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الممخص_ ﻨعد ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو أساساً ﻙتخطﻨط وتطوﻨر
اﻙوحدات اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ﻜن خالل اﻙتﻓاعل بﻨن أبعادﻟ اﻙخﻜسة اﻙتﻧ تﻜثل

اﻙﻜرحﻚة األخﻨرة ﻙصﻖل ﻜﻢارات اﻙطالب بشﻘل ﻞﻢائﻧ ،إذ تعتبر

ﻡذﻟ اﻙﻜرحﻚة ﻡﻧ اﻙﻖادرة عﻚﻥ ﻜواﺟﻢة اﻙتﻐﻨر اﻙذي ﻨﻞتاب

ترﺟﻜة عﻜﻚﻨة ألحدث اﻙﻞظرﻨات اﻙتربوﻨة .وتﻢدف اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة إﻙﻥ

اﻙﻜﺟتﻜع بﻨن اﻙحﻨن واﻩخر .بﻨﻞﻜا تﻜثل اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة باﻙتعﻚﻨم

تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج

اﻙﺟاﻜعﻧ ﻜرحﻚة اﻙتأسﻨس ﻜن خالل برﻞاﻜﺞ ﻨعﻜل عﻚﻥ سد اﻙﻓﺟوة

ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ،وﻕﻨاس أثرﻡا ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر

بﻨن اﻙتعﻚﻨم اﻙعام واﻙتعﻚﻨم اﻙعاﻙﻧ ﻜن خالل تعﻚﻨم وتوﺟﻨﻠ وتأﻡﻨل

اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ﻒﻧ ﺟاﻜعة األﻜﻨر سطام بن عبد

اﻙطالب ﻙوضعﻢم ﻒﻧ اﻙﻜسار اﻙصحﻨح ﻙبدء دراستﻢم اﻙﺟاﻜعﻨة

اﻙعزﻨز .وﻙتحﻖﻨق ﻡذا اﻙﻢدف ،تحددت ﻜشﻘﻚة اﻙدراسة ﻒﻧ اﻙسؤال

ورﻒع ﻘﻓاءتﻢم اﻙعﻚﻜﻨة واﻘسابﻢم اﻙﻜعﻚوﻜات وﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر

اﻙرئﻨس اﻙتاﻙﻧ( :ﻜا ﻒاعﻚﻨة تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات

اﻙالزﻜة ﻙﻚتعاﻜل ﻜع اﻙبﻨئة اﻙﻜعرﻒﻨة واﻙتﻖﻞﻨات .ﻒﻓﻧ ﻡذﻟ اﻙﻜرحﻚة

االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض

تتبﻚور استعدادات اﻙطالب وﻕدراتﻢم ،ﻙذا عﻜﻚت اﻙﻖﻨادات اﻙتربوﻨة

ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة؟) .وﻙإلﺟابة عﻚﻥ

ﻒﻧ ﻜختﻚف دول اﻙعاﻙم وبخاصة اﻙﻜتﻖدﻜة ﻜﻞﻢا عﻚﻥ إعادة اﻙﻞظر

سؤال اﻙدراسة ،تم توظﻨف ﺍﻙﻜﻞﻢﺞ ﺍﻙوصﻓﻧ ﺍﻙتحﻚﻨﻚﻧ ﻣﺍﻙﻜﻞﻢﺞ شبﻠ

ﻒﻧ ﻜحتوى اﻙﻜرحﻚة اﻙتأسﻨسﻨة باﻙتعﻚﻨم اﻙﺟاﻜعﻧ أي اﻙﺟاﻞب

ﺍﻙتﺟﺮﻨبﻧ ﻜﻦ ﻕبﻞ ﺍﻙباحثة .حﻨث تم تطبﻨق ﺍﻙﻜﻞﻢﺞ ﺍﻙﻮصﻓﻧ ﺍﻙتحﻚﻨﻚﻧ
ﻙتطوﻨر اﻙوحدة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ،ثم تطبﻨق

اﻙﻘﻨﻓﻧ ﻙﻚتعﻚﻨم ﻜن طرائق تدرﻨسﻨة وﻜﻞاﻡﺞ وادارة تربوﻨة.

ﺍﻙﻜﻞﻢﺞ شبﻠ ﺍﻙتﺟﺮﻨبﻧ ﻙﻖﻨاﺱ ﻒاعﻚﻨة ﺍﻙﻜتﻐﻨﺮ ﺍﻙﻜستﻖﻞ (اﻙوحدة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة

وتدعو أساﻙﻨب اﻙتربﻨة اﻙحدﻨثة إﻙﻥ أن تﻘون اﻙعادات

اﻙﻜطورة) عﻚﻥ ﺍﻙﻜتﻐﻨر ﺍﻙتابع (ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ) .ﻣتضﻜﻞت

اﻙعﻖﻚﻨة ،ﻡدﻒاً رئﻨساً ﻒﻧ ﺟﻜﻨع ﻜراحل اﻙتعﻚﻨم ،بداﻨة ﻜن اﻙتعﻚﻨم

ﺃﺩﻣﺍﺕ ﺍﻙدرﺍسة ﺍﻙحاﻙﻨة ﻜﻖﻨاساً ﻙﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ تم تطبﻨﻖﻠ
ﻕبﻚﻨاً ﻣبعدﻨاً عﻚﻥ اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن (اﻙضابطة واﻙتﺟرﻨبﻨة) ﻜن طاﻙبات اﻙسﻞة

االبتدائﻧ إﻙﻥ اﻙتعﻚﻨم اﻙﺟاﻜعﻧ ،حﻨث ﻨرى ﻜارزاﻞو [ ]2أن
اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة اﻙضعﻨﻓة تؤدي عادة إﻙﻥ تعﻚم ضعﻨف بﻐض

اﻙتحضﻨرﻨة بﺟاﻜعة األﻜﻨر سطام بن عبد اﻙعزﻨز باﻙخﺮﺝ .وﻕد أظﻢرت

اﻙﻞظر عن ﻜستواﻞا ﻒﻧ اﻙﻜﻢارة أو اﻙﻖدرة .ﻘﻜا ﻨشﻨر ﻘوستا []3

اﻙﻞتائﺞ ﻜدى ﻒاعﻚﻨة اﻙوحدة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة اﻙﻜطورة ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج أبعاد

إﻙﻥ أن إﻡﻜال استخدام عادات اﻙعﻖل ﻨسبب اﻙﻘثﻨر ﻜن اﻙﻖصور

اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو وأثرﻡا اإلﻨﺟابﻧ ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

ﻒﻧ ﻞتائﺞ اﻙعﻜﻚﻨة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة؛ ﻒاﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة ﻙﻨست اﻜتالك

ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة.

أﻨضا،
اﻙﻜعﻚوﻜات بل ﻡﻧ ﻜعرﻒة ﻘﻨﻓﻨة اﻙعﻜل عﻚﻨﻢا واستخداﻜﻢا ً

الكممات المفتاحية :تطوﻨر اﻙﻜﻞﻢﺞ ،اﻙﻞﻜاذج ،تدرﻨس ﺟاﻜعﻧ ،ﻜﻢارات

اﻙتﻓﻘﻨر اﻙعﻚﻨا.

ﻒﻢﻧ ﻞﻜط ﻜن اﻙسﻚوﻘﻨات اﻙذﻘﻨة ﻨﻖود اﻙﻜتعﻚم إﻙﻥ إﻞتاج اﻙﻜعرﻒة،

وﻙﻨس استذﻘارﻡا أو إعادة إﻞتاﺟﻢا عﻚﻥ ﻞﻜط سابق.

 .1المقدمة

ﻨتﻜﻨز عصرﻞا اﻙحاﻙﻧ باﻙتطور اﻙﻢائل ﻒﻧ ﻜﺟال اﻙﻜعرﻒة،

وﻨعد ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو  Marzanoألبعاد اﻙتعﻚم أساساً ﻙبﻞاء

ﻙذا ﻒإن ﻡذا اﻙتطور ﻨتطﻚب ﻜﻞا ﻒﻧ ضوء ذﻙك ﻜواﻘبة اﻙتﻐﻨر ﻒﻧ

وتخطﻨط اﻙوحدات اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ،ﻜتضﻜﻞاً خبرات وتﺟارب ﻨﻖوم بﻢا

ﻙﻜواﺟﻢة اﻙتحدﻨات اﻙحدﻨثة .ﻣﻨحتم ﺍالﻞﻓﺟار اﻙﻜعرﻒﻧ عﻚﻥ اﻙﻞظم

ﻜن اﻙﻜعﻚم واﻙﻜتعﻚم ﻞحو تحﻖﻨق أﻒضل ﻙألﻡداف اﻙﻜﻞشودة ﻙﻚعﻜﻚﻨة

ﻜﺟاالت اﻙعﻚوم اﻙﻜختﻚﻓة ،وﻜﻞﻢا ﻜﺟال اﻙﻜﻞاﻡﺞ وطرق تدرﻨسﻢا

اﻙﻜعﻚﻜون ﻙخﻚق ﻜﻞاخ تعﻚﻨﻜﻧ ﻞشط وﻜثﻜر ﻨﻞﻜو ﻜن خالﻙﻠ ﻘل

اﻙتربوﻨة ﺍﻙتعاﻜﻞ ﻜع اﻙﻜعرﻒة بصﻨﻐة ﺟدﻨدة ،تتعدى اﻙﻜستوﻨات

اﻙتعﻚﻨﻜﻨة .حﻨث ﻨﻜثل ﻞﻜوذج تدرﻨس صﻓﻧ ﻨتضﻜن ﻘﻨﻓﻨة

اﻙدﻞﻨا ﻜن اﻙﻖدرات اﻙعﻖﻚﻨة ﻘاﻙحﻓظ إﻙﻥ تبﻞﻧ وسائل واستراتﻨﺟﻨات

اﻙتخطﻨط ﻙﻚدروس وتﻞﻓﻨذﻡا وتصﻜﻨم اﻙﻜﻞﻢﺞ اﻙتعﻚﻨﻜﻧ أو تﻖوﻨم

تﻞمﻧ اﻙﻖدرات اﻙﻓﻘرﻨة ﻙﻚﻜتعﻚم وتساعد عﻚﻥ توظﻨﻓﻢا باﻙحﻨاة [.[1

األداء ﻙﻚتالﻜﻨذ ،وﻨﻖوم اﻙﻞﻜوذج عﻚﻥ ﻜسﻚﻜة تﻞص عﻚﻥ أن عﻜﻚﻨة

وﻨعد اﻙتعﻚﻨم اﻙﺟاﻜعﻧ ﻜرحﻚة ﻜﻢﻜة ﻒﻧ اﻙسﻚم اﻙتعﻚﻨﻜﻧ ﻒﻢﻧ

اﻙتعﻚم تتطﻚب اﻙتﻓاعل بﻨن خﻜسة أﻞﻜاط (أبعاد) ﻜن اﻙتعﻚم ﻡﻧ:
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االتﺟاﻡات واإلدراﻘات اإلﻨﺟابﻨة عن اﻙتعﻚم ،واﻘتساب اﻙﻜعرﻒة

اﻙﻜﻢارات واﻙتﻓﻘﻨر ،ﻒﻢو إطار تعﻚﻨﻜﻧ ﻜتﻘاﻜل ﻙتﻞظﻨم ﻞتائﺞ اﻙتعﻚم

وتﻘاﻜﻚﻢا ،وتوسﻨع اﻙﻜعرﻒة وتﻞﻖﻨتﻢا وصﻖﻚﻢا وتﻘاﻜﻚﻢا ،واستخدام

ﻒﻧ خﻜس ﻜخرﺟات رئﻨسة ،وﻨﻜثل ﻜارزاﻞو [ ]6ﻘالً ﻜﻞﻢا ﻞوعاً

وﻒﻧ ضوء أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ،ﻨﻜﻘن تحدﻨد

وﻕد الحظت اﻙباحثة ﻜن خالل خبرتﻢا اﻙتدرﻨسﻨة واإلدارﻨة

األسس اﻙتﻧ ﻨﻖوم عﻚﻨﻢا تﻞظﻨم وتدرﻨس اﻙﻜحتوى اﻙتعﻚﻨﻜﻧ،

باﻙﺟاﻜعات اﻙسعودﻨة وﺟود تدﻞﻧ ﻒﻧ ﻜستوى ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر

ﻜن خالل اﻙﻜشارﻘة ﻒﻧ األﻞشطة ،واﻙتعاون ﻒﻧ اﻙتﻓﻘﻨر ،واﻙﻜثابرة

اﻙتﻧ تﻞاوﻙت اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وﻜﻢاراتﻠ [ .]7,8,9ﻘﻜا ﻕاﻜت

عﻚﻥ اﻙوصول إﻙﻥ حﻚول ﻙألﻞشطة ،وتﻞﻓﻨذ اﻙتﺟارب ،وﻡذﻟ

اﻙباحثة بدراسة استطالعﻨة تضﻜﻞت حضور بعض اﻙﻜحاضرات

اﻙسﻚوﻘﻨات تساﻡم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة واستﻨعاب اﻙﻜﻓاﻡﻨم ﻘﻜا تؤثر وبصورة

باﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ،واستﻖصاء آراء اﻙﻜدربات واﻙطاﻙبات حول

وتﻜاشﻨاً ﻜع رساﻙة ﺟاﻜعة األﻜﻨر سطام بن عبداﻙعزﻨز

أظﻢرت اﻙدراسة ترﻘﻨز اﻙتدرﻨس عﻚﻥ ﻜستوﻨات اﻙتﻓﻘﻨر اﻙدﻞﻨا

ﻜن أﻞواع اﻙتﻓﻘﻨر.

اﻙﻜعرﻒة بشﻘل ذي ﻜعﻞﻥ ،واستخدام عادات اﻙعﻖل اﻙﻜﻞتﺟة [.[4

اإلبداعﻧ بﻨن اﻙطاﻙبات ،وﻡو ﻜا أﻘدتﻠ بعض اﻙدراسات اﻙسابﻖة

واﻙتأﻘﻨد ﻒﻧ اﻙتدرﻨس عﻚﻥ ﻒاعﻚﻨة اﻙﻜتعﻚم داخل اﻙﻜوﻕف اﻙتعﻚﻨﻜﻧ

ﻜﻜارسة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وﻜستوﻨات اﻙتﻓﻘﻨر اﻙعﻚﻨا ،وﻕد

إﻨﺟابﻨة ﻒﻧ تﻞﻜﻨة اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة.

وأﻡداﻒﻢا ﻙتحﻖﻨق اﻙتعﻚﻨم اﻙﻜستﻜر واﻘساب اﻙﻜتعﻚﻜﻨن ﻜﻢارات

ﻜﻖارﻞة باﻙعﻚﻨا واالعتﻜاد عﻚﻥ استراتﻨﺟﻨات تدرﻨسﻨة ال تحﻓز عﻚﻥ

اﻙتعﻚم اﻙذاتﻧ وتﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اﻙعﻚﻨا ،وﻒﻧ ضوء حاﺟات

اإلبداع واالبتﻘار .ﻘﻜا أظﻢرت ﻞتائﺞ عدد ﻜن اﻙد ارسات اﻙسابﻖة

ﻒﻧ اﻙﻜﻞاﻡﺞ وﻜساﻨرتﻢا ﻙﻚتﻖدم اﻙﻜتسارع ﻒﻧ اﻙعاﻙم ﻒﻧ ضوء

ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر ،ﻘﻜا ﻒﻧ دراسات اﻙعراﻕﻧ]10[ ،؛ حساﻞﻨن،

اﻙﻞظرﻨات اﻙتربوﻨة ،ﻒﻖد رأت اﻙباحثة اﻙﻖﻨام بﻢذﻟ اﻙدراسة ﻙتطوﻨر

[]11؛ اﻙحصان.[12[ ،

ﻒاعﻚﻨة ﻞﻜوذج ﻜازراﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ ﻜﺟال اﻙتعﻚﻨم وتﻞﻜﻨة

اﻙﻜﺟتﻜع اﻙسعودي إﻙﻥ ضرورة دﻜﺞ ﻜستحدثات اﻙتعﻚﻨم اﻙﻜختﻚﻓة

وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج

وتتﻓق اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة ﻜع تﻚك اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ تﻖدﻨر

ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ،وﻕﻨاس أثرﻡا ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات

أﻡﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو وعدﻡا اﻙﻜتﻐﻨرات

سطام بن عبداﻙعزﻨز.

تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء

اﻙرئﻨسة ﻒﻧ اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة .إال أﻞﻢا تتﻜﻨز ﻒﻧ دراسة ﻒاعﻚﻨة

اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ﻒﻧ ﺟاﻜعة األﻜﻨر

ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر

 .2مشكمة الدراسة

اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ،واﻙتعرف عﻚﻥ ﻜدى ﻜﻞاسبة

تؤﻘد االتﺟاﻡات اﻙتربوﻨة اﻙحدﻨثة عﻚﻥ تﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر

اﻙﻞﻜوذج ﻙطاﻙبات ﻡذﻟ اﻙﻜرحﻚة اﻙعﻜرﻨة ﻜن خالل ﻜﻖرر ﻜﻢارات

وﻜﻢاراتﻠ واﻙﻖدرات اﻙعﻖﻚﻨة اﻙﻜﻞتﺟة ﻒﻧ ﻜراحل اﻙتعﻚﻨم اﻙﻜختﻚﻓة،

االتصال.

وابراز دور اﻙﻜتعﻚم وﺟعﻚﻠ ﻜحو اًر ﻙﻚعﻜﻚﻨة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة واﻙتربوﻨة

وﻙﻜساﻨرة االتﺟاﻡات اﻙتربوﻨة بضرورة استخدام ﻞﻜاذج

وﺟعﻚﻠ ﻕاد اًر عﻚﻥ حل اﻙﻜشﻘالت واالبتﻘار .وﻨﻜثل اﻙتﻓﻘﻨر

واستراتﻨﺟﻨات حدﻨثة ﻒﻧ اﻙتدرﻨس ﻜن ﺟﻢة ،وﻒﻧ ضوء حاﺟات

اإلبداعﻧ أرﻕﻥ أﻞواع اﻙتﻓﻘﻨر وﻜستوﻨاتﻠ اﻙتﻧ تساعد عﻚﻥ بﻞاء

اﻙﻜﺟتﻜع اﻙسعودي ﻙدﻜﺞ ﻜستحدثات اﻙتعﻚﻨم ﻒﻧ اﻙﻜﻞاﻡﺞ اﻙﻜختﻚﻓة

ﻞظام عﻚﻜﻧ ﻨﻨسر عﻜﻚﻨة اﻙتعﻚم ﻒﻧ اﻙحاضر واﻙﻜستﻖبل ﻒال

ﻙتوظﻨف اﻙﻞظرﻨات اﻙتربوﻨة ﻒﻧ تطوﻨر اﻙﻜﻞاﻡﺞ وتﻞﻜﻨة ﻜﻢارات

تطوﻨر وال تﻖدم بدون ابتﻘار [.[5

اﻙتﻓﻘﻨر ﻜن ﺟﻢة أخرى ،ﻒﻖد رأت اﻙباحثة اﻙﻖﻨام بﻢذﻟ اﻙدراسة

وﻙذﻙك ﻨعد اﻙتﻓﻘﻨر االبداعﻧ أحد أﻞﻜاط اﻙتﻓﻘﻨر اﻙعﻚﻨا اﻙتﻧ

ﻨﻞبﻐﻧ االﻡتﻜام بﻠ وتعﻚﻨﻜﻠ وتﻞﻜﻨتﻠ ﻙدى ﺟﻜﻨع طالب وطاﻙبات

الستﻖصاء ﻒاعﻚﻨة وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻜطورة ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج أبعاد

اﻙﻜراحل اﻙدراسﻨة وذﻙك ﻜن خالل اﻙعﻜﻚﻨة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ،ﻒاﻙتﻓﻘﻨر

اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو وﻕﻨاس أثرﻡا ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال.

اإلبداعﻧ ﻘﻢدف تربوي ﻙﻨس ﻡدﻒا ﻙﻜستوى دراسﻧ ﻜعﻨن بل ﻨﺟب

أ .أسئمة الدراسة

أن ﻨبدأ ﻜع أوﻙﻥ سﻞوات اﻙعﻜر وﻨستﻜر طوال حﻨاة اإلﻞسان.

وﻙﻘون اﻙﻜﻖرر اﻙدراسﻧ وطرﻨﻖة اﻙتدرﻨس تﻚعب دو اًر ﻘبﻨ اًر

وعﻚﻥ ﻞحو أﻘثر تحدﻨداً ﻒإن اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة تحاول اإلﺟابة

ﻜن ﻞﻜاذج وأساﻙﻨب واستراتﻨﺟﻨات اﻙتدرﻨس اﻙتﻧ تسعﻥ إﻙﻥ تﻞﻜﻨة

ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد

اﻙتﻓﻘﻨر ،وﻜﻞﻢا ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم واﻙذى ﻕد ﻨسﻢم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة

اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بع ـض ﻜﻢ ـارات اﻙتﻓﻘﻨ ـر اإلبداع ـﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة

عن اﻙسؤال اﻙرئﻨس اﻙتاﻙﻧ :ﻜا ﻒاعﻚﻨة تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ

ﻒﻧ تحﻖﻨق أﻡداف اﻙتربﻨة ،ﻒﻖد أﻞتﺟت اﻙﻞظرﻨات اﻙتربوﻨة اﻙعدﻨد
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أوالً -اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

تشﻨر ﻜراﺟع اﻙتﻓﻘﻨر إﻙﻥ أن ﻡﻞاك أﻞﻜاط وأﻞواع وأشﻘال

ب .أهداف الدراسة

ﻜتعددة ﻜﻞﻠ ،ﻒﻢﻞاك اﻙتﻓﻘﻨر اﻙعﻚﻜﻧ ،اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻞاﻕد ،اﻙتﻓﻘﻨر ﻜا

ﻡدﻒت اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة إﻙﻥ تحﻖﻨق اﻙتاﻙﻧ:

وراء اﻙﻜعرﻒﻧ ،اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ،واﻙتﻓﻘﻨر اﻙتأﻜﻚﻧ .وبﻜا أن

 -تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء

ﻜﺟال اﻙبحث اﻙحاﻙﻧ ﻨﻖتصر عﻚﻥ ﻞوع اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ،تم

ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم.

 -اﻙتعرف عﻚﻥ ﻒاعﻚﻨة اﻙوحدة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة اﻙﻜطورة ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج

تﻞاوﻙﻠ ﻘﻜبحث ﻜستﻖل ﻒﻧ اإلطار اﻙﻞظري ﻙﻚدراسة.

أبعاد اﻙتعﻚﻨم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات

أ -ﻜﻓﻢوم اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ:

اإلبداع ﻙﻐةً ابتداء اﻙشﻧء أو صﻞعة عﻚﻥ غﻨر ﻜثال سابق،

اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ﻒﻧ ﺟاﻜعة األﻜﻨر سطام بن عبد اﻙعزﻨز.

إذ ﺟاء تعبﻨر (بدﻨع اﻙسﻜوات واالرض) ﻒﻧ اﻙﻖرآن اﻙﻘرﻨم،

ج .أهمية الدراسة

وﻒسرت ﻘﻚﻜة " اﻙبدﻨع" باﻙﻜحدث اﻙعﺟﻨب .واﻙبدﻨع :ﻜبدع ،أي أن

استﻜدت اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة أﻡﻜﻨتﻢا ﻜن االعتبارات اﻙتاﻙﻨة::

اهلل سبحاﻞﻠ وتعاﻙﻥ خاﻙﻖﻢا وﻜبدعﻢا ،ﻒﻢو اﻙذي أﻞشأﻡا عﻚﻥ غﻨر

 -ﻨعد ﺍستﺟابة ﻙﻜا تﻞاﺩﻤ بﻠ ﺍﻙتﻮﺟﻢاﺕ اﺍﻙعاﻙﻜﻨة واﻙﻜحﻚﻨة

ﻜثال سابق [.[13

بضرورة ﺍإلﻒاﺩﺓ ﻜﻦ ﺍﻙﻞظرﻨات ﺍﻙتﺮبوﻨة ﻣاﻙﻞﻜاذج اﻙحدﻨثة ﻣﺍﻙعﻜﻞ

وﻨعرف ﻘورت ( )1998اإلبداع اصطالحاً بأﻞﻠ :اﻙﻖدرة عﻚﻥ
ُ
إﻞتاج األﻒﻘار األصﻨﻚة واﻙحﻚول باستخدام اﻙتخﻨالت واﻙتصورات

عﻚﻥ توظﻨﻓﻢا ﻙتطوﻨر اﻙﻜﻖررات اﻙدراسﻨة واستراتﻨﺟﻨات تدرﻨسﻢا.
 -ﻨﻓﻨد ﻜطوري اﻙبراﻜﺞ ﻒﻧ اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ﻒﻧ تطوﻨر ﻜﻖررات

[.[14

ﻜﻢارات االتصال بﻜا ﻨتﻞاسب ﻜع طبﻨعة ﺍﻙعصﺮ ﻣﻜا ﻨشﻢدﻟ ﻜن

وﻨعرﻒﻠ توراﻞس بأﻞﻠ عﻜﻚﻨة تحسس ﻙﻚﻜشﻘالت واﻙوعﻧ بﻢا

تطور ﻒﻧ اﻙﻞظرﻨات واالستراتﻨﺟﻨات اﻙتربوﻨة.

وبﻜواطن اﻙضعف ،واﻙﻓﺟوات ،واﻙتﻞاﻒر ،واﻙﻞﻖص ﻒﻨﻢا ،وصﻨاغة

 -تساعد ﻞتائﺞ ﻡذﻟ اﻙدراسة ﻒﻧ تطبﻨق تﻮﺟﻢاﺕ ﺭساﻙة اﻙتعﻚﻨم

ﻒرضﻨات ﺟدﻨدة ،واﻙتوصل إﻙﻥ ارتباطات ﺟدﻨدة باستخدام

اﻙعاﻙﻧ ﻣﺃﻡدﺍف اﻙخطة اإلستراتﻨﺟﻨة ﻒﻧ ﺍﻙحصول عﻚﻥ اﻙتعﻚﻨم

اﻙﻜعﻚوﻜات اﻙﻜتواﻒرة واﻙبحث عن حﻚول ،وتعدﻨل ﻙﻚﻓرضﻨات،

اﻙﻜستﻜر ﻣﺇﻘساﺏ اﻙطالب ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وتحﻓﻨزﻡم

واعادة ﻒحصﻢا ،واﻙتوصل إﻙﻥ ﻞتائﺞ ﺟدﻨدة [.[15

عﻚﻥ االبتﻘار.

ﻘﻜا ُﻨعرف اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ بأﻞﻠ :ﻞشاط عﻖﻚﻧ ﻜرﻘب

 -ﻨﻮﻒﺮ ﺍﻙبحث ﺍﻙحاﻙﻧ ﻕاعدة ﻜعﺮﻒﻨة ﻨﻜﻘن ﺃﻝ تﻘون ﻜﻞطﻚﻖاً

وﻡادف ،توﺟﻢﻠ رغبة ﻕوﻨة ﻒﻧ اﻙبحث عن حﻚول أو اﻙتوصل إﻙﻥ

ﻙﻚباحثﻨن واﻙباحثات ﻙتطبﻨق اﻙﻜزﻨد ﻜن اﻙدراسات ﻒﻧ تﻞﻜﻨة

ﻞتائﺞ أصﻨﻚة ﻙم تﻘن ﻜعروﻒة سابﻖاً .وﻨتﻜﻨز اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

اﻙتﻓﻘﻨر ،ﻣتﻘوﻨن ﻞوﺍﺓ ﻙﻜشﺮﻣعاﺕ بحثﻨة ﻜستﻖبﻚﻨة.

باﻙشﻜوﻙﻨة واﻙتعﻖﻨد ،ألﻞﻠ ﻨﻞطوي عﻚﻥ عﻞاصر ﻜعرﻒﻨة اﻞﻓعاﻙﻨة

 -ﻕﻚة اﻙدراسات اﻙتﻧ بحثت ﻒﻧ ﻜوضوع تطوﻨر اﻙﻜﻞاﻡﺞ ﻒﻧ

وأخالﻕﻨة ﻜتداخﻚة تشﻘل حاﻙة ذﻡﻞﻨة ﻒرﻨدة .وﻨستخدم اﻙباحثون

ضوء ﻞﻜاذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ اﻙتعﻚﻨم اﻙعاﻙﻧ باﻙﺟاﻜعات اﻙسعودﻨة،

تعبﻨرات ﻜتﻞوعة تﻖابل ﻜﻓﻢوم اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وتﻚخﻨصﻠ ﻜن

حﻨث ال توﺟد دراسة -ﻒﻧ حدود عﻚم اﻙباحثة-تﻞاوﻙت اﻙﻜوضوع

اﻙﻞاحﻨة اإلﺟرائﻨة ﻜثل اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻜﻞتﺞ واﻙتﻓﻘﻨر اﻙتباعدي واﻙتﻓﻘﻨر

ﻒﻧ ﻜرحﻚة اﻙتعﻚﻨم اﻙﺟاﻜعﻧ ،واﻕتصرت بﻖﻨة اﻙدراسات عﻚﻥ

اﻙﺟاﻞبﻧ [.[16

ﻜﻞاﻡﺞ اﻙتعﻚﻨم اﻙعام باﻙﻜﻜﻚﻘة.

وﻨظﻢر ﻜن اﻙتعرﻨﻓات اﻙسابﻖة أﻞﻢا تشترك ﻒﻧ اعتبار

د .فروض الدراسة

اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻞشاط ذﻡﻞﻧ ﻙﻚﻓرد ﻨظﻢر ﻜن خالل تعاﻜﻚﻠ ﻜع

ﻕاﻜت اﻙباحثة بصﻨاغة ﻒرض اﻙبحث اﻙحاﻙﻧ وﻒﻖًا ﻙألطر
اﻙﻞظرﻨة وﻞتائﺞ اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻘاﻙتاﻙﻧ:

األﻒﻘار ،أو اﻙبﻨئة ﻜن حوﻙﻠ ،وﻨتسم باﻙحداثة وعدم اﻙﻞﻜطﻨة أو
ﺟﻜود اﻙﻓﻘر ،ﻜع اﻞتاج ﻨتصف باﻙﺟدة .ﻒﻢو ﻨﻜثل ﻘعﻜﻚﻨة صب

 -ال توﺟد ﻒروق ذات دالﻙة إحصائﻨة عﻞد ﻜستوى ( )0.05بﻨن

عدة عﻞاصر ﻨتم استدعاؤﻡا ﻒﻧ ﻕاﻙب ﺟدﻨد ،ﻨحﻖق حاﺟة ﻜحددة

ﻜتوسطﻧ درﺟات طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة (اﻙتﻧ درست

أو اﻙتوصل اﻙﻥ ﻞواتﺞ أصﻨﻚة ﻙم تﻘن ﻜعرﻒة سابﻖاً.

ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو) ودرﺟات

ب -ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة (اﻙتﻧ درست اﻙﻜﻖرر باﻙتعﻚﻨم

ﻨذﻘر (وﻙﻨاﻜز) عدة ﺟواﻞب أساسﻨة ﻨتﻘون ﻜﻞﻢا اإلبداع

اﻙتﻖﻚﻨدي) ﻒﻧ اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ﻙﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ.

وﻡﻧ عﻚﻥ اﻙﻞحو اﻙتاﻙﻧ:

 .3اإلطار النظري
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 -اﻙطالﻕة :وتعﻞﻧ اﻙﻖدرة عﻚﻥ إﻞتاج عدد ﻘبﻨر ﻜن األﻒﻘار أو

 -1اإلبداع ﻜﻢارة ﻨﻜﻘن ﻙﻘل ﻒرد ﻙدﻨﻠ االستعداد أن ﻨتعﻚﻜﻢا ﻜن

األسئﻚة.

خالل ﻜادة تعﻚﻨﻜﻨة أو تدرﻨبﻨة.

 اﻙﻜروﻞة :وتعﻞﻧ اﻙﻖدرة عﻚﻥ إﻞتاج عدد ﻘبﻨر وﻜتﻞوع ﻜناألﻒﻘار واﻙتحول ﻜن ﻞوع ﻜعﻨن ﻜن اﻙﻓﻘر إﻙﻥ آخر.

 -2اإلبداع ﻙﻨس حﻘ اًر عﻚﻥ اﻙطﻚبة اﻙﻜتﻓوﻕﻨن أو األشخاص ذوي

اﻙذﻘاء اﻙعاﻙﻧ ،ﻘﻜا أﻞﻢا ﻘﻜﻢارة تعتﻜد عﻚﻥ أﻡداف اﻙﻓرد وعﻜﻚﻨاتﻠ

 -األصاﻙة أي اﻙتﻓرد وﻡﻧ :اﻙﻖدرة عﻚﻥ اﻙتﻓﻘﻨر بطرﻨﻖة ﺟدﻨدة أو

اﻙذﻡﻞﻨة وخبراتﻠ وخصائصﻠ اﻙشخصﻨة.

األﻒﻘار اﻙشائعة.

اﻙﻓرد اﻙﻜبدع ﻨعتﻜد عﻚﻥ اﻙوسط اﻙبﻨئﻧ اﻙﻜﻞاسب واﻙﻜعﻚم اﻙﺟﻨد.

 -اإلثراء واﻙتﻓاصﻨل :وﻡﻧ اﻙﻖدرة عﻚﻥ إضاﻒة تﻓاصﻨل عدﻨدة

 -4اﻙﻓﻘرة اﻙﻜبدعة ﻒﻘرة ضعﻨﻓة ﻡشة ال تصﻜد ﻙﻚﻞﻖد ﻒﻧ بداﻨتﻢا،

عﻚﻥ ﻒﻘرة أو إﻞتاج ﻜعﻨن [ ]8وﻨرى ﺟﻨﻚﻓورد أن اﻙﻜﻘوﻞات

واذا أصدرت عﻚﻨﻢا حﻘﻜاً سرﻨعاً ﻒإﻞك ستﻖتﻚﻢا.

 -1اﻙطالﻕة Fluency

ج _ ﻜراحل اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

 -3اإلبداع ﻨعﻞﻧ اﻙتحرر ﻜن اﻙخوف واﻙﻜﻞع ،ﻙذﻙك ﻒإن إﻨﺟاد

اﻙتعبﻨر اﻙﻐرﻨب واﻙﻖدرة عﻚﻥ إﻞتاج األﻒﻘار اﻙﻜاﻡرة أﻘثر ﻜن

 -5اﻙﻓرد اﻙﻜبدع ﻨﻓترض أن اﻩخرﻨن ﻜبدعون [.[18

األساسﻨة ﻙإلبداع ﻡﻧ ﻘﻜا ﻨأتﻧ:

وﻨﻖصد بﻢا اﻙﻖدرة عﻚﻥ إﻞتاج أﻘبر عدد ﻜن األﻒﻘار

اختﻚف اﻙباحثون ﻒﻧ تحدﻨد ﻜراحل اﻙعﻜﻚﻨة اإلبداعﻨة،

اإلبداعﻨة ،ﻒاﻙشخص اﻙﻜبدع ﻨﻘون ﻜتﻓوﻕاً ﻜن حﻨث ﻘﻜﻨة األﻒﻘار

ﻞتﻨﺟة الختالف اﻙﻓﻚسﻓة اﻙتﻧ ﻨﻞطﻚﻖون ﻜﻞﻢا ،واألﻡداف اﻙتﻧ

اﻙتﻧ ﻨﻖترحﻢا حول ﻜوضوع ﻜعﻨن ﻒﻧ وحدة زﻜﻞﻨة ثابتة ﻜﻖارﻞة

ﻨسعون ﻙتحﻖﻨﻖﻢا .حﻨث أن عﻜﻚﻨة اإلبداع عبارة عن ﻜراحل

بﻐﻨرﻟ ،أي أﻞﻠ عﻚﻥ درﺟة عاﻙﻨة ﻜن سﻨوﻙة األﻒﻘار وسﻢوﻙة

ﻜتباﻨﻞة إال أﻞﻢا ال تخرج عادة عن دائرة اﻙﻜراحل اﻙتاﻙﻨة:

توﻙﻨدﻡا .وﻡﻞاﻙك ثالثة أساﻙﻨب ﻙﻖﻨاس اﻙطالﻕة ﻡﻧ:

 -1ﻜرحﻚة اإلعداد أو اﻙتحضﻨر :وﻨتم ﻒﻨﻢا تحدﻨد اﻙﻜشﻘﻚة،

أ -سرعة اﻙتﻓﻘﻨر بإعطاء ﻘﻚﻜات ﻒﻧ ﻞسق واحد.

حﻨث ﻨتم ﻒحصﻢا ﻜن ﺟﻜﻨع اﻙﺟواﻞب .وﻨشﻜل ذﻙك تﺟﻜﻨع

ب -اﻙتصﻞﻨف اﻙسرﻨع ﻙﻘﻚﻜات ﻒﻧ ﻜﻞبﻢات خاصة.

اﻙﻜعﻚوﻜات واﻙﻜﻢارات واﻙخبرات ،عن طرﻨق اﻙذاﻘرة واﻙﻖراءات

ج -اﻙﻖدرة عﻚﻥ وضع ﻘﻚﻜات ﻒﻧ أﻘبر عدد ﻜﻜﻘن ﻜن اﻙﺟﻜل

ذات اﻙعالﻕة ،ثم ﻨتم تصﻞﻨﻓﻢا عن طرﻨق ربط عﻞاصر اﻙﻜشﻘﻚة

واﻙعبارات ذات ﻜعﻞﻥ.

ﻜع بعضﻢا ،وﻡذا ﻨطﻚق عﻚﻨﻠ ﻜرحﻚة اﻙتحضﻨر.

 -2اﻙﻜروﻞة Flexibility

 -2ﻜرحﻚة اﻙﻘﻜون :وﻡﻧ ﻜرحﻚة ترﻨث واﻞتظار ،وﻒﻨﻢا ﻨتحرر

وﻡﻧ ﻕدرة اﻙشخص عﻚﻥ تﻐﻨﻨر حاﻙتﻠ اﻙذﻡﻞﻨة بتﻐﻨر

اﻙعﻖل ﻜن اﻙشوائب واالﻒﻘار اﻙتﻧ ال صﻚة ﻙﻢا باﻙﻜشﻘﻚة ،وﻨحدث

اﻙﻜبدع ﻜطاﻙب أن ﻨﻘون عﻚﻥ درﺟة عاﻙﻨة ﻜن اﻙﻜروﻞة حتﻥ

 -3ﻜرحﻚة اإلشراق :وﻒﻨﻢا تﻞبثق ش اررة اإلبداع ،وﻨتم ﻒﻨﻢا والدة

ﻨﻘون ﻕاد اًر عﻚﻥ تﻐﻨﻨر حاﻙتﻠ اﻙعﻖﻚﻨة ﻙﻘﻧ تﻞاسب اﻙﻜوﻕف

اﻙﻓﻘرة اﻙﺟدﻨدة اﻙتﻧ تؤدي اﻙﻥ حل اﻙﻜشﻘﻚة.

ﻒﻨﻢا اﻙتﻓﻘﻨر اﻙعﻜﻨق واﻙﻜستﻜر باﻙﻜشﻘﻚة.

اﻙﻜوﻕف ،أي أن اﻙﻜروﻞة ﻡﻧ عﻘس اﻙتصﻚب اﻙعﻖﻚﻧ ،ﻒاﻙشخص

 -4ﻜرحﻚة اﻙتحﻖﻨق :وﻡﻧ آخر ﻜرحﻚة ﻜن ﻜراحل تطور اﻙعﻜﻚﻨة

االبداعﻧ ،وﻡﻞاﻙك ﻜظﻢرﻨن ﻙﻚﻜروﻞة ﻡﻜا:

اإلبداعﻨة ،وﻒﻨﻢا ﻨختبر اﻙﻜبدع اﻙﻓﻘرة وﻨعﻨد اﻙﻞظر ﻒﻨﻢا ،ثم

أ -اﻙﻜروﻞة اﻙتﻚﻖائﻨة :وﻡﻧ ﻕدرة اﻙشخص عﻚﻥ أن ﻨعطﻧ عدداً

ﻨﺟرب اﻙحل ،وﻨتحﻖق ﻜن ﻞﺟاحﻠ [.[19

ﻜن االستﺟابات اﻙﻜﻞوعة ،واﻙتﻧ ال تﻞتﻜﻧ ﻙﻓئة واحدة أو ﻜظﻢر

د -استراتﻨﺟﻨات تﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

واحد.

ﻨرى غاﻙبﻨة اﻙتربوﻨﻨن اﻙﻜختصﻨن بعﻚم اﻙﻞﻓس وطرائق

ب -اﻙﻜروﻞة اﻙتﻘﻨﻓﻨة :وﻡﻧ اﻙسﻚوك اﻙﻞاﺟح ﻙﻜواﺟﻢة ﻜوﻕف أو

اﻙتدرﻨس ،أﻞﻠ ﻨﻜﻘن تﻞﻜﻨة اإلبداع إﻜا بطرﻨﻖة ﻜباشرة عن طرﻨق

ﻜشﻘﻚة ﻜعﻨﻞة.

تصﻜﻨم براﻜﺞ تدرﻨبﻨة خاصة ﻙتﻞﻜﻨة اإلبداع واﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ،

 -3األصاﻙة Originality

أو بطرﻨﻖة غﻨر ﻜباشرة باستخدام بعض االستراتﻨﺟﻨات واألساﻙﻨب

وتعﻞﻧ أن اﻙشخص اﻙﻜبدع ذو تﻓﻘﻨر أصﻨل أي ال ﻨﻘرر

اﻙتربوﻨة ﻜع اﻙﻜﻞاﻡﺞ اﻙﻜستخدﻜة بعد تطوﻨرﻡا [.[20

أﻒﻘار اﻩخرﻨن ،حﻨث تﻘون أﻒﻘارﻟ ﺟدﻨدة وغﻨر ﻜتضﻜﻞة ﻙألﻒﻘار

وﻜن أﻡم استراتﻨﺟﻨات وطرق تﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

اﻙشائعة [ .[17وﻕد أشار اﻙﻜﺟﻚس اﻙعربﻧ ﻙﻚﻜوﻡوبﻨن واﻙﻜتﻓوﻕﻨن

اﻙعصف

عام  2002إﻙﻥ أن اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻨﻖوم عﻚﻥ عدد ﻜن
االﻒتراضات األساسﻨة:

اﻙذﻡﻞﻧ،

وطرﻨﻖة

تآﻙف

األشتات،

واستراتﻨﺟﻨة

اﻙتحسﻨﻞات ،واستراتﻨﺟﻨة اﻙحل اﻙﻜبدع ﻙﻚﻜشﻘالت .وﻒﻨﻜا ﻨﻚﻧ ﻞﻚﻖﻧ
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اﻙضوء عﻚﻥ بعض ﻜن ﻡذﻟ االستراتﻨﺟﻨات واﻙطرق ﻙتﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر

ﻨتأﻙف ﻜﻖﻨاس " توراﻞس" ﻙﻚتﻓﻘﻨر االبداعﻧ ﻜن اختبارﻨن ﻒرعﻨﻨن:

اإلبداعﻧ:

األول :اﻙصورة اﻙﻚﻓظﻨة" "words form
تتﻘون اﻙصورة اﻙﻚﻓظﻨة ﻜن سبع أسئﻚة حﻨث ﻨطﻚب ﻜن

استراتﻨﺟﻨة اﻙتحسﻨﻞات

ترﻘز ﻡذﻟ االستراتﻨﺟﻨة عﻚﻥ اﻙتﻓﻘﻨر ﻒﻧ إدخال تحسﻨﻞات

اﻙﻜﻓحوص أن ﻨﻖدم أسئﻚة استﻓسارﻨة وﻨخﻜن اإلﺟابة اﻙﻜﻜﻘﻞة ﻙﻢا

عﻚﻥ األشﻨاء ،بحﻨث تزﻨد ﻜن ﻘﻓاءة عﻜﻚﻢا أو تعدد وظائﻓﻢا أو

 ،Ask & Guessﻘﻜا ﻨطﻚب ﻜﻞﻠ أن ﻨذﻘر االستخداﻜات اﻙبدﻨﻚة

ﺟذب االﻞتاﻟ إﻙﻨﻢا ..إﻙخ ،وعﻚﻥ أن تﻘون ﻡذﻟ اﻙتحسﻨﻞات ﻜن

أو غﻨر اﻙﻜأﻙوﻒة ﻙشﻧء ﻜا ،أو أن ﻨطﻚب ﻜﻞﻠ أن
ﻨذﻘر ﻜا ﻨﻜﻘن أن ﻨحدث ﻞتﻨﺟة ﻙحدوث ﻜوﻕف ﻜا غﻨر ﻜتوﻕع.

اﻙﻞوع غﻨر اﻙﻜأﻙوف ﻘﻜواءﻜة اﻙشﻧء الستعﻜال ﺟدﻨد ،ﻙتﻖﻚﻨل

اﻙثاﻞﻧ :اﻙصورة اﻙشﻘﻚﻨة Pictures Form

اﻙﻘﻚﻓة ،أو ﻙتسﻢﻨل استعﻜاﻙﻠ ،أو زﻨادة األداء وﺟعﻚﻠ أﻘثر تﻖبالً

وتتﻘون ﻜن ثالث أسئﻚة؛ حﻨث ﻨطﻚب ﻜن اﻙﻜﻓحوص أن

ﻜن ﻕبل اﻩخرﻨن [.[21

ﻨﻘﻜل صورة ﻜا  ،Picture completionأو أن ﻨﻘون

استراتﻨﺟﻨة اﻙحل اﻙﻜبدع ﻙﻚﻜشﻘالت:

ﻜوضوعات ﺟدﻨدة باستخدام خطوط ﻜﻓتوحة.

ﻨعد أسﻚوباً إﺟرائﻨاً ﻜﻜاثالً ﻙخطوات حل اﻙﻜشﻘﻚة ،ﻜع

اﻙتأﻘﻨد عﻚﻥ اﻙﺟاﻞب اإلبداعﻧ ﻒﻧ اﻙحل ،وﻨﻖوم عﻚﻥ ﻜﺟﻜوعة

وﻨصﻚح ﻜﻖﻨاس توراﻞس" ﻙﻚتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙﻚتطبﻨق عﻚﻥ

أوالً :تتضﻜن عﻜﻚﻨة اﻙحل اﻙﻜبدع ألي ﻜشﻘﻚة عﻚﻥ ثالثة عﻜﻚﻨات

اﻙعشرﻨن .وﻨستﻐرق تطبﻨق اﻙصورة اﻙﻚﻓظﻨة ﻜن االختبار حواﻙﻧ

األطﻓال ﻒﻧ سن اﻙروضة وحتﻥ ﻜشارف اﻙشباب ﻒﻧ سن

ﻜن األﻒﻘار اﻙرئﻨسة أﻡﻜﻢا:

تسع وأربعﻨن دﻕﻨﻖة بﻜعدل سبع دﻕائق ﻙﻘل سؤال .أﻜا اﻙصورة

ﻜتعاﻕبة ﻡﻧ :ﻜالحظة اﻙﻜشﻘﻚة ،ثم ﻜعاﻙﺟة اﻙﻜشﻘﻚة واﻙتوصل

اﻙشﻘﻚﻨة ﻒﻨستﻐرق زﻜن تطبﻨﻖﻢا حواﻙﻧ ثالثﻨن دﻕﻨﻖة بﻜعدل عشر

إﻙﻥ اﻙحل ،ثم تﻖﻨﻨم األﻒﻘار اﻙتﻧ تم اﻙتوصل إﻙﻨﻢا.

دﻕائق ﻙﻘل سؤال.

ثاﻞﻨاً :ﻨعطﻧ اﻙسﻚوك اﻙﻜبدع ﻞاتﺟاً ﻨتصف باألصاﻙة ،واﻙﻖﻨﻜة
اﻙعﻜﻚﻨة أو اﻙوظﻨﻓﻨة.

وﻨؤﻘد واضع اﻙﻜﻖﻨاس عﻚﻥ ضرورة اﻙتزام اﻙﻓاحص

ثاﻙثاً :تواﻒر درﺟة عاﻙﻨة ﻜن اﻙﻖدرة عﻚﻥ استشﻓاف اﻙﻜشﻘالت

بتعﻚﻨﻜات تطبﻨق وتصحﻨح اﻙﻜﻖﻨاس .وﻨعطﻥ اﻙﻜﻖﻨاس باختبارﻨﻠ

اﻙﻜحﻨطة باﻙﻓرد.

اﻙﻓرعﻨﻨن درﺟة ﻘﻚﻨة ﻙﻚﻖدرة عﻚﻥ اﻙتﻓﻘﻨر االبتﻘاري ﻜﻘوﻞة ﻜن أربع

رابعاً :تحدﻨد ﻜختﻚف ﺟواﻞب اﻙﻜشﻘﻚة ﻒﻧ ﻜراحل ﻜتعاﻕبة تشﻜل:

درﺟات ﻒرعﻨة ﻙﻚﻖدرات االبتﻘارﻨة اﻙتﻧ ﻨﻖﻨسﻢا وﻡﻧ اﻙطالﻕة

ﺟﻜع اﻙحﻖائق اﻙﻜتصﻚة باﻙﻜشﻘﻚة ،تحدﻨد اﻙﻜشﻘﻚة ،اﻙتﻓﻘﻨر ﻒﻧ

واﻙﻜروﻞة واألصاﻙة واإلﻒاضة ﻒﻧ اﻙشرح واعطاء اﻙتﻓاصﻨل.

ﻒاعﻚﻨة اﻙحل [.[22

ﻨحتاج اﻙﻓاحص ﻜطبق االختبارﻨن اﻙﻓرعﻨﻨن إﻙﻥ خبرة أو ﻜعرﻒة

اﻙحﻚول اﻙﻜحتﻜﻚة ﻙﻚﻜشﻘﻚة ،اختﻨار اﻙحل اﻙﻜالئم ،وأخﻨ اًر اختبار

وﻨﻜﻘن تطبﻨق اﻙﻜﻖﻨاس بصورة ﻒردﻨة ،وبصورة ﺟﻜاعﻨة ،وال

ه -ﻕﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

خاصة باختبارات اﻙذﻘاء أو االختبارات اﻙخاصة بﻖﻨاس اﻙﻖدرات

وضع اﻙﻜختصﻨن ﻒﻧ اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ عدد ﻜن االختبارات

اﻙعﻖﻚﻨة ].[23,24

أو اﻙﻜﻖاﻨﻨس ﻙالستعاﻞة بﻢا ﻒﻧ تﻖدﻨر ﻜﻢارة اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ.
واﻙسﻚﻨﻜاﻞﻧ [ ،]24وﺟروان [ ]25ﻜا ﻨﻚﻧ :ﻜﻖﻨاس توراﻞس ﻙﻚتﻓﻘﻨر

ثاﻞﻨاً -ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم :ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو
Dimensions of Learning Model
تعﻚﻨﻜﻨا ﻒﻧ ضوء
ﻞﻜوذﺟا
ﻕدم «روبرت ﻜارزاﻞو وآخرون»
ً
ً

اﻙذﻘاء ،واختبارات اﻙشخصﻨة ،واختبارات اﻙتحصﻨل اﻙدراسﻧ.

» Dimensions of Learning Modelواﻙﻢدف اﻙﻞﻢائﻧ

وﻜن أبرز ﻡذﻟ اﻙﻜﻖاﻨﻨس واالختبارات ﻘﻜا ذﻘرﻡا زﻨتون [،]23

ﻞتائﺞ بحوث اﻙتعﻚم اﻙﻜعرﻒﻧ وأطﻚق عﻚﻨﻠ «ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم

اإلبداعﻧ ،واختبارات ﺟﻚﻨﻓورد ﻙﻚتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ،واختبارات

ﻙﻚﻞﻜوذج أن ﻨصبح اﻙتالﻜﻨذ ﻙدﻨﻢم اﻙﻖدرة عﻚﻥ تطوﻨر أﻞﻓسﻢم عﻚﻥ

وسﻨتم تﻞاول ﻜﻖﻨاس توراﻞس ﻙﻚتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙﻘوﻞﻠ اﻙﻜﻖﻨاس

ﻞحو ﻨﺟعﻚﻢم ﻕادرﻨن عﻚﻥ االستﻜرار ﻒﻧ اﻙتعﻚم خالل حﻨاتﻢم.

اﻙذي تم اعتﻜادﻟ باﻙبحث اﻙحاﻙﻧ:

وﻨعرف ﻜارزاﻞو وآخرون [ ]4ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم بأﻞﻠ:

ظﻢر ﻜﻖﻨاس "توراﻞس" ﻙﻚتﻓﻘﻨر االبداعﻧ عام  ،1966ثم

أﻞﻜوذج تدرﻨس صﻓﻧ ﻨتضﻜن ﻘﻨﻓﻨة اﻙتخطﻨط ﻙﻚدروس وتﻞﻓﻨذﻡا،

روﺟع ﻒﻧ عام  .1974وﻨﻢدف ﻡذا اﻙﻜﻖﻨاس إﻙﻥ اﻙﻘشف عن

وتصﻜﻨم اﻙﻜﻞﻢﺞ اﻙتعﻚﻨﻜﻧ ،أو تﻖوﻨم األداء ﻙﻚطﻚبة .وﻨﻖوم

اﻙطالب ذوي اﻙتﻓﻘﻨر االبداعﻧ ،وتﻞﻜﻨة ﻕدراتﻢم االبتﻘارﻨة ،وذﻙك

األﻞﻜوذج عﻚﻥ ﻜسﻚﻜة تﻞص عﻚﻥ أن عﻜﻚﻨة اﻙتعﻚم تتطﻚب

بتوﻒﻨر اﻙظروف اﻙتربوﻨة اﻙﻜﻞاسبة ﻙﻢم.
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اﻙتﻓاعل بﻨن خﻜسة أبعاد ﻜن اﻙتعﻚم ﻡﻧ :االتﺟاﻡات واالدراﻘات

وﻕد حدد ﻜارزاﻞو [ ]26ﻜﺟﻜوعة ﻜن األداءات اﻙتﻧ ﻨﺟب

اإلﻨﺟابﻨة عن اﻙتعﻚم ،واﻘتساب اﻙﻜعرﻒة وتﻘاﻜﻚﻢا ،وتوسﻨع اﻙﻜعرﻒة

عﻚﻥ اﻙﻜعﻚم ﻜراعاتﻢا ﻒﻧ تدرﻨسﻠ ﻙتﻞﻜﻨة االتﺟاﻡات واإلدراﻘات

وتﻞﻖﻨتﻢا وصﻖﻚﻢا وتﻘاﻜﻚﻢا ،واستخدام اﻙﻜعرﻒة بشﻘل ذي ﻜعﻞﻥ،

اإلﻨﺟابﻨة ﻞحو اﻙتعﻚم وﻡﻧ:

واستخدام عادات اﻙعﻖل اﻙﻜﻞتﺟة.

 استخدام أساﻙﻨب تﺟعل اﻙﻜﻢام اﻙتدرﻨسﻨة ذات ﻕﻨﻜة وضرورﻨةﻙﻚتالﻜﻨذ.

وﻨشﻨر ﻜارزاﻞو وﻘاﻞدل [ ]26إﻙﻥ أن اﻙتعﻚم ﻨعد بﻜثابة ﻞشاط

 -اﻙتخطﻨط اﻙﺟﻨد ﻙﻜﻞاخ وﻜﻢام اﻙتدرﻨس ﻙتﻘون ﻒﻧ ﻜستوى ﻒﻢم

ﻜستﻜر ﻨﻖوم بﻠ اﻙﻓرد عﻞدﻜا ﻨواﺟﻠ ﻜشﻘﻚة أو ﻜﻢﻜة تﻜس حﻨاتﻠ،

اﻙتالﻜﻨذ وﻒﻧ ﻜﺟال اﻡتﻜاﻜاتﻢم.

ﻜثابر ﻒﻧ سبﻨل اﻙوصول إﻙﻥ حل
ًا
ﻒتوﻙد ﻙدﻨﻠ طاﻕة ذاتﻨة تﺟعﻚﻠ
ﻡذﻟ اﻙﻜشﻘﻚة ،واﻞﺟاز تﻚك اﻙﻜﻢﻜة .وأن اﻙﻜتعﻚم ﻨتوصل إﻙﻥ

 -تﻖدﻨم ﻞﻜوذج ﻙﻚتالﻜﻨذ ﻨوضح ﻘﻨﻓﻨة إﻞﺟاز ﻜﻢﻜة تعﻚﻨﻜﻨة ﻘاﻜﻚة.

اﻙﻜعارف واﻙﻜعﻚوﻜات ﻜن خالل بﻞاء ﻜﻞظوﻜة ﻜعرﻒﻨة ،تﻞظم

 -تﻖدﻨم تﻐذﻨة راﺟعة إﻨﺟابﻨة ﻙﻚتالﻜﻨذ.

ﻨستخدﻜﻢا اﻙﻓرد ﻙتﻓسﻨر ﻜا ﻨﻜر بﻠ ﻜن خبرات وﻜواﻕف حﻨاتﻨة.

إلﻞﺟاز اﻙﻜﻢﻜة.

 -توﻒﻨر اﻙﻜصادر واﻙوﻕت واألﺟﻢزة واإلرشادات اﻙضرورﻨة

وتﻓسر خبراتﻠ ﻜن ﻜتﻐﻨرات اﻙعاﻙم ﻜن حوﻙﻠ ،وﻡذﻟ اﻙﻜعرﻒة ﻞﻓعﻨة

 -إتاحة اﻙﻓرصة ﻙﻚتالﻜﻨذ إلﻘﻜال اﻙﻜﻢام اﻙصﻓﻨة ﻜﻓتوحة اﻙﻞﻢاﻨة.

وﻕد استخدم اﻙتربوﻨون ﻡذا األﻞﻜوذج ﻙﻘﻧ ﻨطوروا أساﻙﻨب

وﻨشﻨر ﻜارزاﻞو إﻙﻥ أن استخدام استراتﻨﺟﻨة اﻙتعﻚم اﻙتعاوﻞﻧ

اﻙعﻜل داخل ﻕاعات اﻙدراسة ،باستخدام ﻜﻢام أدائﻨة صﻜﻜت

بعﻞاﻨة ودﻕة ﻙتتﻨح اﻙﻓرصة ﻙﻚﻜتعﻚﻜﻨن ﻙﻚبرﻡﻞة عﻚﻥ إدراﻘﻢم

ﻨؤدي إﻙﻥ زﻨادة اﻙتﻖبل واﻙتﻓاﻡم بﻨن اﻙتالﻜﻨذ بعضﻢم ﻜع بعض،

ﻙﻚﻜﻓاﻡﻨم ،وتطبﻨق اﻙﻜعرﻒة ،واستعﻜال اﻙﻜﻢارات ﻒﻧ حﻨاتﻢم

وتﻖبل وﺟﻢات اﻙﻞظر األخرى ،وتﻘوﻨن عالﻕات شخصﻨة بﻨن

اﻙﻨوﻜﻨة خارج اﻙﻜدرسة.

إﻨﺟابﻨا ﻞحو
اتﺟاﻡا
اﻙتالﻜﻨذ ،وﻡو ﻜا ﻨﻜﻘن أن ﻨوﻙد شعو ار و ً
ً
اﻙﺟﻜاعة واﻙعﻜل داخﻚﻢا ،وباﻙتاﻙﻧ سرعة إﻞﺟاز اﻙﻜﻢام اﻙﻜراد

إن أﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم-اﻙتﻓﻘﻨر ﻨعﻘس ثالث ﻞظرﻨات أساسﻨة

تحﻖﻨﻖﻢا [.[28

ﻒﻧ اﻙتﻓاعل اﻙتعﻚﻨﻜﻧ تتﻜثل ﻒﻧ :اﻙتعﻚم اﻙﻜتواﻒق ﻜع وظائف اﻙﻜخ

 ،brain – based learningواﻙتعﻚم اﻙﻜتﻜرﻘز حول اﻙﻜشﻘالت

اﻙبعد اﻙثاﻞﻧ :اﻘتساب اﻙﻜعرﻒة وتﻘاﻜﻚﻢا

 ،problem based learningواﻙتعﻚم اﻙتعاوﻞﻧ Cooperative

" Integrating: "Knowledgeوذﻙك بتحﻖﻨق اﻙتﻘاﻜل ﻜن

] learning [4وﻨستﻞد ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم عﻞد وضع خطة

خالل ربط اﻙﻜعرﻒة اﻙﺟدﻨدة باﻙﻜعرﻒة اﻙسابﻖة ﻙدى اﻙطالب،

ﻙﻚتدرﻨس عﻚﻥ خﻜسة أبعاد:

وتﻞظﻨم اﻙﻜعرﻒة اﻙﺟدﻨدة بطرق ﻙﻢا ﻜعﻞﻥ ،ﻙﻜساعدة اﻙطالب عﻚﻥ

Acquiring and

اﻙبعد األول :تﻘوﻨن االتﺟاﻡات واإلدراك اﻙﻜوﺟبة عن

تخزﻨﻞﻢا ﻒﻧ اﻙذاﻘرة طوﻨﻚة اﻙﻜدى.

اﻙتعﻚم "Positive Attitudes and Perceptions about

اﻙبعد اﻙثاﻙث :توسﻨع اﻙﻜعرﻒة وصﻖﻚﻢا أو تﻞﻖﻨتﻢا "Extending

" Learningأي أﻞﻠ ﻙﻘﻧ ﻨحدث اﻙتعﻚم ﻨﻞبﻐﻧ أن ﻨتواﻒر ﻙدى

" and Refining Knowledge
اﻘتساب اﻙﻜعرﻒة وتﻘاﻜﻚﻢا ﻙﻨس غاﻨة ﻙعﻜﻚﻨة اﻙتعﻚم ،إذ أن

اﻙتالﻜﻨذ اإلحساس باألﻜن واالرتﻨاح ﻒﻧ ﻕاعة اﻙدراسة .وﻕد حدد

ﻜارزاﻞو وزﻜالؤﻟ [ ]27عاﻜﻚﻨن أساسﻨﻨن ﻨﺟب ﻜراعاتﻢﻜا ﻒﻧ

اﻙطاﻙب ﻨوسع وﻨﻜد ﻜعرﻒتﻠ وﻨصﻖﻚﻢا ،وﻨضﻨف إﻙﻨﻢا تﻜﻨﻨزات

تﻞﻜﻨة االتﺟاﻡات واإلدراﻘات اإلﻨﺟابﻨة ﻞحو اﻙتعﻚم وﻡﻜا:

ﺟدﻨدة ،وﻨﻘون روابط أبعد ﻙﻢا .حﻨث ﻨﻞدﻜﺞ اﻙطالب عادة ﻒﻧ

أ -ﻜﻞاخ اﻙتعﻚم  Learning Climateحﻨث ﻨؤثر اﻙﻜﻞاخ

أﻞشطة اﻙﻜﻖارﻞة واﻙتصﻞﻨف واالستﻖراء واالستﻞباط وتحﻚﻨل

اﻙصﻓﻧ عﻚﻥ اﻙتالﻜﻨذ بشﻘل ﻘبﻨر ،ﻒإذا أتﻨح ﻙﻚتالﻜﻨذ ﻜﻞاخ صﻓﻧ

األخطاء وتﻖدﻨم اﻙدعم وتحﻚﻨﻚﻠ ،وتحﻚﻨل اﻙﻜﻞظور واﻙتﺟرﻨد.

ﺟﻨد – بﻜا ﻨتضﻜﻞﻠ ﻜن ﻜعﻚم وأﻕران وﻒصل دراسﻧ – ﻒسوف

اﻙبعد اﻙرابع :استخدام اﻙﻜعرﻒة عﻚﻥ ﻞحو ﻙﻠ ﻜعﻞﻥ Using
knowledge Meaningfully
إذ أن اﻙتعﻚم اﻙﻓعال ﻨحدث حﻨن ﻨتﻜﻘن اﻙطالب ﻜن

تتﻘون ﻙدﻨﻢم اتﺟاﻡات إﻨﺟابﻨة ﻞحو عﻜﻚﻨة اﻙتعﻚم ﻒﻧ إطار

ﻡذا اﻙﻜﻞاخ.

استخدام اﻙﻜعرﻒة ألداء ﻜﻢام ﻙﻢا ﻜعﻞﻥ ،وتوظﻨف ﻜا تعﻚﻜوﻟ ﻒﻧ

ب -اﻙﻜﻢام اﻙصﻓﻨة  Classroom Tasksحﻨث تعد اتﺟاﻡات

حﻨاتﻢم اﻙعاﻜة .وﻜن اﻙﻜﻢام اﻙتﻧ تشﺟع عﻚﻥ االستخدام ذي

اﻙتالﻜﻨذ ﻒﻧ اﻙﻜﻢام اﻙصﻓﻨة ذات أﻡﻜﻨة ﻒﻧ إﻞﺟاز اﻙﻜﻢام اﻙتﻧ

اﻙﻜعﻞﻥ ﻙﻚﻜعرﻒة ،اتخاذ اﻙﻖرار واﻙبحث واالستﻖصاء اﻙتﺟرﻨبﻧ،

ﻘﻚﻓوا بتحﻖﻨﻖﻢا واﻞﺟازﻡا ،ﻒإذا ﻜا توﻒر ﻙدى اﻙتﻚﻜﻨذ اتﺟاﻡات

وحل اﻙﻜشﻘالت واالختراع .وﻙﻖد اﻕترح ﻜارزاﻞو أن ﻨستخدم اﻙﻜعﻚم

إﻨﺟابﻨة ﻞحو اﻙﻜﻢام اﻙصﻓﻨة ﻒسوف ﻨتم إﻞﺟازﻡا بشﻘل ﺟﻨد.
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استراتﻨﺟﻨة اﻙﻜﻢام اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ﻙتدرﻨب اﻙتالﻜﻨذ عﻚﻥ االستخدام ذي

اﻙﻜتعﻚم ،وﻜشارﻘتﻠ اﻙﻓعاﻙة ﻒﻧ اﻙﻜوﻕف اﻙتعﻚﻨﻜﻧ ﻙتحﻖﻨق األﻡداف

اﻙﻜعﻞﻥ ﻙﻚﻜعرﻒة ،ﻜع ضرورة أن تﻘون اﻙﻜﻢام اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ذات بعد

اﻙتعﻚﻨﻜﻨة اﻙﻜراد تحﻖﻨﻖﻢا.

وظﻨﻓﻧ ﻙدى اﻙتالﻜﻨذ ،باإلضاﻒة إﻙﻥ ضرورة ﻜشارﻘة اﻙتالﻜﻨذ ﻒﻧ

 -تﻞوع األﻞشطة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ،ﻙﻘﻧ تتاح اﻙﻓرصة ﻙﻜﻜارسة ﻜﻢارات

بﻞاء ﻡذﻟ اﻙﻜﻢام( .ﻘأن ﻨحدد األسئﻚة باالشتراك ﻜع اﻙﻜعﻚم،

اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻜختﻚﻓة ،ﻙتدرﻨب اﻙتالﻜﻨذ عﻚﻥ تعﻜﻨق وصﻖل اﻙﻜﻓاﻡﻨم

وﻨسعﻥ اﻙﻜعﻚم ﻙﻚحصول عﻚﻥ إﺟابات عﻞﻢا ﻒﻧ اﻙﻜوضوعات

واﻘتساب اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة اﻙﻜطﻚوب اﻙتدرﻨب عﻚﻨﻢا.

اﻙتﻧ ﻨدرسﻢا).

 -تدرﻨب اﻙتالﻜﻨذ ﻒﻧ ﻜواﻕف اﻙتعﻚم اﻙﻜختﻚﻓة عﻚﻥ ﻜﻜارسة

اﻙبعد اﻙخاﻜس :استخدام عادات عﻖﻚﻨة ﻜﻞتﺟة Productive
Habits Mind
تستﻞد اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة إﻙﻥ وﺟود ثوابت تربوﻨة ﻨﻞبﻐﻧ

اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة ﻘاستخدام اﻙﻜعﻚوﻜات اﻙسابﻖة ﻒﻧ اﻙﻜواﻕف

اﻙﺟدﻨدة ،واﻙﻜثابرة ،وعدم اﻙتﻢور واالﻞدﻒاع ﻒﻧ إصدار األحﻘام،
واتخاذ اﻙﻖ اررات ،وﻜشارﻘة اﻙزﻜالء ﻒﻧ اﻙتﻓﻘﻨر اﻙتبادﻙﻧ ،واﻙتساؤل

اﻙترﻘﻨز عﻚﻥ تﻞﻜﻨتﻢا وتحوﻨﻚﻢا اﻙﻥ سﻚوك ﻜتﻘرر وﻜﻞﻢﺞ ثابت ﻒﻧ

واالستﻓسار عن اﻙﻜعﻚوﻜات غﻨر اﻙﻜعروﻒة ﻙدﻨﻢم.

حﻨاة اﻙطالب [.[3

 -عرض ﻜواﻕف خاصة باﻙﻜتعﻚم ﻜرتبطة بطبﻨعة ﻜﺟتﻜعﻠ،

وﻕد أورد ﻜارزﻞو خطوات ﻙﻚتدرﻨس وﻒق ﻞﻜوذﺟﻠ ﻘاﻙتاﻙﻧ:

وحﻨاتﻠ ،وﻜشﻘالتﻠ اﻙدراسﻨة ،حﻨث تعتبر اﻙﻜشﻘالت االﺟتﻜاعﻨة

 -تحﻚﻨل وﻜالحظة وﻜﻞاﻕشة تﻓﻘﻨر اﻙطاﻙب وذﻙك باستعﻜال

واﻙشخصﻨة أداة ﻜﻢﻜة ﻜن األدوات األساسﻨة ﻒﻧ تﻞﻜﻨة وتعزﻨز

أسﻚوب طرح األسئﻚة اإلرشادﻨة واﻙتعزﻨزﻨة واﻙتوﻙﻨدﻨة.

اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة ،خاصة تﻚك اﻙعادات اﻙﻜرتبطة باﻙحاﺟات اﻙعاﻜة

 -تﻢﻨئة وتﻞظﻨم بﻨئة اﻙصف وبﻨئة اﻙتعﻚم بطرﻨﻖة تسﻜح بﻜشارﻘة

ﻜثل اﻙحاﺟة ﻙألﻜان واﻙتواﻒق االﺟتﻜاعﻧ.

اﻙﻜتعﻚم ﻒﻧ عﻜﻚﻨات اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻜختﻚﻓة ﻜن خالل دروس اﻙتعﻚم

 -استخدام ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو ﻜن خالل تدرﻨب اﻙﻜتعﻚم

 -تﻞظﻨم اﻙطالب ﻒﻧ صورة ﻜﺟﻜوعات صﻐﻨرة ،وتوزع عﻚﻨﻢم

األخطاء ،واالستﻖراء ،واالستﻞباط ،وتحﻚﻨل اﻙرؤﻨة ،واﻙتﺟرﻨد،

اﻙتعاوﻞﻧ.

عﻚﻥ أﻞشطة عﻖﻚﻨة ﻜختﻚﻓة ﻜثل اﻙﻜﻖارﻞة ،واﻙتصﻞﻨف ،وتحﻚﻨل

اﻙﻜسئوﻙﻨات واﻙﻜﻢام ﻜع تحدﻨد األدوار اﻙﻜختﻚﻓة ﻙﻘل عضو ﻜن

وﻘذﻙك اﻙتدرﻨب عﻚﻥ اﻙﻜﻖابﻚة بﻨن االختﻨارات اﻙبدﻨﻚة ،واﻙتﻞبؤ

أعضاء اﻙﻜﺟﻜوعة.

باﻙﻞتائﺞ واالستﻞتاج ،وترتﻨب األوﻙوﻨات.

 -إعداد أوراق اﻙعﻜل واﻙﻞشاط اﻙﻜتضﻜﻞة ألسئﻚة تﻓصﻨﻚﻨة تحﻚﻨﻚﻨة

اﻙدراسات اﻙسابﻖة

ﻙﻚﻜﻢام اﻙتﻧ ﻨﺟب أن ﻨﻖوم بﻢا اﻙﻓرد ،واﻙتﻧ تﻢدف ﻒﻧ اﻙﻞﻢاﻨة إﻙﻥ

أظﻢرت ﻞتائﺞ عدد ﻜن اﻙد ارسات اﻙسابﻖة ﻒاعﻚﻨة ﻞﻜوذج

اﻙﻘشف عن خبراتﻢم اﻙتعﻚﻨﻜﻨة وﻕدراتﻢم اﻙتﻓﻘﻨرﻨة.

ﻜازراﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ ﻜﺟال اﻙتعﻚﻨم ،وتﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر،

 -تﻖدﻨم اﻙدعم واﻙتﻐذﻨة اﻙراﺟعة واإلرشادات واﻙﻜساعدات بأسﻚوب

ﻘﻜا ﻒﻧ دراسات اﻙعراﻕﻧ []10؛ حساﻞﻨن []11؛ اﻙحصان [.]12

ﻜﻞظم ،ﻨﻘون عائدﻟ تحﻖﻨق األﻡداف بطرﻨﻖة ﻜستﻖﻚة ،وبدون

أشارت دراسة اﻙعراﻕﻧ [ ]10ﻒاعﻚﻨة األﻞشطة اﻙعﻚﻜﻨة

 -تخطﻨط ﻙﻚﻜﻢﻜة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة بطرﻨﻖة عﻚﻜﻨة ﻜﻞطﻖﻨة دﻕﻨﻖة ،حتﻥ ال

اﻙتﻓﻘﻨر ﻙدى أطﻓال ﻜرحﻚة رﻨاض األطﻓال .ﻘﻜا أﻘدت ﻞتائﺞ

تدخل ﻜباشر ﻜن اﻙﻜدرس.

اﻙﻖائﻜة عﻚﻥ ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات

ﻨحدث خﻚل ﻒﻧ اﻙﻜﻢام واﻙﻜﻢارات وخصوصا إذا ﻘاﻞت ﻜﻢام

دراسة حساﻞﻨن [ ]11ﻒاعﻚﻨة برﻞاﻜﺞ ﻜعد وﻒق ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم

ﺟدﻨدة تواﺟﻠ اﻙﻜتعﻚم ألول ﻜرة ،ﻜع تحدﻨد ﻙﻚﻘﻨﻓﻨة اﻙتﻧ سوف

ﻨﻖدم بﻢا اﻙﻜعﻚم اﻙﻜساعدة عﻞد طﻚبﻢا [.[25

ﻒﻧ تﻞﻜﻨة اﻙﻜﻓاﻡﻨم اﻙﻓﻨزﻨائﻨة ،وﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻜرﻘب ،واالتﺟاﻟ

ﻞحو تعﻚم اﻙﻓﻨزﻨاء ﻙدى طالب اﻙصف األول ﻜن اﻙﻜرحﻚة اﻙثاﻞوﻨة،

وﻜن خالل اﻙعرض اﻙسابق ﻙﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻨﻜﻘن

ﻘﻜا تتﻓق ﻜع ﻞتائﺞ اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻞتائﺞ دراسة اﻙحصان []12
واﻙتﻧ أﻘدت ﻒاعﻚﻨة ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر

تحدﻨد األسس اﻙتﻧ ﻨﻖوم عﻚﻨﻢا تﻞظﻨم وتدرﻨس اﻙﻜحتوى اﻙتعﻚﻨﻜﻧ

واالستﻨعاب اﻙﻜﻓاﻡﻨﻜﻥ ﻒﻧ اﻙعﻚوم ،واإلدراﻘات ﻞحو اﻙبﻨئة اﻙصﻓﻨة

وﻒﻖًا ﻙﻢذا اﻙﻞﻜوذج ﻒﻨﻜا ﻨﻚﻧ:
 -عرض اﻙﻜﻓاﻡﻨم واألﻒﻘار اﻙرئﻨسﻨة ﻙﻚﻜوضوع ﻒﻧ اﻙبداﻨة ﻒﻧ

ﻙدى تالﻜﻨذ اﻙصف اﻙﻜرحﻚة االبتدائﻨة.

بﻨﻞﻜا أشارت ﻞتائﺞ دوﺟاري [ ]30إﻙﻥ عدم وﺟود ﻒروق

صورة خرائط ﻜعرﻒﻨة أو ﻜخططات ﻡرﻜﻨة ،أو صور ،أو رسوم،

داﻙة بﻨن تحصﻨل طالب اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙضابطة واﻙتﺟرﻨبﻨة،

بحﻨث تبرز ﻡذﻟ األﻒﻘار واﻙﻜﻓاﻡﻨم بوضوح.

وأشارت دراسة تارﻙﻨتون [ ]31إﻙﻥ أﻞﻠ ﻒﻧ بعض اﻙحاالت ﻙم تﻘن

 صﻨاغة ﻜﻢام تعﻚﻨﻜﻨة وأﻞشطة تعﻚﻨﻜﻨة تﻖوم عﻚﻥ تأﻘﻨد إﻨﺟابﻨة108

اﻙتعﻚم واألسس اﻙتﻧ ﻨﻖوم عﻚﻨﻢا تﻞظﻨم وتدرﻨس اﻙﻜحتوى اﻙتعﻚﻨﻜﻧ

إحصائﻨا بﻨن اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙضابطة واﻙتﺟرﻨبﻨة،
ﻡﻞاك ﻒروق داﻙة
ً
ﻘﻜا أوضحت دراسة أبثورب [ ]32أن اﻙﻜعﻚﻜﻨن ال ﻨتﺟاوزون
عادة اﻙبعد األول عﻞد اﻙتخطﻨط ﻙﻚدرس ،وبشﻘل أﻕل بعض

وﻒﻖاً ﻙﻢذا اﻙﻞﻜوذج .ثم صﻨاغة تصور ﻜﻖترح ﻙتطوﻨر اﻙوحدة

اﻙتعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج أبعاد

ﻜﻢارات اﻙبعد اﻙخاﻜس ،وباﻙتاﻙﻧ ﻒإن ﻡﻞاك تضارباً ﻒﻧ ﻞتائﺞ

اﻙتعﻚم.

اﻙدراسات حول ﻒاعﻚﻨة اﻙﻞﻜوذج ،ﻒاﻙﻜﻨدان بحاﺟة إﻙﻥ ﻜزﻨد ﻜن

اﻙﻜﻞﻢﺞ شبﻠ اﻙتﺟرﻨبﻧ :ﻙﻜا ﻘان ﻜن أﻡداف اﻙبحث اﻙحاﻙﻧ ﻕﻨاس

عﻚﻥ استخدام أبعادﻟ إذا ﻜا ثبتت ﺟدواﻟ.

تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ﻒﻧ

اﻙتعﻖﻨب عﻚﻥ اﻙدراسات اﻙسابﻖة:

ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ،ﻒﻖد اﻕتضت ﻡذﻟ اﻙدراسة أن ﻨتم

ﻒاعﻚﻨة اﻙوحدة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة اﻙﻜطورة ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ

اﻙدراسات اﻙتﻧ تدعم اﻙﻞﻜوذج أو تدحضﻠ ،ﻜع تدرﻨب اﻙﻜعﻚﻜﻨن

استخدام اﻙﻜﻞﻢﺞ شبﻠ اﻙتﺟرﻨبﻧ ﻙﻖﻨاس ﻒاعﻚﻨة اﻙﻜتﻐﻨر اﻙﻜستﻖل

تتﻓق اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة ﻜع تﻚك اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ تﻖدﻨر

أﻡﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر وعدﻟ اﻙﻜتﻐﻨر اﻙرئﻨس ﻒﻧ اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة .إال أﻞﻢا

وأثرﻟ عﻚﻥ اﻙﻜتﻐﻨر اﻙتابع.

تتﻜﻨز ﻒﻧ دراسة ﻒاعﻚﻨة تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات

اﻙتصﻜﻨم شبﻠ اﻙتﺟرﻨبﻧ ﻙﻚدراسة :اعتﻜدت اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة عﻚﻥ

االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض

احدى تصﻜﻨﻜات اﻙﻜﻞﻢﺞ شبﻠ اﻙتﺟرﻨبﻧ ،وﻡو اﻙتصﻜﻨم اﻙتﺟرﻨبﻧ

ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة.

اﻙﻜعروف بتصﻜﻨم اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة غﻨر اﻙﻜتﻘاﻒئة [.[33

 -ساعدت اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ تﻘوﻨن تصور شاﻜل ﻙدى

عشوائﻨة ﻜن اﻙﻜستوى اﻙثاﻞﻧ باﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ،بحﻨث تﻜثل

اﻙباحثة عن تطبﻨﻖات اﻙﻞﻜوذج اﻙﻜختﻚﻓة ،وأوﺟﻠ استخداﻜﻢا ،وأثر

احداﻡﻜا اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة اﻙتﻧ ﻨتم تطبﻨق اﻙوحدة اﻙﻜطورة ﻒﻧ

ﻡذا االستخدام عﻚﻥ أﻒراد اﻙعﻨﻞات وتطوﻨر اﻙعﻜﻚﻨة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة
اﻙتعﻚُّﻜﻨة.

تدرﻨسﻢا ﻙﻚﻜﻖرر ،وتﻜثل األخرى اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة اﻙتﻧ ﻨتم
تدرﻨسﻢا باﻙطرق اﻙﻜعتادة .وتم تطبﻨق ﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر

ﻙﻚﻞﻜوذج واختﻨار األﻞسب ﻜﻞﻢا ﻙﻚدراسة اﻙحاﻙﻨة.

ﻙﻚتأﻘد ﻜن تﻘاﻒؤ اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن ،ثم تم اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ﻙﻚﻜﻖﻨاس

 -ساعدت اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ تﻘوﻨن تصور شاﻜل ﻙدى

عﻚﻥ اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن (اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة) بعد اﻞتﻢاء تﺟربة

اﻙباحثة ﻒﻧ ﻘﻨﻓﻨة بﻞاء أدوات اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة واختﻨار اﻙعﻨﻞات

اﻙدراسة.

حﻨث تم اختﻨار شعبتﻨن ﻙﻜﻖرر (ﻜﻢارات االتصال) بطرﻨﻖة

أوﺟﻠ استﻓادة اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة ﻜن اﻙدراسات اﻙسابﻖة:

اإلبداعﻧ عﻚﻥ اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة ﻕبﻚﻨاً ،وذﻙك

 -أسﻢﻜت اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ اﻙتعرف عﻚﻥ آﻙﻨات اﻙتطبﻨق

اﻙﻜﻞاسبة.

ب .عينة الدراسة

 استﻓادت اﻙباحثة ﻜن اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ تدعﻨم اإلطاراﻙﻞظري ﻙﻚدراسة اﻙحاﻙﻨة.

تأﻙف ﻜﺟتﻜع اﻙدراسة األصﻚﻧ ﻜن ﺟﻜﻨع طاﻙبات اﻙسﻞة

اﻙتحضﻨرﻨة بﺟاﻜعة األﻜﻨر سطام بن عبد اﻙعزﻨز .بﻨﻞﻜا تﻘوﻞت

 -ساعدت اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ اختﻨار ﻜﻞﻢﺟﻨة ﻜالئﻜة ﻙﻚدراسة

عﻨﻞة اﻙدراسة ﻜن ﻜﺟﻜوعة عشوائﻨة ﻜن طاﻙبات اﻙبرﻞاﻜﺞ اﻙالتﻧ

اﻙحاﻙﻨة اﻙﻜﻞاسبة ﻙﻢا.

ﻨﻜثﻚن اﻙﻜستوى اﻙثاﻞﻧ باﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ،حﻨث تم اختﻨار

 -ساعدت اﻙدراسات اﻙسابﻖة ﻒﻧ ﻜعرﻒة أﻞسب األساﻙﻨب

شعبتﻨن ﻜن اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة بﺟاﻜعة األﻜﻨر سطام بطرﻨﻖة

اإلحصائﻨة الستﻖراء ﻞتائﺞ اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة وﻜﻖارﻞتﻢا بﻞتائﺞ
اﻙدراسات األخرى.

عشوائﻨة بسﻨطة ،بحﻨث تﻜثل احداﻡﻜا اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة،

واألخرى اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة .وذﻙك بسحب أرﻕام اﻙشعبتﻨن

 -ﻜﻖارﻞة ﻞتائﺞ اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة بﻞتائﺞ اﻙدراسات اﻙسابﻖة وتحدﻨد

بطرﻨﻖة اﻙﻖرعة ،ثم تعﻨﻨن احدى اﻙشعبتﻨن اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة،

أوﺟﻠ اﻙتشابﻠ واالختالف ﻜعﻢا.
أ .منهج الدراسة

واألخرى اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة بشﻘل عشوائﻧ .وﻕد بﻚغ عدد أﻒراد
عﻨﻞة اﻙدراسة  50طاﻙبة ،بحﻨث تضم ﻘل ﻜﺟﻜوعة  25طاﻙبة.

 .4الطريقة واإلجراءات

ج .أدوات الدراسة

ﻕاﻜت اﻙباحثة ﻒﻧ ضوء ﻜراﺟعة اﻙدراسات اﻙسابﻖة واألدبﻨات

وظﻓت اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة ﺍﻙﻜﻞﻢﺞ ﺍﻙوصﻓﻧ ﺍﻙتحﻚﻨﻚﻧ ﻣﺍﻙﻜﻞﻢﺞ شبﻠ

ذات اﻙعالﻕة بﻜوضوع اﻙدراسة ،وخبرتﻢا اﻙعﻜﻚﻨة ﻒﻧ تدرﻨس ﻜﻖرر

اﻙتﺟرﻨبﻧ ﻘﻜا ﻨتضح ﻜﻜا ﻨﻚﻧ:

ﻜﻢارات االتصال بإعداد األداة اﻙتاﻙﻨة:

اﻙﻜﻞﻢﺞ اﻙوصﻓﻧ اﻙتحﻚﻨﻚﻧ :وذﻙك ﻙتحدﻨد خص ـائ ـص ﻞﻜـ ـوذج أبعـاد
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 -ﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ اﻙذي تم تطبﻨﻖﻠ ﻕبﻚﻨاً وبعدﻨاً

12

2016

ﻨتﻞاسب ﻜع ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو ،حﻨث تضﻜن ﻘل درس
باﻙوحدة ﻜا ﻨﻚﻧ:

عﻚﻥ اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن (اﻙضابطة واﻙتﺟرﻨبﻨة) ،وتم إعدادﻟ ﻜن ﻕبل
اﻙباحثة .وﻕد تم اﻙتحﻖق ﻜن صدق اﻙﻜﻖﻨاس ﻜن خالل عرضﻠ ﻒﻧ

 -أﻡداف تﻓصﻨﻚﻨة ﻙﻘل ﻜوضوع ترﻘز عﻚﻥ تﻞﻜﻨة االتﺟاﻡات

أساتذة اﻙﺟاﻜعات ،بﻢدف تحﻘﻨﻜﻠ وﻜعرﻒة ﻜدى ﻜالءﻜتﻠ ﻙألﻡداف

وتﻘاﻜﻚﻢا ،واستخدام اﻙﻜعرﻒة بشﻘل ذي ﻜعﻞﻥ ،واستخدام عادات

اﻙتﻧ ﻨﻖﻨسﻢا ،إضاﻒة إﻙﻥ اﻙصحة اﻙعﻚﻜﻨة ،وذﻙك ﻜن خالل

اﻙعﻖل اﻙﻜﻞتﺟة.

استباﻞة أعدت ﻙﻢذا اﻙﻐرض ،إلﺟراء اﻙتعدﻨالت اﻙﻜطﻚوبة عﻚﻨﻠ.

 -ﻜﻞظﻜات ﻜتﻖدﻜة ﻜتعددة ﻒﻧ صورة ﻜخططات تﻞظﻨﻜﻨة

اﻙتعدﻨالت .وبعد اﻙتحﻖق ﻜن صدق اﻙﻜﻖﻨاس ،ﻕاﻜت اﻙباحثة

اﻙطاﻙبات .بحﻨث ﻨتم عﺭﺽ ﺍﻙصﻣﺭ ﻣﺍﻙﺭسﻣﻛ ﻣﺍﻙخﺭﺍئﻁ

بتطبﻨﻖﻠ عﻚﻥ ( )30ثالثﻨن طاﻙبة ،تم اختﻨارﻡن عشوائﻨاً ،بحﻨث

ﺍﻙﻜﻓاﻡﻜﻨة ﺍﻙﻜﺭتبﻁة باﻙﻜﻢاﻛ ﺍﻙتعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ بﺩﺍﻨة ﺍﻙﺩﺭﺱ ﻜع تحﺩﻨﺩ

واالدراﻘات اإلﻨﺟابﻨة عن اﻙتعﻚم ،واﻘتساب اﻙﻜعرﻒة وتوسﻨعﻢا

صورتﻠ األوﻙﻨة عﻚﻥ ﻜﺟﻜوعة ﻜن اﻙﻜحﻘﻜﻨن اﻙﻜتخصصﻨن ﻜن

ﻙعﻞصر اﻙﻜعرﻒة اﻙﻜتضﻜﻞة ﻒﻧ ﻘل درس ،وأسئﻚة ﻜثﻨرة ألذﻡان

واتﻓق رأي اﻙﻜحﻘﻜﻨن عﻚﻥ صالحﻨة اﻙﻜﻖﻨاس بعد إﺟراء بعض

األﻒﻘار ﺍﻙعاﻜة واألﻒﻘار ﺍﻙﻓﺭعﻨة ﻙﻚﺩﺭﺱ ،وﻘذﻙﻗ تﻣﺟﻨﻠ ﻜﺟﻜﻣعة

ﻨﻞتﻜون إﻙﻥ ﻜﺟتﻜع اﻙدراسة وﻙﻨسوا ﻜن أﻒراد عﻨﻞة اﻙدراسة

ﻜﻝ ﺍألسئﻚة ﺍالستﻖصائﻨة ﺍﻙتﻧ تتﻁﻚﺏ ﻜﻝ ﺍﻙطاﻙبات ﻒﻨﻜا بعﺩ

األساسﻨة ،واﻙتأﻘد ﻜن ﻜدى وضوح ﻜﻓردات اﻙﻜﻖﻨاس واﻙزﻜن

اﻙﻜﻞاسب ﻙتطبﻨﻖﻠ .حﻨث تبﻨن وضوح تعﻚﻨﻜات اﻙﻜﻖﻨاس ووضوح

ﺍﻙﻖﻨاﻛ بأﻞشﻁة استﻘشاﻒﻨة ﻒﻧ صﻣﺭﺓ ﻜﺟﻜﻣعاﺕ تعاﻣﻞﻨة.

اﻙعبارات ،ﻘﻜا تم اﻙﻘشف عن االتساق اﻙداخﻚﻧ ﻙﻚﻜﻖﻨاس ﻜن

 -ﻜﻢام تعﻚﻨﻜﻨة الﻘتساب اﻙﻜعرﻒة وتعﻜﻨﻖﻢا وذﻙك باستﻖراء اﻙﻞتائﺞ

خالل اﻙتأﻘد ﻜن ترابط اﻙعبارات باﻙدرﺟة اﻙﻘﻚﻨة ﻙﻚﻜﻖﻨاس ،تم ﻕﻨاس

ﻒﻧ ضوء اﻙحﻖائق اﻙﻜﻖدﻜة ﻜن خالل اإلﺟابة عن تساؤالت

االتساق اﻙداخﻚﻧ ﻙﻠ بحساب ﻜعاﻜالت االرتباط بﻨن ﻘل عبارة

تساعدﻡم ﻒﻧ تحﻖﻨق ذﻙك .حﻨث ﻨتم تﻣﺟﻨﻠ ﺍﻙطاﻙبات ﻙتﻞﻓﻨﺫ

اﻙداخﻚﻧ ﻙعبارات اﻙﻜﻖﻨاس ﻜن خالل ﻜعاﻜالت االرتباط ذات

ﺍﻙعﻖﻚﻨة ﻜثل ﺍﻙﻜﻖاﺭﻞة ،وﺍﻙتصﻞﻨﻑ ،وﺍالستﻖﺭاء ،وﺍالستﻞباﻁ،

اﻙﻖﻨﻜة اﻙﻜرتﻓعة.

وﺍﻙترﻘﻨب ،وﺍﻙتحﻚﻨل ،وﺍﻙتﻖﻣﻨﻛ ،باإلضاﻒة ﺇﻙﻥ ﻜﻜاﺭسة ﻜﻢاﺭﺍﺕ

ﺍﻙﻜﻢاﻛ ﺍﻙتعﻚﻨﻜﻨة ﻣﺍﻙتﻧ تتﻁﻚﺏ ﻜﻞﻢﻛ ﺍﻙﻖﻨاﻛ باﻙعﺩﻨﺩ ﻜﻝ األﻞشطة

ﻜن عبارات اﻙﻜﻖﻨاس واﻙدرﺟة اﻙﻘﻚﻨة ﻙﻠ .وﻕد اتضح ﻜدى االتساق

ﺍﻙﺩﺭﺍسة ﺍﻙتﺟﺭﻨبﻨة (اﻙﻜالحظة ،واﻙتﻓسﻨر ،واإلستﻞتاج) ،ﻣﻜﻝ

وﻙﻚتأﻘد ﻜن ثبات اﻙﻜﻖﻨاس استخدﻜت اﻙباحثة طرﻨﻖة أﻙﻓا

ﻘروﻞباخ ،وﻕد بﻚﻐت ﻕﻨﻜة أﻙﻓا ﻙﻚﻜﻖﻨاس ( )0.86وﻡﻧ ﻞسبة

خالﻙﻢا تتوصل ﺍﻙطاﻙبات ﺇﻙﻥ ﻘاﻒة ﺍﻙﻜعﻚﻣﻜاﺕ ﻣﺍﻙﻜعاﺭﻑ

ﻜرتﻓعة حﻨث ﻘاﻞت أعﻚﻥ ﻜن ( )0.7ﻜﻜا ﻨدل عﻚﻥ أن اﻙﻜﻖﻨاس

ﺍﻙﻜتضﻜﻞة ﻒﻧ ﺍﻙﻜﻢاﻛ اﻙتعﻚﻨﻜﻨة .ﻣﻡﺫﻟ ﺍﻙﻜﺭحﻚة تسﻢﻛ وبشﻘل

ﻨتصف بدرﺟة عاﻙﻨة ﻜن اﻙثبات وﻨﺟعﻚﻠ صاﻙحاً ﻙﻚتطبﻨق عﻚﻥ

ﻘبﻨر ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢاﺭﺍﺕ اﻙتﻓﻘﻨر ﻜﻜا ﻨساﻡﻛ ﻒﻧ اﻘتساب ﺍﻙﻜعﺭﻒة
ﻣتحﻖﻨﻔ اﻙتﻘاﻜل ﻜﻝ خالل ﺍﻙتﻣصل ﺇﻙﻥ ﺍﻙﻜعﺭﻒة ﺍﻙﺟﺩﻨﺩﺓ

عﻨﻞة اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة.

ﻣتعﻜﻨﻖﻢا ﻣصﻖﻚﻢا.

ﻜراحل اﻙدراسة اإلﺟرائﻨة:

 -2إعداد دﻙﻨل ارشادي ﻨشتﻜل عﻚﻥ األﻡداف ﻙﻚوحدة وتوضﻨح

أوالً :ﻜرحﻚة اإلعداد ﻙﻚتﺟربة :ﻜرت عﻜﻚﻨة اإلعداد إلﺟراء تﺟربة

ﻩﻙﻨة تطبﻨق ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ ﻜﻜارسة تدرﻨس

اﻙدراسة بعدد ﻜن اإلﺟراءات ،وﻒﻨﻜا ﻨﻚﻧ عرض ﻙﻢذﻟ اﻙﻜرحﻚة

باﻙتﻓصﻨل:

وتﻖوﻨم اﻙوحدة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة بحﻨث ﻨتم اﻙتاﻙﻧ:

أ -ﻕاﻜت اﻙباحثة بﻜراﺟعة اﻙدراسات اﻙسابﻖة واألدبﻨات ذات

 -تﻖسﻨم اﻙطاﻙبات إﻙﻥ ﻜﺟﻜوعات تعاوﻞﻨة غﻨر ﻜتﺟاﻞسة ﻜن

وﻜا ﻨتعﻚق بﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو بشﻘل خاص ،وذﻙك

ﻙذﻙك.

بﻐرض تحﻚﻨﻚﻢا واالستﻓادة ﻜﻞﻢا ﻒﻧ إعداد اإلطار اﻙﻞظري وأدوات

 -تحﺩﻨﺩ ﺍألﺩﻣار ﻙﻘل ﻜﺟﻜﻣعة وﻙﻘل طاﻙبة ﺩﺍخل ﺍﻙﻜﺟﻜﻣعة

اﻙدراسة ،وتوظﻨﻓﻢا ﻒﻧ ﻜعاﻙﺟة ﻜشﻘﻚة واﺟراءات اﻙدراسة.

ﺍﻙﻣﺍحﺩﺓ ﻜع ﻜﺭﺍعاﺓ تﻐﻨﻨﺭ ﺍألﺩﻣﺍﺭ ﻒﻧ ﻘل درس ﻜع ﺍﻙتأﻘﻨد عﻚﻥ

حﻨث اﻙتحصﻨل واﻙذﻘاءات اﻙﻜتعددة وتطبﻨق اﻙﻜﻖاﻨﻨس اﻙالزﻜة

اﻙصﻚة بﻜوضوع استراتﻨﺟﻨات تﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ بشﻘل عام،

ب -ﻕاﻜت اﻙباحثة بتحﻚﻨل ﻜحتوى ﻜﻖرر (ﻜﻢارات االتصال)

ضﺭﻣﺭﺓ ﺍﻙتﻓاعل ﻣﺍﻙتعاﻣﻝ بﻨﻝ ﺃﻒﺭﺍﺩ ﺍﻙﻜﺟﻜﻣعة.

واختﻨار وحدة "االتصال ﻜع اﻩخرﻨن" ﻜن اﻙﻜﻖرر ﻙتطوﻨرﻡا ﻣﻒﻖاً

 -تﻣﺟﻨﻠ ﺍﻙطاﻙبات ﻙتتبع ﺍﻙﻜﻓاﻡﻨﻛ ﺍﻙﻣﺍﺭﺩﺓ ﻒﻧ خﺭﻨﻁة ﺍﻙﻜﻓاﻡﻨﻛ

ﻙﻞﻜﻣﺫﺝ ﻜاﺭﺯﺍﻞﻣ ألبعاﺩ ﺍﻙتعﻚﻛ وذﻙك باتباع األسس اﻙتاﻙﻨة:

ﺍﻙﻜعﺭﻣضة عﻚﻨﻢﻛ ﻒﻧ ﻜﻖﺩﻜة ﻘل ﺩﺭﺱ ،ﻣﺩﺭﺍسة ﺍﻙﺭﻣﺍبﻁ ﻒﻨﻜا

 -1إعـ ـادة تـﻞـظـﻨـ ـم ﻜـحـتـ ـوى اﻙ ـوح ـدة وصـﻨـاغـ ـة ﻜ ـوضـوعـاتﻢـ ـا بـﻜـا

بﻨﻞﻢا ،حﻨﺙ تﺅﺩﻦ ﻡﺫﻟ ﺍﻙخﻁﻣﺓ ﺇﻙﻥ تحﺩﻨﺩ ﺍﻙعﻞاصﺭ ﺍﻙﻜﺭﺍﺩ
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ﻜعﺭﻒتﻢا ﻣﺍﻙعالﻕاﺕ ﺍﻙتﻧ تﺭبﻁﻢا ببعضﻢا ﺍﻙبعﺽ ،حﻨﺙ تستطﻨع

اﻙتﻢﻨئة واالستعداد ﻙتطبﻨق اﻙتﺟربة ﻜن خالل اﻙتاﻙﻧ:

اﻙطاﻙبة ﺭبﻁﻢا بﻜا ﻙﺩﻨﻡا ﻜﻝ ﻜعﻚﻣﻜاﺕ سابﻖة ،ﻣﺍالستﻞتاﺝ ﻜﻝ

 -ﻕاﻜت اﻙباحثة باختﻨار شعبتﻨن ﻜن اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة بﺟاﻜعة

ﻡﺫﻟ ﺍﻙخﻁﻣﺓ اﻙﻜعﻚوﻜات ﺍﻙتﻧ سﻣﻑ ﻨتﻛ ﺍﻙترﻘﻨز عﻚﻨﻢا ﻒﻧ

األﻜﻨر سطام بن عبد اﻙعزﻨز بطرﻨﻖة عشوائﻨة بسﻨطة (باﻙﻖرعة)،

ﺍﻙﺩﺭﺱ ﺍﻙحاﻙﻧ.

بحﻨث تﻜثل احداﻡﻜا اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة ،واألخرى اﻙﻜﺟﻜوعة

 -تﻣﺟﻨﻠ ﺍﻙطاﻙبات ﻙﻚﺭبﻁ بﻨﻝ ﺍﻙتعﻚﻛ ﺍﻙﺟﺩﻨﺩ ﻣﺍﻙتعﻚﻛ ﺍﻙسابﻔ

اﻙضابطة .وﻕد بﻚغ عدد أﻒراد عﻨﻞة اﻙدراسة  50طاﻙبة ،بحﻨث

بﻜا ﻨساعﺩ عﻚﻥ أﻝ ﻨﺟعل ﺍﻙﻜعﺭﻒة ﺫﺍﺕ ﻜعﻞﻥ ﻜﻝ خالل

 -ﻕاﻜت اﻙباحثة بضبط ﻜتﻐﻨرات اﻙدراسة ﻒﻧ ﻡذﻟ اﻙﻜرحﻚة ﻜن

ﺍستخﺩﺍﻛ أسئﻚة ﻜثل:

خالل اﻙتاﻙﻧ:

تضم ﻘل ﻜﺟﻜوعة  25طاﻙبة.

بﻁﺭﻔ ﺫﺍﺕ ﻜعﻞﻥ ،تﻜﻘن ﺍﻙعﻖل ﻜﻝ ﺍستﻨعابﻢا عﻚﻥ ﻞحﻣ سﻚﻨﻛ،

ﻙزﻨادة تﻘاﻒؤ طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة،

ﻜا عالﻕة ﻡﺫﺍ ﺍﻙﻜﻣضﻣﻉ باﻙﻜﻣضﻣﻉ ﺍﻙسابﻔ؟

ﻘﻨف ﻨﻜﻜﻝ ﺍالستﻓاﺩﺓ ﻜﻝ ﺩﺭﺍسة ﻡﺫﺍ ﺍﻙﻜﻣضﻣﻉ؟

ﻕاﻜت اﻙباحثة باإلضاﻒة إﻙﻥ اﻙعشوائﻨة ﻒﻧ اﻙتعﻨﻨن-وﻡﻧ إحدى

 -ﻜﻞاﻕشة ﺍﻙﻜﺟﻜﻣعاﺕ ﻒﻧ ﺍﻙﻞتائﺞ ﺍﻙتﻧ تم ﺍﻙتﻣصل ﺇﻙﻨﻢا ،ﻜع

أﻡم طرق اﻙتحﻘم ﻒﻧ اﻙﻜتﻐﻨرات اﻙخارﺟﻨة-بضبط أﻡم اﻙﻜتﻐﻨرات

ضﺭﻣﺭﺓ ﺍﻙتأﻘد عﻚﻥ ﺃﻡﻜﻨة ﺍﻙتثبﺕ ﻜﻝ صحة ﺍﻙﻞتائﺞ ﻜﺭﺓ

اﻙخارﺟﻨة اﻙتﻧ توﻕعت اﻙباحثة أن تؤثر عﻚﻥ ﻞتائﺞ اﻙدراسة ،وﻕد

ﺃخﺭﻤ.

تضﻜﻞت (اﻙعﻜر اﻙزﻜﻞﻧ  -اﻙتحصﻨل اﻙسابق باﻙﻜﻖرر) وتم

 -تﻖﺩﻨﻛ ﻜﻚخﺹ ﻜﻣﺟﺯ ألﻡﻛ ﺍألﻒﻜاﺭ ﺍﻙﻜتضﻜﻞة باﻙﺩﺭﺱ ﻜع

ضبطﻢا ﻜن خالل تطبﻨق استباﻞة عن اﻙﻜعﻚوﻜات اﻙشخصﻨة

ﺭبﻁ ﺍألﻒﻜاﺭ ببعﺽ.

ﻙﻚطاﻙبات وتطبﻨق ﻜﻖﻨاس اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻕبﻚﻨاً.

 تﻖﺩﻨﻛ ﻜﺟﻜﻣعة ﻜﻝ ﺍألسئﻚة ﺍﻙﻜثﻨﺭﺓ ﻙﻚتﻓﻘﻨر ﺍﻙﻖﻨاﻛ باالستﻖصاءﺍﻙتﻞبﺅﻦ وابتﻘار أﻒﻘار ﺟﺩﻨﺩﺓ غﻨﺭ ﻜأﻙﻣﻒة.

ثاﻙثاً – ﻜرحﻚة تطبﻨق اﻙتﺟربة:

تشﻜل إﺟراءات تطبﻨق اﻙتﺟربة اﻙخطوات اﻙتاﻙﻨة:

 -ﻜﻞاﻕشة ﻘل ﺍﻙﻜﺟﻜﻣعاﺕ ﻒﻧ األﻒﻘار ﺍالبداعﻨة ﺍﻙتﻧ ﺍﻕتﺭحتﻢا

 -1اﻙتطبﻨق اﻙﻖبﻚﻧ ألداة اﻙدراسة (ﻜﻖﻨاس اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ) عﻚﻥ

ﻘل ﺍﻙﻜﺟﻜﻣعاﺕ عﻚﻥ ﻜﻜاﺭسة ﻜﻢاﺭﺍﺕ اﻙتﻓﻘﻨر ﺍﻙﻜختﻚﻓة

تم إﺟراء اﻙتطبﻨق اﻙﻖبﻚﻧ ﻙﻜﻖﻨاس اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ عﻚﻥ

اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة:

ﻣتﻜﻨﻨﺯ اإلبتﻘاري ﻜﻝ ﺍألﻒﻜاﺭ ﺍﻙﻜأﻙﻣﻒة ﻜع ﺍالستﻜﺭﺍﺭ ﻣتشﺟﻨع
ﻙﻚتﻣصل ﺇﻙﻥ األﻒﻘار ﺍﻙﺟﺩﻨﺩﺓ.

ﺟﻜﻨع أﻒراد اﻙعﻨﻞة ﻒﻧ ﻘﻚتا اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة،

ج -تم إعداد ﻜﻖﻨاس اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وﻕﻨاس صدﻕﻠ وثباتﻠ

وذﻙك ﻙﻚﻘشف عن تﻘاﻒؤ أﻒراد اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة.

د -تم إعداد دﻙﻨل ﻙﻚطاﻙب واﻙﻜعﻚم ﻙتوضﻨح خطوات تﻞاول
اﻙدروس .وبعد االﻞتﻢاء ﻜن االعداد ﻙتدرﻨس اﻙﻜﻖرر ،تم تﺟرﻨب

اﻙتصحﻨح اﻙﻜعتﻜد ،ثم ﻜعاﻙﺟتﻢا إحصائﻨاً باستخدام اختبار (ت)
ﻙدالﻙة اﻙﻓروق بﻨن ﻜﺟﻜوعتﻨن ﻜستﻖﻚتﻨن ﻙﻚتعرف عﻚﻥ اﻙﻓروق بﻨن

اﻙتدرﻨس باستخدام ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم عﻚﻥ عﻨﻞة استطالعﻨة ﻜن

ﻜتوسط اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة وﻜتوسط اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة،

بعدﻡا ﻕاﻜت اﻙباحثة بﺟﻜع إﺟابات اﻙطاﻙبات وتﻓرﻨﻐﻢا حسب سﻚم

واﺟراء اﻙتعدﻨالت اﻙالزﻜة.

طاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة وتﻖوﻨم اﻙتﺟربة وﻜستوى تﻓاعل

وﻨوضح ﺟدول ( )1اﻙﻜتوسط اﻙحسابﻧ وﻕﻨﻜة "ت" ودالالتﻢا

اﻙطاﻙبات ﻜع تطبﻨﻖات اﻙﻞﻜوذج وادراج اﻙتعدﻨالت اﻙالزﻜة.

اإلحصائﻨة بﻨن اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة ﻒﻧ اﻙتطبﻨق

ثاﻞﻨاً – ﻜ ـرحﻚ ـة ﻜ ـا ﻕب ـل اﻙتطبﻨ ـق ﻙﻚتﺟرب ـة :وتضﻜﻞت ﻡذﻟ اﻙﻜرحﻚة

اﻙﻖبﻚﻧ ﻙﻚﻜﻖﻨاس:

جدول 1

اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي لممقياس
نوع التطبيق
ﻕبﻚﻧ

المجموعة التجريبية ن =( )25المجموعة الضابطة ن = ()25
م

ع

م

ع

21.98

5.436

22.96

4.712

درجات الحرية
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قيمة (ت)
0.890

القيمة االحتمالية
0.378

غﻨر دال

ﻨتضح ﻜن اﻙﺟدول اﻙسابق أن ﻕﻨﻜة "ت" تساوي ()0.890

عدم وﺟود ﻒروق ذات دالﻙة إحصائﻨة بﻨن ﻜتوسط درﺟات

االحتﻜاﻙﻨة تساوي ( )0.378وﻡﻧ أﻘبر ﻜن  ،0.05ﻜﻜا ﻨعﻞﻧ

اﻙتطبﻨق اﻙﻖبﻚﻧ ،وﻡذا ﻨدل عﻚﻥ أن ﻡﻞاك تﻘاﻒؤ بﻨن اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن.

اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة وﻜتوسط درﺟات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة ﻒﻧ

وﻡﻧ أﻕل ﻜن ﻕﻨﻜة "ت" اﻙﺟدوﻙﻨة واﻙتﻧ تساوي ( ،)2.03واﻙﻖﻨﻜة
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وبذﻙك تم اﻙتحﻖق ﻜن تﻘاﻒؤ ﻜﺟﻜوعتﻧ اﻙدراسة ﻕبل اﻙبدء بتطبﻨق
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وتتعﻚق ﻡذﻟ اﻙﻞتائﺞ بسؤال اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة اﻙذي ﻨﻞص عﻚﻥ

اﻙدراسة.

ﻜا ﻨﻚﻧ" :ﻜا ﻒاعﻚﻨة تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات

 -2تدرﻨس اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة:

تم تدرﻨس طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة ﻜن خالل اتباع

االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض

خطوات اﻙتدرﻨس ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو .بﻨﻞﻜا تم

ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة؟"

وﻙإلﺟابة عﻚﻥ سؤال اﻙدراسة ،ﻕاﻜت اﻙباحثة باختبار ﻒرض

تدرﻨس ﻞﻓس اﻙﻜوضوعات ﻜن ﻜﻖرر (ﻜﻢارات االتصال) تبعاً

اﻙدراسة ،واﻙذي ﻨﻞص عﻚﻥ ﻜا ﻨﻚﻧ" :ال توﺟد ﻒروق ذات دالﻙة

ﻙﻚطرﻨﻖة اﻙسائدة داخل اﻙﻖاعات اﻙدراسﻨة .وذﻙك ﻜن خالل اتباع

اﻙوحدة اﻙﻜﻖررة وتﻞاوﻙﻢا باستراتﻨﺟﻨات تدرﻨسﻨة ﻜتعددة ﻜثل:

إحصائﻨة عﻞد ﻜستوى ( )0.05بﻨن ﻜتوسطﻧ درﺟات طاﻙبات

اإلﻙﻖاء – اﻙﻜﻞاﻕشة – اﻙعرض.

اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة (اﻙتﻧ درست ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ

ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو) ودرﺟات طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة

 -3اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ألدوات اﻙدراسة:

(اﻙتﻧ درست اﻙﻜﻖرر باﻙتعﻚﻨم اﻙتﻖﻚﻨدي) ﻒﻧ اﻙتطبﻨق اﻙبعدي

تم اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ألداة اﻙدراسة (ﻜﻖﻨاس اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ)

ﻙﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ".

بعد االﻞتﻢاء ﻜن تدرﻨس اﻙﻜﺟﻜوعتﻨن اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙضابطة ،وذﻙك
ﻙﻚتحﻖق ﻜن صحة ﻒرض اﻙدراسة.

وﻙﻚتحﻖق ﻜن صحة ﻡذا اﻙﻓرض ،تم حساب اﻙﻓرق بﻨن

رابعاً – ﻜرحﻚة ﻜا بعد اﻙتطبﻨق ﻙﻚتﺟربة:

ﻜتوسطﻧ درﺟات طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙﻜﺟﻜوعة
اﻙضابطة ﻒﻧ اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ﻙﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ

ﻕاﻜت اﻙباحثة برصد اﻙﻞتائﺞ وتحﻚﻨﻚﻢا وﻜعاﻙﺟتﻢا إحصائﻨاً،

باستخدام اختبار (ت) ﻙعﻨﻞتﻨن ﻜستﻖﻚتﻨن ،وﻕد ﺟاءت اﻙﻞتائﺞ ﻘﻜا

وتﻓسﻨرﻡا ،وﻜﻞاﻕشتﻢا .ثم تﻖدﻨم اﻙﻜﻖترحات واﻙتوصﻨات ﻒﻧ ضوء

ﻜا أسﻓرت عﻞﻠ ﻞتائﺞ اﻙدراسة.

ﻨوضحﻢا ﺟدول (:)2
جدول 2

اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التفكير اإلبداعي
نوع التطبيق
بعدي

المجموعة التجريبية ن= ()25
م
37.920

ع
6.819

المجموعة الضابطة ن= ()25
م
21.680

ع

درجات الحرية
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قيمة (ت)
-9.311

5.437

ﻨتضح ﻜن اﻙﺟدول اﻙسابق أن ﻕﻨﻜة "ت" تساوي ()9.311

القيمة االحتمالية
0.000

دال احصائﻨ ًا

(اﻙتﻧ درست اﻙﻜﻖرر باﻙتعﻚﻨم اﻙتﻖﻚﻨدي) ﻒﻧ اﻙتطبﻨق اﻙبعدي

إحصائﻨا عﻞد ﻜستوى دالﻙة ( ،)0.00وﻡﻧ أﻕل
وﻡﻧ ﻕﻨﻜة داﻙة
ً
ﻜن ﻜستوى اﻙدالﻙة اإلحصائﻨة اﻙﻜطﻚوبة ()0.05؛ ﻜﻜا ﻨعﻞﻧ

ﻙﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ".

ﻜﻞاﻕشة وتﻓسﻨر اﻙﻞتائﺞ اﻙﻜتعﻚﻖة بﻓاعﻚﻨة تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ

وﺟود ﻒروق ذات دالﻙة إحصائﻨة بﻨن ﻜتوسط درﺟات اﻙﻜﺟﻜوعة

ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم

اﻙتﺟرﻨبﻨة وﻜتوسط درﺟات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة ﻒﻧ اﻙتطبﻨق

ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة

اﻙبعدي ﻙﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ؛ وذﻙك ﻙصاﻙح طاﻙبات

اﻙتحضﻨرﻨة:

اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة ( )37.920ﻒﻧ اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ،بﻨﻞﻜا بﻚغ

عﻞد ﻜستوى دالﻙة ( )0.05بﻨن ﻜتوسطﻧ درﺟات طاﻙبات

ﻜتوسط درﺟات طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة ( )21.680ﻒﻧ

اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة واﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة ﻒﻧ اﻙتطبﻨق اﻙبعدي

اﻙتطبﻨق اﻙبعدي ،وﻡذا ﻨدل عﻚﻥ تﻓوق طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة

ﻙﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙصاﻙح اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة؛

اﻙﻓرض اﻙصﻓري اﻙذي ﻨﻞص عﻚﻥ أﻞﻠ "ال توﺟد ﻒروق ذات دالﻙة

االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻘان ﻙﻠ أثر

إحصائﻨة عﻞد ﻜستوى ( )0.05بﻨن ﻜتوسطﻧ درﺟات طاﻙبات

إﻨﺟابﻧ ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة

اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة (اﻙتﻧ درست ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ

اﻙتﺟرﻨبﻨة ،وتتﻓق تﻚك اﻙﻞتﻨﺟة ﻜع ﻞتائﺞ اﻙدراسات اﻙسابﻖة اﻙتﻧ

ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو) ودرﺟات طاﻙبات اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙضابطة

أشارت إﻙﻥ األثر اإلﻨﺟابﻧ ﻙتطبﻨﻖات ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد

أظﻢرت ﻞتائﺞ اﻙدراسة أﻞﻠ توﺟد ﻒروق ذات دالﻙة إحصائﻨة

اﻙﻜﺟﻜوعة اﻙتﺟرﻨبﻨة ،حﻨث بﻚغ ﻜتوسط درﺟات طاﻙبات

ﻜﻜا ﻨشﻨر إﻙﻥ أن تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات

اﻙتﺟرﻨبﻨة ﻒﻧ ﻜﻖﻨاس ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ،وبذﻙك ﻨتم رﻒض
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اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر ،واﻙتﻧ أﺟرﻨت عﻚﻥ ﻜﻞاﻡﺞ

ﻜثل اﻙحاﺟة ﻙألﻜان واﻙتواﻒق االﺟتﻜاعﻧ [.[11

ﻜختﻚﻓة ،وﻒﻧ بﻨئات وﻜراحل تعﻚﻨﻜﻨة ﻜختﻚﻓة وبأسﻚوب ﻜﻐاﻨر ﻙﻜا

 -6استخدام ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو ساعد عﻚﻥ تدرﻨب

ﺟاء ﻒﻧ ﻡذﻟ اﻙدراسة ،ﻘدراسات اﻙعراﻕﻧ]10[ ،؛ حساﻞﻨن]11[ ،؛

اﻙطاﻙبة عﻚﻥ أﻞشطة عﻖﻚﻨة ﻜختﻚﻓة ﻜثل اﻙﻜﻖارﻞة ،واﻙتصﻞﻨف،

اﻙحصان[.12[ ،

وتحﻚﻨل األخطاء ،واالستﻖراء ،واالستﻞباط ،وتحﻚﻨل اﻙرؤﻨة،

وﻨالحظ أن ﻡﻞاك اتﻓاﻕًا ﻒﻧ ﻞتائﺞ اﻙدراسات اﻙسابﻖة ذات
اﻙعالﻕة بﻓاعﻚﻨة ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ االرتﻓاع بﻜستوى

واﻙتﺟرﻨد ،وﻘذﻙك اﻙتدرﻨب عﻚﻥ اﻙﻜﻖابﻚة بﻨن االختﻨارات اﻙبدﻨﻚة،

واﻙتﻞبؤ باﻙﻞتائﺞ واالستﻞتاج ،وترتﻨب األوﻙوﻨات [.[12

اﻙتعﻚﻨم وﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر ،بﻨﻞﻜا اختﻚﻓت اﻙدراسة اﻙحاﻙﻨة ﻒﻧ ﻘوﻞﻢا

 -7استخدام استراتﻨﺟﻨة اﻙتعﻚم اﻙتعاوﻞﻧ أدى إﻙﻥ زﻨادة اﻙتﻖبل

تﻞاوﻙت توظﻨف تطوﻨر وحدة تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال

واﻙتﻓاﻡم بﻨن اﻙطاﻙبات بعضﻢم ﻜع بعض وتﻖبل وﺟﻢات اﻙﻞظر

ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات

األخرى ،وتﻘوﻨن عالﻕات شخصﻨة بﻨن اﻙطاﻙبات ،وﻡو ﻜا ﻨﻜﻘن

إﻨﺟابﻨا ﻞحو اﻙﺟﻜاعة واﻙعﻜل داخﻚﻢا،
اتﺟاﻡا
أن ﻨوﻙد شعو ار و ً
ً
وباﻙتاﻙﻧ سرعة إﻞﺟاز اﻙﻜﻢام اﻙﻜراد تحﻖﻨﻖﻢا [.[28

اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة.

وﻒﻧ ضوء األطر اﻙﻞظرﻨة وﻞتائﺞ اﻙدراسات اﻙسابﻖة ،ﻕاﻜت
اﻙباحثة بتحدﻨد اﻙعواﻜل اﻙتﻧ تعود إﻙﻨﻢا ﻒاعﻚﻨة تطوﻨر وحدة

 .6التوصيات

ﻒﻧ ضوء ﻜا تم اﻙتوصل ﻙﻠ ﻜن ﻞتائﺞ ﻨﻜﻘن اﻙخروج

تعﻚﻨﻜﻨة ﻒﻧ ﻜﻖرر ﻜﻢارات االتصال ﻒﻧ ضوء ﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو
ألبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ ﻙطاﻙبات

باﻙتوصﻨات اﻙتاﻙﻨة:

اﻙسﻞة اﻙتحضﻨرﻨة ،واﻙتﻧ ﻨﻜﻘن تﻚخﻨصﻢا ﻒﻧ اﻙﻞﻖاط اﻙتاﻙﻨة:

 -1تشﺟﻨع أعضاء ﻡﻨئة اﻙتدرﻨس باﻙﺟاﻜعات عﻚﻥ توظﻨف

 -1ساعد تﻞظﻨم وتدرﻨس اﻙﻜحتوى اﻙتعﻚﻨﻜﻧ وﻒﻖًا ﻙﻞﻜوذج ﻜارزاﻞو
عﻚﻥ عرض اﻙﻜﻓاﻡﻨم واألﻒﻘار اﻙرئﻨسﻨة ﻙﻚﻜوضوع.

استراتﻨﺟﻨات تﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر ﻒﻧ اﻙتدرﻨس ﻞظ اًر ﻙﻓاعﻚﻨتﻢا ﻒﻧ تﻞﻜﻨة

ﻒﻧ اﻙبداﻨة ﻒﻧ صورة خرائط ﻜعرﻒﻨة أو ﻜخططات ﻡرﻜﻨة،

 -2تضﻜﻨن براﻜﺞ اعداد اﻙﻜعﻚﻜﻨن واﻙﻜعﻚﻜات وحدات تدرﻨسﻨة

ﻜعارف وﻜﻢارات اﻙطالب واتﺟاﻡاتﻢم ﻞحو اﻙتعﻚم.

أو صور ،أو رسوم بحﻨث تبرز ﻡذﻟ األﻒﻘار واﻙﻜﻓاﻡﻨم []27

عن ﻜبادئ واستراتﻨﺟﻨات اﻙتﻓﻘﻨر ﻜا وراء اﻙﻜعرﻒﻧ بشﻘل عام،

بوضوح ﻒﻧ تﻓﻘﻨر اﻙﻜتعﻚم.

وﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو بشﻘل خاص ،وأدوار اﻙﻜعﻚم

واﻙﻜتعﻚم ﻒﻧ تطبﻨﻖاتﻠ اﻙعﻜﻚﻨة ﻒﻧ اﻙتعﻚﻨم.

 -2ﻘان ﻙصﻨاغة ﻜﻢام تعﻚﻨﻜﻨة وأﻞشطة تعﻚﻨﻜﻨة تﻖوم عﻚﻥ تأﻘﻨد
إﻨﺟابﻨة اﻙﻜتعﻚم وﻜشارﻘتﻠ اﻙﻓعاﻙة ﻒﻧ اﻙﻜوﻕف اﻙتعﻚﻨﻜﻧ أثر
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اﻨﺟابﻧ عﻚﻥ تحﻖﻨق األﻡداف اﻙتعﻚﻨﻜﻨة وتﻞﻜﻨة االتﺟاﻡات

ضرورة توﻒﻨر االﻜﻘاﻞات اﻙالزﻜة اﻙتﻧ ﻨتطﻚبﻢا اﻙتدرﻨس

باستخدام ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻙﻜارزاﻞو ﻜن ﻜصادر تعﻚم وتﻖﻞﻨات

اإلﻨﺟابﻨة ﻞحو اﻙتعﻚم [.[10

تعﻚﻨﻜﻨة باﻙﺟاﻜعات ،وتوﻒﻨر اﻙتﺟﻢﻨزات اﻙالزﻜة ﻙتﻓعﻨل دورﻡا ﻒﻧ

 -3أتاح تﻞوع األﻞشطة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة اﻙﻓرصة ﻙﻜﻜارسة ﻜﻢارات

تحسﻨن ﻜستوى األداء.

اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻜختﻚﻓة ،ﻙتدرﻨب اﻙطاﻙبات عﻚﻥ تعﻜﻨق وصﻖل اﻙﻜﻓاﻡﻨم

 -4تطوﻨر اﻙﻜﻖررات اﻙﺟاﻜعﻨة بﻜا ﻨتﻞاسب ﻜع اﻙﻞظرﻨات اﻙحدﻨثة

واﻘتساب اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة اﻙﻜطﻚوب اﻙتدرﻨب عﻚﻨﻢا [.[34

اﻙتﻧ تﺟعل اﻙطاﻙب ﻜحور ﻙﻚعﻜﻚﻨة اﻙتعﻚﻨﻜﻨة وتشﺟع عﻚﻥ تﻘوﻨن

 -4أتاح اﻙﻞﻜوذج ﻒرصة ﻙتدرﻨب اﻙطاﻙبات ﻒﻧ ﻜواﻕف اﻙتعﻚم

اﻙﻜﻓاﻡﻨم ﻙدى اﻙﻜتعﻚﻜﻨن واﻙربط بﻨن ﻜعﻚوﻜاتﻢم ﻙﻨﻘون اﻙتعﻚم ذا

اﻙﻜختﻚﻓة عﻚﻥ ﻜﻜارسة اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة ﻘاستخدام اﻙﻜعﻚوﻜات

ﻜعﻞﻥ.

ﻒﻧ إصدار األحﻘام ،واتخاذ اﻙﻖ اررات ،وﻜشارﻘة زﻜالئﻠ ﻒﻧ

أ .المراجع العربية

اﻙسابﻖة ﻒﻧ اﻙﻜواﻕف اﻙﺟدﻨد ،واﻙﻜثابرة ،وعدم اﻙتﻢور ،واالﻞدﻒاع

المراجع

اﻙتﻓﻘﻨر اﻙتبادﻙﻧ ،واﻙتساؤل واالستﻓسار عن اﻙﻜعﻚوﻜات غﻨر

] [1اﻙحارثﻧ ،إبراﻡﻨم ( .)2002تدرﻨب اﻙﻜعﻚﻜﻨن عﻚﻥ تعﻚﻨم

اﻙﻜعروﻒة ﻙدﻨﻠ [.[4

ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر ،اﻙرﻨاض :ﻜﻘتبة اﻙشﻖري.

 -5عرض ﻜواﻕف خاصة باﻙﻜتعﻚم ﻜرتبطة بطبﻨعة ﻜﺟتﻜعة،

] [4ﻜارزاﻞو ،ر .ج وآخرون ( .)2000أبعاد اﻙتعﻚم بﻞاء ﻜختﻚف

وحﻨاتﻠ ،وﻜشﻘالتﻠ اﻙدراسﻨة ،حﻨث تعتبر اﻙﻜشﻘالت االﺟتﻜاعﻨة

ﻙﻚﻓصل اﻙﻜدرسﻧ ،تعرﻨب :ﺟابر عبد اﻙحﻜﻨد وصﻓاء

واﻙشخصﻨة أداة ﻜﻢﻜة ﻜن األدوات األساسﻨة ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ،وتعزﻨز

األعسر وﻞادﻨة شرﻨف ،اﻙﻖاﻡرة :دار ﻕباء.

اﻙعادات اﻙعﻖﻚﻨة ،خاصة تﻚك اﻙعادات اﻙﻜرتبطة باﻙحاﺟ ـات اﻙعاﻜ ـة
113
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] [5عاﻜر ،ﻜحﻜود عﻚﻧ ( .)1999ﻒعاﻙﻨة برﻞاﻜﺞ ﻜﻖترح ﻒﻧ

12

2016

] [13ابن ﻜﻞظور ،أبو اﻙﻓضل ﺟﻜال اﻙدﻨن ( " .)1956ﻙسان
اﻙعرب اﻙﻜحﻨط " ،ج ،3ﻙبﻞان ،بﻨروت :دار صادر.

اﻙﺟﻐراﻒﻨا اﻙرﻨاضﻨة ﻒﻧ تﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر االبتﻘاري واﻙتحصﻨل
اﻙدراسﻧ ﻙدى طالب ﻘﻚﻨة اﻙتربﻨة شعبة اﻙﺟﻐراﻒﻨا .اﻙﺟﻜعﻨة

] [14اﻙطﻨطﻧ ،ﻜحﻜد حﻜد ( " .)2001تﻞﻜﻨة ﻕدرات اﻙتﻓﻘﻨر

اﻙﻜﻞاﻡﺞ وطرق اﻙتدرﻨس ،اﻙعدد ( ،)59سبتﻜبر ،ص ص

] [16ﺟروان ،ﻒتحﻧ عبد اﻙرحﻜن ( .)2002اإلبداع :ﻜﻓﻢوﻜﻠ -

اإلبداعﻧ "( ،ط ،)1األردن ،عﻜان :دار اﻙﻜسﻨرة ﻙﻚﻞشر.

اﻙﻜصرﻨة ﻙﻚﻜﻞاﻡﺞ وطرق اﻙتدرﻨس ،ﻜﺟﻚة دراسات ﻒﻧ

ﻜعاﻨﻨرﻟ -ﻞظرﻨاتﻠ  -ﻕﻨاسﻠ  -تدرﻨبﻠ -ﻜراحل اﻙعﻜﻚﻨة

.228-217

اإلبداعﻨة( .ط ،)1األردن ،عﻜان :دار اﻙﻓﻘر ﻙﻚطباعة

اتﻨﺟﻨة اﻙتعﻚم
] [7األﻘﻚبﻧ ،ﻜﻓﻚح بن دخﻨل ( .)2008ﻒعاﻙﻨة استر ّ
اإلسالﻜﻨة ﻒﻧ
ﻜادة اﻙحدﻨث واﻙثﻖاﻒة
اﻙتعاوﻞﻧ ﻒﻧ تدرﻨس ّ
ّ

واﻙﻞشر واﻙتوزﻨع.

] [17اﻙساﻜرائﻧ ،ﻡاشم ﺟاسم وآخرون ( " .)2000طرائق

اﻙدراسﻧ وﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻞاﻕد ﻙدى طالب
اﻙتّحصﻨل ّ
اﻙصف األول اﻙثاﻞوي ،رساﻙة دﻘتوراﻟ غﻨر ﻜﻞشورة ،ﺟاﻜعة

اﻙتدرﻨس اﻙعاﻜة وتﻞﻜﻨة اﻙتﻓﻘﻨر" ،األردن ،أربد :دار األﻜل

أم اﻙﻖرى.

ﻙﻚﻞشر واﻙتوزﻨع.
] [18اﻙعتوم ،عدﻞان ﻨوسف وآخرون ( .)2009تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات

] [8األحﻜدي ،ﻜرﻨم ﻜحﻜد ( .)1429استخدام أسﻚوب اﻙعصف

اﻙذﻡﻞﻧ ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر اإلبداعﻧ وأثرﻟ عﻚﻥ

اﻙتﻓﻘﻨر (ﻞﻜاذج ﻞظرﻨة وتطبﻨﻖات عﻜﻚﻨة)( ،ط ،)2األردن،

اﻙتعبﻨر اﻙﻘتابﻧ ﻙدى طاﻙبات اﻙﻜرحﻚة اﻙثاﻞوﻨة ،بحث ﻜﻞشور

عﻜان :دار اﻙﻜسﻨرة ﻙﻚﻞشر واﻙتوزﻨع.

ﻒﻧ ﻜﺟﻚة رساﻙة اﻙخﻚﻨﺞ اﻙعربﻧ ،ﻜارس  ،2008ص ص

] [19ﻕطاﻜﻧ ،ﻞاﻨﻓة ( .)2001تعﻚﻨم اﻙتﻓﻘﻨر ﻙﻚﻜرحﻚة األساسﻨة،

] [9ﻒتح ﺍهلل ،ﻜﻞﺩﻣﺭ ( .)2009ﻒعاﻙﻨة ﻞﻜﻣﺫﺝ ﺃبعاﺩ ﺍﻙتعﻚﻛ

] [20ﺟروان ،ﻒتحﻧ عبد اﻙرحﻜن ( .)1999تعﻚﻨم اﻙتﻓﻘﻨر:

األردن ،عﻜان :دار اﻙﻓﻘر ﻙﻚطباعة واﻙﻞشر واﻙتوزﻨع.

.93-59

ﻙﻜاﺭﺯﺍﻞﻣ ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﺍالستﻨعاﺏ ﺍﻙﻜﻓاﻡﻨﻜﻧ ﻣبعﺽ اﻙعاﺩﺍﺕ

ﻜﻓاﻡﻨم وتطبﻨﻖات( ،ط ،)1اإلﻜارات ،اﻙعﻨن :دار اﻙﻘتاب

بﻜحاﻒﻅة عﻞﻨﺯﺓ باﻙﻜﻜﻚﻜة ﺍﻙعﺭبﻨة ﺍﻙسعﻣﺩﻨة ،ﺩﺭﺍسة

] [21زﻨتون ،حسن حسﻨن ( .)1429تﻞﻜﻨة ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر:

اﻙﺟاﻜعﻧ.

ﺍﻙعﻖﻚﻨة ﻙﺩﻤ تالﻜﻨﺫ ﺍﻙصﻑ ﺍﻙساﺩﺱ ﻜﻝ ﺍﻙتعﻚﻨﻛ ﺍالبتﺩﺍئﻧ
ﻜﻞشﻣﺭﺓ بﻜﺟﻚة ﺍﻙتﺭبﻨة ﺍﻙعﻜﻚﻨة ﺍﻙعﻚﻜﻨة ﺍﻙصاﺩﺭﺓ عﻝ

رؤﻨة إشراﻕﻨة ﻒﻧ تطوﻨر اﻙذات ،اﻙرﻨاض :اﻙدار اﻙصوتﻨة

ﺍﻙﺟﻜعﻨة ﺍﻙﻜصﺭﻨة ﻙﻚتﺭبﻨة اﻙعﻜﻚﻨة ،ﺟاﻜعة عﻨن شﻜس12 ،

ﻙﻚﻞشر واﻙتوزﻨع.

] [22األعسر ،صﻓاء ( .)2000اإلبداع ﻒﻧ حل اﻙﻜشﻘالت،

( )2ص ص .125-83

(ط ،)1اﻙﻖاﻡرة :دار ﻜﻨار ﻙﻚطباعة واﻙﻞشر واﻙتوزﻨع.

] [10اﻙعراﻕﻧ ،شﻨرﻨن ( .)2004ﻒعاﻙﻨة بﺭﻞاﻜﺞ ﻒﻧ ﺍألﻞشﻁة

] [23زﻨتون ،عاﻨش ﻜحﻜود ( .)1987تﻞﻜﻨة اإلبداع واﻙتﻓﻘﻨر

ﺍﻙعﻚﻜﻨة ﻒﻧ تﻞﻜﻨة ﻜﻢاﺭﺍﺕ ﺍﻙتﻓﻜﻨﺭ ﻙﺩﻤ ﻜﺭحﻚة ﺍﻙﺭﻨاﺽ،

ﺭساﻙة ﺩﻜتﻣﺭﺍه غﻨﺭ ﻜﻞشﻣﺭﺓ ،ﻘﻚﻨة ﺍﻙتﺭبﻨة ،ﺟاﻜعة عﻨﻝ

اإلبداعﻧ ﻒﻧ تدرﻨس اﻙعﻚوم ،األردن ،عﻜان :ﺟﻜعﻨة عﻜال

شﻜﺱ ،ﻜصﺭ.

اﻙﻜطابع اﻙتعاوﻞﻨة.

] [11حساﻞﻨن ،ﻜحﻜد ( .)2006ﻒاعﻚﻨة برﻞاﻜﺞ ﻜعد وﻒق ﻞﻜوذج

] [24اﻙسﻚﻨﻜاﻞﻧ ،ﻜحﻜد حﻜزة ( .)1996ﻕضاﻨا حول اﻙتﻓﻘﻨر

أبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ تدرﻨس اﻙﻓﻨزﻨاء عﻚﻥ اﻘتساب اﻙﻜﻓاﻡﻨم

االبتﻘاري ووسائل ﻕﻨاسﻠ .ﻞدوة دور اﻙﻜدرسة واألسرة

واﻙتﻓﻘﻨر اﻙﻜرﻘب واالتﺟاﻟ ﻞحو تعﻚم اﻙﻓﻨزﻨاء ﻙدى طالب

واﻙﻜﺟتﻜع ﻒﻧ تﻞﻜﻨة االبتﻘار .ﺟاﻜعة ﻕطر.

اﻙصف األول اﻙثاﻞوي ،رساﻙة دﻘتوراﻟ غﻨر ﻜﻞشورة ،ﻘﻚﻨة

] [25ﺟروان ،ﻒتحﻧ عبد اﻙرحﻜن ( .)1998اﻙﻜوﻡبة واﻙتﻓوق

] [12اﻙحصان ،أﻜاﻞﻧ ( .)2007ﻒاعﻚﻨة ﻞﻜوذج أبعاد اﻙتعﻚم ﻒﻧ

] [29ﻜﻨخائﻨل ،ﻞاﺟﻧ دﻨسﻖورس .توظﻨف ﻞﻜوذج أبعاد

واإلبداع( ،ط ،)1اإلﻜارات ،اﻙعﻨن :دار اﻙﻘتاب اﻙﺟاﻜعﻧ.

اﻙتربﻨة ،ﺟاﻜعة اﻙﻜﻨﻞا ،ﻜصر.
تﻞﻜﻨة بعض ﻜﻢارات اﻙتﻓﻘﻨر واالستﻨعاب اﻙﻜﻓاﻡﻨﻜﻧ ﻒﻧ

اﻙتعﻚم/اﻙتﻓﻘﻨر ﻙﻜارزاﻞو ﻒﻧ تدرﻨس اﻙرﻨاضﻨات" :رؤﻨة

اﻙعﻚوم واإلدارﻘات ﻞحو بﻨئة اﻙصف ﻙدى تﻚﻜﻨذات اﻙصف

ﻜستﻖبﻚﻨة" .ﻞدوة اﻙﻜﻞاﻡﺞ اﻙدراسﻨة :رؤى ﻜستﻖبﻚﻨة18 ،

اﻙسادس االبتدائﻧ ،سﻚسﻚة دراسات عربﻨة ﻒﻧ اﻙتربﻨة وعﻚم
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THE DEVELOPMENT OF AN
EDUCATIONAL UNIT IN LIGHT OF
MARZANO'S MODEL FOR DIMENSIONS OF
LEARNING AND ITS INFLUENCE ON THE
CREATIVE THINKING SKILLS OF THE
PREPARATORY YEAR PROGRAM
STUDENTS
AZIZA A. ALRWAIS
Prince Sattam Bin Abdulaziz University
ABSTRACT:_ The dimensions of learning model is considered to be as a basis for the planning
and development of educational units through the interaction between its five dimensions that
represent the application process of the latest educational theories. The main objective of the
present study is to develop an educational unit in light of Marzano's model for the dimensions of
learning and to investigate its influence on the creative thinking skills of the Preparatory Year
Program students at Prince Sattam bin Abdul-Aziz University. To achieve that objective, the
problem of the study was identified in the following main question: (What is the effectiveness of the
development of an educational unit in light of Marzano's model for the dimensions of learning on
the creative thinking skills of The Preparatory Year Program students?). The present study
employed the descriptive method to develop an educational unit in light of Marzano's model for
the dimensions of learning, and the quasi-experimental method to measure the effectiveness of the
independent variable (developed unit) and its impact on the dependent variable (creative thinking
skills). The study sample composed of students who represent the Preparatory Year Program at
Prince Sattam bin Abdul-Aziz University, and were selected randomly. The study tools included
the scale of creative thinking skills that was pre-post-administered to measure the students' skills
and gather the data. Statistical procedures were applied on the data obtained and the results were
discussed. The study showed that there was a positive effect of using the developed educational
unit in light of Marzano's model for the dimensions of learning on the students' creative thinking
skills.
KEYWORDS: Curriculum Development, Models, university teaching, Higher- order thinking
skills.
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