004: p.23( . 

 -االبداع:  -6

 -(: 2016عرفه )عمر، 

عمل ذهني يقوم به الفرد باســتخدام قدراته للوصــول الى افكار جديدة او اســتعماالت غير مالوفة او تفصــيل  “هو        

 (.5 ص  :2016)عمر،  ”خبرات محدودة الى مالمح مفضلة

 -االلتزام الخلقي:  -7

 -(: 1998عرفه )القرضاوي، 
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ذا زالت فكرة االلتزام قضـي على جوهر الهدف قانون أسـاسـي يمثل المحور الذي تدور حوله القيم األخالقية فإ“هو       

ــع الحق في  ــاع كل أمل في وضـ ــؤولية ضـ ــؤولية وإذا انعدمت المسـ األخالقي، ذلك انه إذا انعدم االلتزام انعدمت المسـ

 (.16: ص 1998)القرضاوي،  ”نصابه

 -خصائص التعليم الفعال: 

قصـــدون به عملية االتصـــال التفاعلي بين المعلم والمتعلم فلو كثيراً ما يتحدث المربون عن التعليم الفعّال! والذي ي       

قلـنا مثالً أن التعليم الجـيد هو اـلذي يبنى على تخطيط جـيد فـهل ـهذا يعنى أن مجرد توافر التخطيط الجـيد يقودـنا إلى تعليم  

أن اتقان هذه المادة ســيعكس   جيد بالضــرورة؟ أو قلنا إن التعليم الجيّد يتطلب معلماً يتقن المادة الدراســية! فهل هذا يعني

 بالضرورة تعليماً نشطاً أو تعليماً فعاالً؟

ــط         ــعوـبات ـقادت المربّين إلى الـحدـيث عن إـطار للتعليم الفعـّال، بـعد أن الـحدـيث عن التعليم الفعـّال يبســ إن ـهذه الصــ

ــر التعليم في بنـية معيـنة أو مـحددة. ـفالـحدـيث عن التعليم الفعّـ  ــكـلة كثيراً ويحصــ ــاـطة الموقف المشــ ال إذن، يفترض بســ

التعليمي وتسـّطحه شـكليته أكثر مما يفترض غنى هذا الموقف وتعقّده وتنوعه. وهذا يعني أن التعليم الفعّال في موقف ما 

ـقد ال يكون ـكذـلك في موقف آخر. ـفالـحدـيث عن التعليم الفعـّال هو ـحدـيث جزئي يرتبط بموقف معين: بمعلم معين، بطلـبة  

معينة، وهذا ما يفـسر وجود أنماط عديدة من هذا النوع من التعليم وليس نمطاً واحداً! فلنـستعرض اآلن  معينين، بظروف  

 بعض األطر التي وضعها عدد من المربين للتعليم الجيد أو التعليم الفعّال في ضوء األدوار المتغيرة للمعلم وهي كاالتي: 

  .استخدام المرونة في طرق التدريس -

  .العالم من وجهة نظر المتعلممالحظة  -

  .تقديم تعليم شخصي مباشر يخاطب المتعلم -

  .استخدام التجريب  -

  .إتقان مهارة إثارة األسئلة -

  .معرفة المادة الدراسية بشكل متقن -

  .إظهار االتجاهات الودية نحو المتعلم -

 (.30: ص 2006، إتقان مهارات االتصال والحوار مع المتعلمين )الترتوري والقضاة -

ــور،        ــتاذ الجامعي من اجل تحقيق  2016اما )عاش ــتخدمها االس ــائل التي يمكن ان يس (، فيرى بان هناك بعض الوس

 -االتصال التفاعلي مع طلبته وهي: 

ــاِهمةً في تواصـــل الطالب مع محيطه    -1 جلب الواقع االفتراضـــي إلى داخل القاعة وتوفير نوعٍ من التعلُّم التفاعلي مسـ

 .الجامعي والمجتمعي ومع العالم الخارجي

 تعّوِض نقص الخبرة لدى بعض تدريسي الجامعة. التيإعداد المواد التعليمية الجيِّدة  -2

ــهلة توفر وقتًا    -3 ــة وممتعة بحيث تجعل من المادة التعليمية مادةً س ــلس ــيع التعليمية ومعالجتها بطريقة س طرح المواض

 .وجهدًا كبيرين
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 .المشكالت التي تعترضه أثناء معالجة المواضيع، منها على سبيل المثال عدم توافر الوسائل واألدوات المطلوبةحل -4

ــيع العلمية المطروحة، بحيث   -5 ــبح عملية تفاعلية بينه وبين الطلبة والتكنولوجيا والمواضـ تفعيل العملية التربوية لتصـ

 .وجيهها إلى الطلبة على مختلف المستويات تصبح المادة المطروحة مادةً دسمة يمكن طرحها وت

 .تقديم المواضيع ومعالجتها بطريقة ممتعة وشيقة من خالل ربط المفاهيم وتصنيفها -6

 .المقاربة من خالل أمثلة إلكترونية سهلة الُمتنَاول ومن دون أي كلفة -7

 .معرفة بوقت قياسياستخدام مصادر عديدة ومتنوعة محلية وعالمية والحصول على المعلومات وال -8

تعميق الثقة بالنفس وكســر الحواجز النفســية، والخوف والخجل بينه وبين الطلبة من خالل اســتخدام طرائق ناشــطة  -9 

 .وتفاعلية لتنمية المهارات والقدرات المعرفية

 .تبادل الخبرات والمعارف المختلفة واستثمار التكنولوجيا الحديثة لتحقيق األهداف التربوية -10 

ة    تطوير  -11 دام المفردات اإللكترونـي ــتـخ ان اســ ة وإتـق ديـث ا الـح آلف مع التكنولوجـي ة والـت ب والطرائق التربوـي األســـــالـي

 : مصدر انترنت(.2016)عاشور، 

 -مشكالت التعليم غير الفعال: 

ــار )يونس،          ــباب 2017اشـ ( بإّن غياب الديمقراطية وروح الحوار األكاديمي الخالّق في جامعاتنا هي من أهم أسـ

تخلّف التعليم الجامعي العالي عندنا في مؤـسـساتنا الجامعية العامة والخاـصة، وهذا الغياب بدوره يولّد نوعا من االـستبداد 

ه إدارة الجامعة أو الكلية ضـ تاذ الجامعي قلقا ومتوترا  الذي تمارـس اتذتها وطالبها في آن، وداخل هذا الجّو يظّل األـس د أـس

وفاقدا لحريته، وعاجزا عن اإلـسهام في التغيير والتطوير. وأمام اـستبداد اإلدارات الجامعية في عالمنا العربي تتـشكّل في 

ــتاذ الجامعي رغبة عارمة بتقويض هذه اإلدارات، وكراهية دفينة ــتطيع أن يقابل هذا    أعماق األســ تجاهها، وألنه ال يســ

االـستبداد بحوار علمي أخالقي ، تكون فيه عالقة الند للند هي الـسائدة، فإنه يكبت رغبته العارمة بتقويض هذا االـستبداد، 

اء العلمي  ه الكثيرة على العـط دراـت ه وـق اـت ة، وملـك داعـي ه اإلـب اـت اـق ه، وتتعـطل ـط اعس في عمـل وينزوي على نفســـــه، ويتـق

عرف والبحثي المنّظم، التي اكتـسبها بفـضل مـسيرته الطويلة في البحث العلمي، ومن ثم يجد نفـسه عاجزا عن العطاء  والم

 : مصدر انترنت (. 2017بأعلى درجاته، وكما ينبغي )يونس ، 

ــتراتيجية، فمنذ دخول الطلبة للجامعة        ــتاذ الجامعي مع الطالب هي عالقة اسـ يزرع في ويمكن القول ان عالقة االسـ

ـــبابي والطالبي، رغم ـكل  ـــباب الواعي والمثقف على االرتـقاء ـبالعـمل الشــ ـــتاذ إيـمان كبيرا بـقدرة هؤالء الشــ نفس االســ

بيل خدمة الطالب والجامعة، وال ـشك أن التقدم في أي مجال ال يمكن ان يتحقق دون حوار بناء وتعاون   المعوقات، في ـس

وم في ظل هذه الظروف الـصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب من تحديات صعبة على الجميع. وما أحوجنا الي  وانفتاحفاعل 

لوب الحوار البناء  تاذ جامعي اتخاذ اـس من قبل عناصـر الغدر امثال عصـابة داعش االرهابية، لهذا يقع على عاتق كل اـس

ة هذا الوطن وأمنه  مع طلبته في ســــبيل معالجة جميع الملفات العالقة، فضــــال عن التعاون والتضــــحية في ســــبيل وحد 

والعيش المشــترك،   واالنفتاحوضــمان ومســتقبل شــبابه الذين نعول عليهم في بناء الوطن الحداثة والتســامح    واســتقراره

 (.5: ص 2021بعيدا عما يسمى بالمذاهب والطائفية العنصرية المدمرة للبالد )الربيعي، 
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 -منهجية البحث: 

ــدي  اعتـمد البـحث الـحالي على المنهج الو     ــفي، إذ يمـتاز ـهذ المنهج ـبأن أول خطوة يقوم من خاللـها الـباـحث التصــ صــ

لظاهرة معينة، هو في وصـف الظاهرة التي يرغب بدراسـتها، مع جمع معلومات دقيقة عنها. لذا فإنه يعتمد على دراسـة 

: ص  2007وكمياً )القـصاص، الظاهرة كما هي متواجدة في الواقع، ويهتم بوـصفها وـصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً  

22.) 

 -مجتمع وعينة البحث: 

يقصـــد بمجتمع البحث المجموعة الكلية من العناصـــر التي يســـعى الباحث إلى أن يعمم عليها النتائج ذات العالقة       

( طالبا وطالبة من قـسم علم  52(. وبـسبب ـصغر حجم مجتمع البحث البالغ )81: ص 2004بالمـشكلة المدروـسة )النوح،  

ام جعفر الصــــادق )عليه الســــالم(، لذا فان البحث الحالي قد عد في جامعة االم اآلداب النفس الســــريري التابعين لكلية 

ـــها، وبواقع ) ــي )36( ـطالـبا من اـلذكور، و )16مجتمع البـحث العيـنة نفســ ا من االـناث، للـعام اـلدراســ  –  2021( ـطالـب

 ( ومن الدراسة الصباحية حصرا. 2022

 -أداة البحث: 

ــاعد الوصــول الى نتائج  من اجل الوصــول الى اهداف البحث، كان البد من بن      ــم بالصــدق والثبات، وتس اء اداة تتس

 البحث.

 -خطوات بناء اداة البحث:  

 جمع المعلومات:-أ

إن من خطوات كتابة البحث العلمي تجميع المعلومات من مصــــادر مختلفة )الكتب والمراجع والمعاجم والمقابالت        

قات تربط بينها وبين غيرها من المتغيرات واألفكار )الجرجاوي،  واالستبانات( ومعرفة ما يؤثر فيها من عوامل، أو عال

 (.15: ص 2010

( طالب وطالبة، اذ طلب من العينة ذكر اهم األساليب المتبعة  52لذا قامت الباحثة بتقديم استبانة لعينة البحث البالغة )     

 الى تنمية النبوغ وااللتزام بالقيم الخلقية. من قبل أساتذة الجامعة في قسم علم النفس السريري معهم، والتي تؤدي بهم

ــدق  12وبعد هذا االجراء تم جمع )        ــتخراج معامالت الصـ ــاليب والتي قامت الباحثة باسـ ( فقرة حول اهم هذه األسـ

 والثبات لها.

 -البحث:   ألداةالصدق الظاهري -ب

جامعة بغداد والمسـتنصـرية في تخصـص التربية   تذة( محكمين من اسـا10قامت الباحثة بعرض فقرات االداة على )     

( بدائل وهي )موافق بـشدة، موافق كثيرا، موافق بدرجة متوـسطة، موافق قليال، غير  5وعلم النفس، بعد ان وـضعت لها )

دة(، والتي اخذت االوزان ) لبية مع 5،4،3،2،1لفقرات اإليجابية، واالوزان )( ل1،  2، 3، 4،  5موافق بـش ( للفقرات الـس

اعطاء تعريف لمفهوم النبوغ وااللتزام الخلقي. وبعد هذا االجراء وجدت بان فقرات األداة قد حصــلت على نســبة اتفاق  

موافقة آراء (، الى انه يمكن االعتماد على 2006( فما فوق، وهي نـسبة اتفاق عالية حـسب ما جاء به )حـسن،  ٪80من )

 (.18: ص 2006( في مثل هذا النوع من الصدق" )حسن، ٪80المحكمين بنسبة )
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 -ثبات اداة البحث: -ج

يعطي الثبات مؤـشرا اخر على دقة االداة، اذ يـشير الى ان االداة على درجة عالية من الدقة واالتـساق بما يزودنا من      

الثابتة تعطي النتائج نفســـها إذا اعيد تطبيقها على افراد   األداةف(  77: ص 1976بيانات حول المفحوصـــين )ابو حطب،  

ـــمارة واخرون،   ـــها )ســ ــهم، وتـحت ظروف نفســ التحقق من ثـبات أداة البـحث  وألـجل(،  144: ص  1989العيـنة أنفســ

 ألداةلاســتخدمت الباحثة طريقة الفاكرونباخ، اذ يســمى معامل الثبات المحســوبة بهذه الطريقة بمعادلة االتســاق الداخلي 

 (.78: ص 1989وهو الثبات الذي يبين قوة االرتباط بين الفقرات )ثورنديك وهيجن، 

استخراج الثبات بهذه الطريقة تم    وألجلالبحث بطريقة معامل الفا لالتساق الداخلي،   ألداةتم استخراج معامل الثبات      

( درجة، وهو معامل ثبات جيد وفقا لما تشير  0،85) ةلألدا( استمارة لمعادلة الفا وقد بلغ معامل الثبات الكلي 30سحب )

 اليه االدبيات االحصائية. 

 -الوسائل االحصائية: 

 (.227: ص 1991االختبار التائي لعينة واحدة )فيركسون،  •

 (.263: ص 1977لعينتين مستقلتين )البياتي وأثناسيوس،  االختبار التائي •

 (.81: ص 2000معادلة ألفا كرونباخ الستخراج الثبات )األنصاري،  •

 (.98: ص 1991معامل ارتباط بيرسون )فيركسون،  •

 -عرض النتائج: 

اذ الـجامعي و  وألـجل      ـــت ة بين االســ ذي ينص على )التعرف على إثر العالـق ال تحقيق ـهدف البـحث واـل ه في مـج طلبـت

، وعند مقارنتها مع المتوسـط الفرضـي لألداةقامت الباحثة باسـتخراج متوسـط العينة النبوغ واالبداع وااللتزام الخلقي(. 

ــاوي   ــوبة كانت أكبر من القيمة الجدولية والتي تســ ــتخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين ان القيمة التائية المحســ باســ

ــح ان ا2.167) ــتوى داللة )( وهذا يوضـ ــالح العينة عند مسـ (، مما يؤكد ان 51( ودرجة حرية )0,05لفرق دال ولصـ

 ( يوضح ذلك.1هنالك تاثير للعالقة بين األستاذ الجامعي وطلبتهم في مجال النبوغ وااللتزام الخلقي، والجدول )

 ( 1) جدول

العالقة بين االستاذ الجامعي وطلبته في  في إثر  الفرضي والمتوسط العينة متوسط بين الفرق لداللة التائي االختبار نتائج

 مجال النبوغ واالبداع وااللتزام الخلقي 

 

 متوسط العينة  عدد العينة 
 االنحراف 

 المعياري 

 المتوسط 

 الفرضي 

 مستوى  القيمة التائية 

 الجدولية المحسوبة الداللة

 دالة 1,98 9.041 39 5.37662 37.6154 52
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ــتاذ       ومن خالل النتيجة التي توصــل اليها البحث، يمكن ان نتوصــل بان تحقيق األهداف التعليمية التي يســطرها األس

ــة للطالب بما في ذلك الفروقات  ــى والمميزات الخاصــ ــاطات التعليمية التي يختارها والتي تتماشــ مقرونة بطبيعة النشــ

ــتوى المعرفي واالجتـماعي، وـكذـلك ا ــة التي تطبع على المحيط الـجامعي من جـهة، الفردـية على المســ لمميزات الـخاصــ

 واالستراتيجيات التي يتبناها األستاذ من أجل إيصال المعارف إلى الطالب من جهة أخرى.

تاذ الجامعي وطلبته بان لالتصـال التفاعلي بين        ولقد توصـلت الباحثة بعد الـشروع في معرفة ظاهرة العالقة بين االـس

كبير ومهم في تطوير العملية التربوية، وذلك لما تحققه من انجازات تعليمية ونفســيه    تأثيرعي والطالب له االســتاذ الجام

واجتماعية وابداعية واخالقية ال حصـــر لها لدى الطلبة، مثل تبادل الخبرات والمعارف، وزرع الثقة بالنفس، واالعتماد  

القدرة على تنمية المواهب وخلق روح االبداع والتفكير المنتج،  على الذات، واســــتثمار تكنولوجيا المعلومات الحديثة، و

 فضال عن االلتزام الخلقي.

 -التوصيات: 

 -وبعد التوصل الى نتائج البحث، توصي الباحثة باآلتي:     

مشاركة االساتذة في الملتقيات والندوات وااليام الدراسـية يـساعدهم فـي تحديـد معلوماتهم حول المعالجات الضروية    -1

 الهادفة الى تنمية النبوغ واالبداع وااللتزام الخلقي لدى طلبة الجامعة.

ــية للتأكد من تحقيق  -2 ــال البيداغوجي داخل القاعة الدراسـ ــرورة تقويم نتائج االتصـ ــتاذ الجامعي من   ضـ اهداف االسـ

 لألساتذةتوصيل المعلومات والخبرات واالتجاهات للطلبة، االمر الذي يؤدي الى زيادة المهــارات الفرديــة والجماعيــة  

 بما يتفق مع اهداف العملية التعليمية التعلمية.  لألعمالوالطلبة، وتحسين طرق ادائهم 

ــاتذة لحقيقة االتصــال وا  -3 هميته وعناصــره المختلفة، يمكن ذلك عـــــــن طريق الدورات التدريبية  ضــرورة فهم االس

 .لألساتذة

اتذة الجامعة بالمخاطر التي تهدد العراق من قبل عناصـر داعش االرهابية،    -4 ضـرورة توعية طلبة الجامعة من قبل اـس

 ي لهم.وذلك من خالل العمل الدائب على ممارسة النشاط العلمي والمعرفي ورفع المستوى األكاديم

 -المقترحات: 

اجراء دراسـة مماثلة تهدف الى دراسـة إثر اسـتخدام وسـائل التكنولوجية الحديثة في تنمية االتصـال البيداغوجي بين    -1

 االستاذ الجامعي والطالب في ظل العملية التربوية.

جي بين االســـتاذ الجامعي اجراء دراســـة تهدف الى معرفة إثر طرائق التدريس الحديثة في تنمية االتصـــال البيداغو  -2

 والطالب في ظل العملية التربوية.

 

 

 

 



219 

 

 -ائمة المصادر: ق

 المصادر العربية  -اوال

 (: التدريس اإلبداعي وتعلّم التفكير، عـالم الكتـب، الطبعة االولى، القاهرة، مصر.2005إبراهيم، مجدي عزيز ) ❖

 التعليميـة، المكتـب الجـامعي الحـديث، االسكندرية.(: المعلم والوسـائل  2005احمد، محمد عبد الباقي ) ❖

(: اسـتراتيجيات مقترحة لمعايير ضـمان جودة االداء الجامعي، بحث مقدم الى  2010االغا، وفيق حلمي، واالغا، ايهاب وفيق ) ❖

 مؤتمر كلية االدارة واالقتصاد، جامعة االزهر، غزة.

 ر: دار الحديث للطباعة والنشر، الطبعة االولى، القاهرة، مصر.(: قياس الشخصية، الناش2000االنصاري، بدر محمد ) ❖

ــي واالجتـماعي لدى طلـبة جامـعة الـقدس المفتوحة،  2006بركات، زياد ) ❖ (: االتـجاه نحو االلتزام الديني وعالقـته بالتكيف النفســ

 بحث مقدم الى كلية التربية، جامعة القدس المفتوحة.

(: االحـصاء الوـصفي واالـستداللي في تربية وعلم النفس، الناـشر: وزارة  1977، زكريا )البياتي، عبد الجبار توفيق؛ واثانيوس ❖

 .التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة المستنصرية، بغداد، العراق

وزيع،  (. المعلم الجديد: دليل المعلم في اإلدارة الصـفية الفعّالة، دار الحامد للنـشر والت2006الترتوري، محمد والقضـاه، محمد ) ❖

 عّمان.

ك وهيجن ) ❖ داـي د الرحمن ـعدس، مركز 1989ثورـن د هللا الكيالني وعـب ة عـب ة، ترجـم اس والتقويم في علم النفس والتربـي (: القـي

 .الكتب االردني، عمان، االردن

❖ ( االء  انــتــرنــت،2016جــابــر،  ــدر  مصــــ مــوضـــــوع،  مــوقــع  وعــنــاصـــــرهــا،  الــتــعــلــيــمــيــة  الــعــمــلــيــة  مــفــهــوم   :) 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9% 

❖ ( محمود  بن  بن علي  زياد  البحث 2010الجرجاوي،  ادوات  االستبيـــان، سلسة  لبنـــاء  التربوية  المنهجيــــــة  القواعـــــد   :)

 العلمي، الكتاب االول، الناشر: مطبـعة أبـناء الجـراح، غزة، فلسطين. 

❖  ( هاشم  أبو  محمد  السيد  ألدوات  2006حسن،  السيكومترية  الخصائص  باستخدام  (:  والتربوية  النفسية  البحوث  فى  القياس 

SPSS .الناشر: مركز البحوث التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود ، 

ــيد ســــالمة ) ❖ (: التربية والمدرســــة والمعلم، قراءة اجتماعية وثقافية، دار الوفاء الطباعة والنشــــر،  2000الخميســــي، الســ

 االسكندرية.

 (، مجلة الكترونية، العراق، كردستان.17ل التعليم في العراق وحلولها، مجلة شفق، العدد )(: مشاك2021الربيعي، محمد ) ❖

 (: مبادئ القياس والتقويم في التربية، الناشر: دار القلم للطباعة والنشر، عمان، االردن.1989سمارة، عزيز واخرون ) ❖

❖ ( ــيــا  ران ــق،  ــج ــن ــ 2014ســــ مصــــ ــوع،  ــوضــــ م ــع  ــوق م ــم،  ــي ــل ــع ــت ال ــي  ف ــطــالــب  ال دور  ــيــل  ــع ــف ت ــرنــت،(:  ــت ان  در 

http://mawdoo3.com/%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9% 

(: التواصـل اللفظي واشـكالية تحليل مهام االسـتاذ داخل الوضـعية البيداغوجية، مجلة البحوث والدراسـات  2014شـلي، نورة ) ❖

 (.176 – 155(، الجزائر، ص )8االنسانية، العدد )

ترح للمشــرف المقيم في مراحل التعليم العام، جامعة أم القرى، كلية (: برنامج مق2000الشــهراني، أحمد بن مزهر بن محمد ) ❖

 التربية، رسالة ماجستير غيـر منشورة.

(: المعلوماتيّةَ والتكنولوجيا في خدمة التعليم، المركز التربوي للبحوث واالنماء، المجلة التربوية،  2016عاـشور، امير محمد ) ❖

 بيروت، لبنان.

د الجواد، نور اـلدين، وم ❖ ــطفى )عـب ة العربي  1997تولي، مصــ ة، الرـياض، مكـتب التربـي ة التعليم في دول الخليج العربـي (: مهـن

 لدول الخليج.

❖ ( ــم  ــي ــراه اب ــيــدي،  ــب ــع ــرنــت،  2016ال ــت ان ــدر  مصــــ ــوضــــــوع،  م ــع  ــوق م ــيــة،  ــم ــي ــل ــع ــت ال ــيــة  ــل ــم ــع ال ــنــاصــــــر  ع  :)

http://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8% 

ثر سـماع القرآن الكريم على األمن النفسـي لدى الطالبات يعزى لمتغير التخصـص  (: أ1997العتوم، عدنان وعبد هللا، عندليب ) ❖

 (، الرياض.16(، العدد )10". جامعة أم القرى للبحوث، المجلد )

 (: مملكة االبداع، موسوعة االبداع للتنمية البشرية والنجاح، الكويت.2016عمر، عمرو ) ❖



220 

 

ــون، جورج، أي ) ❖ ــائي في التربية وعلم النفس، ترجمة د. هناء العكيلي، بغداد، وزارة التعليم  1991فيركســ (: التحليل اإلحصــ

 .العالي والبحث العلمي، الجامعة المستنصرية، الناشر: دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراق

لشخصــية واالتجاهات التربوية بين طالب دور المعلمين (: دراســة مقارنــة لــبعض خصــائص ا1987قاسم، مصطفى حلمي ) ❖

 المنتظمين والملتحقين بنظام التعليم عن بعد، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية بنها، جامعة الزقازيق، مصر.

العربية  (: اسهام المعلم في اكساب القيم االجتماعية لطلبة الصف التاسع، مجلة التربية 2012القاضي، حنان صالح، واخرون ) ❖

 (.76 – 71(، ماليزيا، ص )2(، العدد )4واالسالمية، المجلد )

 (، القاهرة، مصر.19(: االيمان والحياة، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، الطبعة )1998القرضاوي، يوسف ) ❖

الطبعة األولى،  (: مبادئ اإلحصـــاء والقياس االجتماعي، الناشـــر: عامر للطباعة والنشـــر، 2007القصـــاص، مهدي محمد ) ❖

 .المنصورة، مصر

(: مهارات االتصال والتفاعل في عمليتــي التعلــيم والتعلم، دار الفكر للطباعة والنشر  2003كفافي، عالء الدين احمد وآخرون ) ❖

 والتوزيع، الطبعة االولى، عمان، االردن.

 كلية االداب، جامعة عناية، الجزائر. الطالب، رسالة ماجستير، –(: االتصال البيداغوجي االستاذ 2012لكحل، وهيبة ) ❖

ــاد، المعهد االوربي 2017محمد عبد الرحمن يونس ) ❖ ــتبداد والفس ــتاذ الجامعي والجامعات العربية المعاصــرة آلية االس (: األس

 http://www.averroesuniversity.org/au/index.php?option=c العالي للدراسات العربية، مصدر انترنت،

ــطفى، حـمدى عـبد ❖ ــدر انترنت  2016الحمـيد أحـمد )  مصــ (: التـفاعل االجتـماعي والحـياة اليومـية، موقع العلوم االجتـماعـية، مصــ

http://hamdisocio.blogspot.com/2010/12/blog-post_1868.htm 

ــاتذة الجامعيين، رسالة ماجيس2000منماني، نادية ) ❖ ــور االسـ ــين جمهـ ــمي بـ تير،  (: واقع االتصال الداخلي، الرسمي، الالرسـ

 قسم االتصال، جامعة عنابة، الجزائر.

 (: دليل اخالقيات المهنة في كلية الفنون التطبيقية، وحدة ضمان الجودة، جامعة حلوان، مصر.2016نوبار، جورج ) ❖

الرياض،  (: مبـــــادئ البحــث الــــتربـــــوي، الناشر: جامعة الرياض، كلية المعلمين، الطبعة األولى،  2004النوح، عبد هللا )  ❖

 المملكة العربية السعودية. 

 .(: االدارة الصفية، دار وائل للطباعة والنشر، عمـان، االردن2003هارون، رمزي فتحي ) ❖

ــتاذ الجامعي والجامعات العربية المعاصــرة. موقع الحوار المتمدن  2007يونس، محمد عبد الرحمن ) ❖ ،  1867العدد   -(.   األس

 مصر. 

 - المصادر االجنبية: –ثانيا  

❖ David K. Knox Socrates: The First Professor Innovative Higher Education December 1998, 

Volume 23, Issue 2, pp 115–126 

❖ Simonton, Dean Keith (2004). Creativity in Science: Chance, Logic, Genius, and Zeitgeist. 

Cambridge: Cambridge University Press 

❖ W.G. 'Weber ( 1991 ) : The Nature of Social Action in Runciman,: Selections in 

Translation' Cambridge University Press, 1991 

 

 

 

 

 

 



221 

 

ِليَن فِي َمَراِكِز اْلَمْوُهوبِينَ  ِب اْلَمْوُهوبِيَن اْلُمَسجَّ  َدْوُر اأْلُْسَرِة فِي ِرَعايَِة الطُّالَّ

 فِي إَِداَراِت تَْعِليِم اْلَمْوُهوبِيَن فِي اْلَمْملََكِة اْلعََربِيَِّة السُّعُوِديَّةِ  

The Family Role in Supporting the Gifted Students Enrolled in the Gifted Center  

in Education Departments of the Gifted in the KSA 

 المملكة العربية السعودية  - ادارة تعليم الرياض - ثالب هارونبن سعد  يعل  أ.           

Email: Ali.hashem9210@gmail.com 

راَسة:ُملخَّص   الّدِ

ــاف   َرة في اكتش ــْ ة إلى بيان دور األُس ــَ راس الموهبة، وتحديد أهمية دورها في رعاية أبنائها الموهوبين، وتحديد  هدفَِت الدِّ

لة القرابة الدَّْخل(. واـستُخدم المنهج   -المؤّهِل العلمي-العُمر-الفروق ذات الداللة اإلحـصائيَّة التي تُعَزى إلى ُمتغيِّرات: )ـصِ

ــوائية من ) ــفي التحليلي بعينة عش مس مناطق إدارية بالمملكة؛ وأبرز نتائج  ( وليَّ أمٍر للطالب الموهوبين بخ380الوص

راَسة  :الدِّ

راَسة بدرجة عالية على مدى إدراك األُْسَرة في اكتشاف الطالب الموهوبين بمتوسط حسابي )  .1  (.  3.53موافقة أفراد الدِّ

راَسة بدرجة عالية على أهمية دور األُْسَرة في رعاية الطالب الموهوبين بمتوسط حسابي ) .2  (.3.74موافقة أفراد الدِّ

ــتوى )وجود فروق ذات داللة إحصــائيَّة عند   .3 ــرات وعالمات الموهبة،  0,01مس َرة لمؤش ــْ ( فأقّل حول )إدراك األُس

 .أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( باختالف ُمتغيِّر ِصلة القرابة لصالح قرابة األم

ــتوى ) .4 ــرات وعالمات الموهبة،  0,05وجود فروق ذات داللة إحصــائيَّة عند مس َرة لمؤش ــْ ( فأقّل حول )إدراك األُس

 سنة(. 30 – 21ة دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( باختالف ُمتغيِّر العمر لصالح الذين أعمارهم )أهمي

ــتوى ) .5 ــرات وعالمات الموهبة،  0,01وجود فروق ذات داللة إحصــائيَّة عند مس َرة لمؤش ــْ ( فأقّل حول )إدراك األُس

 العلمي لصالح )ثانوي فأعلى(. أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( باختالف ُمتغيِّر المؤهل

ــتوى ) .6 ــرات وعالمات الموهبة،  0,01وجود فروق ذات داللة إحصــائيَّة عند مس َرة لمؤش ــْ ( فأقّل حول )إدراك األُس

 لاير(. 10000أكثر من أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( باختالف ُمتغيِّر الدَّْخل لصالح )

 نالموهوبيالطالب  – نالموهوبي عايةر -الموهبة  –األسرة كلمات مفتاحية:

Abstract 

Title of the Study: The study aimed at explaining the role of the family in discovering the 

talent, determining the importance of its role in caring for its talented children, and 

identifying the statistically significant differences which are attributed to the variables of: 

(Kinship - Age - Educational Qualification – Income). The descriptive analytical approach 

was used, with a random sample of (380) parents of gifted students in five administrative 

regions in the Kingdom. The main results of the study: 

 The approval of the study sample with a (high) degree to the extent of the family's 

awareness of discovering gifted students with a mean of (3.53). 

 The approval of the study sample with a (high) degree to the importance of the family's 

role in caring for gifted students with a mean of (3.74).  

 There are statistically significant differences at the level of (0.01) and less about (the 

family’s perception of talent indicators and signs, the importance of the family’s role in 

caring for the gifted students) due to the difference in the variable of the kinship in 

favor of the relatives on the mother’s side.  
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 There are statistically significant differences at the level of (0.05) and less about (the 

family’s perception of talent indicators and signs, the importance of the family’s role in 

caring for the gifted students) due to the difference in the variable of age in favor of 

those aged 21-30 years.  

 There are statistically significant differences at the level (0.01) and less about (the 

family’s perception of talent indicators and signs, the importance of the family’s role in 

caring for the gifted students) due the difference in the variable of the educational 

qualification in favor of (secondary education and above). 

 There are statistically significant differences at the level of (0.01) and less about (the 

family’s perception of talent indicators and signs, the importance of the family’s role in 

caring for the gifted students) due to the difference in the variable of the income in favor of 

(more than 10,000 riyals). 

Key words: family, talent, talented care, gifted students. 

 

 المقدمة:  

حين نعود إلى بدايات الموهوب نجد عوامَل ِعدَّةً أثََّرت فيه، ومن أهمها وأكثرها تأثيًرا األُْسَرة؛ فهي البيئة األولى للطفل 

ي مهاراته أو   ل تكوين شخصيّته، وتُنّمِ ا في دعم  والمؤثِّر األول عليه، وتُشّكِ تَحّط منها دون وعي؛ لذلك فإن لها دوًرا مهمًّ

 الموهوبين من أبنائها، واألَْخذ بأيديهم، وتقديم وسائل الرعاية الالزمة لتنمية قدراتهم وإمكاناتهم.

س منذ بزوغ  يبدأ دور األُْسَرة مع طفلها الموهوب منذ بزوغ بدايات الموهبة لديه، أو العالمات األوليَّة الدالَّة عليها، ليو

الموهبة فقط، بل إن األُْسَرة تُسهم في اكتشاف هذه الموهبة من خالل مالحظة مظاهر التميُّز لدى طفلها، وتدوين هذه  

المظاهر، ومحاولة األُْسَرة تصميم أنشطة ومواقف تُتيح الفرصة إلبراز مواهب طفلها واكتشافها، وبعد ذلك تقوم األُْسَرة 

الع، وفَتْح  بالعمل على زيادة الموهب ة وعدم َكْبِحها، وتَتَّبِع في ذلك أساليَب ِعدَّةً، منها: تشجيع الطفل على القراءة واالّطِ

 (. 2013مجاالت التميُّز أماَمه )معوض،

م لهم الرعاية الالزمة، والمتابعة واإليمان   وال يقتصر دور األُْسَرة على اكتشاف موهبة أبنائها فَحْسب، بل يجب أن تُقدِّ

 تهم ومواهبهم، والتحلِّي بالصبر، وفَْهم الفروق الفردية بين أبنائها، وتوفير مناخ أسري تَُسوده المودَّة واأللفة. بقدرا

 وال تُوَجد فترة زمنية تتناول دور األُْسَرة دون غيرها من األزمنة؛ فدَْور األُْسَرة ثابٌت ويتجلَّى في المجتمع؛ إذ إّن األُْسَرة 

 ة انطالقة الفرد. أساس المجتمعات وبداي

ة بمفهوم الموهبة، واستخدام أساليب  ولكي تقوم األُْسَرة بتقديم الرعاية والدعم الالزَمْين البنها الموهوب، يجب أن تكون ُمِلمَّ

التربية الحديثة، مثل: أسلوب الحوار، وأسلوب التوازن بأن يوازن بين احتياجاته النفسية والجسدية والعقلية وتطويرها، 

يز، والثواب، والعقاب مع تجنُّب العقاب المبالَغ فيه مثل الضرب، واستخدام الوسائل الحديثة مثل حكايات ما قبل والتحف 

النوم، والقدوة الحسنة، وفَْهم احتياجات ابنها الخاصة، وأن تعَي دورها المهم في تعزيز تلك الموهبة وتنميتها، وتتعاون  

 المعنيَّة بالموهبة. مع المدرسة ومراكز الموهوبين والمؤسسات 

 مشكلة البحث: 

من األطفال المولودين، وتلك   ٪90( أن األطفال الذين يُولَدون موهوبين تصل نسبتهم إلى  2010أكدت دراسة الزهراني )

حين يصلون إلى سّن السابعة، ويُعَزى ذلك االنخفاض إلى أساليب التربية األسرية    ٪10النسبة تقّل إلى أْن تصل إلى نسبة  

ا في موهبة الطفل، وال بد من إعادة النظر في أساليب تربية األُْسَرة ألبنائها الموهوبين وتثقيفهم،    التي ل دوًرا مهمًّ تُشّكِ

 (. 2010 وَرْفع الوعي لهذه الفئة التي تُعَدّ أساس المجتمع )الزهراني،
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األُْسَرة؛ الجوانب جانب  تلك  ِعدَّة جوانب، ومن  في  الموهوب  ع مشكالت  تتنوَّ األُْسَرة:    "  الموهوب مع  فمن مشكالت 

ل ضغًطا عليه وإهمال إشباع   الالمباالة، وإهمال موهبته، والسخرية منه، والمبالغة في تقدير الوالدين لموهبته؛ مما يُشّكِ

 (. 2010الحاجات األساسية للموهوب التي يحتاج إليها َمن هو في ُعمره )بدر، 

تج عنه مشكالت نفسية مثل العزلة واالكتئاب نتيجة إحساسه باالختالف عن أقرانه، فعدم وعي األُْسَرة بموهبة ابنها قد ين

ل الموهبة إلى مشكلة، وتبدأ تظهر على الطفل مشكالت سلوكية مثل   رغم أن اختالفه ميََّزه لكن لعدم وعي األُْسَرة تتحوَّ

 غَر ستنمو موهبته ويستثمرها بالشكل الصحيح. األُْسَرة موهبة ابنها وكانت بجانبه منذ الّصِ  العنف، ولكن في حال دعَمتِ 

م له الدعم والرعاية الالزَمْين ستكون عواقب ذلك على الموهوب وخيمة وهّم   واألُْسَرة التي ال تكتشف موهبة ابنها وال تُقدِّ

أو   النفسي  أو  الفسيولوجي  واالختالل  االضطراب  من  نوع  إلى  يؤديان  األسرة  دور  وغياب  رعايته  فعدم  حتَّى  كبير؛ 

 (. 2019االجتماعي، وتكون الموهبة ُمشتَّتة وُمهدَرة )الجرواني، حالوة، 

ي إلى   (2002وتؤكد دراسة الشربيني ) أن فشل األُْسَرة في تربية األبناء واكتشاف مواهبهم والفروق الفردية بينهم يؤدِّ

 (. 2012انحراف الموهوب وضياعه )الطالب،

قنديل أجراها  دراسة  تؤكد  التربوية  على ضر   كما  بالطرق  تنميتها  على  والعمل  الطفل  لموهبة  ر  المبّكِ االكتشاف  ورة 

ر، وإن الفهم العميق لطبيعة الموهبة   ل المتأّخِ ر لهذه المواهب يكون أكثر فاعليةً من التدخُّ الصحيحة، حيث إن التدخل المبّكِ

ا لبيئة ُمحفِّزة تساعد على بزوغ الم وهبة والحدّ من القلق الذي تشعر به األُْسَرة تجاه ابنها  لدى األطفال يتطلَّب إعدادًا خاصًّ

 .(2010)الزهراني، الموهوب 

يناقشه   نشأته، وهذا ما سوف  الموهوب وأساس  المؤثِّر األول على  تُعَدّ  التي  األُْسَرة  أهمية دور  الباحث  لذلك استشعر 

راَسة؛ لما لألسرة من دَْوٍر كبيٍر في اكتشاف الم وهبة ورعايتها وتنميتها في أبنائها، فهي البيئة األولى  الباحث في هذه الدِّ

 التي تُعلِّم الطفل وتكتشف ما لديه من مواهب، وهي من أهم البيئات لتطوير الموهبة وتنميتها. 

راَسة تََمْحَوَر التساؤل الرئيس للبحث على النحو التالي: "ما دور األُْسَرة في رعاية أب الع على مشكلة الدِّ نائها  وبعد االّطِ

 الموهوبين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين؟". 

ع من هذا السؤال الرئيس التساؤالت التالية:    ويتفرَّ

ب الموهوبين المسّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم لخصائص الموهبة لدى  ما مدى إدراك األُْسَرة .1 الُطالَّ

 الموهوبين.  

ب الموهوبين المسّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم   رعايةمدى أهمية دور األسرة في ما  .2 الُطالَّ

 الموهوبين. 

 -العُمر -تُعَزى إلى الُمتغيِّرات التالية: )ِصلة القَرابة هل تُوَجد فروق ذات داللة إحصائيَّة بين استجابات أفراد العينة  .3

 الدَّْخل(. –المؤّهِل العلمي 

 أهمية البحث: 

إن األُْسَرة هي البيئة األولى للموهوب والمؤثِّر األول عليه منذ مرحلة الوالدة إلى مرحلة ما قبل المدرسة، ويظّل تأثيرها  

راَسة، وال نغ   فل عن أهمية دَْوِرها في التعاون مع المدرسة ومتابعة موهبة أبنائها ودَْعمها.واضًحا عليه في مرحلة الدِّ

راَسات أنه يلزم تحليل سير الموهوبين ودراسة واقعهم األسرى؛ للتوصُّل إلى الخصائص المشتركة لبيئتهم   وأكدت الدِّ

 . (Gearheart, Weishahn,&Gearheart, 1992) األسرية، والتي يمكن أن تتيح فرص رعاية مناسبة للموهوبين.

إن البحث في مجال البيئة األسرية من حيث مساعدتها وتسييرها ودعمها لنمو الموهبة يُصبح من البحوث ذات األهمية  

القصوى؛ فعليها تقوم النهضة، وتتقدَّم األمم، وفي ضوء ُمخَرجاتها تتّم رعاية المواهب وتنميتها بالصورة المثلى )الطالب،  

2012 .) 
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ر منه عن طريق الرعاية، ومهما وألن ال موهوب هو ذلك الفرد الذي يملك استعدادًا فطريًّا وتُصقله البيئة المالئمة وتُطّوِ

 (. 2019فإنها تشترك في أن الرعاية ترتقي بموهبة الفرد )رهبيني،  إلى المدرسة إلى المهنة؛ اختلفت البيئة من األُْسَرة

آثارها اإليجابية على أبنائها الموهوبين، وتساعدهم على لذلك فإن الرعاية الصحيحة والكاملة من   قِبل األُْسَرة تنعكس 

التشجيع والدعم   المتميز والفعَّال، كما تعمل على تطوير قدراتهم، وبناء مستويات عالية من الطموح من خالل  األداء 

 (. 2020النفسي والعلمي )القحطاني، 

هنة اآلباء واألمهات، ومستوى تعليم اآلباء، ومستوى دَْخل األُْسَرة أيًضا ومن الُمتغيِّرات المؤثرة على موهبة الطفل م

 (. 2017، )السليمان

ض لها الطفل الموهوب في مرحلة طفولته، وتتميَّز هذه المرحلة بالمرونة،   ل المؤثرات التي يتعرَّ حيث تُعَدّ األُْسَرة هي أوَّ

ي والنفسي والرعاية في محيط األُْسَرة، وهذا يمكن أن يكون من العوامل وقابلية الطفل للتشكُّل؛ فهو يتأثَّر بالجو االجتماع

المساعدة على َغْرس النبتة األولى لإلبداع واالبتكار، وبالمقابل من الممكن أن يكون من العوامل المحبطة والمثبّطة لهما. 

 (. 2019)محمدي،

التربية، ولديها خلفية معرف لديها وعي كبير في  التي  الخبراء واألخصائيين في هذا  فاألُْسَرة  بالقراءة وسؤال  ية كبيرة 

ي هذه الفروق   المجال؛ تُدِرك منذ وقت مبكر خصائص أطفالها، وأن هناك فروقًا فردية بين بينهم؛ وِمن ثَمَّ فإن األُْسَرة تُنّمِ

رها بما يتناسب مع كل طفل من أطفالها، على أساس أن لألسرة الدور األكبر ف رها،  الفردية وتُطّوِ ي نمّو الموهبة وتَطوُّ

 وفَشُل األُْسَرة في هذا يؤدي إلى انحراف الموهوب وضياعه. 

وقد الحَظ الباحُث عدَم وجود بحوث ُمتعلِّقة بالموهبة واألسرة باللغة العربية كما هي موجودة باللغة اإلنجليزية؛ ومن هذا 

محاواًل تعبئة تلك الفجوة. ويرى الباحث أن    ،لُّغة العربيَّةالمنطلق فقد قام الباحث بالبحث في مجال األسرة والموهبة بال

ر النموذج العربي في ميادين العلوم وباألخّص   ،أهمية كتابة البحث باللُّغة العربيَّة تنبثق من أهمية اإلنتاج المعرفي وتطوُّ

لة في اليونيسكو كلغة أساسية من ِضْمن سّت  تلك التي تتناول المواضيع المجتمعيَّة. وِمن ِشّق آخر فإن اللغة العربية ُمسجَّ

بدأ الباحث بالمبادرة من حيث تعزيز البحوث باللغة العربية بأن يَكتُب    المعرفي فبالتاليلغات؛ مما ال يعوقها من اإلنتاج  

الع الباحث - بح سادس بحث يتناول نفس الموضوع باللُّغة العربيَّة  فيص   ،بحثَه بها ؛ ونظًرا لكثير من الباحثين  -على حدّ اّطِ

الع   اللُّغة العربيَّة تُعَدّ ركنًا من أركان    نالباحث "فإ العرب الذين يقومون بنشر بحوثهم باللُّغة اإلنجليزيَّة على حَسب اّطِ

مليون    400يتكلَُّمها يوميًّا ما يزيد على    العالم إذ اللغات األكثر انتشاًرا واستخداًما في    وهي إحدى  ،التنوع الثقافي للبشريَّة

 (. 2021نسمة" )منظمة اليونيسكو، 

وقد   ،فهذا يعني أن اإلنتاج المعرفي لكي يتم إنتاجه باللُّغة العربيَّة يحتاج إلى مبادرات من الجهات ذات العالقة والباحثين

 جيًا أن يتم النظر في هذه المبادرة ليتمَّ االرتقاء باإلنتاج العلمي باللُّغة العربيَّة. بدأ الباحث بنفسه را

 أهداف البحث:

ف على مدى إدراك األُْسَرة .1 ب الموهوبين المسّجلين في مراكز الموهوبين في  لخصائص  التعرُّ موهبة الُطالَّ

 إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية.  

ب الموهوبين المسّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم تحديد أهمية دو .2 ر األُْسَرة في رعاية الُطالَّ

 الموهوبين في المملكة العربية السعودية. 

 – تحديد الفروق ذات الداللة اإلحصائيَّة بين استجابات أفراد العينة والتي تُعَزىإلى الُمتغيِّرات التالية: )ِصلَة القَرابة  .3

 الدَّْخل(. –ل العلمي ؤهِّ الم -العُمر 

 حدود البحث:

 الدمام(، -تبوك   -القصيم  -جازان  -مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين )مكة  :المكانية •

ي المملكة جغرافيًّا، ومساحتها وُرقعتها الجغرافية كبيرة،  وهي:  وقد اختارها الباحث ألنها تُغّطِ

 المملكة؛ وعينتها إدارة تعليم الدمام بنات وبنين. منطقة الشرقية في شرق 
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 منطقة مكة المكرمة في غرب المملكة؛ وعينتها إدارة تعليم مكة بنات وبنين.

 منطقة جيزان في جنوب المملكة؛ وعينتها إدارة تعليم جيزان بنات وبنين. 

 وبنين. منطقة الجوف في شمال المملكة؛ وعينتها إدارة تعليم الجوف بنات 

 منطقة تبوك في شمال غرب المملكة؛ وعينتها إدارة تعليم تبوك بنات وبنين. 

 منطقة القصيم في وسط المملكة؛ وعينتها إدارة تعليم القصيم بنات وبنين. 

ب الموهوبين المسّجلين في مراكز رعاية الموهوبين في إدارات تعليم الموضوعية  • : دَْور األُْسَرة في رعاية الُطالَّ

 وبين في المملكة العربية السعودية. الموه

 م(. 2021- هـ1442: خالل العام ) الزمانية  •

ب الموهوبين المسّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين في منطقة البشرية  • : أولياء أمور الُطالَّ

 الدمام(. -تبوك   -القصيم  -جازان  -)مكة 

راَسة:  مصطلحات الّدِ

 الدَّْور: 

ف ) بأنه: "األنشطة التي يلعبها الفرد نتيجةً لَشْغله مركًزا أو مكانةً في المجتمع ولهذه األنشطة   الدَّْور  (2013رشوان،  يُعّرِ

صفة االنتظام والتكرار، وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات والتزامات تُعتبر في الوقت نفسه المكونات األساسية  

 .  (160)  ن عليها بطابع خاص"لهذه المراكز التي تطبع األشخاص الحاصلي

ف   أيًضا بأنه: "نموذج يتركَّز حول بعض الحقوق والواجبات، ويرتبط بوضع ُمحدَّد للمكانة داخل الجماعة أو    الدَّْوروُعّرِ

موقف اجتماعي ُمعيَّن، ويتحدَّد دَْور الشخص في أّي موقف عن طريق مجموعة توقُّعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها  

 (. 2005فُسه" )غيث، الشخُص ن

بأنه: راَسة  الّدِ هذه  في  إجرائيًّا  ف  أبنائها    ويُعرَّ تربية  في  األُْسَرة  تستخدمها  التي  التربية  وُطُرق  والسلوك  األسلوب 

 الموهوبين. 

 األُْسرة: 

القصير،  هي الدرعُ الحصينة، وأهل الرجل وعشيرته، وتُطلَق على الجماعة التي يربطها أمٌر مشترك، وَجْمعُها أَُسر )

1999 .) 

)القصاص،  وأبنائهما  رة،  ُمقرَّ رابطة زوجية  بينهما  يقوم  وامرأة  من: رجل  ن  تتكوَّ نظاميةٌ  بيولوجيةٌ  اجتماعيةٌ  جماعةٌ 

2008 .) 

ن عادةً من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال،   فها بوجاردس بأنَّها: عبارة عن جماعة اجتماعية صغيرة تتكوَّ ويُعّرِ

فُون بطريقة اجتماعية" )القصير، ووظيفتها تو  (. 1999جيه هؤالء األطفال وَضْبطهم ليصبحوا أشخاًصا يتصرَّ

راَسة ف إجرائيًّا في هذه الّدِ مجموعة من األفراد لديهم أطفال موهوبون وذوو ذكاء مرتفع وسمات وخصائص    بأنها:  وتُعرَّ

 فذَّة. 

بأنه:   الباحث "دور األسرة" إجرائيًّا  ف  يُعّرِ التي تستخدمها ومن هذين المصطلَحْين  التربية  األسلوب والسلوك وُطُرق 

 تربوية.لرعاية أبنائها الموهوبين َعْبَر استخدام أنشطة وأساليب األُْسَرة 

 الموهوبون: 

االتّساع للشيء والقُدرة عليه. والموهبة تُطلق على الموهوب، والجمع مواهب )المعجم   :تعني   من الناحية اللغوية الموهبة

(، والموهبة من اللفظ »وَهَب«، أي: أعطى الشيء للفرد دون مقابل )المنجد(، وجمعها مواهب، وهي ما  2الوسيط، ج

 لغة(. وهبه هللا للفرد )متن ال
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ويُقصد بها: االستعدادات للتفوق في المجاالت    (،1994  كالمواهب الفنية )الحفني،  قدرة خاصة  :تعني  والموهبة اصطالًحا

عر والرياضة.   غير األكاديمية )الفنية( مثل الرسم والّشِ

ف الموهوب راَسة ويُعرَّ  : بأنه إجرائيًّا في هذه الّدِ

ل في   ويظهر عليه قدرات عقلية تَفُوق مراحله العُمرية   مراكز الموهوبين التابعة إلدارة الموهبة،الطالب الموهوب المسجَّ

-1000وتَفُوق أقرانه، ويهتّم بأشياء أكبر من ِسنّه، ويبدأ مؤشر الذكاء على حصول الموهوب على درجة تتراوح بين) 

 مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع. المقنن على البيئة السعودية من قِبل    ( بناًء على مقياس الموهبة2000

 تعريف الموهبة  أ.

 الموهبة لغةً: 

فَها الفيروز  (. 1987آبادي بأنها: العطيَّة )الفيروز آبادي،   عرَّ

العربية،   اللغة  )مجمع  نحوه  أو  فن  في  للبراعة  المرء  لدى  الفطري  االستعداد  بأنها:  الموهبة  الوسيط  المعجم  ف  ويُعّرِ

 م(. 2008

 الموهبة اصطالًحا:

ف الموهوب بأنه: "الشخص الذي يُحقِّق أداًء متميًزا مقارنةً  1992يتبنَّى الباحث تعريف تيسير صبحي )  • ( الذي يُعّرِ

مع أداء أفراد مجموعته العمرية في بُعد أو أكثر من األبعاد الرئيسة التي تُمثِّل السمات العقلية والشخصية التي  

. التحصيل األكاديمي 3. القدرة اإلبداعية العالية  2. القدرة العقلية العالية  1غيره، وهي: يتميَّز بها الموهوب عن  

. القدرة على القيام بمهارات متميزة تعكس مواهب متميزة، مثل: المهارات اللغوية، المهارات الفنية،  4الرفيع  

العالية والمرونة واالستقالل في التفكير"  . القدرة على المثابرة وااللتزام إلى جانب الدافعية 5المهارات الرياضية  

 (. 2012)الطالب، 

ماغ وأنشطته بما في  • م ومتسارع لوظائف الدِّ ر ُمتقدِّ ل؛ أي: ذكاء مرتفع، ويشير إلى تَطوُّ هي مفهوم بيولوجي ُمتأّصِ

 (. Stevenson,et al,2007البدني والعواطف والمعرفة والحدس ) ذلك الحسّ 

فَت وزارة  • ( الطلبة الموهوبين بأنهم: الطلبة الذين يُوَجد لديهم استعدادات وقدرات  2018) التعليم السعوديوعرَّ

رها المجتمع، خاصةً    في غير عاديَّة، أو أداء ُمتميِّز عن بقيَّة أقرانهم في مجال أو أكثر من المجاالت التي يُقدِّ

ويحتاجون إلى  ، والمهارات والقدرات الخاصة؛مجاالت التفوق العقلي، والتفكير االبتكاري، والتحصيل العلمي

راَسة العادية)القحطاني،   (. 2020رعاية تعليمية خاصَّة قد ال تتوافر لديهم بشكل متكامل في برامج الدِّ

َف مكتب التربية األمريكي • بأنهم:"أولئك األطفال الذين يتم تحديدهم والتعرف   ( األطفال الموهوبين1978) كما عرَّ

أشخاص مهنيِّين ُمؤهَّلين، والذين لديهم قدرات عالية، والقادرون على القيام بأداء عاٍل ويحتاجون إلى  عليهم من قِبل

برامج تربوية مختلفة وخدمات إضافةً إلى البرامج التربوية العادية التي تُقدَّم لهم في المدرسة؛ وذلك من أجل تحقيق 

 (.2010شير،في مساهمتهم ألنفسهم والمجتمع")

( أن الحاجة إلى تعيين تعريف للموهبة تبرز عند الكشف عن الموهوبين، وإعداد البرامج الخاصة بهم، 2015ان ) ذكر جرو 

ويرجع ذلك إلى أن التعريف يَُعدّ الحاجة األساسية في عملية الكشف، وعليه تقوم أركان الرعاية، وبه تُحدَّد أهداف البرامج 

 (. 2019التربوية وكيفية بنائها )الرهيبني،  

مثل الذكاء  إلى  الموهبة  نَسَب  َمن  جانيه  (  1985)   جب ستيرن  وهناك  مثل  بالتفوق  ربََطها  وَمن  وبينيه، 

(، ويعود تعدُّد 1932)  إيكباوم   (، وَمن نَسبَها إلى عوامَل وراثيٍة مثل النجو1976( ونيوالند ) 1985,1993,2003)

تعريفات الموهبة إلى أنها تندرج من العلوم اإلنسانية، وحالها حال بقية العلوم اإلنسانية بأنها مرنة على حَسب المجتمع.  

ويرى الباحث أن الموهبة ال تحدث في العلوم فقط كما تنظر إليها بعض الميادين التعليمية، بل إنها تشمل السلوك البشري  

العقلية والدافعية واإلصرار، وال ينبغي أن تَُحدّ بمجال دون غيره؛ فعلى سبيل المثال المعلُم يجد الطالَب البارز   والعمليات 

الرياضة   في  أقرانه  البارز عن  ويجد  العلمي،  التحصيل  في  أقرانه  البارز عن  ويجد  الخطابة واإللقاء،  في  أقرانه  عن 

 هوب اتََّسع وارتقى قياس أدائه بأقرانه من محيط أوسع من محيطه القريب.والقدرات الجسمانية؛ وكلما برَزْت قدرة المو
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ا   فإذًا الموهبة من وجهة نظر الباحث قّوة تُضاف إلى قدرة الفرد فتجعلها بارزة وتجعله سريع التعلم، بغّض النظر عمَّ

 ف يُقيِّمه خبراء مختصُّون. أم اكتساب مهارة؛ فهي سوف تُترَجم في إنجاز سو معرفية معلومة تعلََّمه، سواء أكان

فوق المتوسطة في مجال أو أكثر في الميادين العلمية أو المهنية أو الثقافية أو الرياضية    ةالموهبة: "قدركما يرى الباحث أن  

زها تُحفِّزها الدافعية واإلصرار، العالي، القدرات العقلية مثل التفكير اإلبداعي والتفكير االبتكاري واألداء  وتُبرزها وتُعّزِ

ره يها ويُطّوِ  عاٍل رفيع المستوى يُبرز الفرد الموهوب عن باقي أقرانه  وينتج عنها إنجازٌ   المعرفي والمهاري،  لتدريب ا  ويُنّمِ

 وينتج بدوره بعد المتابعة واالهتمام والدعم". 

ه جروان )  ين في المجال لم يتفقو  ( بأهمية تعميم مفهوم الموهبة؛2015ونوَّ ا عليه بشكل ُمحدَّد، وذلك يرجع إْذ إّن المختّصِ

واالقتصادية،   الثقافية  االتجاهات  تَفاُوت  جانب  إلى  الماضية،  العقود  ثالثة  الموهبة خالل  ومدارس  نظريات  تعدُّد  إلى 

 (. 2019واألهداف االجتماعية والسياسية لكل مجتمع )الرهيبني، 

ا؛ ومن أبرز تلك المصطلحات: )اإلبداع، واالبتكار، بد أن نذكر المصطلحات ذات الداللة عليه وحين نذكر الموهبة ال

 والتفوق(.  واالختراع، والعبقرية، والتميُّز،

 :اإلبداع

ا كان عليه، سواء أكان حالًّ   جاء في الموسوعة البريطانية أنه: القدرة على إيجاد شيء جديد أو تطويره بطريقة مختلفة عمَّ

 (.2016)كير،  ا، أم شكالًّ فنيًّا جديدًاجديدًا لمشكلٍة ما أم طريقةً أم جهاًزا جديدً 

وهو من وجهة نظر الباحث: مهارة عقلية في المقام األول، تظهر على سلوك الفرد وقراءته للخيال، حيث يقوم بتخيُّل  

 مجهول من ُمعًطى معلوٍم. 

 : االبتكار

يان من وجهة نظر الباحث يُعَدّ نفس مفهوم اإلبداع، حيث إّن مصطلَحيِ اإلبداع واالب  الالتينية،    باللغة Creativityتكار يُسمَّ

بينهما يكون في    تم بناء تعريفهما في المراجع األوليَّة بمصطلح واحد ومفاهيم متقاربة.كما  د فق يرى الباحث أن الفرق 

األداء؛ حيث إن االبتكار تنفيذٌ، ويتم تطبيقه على أرض الواقع، وهو ممتدّ من اإلبداع، ويحسب في منتج يعود بالنفع على 

 البشرية ويكون ذا قيمة مادية.

 االختراع:

ف جي ) مة بشكل منطقي وهي ذات بُعد وشكل هندسي من العناصر المرتَّبَة والمنظَّ   ة( االختراع بأنه:"مجموع2018يُعِرّ

 ومادة ُمحدَّدة والمرتبطة مع بعضها بطريقه ُمحدَّده وجديدة بحيث تقوم بأداء وظيفة ُمحدَّده".

 ويرى الباحث أنه امتداد للعبقرية واإلبداع. 

 : العبقرية 

ف سا مّر الزمن، وأنها تُقاس من خالل مقدار التأثير ( العبقرية بأنها: اإلنجاز أو اإلسهام الذي يبقى على  1993منتن ) يعرَّ

حقين. وذهب مرّي ) وتستطيع    ات نادرة الموهبة،يأن العبقرية تخّص شخصإلى    (1999الذي تُحِدثه في المعاصرين والالَّ

قًا له خاصيَّة وقيمة دائمتان.   أن تُنتج عماًل خالَّ

 ( القريطي  العبقرية2012وينظر  إلى  مقترح−(  نموذج  إطار  والتفوق   −في  للموهبة  ممكن  امتداد  أقصى  أنها:  على 

واإلبداع، وأعظم مرتبة يمكن أن يبلغها األداء اإلنساني؛ ومن ثم فإننا نقصد بها المقدرة على األداء الخارق في مجاٍل ما  

ساني، ويكون  على المستوى اإلن  −في هذا المجال−أو أكثر، وعلى تقديم إنجازات رفيعة المستوى أو فائقة الندرة واألصالة 

من شأنها أن تؤدي إلى استبصار وفَْهم جديد بحيث يؤثِّر هذا االستبصار تأثيًرا عميقًا في ميداٍن ما أو أكثَر من ميادين 

الت كيفية في حياة البشرية جمعاء، وبحيث يبقى هذا التأثير العميق ممتدًّا لفترة طويلة   النشاط اإلنساني، ويؤدي إلى تحوُّ

 يتفق معه الباحث.  وهذا ما (؛168)من الزمن 



228 

 

 : التميز 

ح )األلفي،  وصٌف لمجموعة من القدرات؛ منها:  "أن التميز:  (2019 يوّضِ

 أ. القدرة على رؤية االحتماالت التي ال يراها اآلخرون. 

ف في هذه االحتماالت بطريقة غير عادية.   ب. القدرة على التصرُّ

ية قياسية؛ ويحدث هذا التميز نتيجةً اللتقاء القدرات واندماجها وتفاُعلها  ج. القدرة على التغلب على العوائق في فترة زمن

فالتميُّز بذلك يعتمد على الجوانب الحدسية المجتمعية   مع العوامل المحيطة وتَغلُّبها على العقبات بمثابرة ورغبة في التفوق.

المجتم الموهبة  مستويات  من  مستًوى  يُعَدّ  الجوانب؛إذ  من  غيرها  من  تطبيقية  أكثر  يُعَدّ صورة  أن  يمكن  أنه  كما  عية، 

 لالبتكارية". 

 ( األمريكي  التربية  مكتب  ف  مهنيِّين  1972ويُعّرِ أشخاص  قِبل  من  عنهم  الكشف  يتم  الذين  بأنهم:"األفراد  المتميزيِّن   )

صين، وهم الذين تكون لديهم قدرات واضحة وَمقدرة على اإلنجاز المرتفع")محمد،   (. 2011وُمتخّصِ

العالي،  ويعزو إلى األداء  التميَُّز  بكفاءة وجودة عالية، عن طريق   الباحُث  أقل  الرفيعة على اإلنجاز في وقت  والقدرة 

 ويكون ُممثاًِّل للموهبة واإلبداع". باهرٍ  التركيز والفهم العميق؛والذي يُترَجم في إنجازٍ 

 : التفوق

فَت الجمعية الوطنية لدراسة التربية بأمريكا الشخص المتفوق بأنه:"َمِن   تعريف التفوق في ضوء التحصيل الدراسي: عرَّ

رها الجماعة". ل باستمرار تحصياًل مرموقًا أو فائقًا في أّي مجال من المجاالت التي تُقدِّ  استطاَع أن يُحّصِ

ف )عطية هنا،   راَسة ويحصل على  الطفل المتفوق بأن(  1999وقد عرَّ ه:"الطفل الذي يتميَّز عن زمالئه ويسبقهم في الدِّ

 (. 2017عالم،  في  درجات أعلى من الدرجات التي يحصلون عليها، ويكون عادةً أكثر منهم ذكاًء وسرعةً في التحصيل" )

ف عبد السالم عبد الغفار ) مستًوى أعلى من مستوى العاديين في  المتفوق بأنه: "الفرد الذي يصل أداؤه إلى  (  1977وعرَّ

 عالم،في  مجال من المجاالت التي تُعبِّر عن المستوى العقلي والوظيفي للفرد، ويكون هذا المجال موضَع تقديِر الجماعة")

2017 .) 

راع أما االبتكار واالخت ويرى الباحث أن اإلبداع والعبقرية عامالن خفيَّان يظهران في سلوك الفرد وخصائصه وسماته،

  بد أن تُترجم بإنجاز باهر،وهي مايُورثه  فهما اإلنجاز المسّطر للقدرات الالحسيَّة في الفرد وإن تجلَّت في سلوكه إال أنها ال

 لمجتمعه ومحيطه.  الموهوب  الفرد 

اة أو المستثَمرة إلى أربع فئات من المنظور المجتمعي )1983وقد صنَّف تاتنبوم )  (:2012  القريطي،في  ( المواهب المنمَّ

 مواهب نادرة: يُقَصد بها العباقرة في ميادين العلوم. -أ

 مواهب زائدة أو فائضة: ويُقَصد بها المواهب التي تكون في ميادين الفنون واآلداب.-ب 

 مواهب بالحصة: ويُقَصد بها المواهب في المهن والتخصُّصات.  -ج

تُعتبر شاذة على المجتمع وغير مألوفة لديه، مثل: القدرة على  مواهب غير مألوفة أو شاذَّة: ويُقَصد بها المواهب التي    -د 

دة.   أكل الزجاج، وثَْني الحديد باليد المجرَّ

فَهافي أما القريط  بأنها: الطهو، والذاكرة القويَّة، وسرعة القراءة، والبراعة في حرفٍة ما. عرَّ

لَت دراسات مثل دراسة تيرمان إلى نتيجة ُمفادها:    L.H llingworth( ودراسة ليتاهولينجورث 1925) Termanوتوصَّ

 (. 2018أن األطفال الموهوبين يُظهرون أنماًطا من الخصائص أو السمات التي تُميِّزهم عن غيرهم من أقرانهم )الغامدي،

صائص  وقد صنَّف رونزولي سمات الموهوبين في نظرية نموذج الحلقات الثالث، وهذه النظرية تفترض أن خ

 الموهوب تكون عبارة عن: 

 أ. قدرات فوق المتوسط في مجال ُمحدَّد  
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 ب. مستوى عاٍل من اإلبداع  

مات الثالث تكون الموهبة   مستوى عاٍل من اإلصرار وااللتزام ألداء عمل ُمحدَّد؛ ج.  فعند وجود الّسِ

 د.ن(. )جغيمان،

العقل1985ووضع ستيرنبرج ) القدرات  َوْفَق  القدرات  ( أنماط الموهبة  ن كل نمط من خصائص مختلفة من  ية، ويتكوَّ

المحلل، وهي:  والعملية؛  واإلبداعية،  والموازن    التحليلية،  المبدع،  والممارس  المبدع،  والمحلل  والممارس،  والصانع، 

 (. 2018المبدع، والمتقدم في مجال الذكاء؛ وقد جاء تصنيفه وفقًا لنظريته )الذكاء الثالثي( )الغامدي،

 ( سمات وخصائص الموهوبين باآلتي: Terman, 1925رمان ) يد لويس تويُحدِّ 

 التمتع بقدرة بدنية أفضل من الطفل العادي. .1

 التفوق بدرجة عالية في مجاالت القراءة، واستخدام اللغة والعلوم واآلداب والفنون.  .2

الع، وُحسن اختيار الكتب عند المطالعة.  .3 ع االهتمامات، وسعة االّطِ  تَعدُّد وتَنوُّ

 جمع أشياء كثيرة ومميزة، وتنمية أنواع كثيرة من الهوايات، واكتساب معلومات من األلعاب أكثر من العاديين.  .4

 عدم الميل إلى التباهي أو المبالغة بما لديهم من معلومات.  .5

رجاحة وصحة، األمانة عندما تتاح لهم فَُرص الغش والنجاح غير األمين، وخيارهم عند اتخاذ أّي قرار أكثر  التزام .6

 وسجالتهم في اختبارات االستقرار العاطفي عالية جدًّا.

أكثر طواًل ووزنًا ويتمتعون بقدرة تَنفُّس سليمة وَوْضع غذائي جيد ومتوازن، وحاالت قليلة من الصدام والضعف   .7

 العام.

 الخصائص العقلية والجسمية المتفوقة عند األطفال الموهوبين تستمر في ِسّن الرشد. .8

 الَحظ أّي تَراُجع بعد مرحلة المراهقة. ال يُ  .9

 غزارة اإلنتاج العالي عند األطفال الموهوبين، إضافةً إلى الثقة بالنفس.  .10

 وشدة الحساسية تجاه قبول اآلخرين لهم.  القيادة، فن .11

 (. 2012 إسماعيل، الرغبة في التفوق وقوة الشخصية.)عياصرة، .12

راَسات الطولية  وقام لويس تيرمان بأطول دراسة طولية هدفت إلى ت حديد سمات وخصائص الموهوبين، وقد كانت أولى الدِّ

 التي تناولت صفات وسمات الموهوبين؛ وقد َصنََّف تلك الخصائص إلى صفات عقلية وجسدية واجتماعية ووجدانية. 

ا الكتشاف وَصْقل ومتابعة موهبتهم ورعايتها وتقد  يم الدعم الذي يتناسب  وتُعَدّ خصائص الموهوبين واهتماماتهم عاماًل مهمًّ

 مع موهبتهم؛ فالخصائص بوصلة المربي مع الموهوب. 

فإن الموهوب يتأثَّر بما يتأثَّر به أقرانه وإْن تفاوتت درجات التأثر بينه وبينهم؛ لذلك يرى    وعلى الرغم من كل ما سبق،

 ،وأالَّ نركن إلى أن موهبته فقط هي ماتحتاج إلى الرعاية  ،الباحث أنه يجب علينا أالَّ نُهمل احتياجات الموهوب العمرية

 بل يجب أن ننظر إليه نظرةً شمولية. 

 : مفاهيم خاطئة في تربية الموهوبين

سس علمية وبحوث رصينة تم دشها في األدب التربوي  ة على أُ ر عدد من المفاهيم الخاطئة واآلراء غير المبنيَّ صْ يمكن حَ 

 ، ومنها: (2015، القاضي)بين، نعرضها لنكون على وعي ودراية بها كما وردت عند الخاص بميدان تربية الموهو 

 .كل شخص لديه موهبة 

 . الموهبة على العمل الجادّ بزوغ  عتمد ي 

إال أنها تتفاوت من شخص إلى آخر؛ فهناك َمن تتم    ،-سبحانه-يتفق الباحث على أن الموهبةَ ِهبَةٌ من هللا يَهبُها لمن يشاء  

رعايته فينتج صقل موهبته وبروزها في أوجه عطائها؛ مما ينتج عنه إنجاٌز رفيُع المستوى. ويرى الباحث أن عدم ظهور  

بته  حيث إن الشخص لم يكتشف موه   ،ال يُوقِن بعدم وجودها ،سواء في مرحلة الطفولة أو المراهقة  ،الموهبة على الشخص 

ها من وجهة نظر الباحث عدم إدراك األسرة لخصائص الموهوبين وصفاتهم؛  ،بسبب مؤثرات ِعدَّة مما ينعكس   ومن أهّمِ

 على رعايتهم لموهبة أبنائهم حينها. 
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وإنما يحتاج إلى الخوض   ،ويتفق الباحث على أن اكتشاف الموهبة ال يحتاج إلى بذل الجهد العسير من الطفل أو المراهق

ر الحياة حتى يجد الشخص مايستدعي نوج قدراته ومهاراته؛ ومن هنا يجب على األسرة والمدرسة أالَّ يضغَطا في غما

وإنما يتم توجيههم إلى ما يستدعي قدراتهم ومواهبهم؛ وهو    ،على األطفال والمراهقين بغية أن يتم الكشف عن قدراتهم

 من وجهة نظر الباحث الشغف.

ي، والميل إلى العصابية، وضعف الجسم، واالنحراف عن الوسط المألوف  االضطراب العقلي واالنفعال  

 . من سمات الموهوبيناجتماعيًّا وعرفًا 

كثر المفاهيم المغلوطة  أالضطراب العقلي واالنفعالي من  ( بأن اDavis & Rimm, 2004ويتفق الباحث مع ما ذكره )

نجد  انتشارً  الزمان  قديم  فمنذ  والمفكِّ   اكثيرً   نأا،  الفالسفة  وُ من  قد  ومِ رين  بالجنون،  والفاتح    :برزهم أن  صفوا  سقراط، 

المفهوم  اوغيرهم  تيمورلنك، هذا  وانتقل  تيرمان    ىلإ،  كدراسة  الدراسات  من  الكثير  تشير  ولكن  الحالية،  العصور 

(Terman,1959  كما ورد فيDavis & Rimm, 2004 ( ودراسة جودا )Juda,1962  كما ورد فيDavis & 

Rimm, 2004   )  ر بعض الباحثين االجتماعين  فسِّ عدم وجود عالقة بين االضطراب العقلي واالنفعالي والموهبة، ويُ إلى

واال   االعتقادَ  العقلي  االضطراب  بين  عالقة  هناك  والموهبة،بأن  تميل  بأن نفعالي  البشرية  في إ  الطبيعة  التقليدية  لى 

يُ   ؛التصنيف ال  البعض  حبّ فالبشر  تمييز  فكريًّ أ بذون  متقدمون  وعقليًّ نهم  يجب  ا  التي  الحقيقة  إن  جميعً أ ا،  نؤكدها  أن  ن  ا 

 سواء. صيب العاديين والموهوبين على حدٍّ تُ المرض العقلي واالضطرابات السلوكية قد 

 إذا ظهرت الموهبة بشكل مبكر فإنها تتالشى بعد ذلك. 

وأن اهتمام الموهوب بموهبته وَصْقلها؛ كل   ،ة والمدرسةويرى الباحث أن الموهبة التي يتم تنميتها ورعايتها من األسر

ي إلى نضجها نه من إنجاز عاٍل ورفيع المستوى  ،ذلك يضمن استمراريتها، مما يؤدِّ بينما عدم رعايتها يؤدي إلى   ،فتُمّكِ

 لكن ال تتالشى. ،قصور وخمود نتيجةً لعدم تنميتها وصقلها

 . واحد )أحادي الموهبة( إال في مجال االموهوب ال يكون موهوبً  

شيء، والتكيف مع كل الظروف، والتعامل مع جميع المتغيرات من دون   ل أيّ عْ لدى الموهوب القدرة على فِ  

 .مساعدة

وبالتالي ليس لها عالقة بالقدرة والمهارة بدرجة   ،ما يخص التقبُّل والتأقلم فهو رهن متغيرات خارجية ويرى الباحث أن

غبته بدرجة أكبر من ارتباطه بقدراته ولتوضيح اللَّبس بما يخّص قدرات الموهوب على التأقلم؛ فالتأقلم مرتبط بر  ،كبيرة

 المجتمعية )حَسب رأي الباحث(.

 . ق إنجازات رفيعة المستوى ومبهرة من دون إرشاد أو توجيهحقِّ الموهوب يُ  

 ثري ما لديه من معارف ومهارات بشكل أفضل عندما يعتمد على ذاته.م ويُ الموهوب يتعلَّ  

 ء والتعالي على أقرانه.ز لديه الخيالعزِّ المساعدة الزائدة للموهوب تُ  

 ا ما عن غيره.  الموهوب ال يدرك أنه مختلف نوعً  

فه مع البيئة االجتماعية التي يعيش فيها والتعامل مع مشکالت  بحاجة إلى برامج تسهم في تكيُّ ليس  الموهوب  

 ة من أرض الواقع.دَّ مستمَ 

بداية تطوير الموهوب؛ لينم عن ذلك التدريب صقله  ويرى الباحث أن التدريب هو األساس وهو القبة التي يندرج منها  

 وتمكينه من آفاق موهبته وتمكينها. 

 .الموهوب يحب المدرسة 

 ي التحصيل الدراسي.الموهبة لها عالقة بتدنِّ  

 من النادر أن يكون لدى الموهوب صعوبات تعليمية. 

 ا ويمتلك مهارات دراسية جيدة.الموهوب منظم جدًّ  

 ما لديه عندما يقوم بدور المعلم في غرفة الصف أو الدروس الخصوصية. م أفضل قدِّ الموهوب يُ  

 ن في الصف. و ا يقتدي به الطلبة العادي ل الموهوب أنموذجً مثِّ يُ  

 هل تعليمه. سالموهوب هو سعادة المعلم، ومن ال 
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 يميل الموهوب إلى تشكيل اتجاهات سلبية نحو المجتمع بمؤسساته.  

 مع نظرائه. ا عيًّ ا ما يكون اجتماالموهوب غالبً  

 الموهوب يجب أن يعطي كمية كبيرة من العمل في مستوى تعقيد متوسط.  

 ق الموهوب طاقاته الكامنة عندما يكون تحت الضغط المستمر.حقِّ يُ  

يرى الباحث أن عدم بذل جهد في التحصيل الدراسي هو قصور بسبب متغيرات متعلقة بالمدرسة أو المنهج أو المعلم 

فمن وجهة نظر   ،تندرج ِضْمن المجاالت العلمية وفي حين أن العديد من المواهب ال،مع قدرات الموهوب   لعدم توافُقهم

سواء ممن يتمتعون  ،الباحث أنه لن يكون من العدل ربط المواهب بإطار علمي، ومن لم تتوافق مواهبهم مع ذلك اإلطار

ا على موهبتهم ويتم تصنيفهم بأنهم ال   بمواهب ثقافية أو رياضية بدنية على سبيل المثال ال الحصر؛ فإنه يتم اإلسقاط إمَّ

يجب   ،رسة، وفي حين ننظر إلى قدرات الموهوب التي تكون في كثير من األحيان فذَّة وُمبهرة أو على المد ،يملكون موهبة

أال نغفل عن كون الموهوبين هم ممن تميزوا عن سائر أقرانهم بالقدرات؛ فإذًا يكون من الخطأ أن نعتقد أن الموهوب لن 

بل إنه يتأثر بما يتأثر به سائر أقرانه الذين لم    ،ومهاريًّا عنهميشعر كبقية أقرانه نظًرا لكونه يملك تقدًُّما عقليًّا أوجسديًّا أ

ويعود ذلك التفاوت إلى قدرات الموهوب ولكن ال تضمحل بل   ،يكتشفوا مواهبهم بعد وإن تفاوتت درجات التأثُّر بينهم

تي يتم النظر من  . ويرى الباحث أنه في حين التخلي عن نظرة الكمال والمثالية ال-حسب وجهة نظر الباحث -تتفاوت  

 فإنه سوف يتم إسقاط العديد من المفاهيم المغلوطة والخاطئة تجاه الموهوبين.  ،خاللها إلى الموهوبين

 ز لصالح هذه الفئة، وتميل إلى النخبوية.  برامج الموهوبين تنطوي على تمييز وتحيُّ  

 مع.  في المجت اواجتماعيًّ ا ن الطبقة المتوسطة اقتصاديًّ مْ ا ِض الموهوب دائمً  

البيئة المواتية إلنجابهم؛ ولذلك ِمن واجب الميادين والمجتمعات العلمية  إنَّ بعض الموهوبين ينحدرون من أُسر ال تُعَدّ 

وثقافية   اقتصادية واجتماعية  الذين يعيشون في ظروف  بين األطفال  الموهوبين حتى  أن تبحث عن  بالموهبة  والمعنيَّة 

 م(.2012)الطالب،  .إليه صعبة؛ وهذا ما يؤيده الباحث ويدعو

راَسات السابقة  : ثانيا الّدِ

راَسات السابقة تبيَّن الع على الدِّ راَسات في مجال األُْسَرة والموهبة قديمة وقليلة في العالم العربي    أنّ   بعد االّطِ حَسب -الدِّ

األُْسَرة في تربية الموهوبين، وَضْعف شغف  لمدى أهمية دور    الباحثين  ، ويُعَزى ذلك إلى َضْعف إدراك-علم الباحث 

 تطوير الواقع. وسيتّم عرض الدراسات السابقة على النحو التالي:  في الباحثين ببحثهم عن دراسات نوعية تكون أماًل 

راَسات العربية:  -أوالً   الّدِ

صين في منطقة    تبعنوان: "التحدياهـ(،  1433دراسة الرفاعي ) التي تواجه رعاية الموهوبين من وجهة نظر المتخّصِ

 مكة المكرمة وطرق مواجهتها في ضوء التربية اإلسالمية". 

راَسة إلى الكشف عن التحديات المتعلقة بالجانب الشخصي للموهوب واألُْسَرة والمدرسة والمجتمع والتي تواجه   هدفت الدِّ

الم الموهوبين من وجهة نظر  التربية  رعاية  المكرمة، واستنباط طرق مواجهتها في ضوء  صين في منطقة مكة  تخّصِ

راَسة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام التربية الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة   ن مجتمع الدِّ اإلسالمية. وتكوَّ

ين في كّلٍ من )الطائف، ومكة  الطائف ومديري ومديرات ومشرفي ومشرفات وُمعلِّمي وُمعلِّمات إدارة رعاية الموهوب

الوصفي   المنهج  هو  المستخدَم  راَسة  الدِّ منهج  وكان  وجدة(،  هي    والمسحي،  المكرمة،  المستخدَمة  راَسة  الدِّ أداة  كانت 

 ( البالغ  راَسة  الدِّ مجتمع  كامل  على  بتوزيعها  الباحثة  قامت  التي  )168االستبانة  منها  استبانة صالحة  139(، وصل   )

راَسة بنتائج، كان من أبرزها:   للتحليل. وخرجت   الدِّ

راَسة على وجود التحديات الشخصية المواِجهة للموهوب. أ.  موافقة أفراد مجتمع الدِّ

راَسة بدرجة عالية على وجود التحديات األسرية المواِجهة للموهوب.    ب. موافقة أفراد مجتمع الدِّ

راَسة بدرجة عالية على وج   ود التحديات المدرسية المواِجهة للموهوب.  ج. موافقة أفراد مجتمع الدِّ
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راَسة بدرجة عالية على وجود التحديات المجتمعية المواِجهة للموهوب.    د. موافقة أفراد مجتمع الدِّ

هـ. َكْشف التربية اإلسالمية عن مجموعة من الطرق والوسائل التربوية اإلسالمية الـُمِعينة على مواجهة التحديات التربوية 

 الموهوبين. لرعاية 

بعنوان: "البيئة األسرية الداعمة لنمو الموهبة كما يدركها التالميذ الموهوبون وعالقتها   م(،2012دراسة الطالب )

 ببعض الُمتغيِّرات الديمغرافية". 

راَسة إلى الكشف عن مستوى البيئة األسرية الداعمة لنمو الموهبة كما يدركها التالميذ الموهوبون وعالقت ها  هدفت الدِّ

راَسة الدِّ وُطبِّقَت  الوصفي،  المنهج  هو  المستخدَم  المنهج  وكان  الديمغرافية.  الُمتغيِّرات  مدراس    ببعض  تالميذ  على 

الموهوبين بوالية الخرطوم، واستخدم فيها الباحث أداتين؛ هما: استمارة  البيانات األساسية، ومقياس األُْسَرة الداعمة لنمّو  

( من اإلناث بالمرحلة االبتدائية. 165( من الذكور و)173( بواقع )338ينة عشوائية بلغت )تطبيقهما على ع   الموهبة وتم

راَسة بنتائج كان ِمن أبرزها: أن البيئة األسرية الداعمة لنمو الموهبة كما يدركها التالميذ الموهوبون تتّسم  وخرجت الدِّ

 بمستًوى مرتفعٍ داّلٍ في درجتها الكلية وأبعادها. 

 األُْسَرة الجزائرية في رعاية األبناء الموهوبين المتفوقين دراسيًّا". ربعنوان: "دوم(، 2016يالت )دراسة العج

راَسة إلى التعرف على مختلف الجوانب المتعلِّقة بالمتفوقين دراسيًّا كخصائصهم واحتياجاتهم وطرق الكشف  هدفت الدِّ

سيما التجربة الجزائرية،   ائدة في رعاية المتفوقين دراسيًّا العنهم، وكذلك محاولة التعرف على أهم التجارب العالمية الر

لتنمية قدراتهم على   الرعاية مطلبًا حيويًّا  باعتبار هذه  لهم من أسرتهم  المقدَّمة  الرعاية  التعرف على جوانب  ومحاولة 

ال من  راَسة  الدِّ مجتمع  ن  وتكوَّ الحالة،  دراسة  هو  المستخدَم  المنهج  وكان  الدراسي.  شهادة التفوق  على  الحائزين  طلبة 

( طالبًا، وكانت األداة المستخدَمة المالحظة. ولقد 40البكالوريا المسّجلين بجامعة الباز حيث تم اختيار عينة عشوائية من ) 

راَسة بنتائج كان من أبرزها: أن المستوى التعليمي المرتفع للوالدين وكذا الظروف االقتصادية واالجتماعية   خرجت الدِّ

 لألسرة كلها عوامل تُؤثِّر بشكل إيجابي على دورها في رعاية األبناء الموهوبين المتفوقين دراسيًّا.  الجيدة

راَسات األجنبية: -ثانيًا  الّدِ

 بين السلوك األبوي والمفهوم الشخصي لألطفال الموهوبين عقليًّا".  ةبعنوان: "العالق م(،  2019دراسة بيرلر ميشيل )

راَسة إلى معرفة   العالقة بين أبعاد ُمعيَّنة في السلوك األبوي والمفهوم الشخصي لألطفال الموهوبين. وُطبِّقت هدفت الدِّ

راَسة على تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة محلية كبيرة حضرية وسط منطقة كاليفورنيا لألطفال الموهوبين.  الدِّ

راَسة على مقياس لتقرير األطفال عن مخزون السل راَسة بنتائج كان من أبرزها:  واعتمدت الدِّ وك األبوي. ولقد خرجت الدِّ

 أن هناك عالقة وطيدة بين القبول األبوي وإدراك األطفال الموهوبين للمفهوم الشخصي اإليجابي بنواحيه السّت.

 ( سميث  بيفر  وليمان  لورانس  ج  جوننسون  "مدم(،  2019دراسة  األوالد   ىبعنوان:  وموهبة  لنبوغ  اآلباء  إدراك 

 ات الصغار الموهوبين".والبن

نت عينة   لنبوغ وموهبة األوالد والبنات الصغار الموهوبين. وتكوَّ التعرف على مدى إدراك اآلباء  راَسة إلى  الدِّ هدفت 

راَسة من ) راَسة: أنه ال يُوَجد 150الدِّ اختالف (. واستخدمت الدراسةُ اختبارات الذكاء أداةً رئيسةً لها. وتبيَّن من نتائج الدِّ

لمالمح نبوغ وموهبة أطفالهم الموهوبين من   في حاصل الذكاء لألوالد والبنات، إال أنه ُوِجدَ اختالف في إدراك اآلباء

 خالل إدراكهم لوقت فراغ أطفالهم وكيفية َشْغِله والمؤشرات المبكرة للقدرات العقلية والُكتب المفضَّلة ألطفالهم. 

راَسات السابقة  :  التعقيب على الّدِ

راَسات السابقة في بعض أجزاء اإلطار النظري المتعلِّق بالموهوبين، وكذلك   أوُجه الشبه: راَسة الحالية مع الدِّ تتشابه الدِّ

راَسة المستخدَم وهو المنهج الوصفي التحليلي.  في منهج الدِّ
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راَسات السابقة في مناقشتها لدو أوُجه االختالف: راَسة الحالية عن الدِّ ر اآلباء في تنمية موهبة األطفال، وكذلك تختلف الدِّ

راَسة. راَسة، والعينة، ومجتمع الدِّ  تختلف في أداة الدِّ

راَسات السابقة في بعض أجزاء اإلطار النظري. ا استفادت  أوُجه االستفادة: راَسة الحالية من الدِّ  لدِّ

ب الموهوبين المسّجلين في   لخصائص   إدراك األُْسَرةوتتميَّز الدراسة الحالية عن سابقاتها في تناولها مدى   موهبة الُطالَّ

، ولعل هذه الدراسة تكون مدخاًل في مدّ األسر بالمهارات مراكز الموهوبين في إدارات التعليم في المملكة العربية السعودية

 الضرورية الكتشاف موهبة أبنائها في سن مبكرة حتى يسهل تنميتها ورعايتها. 

راَسة:  منهج الّدِ

ة واإلجابة عن راسـَ فه )العـساف،  تـساؤالتها   لتحقيق أهداف الدِّ ؛ ويُعّرِ ( بأنه:  2016اـستخدََم الباحُث المنهَج الوـصفيَّ

ــتجواب جميع أفراد مجتمع البحث أو عينة كبيرة منهم؛ وذلك بهدف وصــــف الظاهرة  ــطته اســ المنهج "الذي يتم بواســ

أن يتجاوز ذلك إلى دراسـة العالقة أو اسـتنتاج األسـباب مثاًل"، المدروسـة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط، دون  

ف الواقع الحقيقي للظاهرة، ثم تحليل النتائج وبناء   ويُعتبر من أكثر المناهج مالءمةً للدراســة الحالية؛ العتماده على َوصــْ

 االستنتاجات في ضوء الواقع الحالي.

راَسة:  مجتمع الّدِ

ال ة الـح راســــَ دِّ ن مجتمع اـل اء أمور جـية من  يتكوَّ ات الموهوبين في مراكز الموهوبين في   ميعأولـي الـب ب والـط الُطالَّ

ــيم – ـجازان – إدارات تعليم الموهوبين في منطـقة )مـكة ـطالبـًا   (22664)  همأبـنائ  اـلدـمام(، والـبالغ ـعدد  – تبوك – القصــ

ــجلين في مراكز الموهوبين،  وـطالـبة من الموهوبين ــتـباـنة على أولـياء أمور أولـئك حـيث ـقام الـباـحث بتوزيع اال  المســ ســ

ب  راَسة. ألخذ موافقتهم، ومن ثم والطالبات   الُطالَّ  تمكينهم من اإلجابة عن عبارات االستبانة، وذلك خالل فترة إجراء الدِّ

راَسة:  عيِّنة الّدِ

نة من ) شــاركة في الدراســة، ( من أولياء األمور الذين أعطوا موافقتهم على الم380تم أَْخذ عينة عشــوائيَّة بســيطة ُمكوَّ

راَسة الحالية.Krejcie& Morgan, 1970وذلك باستخدام معادلة "مورجان وكريجسي" )  ( لتحديد حجم عينة الدِّ

 خصائص أفراد الدراسة:

لة القرابة  ة، وتـشمل: )صـِ راسـَ المرحلة  –المؤّهِل العلمي   –تم تحديد عدد من الُمتغيِّرات الرئيـسة لوصـف أفراد الدِّ

ة، باإلضــافة إلى أنها تعكس الخلفية العلمية ألفراد   –العُمرية  راســَ الدَّْخل الشــهري(، ولها مؤشــرات داللية على نتائج الدِّ

راَسة؛ وتفصيل ذلك فيما يلي: راَسة، وتساعد على إرساء الدعائم التي تُبنَى عليها التحليالت المختلفة المتعلقة بالدِّ  الدِّ

 ِصلة القرابة: (1

 ِصلة القرابة  تغيِّرمُ  الدراسة وفقم( توزيع أفراد 1- 3) جدول رقم 

 النسبة ٪  التكرار ِصلة القرابة 

 51.3 195 أب 

 28.4 108 أم

 14.2 54 أحد أقاربه الذكور من الدرجة الثانية 

 6.1 23 إحدى قريباته اإلناث من الدرجة الثانية 

 ٪ 100 380 المجموع 

ة يمثلون ما نســبته  195)( أن  1- 3يتضــح من الجدول رقم ) راســَ ٪ صــلة قرابتهم أب، بينما  51.3( من أفراد الدِّ

ة يُمثِّلن ما نـسبته  108) راسـَ ة ـصلة قرابتهم أم، و)28.4( من أفراد الدِّ راسـَ ة 54٪ من إجمالي أفراد الدِّ راسـَ ( من أفراد الدِّ

راَسة صلة قرابتهم أحد أق14.2يمثلون ما نسبته   ( من أفراد  23اربه الذكور من الدرجة الثانية، و)٪ من إجمالي أفراد الدِّ

راَسة يُمثِّلن ما نسبته  راَسة صلة قرابتهم إحدى قريباته اإلناث من الدرجة الثانية.6.1الدِّ  ٪ من إجمالي أفراد الدِّ
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راَسة وفق 1- 3شكل رقم )   القرابة متغير صلة ( توزيع أفراد الّدِ

 

 المؤهل العلمي: (2

راَسة وفق ُمتغيِّر المؤهل العلمي ( 2- 3جدول رقم )   توزيع أفراد الّدِ

 النسبة %  التكرار المؤهل العلمي 

 8.2 31 متوسط 

 12.9 49 ثانوي 

 50.8 193 جامعي 

 28.2 107 دراسات عليا 

 ٪ 100 380 المجموع 

ة يمثلون ما نســبته  193( أن )2- 3يتضــح من الجدول رقم ) راســَ العلمي جامعي، ٪ مؤهلهم  50.8( من أفراد الدِّ

ة مؤهلهم العلمي دراســــات عليا، و)28.2( منهم يمثلون ما نســــبته  107بينما ) راســــَ ( منهم  49٪ من إجمالي أفراد الدِّ

ــبته   ة مؤهلهم العلمي ثانوي، و)12.9يمثلون ما نسـ ــَ راسـ ــبته  31٪ من إجمالي أفراد الدِّ ٪ من 8.2( منهم يمثلون ما نسـ

راَسة مؤهلهم ال  علمي متوسط.إجمالي أفراد الدِّ

 

راَسة وفق ُمتغيِّر المؤهل العلمي 2- 3شكل رقم )   ( توزيع أفراد الّدِ

 

أب
51.3%

أم
28.4%

أحد أقاربه الذكور
ةمن الدرجة الثاني

14.2%

إحدى قريباته 
اإلناث من 
الدرجة الثانية

6.1%

متوسط
8.2% ثانوي

12.9%

جامعي
50.8%

دراسات عليا
28.2%
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 المرحلة العمرية: (3

راَسة وفق ُمتغيِّر المرحلة العمرية 3- 3جدول رقم )   ( توزيع أفراد الّدِ

 النسبة %  التكرار المرحلة العمرية 

 10.5 40 سنة  30 –  20

 23.4 89 سنة  40 –  31

 46.1 175 سنة  50 –  41

 20.0 76 سنة فما فوق  51

 ٪ 100 380 المجموع 

ة يمثلون ما نســبته  175( أن )3- 3يتضــح من الجدول رقم ) راســَ   41٪ في المرحلة العمرية 46.1( من أفراد الدِّ

ة في المرحلة العمرية 23.4( منهم يمثلون ما نسـبته  89سـنة، بينما )  50 – راسـَ سـنة،   40  –  31٪ من إجمالي أفراد الدِّ

ــبته  76و) ة في المرحلة العمرية 20.0( منهم يمثلون ما نس ــَ راس ــنة فما فوق، و)  51٪ من إجمالي أفراد الدِّ ( منهم  40س

راسَ 10.5يمثلون ما نسبته   سنة. 30 – 21ة في المرحلة العمرية ٪ من إجمالي أفراد الدِّ

 

راَسة وفق ُمتغيِّر المرحلة العمرية 3- 3شكل رقم )   ( توزيع أفراد الّدِ

 الدَّْخل الشهري: (4

راَسة وفق ُمتغيِّر4- 3جدول رقم )   الدَّْخل الشهري ( توزيع أفراد الّدِ

 النسبة %  التكرار الدَّْخل الشهري

 17.9 68 لاير   4000أقل من 

 14.7 56 لاير   7000  – 4000

 21.1 80 لاير  10000 - 7001

 46.3 176 لاير  10000أكثر من 

 ٪ 100 380 المجموع 

ة يمثلون ما نسـبته  176( أن )4-  3يتضـح من الجدول رقم ) راسـَ ٪ دَْخلهم الشـهري أكثر من 46.3( من أفراد الدِّ

ة٪ من 21.1( منهم يمثلون ما نسـبته  80لاير، بينما )  10000 راسـَ   10000 -  7001دَْخلهم الشـهري   إجمالي أفراد الدِّ

ة  7000  –  4000٪ من إجمالي أفراد الشـهري17.9( منهم يمثلون ما نسـبته  68لاير، و) راسـَ دَْخلهم الشـهري   لاير. الدِّ

راَسة14.7( منهم يمثلون ما نسبته 56لاير، و) 4000أقل من   دَْخلهم ٪ من إجمالي أفراد الدِّ

سنة30–21

10.5%
سنة40–31

23.4%

سنة50–41

46.1%

سنة فما فوق51
20.0%
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راَسة وفق ُمتغيِّر4- 3) شكل رقم   الدَّْخل الشهري ( توزيع أفراد الّدِ

 أداة الدراسة:

ة، ومنهجها، ومجتمعها،   راســَ عمدَ الباحث إلى اســتخدام االســتبانة أداةً لجمع البيانات؛ وذلك لمناســبتها ألهداف الدِّ

 ولإلجابة عن تساؤالتها. 

 بناء أداة الدراسة: (أ

ة الحالية، وفي ضــوء معطيات  ــَ راس ــابقة ذات الصــلة بموضــوع الدِّ ات الس ــَ راس الع على األدبيات، والدِّ بعد االّطِ

نَت في ـصورتها النهائية من ثالثة أجزاء. وفيما يلي عرض وتـسا ة وأهدافها تم بناء األداة )االـستبانة(، وتكوَّ راسـَ ؤالت الدِّ

 لكيفية بنائها، واإلجراءات المتَّبَعة للتحقُّق من ِصْدقها، وثباتها:

ة، ونوع البيانات والمعلو  القـسم األول: راسـَ مات التي يودّ الباحث َجْمعَها من أفراد يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف الدِّ

يَّة المعلومات المقدَّمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط. راَسة، مع تقديم الضمان بسّرِ  الدِّ

لة القرابة    القســم الثاني: ة، والمتمثلة في: )صــِ راســَ  –المؤّهِل العلمي  –يحتوي على البيانات األولية الخاصــة بأفراد الدِّ

 الدَّْخل الشهري(. –المرحلة العُمرية 

عة على محورين أساسيَّْين؛ والجدول )20من )  نيتكوَّ  الثالث:القسم  ح عدد عبارات االستبانة،  5-3( عبارة، موزَّ ( يوّضِ

 وكيفية توزيعها على المحاور.

 ( محاور االستبانة وعباراتها5- 3جدول )

 عدد العبارات  المحور 

 9 األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة إدراك 

 11 تحديد أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين 

 عبارة  20 االستبانة 

راسـَة، َوْفق درجات الموافقة التالية: )أوافق  تم اـستخدام مقياس ليكرت الخماـسي للحـصول على اـستجابات أفراد الدِّ

ــدة   ا، ـبإعـطاء ـكل عـبارة من ال    -ال أوافق    -مـحاـيد   –أوافق    –بشــ ــدة(؛ ومن ثم التعبير عن ـهذا المقـياس كميًـّ أوافق بشــ

(  2( درجات، ال أوافق )3( درجات، محايد )4( درجات، أوافق )5العبارات الســـابقة درجة، وفقًا للتالي: أوافق بشـــدة )

 ( درجة واحدة.1درجتان، ال أوافق بشدة )

(، 4=   1  –5سـاب المدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى )ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الخماسـي؛ تم ح

ــيمه على أكبر قيمة في المقياس ) ــافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس  0.80=   5÷    4ثم تم تقسـ (، وبعد ذلك تم إضـ

 (؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كما هو موضَّح في الجدول التالي: 1)

 

4000أقل من 
لاير
17.9%

4000–7000

لاير
14.7%

7001-10,000
…لاير

10000أكثر من 
لاير
46.3%
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 ( تقسيم فئات مقياس ليكرت الخماسي )حدود متوسطات االستجابات( 6- 3) جدول

 الفئة م 
 حدود الفئة 

 إلى من

 5.00 4.21 أوافق بشدة 1

 4.20 3.41 أوافق  2

 3.40 2.61 محايد  3

 2.60 1.81 ال أوافق  4

 1.80 1.00 ال أوافق بشدة  5

ةوتم اســـتخدام طول المدى في الحصـــول على حكم   راســـَ بعد  موضـــوعي على متوســـطات اســـتجابات أفراد الدِّ

 معالجتها إحصائيًّا. 

 صدق أداة الدراسة: (ب

رســـــون   ـي ـب ــاط  ب ارـت ــل  ــام ع ـم ــاب  حســــ م  ـت ــة؛  ــان ب الســــــت ـل ي  ــداخــل ال ــاق  االتســــ ــدق  صــــ ن  ـم ق  حـقُـّ ـت ـل ـل

(Pearson'sCorrelationCoefficient) ة اـن ــتـب ارات االســ ارة من عـب ّل عـب اط ـك درـجة  ؛ للتعرف على درـجة ارتـب اـل ـب

 الكلية للمحور.

 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور 7- 3الجدول رقم )

 المحور األول 

 )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة( 

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

1 0.807 ** 6 0.860 ** 

2 0.810 ** 7 0.823 ** 

3 0.846 ** 8 0.860 ** 

4 0.815 ** 9 0.770 ** 

5 0.870 ** - - 

 ( فأقل0.01** دال عند مستوى الداللة )

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصـائيًّا عند 7–3يتضـح من الجدول )

( فأقل؛ مما يشــير إلى صــدق االتســاق الداخلي بين عبارات المحور األول، ومناســبتها لقياس ما 0.01مســتوى الداللة )

 أُِعدَّت لقياسه. 

 سون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور ( معامالت ارتباط بير8- 3الجدول رقم )

 المحور الثاني 

 )تحديد أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( 

 معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة 

1 0.840 ** 7 0.859 ** 

2 0.794 ** 8 0.894 ** 

3 0.923 ** 9 0.869 ** 

4 0.880 ** 10 0.877 ** 

5 0.897 ** 11 0.864 ** 

6 0.879 ** - - 

 ( فأقل0.01** دال عند مستوى الداللة )
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( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصـائيًّا عند 8–3يتضـح من الجدول )

( فأقل؛ مما يشــير إلى صــدق االتســاق الداخلي بين عبارات المحور الثاني، ومناســبتها لقياس ما 0.01مســتوى الداللة )

 أُِعدَّت لقياسه. 

راَسة: ( ج    ثبات أداة الّدِ

ألفــاتم   الثبــات  ــتخــدام معــامــل  ة من خالل اســ ــَ راســـ الــدِّ أداة  ثبــات  ألفــا كرونبــاخ(   التــأكــد من  كرونبــاخ )معــادلــة 

(Cronbach'sAlpha (α)( ح الـجدول رقم ــِّ كرونـباخ لـكل محور من مـحاور  ( قيم مـعامالت الثـبات ألـفا9-3(؛ ويوضــ

 االستبانة.

 دراسة( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة ال8- 3جدول رقم ) 

 ثبات االستبانة  عدد العبارات  االستبانة 

 0.943 9 إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة 

 0.968 11 تحديد أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين 

 0.975 20 الثبات العام 

أن االـستبانة تتمتَّع  (؛ وهذا يدل على  0.975( أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )9-3يتـضح من الجدول رقم )

 بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

 إجراءات تطبيق الدراسة:

 بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصالحيتها للتطبيق، قام الباحث بتطبيقها ميدانيًّا باتِّبَاع الخطوات التالية:  

( "بنين  2021-2020-2019الموهوبين المجتازين مقياس موهبة في األعوام )  تم الوصـــول إلى إحصـــائيات الطالب 

/   2388بنات   –/ الـشرقية    1788بنين    –وبنات" من اإلدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، وهي كالتالي: )الـشرقية  

بنين   –تبوك   /  1174ابقيّن  وللعاميّن الســ /  442بنات   –/ القصــيم    285بنين    –القصــيم  /   6643وللعاميّن الســابقيّن  

وللعاميّن السابقيّن  /    450بنات    –/ جازان    157بنين    –جازان  /    3250وللعاميّن السابقيّن    /  373بنات    –/ تبوك    206

ــابقيّن    / 932بـنات    –/ مـكة المكرـمة    788بنين   –مـكة المكرـمة  /   1750  ( وبلغ الـعدد الكلي لهم2038وللـعاميّن الســ

 البة من الموهوبين المسجلين بمراكز الموهوبين.  ( طالباً وط22644)

رقية، القصـيم، تبوك، جازان(.   وتم التواصـل مع إدارات الموهوبين )بنات وبنين( في كل من مناطق:)مكة المكرمة، الـش

عد أن وتم اختيار عينة عشــوائية من أولياء أمور الطالب الموهوبين، وتمَّ إرســال أداة البحث لهم في رابط إلكتروني؛ وب

تجابة وفق معادلة "جريـسي ومورغان"، تم عمل التحليل االحصـائي لإلجابات 380وصـل عدد االجابات إلى عدد ) ( اـس

 المستلمة والصالحة للتحليل اإلحصائي.

 أساليب المعالجة اإلحصائيَّة:

راسـَة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها؛ فقد تم اـستخدام العديد من األ ـساليب اإلحـصائيَّة المناـسبة لتحقيق أهداف الدِّ

ــائيَـّة للعلوم االجتـماعـية   ــتـخدام الحزم اإلحصــ والتي يرمز لـها   Statistical Package for Social Sciencesـباســ

 (.SPSSاختصاًرا بالرمز )

 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائيَّة التالية:

ة، وتحديد اســتجاباتهم تجاه عبارات المحاور  التكرارات، والنســب المئوية؛ للتعرف على خصــائص أفراد   .1 راســَ الدِّ

راَسة. نها أداة الدِّ  الرئيسة التي تتضمَّ

ةWeighted Meanالمتوســط الحســابي الموزون )المرجح( " .2 راســَ  "؛ للتعرف على متوســط اســتجابات أفراد الدِّ

 متوسط حسابي موزون. على كل عبارة من عبارات المحاور، كما أنه يفيد في ترتيب العبارات حَسب أعلى 
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ة عن المحاور الرئيسـة، Meanالمتوسـط الحسـابي " .3 راسـَ "؛ لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض اسـتجابات أفراد الدِّ

 العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب أعلى متوسط حسابي. مع

ة لكل عبارة  ؛ للتعرف على مدى انحراف اســتجابات أفراد ال "Standard Deviation"االنحراف المعياري   .4 راســَ دِّ

ة، ولكل محور من المحاور الرئيســة عن متوســطها الحســابي. وياُلَحظ أن االنحراف   ــَ راس من عبارات ُمتغيِّرات الدِّ

ة، إلى جانب المحاور  راسـَ ة لكل عبارة من عبارات ُمتغيِّرات الدِّ راسـَ ح التـشتُّت في اـستجابات أفراد الدِّ المعياري يوضـِّ

 ت قيمته من الصفر تركََّزت االستجابات، وانخفض تَشتُّتها. الرئيسة؛ فكلما اقترب 

ة باختالف  One Way ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي )  .5 ــَ راس (؛ للتحقق من الفروق بين اتجاهات عينة الدِّ

 ُمتغيِّراتهم التي تنقسم إلى أكثر من فئتين. 

 راَسة التي بيَّنَها اختبار تحليل التباين األحادي. اختبار شيفيه للتحقُّق من اتجاه الفروق بين اتجاهات عينة الدِّ  .6

 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

ئلة  ة الحالية، وذلك من خالل اإلجابة عن أـس راسـَ لَت إليها الدِّ ا تفصـيليًّا للنتائج التي توصَـّ يتناول هذا الفصـل عرضـً

راَسة َوْفَق المعالجات اإلحصائيَّة المناسبة، ومن ثم تفسير ه  ذه النتائج؛ وذلك على النحو التالي:الدِّ

ب الموهوبين المســـّجلين في مراكز الموهوبين في   َرة في اكتشـــاف الُطالَّ إجابة الســـؤال األول: "ما مدى إدراك األُســـْ

 إدارات تعليم الموهوبين؟".

ب الموهوبين المســـّجلين في مراكز   َرة في اكتشـــاف الُطالَّ الموهوبين في إدارات تعليم  للتعرف على مدى إدراك األُســـْ

تَب الـستجابات   الموهوبين؛ تم حـساب التكرارات، والنـسب المئوية، والمتوـسطات الحـسابية، واالنحرافات المعيارية، والرُّ

ــّجلين في مراكز الموهوبين في  ب الموهوبين المس ــاف الُطالَّ َرة في اكتش ــْ ة على عبارات مدى إدراك األُس ــَ راس أفراد الدِّ

 يم الموهوبين؛ وجاءت النتائج كما يلي:إدارات تعل

ب الموهوبين المسّجلين في  1 - 4جدول رقم )  راَسة حول مدى إدراك األُْسَرة في اكتشاف الُطالَّ ( استجابات أفراد الّدِ

 مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين ُمرتَّبَة تنازليًّا حَسب متوسطات الموافقة 

 العبارات م

 درجة الموافقة  التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 الفئة

بة 
رت
ال

 النسبة  
أوافق  

 بشدة
 محايد أوافق 

ال 

 أوافق  

ال 

أوافق  

 بشدة

يحب ابني االستكشاف  3

 وتعلُّم أشياء جديدة. 

 22 49 42 141 126 ك
 1 أوافق 1.199 3.79

 % 33.2 37.0 11.1 12.9 5.8 

1 
يمتلك ابني مهارات 

مة لمن هم   لغوية ُمتقدِّ

 في عمره. 

 28 49 47 154 102 ك

 2 أوافق 1.210 3.67
 % 26.8 40.5 12.4 12.9 7.4 

بمهارات يتمتَّع ابني  2

 اإلقناع. 

 28 49 54 155 94 ك
 3 أوافق 1.197 3.63

 % 24.7 40.8 14.2 12.9 7.4 

يتميَّز ابني بالنشاط   6

 والقدرة على اإلنجاز. 

 24 76 48 139 93 ك
 4 أوافق 1.234 3.53

 % 24.5 36.6 12.6 20.0 6.3 

يحب ابني تصنيف   5

 األشياء. 

 25 76 53 139 87 ك
 5 أوافق 1.227 3.49

 % 22.9 36.6 13.9 20.0 6.6 

يحب ابني َعدّ وقياس   4

 األشياء. 

 24 73 68 131 84 ك
 6 أوافق 1.208 3.47

 % 22.1 34.5 17.9 19.2 6.3 

 7 أوافق 1.214 3.47 25 75 58 140 82 ك
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 العبارات م

 درجة الموافقة  التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 الفئة

بة 
رت
ال

 النسبة  
أوافق  

 بشدة
 محايد أوافق 

ال 

 أوافق  

ال 

أوافق  

 بشدة

يتكيَّف ابني بسهولة   7

 مع المواقف الجديدة
 % 21.6 36.8 15.3 19.7 6.6 

8 

أرى أن ابني لديه  

القدرة على التفكير  

د )األشياء غير  المجرَّ

 المحسوسة(. 

 25 72 70 124 89 ك

 8 أوافق 1.223 3.47
 % 23.4 32.7 18.4 18.9 6.6 

أرى أنَّ ابني لديه   9

 القدرة على نَْقد ذاته. 

 27 92 74 118 69 ك
 9 محايد  1.218 3.29

 % 18.2 31.0 19.5 24.2 7.1 

 أوافق 1.007 3.53 المتوسط العام 

راَسة موافقون على مدى إدراك األُْسَرة في اكتشاف 1-4يتضح في الجدول )  ( أن أفراد الدِّ

ــابي بلغ )ا ــط حســ ــّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين بمتوســ ب الموهوبين المســ من  3.53لُطالَّ

ــط يقع في 5.00 ــي )من  (، وهو متوس ــير  4.20إلى   3.41الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماس (، وهي الفئة التي تش

راَسة.  إلى خيار أوافق على أداة الدِّ

ب الموهوبين المســّجلين  1-4ويتضــح من النتائج في الجدول ) َرة في اكتشــاف الُطالَّ ( أن أبرز مالمح إدراك األُســْ

( التي تم ترتيبـها  8،  7،  4،  5،  6،  2،  1، 3الموهوبين تتمثَـّل في العـبارات رقم )في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم 

راَسة عليها، كالتالي:  تنازليًّا حَسب موافقة أفراد الدِّ

( وهي: "يحب ابني االســتكشــاف وتعلُّم أشــياء جديدة" بالمرتبة األولى من حيث موافقة أفراد 3جاءت العبارة رقم ) 

ة عليها بمتوســط راســَ ر هذه النتيجة5من   3.79حســابي بلغ )  الدِّ ب الموهوبين لحّبِ    (؛ وتُفســَّ بأن إدراك أســر الُطالَّ

ح الدور الفعّال لألـسرة في اكتـشاف  أبنائِها االـستكـشاَف وتعلَُّم أـشياَء جديدةٍ يُبيِّن متابعة األـسر لموهبة أبنائها،مما يَُوضـِّ

م(  2012؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراســـة الطالب )وهبة لديهمالموهبة لدى أبنائها، وبالتالي يدعم تنمية تلك الم

التي بيَّنَت اتـّسام البيئة األـسرية الداعمة لنمو الموهبة كما يدركها التالميذ الموهوبون بمـستًوى مرتفعٍ داّلٍ في درجتها 

 الكلية وأبعادها.

ارة رقم )  اءت العـب ة ل1ـج ـم دِّ ة ُمتـق ارات لغوـي ك ابني مـه ث  ( وهي: "يمتـل ة من حـي انـي ة الـث المرتـب من هم في عمره" ـب

راَسة عليها بمتوسط حسابي بلغ ) امتالك  وعي أولياء األمور ب  بأن  (؛ وتُفسَّر هذه النتيجة5من   3.67موافقة أفراد الدِّ

مة لمن هم في عمره  مأبنائه ر الموهبة أبنائه  ميُبيِّن تَنبُّهه  ممهارات لغوية ُمتقدِّ لمهارات م وحرصــهم على متابعة تطوُّ

 .لديهم

ة عليها  2جاءت العـبارة رقم )  ــَ راســ ( وهي: "يتمتَّع ابني بمـهارات اإلقـناع" بالمرتـبة الـثالـثة من حـيث موافـقة أفراد الدِّ

ر هذه النتيجة5من    3.63بمتوســـط حســـابي بلغ ) ولي األمر يتبع أســـاليب الحوار الهادف والبنّاء مع   بأن  (؛ وتُفســـَّ

ة ـل ز الثـق ا يُعّزِ ه؛ مـم اـئ اعأبـن ارة الحوار واإلقـن ديهم مـه ي ـل ؛ وتتفق ـهذه النتيـجة مع نتيـجة دراســــة محـمدي ديهم ويُقّوِ

 م( التي بيَّنَت اتّباع األُْسَرة ألساليب متنوعة في تنمية موهبة أبنائها.2019)

ــاط والقـُْدرة على اإلنـجاز" ـبالمرتـبة الرابـعة من حـيث مو6ـجاءت العـبارة رقم )  افـقة أفراد ( وهي: "يتميَّز ابني ـبالنشــ

ة عليها بمتوـسط حـسابي بلغ ) راسـَ ر هذه النتيجة5من    3.53الدِّ وليَّ األمر ربما يتبع أـسلوب منح األبناء    بأن  (؛ وتُفسَـّ

وتتفق    .بالنـشاط والقدرة على اإلنجازهم بخـصائص وـسمات نفـسية وـسلوكية تتـسم  تميُّزمزيدًا من المهام لمعرفة مدى  

ــة مح ت أن الطفـل الموهوب يتميَّز عن غيره بجملـة من (  م 2019مـدي )هـذه النتيجـة مع نتيجـة دراســـ التي بيَّنـَ

َمات النفسية والعقلية والسلوكية واألدائية.  الخصائص والّسِ
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ة عليها  5جاءت العبارة رقم )  راسـَ ياء" بالمرتبة الخامـسة من حيث موافقة أفراد الدِّ ( وهي: "يحب ابني تصـنيف األـش

ر هذه النتيجة5من   3.49بمتوســط حســابي بلغ ) ب الموهوبين  أُ   بأن  (؛ وتُفســَّ حب أبنائها تصــنيف  تدرك ســر الُطالَّ

ــياء ــياءاألش ؛ وتتفق هذه ، وتدعم ذلك التوجه لديهم وتقوي العالقة اإليجابية لديهم مع التنظيم والتوزيع المنطقي لألش

ــة بيرلر ـــيل )  النتيـجة مع نتيـجة دراســ م( التي بيَّنـَت أن هـناك عالـقة وطـيدة بين القبول األبوي وإدراك  2019ميشــ

 األطفال الموهوبين للمفهوم الشخصي اإليجابي بنواحيه السّت.

ة 4جاءت العبارة رقم )  ــَ راس ــة من حيث موافقة أفراد الدِّ ــادس ــياء" بالمرتبة الس ( وهي: "يحب ابني َعدّ وقياس األش

ر هذه النتيجة5من    3.47) عليها بمتوسـط حسـابي بلغ ب الموهوبين لحب أبنائها َعدّ   (؛ وتُفسـَّ بأن إدراك أسـر الُطالَّ

َرة الكتشـــاف   ــْ ح إدراك األُسـ ــِّ وقياس األشـــياء يُبيِّن تنبُّه األســـر للقدرات المتميزة ألبنائها في وقت مبكر، مما يوضـ

ب الموهوبين.خصائص   الُطالَّ

ــابعة من حيث موافقة أفراد   ( وهي: "يتكيَّف7جاءت العبارة رقم )  ــهولة مع المواقف الجديدة" بالمرتبة السـ ابني بسـ

ة عليها بمتوســط حســابي بلغ ) راســَ ر هذه النتيجة5من    3.47الدِّ ب الموهوبين    (؛ وتُفســَّ تالحظ بدقة بأن أســر الُطالَّ

ح إد إلمكانيات أبنائها وتدرك   ــهولة مع المواقف الجديدة، مما يوضــِّ ب تكيُّف أبنائها بس ــاف الُطالَّ َرة الكتش ــْ راك األُس

 الموهوبين.

د )األشــياء غير المحســوســة(" بالمرتبة  8جاءت العبارة رقم )  ( وهي: "أرى أنَّ ابني لديه القدرة على التفكير المجرَّ

ة عليها بمتوـسط حـسابي بلغ ) راسـَ ر هذه 5من    3.47الثامنة من حيث موافقة أفراد الدِّ ر رؤية أـس  نالنتيجة بأ(؛ وتُفسَـّ

د )األشـــياء غير المحســـوســـة(  ب الموهوبين أن أبناءها لديهم القدرة على التفكير المجرَّ تُبيِّن المالحظة الدقيقة الُطالَّ

ب الموهوبين. لألسر ألبنائها ومهاراتهم، ح إدراك األُْسَرة الكتشاف الُطالَّ  مما يوّضِ

ــح من النـتائج في الـجدول ) ــة مـحاـيدون( أن أفراد  1-4ويتضــ في موافقتهم حول واـحٍد من مالمح إدراك  اـلدراســ

ــّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين تتمثَّل في العبارة  ب الموهوبين المس ــاف الُطالَّ َرة في اكتش ــْ األُس

ة عليها بمتوســــط حســــابي  9رقم ) راســــَ بلغ  ( وهي: "أرى أن ابني لديه القدرة على نَْقد ذاته" من حيث موافقة أفراد الدِّ

ر هذه النتيجة5من   3.29) ب الموهوبين    (؛ وتُفسَـّ أبناءها ال يمتلكون مهارات تقييم الذات ونَْقدها   ترى أنبأن أسـر الُطالَّ

ب الموهوبين؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرفاعي  مما  الـسنّ في هذه  َرة الكتـشاف الُطالَّ ْعف إدراك األُسـْ يُبيِّن ضـَ

 ت وجود التحديات الشخصية المواِجهة للموهوب.هـ( التي بيَّن1433َ)

ــّجلين في مراكز الموهوبين في   ب الموهوبين المســ َرة في رعاية الُطالَّ ــْ ــؤال الثاني: "ما أهمية دور األُســ إجابة الســ

 إدارات تعليم الموهوبين؟".

ب الموهوبين المســّجلين في  َرة في رعاية الُطالَّ ــْ مراكز الموهوبين في إدارات تعليم  للتعرف على أهمية دور األُس

تَب الـستجابات   الموهوبين؛ تم حـساب التكرارات، والنـِّسب المئوية، والمتوـسطات الحـسابية، واالنحرافات المعيارية، والرُّ

ب الموهوبين المسّجلين في مراكز الموهوبين في إدا راَسة على عبارات أهمية دور األُْسَرة في رعاية الُطالَّ رات  أفراد الدِّ

 تعليم الموهوبين؛ وجاءت النتائج كما يلي:
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ب الموهوبين المسّجلين في 2 - 4جدول رقم )  راَسة حول أهمية دور األُْسَرة في رعاية الُطالَّ ( استجابات أفراد الّدِ

 مراكز الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين ُمرتَّبَة تنازليًّا حَسب متوسطات الموافقة 

 العبارات م

 درجة الموافقة  التكرار

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري
 الفئة

بة 
رت
ال

 النسبة  
أوافق  

 بشدة
 محايد أوافق 

ال 

 أوافق  

ال 

أوافق  

 بشدة

رس في ابني أغ 1

 الصفات الحميدة.

 26 11 20 126 197 ك
 1 أوافق 1.125 4.20

 % 51.8 33.2 5.3 2.9 6.8 

أتحدَّث مع ابني عن   5

 طموحه. 

 24 44 33 111 168 ك
 2 أوافق 1.249 3.93

 % 44.2 29.2 8.7 11.6 6.3 

م البني الدعم   8 أُقدِّ

 النفسي والمعنوي. 

 22 58 26 94 180 ك
 3 أوافق 1.293 3.93

 % 47.4 24.7 6.8 15.3 5.8 

أناقش ابني في بعض   3

 المواقف المختلفة.

 24 53 37 122 144 ك
 4 أوافق 1.254 3.81

 % 37.9 32.2 9.7 13.9 6.3 

6 
أراعي الفروق  

الفردية بين ابني  

 وإخوته. 

 26 68 41 103 142 ك

 5 أوافق 1.315 3.70
 % 37.4 27.1 10.8 17.9 6.8 

2 

أضع البني ضوابَط 

فيما يتعلَّق بمصادر  

المعلومات 

- اإللكترونية )المواقع

شبكات التواصل  

 االجتماعي(. 

 28 54 51 120 127 ك

 6 أوافق 1.269 3.69
 % 33.4 31.6 13.4 14.2 7.4 

11 

ع ابني على   أُشّجِ

المشاركة في 

المسابقات المحلية  

 والدولية. 

 29 70 50 97 134 ك

 7 أوافق 1.331 3.62
 % 35.3 25.5 13.2 18.4 7.6 

أطرح أسئلة تُثير   4

 الفضول لدى ابني. 

 25 77 43 124 111 ك
 8 أوافق 1.278 3.58

 % 29.2 32.6 11.3 20.3 6.6 

10 
أوفِّر البني بيئة 

ُمحفِّزة تساعد على  

 االبتكار واإلبداع. 

 23 68 61 124 104 ك

 9 أوافق 1.232 3.57
 % 27.4 32.5 16.1 17.9 6.1 

9 

أوفِّر البني أدواٍت 

نه من  ووسائَل تُمّكِ

العمِل اليدوّيِ وتنفيِذ 

 تجارَب علميٍة. 

 23 78 55 110 114 ك

 10 أوافق 1.274 3.56
 % 30.0 28.9 14.5 20.5 6.1 

أقوم بتقويم ابني   7

 بشكل مستمر. 

 20 66 68 136 90 ك
 11 أوافق 1.178 3.55

 % 23.7 35.7 17.9 17.4 5.3 

 أوافق 1.092 3.74 المتوسط العام 

ــح في الجدول ) ب الموهوبين  2-4يتضــ َرة في رعاية الُطالَّ ــْ ة موافقون على أهمية دور األُســ ــَ راســ ( أن أفراد الدِّ

ّجلين في مراكز الموهوبين في إدارات تعليم   ابي بلغ )المـس ط حـس ط يقع  5.00من    3.74الموهوبين بمتوـس (، وهو متوـس
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(، وهي الفئة التي تشـــير إلى خيار أوافق على أداة 4.20إلى   3.41في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماســـي )من  

راَسة.  الدِّ

ب الموهوأبرز ( أن 2-4ويتضـح من النتائج في الجدول ) َرة في رعاية الُطالَّ بين المسـّجلين في مراكز  أدوار األُسـْ

ارات رقم ) ا  4،  11،  2،  6،  3،  8،  5،  1الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين تتمثَـّل في العـب ازليًـّ ا تـن ( التي تم ترتيبـه

راَسة عليها، كالتالي:  حَسب موافقة أفراد الدِّ

ة ( وهي: "أغرس في ابني الصـــفات الحميدة" بالمرتبة  1جاءت العبارة رقم )  راســـَ األولى من حيث موافقة أفراد الدِّ

ر هذه النتيجة5من    4.20عليها بمتوســط حســابي بلغ ) بأن األســر تدرك دورها في التنشــئة، ولذلك نجدها    (؛ وتُفســَّ

ــ(1433تعمل على غرس الصفات الحميدة لدى أبنائها؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الرفاعي ) التي بيَّنَت    هــ

 الطرق والوسائل التربوية اإلسالمية المعينة على مواجهة التحديات التربوية لرعاية الموهوبين.مجموعة من 

ة عليها  5جاءت العبارة رقم )  راســـَ ( وهي: "أتحدَّث مع ابني عن طموحه" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدِّ

ابي بلغ ) ط حـس ر هذه النتيجة5من   3.93بمتوـس ر  (؛ وتُفسَـّ تحرص على تنمية طموح أبنائها، ولذلك نجدها   بأن األـس

 تتحدَّث مع أبنائها عن طموحهم.

ة 8جاءت العبارة رقم )  ــَ راس م البني الدعم النفســي والمعنوي" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدِّ ( وهي: "أُقدِّ

ر هذه النتيجة5من   3.93عليها بمتوســط حســابي بلغ ) إلى تهيئة أبنائها للتعلم، ولذلك بأن األســر تســعى    (؛ وتُفســَّ

ة الطالب ) ي والمعنوي؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراـس م ألبنائها الدعم النفـس ام  2012نجدها تُقدِّ م( التي بيَّنَت اتـّس

 ه.البيئة األسرية الداعمة لنمو الموهبة كما يدركها التالميذ الموهوبون بمستًوى مرتفعٍ داّلٍ في درجتها الكلية وأبعاد 

ارة رقم )  اءت العـب ة أفراد 3ـج ث موافـق ة من حـي ة الرابـع المرتـب ة" ـب اقش ابني في بعض المواقف المختلـف ( وهي: "أـن

راَسة عليها بمتوسط حسابي بلغ ) األسر تسعى إلى تعزيز قدرة أبنائها على    نالنتيجة بأ(؛ وتُفسَّر هذه 5من    3.81الدِّ

 قش أبناءها في بعض المواقف المختلفة.مواجهة المواقف التي تواجههم، ولذلك نجدها تنا

ــة من حيث موافقة أفراد 6جاءت العـبارة رقم )  ( وهي: "أراعي الفروق الفردية بين ابني وإخوته" بالمرتـبة الـخامســ

ة عليها بمتوسـط حسـابي بلغ ) راسـَ ر هذه النتيجة5من    3.70الدِّ بأن األسـر تسـعى إلى االسـتفادة من قدرات    (؛ وتُفسَـّ

طوير مـهاراتهم وفي دعم تعليمهم، وـلذـلك نـجدـها تراعي الفروق الفردـية بين أبـنائـها؛ وتتفق ـهذه النتيـجة  أبـنائـها في ت

م( التي بيَّنَت أن المســتوى التعليمي المرتفع للوالدين وكذا الظروف االقتصــادية  2016مع نتيجة دراســة العجيالت )

ـــكل إيـجابي   ــرة كلـها عواـمل تؤثِّر بشــ على دورـها في رـعاـية األبـناء الموهوبين المتفوقين  واالجتـماعـية الجـيدة لألســ

 دراسيًّا.

شــبكات  -( وهي: "أضــُع البني ضــوابَط فيما يتعلَّق بمصــادر المعلومات اإللكترونية )المواقع2جاءت العبارة رقم ) 

ة عليها بمتوـسط حـسابي بلغ ) راسـَ (؛ 5من    3.69التواـصل االجتماعي(" بالمرتبة الـسادـسة من حيث موافقة أفراد الدِّ

ر هذه النتيجة بأن األسـر تسـعى إلى متابعة اسـتخدام أبنائها لوسـائل التواصـل االجتماعي، ولذلك نجدها تضـع    وتُفسَـّ

 شبكات التواصل االجتماعي(.-ألبنائها ضوابَط فيما يتعلَّق بمصادر المعلومات اإللكترونية )المواقع

ع ابني على المشــار11جاءت العبارة رقم )  كة في المســابقات المحلية والدولية" بالمرتبة الســابعة من ( وهي: "أُشــّجِ

ة عليها بمتوـسط حـسابي بلغ ) راسـَ بأن األـسر تـسعى إلى دعم    (؛ وتُفسَـّر هذه النتيجة5من    3.62حيث موافقة أفراد الدِّ

ع أبناءها على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية  .رغبة أبنائها في التفوق، ولذلك نجدها تُشّجِ

ــول لدى ابني" بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد 4جاءت العبارة رقم )  ــئلة تُثير الفضــ ( وهي: "أطرُح أســ

ة راســَ ر هذه النتيجة5من   3.58عليها بمتوســط حســابي بلغ )  الدِّ بأن األســر تســعى إلى دعم الميل للمعرفة لدى   (؛ وتُفســَّ

 دى أبنائها.أبنائها، ولذلك نجدها تطرح أسئلة تُثير الفضول ل

ائج في الـجدول ) ــح من النـت ــّجلين في مراكز 2-4ويتضــ ب الموهوبين المســ َرة في رـعاـية الُطالَّ ــْ ( أّن أـقلَّ أدوار األُســ

ب موافقة أفراد 7،  9،  10الموهوبين في إدارات تعليم الموهوبين تتمثَّل في العبارات رقم ) ــَ ( التي تم ترتيبها تنازليًّا حسـ

راَسة عليها، كالت  الي:الدِّ
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ــعة من حيث 10جاءت العبارة رقم )  ــاعد على االبتكار واإلبداع" بالمرتبة التاس ( وهي: "أوفِّر البني بيئةً ُمحفَِّزةً تس

ة عليها بمتوـسط حـسابي بلغ ) راسـَ ر هذه النتيجة بأن األـسر تـسعى إلى دعم قدرة 5من    3.57موافقة أفراد الدِّ (؛ وتُفسَـّ

 ولذلك نجدها توفِّر ألبنائها بيئة ُمحفِّزة تساعد على االبتكار واإلبداع.أبنائها على اإلبداع واالبتكار، 

نه من العمِل اليدوّيِ وتنفيِذ تجارَب علميٍة" بالمرتبة  9جاءت العبارة رقم )  ــائَل تُمّكِ ( وهي: "أوفِّر البني أدواٍت ووسـ

ة عليها بمتوسـط حسـابي بلغ ) راسـَ ر هذه النتيجة بأن األسـر 5 من  3.56العاشـرة من حيث موافقة أفراد الدِّ (؛ وتُفسَـّ

نهم من العمل  ائل تُمّكِ تـسعى إلى تمكين أبنائها من التطبيق العملي لما تعلَُّموه، ولذلك نجدها توفِّر ألبنائها أدوات ووـس

 اليدوي وتنفيذ تجارب علمية.

ــرة7جاءت العبارة رقم )  ــتمر" بالمرتبة الحادية عشــ ــكل مســ من حيث موافقة أفراد   ( وهي: "أقوم بتقويم ابني بشــ

ة عليها بمتوســط حســابي بلغ ) راســَ ر هذه النتيجة بأن األســر تســعى إلى تحســين مســتويات  5من    3.55الدِّ (؛ وتُفســَّ

 أبنائها، ولذلك نجدها تقوم بتقويمهم بشكل مستمر.

ى إلى الُمتغيِّرات التالية: إجابة الســؤال الثالث: "هل تُوَجد فروق ذات داللة إحصــائيَّة بين اســتجابات أفراد العينة تُعزَ 

ل العلمي -العُمر -)ِصلة القرابة   الدَّْخل(؟". -المؤّهِ

 الفروق باختالف ُمتغيِّر ِصلة القرابة: (1

ة ــَ راسـ ــتجابات أفراد الدِّ ــائيَّة في اسـ  ُمتغيِّر  الختالف  طبقًا  للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصـ

لة القرابة، تم   (؛ لتوضــيح داللة الفروق في اســتجابات  One Way ANOVAاســتخدام "تحليل التباين األحادي" )صــِ

راَسة حها الجدول التالي: ُمتغيِّر الختالف طبقًا  أفراد الدِّ  ِصلة القرابة؛ وجاءت النتائج كما يوّضِ

راَسة( للفروق في استجابOne Way ANOVA( نتائج "تحليل التباين األحادي" )3- 4الجدول رقم )  ات أفراد الّدِ

 ُمتغيِّر ِصلة القرابة   الختالف طبقًا

 مصدر التباين  المحور 
مجموع  

 مربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة "ف" 

الداللة 

 اإلحصائيَّة 
 التعليق

إدراك األُْسَرة لمؤشرات  

 وعالمات الموهبة 

 15.110 3 45.329 بين المجموعات 

 دالة ** 0.00 16.762
داخل  

 المجموعات 
338.937 376 0.901 

 - 379 384.267 المجموع 

أهمية دور األُْسَرة في رعاية 

 الموهوبين 

 18.719 3 56.156 بين المجموعات 

 دالة ** 0.00 17.769
داخل  

 المجموعات 
396.091 376 1.053 

 - 379 452.247 المجموع 

 ( فأقل0,01** دالة عند مستوى )

حة في الجدول ) ( فأقل  0,01( وجود فروق ذات داللة إحصـائيَّة عند مـستوى )3-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضَـّ

راسـَة حول )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة، أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين(  في اتجاهات أفراد الدِّ

 ِصلة القرابة. باختالف ُمتغيِّر

 الذي جاءت نتائجه كالتالي: تم استخدام اختبار شيفيه ولتحديد صالح الفروق بين فئات ِصلة القرابة؛
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ح نتائج اختبار شيفيه للتحقُّق من الفروق بين فئات ِصلة القرابة 4- 4جدول رقم )   ( يوّضِ

 العدد  ِصلة القرابة  المحور 
المتوسط 

 الحسابي
 أم أب

أحد أقاربه  

الذكور من 

الدرجة 

 الثانية 

  إحدى

قريباته  

اإلناث من 

الدرجة 

 الثانية 

إدراك األُْسَرة لمؤشرات  

 وعالمات الموهبة 

    - 3.52 195 أب 

 **  **  - **  3.92 108 أم

  -   2.80 54 أحد أقاربه الذكور من الدرجة الثانية 

قريباته اإلناث من الدرجة  إحدى

 الثانية 
23 3.55    - 

األُْسَرة في  أهمية دور 

 رعاية الموهوبين 

    - 3.74 195 أب 

 **  **  - **  4.17 108 أم

  -   3.92 54 أحد أقاربه الذكور من الدرجة الثانية 

إحدى قريباته اإلناث من الدرجة 

 الثانية 
23 3.70    - 

 ( فأقل0,01** دالة عند مستوى )

حة في الجدول   ( فأقل  0,01( وجود فروق ذات داللة إحصـائيَّة عند مـستوى )4-4)يتبيَّن من خالل النتائج الموضَـّ

َرة لمؤـشرات وعالمات الموهبة، أهمية   راسـَة حول )إدراك األُسـْ راسـَة الذين ـصلة قرابتهم األم وبقية أفراد الدِّ بين أفراد الدِّ

راَسة الذين صلة قرابتهم األم  .دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( لصالح أفراد الدِّ

 الفروق باختالف ُمتغيِّر العُمر:  (2

ة ــَ راسـ ــتجابات أفراد الدِّ ــائيَّة في اسـ ُمتغيِّر   الختالف  طبقًا  للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصـ

ــتخدام "تحليل التباين األحادي" ) ــتجابات أفراد One Way ANOVAالعُمر تم اسـ ــيح داللة الفروق في اسـ (؛ لتوضـ

راَسة حها الجدول التالي: الختالف طبقًا  الدِّ  ُمتغيِّر العمر، وجاءت النتائج كما يوّضِ

راَسةOne Way ANOVA( نتائج "تحليل التباين األحادي" )5- 4الجدول رقم )  ( للفروق في استجابات أفراد الّدِ

 ُمتغيِّر العمر  الختالف طبقًا

 مصدر التباين  المحور 
مجموع  

 مربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة "ف" 

الداللة 

 اإلحصائيَّة 
 التعليق

إدراك األُْسَرة لمؤشرات  

 وعالمات الموهبة 

 2.710 3 8.131 بين المجموعات 

 دالة * 0.045 2.709
داخل  

 المجموعات 
376.135 376 1.000 

 - 379 384.267 المجموع 

أهمية دور األُْسَرة في رعاية 

 الموهوبين 

 3.777 3 11.331 بين المجموعات 

 دالة * 0.023 3.221
داخل  

 المجموعات 
440.916 376 1.173 

 - 379 452.274 المجموع 

 ( فأقل0,05* دالة عند مستوى )
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حة في الجدول ) فأقل  (  0,05( وجود فروق ذات داللة إحصـائيَّة عند مـستوى )5-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضَـّ

راسـَة حول )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة، أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين(  في اتجاهات أفراد الدِّ

 باختالف ُمتغيِّر العمر.

 ولتحديد صالح الفروق بين فئات العمر؛ تم استخدام اختبار شيفيه الذي جاءت نتائجه كالتالي:

ح نتائج اختبار شيفيه للتحقُّق من الفروق بين فئات العُمر  6- 4جدول رقم )   ( يوّضِ

 العدد  العمر  المحور 
المتوسط 

 الحسابي

20 –  

30  

 سنة 

30 –  

40  

 سنة 

40 –  

50  

 سنة 

50  

سنة  

فما  

 فوق 

 إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة 

 **  **  **  - 3.91 40 سنة  30 –  20

   -  3.49 89 سنة  40 –  30

  -   3.44 175 سنة  50 –  40

 -    3.61 76 سنة فما فوق  50

 أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين 

 **  **  **  - 4.15 40 سنة  30 –  20

   -  3.72 89 سنة  40 –  30

  -   3.61 175 سنة  50 –  40

 -    3.87 76 سنة فما فوق  50

 فأقل( 0,01** دالة عند مستوى )

حة في الجدول ) ــتوى )6-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضــَّ ( فأقل بين  0,01( وجود فروق ذات داللة إحصــائيَّة عند مس

راَسة الذين أعمارهم من   راَسة حول )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة،    30  –  20أفراد الدِّ سنة وبقية أفراد الدِّ

راَسة الذين أعمارهم أهمية دور األُْسَرة في رعاية ا  سنة. 30 – 20لموهوبين( لصالح أفراد الدِّ

 الفروق باختالف ُمتغيِّر المؤهل العلمي:  (3

ة ــَ راسـ ــتجابات أفراد الدِّ ــائيَّة في اسـ ُمتغيِّر   الختالف  طبقًا  للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصـ

(؛ لتوضــيح داللة الفروق في اســتجابات  One Way ANOVAاألحادي" )المؤهل العلمي تم اســتخدام "تحليل التباين  

راَسة حها الجدول التالي: الختالف طبقًا  أفراد الدِّ  ُمتغيِّر المؤهل العلمي، وجاءت النتائج كما يوّضِ

راَسة( للفروق في استجابات أفراد One Way ANOVA( نتائج "تحليل التباين األحادي" )7- 4الجدول رقم )  الّدِ

 ُمتغيِّر المؤهل العلمي  الختالف طبقًا

 مصدر التباين  المحور 
مجموع  

 مربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة "ف" 

الداللة 

 اإلحصائيَّة 
 التعليق

إدراك األُْسَرة لمؤشرات  

 وعالمات الموهبة 

 38.636 3 115.908 بين المجموعات 

 دالة ** 0.000 54.133
داخل  

 المجموعات 
268.359 376 0.714 

 - 379 384.267 المجموع 

أهمية دور األُْسَرة في رعاية 

 الموهوبين 

 44.403 3 133.208 بين المجموعات 

 دالة ** 0.000 52.330
داخل  

 المجموعات 
319.039 376 0.849 

 - 379 452.247 المجموع 

 ( فأقل0,01** دالة عند مستوى )
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حة في الجدول ) ( فأقل  0,01( وجود فروق ذات داللة إحصـائيَّة عند مـستوى )7-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضَـّ

راسـَة حول )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة، أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين(  في اتجاهات أفراد الدِّ

 باختالف ُمتغيِّر المؤهل العلمي.

 صالح الفروق بين فئات المؤهل العلمي؛ تم استخدام اختبار شيفيه الذي جاءت نتائجه كالتالي:ولتحديد 

ح نتائج اختبار شيفيه للتحقُّق من الفروق بين فئات المؤهل العلمي 8- 4جدول رقم )   ( يوّضِ

 العدد  المؤهل العلمي   المحور 
المتوسط 

 الحسابي
 ثانوي متوسط 

دراسات  جامعي 

 عليا

 األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة إدراك 

 **  **  **  - 1.81 31 متوسط 

 **  **  -  3.31 49 ثانوي 

  -   3.64 193 جامعي 

 -    3.95 107 دراسات عليا 

 أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين 

 **  **  **  - 1.89 31 متوسط 

 **  **  -  3.45 49 ثانوي 

  -   3.87 193 جامعي 

 -    4.17 107 دراسات عليا 

 ( فأقل0,01** دالة عند مستوى )

( فأقل 0,01( وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى )8-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضَّحة في الجدول )

الذين   راَسة  الدِّ أفراد  متوسط  بين  لمؤشرات  تعليمهم  األُْسَرة  )إدراك  فأعلى حول  ثانوي  تعليمهم  الذين  راَسة  الدِّ وأفراد 

راَسة الذين تعليمهم ثانوي فأعلى. وعالمات الموهبة، أهمية دور األُْسَرة في   رعاية الموهوبين( لصالح أفراد الدِّ

( 0,01( وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة عند مستوى )8- 4كما يتبيَّن من خالل النتائج الموضَّحة في الجدول )

راَسة راَسة الذين تعليمهم جامعي  الذين تعليمهم ثانوي    فأقل بين أفراد الدِّ فأعلى حول )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وأفراد الدِّ

راَسة الذين تعليمهم جامعي فأعلى.   وعالمات الموهبة، أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين( لصالح أفراد الدِّ

 الدَّْخل:  الفروق باختالف ُمتغيِّر (4

ــتجابات أفراد   ــائيَّة في اسـ ةللتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصـ ــَ راسـ  ُمتغيِّر  الختالف  طبقًا  الدِّ

ــتخدام "تحليل التباين األحادي" ) ــتجابات أفراد One Way ANOVAالدَّْخل تم اسـ ــيح داللة الفروق في اسـ (؛ لتوضـ

راَسة  الدَّْخل، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: ُمتغيِّر الختالف طبقًا  الدِّ

الدراسة ( للفروق في استجابات أفراد One Way ANOVAألحادي" )( نتائج "تحليل التباين ا9- 4الجدول رقم )

 الدَّْخل  ُمتغيِّر الختالف طبقا

 مصدر التباين  المحور 
مجموع  

 مربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 
 قيمة "ف" 

الداللة 

 اإلحصائيَّة 
 التعليق

إدراك األُْسَرة لمؤشرات  

 وعالمات الموهبة 

 22.019 3 66.057 بين المجموعات 

 دالة ** 0.000 26.018
داخل  

 المجموعات 
318.209 376 0.846 

 - 379 384.267 المجموع 

أهمية دور األُْسَرة في رعاية 

 الموهوبين 

 27.489 3 82.467 بين المجموعات 

 دالة ** 0.000 27.952
داخل  

 المجموعات 
369.779 376 0.983 

 - 379 452.247 المجموع 
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 ( فأقل0,01دالة عند مستوى )** 

حة في الجدول ) ( فأقل  0,01( وجود فروق ذات داللة إحصـائيَّة عند مـستوى )9-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضَـّ

راسـَة حول )إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات الموهبة، أهمية دور األُْسَرة في رعاية الموهوبين(  في اتجاهات أفراد الدِّ

 الدَّْخل. باختالف ُمتغيِّر

 ولتحديد صالح الفروق بين فئات الدَّْخل؛ تم استخدام اختبار شيفيه الذي جاءت نتائجه كالتالي

ح نتائج اختبار شيفيه للتحقُّق من الفروق بين فئات الدَّْخل 10- 4جدول رقم )   ( يوّضِ

 العدد  الدَّْخل المحور 
المتوسط 

 الحسابي

أقل من  

4000  

 لاير

4000  

– 

7000  

 لاير

7001 -  

10,000  

 لاير

أكثر من  

10000  

 لاير

إدراك األُْسَرة لمؤشرات وعالمات 

 الموهبة 

 **    - 3.13 68 لاير   4000أقل من 

 **   -  3.10 56 لاير   7000  – 4000

 **  -   3.20 80 لاير   10,000 - 7001

 -    3.98 176 لاير  10000أكثر من 

رعاية أهمية دور األُْسَرة في 

 الموهوبين 

 **    - 3.23 68 لاير   4000أقل من 

 **   -  3.28 56 لاير   7000  – 4000

 **  -   3.40 80 لاير   10,000 - 7001

 -    4.24 176 لاير  10000أكثر من 

 ( فأقل0,01** دالة عند مستوى )

حة في الجدول ) (  0,01داللة إحصـــائيَّة عند مســـتوى )( وجود فروق ذات  10-4يتبيَّن من خالل النتائج الموضـــَّ

ة الذين دَْخلهم راسـَ ة الذين دَْخلهم أقل من )10000) أكثر من  فأقل بين أفراد الدِّ راسـَ ( لاير حول 10000( لاير وأفراد الدِّ

ة ا ــَ راس َرة في رعاية الموهوبين( لصــالح أفراد الدِّ ــْ ــرات وعالمات الموهبة، أهمية دور األُس َرة لمؤش ــْ لذين )إدراك األُس

 ( لاير.10000)من أكثر  دَْخلهم

 التوصيات والمقترحات:

َرة والموهبة تحت مظلَّة   -1 ــْ ــم للموهوبين في الجمعيات والجهات ذات العالقة باألُســ ــتحداث وحدة أو قســ إيجاد أو اســ

أهدافها الرئيســة: تثقيف  الجامعات؛ وذلك لتفعيل االســتدامة وتعزيز الشــراكة بين القطاع الرابع والجامعات، ويكون من  

ْقلها لتعود بالنفع على   ــَ ر ثقافة الموهبة، وتنمية المواهب ومتابعتها وإبرازها وصـ ــْ َرة للموهوب، ونَشـ ــْ وتعزيز دور األُسـ

 المجتمع والدولة.

َرة والجهات األخرى ذات العالقة بالم-2 ــْ وهوب؛  إقامة ُملتقيات ومؤتمرات دوريَّة تُعنَى بتفعيل والتثقيف بــــــــدور األُسـ

يخّص   لتعزيز دور البحوث العلميـة بـاللغـة العربيـة، وتقويـة الميـادين ذات العالقـة بـأبحـاث نوعيـة في الموهبـة ومـا

 الموهوبين.

ر ذات الدَّْخل   تفعيل شـــراكات مجتمعية مع الوحدات واألقســـام المســـتحدَثة ومراكز الموهوبين؛-3 من أجل تأهيل األُســـَ

ــة، ة؛وذـلك بَ  المنخفض والظروف الـخاصــ ــَّ لتهيـئة الموهوب    ـعد التحقُّق من أحقيّتـها لـلدعم عن طريق الجـهات المختصــ

 وتوفير الالزم له.

َرة، وتقديم    -4 ــْ ق الموهوبين في المدارس عن طريق المتابعة مع المكاتب والمدارس؛ لتوكيد دور األُسـ ــِّ تفعيل دور ُمنسـ

ةً والموهبة ع َرة خاصـَّ ةً، مع التأكيد على تدريب المنسـقين قبل ذلك وإعداد النصـائح والتعليمات بخصـوص دور األُسـْ امَّ

 محتوى علمي وتدريبي لهم.
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إـقاـمة جمعـيات بحثـية للموهـبة في الـجامـعات والمراكز البحثـية من أـجل تعزيز دور اللـغة العربـية في البحوث المتعلـقة -5

َرة والموهبة، وإيجاد المواضـيع ذات العالقة والمعاصـرة من قِبل البا تدامة فيما يخّص التوـصية    حثين،باألُسـْ وتحقيق االـس

 الثانية.

َرة وأولياء األمور في الموهبة من قِبل وزارة   -6   تبيَّن  التعليم إذ إصــدار واعتماد األدلة اإلجرائية التي تتناول دور األُســْ

العه عدمُ  للباحث  ر الموهوب، فبادََر ب  وجودِ   عد اّطِ ــَ ــر تعاميم ومواد تدريب وزارية تُعنَى بأُسـ تقديم برنامج تدريبي ألسـ

 دليل ألولياء األمور عن كيفية التعامل مع الموهوبين(. د ال يوج). الموهوبين للمدارس السعودية خارج المملكة

ا  -7 ــها ،يجب أن يُولَى التدريب اهتماًما خاصــًّ ــرةً بأهمية الموهبة نفس أي: إنه يعمل على  ،حيث إن أهميته مرتبطة مباش

ائـها ــقلـها وارتـق فـبدون ـتدرـيب لن تينع تـلك المواـهب كـما هو الـحال لتـلك المواـهب التي تم ـتدريبـها. ويرى   ،تنميتـها وصــ

ح أهمية التدريب للموهبة4الباحث أن الشكل رقم )  :( يوّضِ

  

 رفيع المستوى إنجاز

 تدريب وتطوير

 عال  أداء 

 قدرات عقلية

 وإصراردافعية 

 قدرة فوق المتوسطة
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 تطبيق سعادة لتسهيل حجز المواعيد الطبية لذوي االحتياجات الخاصة

 فئة المعاقين حركيًا في دولة قطر 

Designing an application “SAADA “for booking medical appointments 

for people with special needs and physically handicapped category in Qatar . 

 ( 3)أ. إيمان محمد السعايدة   (2).أسماء خليل حسنى محمد ابونداأ (1) . المياسة عبد العزيز على راشد المهندىأ

 : المقدمة

نظًرا لحرص دولة قطر على دمج ذوي االحتياجات الخاصة ضمن فئات المجتمع واشراكهم ضمن فعاليات وفئات       

الحيوي في جميع مجاالت   االحتياجات    الحياة، ومنالمجتمع  لذوي  لحجز مواعيد طبية  تطبيق سعادة  فكرة  كانت  هنا 

لمواعيد الطبية لهذه الفئة واعطائهم فرصة لحجز الخاصة وإيجاد أفكار بديلة وجديدة تساعد في تسهيل إجراءات حجز ا

 الموعد بأنفسهم. 

 المشكلة التي يناقشها البحث والفرضيات 

الية حجز المواعيد الطبية او التحويل في    الحركية في تعب وارهاق ذوي االحتياجات الخاصة وخصوًصا ذوي اإلعاقة    •

 عيادة الطبيب.العيادات التخصصية وساعات االنتظار الطويلة للدخول الى 

 تقليل الضغط على المرافق الصحية وخصوصاً في ظل انتشار جائحة كورونا.  •

 وبالتالي تم وضع الفرضيات التالية: 

الطبية   • العيادة  اختيار  المراجع  يمنح  كما  الطبية  المواعيد  عملية حجز  يُسّهل  )سعادة(  الكتروني  تطبيق  استخدام  إن 

 او تكسي او طلب سيارة إسعاف في حالة الطوارئ او كرسي والطبيب المعالج وخدمة طلب مرافق 

يُسهم في تخفيف االزدحام وساعات االنتظار   أن  يُمكن  الطبية )بطريقة جديدة(  للمواعيد  الكتروني  إن استخدام تطبيق 

 للمواعيد الطبية. 

االلكتروني باستخدام برنامج    اإلجراءات: اُستخدم في البحث المنهج التجريبي، حيث قامت الباحثتان بعمل برمجة للتطبيق

Android Studio   ،ولغة جافاJAVA  :البرنامج يدعم لغتين وهن 

Java- Kotlin   تم اختيار لغة جافا لسهولة تعلمها وفهم األوامر البرمجية تم برمجة التطبيق بناًء على نتائج المقابالت

ونتائج االستبانة، حيث توصلنا الى بحاجة الى تطبيق يقدم خدمات الكترونية مبتكرة ويخدم فئة ذوي االحتياجات الخاصة 

 عند حجز المواعيد الطبية في العيادات التخصصية 

تائج: تسهيل آلية الحجز المواعيد الطبية واختيار األطباء والعيادات وتقديم خدمات مثل طلب االسعاف عند الطوارئ  الن

وحجز كرسي متحرك قبل الوصول الى الموعد وطلب مرافق يمكن ان يُساعد المريض في إجراءات الموعد وعند تأكيد 

 المراجعين إجراءات المواعيد الطبية الموعد طلب تكسي كروه وهذا كله يُمكن أن يُّسهل على  

 االستنتاج: دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وهذا ما تهدف اليه دولة قطر لدعم هذه الفئة. 
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 أهمية البحث: 

يُعد تطبيق سعادة أول تطبيق الكتروني لحجز المواعيد الطبية والتي يُمكن من خالله حجز خدمات مبتكره تُسهم في 

 المواعيد الطبية لذوي االحتياجات الخاصة ومن هذه الخدمات:تسهيل 

 مرافق، كرسي متحرك، طلب تكسي كروه ليتم التوصيل بنفس الوقت للموعد.

 يُقدم تطبيق سعادة اختيار اليوم والوقت المناسب لظروف المريض. •

 يُقدم تطبيق سعادة خدمة طلب إسعاف في حالة الطوارئ. •

 دمة اختيار العيادة والطبيب المعالج. يُقدم تطبيق سعادة خ •

تخفيف االزدحام في المراكز الصحية الحكومية بدولة قطر وتخفيف ساعات االنتظار والتنقل بين الغرف ما بين االستقبال 

 وغرف الفحص من خالل خدمة المرافق.  

 تشار جائحة كورونا.  حماية هذه الفئة من التعّرض ألي عدوى او إصابة بالفيروسات وخصوصاً خالل فترة ان

يكشف بحثنا قدرات ومهارات أبناء وطالبات دولة قطر في ابتكار خدمات في حجز المواعيد الطبية، ويعمل على تنمية  

هذه القدرات والمهارات، وقدرتهن على انتاج برامج وتطبيقات من خالل التعلم الذاتي ومساعدة بعض المتخصصين في 

 البرمجة.

حتياجات الخاصة اختيار الطبيب في المركز الصحي واختيار ان يكون يتحدث اللغة العربية  إعطاء فرصة لذوي اال  •

 مما يسهل التواصل بينه وبين الطبيب المتابع لحالته. 

 مشكلة البحث: 

ذوي االحتياجات الخاصة هم جزء أساسي من مجتمعنا والبد ان يظلوا على أعلى درجه من المتابعة في جميع نواحي  

 حية واالجتماعية.الحياة الص

أصبح من الواجب التفكير في أن مشكلتهم ليست فقط في ضرورة توفير المسكن والملبس والمأكل باعتبارها حاجات 

 مادية ضرورية فضالً عن الرعاية الطبية، والخدمات التي يُمكن االستفادة منها   

و اإلجراءات الروتينية في المراكز الصحية مما انما الرعاية يجب ان تمتد الى حمايتهم من ساعات االنتظار الطويلة ا

 يؤدي الى توترهم وشعورهم بحاالت من الضجر وعدم االرتياح والحاجة الى العودة للبيت بأسرع وقت ممكن. 

المواعيد   والمعاقين حركياً   في حجز  الخاصة  االحتياجات  ذوي  وارهاق  تعب  الموضوع،  لهذا  اختيارنا  يرجع سبب 

 الوقت بسبب االزدحام وتنقلهم بين االستقبال وغرف الفحص وغرفة الطبيب. وصعوبة االلتزام ب

لذا حرصنا في بحثا هذا الى راحة ذوي االحتياجات الخاصة في حجز مواعيدهم وخصوصاً إذا لم يتوفر أحد يساعدهم  

يُمكن أن يعتمد على  في حجز المواعيد مما يعني انه يستطيع حجز موعده لوحده مما يعزز ثقته بنفسه ويشعر أنه فرد 

نفسه وشخص منتج. كما يُمكن الربط بين تطبيق سعادة وتطبيق كروه )طلب تكسي من نفس شاشة التطبيق( وايضاً إذا  

احتاج لوجود مرافق في حال عدم تفرغ شخص للذهاب معه للموعد )حسب الحالة المرضية لصاحب الموعد( كما 

 ى، وطلب سيارة إسعاف في حالة الطوارئ. يُمكن ان حجز كرسي متحرك للتنقل في المستشف 
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تعد الظروف الحالية في ظل انتشار فيروس كورونا والضغط على المراكز والمستشفيات الطبية أصبحنا بحاجة الى 

 الية تُسرع من طريقة حجز الموعد الطبي وتخفيف االزدحام في المراكز والمستشفيات الحكومية. 

 أهداف البحث:

 لى تخفيف ساعات االنتظار والتنقل في المركز الصحي او حتى االنتظار في المركز.يهدف هذا التطبيق ا •

 تقديم خدمات مبتكرة تُسهم في زيادة الوعي بأهمية فئة ذو االحتياجات الخاصة.  •

 تعزيز اإلجراءات االحترازية في المراكز الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا.  •

 بالفئات المستهدفة.مراعاة الظروف الخاصة   •

 برمجة تطبيق يكون قابل للنفاذ. •

 اعطائهم مساحة خاصة وجزء بسيط إلنجاز بعض من المهام الخاصة مثل المواعيد.  •

 تخفيف االزدحام في المراكز والمستشفيات الحكومية بسبب سرعة اإلجراءات. •

وبالتالي تخفيف االزدحام في  2022دعم جهود الدولة في توفر الظرف المناسبة خالل وقت عقد كأس العالم عام   •

 الشوارع والمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية  

 أسئلة البحث:

 أثر استخدام تطبيق )سعادة( المساعدة على حجز المواعيد بطريقة أسرع وأسهل من االتصال؟  

بيق )سعادة( لحجز المواعيد لذوي االحتياجات الخاصة تخفيف االزدحام في المراكز الصحية ما مدى تحقيق تط 

 الحكومية بدولة قطر؟ 

 فرضية البحث: 

إن استخدام تطبيق الكتروني )سعادة( يُسّهل  في عملية حجز المواعيد الطبية لذوي االحتياجات الخاصة  فئة المعاقين   

 دمات المبتكرة في التطبيق بدولة قطر.حركياً  من خالل االستفادة من الخ
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 : المصطلحات

 التفسير  المعنى  المصطلح  الرقم

1 special needs  ذوي

االحتياجات  

 الخاصة 

أفراد يعانون من نقص وعدم القدرة على أداء واحدة أو أكثر من المهارات الحياتية أو 

 .العمر الزمنيالمهام التي يتم تكليفه بها مقارنة مع أقرانه في نفس 

2 Hand-i-cap 

 

 اإلعاقة 

 

تعريف حسب  العالمية اوهي  الصحة  العجز،  " :منظمة  يغطي  مصطلح  هو  اإلعاقة 

 يدات المشاركة "والقيود على النشاط، ومق

3 Empowerment  عملية الحصول على الفرص األساسية للمهمشين، إما مباشرة من قبل هؤالء الناس  التمكين 

4 Application  َوْضع شيء َمْوِضع التَّنفيذ أو قيد االختبار واالستعمال  تطبيق 

5 Program البرمجة، تَُحدَّد بواسطة لغةهي مجموعة من األوامر، تكتب وفق قواعد  برمجة 

6 data base  عناصرِ  قاعدة بيانات من  مجموعة  البعض  البيانات هي  بعضها  مع  المرتبطة  المنطقية 

 بعالقة رياضية، وتتكون قاعدة البيانات من جدول واحد أو أكثر 

7 Digital 

Accessibility 

standard for 

application 

المستندات  الرقمي النفاذ  أو  الجوال  تطبيقات  أو  الويب  مواقع  تتيحها  التي  النفاذ  قابلية  مدى  هي 

من   واسعة  مجموعة  قبل  من  بسهولة  وفهمها  تصفحها  يمكن  بحيث  اإللكترونية 

 .المستخدمين بمن فيهم المستخدمون من ذوي اإلعاقة بأنواعها

8 java  والنواة األصلية لتطبيقات االندرويد هي اللغة األم  لغة برمجة جافا 

9 book تكسي، ........ -كرسي متحرك-خدمة اختيارية تُقدم موعد طبي حجز 

10 choice طبيب ‘عيادة، وقت، يوم، ............... اِْنتِقَاُء َما يُِريدُهُ   اختيار 

 الدراسات السابقة:  -

بموضوع البحث وتساعد على استخدام التطبيق وتطويره وكانت الدارسات سوف يتم عرض عدة دارسات ذات عالقة  

 كالتالي: 

  الدراسة األولى:

 

لتمكين األشخاص ذوي االعاقات الجسدية من استخدام الهواتف    Smart Faceعنوان الدراسة: تطبيق سمارت فيس  

 الذكية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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   2018عام   9موقع مدى العدد -مصدر الدراسة: مجلة نفاذ 

تطبيق سمارت فيس هو عبارة عن تطبيق يعمل على تمكين األشخاص ذوي االعاقات الجسدية والقدرات المحدودة من  

  استخدام الهاتف الذكي من خالل حركات الوجه او الراس مما يعني انه يمكن استخدام أي تطبيق أخر يمكن ذوي اإلعاقة 

 من استخدام تطبيقات مختلفة 

مبدأ عمل التطبيق يتعقب حركات الرأس عبر الكاميرا االمامية وتحويلها الى أوامر وعلية يجب على المستخدم الضغط 

على عنصر ما على الشاشة ومن ثم تحريك المؤشر لفترة وجيزة وبالتالي يمكن للمستخدم التحكم بشكل كامل بالتطبيق  

 الحساسية   من خالل سرعة الحركة،

بتوفير مميزات في اعداد التطبيق في نظام أندرويد حيث يمكن استخدام   Face Smartحرص كريم خوري مطُور تطبيق  

تطبيقات مختلفة كالتقاط الصور واستخدام مواقع التواصل االجتماعي وتولي برنامج مدى االبتكار أهمية خاصة لدعم 

تم التي من شأنها  العربية  التطبيقات  بمتطلبات تطوير  المعاقين ودمجهم  أمور  تسيير  اإلعاقة من  ذوي  كين األشخاص 

 الحياة. 

فئات   ادماج ضمن  على  وتعمل  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تلبية  على  تعمل  والتي  الحديثة  التطبيقات  استخدام  المهم  من 

ا التوجيه يولى برنامج مدى المجتمع المنتجة والتي تعمل على تلبية االحتياجات بأكبر عدد ممكن وبكلفة أقل وتعزيز لهذ 

 االبتكار أهمية خاصة لدعم تطوير التطبيقات والتي من شأنها تسيير نفاهم لمختلف الحلول.

 الدراسة الثانية: 

 أسس وضوابط لتشخيص وعالج ذوي االحتياجات الخاصة 

 م 2009ه 1430الدكتور/ إبراهيم بن عبد هللا العثمان  

يعتبر تشخيص ذوي االعاقات وعالجهم في ظل الظروف الحالية ال يرتقي الى التطلعات المرغوبة لذا يجب ان نركز  

على ما يخص مواعيد األشخاص ذوي االعاقات من خالل رفع مستوى الوعي للحالة الصحية وبالتالي تقييم واقع الخدمات 

 الطبية المقدمة لهم  

اق وبين جميع فئات المجتمع وبالتالي يستطيع حجز موعده بنفسه واختيار الطبيب المعالج  لذا يجب تعزيز التعاون بين المع

النفسي،   واالخصائي  )الطبيب  وهم  الصحية  الخاصة  االحتياجات  ذوي  حالة  لدعم  متكامل  فريق  وجود  من  البد  له 

 البدء باالعتماد على نفسه.واالخصائي النفسي( واألهم من ذلك المعاق بنفسه من خالل تحديد االحتياجات الخاصة و

تُعتبر مرحلة التشخيص أهم مرحلة في المواعيد الطبية والتي تستخدم لتحديد الحالة المرضية والتي يُمكن من خالل تحديد 

 الحاجة الطبية سوا كان بالعالج او التدخل الجراحي 

أن يترك العديد من األثار السلبية على المريض ويمكن ان تأخذ العديد من الوقت او تأخير المواعيد الطبية وبالتالي يُمكن  

 ذوي اإلعاقة. 

 الدراسة الثالثة:  

 دراسة كاملة لتنفيذ مشروع الحجز في العيادات الطبية 

 صاحب المشروع نزار سليمان، دعم مساعدة ومدخل بيانات 
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قد يكون هناك بعض   iOS & Androidعبارة عن تطبيق الكتروني باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ويمكن تحميله على  

 . NDAاالتفاقيات ومنها  

يُمكن حجز المواعيد من خالل ارسال رسائل نصية في رسالة خاصة وبالتالي يجب البرنامج خفيف جدا على المستخدم   

 من حيث المساحة وعدم التعليق البرنامج وسهولة االستخدام يرجى توضيح ذلك في الدراسة وكيفية تفعيل هذه النقطة.

 سيكون هناك طرف ثالث من قبل الشركة على حسب الحاجة حتى يتم تقييم مدى فعالية التطبيق. 

 الدراسة يجب ان تكون واضحة وجاهزة لتقديمها للمبرمجين. والبدء في تنفيذه وتطبيقه 

وسينظر لها في إذا كان هناك أي فكره إضافية او نصيحة تعديل في األفكار يمكن إضافتها للتطبيق ف هي مرحب بها  

 عين االعتبار المادي. 

 الدراسة الرابعة: 

بحث تخرج نظام الكتروني في مستشفى "الوالدة اآلمنة" للطالبتين هديل النتشة ومالك نوفل تحت إشراف الدكتور د. 

 أيار  2018غسان شاىين في دولة فلسطين 

ل على تسهيل تقديم الخدمات للمرضى بحيث يتم  يهدف البحث الى أن النظام االلكتروني الى خدمة المرضى وبالتالي يعم

الوصول الى الموقع االلكتروني للمركز الصحي ويُمكن أن يدخل في بياناته الخاصة كما يُمكن أن يعدّل بياناته الخاصة  

 ومعرفة وضعه الطبي ويتم تخزي بياناته الخاصة الكترونياً. 

إن النظام يساعد األطباء بالدخول الى بيانات المرضى والتعديل كما يُمكن أن يتم تبادل البيانات مع جهات أُخرى حيث  

 عليها بسهولة. 

 . اإلجراءات المنهجية للبحث3

 المنهج: 

ولغة    Android Studioاُستخدم في البحث المنهج التجريبي، من خالل برمجة للتطبيق االلكتروني باستخدام برنامج  

 البرنامج يدعم لغتين وهن :  JAVAجافا, 

تم اختيار لغة جافا لسهولة تعلمها وفهم األوامر البرمجية فيها من خالل التعلم الذاتي واالستعانة بقنوات     Java  ،Kotlinـ

تعلم  البرمجة في شبكة اليوتيوب ،من مميزات البرنامج اننا نستطيع اختبار التطبيق  قبل تحميله على الستور من خالل 

emulator  21داخل البرنامجNexus5X API     او شبك جهاز يحمل نظام تشغيلAndroid     حتى يتم التأكد برمجة

بالتطبيق  تمت البرمجة  باالعتماد على متطلبات    تم رفعه على الستور لن نستطيع تعديل أي جزء  الشاشات ألنه اذا 

جات الخاصة عند  الوحدة الطبية في مركز شفلّح الدكتور محمد تلفت وقسم البرمجة في المركز  وحاجات ذوي االحتيا

 حجز المواعيد الطبية في العيادات التخصصية . 

 حدود الزمنية: 

 2022إلى شهر يناير  -2021أُجريت هذه الدراسة بين شهري أكتوبر  •
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 حدود مكانية: 

 مركز شفلح لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة والمراكز الصحية الحكومية   •

 عينة الدراسة: 

 الخاصة )المعاقين حركياً(  فئة من ضمن ذوي االحتياجات  •

 فئة من مركز النور )المكفوفين(  •

 متغيرات البحث:

 المتغير المستقل: تطبيق سعادة لحجز المواعيد الطبية   •

 المتغير التابع: حجز المواعيد الطبية   •

 أدوات جمع البيانات والمعلومات: 

 االستبانة: 

 )مختلف الفئات( وفيها األسئلة التالية: تم عمل استبانة تخص ذوي االحتياجات الخاصة 

 حجز المواعيد الطبية للعيادات التخصصية بالطريقة التقليدية تأخذ المزيد من الوقت والجهد؟-1

 هل تؤيد دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع باقي أفراد المجتمع وتعزيز ثقتهم بنفسهم واعتمادهم على أنفسهم؟ -2

بالمواعيد الطبية لذوي االحتياجات الخاصة يُسهم في تخفيف االزدحام في المراكز هل برأيك استخدام تطبيق خاص  -3

 الصحيّة والمستشفيات الطبية؟

 هل تُؤيد استخدام تطبيق الكتروني عوضاً عن االتصال او التحويلة الورقية لحجز المواعيد الطبية؟ -4

 لصحيّة والمستشفيات الطبية؟ ما مدى رضاكم عن مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها المراكز ا-5

 ذوي االحتياجات الخاصة؟ -هل التنقل بين غرف االستقبال وغرف الفحص وغرفة الطبيب يُتعب المريض -6

 وقد تم توزيع هذه االستبانة الكترونياً على مراجعي المراكز الصحية من فئة ذوي االحتياجات الخاصة فقط  

 : المقابالت

منها: مع األستاذة فاطمة أبو شريدة من ضمن فئة االحتياجات الخاصة )مركز النور للمكفوفين( تم اجراء عدة مقابالت  

والدكتور محمد تلفت مدير الوحدة الطبية في مركز شفلح لتمكين تطبيق سعادة لجميع فئات ذوي االحتياجات الخاصة  

نفاذ التطبيق ومقابلة مع سوزان خضر   محمد إبراهيم فقير أخصائي تكنولوجيا    مستشفى سدرة ومقابلة مع-للتأكد من 

 مركز شفلح )الختبار تطبيق سعادة ومدى نفاذه التطبيق( -المعلومات 

 : المقابلة األولى

تمت مقابلة األستاذة فاطمة أبو شريدة في مكتبة قطر الوطنية بوجود الطالبة المياسة المهندي أما الطالبة أسماء أبو النداء 

   فقد حضرت االجتماع اون الين



259 

 

السؤال األول: هل تطبيق للمواعيد الطبية يمكن ان يفيد ذوي االحتياجات الخاصة؟ ويُّمكن ذوي االحتياجات الخاصة من 

اخذ مواعيدهم بأنفسهم فبدالً من االعتماد على التحويلة التي يتم إعطاؤها من مركز شفلح الى العيادات التخصصية ومن  

 يب  ثم االنتظار لتحديد الموعد من قبل الطب

 بكل تأكيد استخدام تطبيق الكتروني للمواعيد متخصص فقط لذوي االحتياجات الخاصة يُمكن ان يسّهل الية الحجز 

 السؤال الثاني: ماهي االلية التي تتبعيها في اخذ المواعيد الطبية؟  

تقبال وانتظر دور التسجيل  ومن ثم احدد الموعد بالطريقة التقليدية واذهب الى غرفة االس 107أقوم باالتصال بالمواعيد 

ثم اخذ القياسات الطبية من حرارة وضغط ومن ثم االنتقال الى غرفة الطبيب )أعاني كوني كفيفة من عدم معرفة رقم 

 الغرفة وأتمنى أن يتم قراءة الرقم الغرفة وليس فقط ظهوره على الشاشة( 

 السؤال الثالث: ماهي المدة التي تستغرق في كل موعد طبي؟  

 وقت طويل وفي بعض األحيان اشعر بالضجر   احتاج

 السؤال الرابع: هل تحتاجي الى وجود مرافق في كل موعد طبي  

 بالطبع احتاج الى وجود مرافق يساعدني في اغلب مواعيدي في العيادات التخصصية 

كان من ضمن فكرة تطبيق سعادة تأمين مرافق لك يساعدك في مواعيدك الطبية او كرسي   السؤال الخامس: ما رأيك اذا

 متحرك او طلب تكسي كروه 

 رائع جداً وأتمنى أن يتم اشراكنا من ضمن فئات المتجمع وزرع فكرة ان يمكن انا اذهب الى موعدي لوحدي  

نه يجب أن يكون التطبيق قابل للنفاذ يعني يجب ان يكون  في النهاية أهم ما ركزت علية األستاذة فاطمة في االجتماع الى ا

 Digital Accessibility standard for applicationتابع لمعايير النفاذ الرقمي 

 الثانية: المقابلة 

 مركز شفلح -مركز شفلح األستاذ إبراهيم فقير أخصائي تكنولوجيا المعلومات 

 االحتياجات الخاصة في حال احتياجهم لمواعيد في العيادات التخصصية؟ السؤال األول: ماهي الية حجز مواعيد لذوي 

يتم تحويل الحاالت الى المراكز الصحية باستخدام تحويله باستخدام تحويل الكتروني ثم يتم االتصال بهم الحقاً لتثبيت  

 الموعد ويتم اعطائهم األولوية في المراكز الصحية

 ضة من المركز الى العيادات التخصصية؟ هل يوجد برنامج او تطبيق لتحويل المر

ال يوجد أي تطبيق لكن لهم األولوية عند الوصول الى المركز الصحي وفي بعض األحيان بسبب الضغط على المراكز 

 يتم معالجتهم في المركز االّ إذا استدعت الحالة المرضية التحويل الى المركز الصحي او المستشفى 

 يق سعادة لدى مركز شفلح؟ هل يُمكن اختبار مدى نفاذ تطب

نظام     Cernerبالطبع عند االنتهاء من البرمجة يُمكن اختبار مدى نجاح هذا التطبيق لكن يجب في البداية ربطه مه نظام  

 الرعاية الصحية في قطر 
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 :المقابلة الثالثة

 الدكتور محمد تلفت مدير الوحدة الطبية في مركز شفلح تم طرح عدة أسئلة منها 

 السؤال األول: هل يمكن توضح الية حجز مواعيد ذوي االحتياجات الخاصة عند الحاجة لمواعيد طبية؟ 

اإلجابة: هناك نوعان للتحويل الى للمستشفيات حيث ان البالغين يتم تحويلهم الى الرعاية الصحية ومن خالل المواعيد 

 يتم تحويلهم الى سدرة وايضاً يتم التعامل معهم بالطريقة التقليدية التقليدية يتم حجز المواعيد بالطريقة التقليدية أما األطفال  

 السؤال الثاني: هل تفضل استخدام تطبيق الكتروني يشمل جميع الحاالت المرضية لذوي االحتياجات الخاصة؟ 

 خاصة  نعم أرحب بهذا الفكرة وأنا اول الداعمين لكم وأتمنى استخدامه لتسهيل اليه الحجز لذوي االحتياجات ال

 Cernerلكن يجب الموافقة عليه من قبل الرعاية الصحية واعتماده من قبل نظام 

 السؤال الثالث: 

 هل ترحب استخدام خدمات الكترونية مبتكرة في تطبيق سعادة مثل طلب كرسي متحرك او مرافق؟

 نعم اُرحب وأتمنى اعتماد التطبيق حنى يتم االستفادة من هذه الخدمات 

 ة: الرابعالمقابلة 

 مستشفى سدرة -سوزان خضر 

Supervisor Clinical Biochemistry Department   

 السؤال األول هل يمكن أن توضحي الية حجز المواعيد لألطفال في مستشفى سدرة لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة  

طريق التواصل عن طريق الهاتف يتم تحويل المريض عن طريق المركز الى مستشفى سدره ومن ثم تثبيت التحويل عم  

 3- 7من الساعة  

 السؤال الثاني هل يوجد أي تطبيق خاص لتنظيم مواعيدهم الطبية التقليدية؟ 

 ال يوجد أي تطبيق لحجز المواعيد ويتم اعطائهم األولوية 

 السؤال الثالث هل ترحب باستخدام تطبيق الكتروني يسهل الية التحويل لمستشفى سدره؟

 خدام تطبيق يمكن ان يسهل العمل ويوفر الوقت والجهد نعم أرحب باست

 المقابالت: نتائج 

على ضوء ما تم مناقشته في المقابالت فّكر فريق البحث في حل لهذه المشكلة من خالل عمل تطبيق الكتروني يُنظم  

مواعيدهم الطبية وتحديد الطبيب المعالج والعيادة واختيار إذا كان المراجع بحاجة الى ُمرافق او كرسي متحرك او طلب 

 تكسي عند الخروج  

 حتياجات الخاصة حجز الموعد وتأكيده شخصياً بنفس التطبيق حيث يُمكن للمريض من ذوي اال
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بداية بدأنا ننطلق في بحثنا الى مركز شفلح المركز المسؤول عن ذوي االحتياجات الخاصة )التوحد وذوي االحتياجات  

خصصية في  الخاصة ذوي الحاالت المتقدمة في اإلعاقة( بدأنا نسأل عن الية حجز او تحويل المعاقين الى العيادات الت

حالة احتياجهم وكانت الية الحجز بانه يتم تحويلهم الى مستشفى حمد وبتحويلة ورقية ومن ثم اعطائهم المواعيد الطريقة  

 التقليدية  

 اما األطفال فيتم تحويلهم الى مستشفى سدرة ومتابعة مواعيدهم هناك 

 ة لهن  لكن ال يوجد تطبيق خاص يحجز وينظم مواعيدهم ويحد العيادات التخصصي

حرصنا في بحثنا هذا أن نسّهل الية الحجز وتقديم خدمات متطورة من اختيار مرافق او طلب تكسي كروه او كرسي 

ذوي  حاالت  لجميع  سعادة  تطبيق  نفاذ  الى  بحثنا  في  ونسعى  للنفاذ  قابل  التطبيق  يكون  ان  الى  وكما حرصنا  متحرك 

 االحتياجات الخاصة  

 

 

 برمجة التطبيق   ✓
 الرقم الخطوات الصور

 Android Studioالبرنامج 

 

 Javaلغة برمجة 

 

 

 لغة البرمجة والبرنامج 

 

1 

الضغط  خالل  من  التطبيق  في  التسجيل  يتم 

 على زر سجل في التطبيق  

في حال االشتراك اصالً يتم فقط الضغط على  

 زر لديك حساب مسجل

 ،سجل الدخول 

 2 الرئيسة شاشة الواجهة 

 

 مباشرة في حالة الطوارئ  999طلب الرقم 

 خدمة إضافية  
 

 

 

 

 

 

 3 شاشة طلب االسعاف 
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 انشاء حساب 

 ادخال اسم المستخدم 

 الرقم الشخصي

 اختيار كلمة المرور 

 تثبيت كلمة المرور 

 4 شاشة التسجيل في التطبيق 

 حاالت تسجيل: 

 تسجيل بنجاح -1

 تسجيل كلمة سر خطا -2

 رسالة تظهر 

"الباسورد غير مطابق الرجاء التأكد من كلمة  

 السر"

 اسم مستخدم موجود  -3

 تظهر رسالة" المستخدم موجود" 

 شاشة تسجيل الدخول 

 ادخال اسم المستخدم 

 كلمة المرور

 

5 

في حال نسيان كلمة السر يتم إعادة ضبط كلمة  

 المرور

 

كلمة  ضبط  إعادة  شاشة 

 المرور

6 

 جديدةادخال كلمة مرور 

 تأكيد كلمة المرور  

 حفظ 

كلمة  باسورد  ادخال  شاشة 

 مرور جديدة

7 

وفي   للمريض  الصحية  الحالة  بيانات  يعرض 

 Cernerحال تم ربطه مع 

الرقم  على  بناء  الصحية  للبيانات  مزامنة  سيتم 

 الشخص.

 8 شاشة الحالة الصحية 
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 يعرض العيادات التخصصية المتاحة 

 Cernerوفي حال تم ربطه مع 

الموجودة  التخصصية  للعيادات  مزامنة  سيتم 

 في النظام 

 

 

 

 

 شاشة اختيار العيادة 

9

9

9 

9 

العيادات  في  المتواجدين  االطباء  يعرض 

 التخصصية 

 Cernerوفي حال تم ربطه مع 

في   الموجودين  األطباء  عرض  مزامنة  سيتم 

 النظام 

 

 

 شاشة اختيار الطبيب 

1 

10 

يتم اختيار اليوم المناسب للموعد والوقت هنا  

 المناسب 

 Cernerوفي حال تم ربطه مع 

في  المتاحة  المواعيد  عرض  مزامنة  سيتم 

 النظام 

 

 

 

 شاشة اختيار الوقت واليوم 

11- 1
1 

11 

تثبيت  يتم  بعد تحديد الوقت واليوم المناسب 

 الموعد 

 

 شاشة تثبيت الموعد 

12-  
12 

 

 والمتوفراختيار اليوم المناسب 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة التقويم 

13-  

 

13 
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 اختيار الوقت المناسب 

 

 

 شاشة الوقت 

 

14 

 عند تثبيت يتم االنتقال الى شاشة حجز كروه 

يعطي   الموعد  الغاء  على  الضغط  وعند 

 خروج 

 

 شاشة تأكيد الموعد 

14-  

15 

 

 

 

 عرض المواعيد المحجوزة 

 

 

 

 

 

 شاشة المواعيد المحجوزة 

 

 

16 

حال   يتم في  كروه  تكسي  لحجز  الحاجة 

الربط بين التطبيق وتطبيق كروه لكن بعد  

 تثبيت الموعد 

 17 شاشة طلب تكسي 
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 تقديم خدمات مبتكرة  

ذوي   من  للمراجع  مرافق  طلب  منها 

مع   التواصل  وسيتم  الخاصة  االحتياجات 

 المراجع عند الوصول عند طريق الهاتف 

 طلب كرسي متحرك ايًضا عند الحاجة  

 

 

 

  شاشة خدمات اضافية 

18 

 Androidالتطبيق يعمل على األجهزة التي تحتوي على نظام التشغيل 

 بمختلف أنواعها Samsungأجهزة  •

 HUAWEIأجهزة  •

 Lenovoأجهزة  •

  Play Storeيُمكن التحميل   •

 

 عرض وتحليل البيانات وتفسير النتائج  -4

 تحليل نتائج االستبانة: 

من   29نالحظ بأن نسبة اإلجابة على أن حجز المواعيد الطبية بالطريقة التقليدية تأخذ المزيد من الوقت والجهد بنسبة  

 استجابة. 50أصل 
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من أصل   35االحتياجات الخاصة مع باقي أفراد المجتمع واعتمادهم على أنفسهم بنسبة  نالحظ أن نسبة اإلجابة على دمج  

 استجابة  50

إجابة من أصل    40نالحظ أن نسبة اإلجابة على استخدام تطبيق الكتروني يخفف االزدحام في المراكز الطبية بالنسبة  

 استجابة.  50

 لكتروني لحجز المواعيد عوضاً عن االتصال  تؤيد استخدام تطبيق ا 50إجابة من أصل  35نالحظ أن  



267 

 

 

 

 استجابة   50إجابة من أصل  20نالحظ أن هنالك اجماع على مستوى الخدمات الطبية بأنها جيد جدا بنسبة 

أجاب المختصون أن وجود تطبيق مبتكر للمواعيد الطبية يُسهم في تسهيل حجز المواعيد الطبية    كنتيجة لالستبانة،

 وان حجز المواعيد بالطريقة التقليدية تأخذ المزيد من الوقت والجهد  

وان التنقل بين غرف االستقبال والفحص يمكن أن يتعب المريض وخصوصاً إذا كان من ذوي االحتياجات الخاصة 

 م خدمات الكترونية يُمكن التخفيف في االزدحام في المراكز الصحية والعيادات التخصصية  وأن تقدي

 االستنتاجات والتوصيات   -5

    نتائج التطبيق

برمجة تطبيق الكتروني مبتكر يُقدم خدمات متقدمة يُمكن اختيار مرافق وكرسي متحرك وحجز تكسي كروه   •

 الطوارئ. وطلب سيارة اإلسعاف في حالة 

 فتح آفاق االبداع واالبتكار في حجز المواعيد من خالل الخدمات المبتكرة في التطبيق  •

 من خالل تسهيل آلية الحجز واختيار األطباء والعيادات وتقديم خدمات مبتكرة تُّسهل على المراجعين مواعيدهم الطبية  

 ة قطر لدعم هذه الفئة.دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع وهذا ما تهدف اليه دول •

حجز الموعد واختيار الطبيب والعيادة من قبل المراجع وليس بانتظار مكالمة لتثبيت الموعد واختيار أطباء دون   •

 معرفة اسم الطبيب. 
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   :  التوصيات 

 على الرغم من أن التطبيق له العديد من النتائج إال انه هنالك بعض التوصيات لتحسينه وتطويره: 

 اعتماده   Cernerاعتماده من قبل مؤسسة الرعاية الصحية وادراجه ضمن نظام  

بالفعل  تم  وقد  للمريض  الصحية  البيانات  الصحية ومزامنة  الرعاية  في  الحاالت  لجميع  للمواعيد  الكتروني  كنظام 

 التواصل مع مؤسسة الرعاية الصحية مديرة االتصال واإلعالم العتماد التطبيق. 

 ذ التطبيق لجميع الحاالت في مركز شفلح.اختبار مدى نفا 

 IOSتطوير التطبيق ليشمل نظام التشغيل  

شمول التطبيق لجميع فئات ذوي االحتياجات الخاصة منهم المكفوفين )تقديم خدمات تخص هذه الفئة (أن يكون   

 التطبيق ناطق مثالً 

 جات الخاصة  اعتماد التطبيق من قبل مشاريع اإلرث في حال تم حضور بعض ذوي االحتيا 

 وقد تم التواصل مع دائرة العالقات العامة.   2022لحضور كأس العالم عام 

 المصادر والمراجع  

 الكتب باللغة العربية: 

 الدكتور إبراهيم جابر السيد، دور المجتمع في تأهيل ورعاية ذوي اإلعاقة الذهنية   •

ً -"اجتماعيا •  2016مهنيا "، دار التعليم الجامعي  -طبيا

 عمان -الدكتورة ماجدة السيد عبيد، ذوي التحديات الحركية، دار صفاء للنشر والتوزيع  •

 ه 1433-م2012الطبعة األولى  •

 2016وقي، أساسيات البرمجة الموجهة بالهدف باستخدام لغة الجافا ،المحاضر سالم مسعود الدر •

 الكتب باللغة اإلنجليزية: 

 الكتب باللغة اإلنجليزية: 

 CASSANDRA J. HARTETT: ANDREA L. SEVETSON, Fundamentals of 

Government Information: Mining, Finding ,Evaluating, and Using Government 

Resources, Neal-Schuman CHICAGO 

 المواقع اإللكترونية 

  (motc.gov.qa)سياسة سهولة النفاذ الرقمي ومنالية الويب | وزارة المواصالت واالتصاالت 
  -HD دروس تعلم برمجة التطبيقات باألندرويد استيديو الدرس االول التعريف بالبرنامجYouTube -Android Studio   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.motc.gov.qa/ar/node5516
https://www.motc.gov.qa/ar/node5516
https://www.motc.gov.qa/ar/node5516
https://www.youtube.com/watch?v=TTJlx6-_S20&list=PUYPGKouaxrnYVVDLW4uPUbQ
https://www.youtube.com/watch?v=TTJlx6-_S20&list=PUYPGKouaxrnYVVDLW4uPUbQ
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