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 فـتأليــ
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:املقدمة

ّتفق اآلباء واملعلمون عىل أن تعليم الطالب كيفام يريدون هـو الهـدف األقىص للتعلـيم، فـإن ي ّ

ّالتعلم هو عملية يتم من خاللها بناء املعرفة للمتعلم من خالل التفاعل املبارش مع املفاهيم والخربات  ّ

 العمليـة دون ربـط ّالجديدة، وربطها مبا لديه من خربات سابقة لجعل التعلم ذا معنـى، أمـا إذا متـت

ّالخربات السابقة بالحديثة فلن يحدث تعلم، فالنجاح يف مواجهة تحـديات االنفجـار املعـريف ال يعتمـد  ّ

ّعىل كمية املعرفة، بل عـىل كيفيـة اسـتخدامها وتنظيمهـا وتوليـدها وحـّل املشـكالت بكفـاءة ورسعـة 

(Mathers, ٢٠٠١; Sternberg,١٩٩٨).َّونظرا لهـذا التغـري تغـري َُّ ّ دور املـتعلم، فعليـه أن يكـون إنسـانا ً

ًنشطا يف استقبال املعلومات ومنظام لها، وموظفا ملا ميتلكه من قدرات عقليـة وإسـرتاتيجيات معرفيـة  ّ

ّكام غدت وظيفـة املعلـم مـيرسا ومـنظام . أمناط معرفية ذات معنى ملعالجتها واستيعابها وتخزينها يف

ّوموجها نحو التعلم الفعال من خالل  ّتوظيف التعلم النشطّ ّفالتعلم النشـط مـن أكـرث أمنـاط الـتعلم . ّ ّّ

ًحداثة، فهو يتطلب جهودا ذهنيـة مـن الطلبـة، ويـوفر لهـم وسـائل وإمكانـات وأدوات تسـاعد عـىل  ّ

 .(١٩٩٧,.Harasim,et al)ّالتطبيق الفعيل للتعلم املفيد والفاعل، ويغري من اتجاهاتهم 

ّويقوم التعلم النشط عـىل مبـدأ ا ّلـتعلم بالعمـل، والفهـم العميـق للـامدة التعليميـة، وطـرح ّ

ّوالـتعلم النشـط يـؤثر . والوصـول إىل التعمـيامت واتخـاذ القـرارات األسئلة وحل املشـكالت املتنوعـة، ّ

ّإيجابيا يف اتجاهات الطلبة نحو التعلم، ويعزز ثقة الطالب بنفسه، ويدعم الثقة بـني املعلـم والطلبـة،  ّّ ّ

ّ عن تعلمه، ومـنظام لذاتـه، ومتـأمالً يف طـرق تعلمـه وتفكـريهب مسؤوالًوهذا يجعل الطال ً(Carroll 

Leander,٢٠٠١:٣٣). 

ّويؤكد خـرباء املنـاهج وطـرق التـدريس أن الـتعلم النشـط هـو أحـد االتجاهـات  ّ

ّالحديثة التي توىل دورا ايجابيا للمتعلم يف الـتعلم؛ إذ تتـاح فيـه الفرصـة للمـتعلم لحـل  ّ ً ً

اتخـاذ القـرارات، ومامرسـة التفكـري بأشـكاله املختلفـة، إضـافة إىل اكتسـاب املشكالت، و

مجموعة من املهارات العقلية واملعرفيـة واالنفعاليـة املرتبطـة بـالتنظيم والضـبط الـذايت 
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والتفكري اإليجايب، إىل جانـب اإلحسـاس باملتعـة والتشـويق والسـيطرة بفاعليـة والتفاعـل مـع عنـارص 

 .١٩٩٦, Bonwell) (العملية التعليمية

ّفالتعلم النشط هو الذي يكون فيه الطالب مسؤولني عن تعلمهم، حيث ّ يبدون فيه منضـبطني  ّ

ًومنظمني ذاتيا، وقادرين عىل تعريف أهـدافهم وتقيـيم ًويتحركـون ذاتيـا بـاهتامم . تحصـيلهم كفايـة ّ

خدمني يف ذلك إسرتاتيجيات يقومون بها واحدة بعد األخرى، مست التي ّومثابرة واضحني مبهامت التعلم

ّفعالة ُّتعلم وخرباتهـا مـع  مهاراتهـا ومعارف مناسبة حسب مقتضيات املواقف املختلفة، واملتفاعلـة يف ّ

 ).١٩٩١ ,Bonwell & Eison(ّبعيدا عن التعلم التقليدي ُاآلخرين من معلمني وأقران وأرس وإداريني

فاعلـة تتصـف مخرجاتهـا بإكسـاب املـتعلم وتؤكد الدراسات واألبحاث أن العملية التعليمية ال

ففـي . واحـدة مـن هـذه املهـارات ، وميثل التفكري اإليجـايب مجموعة من املهارات االنفعالية والعقلية

، نجـد بعـض األفـراد يتميـزون بنـزعتهم  الوقت الذي نشهد فيه تحوال وتطورا يف شتى مناحي الحيـاة

، الذي ظهر يف آواخـر التسـعينيات  له علم النفس اإليجايب، وهو االتجاه الذي ميث اإليجابية نحو الحياة

 من القرن املايض، بزعامة مارتن سليجامن ودعواه أن اإلنسان يحمل بداخله القوة والضعف ومـنهام و

وتزداد حاجة الفرد للتفكري اإليجايب كلام ازدهرت الحياة، فحضـارة القـرن الحـادي .  ّبهام تتحدد حياته

، البد مـن تزويـده  بكا وتعقيدا يوما بعد يوم، وحتى نستطيع تلبية حاجات الفردوالعرشين تزداد تشا

ًمبهارات تتالءم مع متطلبات العرص، فالتفكري اإليجايب من املهارات الرضورية لإلنسان ألنـه يعـد حصـنا 

الوصول إىل ًوقائيا قويا ً ضد الضغوط ونواتجها السلبية، كام أن له دورا يف استثارة السعادة الحقيقية، و

 . (٢٠٠٥,Seligman) سليجامن ّ، وتخطي الفشل وتحمل الصعاب السعادة

ِظهرت يف اآلونة األخرية دراسات كثرية تناولت التعلم النشط يف العديد من الدول الغربية، واملجتمع العريب بشـكل  َّ ّ

 ولـدى البحـث يف . لتعلـيم العامليـة، يك تواكـب عمليـة التطـوير الرتبـوي املحـيل حركـة تطـوير ا عام واألردين بشكل خـاص

 



 

٧ 
 

 
t
 
٧ 

ّاألدبيات العربية تبني أن أثر التعلم النشط يف ضبط الذات والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي مل يـتم  ّ

ًتناوله يف الدراسات السـابقة، ومـن هنـا تـربز الحاجـة إىل القيـام بهـذه الدراسـة سـعيا الكتشـاف أثـر 

ّإسرتاتيجيات التعلم النشط يف ضبط  .  الذات والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي لدى الطلبة املراهقنيّ

وتشري الدراسات إىل خطورة التفكري السلبي، ذلك أنه يجعل حياة اإلنسان مبثابـة سلسـلة مـن 

، بل إن التفكري السلبي يدفع إىل العديد من النتائج السـلبية  املتاعب واألحاسيس والسلوكيات السلبية

 ).٢٠٠٧الفقي، ( النفسية والعضوية والشعور بالخوف وعدم الرضا األمراض:  مثل

كام أن مهارة الضبط والتنظيم الذايت أصبحت من املهارات العقلية واالنفعالية الرضورية لحياة 

؛ فهي تساعده عىل التكيف مع متغريات العرص الذي يعيش فيه ويتعايش معها فهـو  الفرد يف املجتمع

عن تذويت سلوك الفرد، والقدرة عىل التحكم يف هذا السلوك وضبطه وتعديلـه من العوامل املسؤولة 

 Akınoğlu and Özkardeş(وصوالً إىل التوازن واإلتساق مع املعـايري والقـيم اإلجتامعيـة والخلقيـة 
Tandoğan,٢٠٠٧ .( 

وتقويتها  التعليمية إىل تعزيزها األنظمةّكذلك فإن الشعور اإلبداعي يعد من األهداف التي تسعى 

ّلدى املتعلم يف إطار العملية التعليمية، وهو يشري إىل العملية التي يقوم بها املتعلم لتوليـد أفكـار جديـدة 

ّتتصف باآلصالة واملرونة والطالقة من خالل العصف الذهني، أو دمج املـتعلم أفكـاره مـع أفكـار اآلخـرين 

صادر املتاحة يف بيئتـه املحيطـة، كـام يؤكـد األدب للوصول إىل فكرة جديدة، واستخدام مصادره الذاتية وامل

 الثقة بالنفس لدى الطلبة وتقـدير الـذات لـديهم، واإلملـام مستوىترفع الرتبوي أن مهارة التفكري اإلبداعي 

 وإعداد الطلبة للحياة العملية بعد املدرسة، وتزيد من قدرة ،بكيفية التعلم وبالطرق والوسائل التي تدعمه

 & Panaoura(أدائـه التحصـييل وتحسـن مـن  ضـبط عمليـات التفكـري التـي يسـتخدمهاالطالـب عـىل ال
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 Philippou,٢٠٠٥.( 

 بـأدوات حـل عند الطلبة مـن خـالل تزويـدهم عملية حل املشكالت والتفكري اإلبداعي يطور

ا ومعالجـة القضـاي، استيعاب ما يدور حولهم املشكلة وإيجاد الحلول الجديدة، كام يساعد الطلبة عىل

 فعاليـة كـام يزيـد مـن، ما يقدم لهم من خـربات الطلبة يف معالجة وزيادة فعالية، من وجوه متعددة

 &٢٠٠٣Collins؛ (٢٠٠١,Mathersاألمـر الـذي يسـاعد عـىل تطـور املجتمـع، يف اتخاذ القـرار الطلبة

O'Brien, .( 

ّم النشـط يف ّالـتعل هالـدور اإليجـايب الـذي يلعبـ  األدب الرتبـوي عـىلتأكيـدوعىل الـرغم مـن 

ّ الدراسات السابقة التـي اهتمـت بدراسـة أثـر الـتعلم أن إال ، املخرجات التعليمية االنفعالية والعقلية

ملجتمعـه ال تـزال  ّالنشط عىل بعض املتغريات مثل التفكري اإليجايب، والضبط الذايت والشـعور اإلبـداعي

ّل دارسة أثر إسرتاتيجية أثـر الـتعلم محدودة، وهذا ما سوف تسعى هذه الدراسة إىل تحقيقه من خال

لـة املراهقـة ّالنشط يف تطوير ضبط الذات والتفكري اإليجـايب والشـعور اإلبـداعي لـدى الطلبـة يف مرح

 . املبكرة

ّاستجابة للحاجة امللحة لرضورة أن يكون املـتعلم لهذا الكتاب  الحالية الفكرة أتت هذهحيث  ّ

ّالتـي بـرزت نتيجـة التطـور الكمـي الهائـل يف مجـال املعرفـة محور العملية التعليميـة، تلـك الحاجـة  َ ّ

والتغريات املتسارعة والكبرية يف متطلبات الحياة املعارصة، ورضورة مواكبة األنظمـة الرتبويـة مبختلـف 

اتجاهاتها للتطوير الرتبوي والحاجة لبناء وتطبيق برامج لتطـوير اسـتقاللية الطالـب وتنميـة دافعيتـه 

ـة للتفـكـري اإليـجـا ـذايت، واإلـبـداع والـتـدريب ـعـىل ـهـذه اـلـربامج يف املواـقـف التعليمـي يب، والتنـظـيم اـل

واملساهمة يف نقل أثر هذا التدريب إلعداد الفرد للمستقبل، وتنمية قدراتـه عـىل الـترصف السـليم يف 

 . املواقف التي يواجهها

ّواملتطلـع لـألدب الرتبـوي يف مجـال الـتعلم النشـط  اسـات ، يجـد الكثـري مـن الدر ّ
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ّالتي اهتمت بدراسة أثر التعلم النشط يف تطوير قدرات الطلبة املعرفية و التحصيلية من خالل برامج  ّ

 هـذه الدراسـات فاعليتهـا يف أثبتـت، وقـد  خاصة عىل الصعيد العاملي، أو العريب، أو املحيل يف األردن

ّتربط بـني أثـر الـتعلم النشـط يف تطوير مهارات شخصية ومعرفية وانفعالية، إالّ أن هذه الدراسات مل  ّ

تطوير التفكري اإليجايب، والضبط الـذايت والشـعور اإلبـداعي، ومـن هنـا فـإن الدراسـة الحاليـة تحـاول 

َاستقصاء أثر التدريب عىل التعلم النشط من خالل برنامج خاص مع ُ ّ ، لدراسـة د لغرض هـذه املوضـوعّ

ّ، وعام إذا كانت بعض املتغريات التصنيفية مثـل أثره عىل هذه املتغريات وذلك من خالل مواقف عامة

الجنس لها أثر يف تنمية هذا النوع من اإلسرتاتيجيات التعليمية لتطوير التفكري اإليجايب، والضبط الذايت 

 :أسئلةعدة ى إىل اإلجابة عن سعوبالتحديد فإن هذا املوضوع يوالشعور اإلبداعي؛ 

ّ التعلم النشط يف تإسرتاتيجيةأثر ما  - حيث ؟ تفكري اإليجايب والشعور اإلبداعيطوير ضبط الذات والّ

 : إىل ما ييلهدف هذا الكتاب

ّ تطوير برنامج تدريبي إلسرتاتيجيات التعلم النشط لتدريس ا -١  . لطلبةّ

 . طلبةلدى ال  قياس أثر الربنامج التدريبي يف تطوير ضبط الذات -٢

 . الطلبة لدى ايبقياس أثر الربنامج التدريبي يف تطوير التفكري اإليج -٣

 .  قياس أثر الربنامج التدريبي يف تطوير الشعور اإلبداعي لدى الطلبة  -٤

ّفروق يف أثر الربنامج التدريبي للتعلم النشط يف تطوير ضبط الـذات والتفكـري اإليجـايب دراسة ال -٥

 . والجنس الربنامج متغريي بنيل التفاع  إطاريفوالشعور اإلبداعي 

تطوير ضبط الذات والتفكري اإليجايب والشـعور اإلبـداعي مـن خـالل  ويعمل هذا الكتاب عىل

ّإسرتاتيجيات التعلم النشط  :  ويظهر ذلك، ّ

 : من الناحية العملية -١

ـا - أ ـاهج والـقـامئني عليـه ـا إىل تطويرـهـا و ُـقـد توـجـه أنـظـار مخطـطـي املـن  إغنائـه
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ّالتعلم النشط يف تطوير قدرات ضبط الذات والتفكري اإل  بإسرتاتيجيات يجايب والشعور اإلبـداعي ّ

 . لدى الطلبة يف مرحلة املراهقة املبكرة

ّالـتعلم   إسـرتاتيجياتاسـتخدامالتدريس من خـالل  ّعلامت  إىل تطويراملوني ّعلماملقد توجه أنظار  - ب

 . ّالنشط لتطوير قدرات ضبط الذات والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي لديهم

ّطلبـة إىل عقـد دورات تدريبيـة إلسـرتاتيجيات الـتعلم النشـط لاقد توجه أنظـار مرشيف ومرشفـات -ج ّ

 . والشعور اإلبداعي والرتكيز عىل قدرات ضبط الذات والتفكري اإليجايب

طلبـة وتنميـة قـدرات ضـبط الـذات والتفكـري اإليجـايب والشـعور القد توجه األنظار لالهـتامم ب - د

 . اإلبداعي لديهم

 من الناحية النظرية  -٢

 ّراسة نواة ألبحاث أخرى مرتبطة بـالتعلم النشـط ومهـارات ضـبط الـذاتقد تشكل هذه الد ّ  ،

 . والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي يف مراحل تعليمية أخرى

 ّقد تشكل هذه الدراسة نواة ألبحاث أخرى مرتبطة بـالتعلم النشـط ومهـارات ضـبط الـذات ّ  ،

 .  والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي

 إسـرتاتيجية  يف إثـراء املكتبـة العربيـة مبواضـيع حديثـة حـول نظرياا الكتابتتمثل أهمية هذ 

ّالتعلم النشط يف تطوير ضبط الذات والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي ، ألنه عىل الرغم من  ّ

ّإالّ أن موضـوع أثـر  تعدد الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت تطـوير الـربامج التعليميـة

َلتعلم النشط يف تطوير ضبط الذات والتفكري اإليجايب والشعور اإلبداعي مل يحظ إسرتاتيجيات ا ّ ّ

ًبالعديد من الجهود البحثية، ومن خالل البحـث وجـد أن هـذه الدراسـة سـوف تكـون بدايـة  ّ ّ

 .  لدراسات أخرى حول هذا املوضوع
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:الكتاب مصطلحات

ّإسرتاتيجيات التعلم النشط ّ : 

 واملشـاريع والـتامرين األنشـطة يف الطلبـة يشـارك ، واحـد آن يف يمتعلـ وطريقة ُّتعلم طريقة

 لهـم غنيـة متنوعـة، تسـمح تعليميـة خـالل بيئـة مـن الرتبـوي، اإلرشاد مساق تدريس أثناء املرصودة

 تحمـل عـىل مـام يسـاعدهم السـليم ّالبنـاء، واملناقشـة الرثيـة، والتحليـل والحـوار ، اإليجايب باإلصغاء

 تحقيـق إىل ّدقيـق مـن املعلـم أو املرشـد، ودفعهـم إرشاف تحـت بأنفسـهم سهم أنف تعليم مسؤولية

 لقـد تعـددت.  للمتعلم املتكاملة الشخصية بناء عىل تركز والتي ، الدراسية للامدة الطموحة األهداف

  Lorenzen, et)( )ـلـورنزن (ـبـه ـجـاء ـمـا التعريـفـات ـهـذه أـبـرز وـمـن ؛ّالنـشـط ّاـلـتعلم تعريـفـات

al.ّعر الذي٢٠٠١  يف الفاعلـة باملشـاركة لهـم يسـمح بشكل الطلبة تعلم طريقة : بأنه ّالنشط ّالتعلم فَ

 واإلجـراءات املسـتندة إىل األنشـطةمجموعـة :  ويعرفـه بأنـه الصفية، الغرفة داخل تتم التي األنشطة

 .ّ التعلم والتعليم التي سيتعرض لها الطلبة خالل املشاركة يف الدروس املخصصة لذلكإسرتاتيجية

 :ضبط الذات

ويختلف اإلحساس بدرجة . ويشري إىل نزعة داخلية لتحقيق إشباع مبارش لرغبات األفراد

إلحاح تلبية الرغبة، من فرد آلخر، فلدى الـبعض القـدرة عـىل إرجـاء إشـباع رغبـاتهم أكـرث مـن 

ألخطـاء، يف تلبية رغباتهم مبارشة مييلون أكرث الرتكـاب ا وقال العلامء إن األفراد الضعفاء. غريهم

املبـارشة، الرسيعـة "عىل الرغم من تبعاتها السلبية طويلة املـدى، مقابـل الحصـول عـىل املتعـة 

عـىل  )Phythian, Keane & krull ,٢٠٠٨(وقـد أطلـق العلـامء. التي متنحها له" وقصرية املدى

ـذات"املـسـبب األـسـايس وراء ذـلـك  ـذات ". ـضـبط اـل ـديهم ـضـبط أـعـىل لـل ـذين ـل فاألـشـخاص اـل
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بينام يستسلم ضعيف ضـبط الـذات أمـام . ن مسلحني ملقاومة الدوافع الرتكاب السلوك السلبييكونو

لكـن وبالتأكيـد فـإن العمـل . ياتنحها لـه ارتكـاب السـلبمغريات الحصول عىل املتعة املبارشة التي مي

بل هناك عامـل إضـايف مـرتبط بضـبط الـذات لـه . ّالسلبي ال ينجم بشكل كيل عن غياب ضبط الذات

فيتفاعـل كـل مـن الضـبط املـنخفض . ثريات عىل السلوك السلبي وهو درجة الفرصة املتاحة للفاعـلتأ

وألن الفرص كثـرية فـإن الـدافع املحفـز .  للذات مع الفرصة املتاحة التي تقود األفراد الرتكاب األخطاء

ببات الرتكاب السلوك السلبي هو ضعف ضبط الذات، لذا يسبق عامـل املواقـف عنـد البحـث يف مسـ

 .السلوك

ّالدرجة التي يحصل عليها املفحوص من خالل االستجابة لفقـرات مقيـاس : ًويعرف إجرائيا بأنه

ضبط الذات الذي أعدته الباحثة ألغراض هذه الدراسة من خالل جمـع عـدد مـن املقـاييس األجنبيـة 

 . والعربية

 : التفكري اإليجايب

سـلوك عقـيل يتغلغـل يف :  إليجـايب بأنـهالتفكـري ا) ٢٠١٣,Fredrickson(ّعرف فريدريكسون 

، ويتـصـف الشـخص ذو التفـكـري  ، والكلـامت والتـخـيالت الخاضـعة للنـمـو، والتوسـع والنجـاح التفكـري

 .اإليجايب بأنه يرى الجانب اإليجايب يف كل املواقف الحياتية 

ًويعرف إجرائيا بأنه ّ ية عىل تقويم الدرجة التي سيحصل عليها املفحوص يف قدرة املتعلم اإلراد :ُ

ّأفـكـاره ومعتقداـتـه، ـمـن ـخـالل االـسـتجابة لفـقـرات مقـيـاس التفـكـري اإليـجـايب اـلـذي ـتـم تـطـويره ـمـن  َ

) ٢٠٠٣( الطيطـي،ومقيـاس)٢٠١٠(ومقيـاس عبـد السـتار (٢٠١٢ ,Northside Counselling)مقيـاس

 . الذي تم استخدامه يف البحث
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 :الشعور اإلبداعي

تنظـيامت مـن عـدد مـن القـدرات العقليـة :  ع بأنـهاإلبـدا) ٢٠٠٨,De Bono(يعرف ديبونـو

 .البسيطة التي تختلف فيام بينها باختالف مجال اإلبداع

والشعور اإلبداعي إحساس املتعلم مبـا ميتلكـه مـن قـدرات إبداعيـة منظمـة منبعهـا النشـاط 

ّالعقيل املركب والهادف، ويقوى هذا اإلحساس عندما يقدم املتعلم حلوال غري عاديـة وغـري .   مسـبوقةّ

ًويعرف إجرائيا بأنه ّ الدرجـة التـي سيحصـل عليهـا املفحـوص مـن خـالل االسـتجابة لفقـرات مقيـاس  :ُ

 .(١٩٨٠ ,Williams, Frank)الشعور اإلبداعي
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١٦ 

t

٧



 

١٧ 
 

 
t
 
٧ 

 

ًرا كبرياتلعب دو ميتلكها الفرد إن املعرفة التي  بشـكل يتحكمـوناألفراد ّوإن . يف عملية التعلم ً

 أنفسهم تغيري أو ، املحيطة البيئةوتعديل لبناء نشطة  خطوات من خالل اتخاذ  بأفعالهم وبالبيئة كبري

)Bandura, ّالتعلم عىل أن التعلم يف االجتامعية لباندورااملعرفية املدرسة  تؤكدو). ٢٠٠٦  عمليـة ليس ّ

ّمـام يسـاهم يف تحسـني  واملهـارة، ّفيهـا املـتعلم يبنـى عملية فاعلـة   بل هولومات فقط،اكتساب املع

 .مستوى اإلنتاج لديه

  ويقصـد لبانـدورا، املالحظـة عـىل القـائم االجتامعـي ّالـتعلم نظرية  عىلويقوم هذه الكتاب

 موقـف خـالل من يدةجد سلوكية أمناط أو الستجابات ّاملتعلم اكتساب باندورا عند االجتامعي ّبالتعلم

 البيئيـة واملسـتمر بـني التـأثريات املتبادل الحتمي التفاعل وتؤكد هذه النظرية عىل.  اجتامعي إطار أو

 املتبادلة التأثريات منً متشابكاً نظاما ّتشكل والبيئية الشخصية ومحدداته اإلنساين ، فالسلوك واملعرفية

 حسـاب عـىل متميـزة مكانـة أيـة الثالثـة الرئيسـة اتاملحدد هذه من أي إعطاء  ميكن وال واملتفاعلة،

 ضبط أو تنظيم خاصية االجتامعي ّالتعلم نظرية متيز التي الهامة املحددات من و . اآلخرين املحددين

األسـس وبنـاء ،  املوقفيـة البيئيـة املتغـريات ترتيـب طريـق عـن اإلنسان بها ينفرد خاصية وهي الذات

املوقفية من خالل ضـبط  البيئية املتغريات هذه من اشتقاقها ميكن التي بةاملرغو اآلثار وإنتاج املعرفية

 بـالطرق ميـدنا الـذي الرمـزي بـالتفكري مشـغولة تكـون العمليـة قـدراتنا أو طاقتنـا فـإن الذات، لذلك

ـي واإلســرتاتيجيات واألســاليب والوســائل ـا الـت ـتعلم و مــن متكنـن ـة  املســتمر مــعلالتفاعــ ّاـل  البيـئ

(Bandura,٢٠٠٦).  

ّ قدرة املتعلم عـىل - وهو  بالنموذج االقتداء عىل القائم ّالتعلم أو النمذجة أو باملالحظة ّالتعلم إن

الـنامذج كـل هـذا  مالحظـة خـالل مـن أو اآلخـرين سلوك مالحظة طريق عن جديدة سلوكية تعلم أمناط

  املعريف وبنائه سلوكه تكييف رآخ ومبعنى لسلوكه، الذايت الضبط أو الذايت التنظيم عىل ّاملتعلم يتضمن قدرة
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ـه ـة وعملياـت ـريات املعرفـي ـة واملتـغ ـة البيئـي ـة التبادلـي ـق الحتمـي ـاور لتحقـي ـة للمـح ـتعلمp( الثالـث  Bّاـمل

 )٢٠٠٢ ,Bandura) (البيئةEالسلوك

  

، أهميـة كـربىّإسرتاتيجيات التعليم التي تجعـل املـتعلم مسـؤوال عـن تعلمـه   الباحثونيويلو

ّوهذا ما يتميز به التعلم النشط ّيف التعلم النشط مي ّ فاملتعلم،ّ الفضـل إىل ويعـود . بالفاعـل كن تسميتهّ

نظريـة مـن خـالل  املتعلمـني التنظيم الذايت لدى  عىل عمليات التأكيدفي ) ٢٠٠٢,Bandura(باندورا 

 ـمـن ـخـاللـسـلوكاتهم ـضـبط  يـسـتطيعون املتعلـمـني أن أـشـار إىل  حـيـث ،اـلـتعلم املـعـريف االجتامـعـي

 يف التـي تحـدث إحـداث التغـرياتمام يسـهم يف  ،واعتقاداتهم عن النتائج املرتتبة عىل ذلك تصوراتهم

 . السلوك

 : ّ التي وضعها باندورا يف نظريته يف التعلم االجتامعي املعريفاالفرتاضات

 .سلوكات اآلخرين أو مخرجات لسلوكات النمذجة عن طرق يتعلمون السلوكات إن األفراد 

 ّالـتعلم ّيـتم أن  وميكـن اتاالسـتجاب ظهـور تسـهيل إىل النمـوذج سلوك مالحظة عملية تؤدي قد 

 ويعتـرب واملشـاعر، االتجاه و الدور تبني النمذجة عملية ، وتتضمن املالحظة طريق عن االجتامعي

 عـىل املالحـظ يسـاعد النموذج سلوك إن .املبادئ و القواعد لتعليمً رئيسا مصدرا باملالحظة ّالتعلم

 كرث األاملشابهة األوضاع يف استخدامها دويغ النموذج، بحيث الستجابات املشابهة االستجابات تذكر

  يالحـظ عنـدما يؤديهـا أن ميكن ميارسها، ومل ةالتعاوني االستجابات بعض ّتعلم الذي فالطفل ُ.تواترا

 . وينتعا سلوك يف منهمكني األطفال بعض

 الناشئة إىل املجتمع ثقافة نقل يف باملالحظة ّالتعلم ُيسهم. 
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 الـنامذج مـع التعامـل طريـق عـن املبـارشة غـري الطالب خربات يادةز يف االجتامعي ّالتعلم يسهم 

 .املختلفة

 أمنـاط بعـض أداء ّتجنـب ، أو االسـتجابات بعض كف إىل اآلخرين سلوك مالحظة عملية تؤدي قد 

 هـذا يف انهامكـه جراء فيها من مرغوب غري أو سلبية النموذج عواقب واجه إذا ، وبخاصة السلوك

 . السلوك

 باملالحظـة ّالتعلم يف أنه ، إال السلوكية ّالتعلم نظريات يف أغلب مهام دورا زالتعزي يشكل 

 عـىل باملالحظة ّالتعلم يف التعزيز لدور ، ويقيم باندورا رؤيته هذه األهمية مثل يشكل ال

 :  التالية االفرتاضات

 ّالتعلم الكتساب أو إلمتامها رضوريا ليس لكنه ّالتعلم لعملية ميرس التعزيز. 

 أو النـاس يعملـه مـا خلـف تقـف مرتتباتـه و التعزيـز غـري اآلخـرى العوامل من العديد هناك َّإن 

 سبب دون ألدائهاً مدفوعا نفسه يجد ّاملتعلم عن تصدر التي السلوكية من األمناط فكثري. يسلكونه

بلـه أن يقا ورةبالضر لـيس دلفرى الد يحـدث يلذّلم التعأن اكما .  األقل عىل ها لواضح تفسري أو

 .ّتغري يف سلوكه

 

 محكوـمــة تـكــون ال اإلنـســاين الـســلوك أمـنــاط معـظــم أن باـنــدورا وـيــرى 

 الكالسـيكيون  السـلوكيون عليهـا التـي يؤكـد الخارجيـة الفوريـة بالتعزيزات 
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 تتحـدد السابقة، حيـث  عىل الخرباتاإلنساينالسلوك  وإمنا يعتمد ،)واطسون،سكرن، ثورندايك(مثل

 أخـرى أمناطاوقيمهم،  عىل تؤثر السلوك من معينةً أمناطا أن الخربة، و هذه ضوء يف الناس توقعات

 . إيجابية أكرث األمناط لبعض الناس تقدير يكون قد كام  فيها، مرغوب غري نتائج تحدث

 لتـأثريات أهميـة أكـرثً وزنـا تعطـي و ،  الخارجي التعزيز االجتامعي ّالتعلم نظرية تّقدر بينام

. باعـث األوىل إعالميـة، والثانيـة :بـوظيفتني يقـوم الخـارجي التعزيز أن باندورا ويرى. الداخيل التعزيز

  الخارجيـة التعزيـز أشـكال كافـة الدافعيـة عمليـات متثـل و. للسـلوكّ محـددا الداخيل التعزيز ويعترب

 بـالنموذج لالقتـداء وبواعثـه ّاملـتعلم حـرص خلـف تقف التي القوى والداخلية، و الدافعية وعمليات

 ). ٢٠١٠الجراح، (هناغري مبارش  والتعزيز. ومحاكاته

 يـرى كـام باملالحظـة، أو ّالـتعلم يف تـؤثر التـي العوامـل )٢٠٠٦ ,Bandura( بانـدورا ويلخص

ُترد باملالحظة ّالتعلم عمليات أو ّالتعلم مراحل أنها البعض ِ   : التايل النحو  عىلَ

 حقيقيـة صـورة عـىل تـدل رمـوز صـورة يف املعلومات تخزين يتم وفيها: ّالتصورية الطريقة 

 .  بهااالحتذاء موضع للخربة

 التصـورية( األوىل الطريقـة كانـت فـإذا . بانـدورا عند أهمية األكرث وهي :اللفظية الطريقة( 

 الصورة أو البرصية، الصورة متثيالت أو الذهنية خالله الصور من تتكون معني ّحيس وسيط عىل تعتمد

. بالعموميـة تتسـم الطريقـة وهـذه.اللغـوي التشفري عىل تعتمد اللفظية طريقةال ّإن فإلخ... السمعية

 وموقـف النمـوذج خصـائص تصـف لغوية شفرة إىل وغريها والسمعية البرصية املعلومات تتحول فيها

 . ًجميعا االحتذاء

 أو الـســلويك اإلنـتــاج  فعملـيــات : اإلنـتــاج إـعــادة أو الـســلويك اإلنـتــاج عملـيــات 

ـادة  ـاج إـع ـريكا اإلنـت ـي لـح ـة ـه ـتعلم ترجـم ـوز ّاـمل ـي للرـم ـرى الـت ـا ـج ـا ترميزـه   أو وتخزينـه
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 اسـتجابية أمنـاط إىل النموذج عن صدرت التي السلوكية باألمناط املتعلقة الذاكرة يف بها االحتفاظ

 تخيـلال أو ّتصورال أو الرتديد أو التسميع: خالل من عملية االحتفاظّ، وتتحسن  جديدة سلوكية أو

 . األمثل األداء اتجاه يف املامرسة عىل القائم املتتابع التقريب أو .باملالحظة ّالتعلم موضوع للسلوك

 ّمعززات،  مبثابة وهي الدافعية عمليات  خـالل مـن تحـدث اإلنسـاين ّالـتعلم أمنـاط فمعظم ُ

 رباتالخـ عـىل اكليـ اعتمـد إذا عمـيل وغـريً بطيئا اإلنساين ّالتعلم ويصبح. واملحاكاة والتقليد املالحظة

 أو أخـرى بسيارة ويصطدم الحمراء املرور إشارات تجاوز ّاملتعلم ميارس أن املنطقي غري فمن ؛ املبارشة

 يف تفشـل واإلجـرايئ الكالسـييك بنوعيـه االشرتاط مبادئ  أن .املرور إشارات مدلول يتعلم يك ملارة أحدا

 منـوذج تـوافر، ًكليـا، فيحـال يـدةالجد االسـتجابات بعض أداء من الطفل متكن تفسري ، يف كثرية أحوال

 .ألدائها الالزمة للقدرات وامتالكه الطفل، أمام االستجابات هذه بأداء يقوم

 ومتابعـة عـنهم تصـدر التي السلوك وأمناط اآلخرين املالحظة خل من نتعلم ذلك فنحن وعىل

 اللغـة كتسـابفا. السـلوكية األمنـاط هـذه مامرسـتهم نتيجـة هـؤالء يتلقاهـا التـي التعزيـزات أشكال

 و االتجاهـات كـذلك و ّاملـتعلم يعيشـها التـي املرتبطة بالثقافة السلوكية واألمناط التقاليد و والعادات

 و .محاكـاتهم أو وتقليـدهم اآلخـرين مالحظـة خالل من ّتعلمها يتم وغريها واالنفعاالت األفعال ردود

 األسـايس،  مبفهومـه التعلـيم أن اعتـربن بالغـة، إذا تربويـة أهمية عىل االفرتاض هذا ينطوي آخر مبعنى

 عمليات من خالل املالحظة عىل القائم االجتامعي ّالتعلم يتم أن املمكن من يبدو إذ. اجتامعية عملية

 املجـال يف تعلمهـا املـراد واالسـتجابات والرموز املعلومات الستدخال تكفي القصدي، بدقة االنتباه من

 .  للفرد اإلدرايك املعريف
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 لألمنـاط الـذايت االنتقـاء خـالل مـن باملالحظـة ّالتعلم عىل التعزيز أو الدافعية عمليات ؤثرت و

 بصـورة باملالحظـة ّالـتعلم عمليـات وتحـدث.  النمـوذج عـن تصدر التي املشبعة أو املعززة السلوكية

 الحصـول وقـعيت أو ّاملـتعلم يتلقاهـا التـي  التعزيزات أو الدوافع أو البواعث كانت إذا ومرضية ّفعالة

 االقتداءإن .  السلوكية أمناطه أو استجاباته مثل إنتاج أو بالنموذج االقتداء عىل ترتتب إشباعها أو عليها

ِاملالـحـظ ّاـملـتعلم دواـفـع تحكـمـهً انتقائـيـا عـنـه تـصـدر الـتـي الـسـلوكية األمـنـاط محاـكـاة أو ـبـالنموذج ُ 

الجـراح، (محاكاتـه  أو بـالنموذج القتـداءا نتيجـة عليهـا الحصـول يتوقـع أو يتلقاهـا التـي والتعزيزات

٢٠١٠.( 

  ،املالحظـة عـىل القائم اإلنساين ّالتعلم عليها يقوم التي األسس منً هاماً أساسا املعرفة وتشكل

 مـنـذجتها إىل املعـلـم يـسـعى الـتـي األـهـداف ـبـاختالف باملالحـظـة ّاـلـتعلم ينتجـهـا الـتـي اآلـثـار تختـلـف

 القـائم االجتامعي علم ّمجااللت يف أجريت التي البحوث و الدراسات تشري و.  بها واالقتداء ملالحظتها

 : هي ثالثة يف أمور اآلثار هذه تتاميز حيث باملالحظة ّالتعلم عىل املرتتبة اآلثار إىل تباين املالحظة عىل

 .اآلخـرين أداء الحـظ إذا جديـدة سـلوك أمنـاط وأ. جديـدة اسـتجابات أو سـلوكيات تعلم املالحظ يستطيع

 املتـوافرة والرمزيـة الصـورية فقـط، فـالتمثيالت الحية أو الحقيقية بالنامذج فقط يتأثر ال املتعلم سلوك أن العلم ع م

ــرب ــحافة ـع ــب الـص ــينام والكـت ــون والـس ــاطري والتلفزـي ــات واألـس ــعبية، والحكاـي ــكل الـش ــادر  تـش ــة مـص   هاـم
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 ).٢٠١٠الجراح، (الحي  النموذج بوظيفة للنامذج، وتقوم

 : منها عوامل بعدة بالنموذج االقتداء أو باملالحظة ّالتعلم أو النمذجة يةعمل وتتأثر

 نحـو ، واتجاهـه العـام العقـيل الزمنـي، واالسـتعداد العمـر: ومنها ِاملالحظ باملتعلم تتعلق عوامل 

 االجتامعية واملكانة العلمية للقيمة وتقديره النموذج عن يصدر ما أهمية ملدى وإدراكه،  النموذج

 . النموذج مع التفاعل عىل القائم النفيس االرتياح أو الشخصية ، والجاذبية املتعلم يدركها كام له

 نجوميتـه ، ودرجـة للنمـوذج االجتامعيـة املكانـة: ِاملالحـظ بـالنموذج تتعلـق التي العوامل ومن  ،

 . إلخ ... جنس النموذج

 الثقافيـة واملحـددات لسـائدةا القـيم بـني التوافـق مـدى: ومنهـا البيئية بالظروف تتعلق وعوامل 

 الـدعوة الصعب من لنموذج، فمثالً عنا يصدر ما وبني ناحية واألخالقية، من والدينية. واالجتامعية

 . إلخ ...التطور ظروف ظل املايض، يف آثار عىل واالعتامد األصالة إىل

 املـتعلم بـني االتجـاهني ذو املتبـادل الحتمـي التفاعـل بانـدورا عنـد التبادلية بالحتمية يقصد

 . للسلوك ومنتجني ومتفاعلني البعض بعضهام عىل معتمدين كسببني والبيئة

ّ التعلم النشـط مـن خـالل املامرسـة والتفاعـل مـابني أساسّ أن التعلم باملالحظة هو نرىوكام  ّ

املعلم والطالب، والطلبة وأقرانهم، ويساعد عـىل تطـوير التفكـري اإليجـايب وضـبط ذواتهـم، حيـث أن 

ّعلم النشط يعمل عىل توسـيع مـدارك الطلبـة وزيـادة القـدرات لـديهم ومسـاعدة الطلبـة يف حـل ّالت

ّاملشكالت واالستقصاء وكذلك التعلم النشط يعمل عىل زيادة الفعالية الذاتية و الكفايات الذاتية لـدى  ّ

 . املتعلم والثقة بالنفس واحرتام الذات من خالل الشعور اإلبداعي

 eaning" والتقليد أسامء أخرى مثل نظرية التعلم باملالحظةعرف هذه النظرية ب

by Observing and Imitating" , ـة ـتعلم بالنمذـج ـة اـل  Learning by"أو نظرـي

Modeling " وهــي مــن النظريــات االنتقائيــة التوفيقيــة"Eclectic Theory " ألنهــا 
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يرجع الفضل يف  ) املثري واالستجابة _نظريات االرتباط ( حلقة وصل بني النظريات املعرفية والسلوكية 

 ,Bandura & Walters(تطوير الكثري من أفكار هذه النظرية إىل عاملي النفس ألربت باندورا وولـرتز 

يف عمليـة الـتعلم مـن " Reciprocal determinism" وفيها يؤكدان مبـدأ الحتميـة التبادليـة ). ١٩٦٣

سـلوك واملحـددات املرتبطـة بالشـخص واملحـددات ال: حيث التفاعل بني ثالث مكونات رئيسية وهـي

 . البيئية

 

 مخطط يبني الحتمية املتبادلة بني السلوك والبيئة والشخص

 : فرتاضات ومفاهيم النظريةا

تنطلق هـذه النظريـة مـن افـرتاض رئـيس مفـاده أن اإلنسـان كـائن اجتامعـي يعـيش ضـمن 

فيها، وبذلك فهو يالحظ سلوكات وعادات واتجاهات  األفراد يتفاعل معها ويؤثر ويتأثر مجموعات من

حيـث يعتـرب هـؤالء اآلخـرين مبثابـة . األفراد اآلخرين ويعمل عىل تعلمها من خالل املالحظة والتقليـد

 .يتم اإلقتداء بسلوكاتهم) MODELS(مناذج 
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وسـط بـني املالحظـة لألمنـاط السـلوكية ترى هذه النظرية أن هناك عمليات معرفية معينـة تت

ومثل هذه األمنـاط رمبـا ال تظهـر عـىل نحـو . التي تؤديها النامذج وتنفيذها من قبل الشخص املالحظ

مبارش، ولكن تستقر يف البناء املعريف للفرد بحيث يصار إىل تنفيذها يف الوقت املناسب، وهذا ما يشـري 

 " .learning latent" إىل مفهوم التعلم الكامن 

ًيتضمن التعلم باملالحظة جانبـا انتقائيـا، إذ لـيس بـالرضورة أن عمليـات التعـرض إىل األمنـاط  ً

فقد يعمل األشـخاص عـىل إعـادة صـياغة تلـك األمنـاط . السلوكية التي تعرضها النامذج يعني تقليدها

لـنامذج، وأداء السلوكية عىل نحو معني، وهكذا فإن االنتقائية يف تعلم جوانـب معينـة مـن سـلوكات ا

 .بعض الجوانب منها يرتبط عىل نحو دقيق مبستوى الدافعية والعمليات املعرفية لدى الفرد املالحظ

 :آليات التعلم االجتامعي

أن التعلم باملالحظة يتضـمن ثـالث آليـات ) ١٩٦٩ ,Bandura(يرى باندورا 

 :ئيسية هير
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  Reciprocal processesالعمليات اإلبدالية : أوالً

ًوفقا لهذه اآللية ليس بالرضورة أن يتعرض الفـرد مبـارشة إىل الخـربات املتعـددة يك يتعلمهـا، 

 أوفالنتـائج التعزيزيـة . ولكن ميكن له مالحظـة الـنامذج املختلفـة وهـي متـارس مثـل هـذه الخـربات

ثلة عليهـا الخـوف ومن األم. العقابية الناجمة عن سلوك النامذج تؤثر عىل نحو بدييل يف عملية التعلم

 .من بعض األشياء كالحيوانات والحرشات وغريها من األحداث

 cognitive processesالعمليات املعرفية : ًثانيا

ـيـرى باـنـدورا أن عملـيـات اـلـتعلم لألمـنـاط الـسـلوكية ـمـن ـخـالل املالحـظـة ال ـتـتم ـعـىل نـحـو 

جـة كبـرية بالعديـد مـن العمليـات أتوماتييك، فمثل هذه العمليات تتم عىل نحو انتقايئ وتتـأثر إىل در

 .املعرفية لدى الفرد املالحظ، مثل االستدالل والتوقع والقصد

   Self- Regularity Processesعمليات التنظيم الذايت : ًثالثا

 . السلوكية يف ضوء النتائج املتوقعة منهااألمناطيشري هذا املبدأ إىل قدرة اإلنسان عىل تنظيم 

 :عينواتج التعلم االجتام

 .تعلم أمناط سلوكية جديدة: أوالً

 .كف أو تحرير سلوك: ًثانيا

 .تسهيل ظهور سلوك: ًثالثا
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 :عوامل التعلم االجتامعي

أن عـدم حيـث  هناك أربعة جوانب رئيسية يجب توفرها لحدوث التعلم من خالل املالحظـة،

لنظر إىل هذه الجوانب عـىل وميكن ا.  من التعلمتوفر أحدها رمبا يؤدي إىل حدوث خلل يف هذا النوع

أنها عمليات أو متطلبات أو عوامل أو مراحل للـتعلم االجتامعـي، وتتمثـل هـذه الجوانـب يف االنتبـاه 

 .واالحتفاظ واالستخراج الحريك والدافعية

 

 : مصادر التعلم االجتامعي

 .لحقيقيني يف الحياة الواقعيةالتفاعل املبارش مع األشخاص ا: أوالً

 .التفاعل الغري املبارش ويتمثل يف وسائل اإلعالم املختلفة كالسينام والتلفزيون والراديو: ًثانيا

ومن هذه املصادر : السلوكية هناك مصادر أخرى غري مبارشة ميكن من خاللها متثل بعض األمناط": ثالثا

ن خـالل عمليـات متثـل الشخصـيات األسـطورية وكذلك م القصص والروايات األدبية والدينية،

 .والتاريخية
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ّالتعلم النشط  ّ 

ّيف ظل التطـور املعـريف تـأيت أسـاليب التـدريس الحديثـة التـي تعتـرب املـتعلم محـور العمليـة 

مـن  ، كمسـتمع أو مراقـب أو مسـجل للمالحظـاتللطالـب الدور السلبي تطالب بإلغاء و،  التعليمية

ّمشـاركة املـتعلم وتسـهيل البنـاء النشـط  عـىل ارتفـاع مسـتوى يميـة تسـاعدبيئـات تعل خالل ابتكار  ّ

ّويأيت التعلم النشط ليفعل عمليتي التعليم والتعلم. للمعرفة ّّ ُ ّفـالتعلم النشـط هـو الـذي يكـون فيـه . ّ ّ

ْيبـدون ّالطالب مسؤولني عن تعلمهم، حيث ًفيـه منضـبطني ومنظمـني ذاتيـا، وقـادرين عـىل تعريـف  َ

ّيتحركون ذاتيا وباهتامم ومثابرة إلمتام مهامت التعلمو. تحصيلهمة كفاي قييمأهدافهم وت يقومون  التي ً

ّفعالـة ّبها واحدة بعد اآلخـرى، مسـتخدمني يف ذلـك إسـرتاتيجيات تعلـم ومعـارف مناسـبة واكتشـاف  ّ

 ُرسومهـارات التفاعـل مـع اآلخـرين مـن معلمـني وأقـران وأ االتجاهات اإليجابية والقيم الخاصة بهـم

 ;٢٠١١:٢,Mckinney ;٤ :٢٠٠٣,Fox-Cordamone & Rue)حسـب مقتضـيات املواقـف املختلفـة

Felder&Brent ,ويـرى . (;٢ :٢٠١١)Letexier, ّأن الـتعلم النشـط )٣٩: ٢٠٠٨ ّ ببنـاء املعرفـة،  يهـتم ّ

 .ّومعالجة املعلومات، والتفاعل بني الطالب تحت إرشاف املعلم
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ّتعريفات التعلم النشط ّ: 

ّنت نتائج األبحاث مؤخرا أن طريقة املحـارضة التقليديـة التـي يقـدم فيهـا املعلـم املعـارف بي ّ ّ ً

ّوينصت املتعلمون خاللها إىل ما يقوله املعلم هي السائدة  كـام تبـني أن هـذه الطريقـة ال تسـهم يف . ّ

 . هّوظهرت دعوات متكررة إىل تطوير طرق تدريس ترشك املتعلم يف تعلم. ُّخلق تعلم حقيقي

ّإن إنصات املتعلمني يف غرفة الصف سواء ملحارضة أو لعرض بالحاسوب ال يشكل بأي حال من  ّ

ًاألحوال تعلام نشطا  ّفام التعلم النشط ؟ لـيك يكـون الـتعلم نشـطا ينبغـي أن ينهمـك املتعلمـون يف . ّ ّ ًّ ّ

ّصورة أعمق فـالتعلم قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حل مشكلة تتعلق مبا يتعلمونه أو عمل تجريبي، وب

ّالنشط هو الذي يتطلب من املتعلمني أن يستخدموا مهـام تفكـري عليـا كالتحليـل والرتكيـب والتقـويم  ّ

 . فيام يتعلق مبا يتعلمونه

ّوبناء عىل ما سبق فإن التعلم النشط هو ّطريقة تدريس ترشك املتعلمني يف عمل أشـياء :" ّ

بأنه  (٢٠٠١ ,Lorenzen)ويعرفه لورنزن) ٢٠٠٤، الرزاقعبد "(تجربهم عىل التفكري فيام يتعلمونه 

دورهـم يف االسـتامع  يتجـاوزونوسيلة لتثقيف الطلبة تسـمح لهـم باملشـاركة يف الصـف، بحيـث 

وهـو  .ليأخذ الطالب بعض التوجيه واملبادرة خالل تطبيـق األنشـطة يف الغرفـة الصـفية ، السلبي

ّ دور املعلـم يف املحـارضة ويوجـه الطـالب يف اتجاهـات مـن شـأنها ّذلك الـتعلم الـذي يقلـل مـن ّ 

ّوالتعلم .  أن تسمح لهم باالكتشاف، كام أنه يعمل مع الطالب اآلخرين عىل فهم املناهج الدراسية

: ّالنشط ميكن أن يتضمن مجموعة متنوعـة مـن األسـاليب التـي تشـمل مجموعـات صـغرية مثـل

شاريع، وطرح األسئلة، والهدف منها هو جعل الطـالب يف عمليـة املناقشة، ولعب الدور، وعمل امل

 ، سـعادة، عقـل، زامـل، إشـتية(ويـذكر . ّتعلمهم يعلمون أنفسهم بأنفسهم بإرشاف مـن معلمهـم

ـوب ـو عرـق ـت ) ٢٠٠٦أـب ـتعلم يف وـق ـيم واـل ـة للتعـل ـن طريـق ـارة ـع ـو عـب ـط ـه ـتعلم النـش ـأن اـل ًـب ّ ّّ 
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عة وبفاعلية كبرية، من خـالل بيئـة تعليميـة غنيـة متنوعـة ّواحد، يشرتك فيها املتعلمون بأنشطة متنو

تسمح لهم باإلصغاء اإليجايب، واملناقشة الرثية، والتفكري الواعي، والتحليل السليم، والتأمل العميق لكل 

ّما تم طرحه من مـادة دراسـية بـني املتعلمـني، بوجـود املعلـم الـذي يشـجعهم عـىل تعلـيم أنفسـهم  ّ ّ َ

 . ّ الدقيق مام يدفعهم نحو تحقيق أهداف التعلم املرغوب فيهابأنفسهم تحت إرشافه

ّالـتعلم الـذي يشـجع  هـذلك بـأن) (١٩٨٧ ,Chickering & Zeldaينك وزيلدا ّويعرفه تشكر

عىل القراءة ، والكتابة ، واملناقشـة واملشـاركة يف حـل املشـكالت ، واألهـم مـن ذلـك هـو املشـاركة يف 

 .الرتكيب والتقييمو التحليل ري العليا مثلاألنشطة التي تثري مهارات التفك

بأنه هو أي عمل يقوم بـه : ),٢٠٠٨Donald,R.Paulson,&Jennifer(جينيفرّويعرفه دونالد و

، وهـذا يتضـمن كـل عمـل مـن ّمجرد مستمع سلبي ملحـارضة املعلـمالطالب يف الصف أكرث من كونه 

عونه، وأي متـارين كتابيـة يقـوم الطـالب مامرسات االستامع التي تساعد الطالب عىل استيعاب ما يسم

ًمن خاللها بالتأمل مبحتوى املحارضة، أو مامرسة مجموعة أكرث تعقيدا من األنشـطة التـي مـن خاللهـا 

 .اة الحقيقية أو عىل مشكالت جديدةيقوم الطالب بتطبيق محتوى املقرر عىل مواقف الحي

ّالتعلم النشط هـو الـذي  ّإىل أن) ٢٠٠٣(قاين والجمل يف معجم املصطلحات الرتبوية لويشري ال ّ

ّيشارك فيه املتعلمون مشاركة فاعلة يف عملية التعلم من خالل القراءة والبحـث واملطالعـة ومشـاركته  ّ

ّيف األنشطة الصفية والالصفية ويكون فيه املعلم موجها ومرشدا لعملية التعلم  ًّ ً. 

ّلم النشـط هـو عبـارة عـن عمليـة ّأن الـتع)٢٠٠١,Sharon & Martha(ويذكر شارون ومارثـا  ّ

التي تتطلب منهم الحركة واملشاركة الفاعلة يف جميع  ّاحتواء دينامييك للمتعلمني يف املواقف التعليمية

 .ّألنشطة بتوجيه وإرشاف من املعلما
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ّالتعلم النشط هو عبارة عن طريقة تجعل الطالب ّأن )٢٠٠٦,Mathews( وتذكر ماثيوز يبـذل  ّ

ّنشطة الصفية بدالً من أن يكون فردا سلبيا يتلقى املعلومات من غريه، فالتعلم النشـط كل جهده يف األ ّ ً ً

ّيشجع الطالب عىل التفاعل واملشاركة ضمن العمل يف مجموعات، وطرح العديد من األسئلة املتنوعـة، 

خدام واالشرتاك يف اكتشاف املفاهيم والتدريبات القامئـة عـىل حـل املشـكالت، مـام يسـمح لهـم باسـت

ّمهارات التفكري املتنوعة، وإن تحليل الطلبة العميق لألعامل ومشاركتهم يف األنشطة يكسبهم املفاهيم 

 . ومهارات التفكري اإلبداعي واالستقصاء وحل املشكالت ويشجعهم عىل صنع القرار

التي  لفةّالتعلم املخت ً إجرائيا بأنه عبارة عن مامرسة الطالب العديد من أنشطةفه الكاتبةّوتعر

شجعهم عىل استخدام ّتوفر لهم الفرص للتعلم من خالل القيام بالعديد من األنشطة يف بيئة تعليمية ت

 .ّمصادر التعلم

ّفلسفة التعلم النشط ّ: 

 .يرتبط بواقع الطالب واحتياجاته واهتاممات - أ

 . يحدث من خالل تفاعل الطالب مع املجتمع-ب

 .الطالب ورسعة منوه  يرتكز عىل قدرات-ج

 . يضع الطالب يف مركز العملية التعليمية-د

ّ يحدث التعلم النشط يف جميع األماكن -هـ  الحي، مـن خـالل دورات – النادي – املدرسة –البيت ” ّ

 .فكري العميقة يف املواد الدراسيةالت

 (٢٠٠٥:٦٠ ,Jones Wilson). يضمن املبادرات الذاتية من الطالب-و

ّخصائص التعلم النشط ّ: 

ّالتعلم النشط بالخصائص التاليةيتميز  ّ : 

 ّبالتعلم بشكل نشط، فهم يحددون أهـدافهم، ويختـارون نظـام  السامح للطالب ُ ّ

 العمل ويحـددون قواعـده، ويتعلمـون أفضـل اإلسـرتاتيجيات للوصـول إىل هـذه 
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 .األهداف 

 ويشارك الطالب بدور فاعل يف الـتعلم كـل حسـب رسعتـه، ومـن خـالل ربـط الـتعلم باأل ّ نشـطة ّ

  .األسئلةاإلثرائية والحياة الواقعية، وطرح 

 مـع أقـرانهم ويبحثـون عـن يتعـاونونّمن املسؤولية تجـاه تعلمهـم فهـم  كبري ولدى الطالب قدر 

 .ّالفرص التي تحقق تعلمهم

 و كـذلك السـامح للتالميـذ , ويشاركون بتقويم أنفسهم وأقرانهم، واكتشاف نواحي القوة والضعف

ّواالعتامد عىل النفس والثقـة بالقـدرات مـن خـالل حريـة االختيـار لطـرق الـتعلم باإلدارة الذاتية 

 ).(٢٠٠٧) .Guertin, L, Zappe, S, & Kim, Hوللمصادر املتعددة املتوفرة 

 ّاملعلم ميرس ومحّفز ومشجع ومرشد وموجه لعمليات التعلم ّّ ّ ّ,  

 ًشون دامئا للبحث عن املعرفةّالتعلم مصممة لتحّفز مبادرات الطالب التي تجعلهم يتعط أنشطة 

  لتعدد مصادر التعلم من وسائل برصية ومهامت كتابية يقوم بها الطالب، ويوظفـون مـن خاللهـا ّ

أخذ املالحظات والتلخيص وتوليـد األفكـار وتكـوين املعـاين ومهـارات التفكـري الناقـد  مهارات مثل

 .اإلنتاجّاآلخرى، مام يحّفز الطالب عىل كرثة 

 تدريس املتمركزة عىل الطالـب تسـاعده عـىل معالجـة املعلومـات وتخزينهـا ليسـهل  طرق الإتباع

 .ونقل املعلومات واملعارف إىل الذاكرة البعيدة بحيث يحتفظون بها ملدة طويلة. اسرتجاعها

 ّتزويد املعلم والطالب مبتعة التعلم ويهتم بأمناط التعلم ّ  الطالباملختلفة لدى  ًّ

 ّفكري بجميع االتجاهات ويستخدم مصادر متنوعة أثناء التعلميسمح للطلبة بالتحرك والت 

  ـات ـات ومخرـج ـىل عملـي ـز ـع ـة ترـك ـيلة متنوـع ـويم أـص ـرتاتيجيات وأدوات تـق ـد إـس  يعتـم
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 .)٢٠٠٥,Jones-Wilson:(٤٣ .ّالتعلم   

ّكام وتضيف الكاتبة ما ييل ملبادئ التعلم النشط ّ : 

 ًأن يكون التعلم النشط واقعا حياتيا يف تعل ً ّ  مهّ

  املتعلم ملا يتعلم بالتعلم النشط وإدراكيعمل عىل زيادة وعي  

  يعمل عىل تعديل وزيادة أبنيته املعرفية وتطويرها من خالل التعلم بنفسه 

 ّيعمل تغذيه راجعة فورية لذاته أثناء التعلم النشط ّ.  

ّالتعلم النشط ّدور املعلم يف ّ: 

 

 ّاملعلم ميرس ومحفز ومشجع ومرشد وموجه لع  ّمليات التعلمّ

  ّينظم التعلم، ويتقبل األفكار من جميع الطالب ويخلق بيئة صّفية آمنة تساعد الطالب عىل املعلم ّ

 ّطرح كل ما لديهم من أسئلة من خالل إشاعة جو من الطأمنينة واملرح أثناء التعلم

  املحفزة للطالب للبحث عن املعرفـة ّالتعلم يصمم أنشطةاملعلم(Jones Wilson,٢٠٠٥: 

ـه  و(٤٣ ـة، ولدـي ـة ذكـي ـي بطريـق ـف التعليـم ـدير املوـق ـدف، وـي ـو الـه ـالب نـح ـه الـط  ّيوـج

ـرية  ـة املـث ـارات تتـصـل بـطـرح األـسـئلة وإدارة املناقـشـات وتـصـميم املواـقـف التعليمـي مـه

ـىل  ـتمرار ـع ـد باـس ـه، ويؤـك ـم توقعاـت ـح املعـل ـوقة، ويوـض ـةّواملـش ـط، أهمـي ـتعلم النـش ّ اـل ّ 
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ّالطالب املحور األسـايس لعمليـة الـتعلم، وأن  نهج الذي يجعليرفضون ال والسيام أن بعض الطالب

ويرى أن شفافية التعليم تعنـي ". األكرث شفافية أفضل أنواع التدريس وهي"أن يوظف  ّعىل املعلم

 املقصـودة مـن واألهـداف، من خـالل تقيـيم طـرق التـدريس "ّنقل الطالب من متعلم إىل معلم"

 يف تطبيـق مـا يتعلمونـه ة للمساعدة يف االستكشاف والتفكريويستخدم األسئل األنشطة والواجبات

 .)Felder,٢٠١١( واستعراض البحوث, يف الحياة

ّدور الطالب يف التعلم النشط ّ : 

  الطاـلـب فاـعـل نـشـط، يـحـدد أهداـفـه، وـيـتعلم ويخـتـار أفـضـل اإلـسـرتاتيجيات للوـصـول إىل ـهـذه

 .األهداف

 ئلة ويناقش، يطرح األس وقارئ وكاتب باحث ومشارك، ومفرس. 

 ًلديه قدر كبري من اإلدارة الذاتية التي تحمله قدرا كبريا من املسؤولية تجاه تعلمه   . وتعلم اآلخرينً

 مع أقرانهم ويبحث عن الفرصة التي تحقق تعلمهاونمتعا . 

  وأقرانهيشارك يف تقييم ذاته. 

 فكتشاف نواحي القوة والضعا. 

 التعلملديه ثقة بقدراته التي تؤهله الختيار طرق ّ. 

 استخدام املصادر املتعددة املتوفرة. 

Guertin, et al., ٢٠٠٦:٣، سعادة، عقل، زامل، إشتية، أبو عرقوب)((٥١٠ :٢٠٠٧.( 
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ّكيف نفعل التعلم النشط يف البيئة املدرسية؟ ّ ّ ُ : 

 ّاملامرسات التدريسية السليمة هي التي تشجع التفاعل بني املتعلم واملتعلمني ّ: 

 ًفاعل بني املعلم واملتعلمني، سواء داخل غرفة الصف أو خارجها، يشـكل عـامالً هامـا يف ّتبني أن الت ّ ّ

ّإرشاك املتعلمني وتحفيزهم للتعلم، بل يجعلهم يفكرون يف قيمهم وخططهم املستقبلية ّ. 

 ّون بني املتعلمنيريسية السليمة هي التي تشجع التعااملامرسات التد: 

 الجيـد فالتدريس الجيد كالعمل. رب عندما يكون عىل شكل جامعيّوجد أن التعلم يتعزز بصورة أك 

 . ّون وليس التنافس واالنعزال بني املتعلمنيالذي يتطلب التشارك والتعا

 ّاملامرسات التدريسية السليمة هي التي تشجع التعلم النشط ّ : 

 ن خـالل التحـدث ّفقد وجد أن املتعلمني ال يتعلمون من خالل اإلنصات وكتابة املذكرات، وإمنـا مـ

ّوالكتابة عام يتعلمونه وربطها بخرباتهم السابقة، وتطبيقها يف حياتهم اليومية وربطها مع خرباتهم 

 . السابقة

 املامرسات التدريسية السليمة تعمل عىل تقدم تغذية راجعة فورية : 

 ّفمعرفة املتعلمني مبا يعرفونه وما ال يعرفونه تساعدهم عىل فهم طبيعة معـارفهم 
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مـا يجـب أن يتعلمـوا وإىل تقيـيم مـا  وهـو ّفاملتعلمون بحاجة إىل أن يتأملوا فيام تعلم.  وتقييمها

 .تعلموه

  تعلم= طاقة + زمن (ّاملامرسات التدريسية السليمة هي التي توفر وقتا كافيا للتعلم ( 

 ات إدارة الوقـت، ّكام تبني أن املتعلمني بحاجة إىل تعلم مهار. ّتبني أن التعلم بحاجة إىل وقت كاف

 . ّألن مهارة إدارة الوقت عامل هام يف التعلم

  ًوبا أكرثع أكرث تجد تجاّتوق(املامرسات التدريسية السليمة هي التي تضع توقعات عالية ( 

 ّاملتعلمـني ألن ذلـك يسـاعد املتعلمـني عـىل  تبني أنه من املهم وضع توقعـات عاليـة ألداء  محاولـةّ

 . تحقيقها

 ريسية السليمة هي التي تتفهم أن الذكاء عدة أنواع، وأن للمتعلمني أساليب تعلـم املامرسات التد

 : مختلفة

  ّتبني أن الذكاء متعدد، وأن للطلبة أساليبهم املختلفة يف التعلم، وبالتايل فإن املامرسات التدريسـية

 .السليمة هي التي تراعي ذلك التعدد واالختالف

ّبيئة التعلم النشط ّ: 
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ّ التعلم النشـط تتمثـل الستخدام البيئة الصفية، واملادية الداعمة أنوجهات الحديثة أوصت الت ّ

 املجموعـات ومقاعـد متحركـة إلتاحـة الفرصـة للتغيـريات يف طـاوالتالغرف الصفية من  يف ما تحويه

نيـة ، االجتامعيـة، العاطفيـة الغاألكادمييـةكذلك ال بد من توفري البيئات الصفية .ترتيب الغرفة الصفية

املتميزة التي تسمح لهم باإلصغاء اإليجايب، والحوار البناء، واملناقشة الرثية والتفكـري الـواعي والتحليـل 

السليم، والتأمل العميق لكل ما تتم قراءته أو كتابته أو ما يتم طرحـه مـن األفكـار العلميـة والقضـايا 

نفسـهم تحـت إرشافـه الـدقيق، املتعلقة بها، مع وجود معلم يشجعهم عىل تحمـل مسـؤولية تعلـيم أ

ويدفعهم إىل تحقيق األهداف املطروحة للمنهج املـدريس والتـي تركـز عـىل بنـاء الشخصـية املتكاملـة 

واإلبداعية لطالب اليوم ورجل الغد، كام تتميز هذه البيئـة بأنهـا بيئـة مثـرية للطـالب تشـجعهم عـىل 

ّتعلم، وبدرجة عالية من الحريـة والخصوصـية ال ّاستخدام مصادر التعلم، واملشاركة بإيجابية يف أنشطة

سـعادة ، عقـل، ( املعـريف لهـم واملسؤولية، والتحكم لتكوين خربات عقلية تتضمن إعادة البناء العقـيل

 ).٣٣: ٢٠٠٦، أبو عرقوبزامل، إشتية

 : ذلك مثللتأكيدويويص آمربوز يف هذا السياق بعدد من الطرق تقوم بها الكليات 

 متحديةإيجابيةتعليمية  بناء بيئة  . 

 تشجيع اإلجابات املتعددة. 

 الشك بافرتاضاتهم الذاتية. 

 بناء أساليب ميكن للطلبة من خاللها تقديم تغذية راجعة بشأن البيئة الصفية. 

  تحفز الطلبة عىل املشاركة الفعالةتعليميةااللتزام بالحضور وتحويله لفرص ّ . 

 دونهيقص االنتباه إىل ما يقوله الطلبة ملعرفة ما(Ambrose, S., Bridges, M., DiPietro, M., 

Lovett, M., & Norman, M. (٢٠١٠). 

 

 



 

٣٨ 
 

 
t
 
٧ 

ّمعيقات التعلم النشط ّ : 

ّمعيقات إسرتاتيجيات التعلم النشط ّ: 

ّهناك العديد من املعيقات عند نقل املتعلم من التعلم التقليـدي السـلبي إىل الـتعلم النشـط،  ّ ّ ّ

قن، إىل دور امليرس للتعلم، وذكـر مجموعـة مـن املعيقـات التـي تواجـه املل ّونقل دور املعلم من دور

ّالتعلم النشط وهي ّ : 

 ّومة التغري معيقات مرتبطة مبقا: أوالً

 . االنتشار القوي للتعلم التقليدي .١

 . القلق واإلزعاج الذي يحدثه التغيري .٢

 . غياب الحوافز ونقصها، فهي التي تساعد عىل التغيري .٣

 . متيازاتفقدان السلطة واال .٤

 .الشعور بقدرة أقل عىل ضبط الصف .٥

ّامتالك املهارات املبدئية والرضورية الستخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط بفاعلية .٦ ّ . 

 ).٤٠٣: ٢٠٠٦سعادة ورفاقه (.الحكم عليهم من اآلخرين بأنهم يدرسون بطرق معتمدة .٧

 معيقات مرتبطة بالبيئة الصفية : ًثانيا

 . بيق والحاجة إىل وقت للتخطيط واإلعدادضيق الوقت املخصص للتط .١

 . صعوبة التطبيق يف الصفوف ذات األعداد الكثرية من الطلبة .٢

 . نقص املصادر واملوارد والوسائل املساعدة .٣

ّيعترب استخدام التعلم النشط .٤  . ّ من املجازفة عند املعلم غري املؤهلًنوعا ّ

ّيف الـتعلم الناستخدام مستويات التفكري العليا . ٥ شـط دون مراعـاة املحتـوى العلمـي الكـايف، ّ

ّباإلـضـافة إىل فـقـدان املعلـمـني اـلـتحكم  ,Ambrose, Bridges).ّيف العملـيـة التعليمـيـة ّ

DiPietro, M., Lovett, & Norman. (٢٠١٠). 
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 ّمعيقات مرتبطة باملعلم : ًثالثا

 .حة لهالتعود عىل األساليب التقليدية وعدم الرغبة يف التغيري، ألن يف ذلك را .١

ّنقص أو ضعف املهارات الالزمة للتعلم يف إطار التعلم النشط .٢ ّ . 

ّالتخوف من فقدان السيطرة عىل الصف أو من انتقـاد مـدير املدرسـة واألهـايل إلتبـاع املعلـم  .٣

 . أساليب غري تقليدية

 . ّالتخوف من عدم تغطية املنهاج .٤

 . نتائج أفضلّاعتقاد املعلم بأنه معلم جيد وأن تعليمه التقليدي يعطي  .٥

 .ّقلة مهارة املعلمني إلدارة مهارة النقاش .٦

 ّمعيقات مرتبطة باملتعلم : ًرابعا

ّالتعود والراحة عىل أساليب التعلم التقليدية وعدم الرغبة يف التغيري وبالتايل عدم املشـاركة يف  .١

ّالتعلم النشط ّ . 

 . ضعف الثقة بالنفس .٢

 . ّلنشطّعدم وجود خربة للمتعلم يف أساليب التعلم ا .٣

 .عدم املشاركة بفاعلية .٤

 .ّتعلم ما يكفي من املحتوى املعريف .٥

 .عدم استخدام مهارات التفكري العليا .٦

ّعدم االستمتاع بخربة التعلم النشط  .٧ ّ 

 :مقرتحات للتغلب عىل هذه املعيقات

ّميكن التغلب عىل معوقات التعلم النشط كام يرى   : كاآليت) ٣٠، ص ٢٠٠٢جربان (ّ

ّن الوقت الذي يحتاجه استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط عن طريقميكن التقليل م -١ ّ : 
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ّاستخدام هذه اإلسرتاتيجيات بشكل منتظم، ليتعود عليها كل من املعلم واملتعلم .أ  ّ. 

ّاستخدام طرق ووسائل أخرى خارج الصف للتأكد من أن املتعلمني قد تعلموا املحتوى مثـل  .ب 

 .ةالقراءات الخارجية واألنشطة املنزلي

ّعندما يعود املعيق إىل ازدحام الصفوف بأعـداد كبـرية مـن املتعلمـني، يسـتطيع املعلـم تقسـيم  -٢ ّ

الصف إىل مجموعات صفية وتكليفها مبهامت محددة تقوم بتنفيذ بعضها داخل الصف وبعضها 

 .اآلخر خارج الصف يف املكتبة أو الساحة أو البيت

ّمـة لـدعم الـتعلم النشـط، ميكـن للمعلـم اسـتخدام فيام يتعلق بالنقص يف املواد واألجهـزة الالز -٣ ّ

إسرتاتيجيات أخرى ال تحتاج إىل مواد أو أجهزة، مثل أساليب املناقشة، ولعـب األدوار، والعصـف 

ّالذهني، ودراسة الحالة، وتكلف واكتب، واملجموعات الثنائية، وخاليـا الـتعلم، واختبـار الفـرق، 

 .وميكن تنفيذها بأبسط اإلمكانيات

ّساس املتعلمني وإدراكهم للنتائج اإليجابية التي تنعكس عىل تعلمهـم مـن خـالل التفاعـل إن إح -٤

واملـشـاركة داـخـل الـصـف، باإلـضـافة إىل تـشـجيعهم واالحتـفـال بنـجـاحهم وـتـوفري املـنـاخ اـلـدافئ 

ّوالداعم لهم يساعدهم مبرور الوقت عىل تقبل أساليب التعلم النشط واالنحياز له ّ ّ. 

ّالختبـارات تجعـل بعـض املعلمـني  التقليدية املعمول بها التـي ترتكـز عـىل اإن أساليب التقويم -٥

ّومون التغيري، ويشعرون بأن أساليبهم التقليدية تجعل املتعلمني يحصلون عـىل نتـائج أفضـل يقا ّ

 .يف هذه االختبارات
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ّإسرتاتيجيات التعلم النشط ّ 

ّالتعلم النشط تعريف إسرتاتيجيات مـؤخرا أن طريقـة املحـارضة التقليديـة التـي بينت نتائج األبحاث : ّ

ّيقدم فيها املعلم املعارف وينصت املتعلمون خاللهـا إىل مـا يقولـه هـي السـائدة كـام تبـني أن هـذه . ّ

ّالطريقة ال تسهم يف خلق تعلـم حقيقـي، وظهـرت دعـوات متكـررة إىل تطـوير طـرق تـدريس ترشك 

 الصف سواء ملحارضة أو لعرض بالحاسب ال يشكل بأي ّإن إنصات املتعلمني يف غرفة. ّاملتعلم يف تعلمه

ّفام هي إسرتاتيجيات التعلم النشط ؟. ًحال من األحوال تعلام نشطا ّ 

 

ّليك يكون التعلم نشـطا ينبغـي أن ينهمـك املتعلمـون يف قـراءة أو كتابـة أو مناقشـة أو حـل  ًّ

ّ النشـط هـو الـذي يتطلـب مـن ّمشكلة تتعلق مبا يتعلمونه أو عمل تجريبي، وبصورة أعمق فـالتعلم

 . ّاملتعلمني أن يستخدموا مهام تفكري عليا كالتحليل والرتكيب والتقويم فيام يتعلق مبا يتعلمونه

ّإسرتاتيجيات التعلم النشط هي ّوبناء عىل ما سبق فإن ّ : 

 ، وتهـدف جميـعّطريقة تدريس ترشك املتعلمني يف عمل أشـياء تجـربهم عـىل التفكـري فـيام يتعلمونـه

ّالتعلم النشـط إىل مسـاعدة املتعلمـني يف عمـل روابـط بـني مـواد املسـاق، ويعملـون بـذلك عـىل  إسرتاتيجيات ّّ

تحويلها من لغة مجردة وأفكـار معرفـة تخـزن يف بنـك املعلومـات لـديهم، وميكـن تـذكرها واسـرتجاعها عنـدما 

ـك ـة ذـل ـب الحاـج ـديهم. تتطـل ـات ـل ـك املعلوـم ـوفره يف بـن ـد .وـت ـتوـق ـري دور اـمل ـتعلم ّتـغ ـرتاتيجيات اـل ّعلم يف إـس ّ 
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ّالنشط؛ فهو متعلم مشارك نشط يف العملية التعليمية، حيـث يقـوم املتعلمـون بأنشـطة عـدة تتصـل  ّ

طرح األسئلة، وفرض الفروض، واالشرتاك يف مناقشات، والبحث والقراءة، والكتابة : ّباملادة املتعلمة، مثل

ّلم يف إسرتاتيجيات الـتعلم النشـطّوكذلك تغري دور املع. والتجريب، ولعب دور ّ هـو املوجـه  ّ؛ فـاملعلم ّ

ّيوجـه املتعلمـني نحـو الهـدف  فهو يدير املوقف التعليمي إدارة ذكية بحيث. واملرشد واملسهل للتعلم

وهذا يتطلب منه اإلملام مبهارات هامة تتصل بطرح األسئلة وإدارة املناقشات، وتصميم املواقف . املراد

إن تفاعل الطلبة يف أنشطة فردية أو من خالل مجموعـات صـغرية، . قة واملثرية وغريهاالتعليمية املشو

واألمثلـة التـي . ثنائية أو ثالثية هي من اإلسـرتاتيجيات قليلـة املخـاطر والتـي تضـمن تفاعـل الجميـع

 تضـمن جـذبك اسـرتاتيجياتوهـي  موقـف، ًسنذكرها الحقا عن األنشطة الرئيسة ميكن تطبيقها يف أي

 .) (٢٠٠٨ ,Thompsonّباه طلبتك خالل الحصة الصفية والفصل بأكملهالنت

ّفيام ييل بعض إسرتاتيجيات التعلم النشط ّ : 

 املجموعات الثنائية لحل املشكالت من خالل التفكري بصوت مرتفع  )١

 

. الطريقة لحل املشـكالت الدراسـية، واملشـكالت املعقـدة، أو لتفسـري النصـوص هذه تستخدم

الثـاين يطـرح يعمـل أحـدهام مـّفرسا و مجموعة من طـالبني بحيث تتشكل مجموعات من الطلبة، كل

ويكـون اآلخـر . األسئلة، فيقوم األول بوضع إطار عام للقضية املطروحة ويبدأ بوصف دقيق للتفاصـيل

صامتا معظم الوقت، ولكن ميكنه إعطاء بعض املالحظات، وعنـد نقطـة معينـة يتبـادل اإلثنـان األدوار 

 .(٢٠٠٩ ,Felder, Brent)وتستمر العملية حتى ينتهي التمرين
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 شارك، اجعل امللتحقني يلتفتون ألحـد قريـب مـنهم ويلخصـون لـه مـا / ل ثنائياتتشكي/ ّفكر

يتعلمونه، ويجيبون عن أسئلة مطروحة أثناء النقـاش، ويتناقشـون حـول كيـف وملـاذا ومتـى 

 تنفع مـع األسـئلة التـي سـبق اإلسرتاتيجيةوهذه . ميكنهم تطبيق مفهوم ما ملواقفهم املختلفة

والهـدف هنـا هـو تفعيـل املشـاركني . فكار جديدة خالل الورشةالتخطيط لها يف حال طرأت أ

ميكـن ملثـل هـذا . ًباملادة عىل املستوى الفردي، ويف ثنائيات، وأخـريا ضـمن املجموعـة الكبـرية

النشاط أن يـنظم معرفـة سـابقة، عصـف ذهنـي لألسـئلة، أو التلخـيص، التطبيـق، أو إدخـال 

واإلجراء هـو .  من ست إىل عرش دقائقيرتاوحوالوقت األقىص لهذا النشاط . معلومات جديدة

 :كالتايل

 .  يتأمل املشاركون وقد يكتبون مالحظات لدقيقة واحدة كإجابات عن األسئلة .١

 . يشكل املشاركون ثنائيات مع شخص يجلس إىل جانبهم، فيتشاركون األفكار لدقيقتني .٢

مـن تلخـيص  دقيقـة ٣٠ يختار قائـد الجلسـة بعـض الثنائيـات بشـكل عشـوايئ لتـوفري  .٣

 .األفكار

 سـابقتها، واالخـتالف الوحيـد أن الطلبـة اإلسرتاتيجيةشارك؛ تشبه هذه / شكل ثنائيات/ أكتب 

 . يقومون بالكتابة حول األسئلة املطروحة وليس تأملها فقط

وينتهـي النشـاط . بعد فرتة قصرية من تسجيل أفكارهم، يلتفت كل مشارك إىل زميله للنقـاش

 .ّ طلبة مختلفني ليلخصوا إجاباتهمّعندما يستدعي املعلم

 . وقد يستغني عن الجزء الخاص بالتلخيص تبعا للظروف
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  الثالث مقابلة الخطوات )٢

ـا كاـجـان  تـسـتخدم ـد طورـه ـاء الفريق،وـق ـد أو لبـن ـكرس الجلـي ـة كإـسـرتاتيجية ـل ـهـذه الطريـق

)١٩٨٩,kagan(يطـرح املعلـم أسـئلة وعـادة. ، وتساعد هذه الطريقة الطلبـة عـىل تعزيـز املعلومـات ّ

والخطوات الثالث .املقابلة مركزا عىل محتوى املادة وال يوجد يف األسئلة املطروحة إجابات صح أو خطأ

 :هي

 يقوم أحد الطلبة مبقابلة الطالب اآلخر ضمن وقت محدد. 

 يعيد الطالبان املقابلة بعكس األدوار.  

 

 يلخص الطالبان ما توصال إليه ويعرضان ذلك عىل باقي الزمالء. 

 .هون أرسع من زمالئهمميكن إعطاء سؤال إضايف للطلبة الذين ين

 .االختبار املريئ )٣

يتناقش الطلبة يف املجموعة حول أسئلة االختبار التي تكون عادة اختيار مـن  يف هذه الطريقة

 .خطأ أو أسئلة صح أو. ّمتعدد
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وبهدف االتفاق عـىل اإلجابـات، يكلـف أحـد الطلبـة بنقـل البطاقـات التـي تحمـل اإلجابـات 

 . لتصويبها والتأكد من صحتها

 خط القيمة )٤

يف هذا األسلوب يتم الحصول عىل رأي الطلبة بطريقة مرئية ورسيعة، وذلك بالطلب إليهم أن 

 )٢٠١١الشمري،  (يصطفوا معا بدرجة اتفاقهم عىل اإلجابة

    ّمرر املشكلة/ أرسل )٥

 تكـون نقطـة البدايـة مجموعـة مـن املشـكالت، أو. هذه الرتكيبة مهمة عنـد حـل املشـكالت

 . ّالحاالت الدراسية، التي ميكن أن يقوم الطلبة بتوليدها أو يقوم املعلم بانتقائهاالقضايا، أو 

 . ويقوم كل فريق بتسجيل مشكلته عىل مقدمة مغلف أو ملف

يحدد زمن معني إلجراء عصف ذهني ملناقشة القضية املطروحة، ويسجل كل فريق مـا يطـرح 

فيقـوم الفريـق اآلخـر ودون . األخـرىللمجموعـة ّيتم وضع األفكار هذه يف املغلف وتسلم . من أفكار

ّالنظر إىل أفكار الفريق األول بالبحث يف الحلول واألفكار لنفس القضية أو املشكلة وتسجل مقرتحاتهم  ُ

 ويحـاولثم يتم توصيلها لفريق ثالث، الذي يقوم باالطالع عىل أفكار املجموعتني السـابقتني . وحلولهم

 تحليل وتركيب األفكار أو اإلجابات من املجموعات الثالثـة، وإذا كـان هنـاك ًاإلضافة عليها، وأخريا يتم

وهذا النشاط يجعل الطلبة يتفاعلون باستخدام أعىل مسـتوى . أكرث من حل ميكن اختيار الحل األفضل

 .(٢٠٠٤ ,Michaelson, Knight, & Fink)يف مهارات التفكري التي وضعها
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 ّاالستامع النشط )٦

ـت ـي االـس ـا يعـط ـتهم الخاصــة ـمل ـادة الصــياغة بلـغ ـة إـع ـة الفرصــة ملامرـس ّامع النشــط الطلـب

وبقيام الطلبة بإعادة صياغة املفاهيم إذ إنهم يكتسبون فهـام أكـرب لهـا ويـدركون أيـن تكمـن .سمعوه

 .مواطن الخلل يف فهمهم

 : من خالل الخطوات اآلتيةاإلسرتاتيجيةوميكن تنفيذ هذه 

 يفهم ملستوياتتدون تصن يشكل الطلبة ثنائيا. 

 الفكرة أو القاعدة لزميله يقوم أحد الطلبة برشح املفهوم أو. 

 يقوم املستمع بإعادة صياغة ما سمعه ويطلب توضيحا أكرب إذا شاء. 

  عىل الطالب األول أن يزود الثاين مبا يريد دون إصـداره ألحكـام أو قيامـه بالتحليـل أو أن يقـود

 )٢٠١١الشمري، (دفة النقاش
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           الذهنيالعصف  )٧

يتم تكليف الطلبة بتوليد أكرب عدد ممكن من األفكـار دون إصـدار أحكـام أو نقـد ألي فكـرة 

 أو  حـال للمشـكالت،أكانتّ تتالءم مع العديد من املواقف التعلمية سواء اإلسرتاتيجيةمطروحة، وهذه 

ويشعر الطلبـة أنهـم . ألفكاروالكلمة الجوهرية هنا هي توليد ا. أفكار حول عرض مريئ توليد أسئلة أو

 .(١٩٨٩,Kagan)يتفاعلون مع املادة بطرق مل يعرفوها سابقا

 التعاوين ّالتعلم )٨

 

ّتؤكد الدراسات الحديثة أن األفراد يتعلمون أفضـل ضـمن مجموعـة، إذ يقـوم الطلبـة بتوليـد 

. فهية أو مكتوبـةور والتوصل إىل قرارات، كام يقومون بتحويـل األفكـار إىل صـياغة شـ التحااألسئلة، و

 .  تستفيد منه كل الصفوف عىل اختالف أحجامهاالتعاوين ّوالتعلم

ّإن استخدام إسرتاتيجيات التعلم التي هي تشكيل مجموعات صـغرية ليعمـل الطلبـة  التعاوين ّ

أنه ليكون العمـل ) ,Sheppard Smith،٢٠٠٥, Johnson(وقد أوضح. ّمعا يضاعف من تعلم كل منهم

ّ يتمتع الفريق باستقاللية إيجابية واضـحة، بحيـث يسـاعد أفـراد الفريـق عـىل تعلـم ونيا يجب أناتع

 ويتحمل كل مـنهم مسـؤوليته للقيـام بجـزء العمـل املطلـوب منـه واسـتخدام. ونجاح بعضهم البعض

  



٤٨ 
 

 ّبنيـة الـتعلم"  عـىل تفعيـل اإلسـرتاتيجيةويعتمـد نجـاح هـذه . املهارات الخاصـة بعمـل املجموعـات

ّالتعلم العميق الناجم عنها ال يكون فقط نتيجة لجلوسهم يف مجموعـة بـل  ّوالتأكيد عىل أن، "التعاوين

ّنتيجة لإلعداد الجيد للواجبات النشطة التي يديرها املعلم ليتعلم الطلبة ّ  التعـاوين ّومن أشكال التعلم. ّ

م وهذا يحدث ّوهو ما يسمى الجدل األكادميي املنظ) ,Sheppard Smith،٢٠٠٥, Johnson(ما قدمه 

ول فيحـاال تتوافق أفكار، ومعلومات، واستنتاجات، ونظريات وآراء واحد من الطلبة مع زميلـه،  عندما

،  ون بـني الطلبـةري اإلبداعي والناقد، ويزيـد التعـاّوهذا التعلم يحفز التفك. ّالطرفان التوصل التفاق ما

ويتم هنا وضع الطلبة يف مجموعات مـن .   ينظروا إىل األمر من وجهات نظر متعددةأنّويعلم الطلبة 

 :أربع لتنفصل بعدها إىل ثنائيات، ويتبعون يف العمل الخطوات التالية

معـني، ويـتعلامن  موقـف ويقوم كـل زوج مـن الطلبـة بتطـوير. البحث عن موقف وتحديده

 حيـث .عرض موقفهم والدفاع عنـه املعلومات املرتبطة به، ويخططان لكيفية تقدميها عىل أفضل وجه

 .يقوم كل زوج من الطلبة بعرض ما توصل إليه عىل الطالبني اآلخرين، بحيث يتشارك اإلثنان يف ذلك

  التفاعل يف مناقشة مفتوحة، مفندان املوقف املعارض ويدافعان عن موقفهام، ثم يقوم الطلبة

ئق تـدعم ، ويقدمون قدر ما يستطيعون من حقـا بالجدل وبقوة وبطريقة مقنعة للدفاع عن موقفهم

 .وذلك ملعرفة وجهة نظر اآلخر . وجهة نظرهم

ّاستكشـاف الـتعلم املبنـي عـىل  تحليل ومراجعة أفضل األدلة املقدمة، وذلك للتوصل لتسـوية

ـفـإن )٢٠٠٤,Michaelson, Knight,& Fink( ميثيلـسـونأـشـار الفرـيـق إلـعـادة تـصـميم املـسـاق ـكـام

 : ّالعنارص األساسية للتعلم من خالل الفريق تشمل

 .مجموعات عمل عشوائية دامئة) ١(

 .الدرجات تعتمد عىل خليط من أداء الفرد وأداء املجموعة، وتقييم الزميل) ٢(

 وهنـا ينتقـل دور(يتم تكريس معظم وقت الحصة ألنشطة املجموعات الصـغرية ) ٣(
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ّاملعلم من ناقل للمعلومة إىل مدير للعملية التعلمية ّ ّ(. 

، وتكرر عدد من املرات يف الفصل والرتكيز عىل تطـوير  ت متسلسلةنشاط تعليمي من ست خطوا) ٤(

 .(٢٠٠٤ ,Michaelson, Knight, & Fink)ّقدرة الطلبة عىل استخدام املفاهيم وليس تعلمها فقط

 :ّالعمل الجامعي بطريقة الجيكسو هذا مترين للتعليم النشط حيث

 ). سيم األحجية إىل قطعمثل تق(يتم تقسيم موضوع عام إىل قطع أصغر متداخلة ) ١ 

 .يطلب من كل عضو يف الفريق أن يقرأ الجزء الخاص به ويصبح خبريا به) ٢

 .ورد يف القطعة الخاصة به لباقي أعضاء الفريق يقوم كل عضو من الفريق بتعليم ما بعد ذلك،) ٣

ريـق نـاجح للعمـل كف. بعد أن ينهي كل عضو تعليمه لآلخرين تكون األحجية قـد تـم تركيبهـا: وأخريا

ًفسيكون هـذا عمـالً جامعيـا ولـيس  يجب أن تتكامل األنشطة املتنوعة وإذا فقد احد قطع األحجية

 ً.ونيااًفريقا تع

 "  شارك- شكل ثنائيات-فكر" )٩

 

ّ اثنتني من إسرتاتيجيات الـتعلم بني) ١٩٩٥ ,Millis, Lyman, & Davidson (جمع مايلز و ديفدسون

لطلبـة يكتبـون بجعـل ا" )  شـارك- شـكل ثنائيـات-فكـر"و" أوراق الدقيقة الواحـدة"مثل (ّالنشط آنفة الذكر، 

ّإجابات قصرية عن أسئلة املعلم املتعلقة باملحتوى عىل بطاقات ومن ثم يتناقشـون يف إجابـات األسـئلة ضـمن  َ ّ 
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 .ّويحفز هذا النشاط حضور الطلبة للمحارضات ويتقبله كأسلوب غالبية الطلبة. ٣-٢مجموعات من 

 الكتابة الحرة لخمس دقائق  )١٠

أن واجـب ) (٢٠٠٧,Northern Ireland Curriculumناهجأكد مجلس أيرلندا الجنوبية للم

الكتابة الحرة لخمس دقـائق حـول املـادة املطروحـة باملحـارضة يزيـد مـن حضـور الطلبـة ويحسـن 

أداءهم يف اإلجابة عن األسئلة متعددة الخيارات واملتعلقة باملفـاهيم والحقـائق، مقارنـة باملجموعـة 

دون القيـام بـأي . (دقائق الخمس يف التفكري مبادة املحـارضةالضابطة من الطلبة الذين امضوا تلك ال

 ).عمل كتايب

مييل الطلبة ألن يكونوا أكرث حامسـا . استخدام تهيئة للموضوع وأنشطة كرس الجليد للتعارف

ومشاركة يف الصفوف التي يعرفون فيها اآلخرين، ولعل هذا السبب الذي يجعل الطلبة يف الصـفوف 

لـذا مـن املفيـد اسـتخدام أنشـطة . يحجمون عـن املشـاركة بالنقـاش واألسـئلةذات األحجام الكبرية 

اجتامعية لكرس الجليد يف بداية كل فصل جديد، واستخدام أنشطة تهيئة ملحتوى املـادة الجديـدة يف 

 .التي يكون لها أثر كبري يف إزالة العائق أمام النقاشات الصفية الدقائق األوىل من الحصة الصفية

 خدمةإعالنات ال )١١

 

 



 

٥١ 
 

 
t
 
٧ 

وهذا دعاية إعالنية غري ربحية عـىل التلفزيـون ". إعالن للخدمة العامة"تكليف الطلبة بإعداد 

وتهدف إىل تعديل املواقف العامة عن طريق رفع مستوى الـوعي حـول .أو اإلذاعة، تفيد الصالح العام

 :قضايا معينة وهذا سيحفز الطلبة عىل أن

 .يبحثوا يف موضوع ما .أ 

  .يحللوا النتائج .ب 

 .  نرش املعلومات الهامة التي توصلوا إليها بطريقة مخترصة جدايحاولوا . ج 

ويتم تزويد الطلبة بأشكال مختلفـة لعـرض ذلـك أمـام زمالئهـم، فبعضـهم قـد يفضـل شـكل 

النرشات املطبوعة، وبعضهم قد مييل لعمل عـروض أدائيـة يف الغرفـة الصـفية، وقـد يلجـأ آخـرون إىل 

ّوقـد يلجـأ املعلـم إىل . وقد يستمتعون الحقا بعرضه عىل اليوتيوب (تسجيل عملهم عىل رشيط مصور

 .تكليف الطلبة بعمل ورقة بحثية مطولة عن املوضوع الحقا

وعـىل .وقد يتم إدخال اسـتخدام املواقـع اإللكرتونيـة يف الواجبـات املتعلقـة باملسـاق الـدرايس

يـرى  . مـن تلـك املواقـع بشـكل ناقـدّاملعلمني توجيه الطلبة لتقييم املعلومـات التـي يحصـلون عليهـا

 أن عىل الطلبة عند مراجعتهم للمواقـع (٢٠٠٧.Freeman, R.Harrison, J. Wicks, A)سانشيز واييل

 . للمعلوماتاعتبارها مصدر.   أ:ـاإللكرتونية أن يقوموا ب

 .ّتفحص الدليل الذي تم عرضه. ب

 . الدليل لتفسري الظاهرةمالمئةالتفكري مبدى . ج

 . م املعلومات بناء عىل املعرفة املسبقةتقيي. د

ات اإلرشـادّوبناء عىل هذه االعتبارات فقد تم إعداد مساق يـتعلم منـه الطلبـة القيـام بهـذه 

 :ويتم تشجيعهم عىل

 . التفكري مبصداقية املصدر.١

 . تقييم الدليل املعطى.٢

 .  ربط املعرفة الجديدة بتلك السابقة.٣
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    مرشوع الصفحة االلكرتونية  )١٢

 

ـة)(٢٠٠٢,Hotchkissقاـمـت هوتـشـكس ـب   بابتـكـار مرشوع الـصـفحة اإللكرتونـي ـذي يتطـل اـل

ّمجموعات صغرية من الطلبة تقوم بالتحليل والبحث بشأن مشكلة مـا، ويعـدون تحلـيال عـىل شـكل "

ّالصـف، وأكـدت أن هـذه صفحة إلكرتونية، ويرسلون عملهـم ليكـون واجـب قـراءة لبقيـة الـزمالء يف 

الطريقة جعلت الطلبة يتعاملون مع الوسائط بعني النقـد، وعـىل الـرغم مـن أن معظمهـم لـن يتخـذ 

فهـم بـذلك . تصميم الصفحات اإللكرتونية مهنة، لكن تعاملهم عن قرب معها يجعل نظرتهم مختلفـة

 .يشاركون يف صنع إطار املنزل بدال من النظر إليه من الخارج"

 

 

 

 

 

       ناظرةامل )١٣

وهي نقاش يدور بني مجموعتني، كل مجموعة تدافع عن وجهـة نظـر معينـة، وهـذه تسـاعد 

 : الطلبة عىل

 .ّتعلم تحديد املعلومات .أ 

 .التفكري بطريقة ناقدة .ب 

ً شفهيا وكتابياأنفسهميعربون عن  . ج  ً.  

 رواجـا يف ّويعود استخدام أسلوب املناظرة إىل املعلم اليوناين بروتاجوراس لكنها طريقـة تلقـى

 .الدراسات العليا يف الثالثني سنة املاضية
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       :دراسة الحالة )١٤

 
 

وتبنتهـا كليـة .١٨٧٠ّوأول من قدم هذه الطريقة هي كلية الحقـوق يف جامعـة هارفـارد منـذ 

بالحاالت الدراسية واملفـروض يف هـذه الحـاالت أن )(١٩٨٧,Weimerوقد أشار إليها (١٩٠٨األعامل يف 

 ". حياة الواقعيةال"ّتخترب قدرة الطلبة عىل تطبيق الجانب النظري الذي تعلموه عىل مواقف 

 :لعب األدوار )١٥

 

 تعليميـة نشـطة فعالـة إسـرتاتيجيةألدوار بعناية، فإنها متثل عندما يتم تصميم وتسهيل هذه ا

 :ألنهاللطلبة 

  .وتفاعلهم تزيد من اهتامم الطلبة .أ 

 .توفر طريقة واقعية ومرتبطة ليقوم الطلبة بالربط بني املحتوى املعريف بحياتهم الشخصية .ب 
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 .ّتعلم الطلبة تطوير وتطبيق مهارات التفكري الناقد . ج 

 .رفة وتطوير الوعي الذايت والفهمتهيئ الفرص لنقل املع . د 

ًتطور لدى الطلبة تقديرا واحرتاما أكرب لآلخرين وللتنوع الثقايف .ه  ً ّ. 

 ) حقيقية، متثيلية أو افرتاضية(الرحالت الحقلية  )١٦

 
 

ّاصطحاب الطلبة خارج غرفة الصف التقليدية يف رحلة حقلية معـدة بعنايـة ميكـن أن يحقـق 

فهذه الرحالت توفر للطلبة فرصة الربط بني ). ٢٠٠٨Dewitt ,Storksdieck,(مخرجات تعليمية كبرية 

وبإرشاف معلم مبدع، قد يكـون مشـوارا بسـيطا . املعرفة املجردة للمحتوى األكادميي وحياتهم العملية

وقـد تكـون رحلـة . مشيا عىل األقدام حول الحرم املدريس كافيا لربط ما تعلموه سابقا مبا سيشاهدونه

وعـلـم اـلـنفس االجتامـعـي  لـيـا ليـقـوم الطلـبـة بدراـسـة النباـتـات وـسـلوك الحيواـنـاتحقلـيـة موقـعـا مثا

كذلك تزود الرحالت االفرتاضية عرب التكنولوجيا الكليات بالفرصـة السـتخدام . الخ..والسياحة والتسويق

عامل الوقت :  أدوات التكنولوجيا لتفادي بعض املشكالت التي تعرتض الرحالت الحقلية الحقيقية مثل

ويك ال تكـون الـرحالت الحقليـة ). تعقيدات السفر والتكلفة ونقص الدعم اإلداري وقضايا االعتامديـةو

، ثم االنتبـاه  ّالتعلم النشط ذات تحديات واضحة، يجب أن يتوفر التخطيط الواعي كغريها من أنشطة

 .لتزويد الطلبة بالبنية التعليمية املستهدفة، وقراءة التجارب السابقة
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 التقييميامللخص  )١٧

ّ يتقدم الطلبة الختبار هدفه قياس تعلم الطلبة، ويعترب من الطرق التي تحفـز تفاعـل أنوهو 

ّوهناك دالئل بحثية تدعم الحجة بـأن طبيعـة االختبـار الصـفي تـؤثر عـىل مـا يدرسـه . ّالطلبة النشط

وال باالختبـار هل سـيكون ذلـك مشـم: "  أكرث سؤال يطرحه الطلبة يكون: مثال ّالطلبة وكيف يتعلمون

" ال"إذا كان الجـواب عـن السـؤال األول " هل سيكون االختبار أسئلة موضوعية أم مقالية؟" و" النهايئ؟

فـإن الطلبـة " أسـئلة موضـوعية"وإذا كـان جـواب السـؤال الثـاين . ّفستتوقف عملية الدراسة والـتعلم

 الطلبـة عـىل التـدرب عـىل سـيعمل" مقاليـة" وإذا كانـت اإلجابـة . سيقومون بحفظ الحقائق منعزلة

لـذا مـن املهـم ).. ,Apollo,Isone(١٩٩٣, Milton" عمليات عقلية عليا مثل التفكـري الناقـد والتقيـيم

 . ّالرتكيز عىل األهداف التعلمية عند تصميم االختبارات

 طريقة العمودين )١٨

 فهم أشمل ّقبل البدء بإيجاد حلول ملشكلة أو تطبيق املفاهيم، يساعد املعلم املشاركني عىل 

اإليجابيـة عـىل املثـري، ومثـال  للمشكلة، ثم يطبق مفهوم طريقة العمودين لتوليد وتسـجيل اإلجابـات

الغرفة الصفية اإليجابيـة ليسـت /الغرفة الصفية اإليجابية تبدو: إيجاد عمودين يحمالن العنوانني: ذلك

نـه مـن العـروض التـي سـتدعم وتقوم بسؤال املشاركني عن أفكارهم، ومالحظاتهم، وما يتذكرو. كذلك

وقد تطلب مـن نصـف املشـاركني بـدعم العمـود األول بيـنام يـدعم النصـف الثـاين . عمودا دون آخر

ومن خالل ما كتبوه يف العمودين نستطيع تشكيل قاعدة لألفكار والفوائـد واالحـتامالت . العمود الثاين

 .مام يفتح الفرص ملرحلة جديدة من النقاش

 :ريوهاتسينا/حاالت دراسية )١٩

املوضوع الذي تتم / القضية/ النظرية/ وفر للمشاركني مثاالً من واقعهم للفكرة

وـسـيقوم املـشـاركون مبناقـشـة وتحلـيـل الحاـلـة الدراـسـية، وذـلـك . تغطيـتـه يف النـقـاش

 بتطبيق املعلومات املطروحة بعرض لبعض املواقـف التـي قـد تحـدث خـارج الغرفـة 
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ّلخصوا مكتشفاتهم ملجموعة أخرى أو يسجلون أفكـارهم عـىل اللـوح  يأنوميكن للمشاركني . الدراسية ّ

وميكن للمشاركني تطـوير حـاالتهم الدراسـية الخاصـة ويتبادلونهـا مـع . ُبحيث تستخدم لطرح األسئلة

 .اآلخرين للنقاش والتحليل

 :ّيضع املعلم بدايات ألسئلة عىل النحو التايل: األسئلة املتبادلة

 .كلامتك الخاصةب......قم بوصف الجبل 

 ؟.....و كيف....فرس ملاذا

 ؟.......ماذا تعني

 عىل غاية من األهمية؟....ملاذا ال

 ؟....للقيام ب... كيف ميكن استخدام ال

 متشابهني؟...و ال...كيف ميكن أن يكون ال

 مختلفني؟....وال.... كيف ميكن أن يكون ال

 مبا تعلمتوه سابقا؟.... مع ال...كيف يرتبط ال

ّ يطور املشاركون أسئلة خاصة من تلك املقرتحات ويجيبون عنهابعدها وميكن للطلبـة العمـل . ُ

 .بشكل منفرد، أو مع رفيق، أو يف مجموعات صغرية

  ويبـدأ أحـد أفـراد )صـغرية أو كبـرية(ًجمع الرؤوس معا، يعمـل املشـاركون يف مجموعـات ،

 البعض ويتأكـدون بـأن كـل واحـد املجموعة بطرح سؤال، ويضع أفراد املجموعة رؤوسهم مع بعضهم

، حيث يقوم الفريق األول بطرح سـؤال عـىل  وميكن عمل هذا مع فريقني أو أكرث. منهم يعرف اإلجابة

ثـم . ويضع أعضاء الفريق الثاين رؤوسهم معا ويتأكدون أن كل واحد فيهم يعرف اإلجابة. الفريق الثاين

 .ابة السؤاليختار الفريق األول شخصا ميثل الفريق الثاين إلج

 ويقوم . أو مشارك آخر ّاملعلم ولة املستديرة، يتم طرح سؤال من قبل قائد املجموعة، أواالط

أوعـرض  ويقـوم كـل فريـق مبشـاركة. كل مشارك بكتابة إجابته عىل ورقة يـتم متريرهـا إىل املجموعـة

 .إجابتهم للصف بكامله
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  زاويـةيف كـل ) قالبة التي تحوي األسئلةأو اللوحة ال(الزوايا، يقوم قائد اليوم بوضع املحتوى 

 إىل أخـرى ويتناقشـون يف اإلجابـات زاوية أشخاص بالتحرك من ٦-٣وتقوم مجموعات من . من الغرفة

. ويطور املشاركون توافقا معينا ويكتبون إجاباتهم مبارشة عـىل كـل لـوح قـالب. عن كّل سؤال مطروح

 ة سـابقة، تقـوم املجموعـة الالحقـة مبراجعـةوعندما يكون هناك سؤال قد متت إجابتـه مـن مجموعـ

أو رشحها مبعلومات إضـافية، إذا كـان ذلـك  أو التوسع بها اإلجابة

ـا ـل . ممكـن ـة لـك ـألوان مختلـف ـيط ـب ـالم تخـط ـتخدام أـق ـن اـس وميـك

 .مجموعة وذلك ملعرفة اإلجابة التي كتبتها كل مجموعة

    ّالتعلم املبني عىل املشكالت )٢٠

حيث تكون املشكلة مبنيـة اعرض عىل الصف مشكلة ما، ب

م الرشكـاء أو املجموعـات ّيقـدويجـب أن . عىل مواقـف أصـيلة وحقيقيـة ميكـن أن تواجـه املشـاركني

وقـد يقومـون بتحديـد مسـبباتها أو تحليـل . الصغرية بتطبيق املعلومات املطروحـة لتحديـد املشـكلة

 .القضايا وتحديد املشكلة

 .اثنان - عرشةإسرتاتيجية )٢١

علومات ملدة عرش دقائق ثم يتوقف دقيقتني لتحفيز املستمعني عـىل تشـكيل يشارك املقدم مب

عن أية تساؤالت أو سوء الفهم، ومتكينهم من توضيح املعلومات  ثنائيات والتشارك بأفكارهم، واإلجابة

 .لبعضهم البعض

وميكـن .  الزمالء؛ يعطى كل مشارك جدوال يجب تعبئته تبعا لحاجات املجموعـة-مسح الرفاق

وميكـن بعـدها للمجموعـات .  مـع أعضـاء املجموعـةبالتشـاوريكون ذلك بشكل فردي أو جامعي  أن

كام ميكـن أن تصـمم حسـب املواضـيع أو الفئـات حسـب الحاجـة أو . توليد ومشاركة ما توصلوا إليه

 :الرغبة مثل
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 :أمثلة عىل الفكرة

 :معلومات هامة

          :أسئلة مل تحل بعد

.  أفـراد٥-٣ّني، يقوم املعلم بتوزيع أوراق لكـل مجموعـة صـغرية مـن املشاركة بالعصف الذه

ثـم يطلـب املقـدم مـن كـل . يقـوم الفريـق بتوليـد وتـدوين اإلجابـات. وعىل كل ورقة سؤال مختلف

ًويتم تكرار هذه العملية تبعا للوقت املمنوح، ومـنح . أخرى تحوي سؤاالً آخر مجموعة الذهاب لورقة

ويف نهاية النشاط، تعـود كـل مجموعـة . بة عن أكرب عدد ممكن من األسئلةكل مجموعة الفرصة لإلجا

إىل ورقة سؤالها األصلية، يراجعون اإلجابات املعطـاة، ويلخصـون األفكـار املطروحـة ثـم يشـاركون مبـا 

 .توصلوا إليه مع املجموعة كاملة

 :ة صغرية لـّ يطلب املعلم من الطلبة الكتابة واملشاركة مع زميل أو مجموع١-٢-٣منوذج 

 قضايا مطروحة/  أفكار٣

 املعلومات املطروحة/  مثاالن أو استخدامان لألفكار٢

 ّمجال مل يتم حله أو تغطيته ملا يثري الحرية/  سؤال١

 ٥-٢(مراجعة املالحظات، يشكل الطلبة ثنائيات أو مجموعات صغرية للقيـام مبراجعـة قصـرية 

توليـد  توليـد األسـئلة أو حلهـا، أو سة متـت تغطيتهـا، أووميكن توضيح نقاط رئي.  ملالحظاتهم) دقائق

ّمشكلة لحلها، أوحل مشـكلة طرحهـا املعلـم، أو كتابـة فقـرة لرتكيـب أفكـار مفتاحيـة مسـتفيدا مـن 

 . التشارك باملالحظات

 تجربة املعرفة القبلية )٢٢

إجابات (وهو عبارة عن استبانة يبحث فيها عن استجابات بسيطة وأساسية 

لطلبة عىل وشـك البـدء مبسـاق درايس، أو هـي ) ة متعددة الخيارات، أسئل قصرية

 ّمثل هذه التجارب التي تسـاعد املعلمـني . ، أو دراسة ملفهوم جديد وحدة دراسية
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.  أو املستويات املالمئـة للتـدريس ملوضـوع مـا أو لصـف مـا عىل تحديد النقاط الفاعلة لإلسرتاتيجيات

ّ، وتساعد الطلبة عىل تركيز انتباههم إىل ما الـذي سـيكون  ة املساق أو لبدء أنشطإلنهاءوتستعمل إما 

 .محتوى هاما من املادة

 توليد األسئلة  )٢٣

اطلب من املشاركني أن يبتكروا خمسة أنواع من األسئلة من نص القراءة، واالنتقال مـن خـالل 

ثـم .  ة يف الـنص بسؤال يسأل عن حقيقـة مـذكورة مبـارشابدأ. كل سؤال إىل مستوى أعىل من التفكري

ّطور سؤاال يدور حول عالقتني، فكرتني، شخصـيتني أو حـدثني تطـرق إلـيهام الـنص يف املسـتوى التـايل . ّ

 تحليال مشتقا من معلومتني موجـودتني يف - تحتاج لتدخلأجوبةاجعل الطلبة يكتبون سؤالني يتطلبان 

 عىل األمنـاط يجـدونها يف املعلومـات  من األسئلة مبنيةأعىلميكن للطلبة ابتكار مستوى . النص املقروء

وآخر سيل األسئلة هذا، يكون بابتكـار الطلبـة سـؤال مبنـي . موضوع يتكرر  مثل رمز، أو-غري املرتابطة

ًويكون هذا النشاط مالمئـا يف األيـام التـي خضـع .  القضايا املطروحة حياته اليومية، أو عىل قراءاته، أو

ّ مكثفة والتـي يطلـب فيهـا مناقشـة تفاصـيل مـا قـرأوه يف الغرفـة ، لكنها فيها الطلبة لقراءات قصرية

مع مالحظة كتابة رقم الصفحة عندما يشريون إىل نـص (اجعل الطلبة يكتبون األسئلة الخمس . الصفية

عىل بطاقة مالحظات، والتي ميكن متريرهـا، وتسـتعمل كـدليل أثنـاء النقـاش، ويـتم ) معني أو فكرة ما

 .ةتسليمها يف نهاية الحص

ّالدراسات املتعلقة بالتعلم النشط ّ: 

التي هدفت إىل معرفة فاعلية وحـدة دراسـية قامئـة عـىل النشـاط يف ) ٢٠٠٧(ويف دراسة لعطية 

) ٤٠(وتكونـت العينـة مـن .  الدراسات االجتامعية لتنمية املهارات الحياتية لدى طالب املرحلة االبتدائيـة

ـم اختيار ـة ـت ـن مدرـس ـع ـم ـف الراـب ـن الـص ـا ـم ـوائيةطالـب ـة عـش ـا بطريـق ـوائيا إىل  ـه ـة عـش ، ووزع الطلـب

 وأظهرت نتائج اختبار ت ملتوسطات املجموعتني التجريبيـة. أحدهام تجريبية واألخرى ضابطة:مجموعتني
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 لصـالح املجموعـة التجريبيـة يف اختبـار املهـارات إحصـائيةوالضابطة إىل وجود فروق ذات داللة 

 .الحياتية

بدراسة هدفت إىل استقصاء أثر ) ٢٠٠٧ ,Tandogan, & Orhan (كام قام تاندوجان وأورهان

ّتوظيف أسلوب حل املشكالت املستند إىل إسرتاتيجيات الـتعلم النشـط عـىل التحصـيل ، وعـىل مـدى  ّ

اشـتملت عينـة الدراسـة .  استيعاب املفاهيم العلمية يف العلوم لطلبة الصف السابع األسايس يف تركيـا

وتم تدريس أفراد املجموعـة الضـابطة باسـتخدام .   تجريبيةواألخرىبطة عىل مجموعتني إحداهام ضا

طرائق التدريس التقليديـة يف حـني تـم تـدريس طلبـة املجموعـة التجريبيـة باسـتخدام أسـلوب حـل 

ّاملشكالت املستند إىل إسرتاتيجيات التعلم النشط وأظهرت نتائج االختبار التحصييل الذي أجـري عـىل .  ّ

بطة، والتجريبية أن نتائج طلبة املجموعة التجريبية يف االختبار التحصييل كانـت أعـىل املجموعتني الضا

بكثري من أقرانهم يف املجموعة الضابطة وأن لتوظيف أسلوب حل املشكالت املسـتند إىل إسـرتاتيجيات 

ّالـتعلم النـشـط أـثـرا كـبـريا ـلـيس فـقـط يف تحسـني مـسـتوى التحـصـيل اـلـدرايس للطلـبـة ـبـل يف تحـسـني  ّ

ّكام بينت الدراسة أن توظيف إسـرتاتيجيات الـتعلم النشـط سـاهم . م نحو مادة العلوم أيضاجاهاتهات ّ

 .بشكل كبري يف تحسني فهم الطلبة للمفاهيم العلمية

 هدفت إىل قياس أثـر برنـامج التي) ٢٠٠٩(عبد الكريم ويف السياق نفسه جاءت دراسة 

ّقائم عىل التعلم النشط يف الدراسات االجتامعي ة لتنمية بعض املهارات الحياتية والتحصيل لدى ّ

واسـتخدمت الباحثـة املـنهج التجريبـي ذا املجموعـة . ًالطالب املعـاقني عقليـا القـابلني للـتعلم

طالبا من الطـالب ) ٢٠(البعدي، وكانت عينة الدراسة تتألف من  الواحدة ذات القياس القبيل و

واستخدمت الباحثة أدوات . بية الفكرية بقانا يف مرصًاملعاقني عقليا القابلني للتعلم مبدارس الرت

 ومتثلت املعالجة اإلحصـائية . اختبار املواقف، واختبار تحصييل، وبطاقة مالحظة:  القياس اآلتية
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، وتوصلت الدراسة إىل وجـود فـروق ذات  الالبارامرتي) wilcoxon(باستخدام معادلة ولكوكسون 

ف، وبطاقـة مالحظـة األداء املهـاري، واالختبـار التحصـييل لصـالح داللة إحصائية يف اختبار املواقـ

ـتعلم النـشـط يف الدراـسـات  ـائم ـعـىل اـل ـامج الـق ـة الربـن ّالتطبـيـق البـعـدي، ـكـام أـشـارت إىل فاعلـي ّ

، وأوصـت  االجتامعية لتنمية املهارات الحياتية والتحصيل لدى الطـالب املعـاقني القـابلني للـتعلم

 الدراسات االجتامعية للمراحل االبتدائية للطالب القابلني للـتعلم مبـا الدراسة بإعادة صياغة مقرر

ّيتفق والتعلم النشط ّ . 

التي هدفت إىل معرفة فعالية برنـامج مقـرتح قـائم عـىل ) ٢٠٠٩(ويف دراسة رشوان والنجدي 

ّالتعلم النشط يف تنمية املهارات الحياتية لـدى الدارسـات مبـدارس الفصـل الواحـد احـث واسـتخدم الب.ّ

طالبة اختـريت عشـوائيا مـن مـدارس محافظـة ) ٣٥(وتكونت عينة الدراسة من . املنهج شبه التجريبي

وقد توصلت النتائج إىل فعاليـة . وتقدمت املجموعة الختبار قبيل وبعدي يف املهارات الحياتية. سوهاج

ّالربنامج املقرتح القائم عىل التعلم النشط يف تنمية املهارات الحياتية وأن  هـذه املهـارات منـت بداللـة ّ

 .ذات فروق

 ّإىل التعرف إىل فاعليـة إسـرتاتيجيات الـتعلم) ٢٠٠٩(ويف السياق نفسه هدفت دراسة الطيب 

) ١٦٠(تكونـت العينـة مـن . ّالنشط عىل التحصيل الدرايس يف مقرر اللغة العربيـة واملهـارات الحياتيـة

واسـتخدمت . تجريبيـة وأخـرى ضـابطةووزعـت يف مجمـوعتني مجموعـة  ، طالبة من الصف الخامس

وأظهرت نتائج اختبار ت أن هنـاك .  الدراسة اختبارا تحصيليا يف اللغة العربية وآخر للمهارات الحياتية

 بني متوسط درجات املجمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف اختبـار التحصـيل إحصائيةفروق ذات داللة 

 . لحياتية لصالح املجموعة التجريبيةالدرايس يف اللغة العربية واختبار املهارات ا

ّإىل معرفة أثر التعلم النشط يف تنميـة فهدفت) ٢٠١٠(وأما دراسة الزايدي  ّ 
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 التفكري االبتكاري والتحصـيل الـدرايس مبـادة العلـوم لـدى طالبـات الصـف الثالـث املتوسـط مقارنـة 

 شـبه تجريبـي، حيـث طبقـت ًبالطريقة التقليدية، وتحقيقا لهدف الدراسة استخدمت الباحثة منهجـا

طالبـة مـن طالبـات الصـف الثالـث املتوسـط مبدينـة مكـة املكرمـة، ) ٥٦(الدراسة عىل عينة حجمهـا 

واسـتخدمت الدراسـة .  طالبة مجموعـة تجريبيـة) ٢٩(طالبة و) ٢٧(ضابطة : ووزعت عىل مجموعتني

الختبـار مـدى داللـة ) ب( الفئـة تحصيليا من إعداد الباحثة واختبار التفكري اإلبداعي لتورانسً اختبارا

-T(واسـتخدمت الباحثـة األسـلوب اإلحصـايئ . الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية والضابطة

test (ّوتوصلت الدراسة إىل وجود أثـر إيجـايب السـتخدام الـتعلم النشـط يف . وتحليل التباين املصاحب ّ

ّوم، وأوصـت الدراسـة بالتوجـه السـتخدام الـتعلم تنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الـدرايس يف العلـ

 . ّالنشط لتنمية التفكري االبتكاري والتحصيل الدرايس يف العلوم يف املراحل املختلفة

سنوات هدفت إىل ) ٣( والنوعية التي استمرت الكمية) ٢٠١٠,Diederich(ديدرش ويف دراسة 

 قام مدرس هـذا املسـاق بتدريسـه بـثالث .مقارنة ثالث طرق مختلفة لتعليم مساق مقدمة يف األحياء

والثالثـة طريقـة دراسـة  طرق مختلفة هي الطريقة التقليدية، طريقة التعليم املستند لحل املشكالت،

.  طالبـا مـن طلبـة مسـاق مقدمـة يف األحيـاء يف الواليـات املتحـدة) ١٩٧(وتكونت العينة من . الحالة

ا بطريقة التعليم املسـتند إىل حـل املشـكلة وطريقـة من الطلبة الذين درسو% ٩٠وأظهرت النتائج أن 

دراسة الحالة،وأن هذه الطريقة كانت لها فائدة كربى يف تعلم كيفية حل املشكالت والتفكري الناقـد يف 

 . مواقف التعليم

 إسـرتاتيجيات بعـض معرفـة أثـر توظيـفإىل ) ٢٠١٢(وهدفت دراسـة الجـدي 

 لصـفطالبـة ا لـدى الحياتيـة املهـاراتة  تنميـعلى العلـوم يف تـدريس ّالنشط التعلم

أسـئلة الدراسـة قامـت الباحثـة بتحليـل وحـدة  عن ولإلجابة.  غزة محافظة يف الرابع

 املهارات الحياتيـة،  املتضمنة فيها لبناء اختبارالحياتية جسم اإلنسان لتحديد املهارات 
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ّوإعداد دليل لتدريس الوحدة من خالل إسرتاتيجيات التعلم النشط ّ. 

) ٣٦(طالبة، وزعت ملجمـوعتني تجريبيـة وضـابطة كـل منهـا ) ٧٢(وتكونت عينة الدراسة من 

 مـن صـحة للتحقـق التجريبـي املـنهج واسـتخدم.٢٠١٢-٢٠١١طالبة يف الصف الرابـع للعـام الـدرايس 

وأظهرت نتائج اختبار ت واختبار مان وتبـني أن املجموعـة التجريبيـة كانـت أفضـل وبداللـة . الفروض

ًوأظهـرت النتـائج أيضـا أن متوسـط درجـات .  يف اختبار املهارات الحياتية، واختبـار التحصـيلةإحصائي

 من منخفضات التحصيل إحصائية وبداللة أفضلالطالبات منخفضات التحصيل يف املجموعة التجريبية 

 . الضابطةيف املجموعة 

تحصـيل  النشـط يف  استخدام التعلم أثرفقد هدفت إىل معرفة ) ٢٠١٢(وأما دراسة الساعدي 

ّوقد تكـون مجتمـع الدراسـة مـن .  نحوهاواتجاههم يف مادة الرياضيات املتوسط الثالث الصف طالب

) ٦١(وطبق الباحث التجربة فيها وكـان عـددهم  كل طلبة الصف الثالث املتوسط يف محافظة ميسان،

صـف الثالـث املتوسـط، واختريت متوسطة األماين للبنـني عشـوائيا ويوجـد فيهـا ثـالث شـعب لل. طالبا

وقـد تحقـق الباحـث مـن . منها شعبتان عشوائيا، ووزعت إىل مجمـوعتني تجريبيـة وضـابطة واختريت

تكافؤ املجموعتني من حيث العمر الزمني، واملعدل العام، والتحصـيل السـابق يف الرياضـيات، ودرجـة 

األوىل للمجموعـة : تدريسـيةوأعد الباحث نوعني مـن الخطـط ال. الذكاء، واملستوى التعليمي للوالدين

ّالضابطة وفق الطريقة االعتيادية والثانية للمجموعة التجريبية وفق إسرتاتيجيات التعلم النشط كـام .  ّ

وقد أظهـرت نتـائج البحـث .  أعد الباحث أداتني هام االختبار التحصييل ومقياس امليل نحو الرياضيات

ييل ويف مقـيـاس املـيـل نـحـو الرياـضـيات لـصـالح وـجـود ـفـرق ذات دالـلـة إحـصـائية يف االختـبـار التحـصـ

 . املجموعة التجريبية

ّإىل معرـفـة أثـر اـلـتعلم ) ٢٠١٢( ، عبـد الـشـلبي, عـواد, وهـدفت دراسـة عـشـا 

 ّالنشط يف تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل األكادميي لدى طلبة كلية العلوم الرتبويـة 

 



 

٦٤ 
 

 
t
 
٧ 

طالبا وطالبة اختريوا من طلبة السنة الثانية من ) ٥٩(ن تكونت العينة م. التابعة لوكالة الغوث الدولية

ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقيـاس . كلية العلوم الرتبوية الجامعية قي تخصص معلم صف

ثـم التحقـق مـن صـدق املقيـاس وثباتـه  الفاعلية الذاتية واختبار تحصييل يف مـادة اإلرشـاد الرتبـوي،

 الدراسة عن وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني نتـائج الطلبـة يف وكشفت نتائج. بالطرق املناسبة

مجموعتي الدراسة يف الفاعلية الذاتية والتحصيل الدرايس، لصالح املجموعـة التجريبيـة، وقـد خلصـت 

ّهذه الدراسة إىل جملة من املقرتحات تدعو إىل االهتامم بتوظيف إسرتاتيجيات التعلم النشط يف املواد 

 . ختلفة وللمستويات الدراسية املتنوعةالدراسية امل

التـي هـدفت إىل معرفـة تقيـيم الطلبـة (٢٠١٤,Presad & Badea) يف دراسة بريساد وبـادي 

ّبطرق التدريس التي توظف إسرتاتيجيات التعلم النشط بدال من املحـارضات التقليديـة، ولـيك تعطـي  ّ

طالبـا يف تخصـص الفلسـفة يف ) ٩٠(ة مـن تكونـت العينـ. النتائج فرصة للتأمل يف هذه اإلسـرتاتيجيات

ّالنشـط،  ّفقرات حول مفهـوم الـتعلم) ١٠( العينة استبانة مكونة من أفرادووزعت عىل . السنة األخرية

ّومدى معرفتهم بإسرتاتيجيات التعلم النشط للتعبري عن آرائهـم ومعتقـداتهم حـول اسـتخدام  ّالـتعلم ّ

ّفقط مـن الطلبـة يعرفـون مفهـوم الـتعلم % ٤٥ن ما يقارب أثناء املحارضات وأظهرت النتائج أ ّالنشط

ّ نسبة للطلبة الذين يعرفـون بعـض إسـرتاتيجيات الـتعلم النشـط مل تتعـد أعىلّالنشط، وان  ، أمـا %١٥ّ

ّنسبة من يجد أن التعلم النشط ممتع كطريقة تدريس فكانـت مـا يقـارب  ، يف حـني أن نسـبة %)٨٧(ّ

ّ النشط مهم ويجب اسـتخدامه بـدال مـن املحـارضة التقليديـة، وأنـه ّالطلبة الذين يعتقدون أن التعلم

 . تقريبا%) ٦٣(ي لتوظيفه يف الحياة العملية الحقا فقد بلغت ررضو

التي كان هدفها دعـم االعتقـاد القائـل ) (٢٠١٤ ,Rissanenويف دراسة ريسانني

ّإن اـلـتعلم النـشـط ـيـدعم عملـيـة التعـلـيم بـغـض النـظـر ـعـن املحـتـوى اـلـذي يدر  ـسـه ّ
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ّفهذه الدراسـة هـدفت إىل توعيـة املعلمـني بفوائـد الـتعلم النشـط السـتخدامه يف الصـفوف . الطالب ّ ّ

ّفالدمج بني املحارضة التقليدية وإسرتاتيجيات الـتعلم النشـط . الجامعية بدال من املحارضات التقليدية ّ

ّوالدراسة إىل توظيـف الـتعلم النشـط. تزيد من دافعية الطلبة ومشاركتهم  لتعلـيم املفـاهيم العلميـة ّ

وكيف انه ميكـن توظيـف التكنولوجيـا لتحليـل النتـائج العلميـة، وتنظـيم الـتامرين العمليـة، وبعـض 

تـم أداء . املظاهر العلمية التي تسـتحوذ عـىل اهـتامم مـدى واسـع عنـدما تـدرس املواضـيع الفرعيـة

 ّت الصـغرية واملجموعـات الرمزيـةاملجموعـا من التعليم مـن خـالل األسايسالتامرين التي متثل الجزء 

ّ مدى واسع من انجاز الطلبة ارتبط بإسرتاتيجيات التعلم النشطأنوأظهرت النتائج . املتعاونة ّ . 
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  الفصـل الثانـي

 ضبـط الـذات
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ّتعد دراسة ضبط الذات من املوضوعات الهامة التي تحتل أهمية خ اصة يف البحـوث النفسـية ُ

والشخصية، فنحن نعيش يف عرص التكنولوجيا والتغريات السياسية واالقتصادية والثقافية التي لها تـأثري 

وضبط الذات سلوك معريف يقوم الفـرد . مبارش عىل الفرد، فتزيد من معدالت التوتر واملشقة والضغط 

لـذات وتعزيزهـا، ن طريق مراقبة الذات وتقييم اه عمن خالله بالتحكم يف سلوكياته وأفعاله وانفعاالت

إن اكتساب مهارة ضبط الـذات يف السـلوك تعنـي . ّومن ثم توظيف هذا األسلوب يف املواقف املختلفة

اإلقرار بأنشطة إيجابية وتحديد أهداف طويلة األمد، ثم العمل عىل اخذ خطوات تجاه هذه األهداف 

 . من أجل تحقيقها

 من استخدم ضـبط الـذات يف الـعرص الحـديث، وأن الفـرد عنـد أولSkinner) (سكرن ويعترب 

ّقيامه بضبط ذاته فإنه يفهم ذاته بشـكل أفضـل، وقـدم سـكرن بعـض الكتابـات عـن ضـبط الـذات يف 

ّمنتصف العقد املايض أثرت يف العلامء والبـاحثني الـذين قـاموا بدراسـة التطبيقـات املختلفـة للضـبط 

ّ ضبط الذات حيـث يعتـرب أن الـتخلص أسلوب أول من طور)(Meichenbaumويعد ميكينبأوم. الذايت

من املشكلة يعني التخلص من التحدث إىل الذات بطريقة انهزامية وسـلبية، واسـتبداله بالتحـدث إىل 

الذات بطريقة إيجابية، فقد أشارت الدراسات والبحوث العلمية أنه ميكن تغيـري السـلوك عـن طريـق 

 .قديم التعليامت الذاتيةتغيري الحوار الداخيل وت
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 : تعريفات ضبط الذات

يعترب بأومايسرت وزمالؤه أن ضبط الذات هي وظيفة أساسية للذات ومفتاحا هامـا للنجـاح يف 

الشخصية؛ فهو عملية شخصية تتضمن مجموعة من املهارات التي من الصعب التحكم بها مـن  الحياة

 )(١٩٩٨ ,Muraven, Tice, and. Baumeisterخالل البيئة 

). (١٩٩١:٢٠١,Akersتكيف الفرد مع املعايري االجتامعيـة والقـوانني"ويعرف ضبط الذات بأنه 

وتعرفه ماريون بأنه التحكم يف االنفعاالت والتسامح عند مواجهة اإلحباط، والقدرة عىل تأجيل اإلشباع 

من األنشطة العلنيـة ّبينام يرى دى بول وهوف بأنه مجموعة ). ١٩٩٧:٦٣,Marion(الرسيع للحاجات 

 . والخفية التي يقوم بها الفرد لزيادة سلوك لديه أو خفضه

 ، وترصفاتـه واندفاعاتـه عـىل مشـاعره ميارسه الفردضبط : "بأنهضبط النفس  ّويعرف زمريمان

أو  السـلوك االـنـدفاعي كبـت أو ـكـف  علىوالقـدرة ، هدايـة سـلوك اـملـرء الخـاص ـعـىل وهـو القـدرة

أسـلوب تغيـري   وبأنـه،السـعي إىل الهـدف سـلوك أو كـف االندفاعاتكبح  درة عىل، واملق االندفاعات

وهـو أسـلوب يعمـل فيـه الفـرد . السلوك، يبدأه الفرد عادة بنفسه بغرض التأثري عىل سلوكه الشخيص

عىل إحداث تغيري يف سلوكه عن طريق إحداث تعديالت يف العوامـل الداخلية والخارجية املـؤثرة عـىل 

فضبط الذات يعني القدرة عىل تغيري استجابات الفرد الذاتيـة، لجعلهـا . مام يزيد دافعيتههذا السلوك

 واملعايري، كاملثاليـات، والقـيم، واألخـالق، والتوقعـات االجتامعيـة، ولتحقيـق أهـداف بعيـدة  تتناسب

فاتـه منبثقـة املدى، ولتزويده باملهارات الالزمة، واملعلومات، واإلسرتاتيجيات املعرفية، لـيك تصـبح ترص

 .من الوعي

إن ضبط الذات يساعد عىل اشتقاق مجموعة من الجمل الذاتية التـي تعـد 

وبالتـايل ميتلـك الفـرد , مبثابة تعليامت يوظفها الفرد من أجل إعادة بنائـه املعـريف

 القدرة عىل االستثارة الذاتية والتفرقة بني النشاط الذايت املصدر والنشاط الخارجي
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 .(٢٠٠٢ ,Zimmerman) ومامرسة التغذية الراجعة وتوجيه السلوك ،املصدر

ّ، فإنه ميكن القول أن أسلوب ضبط الذات يساعد عىل زيادة وعي الفـرد باألفكـار  ومام سبق ذكره

 يف السلبية التي تؤثر يف أدائه املعريف والتي تقود إىل االنفعاالت املزعجة واألداء غري املالئم، وزيـادة فاعليتـه

 .تقييم املواقف الحياتية املختلفة والوقوف عىل األسباب الحقيقية لألحداث

أن  قسـم علـم الـنفس، جامعـة ألبـاين، نيويـورك)٢٠١٣ريبيكا اليتون، مارك مـورافني، (وجدت 

 هـذا اليشء يسـهل أنو مـع . واحدة من وظائف ضبط الذات هي عدم التعبري املالئم عـن العواطـف

لكن ذلك ممكن أن يؤثر عىل هؤالء األشخاص ليطبقـوا اليشء نفسـه يف مواقـف التفاعالت الشخصية، 

و تقـوم دراسـتنا هـذه عـىل دراسـة تـأثريات االختالفـات . أخرى ال تحتاج ملثل هذا الضبط للعواطـف

و بشكل خاص، تبحث الدراسة الحالية إذا . الفردية يف مسألة ضبط الذات للتغريات العاطفية و شدتها

الذين لديهم ضبطا أكرب للذات لديهم تقييـد عـىل خـرباتهم العاطفيـة، و بالتـايل تكـون كان األشخاص 

و من املحتمل أن يعاين أولئك الذين يتميزون بضبط أعىل للذات يف بعض . خرباتهم العاطفية محدودة

من البديهيات للوجـود الـبرشي هـو اختبـار  الحاالت يكون عىل حساب خربة أقل يف حياتهم العاطفية

 . ى كبري من العواطف مبختلف األبعادمد

 تؤكّد األبحاث أن األشخاص الذين ال يكون لديهم ردات فعل انفعالية قويـة قـد يكـون 

، ميكـن أن يـؤدي  باإلضـافة لـذلك) . ١٩٩٤-باجبي، تايلور، باركر. (لديهم عجز معريف و عاطفي

إن ). ١٩٩٨بـريبرن، (الحياة ضعف االنفعال سواء نحو ما هو إيجايب أم سلبي إىل عدم الرضا عن 

 الرسـن، -مثـل البحـث عـن السـعادة(قيمة اختبار الالنفعاالت اإليجابية قد يكون شـيئا عامليـا 

  االنفعـاالت، أنـواعقـد يبـدو ألول وهلـة عـدم وجـود أهميـة الختبـار كـل ) ٢٠٠٠ ديرن -٢٠٠٠
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فاألشـخاص قليلـوا . لفـردفقد يفيد اختبار العواطف السلبية كـدور وظيفـي فعـال و إضـافة لخـربات ا

، لكنها قد تكون أقـل نجاحـا يف )١٩٩٨بريبرن، (لك متعة االستمتاع بالحياة فقط االنفعال لن يفقدوا بذ

 شفارتز، كلـور –و معالجة املعلومات . ١٩٩٠ كارفر، شاير، –) مثل عند تحقيق الهدف(بعض الظروف 

ون لـديهم ردود فعـل أقـل تجـاه املثـريات ، و نقدم دالئل بأن األشخاص األكرث ضبطا لـذاتهم يكـ١٩٩٦

ط الـذات تجـاه ضـبو هذا يجعلنا نتنبأ بالطريقة التي سيسلكها األشخاص الـذي يتمتعـون ب. العاطفية

 .األحداث، مام يوحي أن ضبط الذات قد ال يكون نعمة يف مجال العاطفة و االنفعاالت

 

 

 

 

 

تنـع الشـخص عـن االنفعـاالت الغـري  هو شكل من أشكال ضبط الذات، بحيـث مي:الضبط العاطفي

 و هـنـاك العدـيـد ـمـن الـطـرق . ١٩٩٤ باومايـسـرت، هيرثـتـون، ـتـايس، –مقبوـلـة اجتامعـيـا أو شخـصـيا 

مـثالً يجـب ضـبط . ١٩٩٠- ثومبسـون-لضبط العواطف و التي تتطلب درجات متباينة من االمتنـاع

يـد حديـة املـزاج للتوصـل املزاج الحـايل مـن أجـل اإلعـداد ملناسـبة اجتامعيـة، و يكـون ذلـك بتحي

بـذا، عنـدما و. ١٩٩٦، ثرييولـت،  أيربـر، فيغـرن-ملستويات مالمئة من االنفعال تالئم التفاعل املتوقع

ّعـىل سـبيل املثـال، يـتعلم . املالمئـةاطف، يتم عندها تطبيق درجـة الضـبط يحتاج األمر ضبطا للعو

عدم الضحك يف الجنـائز، عـدم : ثلم. معظم البالغون أن هناك ظروفا معينة تفرض إخفاء العواطف

 لكن تشـري دراسـات أن املسـتويات العاليـة مـن . ٢٠٠٤ الرسن، بريزميك، –البكاء يف اجتامع لإلدارة 
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 .٢٠٠٩ باومايسرت -.االتصاف بضبط الذات قد يكون له تأثريات عىل االستجابات العاطفية

 تؤدي يف بعض األوقات إىل عـدم من املحتمل بأن زيادة التعميم بشأن املحددات العاطفية أن

و بـالرغم مـن شـيوع الحاجـة لضـبط االنفعـاالت يف . ١٩٩٤-باجبي. إظهار انفعاالت ال داعي ألخفائها

ت الغـري وريـا قـد يـؤدي إىل تعمـيم ضـبط الـذابعض الظروف، لكن منعها عنـدما ال يكـون ذلـك رض

 عـىل تهم، لكنهم قد يطبقـون ذلـكبطهم لذالذا، قد يتمتع بعض األشخاص مبهارة عالية يف ض. رضوري

 .سياقات تحتاج لالنفعال

عىل ) ٢٠١٤، تو تشو. ( ّيعرف اإلبداع بشكل عام بأنه القدرة عىل توليد أفكار جديدة و مالمئة

 غـري مسـبوقة ميكنهـا أن تعمـل صـياغة ل.سبيل املثال، ميكن متثيل اإلبداع بعرض فكـرة قابلـة للتنفيـذ

آيسـنك ( لتنشـيط املعرفـة العـريض املعرفية، يعترب اإلبداع هو املجـال هإسهاماتو فيام يخص . بفاعلية

عنـد .  املـنخفضأوس للتفريق بني األفراد ذوي اإلبـداع العـايل يو قد تم تبني العديد من املقاي) ١٩٩٥

و التفكـري املختلـف يعنـي ). ١٩٥٧جيلفـورد (قياس قدرات الفرد اإلبداعية يتم قياس تفكريه املختلف 

 عـىل هـذه املقـاييس هـو األمثلـةو مـن . رد عىل توليد العديد من األفكار الجديدة املختلفة الفقدرت

، و قـام فيهـا بالطلـب مـن األفـراد إعطـاء ١٩٥٦ -ّاالستخدامات غري االعتياديـة التـي طبقهـا جيلفـورد

و . ّو وظـف هـذا االختبـار مـؤرشات الطالقـة، األصـالة و املرونـة.  للطـوبأخـرىاستعامالت و بدائل 

، و  أما األصالة فهي القدرة عىل توليد أفكار جديـدة. الطالقة هي القدرة عىل توليد العديد من األفكار

 .املرونة القدرة عىل توليد أفكار لعدد من فئات املفاهيم

باإلضافة لذلك قامـت دراسـات سـابقة بقيـاس قـدرات األفـراد عـىل الحـل 

  الشـخص بعـض ا سـتواجهو لـدى التعامـل مـع مشـكلة مـ. اإلبداعي للمشـكالت
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فمـثال يف ) ١٩٤٥-دومينوفسـيك(العراقيل، و بعد قضاء بعض الوقت للتفكري بيشء ما للتوصل لحل مـا 

مثـل علبـة (حيث يتم الطلب مـن املشـاركني توظيـف أيـة يشء متـوفر ) ١٩٤٥-دنكر(مسألة الشمعة 

و . ت يف تحويل وظائف اليشءّ املشاركني تحدياتراجع شمعة عىل الحائط، إللصاق) كربيت أو الصق ما

 . قد يتم طرح الحلول و هنا يشار إىل االقرتاحات اإلبداعية

، )٢٠٠٠ -بـرات، كـولني(يف دراسات سابقة تم الربط بني الضبط الضعيف للـذات مـع الجرميـة

و تبـعـا ). ٢٠٠٦-باومايـسـرت، جيلـيـوت(، و الـسـلوكيات الخـطـرة )٢٠٠٦ـسـتويك، باومايـسـرت، (العدوانـيـة 

، و عندما يتم اسـتهالك  املصدر يف ضبط الذات، تكون مصادر الفرد من ضبط الذات محدودةلنموذج 

-باومايسرت (هذه املصادر نتيجة مامرسة نشاط، يضعف بالتايل ضبط السلوك الذي يليه  لضبط الذات 

٢٠٠٦ .( 

بأـنـه بـعـد ) ٢٠٠١١، روك، كنبيـنـربغ ٢٠١١، هريـمـان ٢٠٠٥فرـيـدمان (لـكـن وـجـدت دراـسـات 

 الدراسـات ارتفـاع نسـبة أوجـدتو كـذلك .   ة ضبط الذات ترتفع دافعية الفـرد بهـذا االتجـاهمامرس

 .إذن الدفع باتجاه الرتكيز و الدافعية له مخرجات إيجابية.  اإلبداع بعد رفع نسبة الرتكيز

 هل يفرس ضبط الذات املنخفض االنفتاح بشأن املعلومات الشخصية عىل االنرتنت؟

ندرس يف هذا البحـث العالقـة بـني ضـبط ٢٠١٤.  أمريكا، ويشيتا  معيةكلية الشؤون املجت

 جوتفردسـون، هـرييش يف نظريـة ضـبط أوضـحو كـام . الذات و االنفتاح الذايت بشـأن املعلومـات

الذات، إن ضبط الذات املنخفض ميكن أن يؤدي إىل عدد مـن السـلوكيات اإلجراميـة و سـلوكيات 

 الكشف عـن املعلومـات الشخصـية لجمهـور اإلنرتنـت أنة و تقرتح الدراس.  متعددةأخرىخطرة 

ـن املـخـاطر ـد ـم ـودي للعدـي ـة ـي ـا وـجـدت . عاـم ـتنا هـن ـرتبط بـضـبط أنو دراـس ـاح ـم   ـهـذا االنفـت
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و بالرغم من الجدل بشأن أبعـاد ضـبط الـذات، فقـد وجـدت دراسـتنا أن ضـبط .  مر منخفض للذات

 .ك عالقة قوية مع االنفتاح الذايت، فهنا الذات سواء كمقياس غري متعدد الوجه أو متعدد

و قـد تـم اسـتخدام طريقـة غـري مجريـة بسـبب .  تم تعيني املشاركني عـن طريـق الفيسـبوك

متت املراسالت عن طريـق .   االنرتنتمستخدميالتحديات العملية يف اختيار عينة عشوائية بني جميع 

.   منهم االسـتمرار معنـا١٠٠خدم قرر  مست٤٠٧، و بعد االتصال مبا يقارب  يسبوكفالرسائل الخاصة بال

ذين يشـاركون مبحتويـات الـو . ١٨ يكونوا قد تجاوزوا ال أنو قد تم اختيارهم حسب توفرهم، برشط 

جميـع املشـاركني يسـتخدمون اللغـة اإلنجليزيـة كلغـة .   جـنسأوليس هناك تحديدا للفئة من عرق 

العامة الـذين يشـاركون مبعلومـات جوهريـة ، و تم منح األولوية للمستخدمني  رئيسية عىل الفيسبوك

 .  موضوع الدراسة هو االنفتاح الذايتأن، مبا  مع الجميع

، قلقا بأن قد ال تكـون هنـاك دامئـا فوائـد ٢٠٠٤و قد أبدى كل من تانجيني، باومايسرت، فندر، 

أفضـل لكن أظهرت الدراسات أن املزيد من ضبط الذات يؤدي ملخرجات عاطفية . نتيجة لضبط الذات

 للذات تكون مثريات غضبهم منخفضة و يتمتعون باستقرار عاطفي ً عالياًالئك الذين يتمتعون بضبطأو

و اعتمـدت .   لكبح العواطف و تكـون الفائـدة يف كـبح السـلبية منهـابط الذاتو بذا يؤدي ض. ..أكرب

و حصـل كـذا و ّستكون ردة فعلكـم لـالدراسات عىل وقائع افرتاضية حيث كان يسأل املشاركون كيف 

ّ، و هذا ما سيتم تجنبـه يف دراسـتنا  ، و هذا قد يشكل ضعفا يف عدم وصف كيف سيترصفون فعال كذا

 .هذه

 : أبعاد ضبط الذات

ّضبط الذات عبارة عن مهارة يتعـرف الفـرد مـن خاللهـا عـىل عوامــل سـلوكه 

 داد ونتائج هذا السـلوك، وهـذه املهـارة ميكـن للفـرد أن يتعلمهـا بشـكل مـنظم، ويـز
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 : ويتكون الضبط الذايت من املهارات التالية. الفرد اتقانا لها كلام تدرب عليها ومارسها

 

 

 

 

  Self-Reinforcement stageتعزيز الذات  :أوالً

يقوم الفرد يف هذه املرحلة بتعزيز ذاته والحصول عىل املكاسب إذا حقق األهداف واملعـايري التـي 

 ذاته إذا مل يحقق األهداف واملعايري التـي وضـعها لنفسـه وتقـديم التعزيـز وضعها لنفسه، أو يقوم بعقاب

 وتعد هذه املرحلة ذات أهمية بالغة يف عملية ضبط الـذات ،اإليجايب للذات بعد ظهور االستجابة املطلوبة

 .(٢٠٠٥ ,Agrawal)ملا تشتمل عليه من عمليات دفاعية 

 Self-Monitoring stageقبة الذات امر: ًثانيا

تتمثل هذه املهارة يف انتباه الفرد الواعي والدقيق وبشكل متعمـد لسـلوكه مـع جمـع املعلومـات 

ّحول األسباب التي أدت إىل هذا السلوك وتحديد السلوك املراد تعديله، وبهـذا فـإن هـذه املرحلـة تشـمل 

ًوصفا دقيقا لسلوك الفرد ً . 

األفكـار والترصفـات ذات العالقـة وتتضمن مالحظـة الـذات، وتسـجيل بيانـات تتعلـق باملشـاعر و

وتساعد مراقبة الذات الفـرد يف معرفـة العبـارات السـلبية . بالسلوك موضوع التغيري، وتعترب وسيلة تقييمية

؛ وبالتايل ميكن للفرد أن يحدد املشـاعر السـلبية التـي يعـاين  التي يستخدمها واألفكار السلبية الناتجة عنها

لفرد فكرة صادقة عـن وضـعه، وعـن التقـدم الـذي يحـرزه يف مجـال وقـف منها وتدفعه، كام أنها تعطي ا

ـة تـسـاعد الـفـرد ـعـىل ـضـبط  ـة الذاتـي ـك ألن املراقـب ـة، ذـل ـأخرى إيجابـي وتـعـديل ـهـذه األفـكـار الـسـلبية ـب

  .(٢٠٠٣ ,Nussbaum,Trope & Liberman)ذاته
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                                مرحلة تقويم الذات: ًثالثا

 

ً يف هذه املرحلة بوضع توقعات وأهداف السـلوك الـذي يجـب أن يكـون عليـه وفقـا يقوم الفرد

ثـم يقـوم الفـرد بعمـل ) مرحلـة مراقبـة الـذات(من خالل مراقبته لسلوكه  للمعلومات التي حصل عليها

مقارنة بني سلوكه الذي قام به واملعايري واألهداف التي وضعها لهذا السلوك إضافة إىل أن الفـرد يف هـذه 

 .ملرحلة يحصل عىل تغذية راجعة حول سلوكه يستفيد منها يف تقييم سلوكه إذا كان بحاجة إىل تعديلا

 ضبط املثريات: ًرابعا

ميكن ضبط املثريات من خالل تنظيم البيئة من جانب الفرد ؛ أي ترتيب سوابق السلوك مـن أجـل 

 .زيادة أو خفض احتامل السلوك موضوع الضبط

                                               : لضبط الذايتالعوامل املؤثرة يف ا
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العوامل البيئية؛ وعوامل التقيـيم الـذايت : هناك ثالث فئات من العوامل تؤثر يف الضبط الذايت وهي

 . وما يرتبط بها من تعزيز ذايت أو عقاب ذاتــي ؛ والعوامل البيولوجية وما يرتبط بها من حاجة أو إشباع

 مسؤولية تامة عن تاريخــه التعليمـي السـابق، إال أنـه يتحمـل ع أن الفرد قد ال يكون مسؤوالًوم

 يوفر لنا املتعة الفورية أو أنوتطول القامئة ملا ميكن . القسط األكرب من املسؤولية فيام يتعلق بتغيري سلوكه

األمر الذي . ّقوانني السلوك السويما السهل القيام به، لكنه يحمل تكلفة باهظة عىل املدى البعيد أو يخرق 

  .  فعل ما تدعوه إليه نفسهويقاوم األحكام واألمناط التي يضعها املجتمع إتباعّميكن اإلنسان من 

         ً:خصائص األفراد املنضبطني ذاتيا

 يفكرون قبل أن يفعلوا. 

 يسيطرون عىل مزاجهم وانفعاالتهم. 

 يقومون بخيارات جيدة. 

 مهامهميتابعون خططهم و. 

 حتى لو مل يرهم أحد يحسنون الترصف. 

 ،ويظهـرون الـتحفظ وااللتـزام  ميتلكون السيطرة عىل عواطفهم وكلامتهم وأفعالهم ونوازعهم ورغباتهم

 . الرغباتإشباعلتحقيق األهداف، وتأجيل 

 أكرب للمشاركة واملثابرة لفرتة زمنية استعداد لديهم. 

 غريهممن   أكربًا جهديبذلون. 

 مختلفة وبطرق ٍبكفاءة التعليمية  خرباتهمميارسون. 

 وما وراء املعرفة املعرفية من االسرتاتيجيات لديهم مخزون واسع 

 وتنظيمها  أنفسهمإعادة ترتيب لديهم قدرة عىل. 

 للوصول إليها ويثابرون يحددون أهدافهم التعليمية. 
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 بارعون يف مراقبة أهدافهم. 

 واستقاللية ، لديهم دافعية داخليةZimmerman,٢٠٠٢).( 

 ّويعتقد أن هؤالء املتعلمني يضبطون سلوكهم األكادميي ومعتقداتهم من خالل أربع مراحل دورية

 :وهي

 وتشـمل . ، واملعتقدات والتوجهات التي تسبق أي جهد أو عمل وهي العمليات: الفكرة املسبقة

 .وضع األهداف والتخطيط اإلسرتاتيجي والتوقعات والفعالية الذاتية

 ًوهو العمليات التي تحدث أثناء بذل جهد التعلم ويظهر املتعلم الذي ميتلك ضبطا : داءضبط األ ّ ّ

إن عمليات السيطرة عىل الـذات تسـاعد يف . لألداء سيطرة عىل أدائه ويراقب ما يفعل لرفع مستوى تعلمه

 االنتـبـاه، ّقـيـادة عملـيـة اـلـتعلم ملـهـارة ـمـا وتـشـمل عملـيـات فرعـيـة مـثـل بـنـاء اـلـذات، والخـيـال، وتركـيـز

 . ومن ثم يقومون مبراقبة منظمة ألدائهم. وإسرتاتيجيات املهمة

 التي تعنى بكتابة العمليـات واملخرجـات لعمـل الفـرد التوثيق الذايت :ومن آليات مراقبة الذات .

وتكمـن . ّويف هذه املرحلة يستخدم املتعلم خطته اإلسرتاتيجية وعدد من اآلليـات املتنوعـة ملراقبـة الـذات

ّية هـذه املرحلـة بـأن املـتعلم يجمـع املعلومـات التـي ستسـتخدم يف النهايـة لتقيـيم فعاليـة الخطـة أهم

ّ التعلم املستقبليةمحاوالت ولتحسني اإلسرتاتيجية ّ. 

  والعمليتـان . ّهـو العمليـات التـي تحـدث بعـد الـتعلم أو األداء): االنعكاس(والتأمل الذايت

الحكـم عـىل الـذات ينقسـم إىل .  عـىل الـذات وتأمـل الـذاتالحكم: األساسيتان يف هذه املرحلة هام

ّوتقييم الذات ميكن الشخص من الحكـم عـىل . تقييم الذات ومسببات اعتيادية: عمليتني فرعيتني هام

، أو مبسـتويات األداء السـابق لإلتقـانأدائه من خالل مقارنة عمله بفئة معياريـة خاصـة  درجة جودة

 وبالنـسـبة للمـسـببات االعتيادـيـة فـهـي األـشـياء .  اآلـخـرين  أداءللـشـخص نفـسـه، أو مقارـنـة مبـسـتوى
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أما بالنسبة للتأمل الذايت فيشمل ). (١٩٨٦,Weinerالتي تسبب مخرجات معينة تتعلق بالسلوك أو بالعمل

عملوا عىل تعديل أو تغيـري تعني نتائج يتوصل إليها الطلبة لي ، وهي مستويات الرضا وتبني تدخالت معينة

ّجياتهم التعلمية أو أساليب التعلم خالل مراحل التعلم املسـتقبلية، وعـادة فـإن الطلبـة املنضـبطون إسرتاتي ّ ّ ّ

ّقيمون أداءهم وفقا ملعايريهم الذاتية، ويعزون الفشل إلسرتاتيجيات التعلم الخاطئة، ويجرون تعديال يً ذاتيا ً

 نـه يجعـل الطلبـة يواجهـون حـاالت الفشـل، أوّعليها قبل املهمة التعلمية التالية، وهذا يف غاية األهمية أل

 . التعب، أو اإلحباط بدافعية أكرب

يؤثر بعضها يف بعض بشكل دائري بحيث يؤثر كل منها يف الذي يليـه ومـن  وهذه املراحل األربعة

ثم مرحلة التغذية الراجعة القامئة عىل التأمل تؤثر عىل تعديالت يف الفكرة املسبقة وهكذا فهـي عمليـة ال 

 .هاية لهان

وتنظيم الذات هو قـدرة الفـرد عـىل تشـكيل ردوده االنفعاليـة املالمئـة كنتيجـة للمثـريات الداخليـة 

ويـرتبط انخفـاض ضـبط الـذات مبشـكالت مثـل . والخارجية مبا يتوافـق مـع التوقعـات االجتامعيـة السـائدة

ملكافأة، وحساسية عاطفية محدودة االندفاعية، املخاطرة غري املدروسة، وعدم القدرة عىل تأخري الحصول عىل ا

والعديد مـن الدراسـات السـابقة وجـدت رابطـا بـني ضـبط الـذات .(٢٠١٠ ,Huang)تجاه مشاعر اآلخرين 

املنخفض ومشكالت سلوكية ال اجتامعية، وكذلك كون ضبط الذات يساعد عىل التنبؤ بانحرافات ومشكالت 

وقد أثبتـت اليشء نفسـه األبحـاث . (٢٠١٣ ,Lamont & Van Horn ,.٢٠٠٣ ,Baron)ّسلوكية مستقبلية 

السـيكولوجية، حيـث أشـارت إىل أن القـدرة املتواضـعة للتعـبـري عـن ضـبط الـذات تـرتبط باـضـطرابات يف 

االنفعاالت وعىل الرغم من هذا التوافق عىل أهمية ضبط الذات يف العديـد مـن املواقـف الحياتيـة، يبقـى 

 . ، ومصدر هذا الثبات لزمنالجدل قامئا بشأن ثبات ضبط الذات عرب ا

 ّوبالرغم من أن معظم الدراسـات وجـدت ثباتـا يف ضـبط الـذات عـرب الـزمن، 
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بفحص الثبـات يف ضـبط ) (٢٠٠٠ ,Simonsفقد قام. ّإال أن بعض الدراسات وجدت دالئل عىل بعض التغري

 بندا لقيـاس ٣٩يتكون من حيث نفذ الباحثون مقياسا .  طفالً من األمريكان األفارقة٧٥٠الذات يف عينة من 

% ٥٠أظهرت النتـائج أن أقـّل مـن . انخفاض ضبط الذات عندما كان األطفال يف العارشة وكذلك بعد سنتني

 . من العينة الكاملة بقوا كام هم

متت دراسة ضبط الذات الذي يتضمن التنظـيم الفعـال لألفكـار، واالنفعـاالت والسـلوكيات يف 

العيادـيـة واالجتامعـيـة والشخـصـية  الـبـاحثون القـضـايا الـصـحية ووـقـد درس . العدـيـد ـمـن الـسـياقات

واملتعلقة بالجرمية، وطوروا بذلك قاعدة قوية من املعرفة فيام يخص طبيعة ومؤرشات ضبط الذات يف 

وسبب هذه الدراسة هو عزو الضبط الضعيف للذات كعامل مسؤول عـن العديـد مـن .. هذه الحقول

ومتاشيا مع هذه الفكرة، تم الربط بني الضبط الضعيف للـذات وبـني املشكالت االجتامعية والشخصية 

عدد من املخرجات الهامة مبا فيها األداء األكـادميي، وضـبط االندفاعيـة، والتـأقلم الـنفيس، ومخرجـات 

 . (٢٠٠٧ ,Baumeister, Gailliot, Dewall, Maner, Plant)شخصية أخرى

 :مكونات تنظيم الذات
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 فيهـا يحـاول استجاباته وتغيريهـا، وهـي العمليـة التـي تجاوزدرة الفرد عىل يعني تنظيم الذات ق

ّاألفراد الحد من امللحات التي ال يريدونها من أجـل اكتسـاب الـتحكم باسـتجابتهم، وخاصـة التغيـري الـذي  ُ ّ

ني، وتغيري السلوك مثال من أجل طاعـة القـوان. يجعل السلوك قريبا من بعض املعايري كالنموذج أو األهداف

وتغيـري اسـتجابتك ال . والتقرب من األمور املثالية، أو تنظيم الذات من أجل السعي نحـو تحقيـق األهـداف

لكن مـا زالـت .  ضبط النفس من أشكال تنظيم الذاتأن عنها وتتجاهلها، وعىل الرغم من تتجاوز أنيعني 

 . والكبتالتجاوزأهم أشكال تنظيم الذات هي 

 عـىل ثالثـة محتويـات لعمليـة ٢٠٠٧ ,Baumeister, Gailliot, Dewall, Maner, Plant)(ركـز 

يتمثل يف الدافعية، ويجب أن يتوفر لتحقيق الذات يشء . تنظيم الذات، ولكن ميكن إضافة محتوى رابع لها

ّومن املمكن أن يعوض واحد من املحتويات عن . من كل من املحتويات األربعة حتى يتحقق تنظيم الذات

فمثال إذا كان لدى الشخص دافع قوي نحو هدف ميكن أن يقـوم بتنظـيم . ويا لدرجة كافيةاآلخر إذا كان ق

 . ذاته ولو كانت قوة إرادته ضعيفة

 يكـون هنـاك أنيعني التغيري للتالؤم مع املعـايري لـذا يجـب ) تنظيم الذات معايري:(املحتوى األول

، وغري محددة فسيجعل ذلـك تنظـيم الـذات معايري واضحة ومحددة، وإذا كانت املعايري غامضة، غري ثابتة

 تـغـري ردود الفـعـل العاطفـيـة أن املـعـايري املختلـفـة ميـكـن أنكـيـف ) ١٩٨٧,Higgins(وـقـد أوـضـح . ًـصـعبا

 .والعمليات السلوكية

نظريـات  من الصعب تنظيم السـلوك دون متابعـة وقـد أكّـد واضـعو)املتابعة(هو : املحتوى الثاين

وذلـك للتأكـد مـن .  متواصلة من التغذية الراجعة ليحصل تنظـيم الـذاتتنظيم الذات رضورة وجود دورة

 .متايش الذات مع املعايري واألهداف

ـث ـوى الثاـل ـوة اإلرادة:(املحـت ـذات) ـق ـري اـل ـة لتغـي ـات املطلوـب ـن العملـي ـا ـم  ألنـه

  وكبح جامح رغباتها لتتامىش مع املعـايري واألهـداف وهـذا لـيس بـاألمر السـهل، ويبـدو 
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 الجسم يحصل عىل طاقة مؤقتة تزول بعد تحقيق تنظيم الذات، وأشـارت الدراسـات الحديثـة أن للباحثني أن

جلوكوز الدم الذي هو املصدر الرئيس لوقود الدماغ هو محتوى هام لهذه العملية، فالعمليات املرتبطة بضبط 

 Baumeister)بعـدهاالذات تستهلك كميات كبرية من الجلوجوز، مام يتسبب يف التقليل من وجوده يف الدم 

et al, ٢٠٠٧). 

 الدافعية رضورية لتحقيق هدف أو تلبيـة املعـايري، وبـذا يـتم تنظـيم :أما املحتوى الرابع الدافعية

حتى لو كانت املعايري واضحة، وكان هناك متابعة جيدة، ولدى الفرد اإلرادة وبعدم وجـود دافعيـة . الذات

 . لتحقيق الهدف فلن يقوم بتنظيم ذاته

 هنا إىل كلمة مكونات لتعني أنه لتحقيق الذات يجب أن يتوفر يشء من كل من املحتويات ونشري

ّوممكن أن يعوض واحد من املحتويات عن اآلخر إذا كان قويـا لدرجـة . األربعة حتى يتحقق تنظيم الذات

وة إرادتـه فمثال إذا كان لدى الشخص دافع قوي نحو هدف ميكن أن يقوم بتنظيم ذاته ولو كانت ق. كافية

 . ضعيفة

والدافعيـة تكـون عرضـة . وتظهر أهمية الدافعية بشكل خاص عنـدما تكـون قـوة اإلرادة ضـعيفة

فمثال السكر يؤثر عىل تنظيم الذات فهو يقلل من قدرة الفرد عىل ضبط . للتغري اعتامدا عىل تنوع الظروف

ًيهمه، سيجعله دافعا خفيا يتح سلوكه، ولكن إذا وجد شخص يحرتمه و كم يف سلوكه عىل الرغم مـن إعاقـة ً

 . السكر

ّمنوذجـا لتنظـيم الـذات يـرتبط بوجهـة النظـر املعرفيـة االجتامعيـة الخاصـة ) ٢٠٠٠–Zimmerman(ّطور 

)Bandura- األفكار واملشاعر واألفعال املتولدة ذاتيا التـي يخطـط لهـا " ويقول زميرمان إن تنظيم الذات يعني).٢٠٠٢

املرحليـة لتنظـيم  زميرمـان وتشـمل منـاذج. تسهم يف تحقيق الفـرد ألهدافـه الشخصـيةويطبقها بشكل دوري بحيث 

العمليـات التـي تسـبق  مبرحلـة األفكـار السـابقة ويقصد. مل الذايت، وعمليات التأالسابقة وضبط األداء الذات لألفكار

 وـيـأيت التأـمـل اـلـذايت األداء، . وتطبـيـق اإلـسـرتاتيجيات أـمـا مرحـلـة األداء فتـشـمل العملـيـات املرتبـطـة بالفـعـل. الفـعـل

 



 

٨٤ 
 

١

 
t
 
٧ 

 فريـمـان وهـيـك هريـسـون وـقـد اـقـرتح.   اـلـذات-وبالـتـايل ـيـؤثر ـعـىل اـلـدورة التالـيـة ـمـن ـتـدريب وتنـظـيم

(Heckhausen, & Kuhl, ١٩٨٥)مرحلة قبل الفعـل عليها املراحل حيث أطلق إىل هذه  تغيري املسميات- 

 :جزة عن هذه املراحلوفيام ييل نبذة مو.  ومرحلة بعد الفعل-مرحلة الفعل

 مرحلة قبل الفعل -١

ّيف هذه املرحلة ووفقا للمهمة، عىل الطلبة وضع األهداف، ويطلب هنا مـن البيئـة التعليميـة 

الوضع عند نقطة البداية ولكن بالنسبة لنموذج زميرمان فهي أكرث املعتقـدات النفسـية املحفـزة التـي 

 Ryan (٢٠٠٠,ونتبع ما وضعه. لرتكيز عىل الدافعية، ونحن هنا نفضل ا ٍيفرتض أنها مستقرة بشكل عال

,Deci (الحـافز ألي نشـاط يحقـق " أما الدافع الخارجي فهو. للتفريق بني الدوافع الداخلية والخارجية

 ".مخرجات منفصلة

ونركز يف دراستنا هنا عىل الكفاءة الذاتية التي هي شديدة االرتباط بعنارص تنظيم الذات مثل بذل 

 .)١٩٩٩Schunk, Ertmer,(ابرة واإلنجاز الجهد واملث

 مرحلة الفعل -٢

املعرفيـة وفـوق : ّيت أهمية إسرتاتيجيات الـتعلم التـي ميكـن تقسـيمها إىل ثالثـة أنـواع هـيهنا تأ

امليل للحفـاظ عـىل " فضال عن اإلسرتاتيجيات االختيارية التي تعني .  املعرفية، وإسرتاتيجيات إدارة املصادر

وعـادة يكـون الهـدف األول مـن ". ّجه نحو األهداف عىل الرغم من املشـتتات املحتملـةالرتكيز والجهد املو

وبالنسبة زميرمان فإن مراقبة الذات تحدث يف . ّالتعلم هو تحقيق املخرجات املرغوب فيها مثل األداء الجيد

 .هذه املرحلة

 مرحلة بعد الفعل -٣

ـايس ـكل أـس ـة بـش ـذه املرحـل ـمل ـه ـا  تـش ـذايتالت)٢٠٠٠ –Zimmerman(وفـق ـل اـل ـم أـم ـن التفرـيـق ـبـني الحـك ـا ميـك  وهـن

 



 

٨٥ 
 

١

 
t
 
٧ 

أمـا التقيـيم . ويشمل الحكم الذايت تقييم الذات ألدائها ومساهامتها املعتادة.الذايت وردة الفعل الذاتية

الذايت فريتكز عىل مراقبة السلوك املستهدف ملقارنته مع 

 الذات قد -ونتيجة حكم. السلوك املعياري أو مع الهدف

 الذات أو عدم الرضا مرتبطا بـردة فعـل يكون الرضا عن

 . سلبية أو إيجابية

 :الدراسات املتعلقة بضبط الذات

إىل تقيـيم فعاليـة برنـامج  ) (١٩٩٣,Dupper and Krishefكام هدفت دراسة دوبـر وكرشـيف                

 ، عداديـةاإلاملـدارس   طـالب عينـة مـن السـلوكية لـدى عىل خفض املشكالت اجتامعي للتدريب – معريف

مجموعـة عشـوائيا إىل مجمـوعتني  العينـة قسـيموتم ت ،مدارس من ثالثطالبا ) ٣٥(من  الدراسة وتكونت

 تقدير وقامئة ،الخاصة باملعلمني قامئة تقدير الضبط الذايتواستخدمت الدراسة . ضابطة تجريبية ومجموعة 

 ولعب فنيات كالنمذجة استخدام  تمكام ،عىل أسلوب حل املشكالت العينة تدريب وتم . العدواين السلوك

لـدى أفـراد  ارتفـاع القـدرة عـىل الضـبط الـذايت أظهـرت النتـائج وقـد  .عىل الضبط الذايت الدور للتدريب

 .املجموعة التجريبية

 نم) ٤٦(قوامهـا   عىل عينـةتأجريالتي ) (١٩٩٤ ,Frank, Richavd, Tremblayويف دراسة برينس 

حيـث تـم  ،الضبط الذايت يف خفض السـلوك العـدواين عىل ريبمعرفة أثر التد بهدف املراهقة نس في رالذكو

. عىل الـتحكم يف حالـة الغضـب كام تم تدريبهم ،حل املشكالت االجتامعية العينة عىل أسلوب   تدريب أفراد

لتقيـيم  قامئة التعبري عن الغضـب كام استخدمت  ، الشخصية مقياس حل املشكالت هذه الدراسة  واستخدام

الـرغم مـن   عـىل أفـراد العينـة يـنخفض لـدى العدواين مل السلوك وتوصلت الدراسة إىل أن. الربنامج التدريبي

 .املشكالت لديهم ملحوظ يف أسلوب حل وجود تحسن
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ـي) (٢٠٠٠,Robinsonويف دراـسـة روبنـسـون  ـة الـضـبط ـهـدفت إىل الـت ـذايت تنمـي  وخـفـض اـل

) ١٧ -٥ (بـني تـرتواح أعامرهـم الجنسني من فردا) ١٤٥(من  نةلدى عينة مكو والبدين اللفظي العدوان

 والتعاقـدات األدوار ولعـب حـل املشـكالت التدريب عـىل أسـلوب منً واستغرقت الدراسة عاما. عاما

وذلك يف عىل املراهقني ً طفيفاً تفوقا اظهروا املدرسة االبتدائيةالذاتية، أظهرت نتائج الدراسة أن طالب 

 . ايتالذ  الضبطمهارات

إىل معرفـة أثـر التـدريب (٢٠٠٣,Hermann, Roth, Polivy)هريمات وآخرون  هدفت دراسة

) ٢٠٧(وتكوـنـت عيـنـة الدراـسـة ـمـن  .نهقيـمـرالا دىل دوانلعخـفـض الغـضـب واـعـىل الـضـبط اـلـذايت 

 الدراسة االسـرتخاء وقد استخدمت ،العدواينالدرجات املرتفعة عىل مقياس السلوك  مراهقني من ذوى

العدوان وارتفاع القدرة عىل ضـبط  انخفاض مستوى نتائج الدراسة وأظهرت . ذجة ولعب الدورالنم و

 .  العينةلدى أفرادالذات 

ـتخدم ـة واـس ـانينوآخرون دراـس  (٢٠٠٤,.Manen,Hosman,Schalma,and ,de Vries,N)ـم

.  هولنـداالعـدوان لـدى املـراهقني يف يف خفـض الضـبط الـذايت للتـدريب عـىلً  سـلوكيابرنامجا معرفيا

: مجمـوعتنيلى ، تم تقسيمهم إ عاما) ١٣- ٩(طالبا تراوحت أعامرهم ) ٩٧(وتكونت عينة الدراسة من 

واستخدمت الدراسة مقـاييس للسـلوك العـدواين، والضـبط الـذايت . إحداهام تجريبية واألخرى ضابطة

بط الـذايت، وانخفاضـا ارتفاعـا يف قـدرات الضـلنتائج ا رتهوأظ. ومقياس املهارات املعرفية االجتامعيـة

 .لدى أفراد املجموعة التجريبية السلوك العدواينملحوظا يف 

بدراسة أثر التدريبات املختلفة عىل ) ٢٠٠٥Bearelaiz, & Jourtail,(كام قام برييلز وجورتيل وشميتز 

ومتـت . نيـةًطالبا يف الصـف الثـامن يف مـدارس أملا) ٢٤٩(اكتساب مهارة حل املسائل الرياضية وضبط الذات لـ

 وجـاءت.  دقيقـة أسـبوعيا٩٠جلسات، كل جلسـة ) ٦(كل منها عبارة عن . دراسة تطبيق أربعة برامج تدريبية
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 النتيجة لتؤكّد أنه من املمكن تحسني مهارات حل املسائل الرياضية وضبط الذات عن طريق مامرسـة 

ذات وحـل املسـائل يقـود ألفضـل ، وأظهر التقييم أن الجمع بني إسرتاتيجيات ضبط ال التدريب القصري

وأنه من املمكن تطوير مهارة حل املشكالت إذا تم التدريب عىل . النتائج لتحسني قدرات ضبط الذات

 ً.حل املسائل، وضبط الذات أو كالهام معا

ّتم استقصاء العالقـة بـني )٢٠١٣ ,Asokan, Muthumanickam(موثومانيكام -أسوكان ويف دراسة

  طالبـة٢٦٥، و  طالبـا٢٣٥ طالب مـنهم ٥٠٠شملت العينة .  دى طلبة الصف العارشضبط الذات والجزم ل

 ومقياس ١٩٩٦ -ّوتم استخدام مقياس ضبط الذات الذي أقره كل من آرون وجابوتا.  وتم اختيارهم عشوائيا

 وأظهرت النتائج بأن هناك عالقة إيجابيـة وهامـة بـني. ١٩٨٨ -السلوك الجازم الذي وضعه تاسنيم وناجفي

 . ضبط الذات والسلوك الجازم للطلبة

 .Beaver, M, Joseph L. Nedelec,A)وـهـدفت دراـسـة جوزـيـف نـيـديليك، ـكـيفن بيـفـر

Schwartz, & Eric J.Connolly تقييم العالقة بني مستويات ضبط الـذات يف فـرتة املراهقـة إىل(٢٠١٤ 

وظفت الدراسـة الحاليـة البيانـات . يةمع عدد من املخرجات يف الحياة الالحقة ودراسة أثر العوامل الجين

ضـبط الـذات يف املراهقـة مرتبطـة  من دراسة مطولة عىل صـحة املـراهقني وفـيام إذا كانـت مسـتويات

توظيفيـة، وصـحية، والعالقـات األرسيـة والسـلوكية يف مرحلـة البلـوغ  مبخرجات اقتصادية، وتعليميـة، و

 خالل توظيف طرق غري حساسـة للجـني بوجـود وأظهرت النتائج من. باستخدام تحليل دي فريس فولكر

أنه حتى بعد ضبط التأثريات من العوامـل . رابط قوي بني ضبط الذات وبني عدد من التبعات االجتامعية

كانـت العينـة املمثلـة . الجينية فإن مستويات ضبط الذات مرتبطة مع عـدد مـن املخرجـات االجتامعيـة

. رييك مـن الصـف السـابع وللصـف الحـادي عرش للسـنوات ألف شاب أم٩٠للدراسة املطولة تتكون من 

)٢٠١٤ -١٩٩٥ -١٩٩٤.( 
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 .)٢٠١٤-تشنج تشو جامعة الدفاع الوطنية، تايوان-فا(أثر تدريبات ضبط الذات عىل اإلبداع 

ّالهدف من هذه الدراسة هو البحث إذا كان التدرب عىل ضـبط الـذات يحسـن مـن اإلبـداع ّ .

الرتكيز يزيد من اإلبداع؛ لذا ال بد من التحقق يف التجربـة األوىل بـأن أشارت دراسات سابقة أن تحفيز 

ّالتدرب عىل ضبط الذات ممكن أن يحسن من زيادة قدرة الفرد عىل الرتكيز و بعد التأكّـد مـن ذلـك، . ّ

و ).  يف هـذه الفرضـية٣ و ٢و تبحث التجربـة (قد تشري النتائج بأنها بذلك تزيد أيضا من إبداع الفرد 

و تحسـن .  الفرضية األوىل أظهرت أن تركيز األفراد قد زاد بعد إجراء تدريبات عىل ضـبط الـذاتنتائج

أما نتائج التجربـة .  خاصة بضبط الذاتأنشطة بعد ٢ األفراد يف حسهم لحل املشكالت يف التجربة أداء

و . و املرونـة، الطالقـة الـذات فأظهرت أن رفع درجة الرتكيز يتوسط العالقة بني التدريب عىل ضبط ٣

ع درجـة أن تزيد من إبـداع الفـرد، و أن رفـميكنها  بامللخص أشارت البيانات بأن تدريبات ضبط الذات

 .الرتكيز يكون وسيطا بني اإلبداع و التدرب عىل ضبط الذات
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 ثـالثالل ـالفص

 ّالتفكري اإليجايب
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َيعد التفكري املرتكز  َ  ملواجهة الحياة وحل املشكالت والـتحكم يف أمـور نساناإل يف حياة األسايسُ

 العمليـة أطـراف مـن متميـزةً جهـودا واكتسابها تتطلب تنميتهاوالتفكري عملية عقلية إنسانية . حياته

والتفكري مجموعه من املهارات املكتسبة، التي متكن اإلنسان من التغلـب عـىل ). ٢٠٠٥غانم، (الرتبوية 

غـرض مـا، وهـذا املدروس للخربة من أجل الوصول إىل التقيص "التفكري بأنه ّويعرف دي بونو . مشاكله

، أوحل املشكالت أو الحكم عىل األشـياء أو القيـام  الغرض قد يكون الفهم، أو اتخاذ قرار، أو التخطيط

إجـراء عمليـات عقليـة للمـدخالت "ّبأنـه : ّتعرفـه كوسـتاو. De Bono)٢٠٠٨:٤١(دي بونو،" (بعمل ما

عمل مراجعات إدراكية املدخالت للوصول إىل نهاية محددة من خـالل اسـتخدام االسـتدالل الحسية، و

ّويعرف التفكري بأنـه سلسـلة مـن النشـاطات ). ٢٠٠١ ,Costa" (واالستنباط وإعطاء قيمة لهذه األفكار ُ

واس العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض ملثري يتم استقباله عن طريق واحـد أو أكـرث مـن الحـ

 .الخمسة

َفكر يف األمر: " أما من حيث اللغة َ ّ، ورتب بعض ما يعلم ليصـل  أعمل عقله فيه: ً، يفكر، فكرا َ

َبه إىل املجهول، وفكر مبالغة يف فكر َ والتفكـري . إعامل العقـل يف مشـكلة للتوصـل إىل حلهـا: ، والتفكري َّ

سـليم يف إدراك مختلـف املشـكالت، وهـو املحافظـة عـىل التـوازن ال: اإليجايب نسبة إىل اإليجابية وهي

أسلوب متكامل يف الحياة، ويعني الرتكيز عىل اإليجابيات يف أي موقف بدالً من الرتكيز عىل السـلبيات، 

ًإنه يعني أن تحسن ظنك بـذاتك، وأن تظـن خـريا يف اآلخـرين، وأن تتبنـى األسـلوب األمثـل يف الحيـاة 

 لالقتناع بشكل الالواعياالنتفاع بقابلية العقل : ري اإليجايب هوالتفك: " وتقول بيفر) . املعجم الوسيط"(

 .(٢٠١٤ Beaver, M, Joseph L. Nedelec, A. Schwartz, & Eric J. Connolly)"إيجايب 
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والتفكري اإليجايب هو بداية الطريق للنجاح،فحني يفكـر اإلنسـان بإيجابيـة، فإنـه يـربمج عقلـه 

 نأخذ به فهـو تعريـف الذيأما التعريف .  جايب يؤدي إىل األعامل اإليجابيةًليفكر إيجابيا، والتفكري اإلي

 تحديد منـط معرفـه املشـاكل التـي يواجههـا اإلنسـان، أو منـط يفكل منط تفكري يساهم :  التفكري بأنه

 .الفكر الالزم لحلها، أو أسلوب العمل الالزم لتنفيذ هذه الحلول يف الواقع 

،   الفـرد اإلراديـة عـىل تقـويم أفكـاره ومعتقداتـه، والـتحكم فيهـاوالتفكري اإليجايب هو قـدرة

وتوجيهها تجاه تحقيق ما توقعه من النتـائج الناجحـة، وتـدعيم حـل املشـكالت، ومـن خـالل تكـوين 

، أو أن التفكـري  أنظمة وأنساق عقلية منطقية ذات طـابع تفـاؤيل تسـعى إىل الوصـول لحـل املشـكلة

اليب التي يستخدمها الفرد ملعالجـة املشـكالت باسـتخدام قناعـات عقليـة اإليجايب ميثل األنشطة واألس

 ,Seligman ,٢٠٠٣ ,Peterson, Vaidya)، وباسـتخدام إسـرتاتيجيات القيـادة الذاتيـة للتفكـري بنـاءة

٢٠٠٥). 
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      : اإليجايب فوائد متعددة منها وللتفكري

  "ويعـزز بيئـة العمـل باالنفتـاح والصـدق  ، وهـو رس األداء العـايل هو الباعث عىل استنباط األفضـل ،

 " .والثقة

  "ّيدعك التفكري اإليجايب أن تختار من قامئة أهداف الحيـاة املسـتقبل األفضـل الـذي يحقـق أهـدافك "

(Myers, ٢٠٠٠; Ryan & Deci, ٢٠٠٠) 

 ًأن تكون مفكرا إيجابيا يعني أن تقلق بشكل أقل، وتستمتع أكرث، وأن تنظر للجانب امليضء بد الً من أن ّ

ًمتأل رأسك باألفكار السوداء، وتختار أن تكون سعيدا بدالً من الحزن، وواجبـك األول أن يكـون شـعورك 

 ).٢٠٠٠ ,Emmons & Crumpler(ًالداخيل طيبا 

  " إن العقل ميتلك فكرة واحدة يف أي وقت فإذا أدخلنا يف عقولنا فكرة إيجابية أخرجت الفكرة السـلبية

مل منـأله باألفكـار اإليجابيـة فسـوف متـأله األفكـار السـلبية   العقل ال يقبل الفراغ فإذاالتي تقابلها، وإن

(Haidt, ٢٠٠٠)." 

  "والقـدرة عـىل الـدفاع  اإليجابية، والتفاؤل والطاقة:  إن هذه اإليجابيات يف عقولنا ومشاعرنا تصنع يف حياتنا ،

 . (٢٠٠٠ (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, Grurnwald)عن النفس

  "والعكس يحدث عندما نفكـر بطريقـة سـلبية  عندما نفكر بطريقة إيجابية تنجذب إلينا املواقف اإليجابية ،

 .(٢٠٠٥ ,Lyubomirsky, King & Diener)" فإننا نجذب إلينا املوقف السلبية

  "وله ًإن الشخص الذي يفكر إيجابيا ويعتمد عىل نفسه، وينظر نظرة متفائلة يستطيع أن يستهوي ما ح

 (٢٠٠١ ,Danner, Snowdon, & Friesen)، ويطلق القدرات التي تحقق الهدف  فعالً

  "وتصـدر منـه املقرتحـات  ، وهـو تفكـري بنـاء توالـدي يبحث التفكري اإليجايب عـن القيمـة والفائـدة ،

 .(١٩٩٣ ,Isen)، وهدفه هو الفعالية والبناء امللموسة والعملية حيث يجعل األشياء تعمل
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 ك يشء ميكنك أنت السيطرة عليه فقط، وهذا سيسلحك بـالقوة والقـدرة عـىل تغيـري أمنـاط إن مشاعر

 . تفكريك

  " وينبغي عدم اإلفـراط يف أن التفكـري اإليجـايب مبفـرده يكفـي لتغيـري الحيـاة إىل األفضـل بـل إن مـن

يقـة التـي ، وبعض الخطط التدريجية لتغيري الطر الرضوري أن يكون لدى اإلنسان بعض اإلسرتاتيجيات

فـالتفكري اإليجـايب هـو عمليـة .  ًيفكر بها، والتي يشعر بها، وأيضا لتغيري ما يفعله يف كل يوم مير عليـه

 .(٢٠٠١ ,Masten)وإجراء وليس غاية يف حد ذاته 

 التفكري اإليجايب مقابل التفكري السلبي 

 

 : ّتتمثل مقارنة السامت والخصائص األساسية للتفكري السلبي والتفكري اإليجايب مبا ييل

، وغري قادر عىل التخلص من أرائه حتى لو تبني لـه أنـه عـىل خطـأ، فـيام  ّمفكر غري مرن السلبي ّاملفكر. ١

ّبينام املفكر اإليجايب مفكر مرن  . ة الجديدة، ويتشوق للمعرفللحق عنُ، فإنه يذ ّ

ّاملفكر السلبي متيل إىل القطعية واملغاالة ومفرداته صارمة، بينام يوظف املفكر  يستخدمها التي اللغة . ٢ ّ

 . اإليجايب اللغة املرنة والحوارات واملناقشات املثمرة املفيدة لآلخرين
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ّيـنام يتميـز املفكـر ، بثابتـةاملفاهيم واألفكار ولديه قناعات  وتدين مستوى يتميز بتخلف الطرح . ٣

 .  اقتضت الحاجة ذلكإذااإليجايب بسمو مداخالته ومنطقيتها وقبولها للتغيري 

، فـال يهـتم بتجـريح   الحـس الوجـداين نحـو اآلخـرينبضـعف ذو التفكري السـلبي يتصف الفرد . ٤

  املتميـزة وإحساسـهفيتصف بقدرتـه االيجايب صاحب التفكرياآلخرين، ويسبب لهم األذى، بينام 

 .   بأحد وال ينتقد إال إذا كان انتقادا بناء  يستهزئ باآلخرين، فال

ّلـيك يقنـع اآلخـرين بأنـه مثقـف ولديـه إجابـات لكـل  بـالرثثرة يتصف صاحب التفكري السـلبي . ٥

ّ الجـاهزة بعكـس املفكـر واملبـادئ من املفاهيم واملصطلحات ً معيناًاألسئلة، فهو يستخدم عددا

فكر مستنري وقادر عىل إبداء الرأي، ويسـتخدم مـا يناسـب مـن مفـاهيم اإليجايب الذي يتصف ب

 .  ومصطلحات للموقف ومقنع لآلخرين

 يحـاول ، فيام شخصيته مثالية عنه وعن صورة إىل إعطاء املستمعني السلبي مييل صاحب التفكري . ٦

 . ّاملفكر اإليجايب إعطاء تصور طبيعي واقعي عن ذاته

السلبي بضعف املعالجة املعرفية والحلول الفعالة، ويعـود ذلـك لألسـاليب ميتاز أصحاب التفكري  .٧

ّالتقليدية التي يستخدمونها يف البحث والـتعلم والتـي ال تتناسـب ومتطلبـات الـعرص الحـديث، 

أساليب متطورة مبدعة تتناسب ومتطلبات الـعرص  االيجايب بامتالكه بينام يتمتع صاحب التفكري

 .الحديث

 التـي الفكريـة نتيجـة للتناقضـات النقـاش أثنـاء مرتبكة يف مواقف التفكري السلبييقع أصحاب  . ٨

 يحرص اصحاب التفكريالتي ال تساعدهم عىل التوسع يف النقاش بينام  تعكس الخلفية املحددوة

 الفكريـة الفكـر والثقافـة واملرونـة وهذا يعكس امـتالكهمذلك يحدث معهم ال  ن أااليجايب عىل

 . مثل هذه املواقف املحرجة  تجنبعىل التي تساعدهم
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 :أهمية التفكري اإليجايب

 

 

 

 

 

 

يسعى اإلنسان مهام كان عمره، ومهام كان الزمان أو املكان الذي يعيش فيـه إىل أن تكـون حياتـه 

ً جاهدا يحاولوحياة من حوله مليئة بالسعادة والرفاهية والنجاح املتواصل يف شتى مجاالت الحياة، ولذلك 

لنفسه ولغريه الخري واملصالح املادية واملعنوية، وأن يـدفع عـن نفسـه الرضر واملفاسـد، وإن مـام أن يجلب 

ّميكن اإلنسان من الوصول إىل مراده أن يقوم يف البداية بتحسني مستوياته الفكرية وذلك بتبني منهج فكري 

يل عن األفكـار السـلبية ّ، وأن يدرب نفسه عىل التخ سليم عن نفسه وعن مجتمعه وعن الحياة بصفة عامة

ّالتي تحد من قدراته، والتي تضيع جهوده يف سبيل تحقيق ما يصبو إليه من أهداف يف حياته ّ. 

ومن هنا ندرك أهمية التفكري اإليجايب فاإلنسان يستطيع أن يقرر طريقة تفكريه فـإذا اخـرتت أن تفكـر "

" ها والتي رمبا تعيقك من تحقيـق األفضـل لنفسـك بإيجابية تستطيع أن تزيل الكثري من املشاعر غري املرغوب في

ًويرتبط االتجاه العقيل اإليجايب ارتباطا وثيقا بالنجاح يف كل مجال من مجاالت الحياة إن معرفتنا لتفاعل العقـل .  ً

 ًالواعي والعقل الباطن سوف تجعل اإلنسان قادرا عىل تحويل حياته كلها؛ فعندما يفكر العقل بطريقـة صـحيحة

ًدما يفهم الحقيقة، وتكون األفكار املودعة يف بنك العقل البـاطن أفكـارا بنـاءًة وبينهـا انسـجام وخاليـة مـن ، وعن

 االـضـطراب ـفـإن الـقـوى الفاعـلـة العجيـبـة ـسـوف تـسـتجيب وتجـلـب األوـضـاع والـظـروف املالمـئـة واألفـضـل يف 
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، والسبب هو الطريقة التي  السببكل يشء، وليك يغري اإلنسان الظروف الخارجية فإنه يتعني عليه أن يغري 

 .(٢٠٠٨ ,Peal)يستخدم بها اإلنسان عقله وهو الوسيلة التي يفكر بها اإلنسان ويتصورها يف عقله 

يفيدك فقط يف السيطرة عىل أمور حياتك بل  ال ، فهو إن التفكري اإليجايب له فوائده املتعددة يف حياتنا

هميته بالنسبة للفرد عىل الصحة العقلية والجسدية والقدرة عـىل يجعل خرباتك اليومية أكرث متعة، وتنعكس أ

ومـن .  تفكـريهأمنـاطّالتعامل مع اآلخرين، والسيطرة عىل االنفعاالت، ويسلح الفرد بالقوة والقدرة عىل تغيـري 

 . هنا جاءت أهمية اختيار هذا املتغري كأحد املتغريات التابعة يف هذه الدراسة

 : ومن أمناط التفكري

أي التوقعات اإليجابية بتحقيق مكاسب يف مختلف جوانب الحياة الشخصية واالجتامعيـة : تفاؤلال -١

 .واملهنية

هي مهارات الشخص يف توجيـه انتباهـه وذكرياتـه : الضبط االنفعايل والتحكم يف العمليات العقلية -٢

 . من الصحة النفسية والتوافق االجتامعيرصيدهلتنمية 

أي ما مييزه من اتجاهات إيجابية نحو إمكانيات التغري مبا يف ذلك : خربةّحب التعلم والتفتح عىل ال -٣

عبـد (ّمن اهتامم باملعرفة وحب التعلم واملعرفة مبا هو جديـد ومالئـم لتحقيـق الصـحة النفسـية 

 ).٢٠١٠الستار، 

 الشعور العام بالرضا عن النفس، وبتحقيق األهداف العامـة يف الحيـاة مبـا يف ذلـك: الشعور بالرضا -٤

 .مستوى املعيشة واالنجاز والتعليم

ما منلك من رصيد معريف ومعلومات عن الصحة والسعادة وكيـف نتعامـل : الرصيد املعريف الصحي -٥

 .مع مواقف الخوف والقلق واالكتئاب واالضطرابات النفسية

 تبنـي أفكـارا وسـلوكيات اجتامعيـة تـدل: اآلخـرين التسامح مع االختالف عن -٦
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 بني الناس حقيقة وأننا مطالبني بتشجيع االختالف والنظر لـه مبنظـور إيجـايب  عىل تفهم االختالف

 .وبدون تعصب

ّأي أن تتقبل ذاتك وتعرف قيمتها، وتقبل الذات يعني ضـمن مـا يعنـي : ّتقبل املسؤولية الشخصية -٧ ّ

قلة الشكوى من حياتك؛ فالناجح ال يعرف الشكوى وال يتذمر طوال الوقـت مـن األشـياء الخارجـة 

 . إرادتهعن

ّأي تتقبل ذاتك وتعرف قيمتها وتقبل الذات يعني الرضـا مبـا متلـك مـن : ّتقبل الذات غري املرشوط -٨ ّ

 .إمكانيات وتجنب تحقري الذات أمام اآلخرين بهدف الحصول عىل انتباههم أو عطفهم

ّتبني معتقدات متسامحة عـام مـر بنـا مـن خـربات أو آالم نفسـية ارتبطـت: املسامحة واألريحية -٩ ّ 

ًبأحداث ماضية بعبارة أخرى تبني أفكارا وسلوكيات تنظر للاميض الـذي عشـته بصـفته أمـرا مىض 

 .وانقىض

يشري هذا املفهوم إىل مجموعة مـن الصـفات الشخصـية واملهـارات االجتامعيـة : الذكاء اإلجتامعي -١٠

 قـدرة ّوالوجدانية التي متكن الشخص من تفهم مشاعر اآلخرين وانفعاالتهم ومن ثـم يكـون أكـرث

 .عىل ترشيد حياته النفسية واالجتامعية انطالقا من هذه املهارات

  : الدراسات املتعلقة بالتفكري اإليجايب

إىل استكشاف العالقـة بـني التفكـري )٢٠٠٤ ,Willson & preper(وبربيرب كام هدفت دراسة ويلسون  -١١

سة حول التساؤل عن مدى وجود عالقة بـني اإليجايب واملزاج العام واإلبداع لدى األفراد، ومتحورت مشكلة الدرا

، وأجريت الدراسة عـىل عينـة مـن إليهاألفكار اإليجابية التي يعتنقها الشخص وبني مستوى اإلبداع الذي يصل 

، وتـم اسـتخدام قامئـة ولنسـت  ًطالبا وقام الباحثان بتطوير أداة لفحص األفكار اإليجابية) ١٧٠(الطلبة قدرها 

 ، وأظهـرت نتـائج الدراسـة )SPSS( النتـائج بواسـطة برنـامج اسـتخراجطبيق املقاييس تم للمزاج العام، وبعد ت
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مـن %) ٩٢(وجود ارتباط موجب ودال بني استدعاء األفكار اإليجابية والحالة املزاجيـة واإلبـداع، وقـد أكـد 

انفعاليـة جيـدة وإىل أفراد العينة أن استدعاءهم األفكار اإليجابية مثل الرضا والتفاؤل يؤدي إىل اسـتجابات 

 .شعور إبداعي أفضل

دراسة بهدف التعرف إىل مستوى التفكري اإليجايب والسلبي لدى الطلبة يف ) ٢٠٠٥(ى غانم كام أجر -١٢

ما مستوى التفكري : ضوء بعض املتغريات، ومتحورت مشكلة الدراسة حول اإلجابة عن بعض التساؤالت مثل

 بـني الطلبـة يف مسـتويات تفكـريهم إحصـائيةروق ذات داللة اإليجايب والسلبي لدى الطلبة؟ وهل توجد ف

؟ وقام الباحث  )الجنس، والعمر، واملعدل الرتاكمي، ومكان السكن، والتخصص(اإلحصايئ باختالف متغريات 

بتطوير مقياس لفحص مستوى التفكري اإليجايب والسلبي لدى الطلبة، واستخدم النسب املئوية واالنحرافات 

،وتكونـت عينـة الدراسـة مـن ANOVA األحاديللعينات املستقلة واختبار التباين ) ت(بار املعيارية واخت

طالب وطالبة يف جامعة القدس املفتوحة يف طولكرم يف فلسـطني، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن ) ٢٠٠(

الـة ًمن عينة الدراسة أظهروا منطا من التفكري اإليجايب،وكشفت الدراسة عـن وجـود فـروق د%) ٤٥(نسبة 

 . ًإحصائيا بني الطلبة يف التفكري اإليجايب تعزى ملتغريات التحصيل واملستوى الدرايس واالجتامعي

 دراسـة هـدفت إىل )٢٠٠٥ ,Seligman, et a l (وأجرى سـليجامن وآخـرون -١٣

الكشف عن العالقة بني الشخصية اإليجابية واملسامحة مع الذات، حيـث تبلـورت 

ّط بـني العنـارص اإليجابيـة يف شخصـية املـتعلم مشكلة الدراسة حول فحص االرتبا

ّوسلوكه وبني حالة السالم والطأمنينة التي يشعر بها املتعلم، وقد أجريت الدراسة 

مـن %) ٣٠(مـن اإلنـاث، و%) ٧٠(مـن البـالغني مـنهم ) ٥٢٩٩(عىل عينة قوامهـا 

، الذكور، وكان معظم أفراد العينة من األمريكـان مـن الجنسـني يف واليـة واشـنطن

 وكانت أداة الدراسة التي تم تطبيقها قامئة اإلسـرتاتيجيات اإليجابيـة يف الشخصـية 
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)VIA ( وقد أظهرت النتائج وجود ارتباط ايجايب بني بعض جوانب التفكري اإليجايب يف الشخصـية وهـي

االمتنان والقدرة عىل الحب وحب االستطالع واملسامحة مـع الـذات وتقـدير الجـامل واإلبـداع وحـب 

ًفضالً عن ذلك أظهرت النتائج فروقا دالـة إحصـائيا يف االرتيـاح يف . ّالتعلم والحكمة واالرتياح يف الحياة

الحياة لصالح مستخدمي الجوانب اإليجابية مثل االمتنان والقدرة عىل الحـب واملسـامحة مـع الـذات 

ّمقارنة مع مستخدمي الجوانب اإليجابية مثل تقدير الجامل وحب التعلم واإل  .بداع والحكمةً

 التـعـرف إىل أبـعـاد التفـكـري اإليـجـايب ـلـدى املرصـيـني، إىل) ٢٠٠٩(قاـسـم  دراـسـةـكـام ـهـدفت  -١٤

ما هـي أبعـاد ومكونـات التفكـري اإليجـايب : وتلخصت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

؟ واسـتخدمت الدراسـة  يف أبعاد التفكري اإليجـايبواإلناثلدى املرصيني؟ وهل توجد فروق بني الذكور 

مفحوصا من املجتمـع ) ١٥١(مقياس التفكري اإليجايب لعبد الستار إبراهيم، وتكونت عينة الدراسة من 

وأسفرت املعالجات اإلحصائية باستخدام التحليل العاميل أيضا عن ثالثـة عوامـل . املرصي من الجنسني

ّوالتوقعـات اإليجابـيـة ثـم تقـبـل التـفـاؤل  :مـن نـسـبة التبـاين الـكـيل، وهـي% ٥٨رئيسـة ـسـاهمت يف 

املسؤولية الشخصية، وفضال عن ذلك أسفرت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور 

ّتقبل املسـؤولية الشخصـية والتقبـل اإليجـايب لالخـتالف مـع اآلخـرين، وتقبـل:واإلناث يف ّ الـذات غـري  ّ

 . املرشوط لصالح الذكور

إىل توضيح الفـروق يف بعـض جوانـب التفكـري اإليجـايب عنـد ) ٢٠١٠(وهدفت دراسة عبد املريد  -١٥

مـا هـي الفـروق يف :مجموعتني مرصية وإيطاليـة، ومتحـورت مشـكلة الدراسـة حـول اإلجابـة عـن سـؤال

جوانب التفكري اإليجايب يف الشخصية بني مجموعتني واحدة ايطالية واآلخرى مرصية؟ واعتمـدت الدراسـة 

 ًمفحوصـا مـن املجتمـع املرصي بيـنهم) ١٥١(املرصيـني وااليطـاليني، مـنهم مـن ) ٢٩٣(عىل عينة قوامهـا 
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من الفئة العمرية )  أنثى ٧٥-ً ذكرا ٧٦(بواقع ) ٦٢(وموظفون عددهم ) ٨٩( طالب جامعيون عددهم 

ًمفحوصـا ) ١٤٢(سـنة وأمـا االيطـاليون فعـددهم ) ٢٨, ٥(سنة مبتوسط عمـري قـدره ) ٥٠ – ١٧(من 

مـن الفئـة )  أنثـى ٨٢ً ذكـرا، ٦٠(بواقع ) ٩(وموظفون عددهم ) ١٣٣( عددهم بينهم طالب جامعيون

طبق عىل أفراد العينتني املقياس العريب للتفكـري  سنة) ٢٤ ، ٢(مبتوسط عمري قدره ) ٤٥ -١٨(العمرية 

اإليجايب ، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود خصائص متشابهة بني املجموعتني يف أغلبية جوانب التفكري 

ّالضبط االنفعايل والتقبل اإليجايب مع االختالف مع اآلخرين وتقبل املسؤولية الشخصـية (يجايب وهي اإل ّ

ّ وتقبل الذات غري املرشوط وحب التعلم–واملسامحة واألريحية والذكاء االجتامعي  بينام كانت هناك ) ّ

عت معدالت الفـروق لصـالح فروق دالة بني املجموعة املرصية واإليطالية يف الرضا والتفاؤل حيث ارتف

اإليطاليني عىل مقياس التفاؤل، بينام ارتفعت معدالت الفروق لصالح املجموعة املرصيـة عـىل مقيـاس 

ّالرضا ،وأشارت الدراسة أيضا إىل متيز الذكور املرصيني عن الذكور اإليطاليني بحب التعلم وعكس هـذه 

ّيات بحب الـتعلم واملعرفـة بالصـحة بيـنام متيـزت النتيجة هو متيز اإلناث االيطاليات عن اإلناث املرص

 . اإلناث املرصيات عن اإلناث اإليطاليات باألريحية

فقد هدفت إىل إعداد منهج إرشـادي نـفيس لتنميـة التفكـري اإليجـايب ) ٢٠١٠(أما دراسة السلطاين  -١٦

كري اإليجايب، وذلك من لالعبني الشباب بكرة السلة، ومتحورت مشكلة الدراسة يف البحث يف كيفية تنمية التف

ما أثر منهج إرشادي لتنمية التفكري اإليجايب عـىل التصـور الـذهني لالعبـني : خالل اإلجابة عن السؤال التايل

بكـرة السـلة ) ارارات(ًالعبا من العبي فريـق نـادي ) ١٤(الشباب بكرة السلة؟، وتكونت عينة الدراسة عىل 

ًاب ، وقد تم تقسيمها عشوائيا إىل مجموعتني ضابطة وتجريبية املشارك يف دوري كردستان بكرة السلة للشب

 العبني للمجموعة التجريبية، ولغـرض معالجـة البيانـات قامـت ) ٧(العبني للمجموعة الضابطة و) ٧(بواقع 
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-t(الباحثة باستخدام عدد من الوسائل اإلحصائية منها الوسط الحسـايب واالنحـراف املعيـاري واختبـار 

test (ت املتناظرة، وتم التوصـل إىل اسـتنتاجات متثلـت يف أن املـنهج اإلرشـادي لتنميـة التفكـري للعينا

وأوصت الباحثة بعـدد . يف التصور الذهني لدى العبي املجموعة التجريبية اإليجايب كان له تأثري إيجايب

ة التفكـري من التوصيات منها أنه من املمكن أن يستفيد املـدربون مـن املـنهج اإلرشـادي املعـد لتنميـ

اإليجايب يف تحسني التصور الذهني لالعبني بعد أن تم التأكد من دوره املـؤثر وبشـكل إيجـايب يف ذلـك 

 . وميكن تطبيقه يف الفرق املتقدمة وفرق النساء
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ُيعد التفكري اإلبداعي املحور األسايس الذي يتمركز حوله جميع أنشطة تعلم التفكري يف العـامل،  ّ ُ

وتهـدف أسـاليب الرتبيـة الحديثـة إىل تنميـة الطاقـات " أهـم رأسـامل متتلكـه األمـة"فاملبدعون هـم 

".  مبـدعنيفصـحاءأفـراد مفكـرين و" يخلو منها فرد من األفراد، وإىل إنتـاج اإلبداعية الكامنة، والتي ال

والتفكري اإلبداعي سلوك عقيل وظيفي، وتركز نظريات علم النفس عىل رضورة إدراجه كنمط يف اإلطار 

، وعـىل Processويالحظ الرتكيـز يف تعريفـات التفكـري اإلبـداعي عـىل العمليـة . املحدد إلبعاد التفكري

 .ت العقلية املتميزة لنمط التفكري املبدعالقدرا

. إن التفكري اإلبداعي يشمل كل من املجاالت املعرفية والتأثرييـة) ١٩٨٥,Sternberg(وقد قال 

وهو يشمل عنارص رؤية املشـكلة، والطالقـة، . غري ذلك وتتعدد أبعاد اإلبداع وميكن أن يكون لفظيا أو

 .ر واالستمرارية، واإلرصا واملرونة، واألصالة، والتساؤل

أبدعت :  ُ، فام هو ما اإلبداع ؟ ففي اللغة يقال ً وثيقا باإلبداعًويرتبط التفكري اإلبداعي إرتباطا

 .  اليشء أي اخرتعته عىل غري مثال سبق

ِبديع الساموات واألرض{ تعاىلويف القران الكريم يقول  ْ ََ َ َ َِ َّ ُ أي خالقهام عـىل :  العظيمالـلـهصدق }ِ

،ويهـتم  املحدث الذي مل يسبقه أحـد، واإلبـداع هـو اسـتحداث الجديـد:  ، واملبدع هو قغري مثال سب

اإلبداع بالنتائج يف حني يهتم التفكري اإلبداعي بالعمليات العقلية التي مير بها الفرد من أجـل الوصـول 

ام منط واحد تـم كام ويركز التفكري اإلبداعي عىل تغيري أمناط العمل، فبدالً من استخد. إىل هذه النتائج

تطويره، فهو يحاول أن يعيد تركيب النمط املعني بواسطة تنظـيم األشـياء مجتمعـة بطريقـة مختلفـة، 

 .(٢٠٠٨ ,De Bono)والغرض من إعادة التنظيم هو الوصول إىل منط أفضل وأكرث فعالية
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 : متعددة، وسنستعرض منها وتعريفات التفكري اإلبداعي

لتفكري اإلبداعي عىل توليد األفكار، ويربط بني القدرة عـىل التفكـري ويركز دي بونو عىل قدرة ا

أنـه بيـنام تحـدث عمليـات االستبصـار "، ويبـني  اإلبداعي والقدرة عىل االستبصار واالبتكـار والفكاهـة

 يف التفكري، فـإن التفكـري اإلبـداعي عمليـة مدروسـة – بعقوبة –ّواالبتكار والفكاهة دون تأن أو تروي 

 ).٢٠٠٣سعادة، ) (٢٠٠٨دي بونو، " بطريقة محددة، مثل استخدام العقل يف التفكري املنطقيٍبتأن، و

َّعملية تطور نتاجـات تتسـم بالجـدة والحداثـة : بأنه (٢٠٠٥ ,Treffinger) ّكام عرفه تريفنجر ِ

ًمن خالل متويل نتاجات وأشياء يف بيئة الفرد، وهذا املنتج يجب أن يكون فريـدا ومسـتندا إىل معـ ايري ً

 . والقيم التي وضعها الفرداألهداف 

ويعرفه املنيس بأنه قدرة الفرد عىل تقديم اكرب عدد من البـدائل املتنوعـة كاسـتجابته ملوقـف 

معني، بحيث تكون هذه البدائل غري شائعة وجديدة بالنسبة للفرد نفسـه، وبالنسـبة للمجتمـع الـذي 

 ).٢٠٠٣منيس، (يعيش فيه 

 القوالـب أو،   التفكر يف نسق مفتـوح ال تحـده املعلومـات التقليديـةأما الطيطي فيعرفه بأنه

 هادف يتسم بالتنوع والجديـة واألصـالة وبقابليتـه إنتاج، كام أنه يعرب عن نفسه يف صورة  املوضوعية

 ).٥٣: ٢٠٠١الطيطي، (للتحقق 

والقـدرة  من خـالل الفكـر أو الخيـال اإلنتاجبأنه القدرة عىل ) ٢٠٠٨,Kalayanee(ولقد عرفه 

 رمبـا تكـون –بأنه عملية ينتج عنها يشء جديد ) ١٩٨٥كيندال،(ّبينام عرفه. عىل تقديم عمل ذي أصالة

وهذا املنتج الجديـد يجـب أن يكـون ذا . فكرة أو منتجا يحوي شكال جديدا من الرتتيب لعنارص قدمية

 ّواجهـون النقـد بـتفهم، واألفراد املبدعون يكون سـلوكهم مختلفـا فهـم ي فائدة كحل لبعض املشكالت

 مبعنى أن لديه القدرة عىل التوسع بقواه التخيلية ورؤية األمـور مـن –ّواملفكر املبدع لديه عقل فنان .

 . أوجه غري اعتيادية
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 :خصائص التفكري اإلبداعي

 

ميكن القول إن التفكري اإلبداعي عبارة عن قدرات متعددة الخصائص حيث أنه يتطـور نتيجـة 

 : ، ومن بني الخصائص التي يتصف بها ة به، وباستغالل الفرد لقدراتهتفاعل الفرد مع بيئته املحيط

 األصالة وندرة وجودة وقلة تكراره. 

 املرونة واالستقاللية. 

 أنه متنوع يف طرق التعبري عن االنفعاالت. 

 التلقائية والدافعية الذاتية . 

 يتضمن عمليات عقلية عليا . 

 االستناد إىل األدلة والرباهني . 

 ٢٠٠٢:١٧قطامي وعدس،( صياغة الفرضيات القدرة عىل( 

 :اإلبداع

 ولنظرياتـه الغزيـرة التـي باإلنسـانًاألكرث تعقيدا، الرتبـاط تطبيقاتـه القضايا  يعترب اإلبداع من

الخـطـوط  يف فـهـم –ن آلا حتى – لرتبوـيـة اوـقـد ـسـاعدت الدراـسـات ـسـوغت االـخـتالف ـلـدى اـلـبرش،

 مـن وحررتهـا، أسس عمليـة ًبناءا عىل وتطويرها تأصيلهاو النظريات العريضة لإلبداع من خالل تفسري

وفـر خيـارات  ومتعة يف نفس الوقت حيث التنوع جعل األمر  يزداد صعوبةوهذا . الخيالية التصورات

  .املختلفة القدرات تستوعب أن مرتكزات علمية ميكنذات 
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هتمـت بالتحليـل متعددة، وسنستعرض بعض النظريات الحديثة التـي اوالنظريات يف اإلبداع 

  .واملكونات اإلبداعيةالنفيس، 

 :املفرسة لإلبداع النظر وجهات

 إبداعية اإلبداع باعتباره عملية: أوالً

 

معظـم ، أال أن املراحـلهذه وإن اختلف يف عدد ، ومراحل محددة بخطوات هذه العملية متر

 جراهام" ما ذكر  حسب،مراحل أساسية اتفقوا عىل بعض مراحل عملية اإلبداع باعتبارها النفس علامء

 : ، وهذه املراحل هي)٢٠٠٠الخليفة، " (والس

، لحـل املشـكلة يحتاجهـا التي بجمع املعلومات  املبدعم يقو املرحلة ويف هذه؛ مرحلة اإلعداد

وهي الخلفية املعرفية الشاملة . معلومات إىل جمع تحتاج ال إن كانت من كافة الجوانب يفكر فيهاأو 

د، وتوصـف هـذه املرحلـة بأنهـا مرحلـة جمـع املعلومـات، املتعمقة يف املوضوع الذي يبدع فيـه الفـر

وتتطلـب هـذه املرحلـة اسـتخدام الخلفيـات . والبحث عـن املشـكلة يف جميـع االتجاهـات والنـواحي

النظرية لغايات اإلعداد املعريف واستخدام الذاكرة، وإجراء القراءات املختلفة يف املوضوع املحدد، ويتم 

 . للعمل عىل حل املشكلة ولكن تبقى املشكلة قامئةبعد ذلك القيام بعدة محاوالت 

ّوفرس جوردن هذه املرحلة بأنهـا مرحلـة اإلعـداد املعـريف والتفاعـل مـع املعرفـة، 

ومـن أجـل متكـني . لغايات تعريف املشكلة بشـكل محـدد وواضـح، والعمـل عـىل حلهـا

 ادر املتنوعـة، الطلبة من البناء املعريف القوي يف مجـال اهـتاممهم ال بـد مـن تـوفري املصـ
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وإثراء البيئة الصفية واألرسية، وإتاحة املجال أمام الطالب للتساؤل، وتوفري اإلجابات الالزمة لتسـاؤالته 

 .ّمن خالل التفاعل اإليجايب والبناء مع املعرفة

 . ًجهدا لحلها يبذل أن  دونًشعوريا الاملشكلة  بالتفكري يف املبتكر ويقوم فيها ؛ مرحلة الكمون

ّعد هذه املرحلة حالة ما بني الشعور والالشعور، وهي حالة من القلق والخـوف الالشـعوري ُوت

والرتدد عند القيام بالعمل، والبحث عن حلول، وهي مرحلة ترتيب، وترقب، وانتظار، للتوصل إىل حـل 

ن مبدع للمشـكلة بعـد التفكـري يف كـل االحـتامالت املمكنـة، وتشـري خـربات األشـخاص املبـدعني إىل أ

إنجازاتهم املبدعة تحدث بصورة أكرب خالل األوقات التي يركزون فيها عىل موضوع آخـر، وهـذا يؤكـد 

. ًأن كثريا من عمليات التفكري تحدث يف مستوى ما قبل الوعي، وهي أصعب مراحل التفكـري اإلبـداعي

هذه املرحلة قبـل أن وتتميز هذه املرحلة بالجهد الكبري الذي يبذله الفرد املبدع لحل املشكلة، وتظهر 

 .يبدأ التفكري الفعيل، أي يف مرحلة ما قبل الوعي

ولكون التفكري يف املشكلة محدود اإلطـار وغـري واع، وغـري متسلسـل، عـىل الـرغم مـن وجـود 

ًوبناء عليه فإن هذه املرحلة تكون غامضة ومخفية، ثم يبدأ الرصاع الذي يزول عند . العمليات العقلية

 لالسـرتخاءوميكن تدعيم هذه املرحلـة مـن خـالل تـوفري فـرص . شعاعات اإللهامظهور أول شعاع من 

ُوالتأمل والتحرر من القيود والضغوط التي ميكن أن متـارس عـىل الطلبـة مـن قبـل املدرسـة أو األرسة، 

 .واستعجال اإلنتاج اإلبداعي

سـمى هـذه املرحلـة وت. وبصـورة تلقائيـة، الحـل فجـأة  يبـزغ فيهـا؛ هي املرحلـة التـيمرحلة اإلرشاق

، وهي اللحظة التي يتم فيهـا انبثـاق رشارة اإلبـداع التـي تتولـد فيهـا فكـرة )رشارة التفكري(بالومضة اإلبداعية أو 

 ، وهي مرحلة العمل الدقيق والحاسـم، والتغـري  جديدة تسفر عن حل املشكلة، ووصفها الكثريون بلحظة اإللهام
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، ويصـاحب ذلـك الشـعور باالرتيـاح واالسـتنارة التـي ذكرهـا  دةاملفاجئ يف اإلدراك لرتكيب فكرة جدي

، وهـي الحالـة التـي  عندما توصل فجأة إىل كيفية قياس حجم جسم صـلب غـري منـتظم) ارخميدس(

، )يوركـا(، وهناك تعابري شائعة تستخدم لوصف هذه الحالة مثل  عند سقوط التفاحة) نيوتن(وصفها 

 ).وجدتها(أو ) اآلها(أو حالة 

معايري  يف وضع من فكر ما توصل إليه بتقويم املبتكر وفيها يقوم؛  لة التحقيق أو التقويممرح

 . محددة

وهي مرحلة اختبـار الفكـرة وتجريبهـا، بهـدف تحقيـق اإلنتـاج املبـدع الـذي يحظـى بالرضـا 

 حـل االجتامعي، وبالتايل فإن العملية اإلبداعيـة ال تنتهـي عـادًة مبجـرد حـدوث اإلرشاق والتوصـل إىل

املشكلة، بل إن هناك حاجة ورضورة لبذل املزيد من الجهد الواعي واملتابعـة؛ للتغلـب عـىل العقبـات 

التي قد تعرتض عادًة األفكار اإلبداعية وترجمتها إىل إنتاج إبداعي، إن التاريخ حافـل بأمثلـة لنظريـات 

ُعلمية صحيحة رفضت يف بدايتها، وعند مراجعتها فيام بعـد وجـدت بأنهـا صـ :  م٢٠٠٢ورلسرا(حيحة ُ

٣٢.( 

ّوتعد العمليات العقلية األسـاس وجـوهر ، وتؤكـد عـىل أن اإلبداعيـة ميكـن  العمـل اإلبـداعي ُ

، ويفرتض أصحاب هـذا االتجـاه أنـه  ّطريق التعلم والتدريب تعليمها كأية مهارة، إذ ميكن تنميتها عن

ًناء عىل البنية املعرفية املتوافرة لديـه، فإنه يستوعب الخربات الجديدة ب عندما يتعرض الفرد ألية خربة

 ّالعملية بالتمثيل أو بناء املعرفة، وبعد ذلك يعمل الفـرد عـىل تنظـيم خرباتـه وعملياتـه وتسمى هذه

بطريقـة تتسـم  السابقة الستيعاب الخربات التي يتعـرض لهـا، واالسـتجابة ملتطلبـات املوقـف الجديـد

التفكـري التقـاريب والتشـعيبي  بعمليـة املواءمـة، كـام يعكـسباألصالة والحداثة، وتدعى هذه العمليـة 

ـوير  ـىل املـشـكلة يف تـط ـي ـع ـري املبـن ـة التفـك ـأثري فاعلـي ـفرس ـت ـم، وـي ـداعي األـصـيل واملالـئ ـاج اإلـب اإلنـت

 .(٢٠٠٥ ,Dineen, Samuel& Livesey)اإلبداع
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من سلسلة من العملية اإلبداعية تتض مبراجعة هذا النموذج، والذي أكد عىل أن وقام تريفنجر

، وتتمثـل يف توضـيح املشـكلة وتحديـدها، والعمـل عليهـا  الخطوات واملراحل التي يقوم الفرد بأدائها

 .٢٠٠٠,Treffinger)(والوصول إىل نتاجات تتسم بالحداثة 

 

 

 

 

 

 اإلبداع باعتباره قدرة عقلية: ًثانيا

 ميكـن العقليـة التـي القـدرات مـن مجموعـة عـن عبـارة اإلبداع أن الباحثني إذ يرى عدد من

 . (١٩٦٥:٨,Torrance)املعدة لقياسها  استخدام االختبارات طريق عنّالتعرف إليها 

 . محددة فرتة يف الفكر اللفظية من كبري عدد الفرد عىل إنتاج قدرة: Fluency الطالقة

 مـن مـدخل إىل ه بتفكريواالنتقال، الفكر من مختلفة أنواع إنتاج عىل الفرد قدرة: Flexibilityواملرونة

 . يف فرتة محددة مختلفة استخدام اسرتاتيجيات، أو آخر

ـاج ـقـدرة الـفـرد:  Originalityواألـصـالة ـدا ـعـام  فـكـر ـعـىل إنـت ـألوف أو واـضـح ـهـوًبعـي   ـعـاديأو ـم

Torrance,١٩٦٥:٨)( 

 ً ابتكارياً ناتجا باعتباره  اإلبداع: ًثالثا

اإلبـداعي  النـاتج البـاحثني بعض اعترب فقد،   له صفات مميزةواملنتج اإلبداعي

 لفـهـم طبيـعـةالعلمـيـة  للدراـسـة وإخـضـاعه قياـسـه ومالحظـتـه ميـكـنً محـكـا ملموـسـا

 ).٢٠٠٣؛ الخليـفـة، (١٩٦٥:٥,Torranceاملـبـدعون ـبـه األـشـخاص يتمـيـز وـمـا، اإلـبـداع
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 .  وهذا ما يعرب عنه باإلبداع، وهو اإلتيان بجديد

 الخصـائص وهـذه، اإلبداعي الناتج يف رهاتواف ينبغي معينة خصائص الباحثني بعض حدد وقد

 ).٢٠٠٠الخليفة،( وغريها وإثارة الدهشة، للتعميم والقابلية، والواقعية، واألصالة، الجدة: مثل

 الشخصية اإلبداع يف ضوء السامت تعريف: ًرابعا

؛الخليفـة، (١٩٦٥:٥,Torranceالعـاديني  األشـخاص من غيره عن الشـخص املبـدع يتميز 

٢٠٠٠(. 

مـن خـالل عـدة إليهـا تم التوصل  عن غريه والتي التي متيزه الشخص املبدع سامت همومن أ

 وعدم اليقـني، الغموض واملرح، تحمل املخاطر، تحمل الدعابةروح ) ٣٩-٣٧: ١٩٨١،الـلـهخري (دراسات 

 وقلـة، االجتامعيـة الضـغوط ومقاومـة،  والحاجـة للتعبـري عـن الـذات،والعمـل يف الفكـر واالستقاللية

واألطـر،  التنظـيم إىل وقلـة الحاجـة، الـذايتواالكتفاء  ،املوضة التقليدية والتنظيامت ستجابة للقواعداال

، بـالنفس والثقـة، السـلبي للسـلطة اإلذعـان ورفـض، التعبـري عـن االنفعـاالت طـرق وتنوع، والتصميم

ة، والقيـادة، واملثاليـة  والتعقيد والتوفيق بني املتناقضات، وتأكيد الذات، واالنفتاح عىل الخـربوالسيطرة

 ). ٥٣-٥٢: ١٩٩٣عبادة،  (والتنافسواالندفاعية والقيادة واملثابرة 

 .)ومعرفية خصائص شخصية ومنائية(الشخص املبدع 

 .بحّل املشكالت وأمناط التفكري ومعالجة املعلومات العملية اإلبداعية ومراحلها، وارتباطها -

 .األصالة واملالءمة اإلنتاج اإلبداعي والحكم عليه، عىل أساس -

  .)البيئة(السياق الذي يحدث فيه اإلبداع  -
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      :الشخص املبدع

ِّعىل الرغم من اختالف إبداعات املبدعني، واختالف الظروف البيئية املشـكلة لشخصـياتهم، إال  ُ

قـة العاليـة، وحـب املغـامرة، والطا الدافعية، واالستقاللية،: أن هناك جوانب مشرتكة بني املبدعني مثل

التخيل، والشخصـية القويـة واإليجابيـة، والتكامـل  والحساسية العالية للمشكالت، والقدرة العالية عىل

روح الدعابـة  مع الذات، والعمل بانسجام كامل معقدراته وأفكـاره، االنجـذاب نحـو التعقيـد، امـتالك

عـنـــد التعريفـــات للـشـــخص املبـــدع جـــاءت موضـــحة بدقـــة  ولعـــّل مـــن أوائـــل. واملـــرح

الشخص املبـدع الحقيقـي، هـو أول مـن : "املبدع بأنه ، فقد وصف الشخص١٩٦٤,Torrance)(تورنس

 ."املقلعني واملرتاجعني عنه يعطي للموضوع وينتج به، وهو آخر

والعـاملون  لقد جاءت قوائم طويلة يف خصـائص املبـدعني يف األدب الرتبـوي، وركـز البـاحثون

ًأن يكـون لـديهم اسـتعدادا  فة األشخاص األكرث إبداعا،ً والـذين ميكـناألوائل يف مجال اإلبداع عىل معر

نفسـية، وميتلـك القـدرة عـىل إنتـاج  لإلبداع، ووصف الشخص املبدع بأنه شخص حساس يتمتع بصحة

خصائص املبـدع مـن خـالل دراسـة متغـريات الشخصـية،  ّأفكار إبداعية؛ لذا فإنه من املهم التعرف إىل

 .واإلبداع  مجايل املعرفةوالفروق بني األفراد يف

إىل أن الشخصـية اإلبداعيـة، هـي حـاالت (١٩٨٦,Guilford) وأشار جلفورد

ـاط لخـصـائص ـل وأمـن ـداعي مـث ـلوك إـب ـرتجم ـعـىل ـشـكل ـس ـدع، وـت  : ُالـشـخص املـب
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أن اإلبداع منط حياة (٢٠٠٤,Davis , Rimm)التأليف، واإلخرتاع، واإلكتشافات العلمية، ويرى ديفز ورم

ّوعند التحدث عن الشخص املبدع ال بـد مـن أن نتحـدث . الفرد من إدراك العامل ّ متكنوسمة شخصية

التجديـد، واألصـالة، واملرونـة، والطالقـة : مثـل املعرفيـة عن الخصائص املرتبطة بالعمليـات والنـواحي

ـال الواـسـع، والتـصـور اـلـذهني، والتحوـيـل، والحساـسـية تـجـاه املـشـكالت،  اللفظـيـة والـشـكلية، والخـي

 ، والتفكري املجازي، والحـدس، وكـرثة التسـاؤالت، واإلحسـاس بـالجامل، وامليـل إىل التعقيـد سهاب،واإل

والتخطـيط،  ، والتعريف باملشكلة، وتحليل املعلومات وتصنيفها، وإيجاد املعلومات وجمعها، والتقيـيم

رة ـعـىل التنـظـيم ، والقـيـاس، واتـخـاذ الـقـرار، والـقـدرة ـعـىل رؤـيـة العالـقـات والربط،والـقـد واالـسـتنتاج

  وكـذلك الخصـائص الشخصـية املرتبطـة بـالنواحي.والتصنيف والتسلسل، وتطوير التفسريات، والرتكيز

واالنفتاح عىل الخـربات الجديـدة،  املثابرة، وامليل للبحث، وحب االستطالع،: مثل الشخصية واالنفعالية

الثقة بالـذات، واالسـتقاللية، والتـأثري عـىل الدعابة، و وااللتزام بالعمل، والدافعية الذاتية العالية، وحب

اآلخرين، والعفوية، واملغامرة،والطاقة العالية، وامليل للخيال، والقدرة عىل تحمل الغمـوض، والتالعـب 

  .باألفكار

 املشجع البيئي املناخ يف ضوء اإلبداع تعريف ً:خامسا

 

 البيئـة املناسـبة لتنميـة اإلبـداع مـن حيـث العوامـل البـاحثنيوقد حدد بعـض 

 وتنقسـم إىل مـا يتعلـق . علقة باملدرسـةامليرسة للتفكري اإلبتكاري املتعلقة باألرسة، واملت
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باملعلم، وما يتعلق مبحتوى املنهج الدرايس، وما يتعلق باملؤسسة التعليمية ونظام التعليم، ثم العوامل 

 ).٢٠٠٣؛ الخليفة، (١٩٦٥:٢,Torranceامليرسة لإلبداع املتعلقة باملجتمع 

النظريات عىل أن السـلوك اإلبـداعي املبنية عىل أساس البيئة اإلبداعية ركزت هذه  التفسريات

يعتمد عىل طبيعة املوقف والبيئة، التي يتواجد فيهـا الفـرد،  ال يعتمد عىل الخصائص الشخصية، ولكنه

والغموض، واألحداث  وبالتايل ركزت عىل أهمية البيئة التي تقدر الفرد وإسهاماته، وتشجع عىل الخيال

لتنميـة هـذه القـدرات اإلبداعيـة،  ُقـل إيجابيـة بأنـه معيـقُغري املؤكدة، وينظر للسياق االجتامعي األ

املقيدة تعريض الطالب الختبـارات متعـددة  ومن خصائص هذه البيئات. وحاجز يقف يف وجه اإلبداع

 .(٢٠٠٥ ,Dineen, Samuel , Livesey)وبشكل مركز، والتقدير املنخفض للفرد 

اإلبـداع هـو  ثة والبيئة يف اإلبـداع، وأنعىل وجود تفاعل بني عاميل الورا(Skinner)وركز سكرن

ُنتاج السلوك اإلنساين، وعرف اإلبداع بنواتجه اإلبداعية، ويحكم عليه مـن خـالل أصـالة هـذه النـواتج  ّ

التكـرار، ويـزداد احـتامل حدوثـه، وأن  ومدى مالءمتها، وأكد أن السلوك املبدع عندما يعـزز، مييـل إىل

 .الغنية باملثريات توافر البيئةحدوث السلوك املبدع يعتمد عىل مدى 

  للحياة ًأسلوبا باعتباره اإلبداعتعريف : ًسادسا

، ويف استجابته للمثريات التـي اآلخرينوتتمثل يف قدرة الفرد عىل تحقيق ذاته، ويف تعامله مع 

كـام يكـون يف . اآلخـرين، ويف قدرته عىل التعبري عن الفكر دون خـوف مـن سـخرية الحياةتواجهه يف 

 العالقات االجتامعية التي تتجىل يف الحساسية واحرتام الفرد، والجرأة يف التعبري والفكـر والـدفاع مجال

 ).٢٠٠٣؛ الخليفة، (١٩٦٥:٢,Torranceعن املعتقدات 
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النـاس  ُال يقترص اإلبداع عىل فئة مختارة من األفراد دون غريها، بل هـو موجـود عنـد معظـم

وتوظيفها يـرتبط بتـدريب  ًلذكاء متاما، وعملية إظهار هذه القدرة، شأنه يف ذلك شأن ا بنسب متفاوتة

ّونتيجة لتعدد االتجاهات.  األفراد عىل تنمية إبداعاتهم النظرية التي تناولت اإلبـداع واختالفهـا، فقـد  ً

ّ، واملدقق يف اختلفت تعريفات اإلبداع تعريفات اإلبداع يجـد أنهـا تتمحـور يف معظمهـا حـول أربعـة  ُ

 .البيئة، والشخصية املبدعة، والعملية اإلبداعية، والناتج اإلبداعي :ساسية هيمكونات أ

. إلبداع اتعريف وجهات النظر حول بني الشديد التباين سبق اتضح مام قد القول أنه وخالصة

 تكامليـة نظـرة إىل اإلبـداع ميكـن أن ينظـر، إذ التعريفات املختلفـة بني هذه توجيه التكاملميكن  كام

 . اإلبداع النظر املختلفة حول  وجهاتتجمع بني

 

 

 

 

 

      :تعريف اإلبداع

ّلقد تعـددت االتجاهـات النظريـة التـي تناولـت مفهـوم اإلبـداع، األمـر الـذي أدى إىل تبـاين  ّ

،  والسياسـية ، وجهات النظر حول تعريفـه، وذلـك يعـود لتـداخل االعتبـارات والحاجـات االجتامعيـة

ًاملحكات التي تعد أساسـا العتبـار ايري وواالقتصادية، واختالف املع ّ وعـىل . ًالفـرد مبـدعا أو غـري مبـدع ّ

 .والدراسات واألبحاث يف اإلبداع الرغم من ذلك فقد تطورت العديد من النظريات

ومن أشـهر تعريفـات اإلبـداع التـي تضـم مختلـف مكونـات اإلبـداع تعريـف 

ـه ـه بأـن ـذي عرـف ـورنس اـل ـي، و: "ّـت ـث العلـم ـبه البـح ـة تـش ـىل عملـي ـرد ـع ـاعد الـف  ّتـس
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 اإلحساس والوعي باملشكلة، ومواطن الضعف والثغرات، والبحث عن الحلول، والتنبؤ ووضع الفرضيات

كام يضيف . "،واختبار صحتها وإجراء تعديل عىل النتائج؛ حتى يتم الوصول إىل سلوك اإلنتاج اإلبداعي

عتامد عىل معطيات محـددة، وذلـك بعـد تورانس أن اإلبداع هو التوصل إىل حلول وعالقات أصيلة باال

ًأن يتحسس الفرد مشكلة أو نقصا أو ضعفا يف املعلومـات أو الفكـرة  ً(Torrance ,١٩٩٤) . ّكـام عرفـه

سامت اسـتعداديه تضـم الطالقـة، واملرونة،واإلسـهاب والحساسـية للمشـكالت، وإعـادة : "جيلفور بأنه

  (١٩٧٥:١٧٧,Guilford)."تعريف املشكلة وإيضاحها

 جديـد مسـتند عـىل إبـداعي نـاتج ينـتج عنهـا والتـي املختلفـة مراحلها عقلية لها هو عمليةف

 شخصـية سـامت وإىل ،حـدوثها ومشـجع يسـهل معـزز بيئـي منـاخ إىل تحتاج ، محددة عقلية قدرات

 سـيكون أسـلوبا يتخـذه ذلـك أن كـل والشك ،جديد إبداعي إىل ناتج طريقها الوصول عن ميكن معينة

 ).  ٢٠٠٠الخليفة، (آلخرينا وسلوكه مع تهاملرء يف حيا

يرى جروان أن التفكري اإلبداعي هو نشاط عقيل مركب وهادف توجهه رغبة قويـة يف البحـث 

ويتميـز التفكـري اإلبـداعي بأنـه مـدفوع . ًعن حلول أو التوصل إىل نواتج أصلية مل تكن معروفة سـابقا

 .برغبة قوية للبحث عن حلول"

 بأنـه القـدرة عـىل توليـد بشـاره يف إليـه املشـار (Parks & Swartz) ويعرفه بـاركز وسـوارتز

 ).٢٠٠٣بشاره،(اإلمكانيات واستخدام الخيال وتكوين فكرة أو يشء غري مألوف من املعرفة املألوفة 

األصـيل  وبعامة فإن مختلف التعريفات تفرس اإلبداع حسـب عالقتـه باإلنتـاج الجديـد النـادر

ًسواء أكان فكرا أو عمالً ً. 
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 :نوعني من اإلبداع هام بني وفرق ديفيز

 

 

 

 

 

 .جديدة ويعني استعداد الفرد إلنتاج أفكار :الكامن اإلبداع

واآلداب واالخرتاعات، وأكـد  ويظهر من منتج متميز يف املجاالت املختلفة مثل الفنون: اإلبداعي اإلنتاج

ومعياره املرجعي هـو الخـربة الذاتيـة . هألي فرد تطوير ديفيز عىل وجود اإلبداع الشخيص، الذي ميكن

 .٢٠٠٣,Davis)(يحكم متيزه ضمن معايري كلية أو إقليمية أو عاملية للشخص، واإلبداع الحضاري الذي

 :أهمية اإلبداع

 أن ديفيـزويـرى  .ُاإلبداع يغني حياة األفراد ومينحهم القدرة عىل اإلنتاج األفضل لهم ولآلخرين

فالحياة اإلبداعية تتمثـل يف تطـوير مواهـب . صية، وطريقة إلدراك العاملاإلبداع منط حياة، وسمة شخ

أهمية اإلبـداع  الفرد، واستخدامه لقدراته وتوظيفها يف املجاالت وإنتاج الجديد األصيل واملفيد، وتظهر

 . (٢٠٠٣,Davis)يف املجاالت التالية

 ة ملشكالت اآلخرينالجديدة، وتطوير الحساسي ّيطور قدرة الفرد عىل استنباط األفكار.  

 للمشكلة بطريقة أصيلة يساعد الفرد يف الوصول إىل الحل الناجح.  

 ّيعد مهارة حياتية ميارسها الفرد َ   .ّ عملية التعلم والتدريب يوميا،ً وميكن تطويرها من خالل ُ

 ـة وتـطـوير ـذات اإلبداعـي ـق اـل ـة ُيـسـهم يف تحقـي ـة  النتاـجـات اإلبداعـي  ، واإلـسـهام يف تنمـي
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  .هب وإدراك العامل بطريقة أفضلاملوا

 يجعل الفرد يستمتع باكتشاف األشياء بنفسه.  

  ُيسهم يف تطوير اتجاهات إيجابية نحو حلول للمشكالت، والتحديات التي تواجه األفراد يف حياتهم

  .العادية

 إلدارة يؤدي إىل االنفتاح عىل األفكار الجديدة،واالستجابة بفاعلية للفرص والتحديات واملسـؤوليات 

  .املتغريات املخاطر والتكيف مع

 الكتشاف األفكار ُيحفز عىل امليل إىل التعاون مع اآلخرين.  

 ّيسهم يف تطوير أساليب التعلم وأمناطه   .لتصبح أكرث فاعلية ُ

 ومواهبهم وتنميتها ُيسهم يف مساعدة األفراد عىل تلبية ميولهم.  

 ّالتحديات واملواقف الحياتية بطريقة أكرث إبداعية ُيسهم يف تطوير قدرة الفرد عىل التعامل مع.  

 الكتشاف املواهب والعمل عىل تنميتها من خالل توفري  ُيسهم يف تحفيز املدارس لتكون بيئة مالمئة

 .برامج متخصصة

 :التفسريات املبنية عىل أساس املنحى املعارص

ن أصـحاب النظريـات يف مجـال ً اإلبداعية واإلنتاج اإلبـداعي عـددا مـقاد الرتابط بني القدرات

فقد أكـدوا عـىل رضورة دمـج عـدد مـن . اإلبداع إىل التوسع يف مفهومهم ملتطلبات اإلنتاجية اإلبداعية

ُ إىل العوامل الشخصية واالنفعالية، وكان سـترينبريغ مـن الـذين دعـوا إىل باإلضافةالعوامل االجتامعية، 

د من العوامل لظهور املنتج اإلبداعي، فقد أشار إىل أن هذه النظرة املتكاملة لإلبداع ورضورة توافر عد

القدرات العقليـة، والعوامـل الشخصـية، ومنـط : اإلبداع يحدث نتيجة عدد من العوامل والعنارص مثل

إذ يجـب أن يتـوافر حـد أدىن مـن العنـارص السـابقة لـدى الفـرد، ولـيس . ّالتعلم، والدافعيـة، والبيئـة

 ,Livesey&(٢٠٠٥ ,Samuel مبستويات متساوية لـدى الفـرد الواحـدبالرضورة أن تظهر هذه العنارص

Dineen .( 
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  :العوامل املؤثرة يف اإلبداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األرسة

مبكـرة  إن متابعة األطفال والعناية بهم، وتنويع الخـربات التعليميـة التـي يكتسـبونها يف سـن

ّوالتقبل، والجـو االنفعـايل  قرار، والتنظيم،القراءة، والتشجيع، ومنح الثقة، والتدريب عىل اتخاذ ال: مثل

 .وشعوره بأنه قادر عىل اإلنتاج اإليجايب، كل ذلك يسهم يف تدعيم ثقة الطفل باآلخرين،

ٍوكلام كانت أرسة الطفل تتمتع مبستوى عال من الثقافـة أو العلـم ومبسـتوى اقتصـادي جيـد، 

 وتنميتـه لـدى أطفالهـا، وتزايـدت احتامليـةاتجاهات إيجابيـة وواعيـة بأهميـة اإلبـداع  وتتوافر لديها

االهتامم بالطفل وتقديم املساعدة له، زادت بالتـايل فـرص ظهـور اإلبداعيـة لديـه، واكتشـاف األفكـار 

 .بنفسه لتوليد الثقة بالذات

 : املدرسة

ـزويل ـل ريـن ـداع مـث ـال اإلـب ـاحثني يف مـج ـويني والـب ـن الرتـب ـدد ـم ـز ـع  يرـك

(Renzulli,١٩٨٥) وسترينربغ (Sternberg, ١٩٩٨)  ٍعىل النظر إىل تفاعـل كـل مـن 
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ّويعد املعلم أهم عـنرص يف أي منـوذج تعليمـي، . للوصول إىل اإلنتاج اإلبداعي املعلم واملنهج والطالب ُ

ًدورا مهام يف تطوير اإلبداع لدى الطلبة، وذلك من خالل دعم اعتامدهم عىل أنفسهم، وتحفيز  ويؤدي ً

 وتشجيعهم عىل املثـابرة والخيـال والتوسـع والتعمـق. كري لدى املتعلمنيدافعيتهم وتنمية مهارات التف

  .الجديدة وغري املألوفة وتعززها  وتطوير بيئة آمنة مرنة تتقبل األفكار.والبحث

 

 

  :املجتمع

ًيعد املجتمع وعاء كبريا تتفاعل داخله عنارص مختلفة منها ً ّ الثقافيـة، واالقتصـادية، والدينيـة،  ُ

املناخ العام للمجتمع ويتميـز بهـا عـن غـريه مـن  والتعليمية وغريها، والتي يتشكل منهاوالسياسية، 

وبالتـايل فـإن املحـيط الـداعم . ُواملدرسة ومختلـف املؤسسـات املجتمعات، فهو منظومة تضم األرسة

ف  قد يسـاعد ّالطلبـة عـىل اكتشـا-واألماكن والربامج الرتبوية املتخصصة  الذي يوفر األدوات-املعزز 

 .ُ، وبالتايل ميكن لكل فرد العمل وإنتاج األفضل له ولآلخرين وللمجتمع وإبداعاتهم مجاالت متيزهم
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منـاخ وظـروف العمـل املناسـبة لـدعم الطاقـات  بيئة العمـل الداعمـة لإلبـداع، والتـي تـوفر

فاإلبداع ال يحدث بصـورة عشـوائية . واالبتكار داخل املنظمة اإلبداعية ملنسوبيها وتعزيز ثقافة اإلبداع

 يهـا يف بيئـةّعوامل ذات عالقة بالبيئة، ومتـى مـا عرفنـا تلـك العوامـل أمكننـا تبن َّوإمنا يعزز من خالل

 .العمل

بيئـة عمـل،  ّوهي البيئة التي ينمو فيها الفرد ويتطور سواء أكانت بيئة أرسية، أو مدرسـية، أو

ُمقوضة ومعيقة ، أو فالبيئة إما أن تكون محفزة لإلبداع وداعمة له. أو املجتمع بشكل عام ُّ . 

 :العوامل الذاتية

ذايت، ومنهـا  إلبداع عند األفراد، منها مـا هـوهنالك نوعان من العوامل التي تؤثر عىل قدرات ا

التعبـري عـن الـنفس  ّما هو بيئي، ومن العوامل املرتبطة بالفرد مثل الشعور باألمان النفيس والحرية يف

أمـا  .والنظـرة املرنـة بـأطر متعـددة وشـاملة للموقـف ، ّواألفكار، واالنفتاح عىل الخربة، وتقبل الجديد

 .ّشعور الفرد بالرضا عن إنجازه جراء هذا التقييم ، لتنمية إلنجازات الفرديةالبيئي فيتمثل بالتقييم ل
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 سـل الخامـالفص

 اإلبداعيالشعور 
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    :املشكلة يف الشعور باإلبداع

ّأن هـنـاك العدـيـد ـمـن الكـتـب تـسـاعد اـملـؤلفني، الرـسـامني، ) ٢٠٠٩ ,Merlin Mann(اظـهـر 

كذلك هناك كتـب . لهمني عىل أن يصبحوا ناجحني بطريقة أو بأخرىاملوسيقيني وغريهم من الفنانني امل

كتب ترشدك لتطلـق العنـان للفنـان يف داخلـك ولرؤيـة العـامل بطـرق أكـرث . نفسه" اإلبداع"كثرية عن 

ّوكيف تكون مبدعا، وكيف تولد األفكار، وتعلم ا. إبداعا  .تفكريلّ

. ين ال يـدركون أنـه عمـل، لكـن واقعـنييبدو العمل اإلبداعي وكأنها ملسة سحرية ألولئك الـذ

هذه فكرة صعب تطبيقها لناس لـديهم أعـامل حقيقيـة، والـذين يجـدون أنفسـهم يتطلعـون ملتابعـة 

وباعتقادي أن معظم أولئك الذين يقومون بعمل إبداعي يريدون الشعور وكأنهم . هواية سابقة قدمية

" شعورك كطبيب"لن ينتج عمالً عظيام كام أن " الشعور اإلبداعي"إن .  رياضة عىل مستوى العاملأبطال

ًلن يجعل منك جراحا موهوبا ً. 

 

 

 

 

 

 : الشعور اإلبداعي

ّإن البطل الريايض ال يصبح بطال بسهولة، ولكن ذلك يتم عن طريـق االسـتيقاظ مبكـرا والبـدء 

طـب، والعمـل والجراح ال يصبح ماهرا مبشاهدة برامج األطباء بل عليـه االلتحـاق بكليـة ال. ّبالتدريب

ّطبيبا مقيام وقضاء مئات الساعات يف العمـل والوقـت مـع املـرىض، وهـذا لـيس فيـه أي يشء يتعلـق 

 .بالشعور
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ولكن هل من العدل مقارنة العمل اإلبداعي باإلنجاز املادي والفكري؟ إن امتالكك أرجال قوية 

ًيعطيك دعام منذ الصغر  ألحياء يف الصف العارش بالتأكيد  ستصبح رياضيا بارعا، ومن ينجح مبادة ابأنكُ

 لكن ماذا عن املوهبة واإلبداع؟. سيتوجه نحو مهمة أخرى غري الجراحة

ميتلكها الشخص نظريا، لن تظهر ما مل يبذل جهدا يف ذلك، بالضبط كام يحدث " موهبة"ّإن أي 

إلبـداع بإنهـاء ويف العمل الـدؤوب للشـخص عـىل ا. مع املاس املخزون لن يخرج إالّ بالبحث يف املناجم

 .مشاريع وابتكار غريها، والقدرة عىل ابتكار مهنة طويلة املدى يف حقول إبداعية

ًفكل منط يبحث يف مشكلة تحدث مرارا وتكرارا يف بيئتنا،  وكان هناك اقرتاح نحو تصميم أمناط لإلبداع ً

ّحـل ماليـني املـرات ًومن ثم يضع لنا أساسا للحلول لتلك املشكلة بطريقة متكنك من اسـتخدام هـذا ال

 ).٢٠١٠ ,Christopher Alexander ("دون القيام به بنفس الطريقة مرتني

مـن قبـل املعامريـني واملصـممني، " تصـميم األمنـاط"وملا يزيد عىل ثالثـني عامـا تـم اسـتخدام 

. ومهنديس الحاسوب للتشارك بطرق مفيدة ليتعرفوا فيها عىل املشكالت التي تتعلق باملجـال وحلولهـا

لتعمل يف سـياق مـا وضـمن رشوط معينـة، وهـذه األمنـاط  ذلك بتزويدهم بتوثيق األشياء وتصنيفهاو

 .الفردية توفر األسس للغة منطية وتوفر حالّ مرنا للمشكالت كام توفر الوقت والجهد

هـل اإلبـداع . ّوهذا العرض شجع عىل إيجاد الفرص والتحديات لتطوير تصميم أمنـاط لإلبـداع

ومامرسات ونهج لعمل الفرد تساعد  د ميتلكها الفرد وقد يفتقدها؟ أم هل هناك عاداتقدرة داخلية ق

ّ ثباتا واستمرارية؟ وهل هناك تغريات بيئيـة ومعرفيـة ميكنهـا أن تحسـن نوعيـة عملنـا؟ أكرثعىل نتاج 

عنينـا وهل ميكن ألمناط اإلبداع أن تساعدنا بالتوقف عن االعتامد عىل اإللهام واستكامل العمل الـذي ي

 بشكل أكرب؟
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 أن تكون مبدعا اإلبداعي الشعور "(٢٠١٠ . Terri, R. Kurtzberg )إن دراسة تريي كورتسربغ

بـالرغم مـن أن ذلـك مل يكـن املوضـوع األسـايس . بـداع يف املجموعـاتدراسة تجريبية للتشعب واإل": 

و هـذا . إبداعية محسوسة للدراسة، لكن ظهر أنه من املحتمل أن يرتجم الشعور اإليجايب إىل مخرجات

وميكـن  اإليجـايب عـىل أداء األفـراد و املجموعـات يتطابق مع بحث سابق حول اآلثار املدهشة للتـأثري

الـوعي اإليجـايب  استكشاف تأثريات تحاول ذلك، أن ّللدراسات املستقبلية، و بالرغم من صعوبة متابعة

 .لإلبداع عىل اإلنتاجية

 لفرد ما أو شعور يسء بني أفراد املجموعة إىل جعل العمل ، قد يؤدي يوم يسءو بشكل مشابه

و تظهر الدراسة الثانية بأن وجـود كميـة كبـرية مـن التشـعب املعـريف بـني أفـراد . ّاإلبداعي غري منظم

و تتامىش هذه النتيجة مـع مـا . الفريق، قد ينرش شعورا سيئا بينهم و كذلك االفتقاد للشعور اإلبداعي

حيث عربت الكثـري مـن العالمـات . Kai بناء عىل النظرية التي تقف وراء مقياس ١٩٨٩-تنبأ به كريتون

ّأن األفـراد سـيمرون مبشـكالت مـن وجهـات نـظـر متعـددة، و كلـام كانـت عالمـات أفـراد الفرـيـق أو 

 .املجموعة الواحدة متباعد تزيد احتاملية صعوبة عملهم مع بعضهم

واملعلومة هـي أن الـوعي  ظري حول األثر واإلبداعوعىل الرغم من قيمة املعلومة لبناء إطارا ن

أو الشعور باإلبداع ال يؤدي بالرضورة ملزيد من املقاييس ملوضوعية عـىل الطالقـة يف وقـت معـني مـن 

بشـكل ضـعيف مـع تلـك  و تقرتح نتائج مسـح الدراسـة األوىل بـأن الشـعور باإلبـداع مرتبطـة. الزمن

 .املقاييس الكمية والنوعية

فالطالقـة ال تكـون هـي   أننا عندما نسأل النـاس عـن إبـداعهم، خاصـة يف سـياق املجموعـاتومن املحتمل

 ًوتكون األهمية لبعض التفاعالت اآلخرى األكرث تعقيدا، مثـل ديناميكيـة الفريـق، وإجـراءات العمـل، . املقياس األسايس

 



 

١٢٨ 
 

 
t
 
٧ 

كل واحد من هذه العوامل وقد يكون ل. والنتاجات التي قد تجتمع معا لخلق حكام شامالً عىل اإلبداع

تأثري بشكل منفصل عىل اإلبداع، قد يكون من األهمية أن نويل أهمية لالنطبـاع الفـردي عـن اإلبـداع، 

بالرغم من أن وجود العديد من األفكار ألخذها بعني االعتبار يفيد كمـؤرش . حتى يف غياب نتائج كمية

امللموسة التي قد تكون ذات أهميـة للنجـاح و عىل اإلبداع، لكن ال ينفي ذلك أهمية العنارص األخرى 

 .زيادة اإلنتاجية

. ّومن الواضح أن اإلبداع هو تركيبة متشعبة الجوانب ذات عنارص موضـوعية وغـري موضـوعية

وغالبا ما يفرتض الناس وجود فهم عام للمصطلح، لكن يف الواقع، فإن انطباعات األفراد بشأن اإلبداع ال 

و . ة األكرث موضوعية التي تم تعريفها يف أبحاث حول املوضوع قبل نصف قـرنتتوافق دامئا مع األنظم

ًكام أظهرت أبحاث سابقة فإن أداء األفراد واملجموعات يكون أفضل و أكرث نجاحا عندما تكون أهداف 

وال نسـتثني مـن هـذه الحكمـة ). ١٩٩١-ويلدون، جـني، برادهـان(العمل محددة بوضوح منذ البداية 

فقد يكون من األهمية التعريف باملخرجات املرغوبة، ألن آراء األفراد تتنـوع فـيام . داعيةاألهداف اإلب

والحاجة لهذا الوضوح يف غايـة األهميـة ألن تقـوم املؤسسـات . ٌيتعلق باألمر الذي يجعل اليشء إبداعا

 .بتوضيح ما يعنيه اإلبداع

موعات، فلـيس لـدينا معرفـة إذا و مبا أنه قد تم تنفيذ دراستنا هذه عىل أفراد يعملون يف مج

فقد ال يرتجم شعور الفرد باإليجابيـة بـنفس الطريقـة عـىل . كانت النتائج تنطبق عىل غري املجموعات

 .شعوره بإبداعية عالية

 : فيقوليل لإلبداعجأونتلت املفهوم الحا يتحدى (٢٠١٢ Kaufman,G. Libby)اإلبداع شعور 

 اط يكون له نتاج ماّنحن نفكر دامئا باإلبداع عىل أنه نش.    

 نحن نقوم بتقدير قيمة هذا املنتج. 
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  أم ال" ناجحا"و نستخدم ذلك كمقياس إذا كان النشاط. 

فاإلبداع عملية . ّو تحديه يكمن يف أن اإلبداع ال يعتمد فقط عىل املنتوجات التي يتم ابتكارها

 .فهو يؤكد أن اإلبداع هو شعور. ماوالقيمة التي تتأىت عن اإلبداع تأيت كذلك من عملية ابتكار يشء 

 . اإلبداع هو يشء تشعر به -

 :فاإلبداع مينحك شعورا داخليا -

 ٍبأنك تتجه إىل مكان ما. 

 بأنك تقوم بيشء مل تفعله من قبل. 

 شعور إيجايب لذاتك. 

ّوعندما تكون مبدعا ضمن مجموعة، فإن اإلبداع مينحك عندها إحساسا قويا من االرتباط مـع 

 . ّ عقليتك وتفكريك نفسهام، وهذا بحدث يف العامل الواقعي أو االفرتايض عىل حد سواءأناس ميتلكون

كام مينحك اإلبداع شعورا بقيمة حياتك، وصلتك مع اآلخرين وهـي مـن العنـارص األساسـية يف 

 .كونك إنسانا

ّعن عملية التخيل اإلبداعي فهو تعلم استخدام املشاعر ) ٢٠١٣ ,Kostos(تحدثت  ك لذا عليـ. ّ

وعنـدما . ّأن تتعلم أن تشعر كيف سيكون إحساسك إذا تحقق املخرج املسـتهدف يف اللحظـة الحاليـة

ّيكون الخيال هو محرك األفكار، فتكون املشاعر هي الوقود والقوة اإلبداعية ألي تصور عقـيل يحـدده  ّ

 . ّمدى تكرار هذا التصور ومبدى قوة الشعور أو االنفعاالت املرتبطة به

 ّفعنـدما تـتعلم أن تسـتخدم مشـاعرك مـن أجـل. ت والعواطف هـي طاقـة يف حالـة الحركـةواالنفعاال

وطبقـا لقـانون . ّالتصور والتخيل اإلبداعي فكر بانفعاالتك عـىل أنهـا انفعـاالت إلكرتونيـة، أو انفعـاالت متحركـة

 أثري بشكل واضـح عـىل ّالجذب، فإن الطاقة تجذب الطاقة املامثلة، وبتعلمك استخدام مشاعرك، ميكنك عندها الت
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وعنـدما . ّالتصورات املتكررة يف مخيلتك من خالل التصـورات العقليـة وبالتـايل مـا تجذبـه إىل حياتـك

تدمج تصوراتك العقلية مع مشاعرك اإليجابية خالل جلسات تصوراتك اإلبداعيـة، يكـون ذلـك وكأنـك 

 .بداعية ألفكاركفاملشاعر تضاعف القوة اإل.  العقليةإبداعاتكتتنفس الحياة يف 

      :ّتوصل لشعورك -١

 

ّتصور أهدافك املستقبلية يف وضعية االسـرتخاء، وفكـر بالشـعور الـذي سـتختربه إذا أغمضـت  ّ ّ

ًعينيك وفتحتهام ووجدت أن ما تريده قد تحقق، هل ستكون ممتنا، أم سعيدا أم مبتهجا؟ مهـام كـان  ً

ويف هـذه الحالـة، تخيـل نفسـك . سمح له بـالنموالشعور املسيطر عليك ركز عىل هذا الشعور قليالً وا

هذا مـا نعنـي بـه . أنك تحقق ما تريد يف اللحظة الحالية واسمح لنفسك بكل املشاعر املصاحبة لذلك

لكن تأكد أن ال تجعل مشاعرك تجنح نحو التطرف بحيث تصـبح . استخدام مشاعرك للوصول لشعورك

ًاملتعة غرورا والغرور تكربا ّ. 

من املهم عندما تستخدم مشاعرك أن تـربط تلـك املشـاعر مـع :  الحالية-ة اآلنيةالشعور باللحظ -٢

ّوهذا هو الرس، فإن تخيل مخرجك املثايل يف املستقبل يجعلـه . مخرجاتك املستهدفة يف اللحظة الحالية ّ ّ

لـذا اشـعر مبـا ستشـعر بـه لـو . ليس لديك يف الوقـت الحـايل بعيد املنال؛ ألنه سيجعل تركيزك عىل ما

ستفعل ذلك عـن اقتنـاع مبعرفتـك أنـه مهـام كـان مـا تخيلتـه خـالل . متلكت أو قمت مبا تريده اآلنا

 .جلسات التخيل اإلبداعي يتم ابتكاره برسعة يف املجال الذهني الذي يقوم بكل يشء
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 : الحفاظ عىل سلوك إيجايب  -٣

التخيـل اجتهد يف الحفاظ عـىل موقـف إيجـايب كـّيل وأنـت تسـتخدم مشـاعرك خـالل عمليـة 

ستكون الفائدة قليلة وقد تكون إيجابيـا مـدة عرشيـن دقيقـة يف . اإلبداعية، وكذلك يف حياتك اليومية

 اليوم فقط، بينام تنتابك أفكار سلبية بقية النهار، 

ّوتتخيل وتستخدم مشاعرك ألهـدافك املسـتقبلية، فسـوف تـتمكن  ّما أن تتعلم كيف تسرتخي ّ

ّمن التحرك خطوة متقدمة يف عم ومعنى ذلك أن تؤمن باليشء يعنـي  ّلية التخيل اإلبداعي نحو اإلميانّ

 .أن تعرف انه صحيح، وال داعي للتفكري به

           :قوة الشعور اإلبداعي 

قوة اإلبداع تكمن يف املشاعر؛ فاملشـاعر هـي التـي تـدفعنا لفعـل 

. عـلوإذا مل يتوفر لدينا الشغف والطاقة للترصف بفعل، فإننـا لـن نف. يشء

ومع ذلـك، . اإلجبار ٍوقد يقول البعض إن ما يدفعنا لفعل ما هو الواجب أو

أي أننا نشـعر . فإن هنا درجة من الشعور حتى لو كان فعلنا نتيجة لواجب

 .بواجبنا فنقوم بالفعل

ولن يكـون . إن وجود الشغف والطاقة لدينا للعمل تتعلق بالشعور بالطاقة التي تجري داخلنا

والسؤال يكمن هنا إذا كنا منفتحني ملـا نشـعر بـه، وإذا كنـا . ون ان تسري الطاقة داخلنالدينا شعور بد

علينا أن نسأل أنفسنا إذا كان ما نشـعر بـه يـدفعنا للنمـو والتطـور أو . أحرارا الستكشاف ما نشعر به

أمل هل نقـوم بتحديـد مـا نشـعر بـه بسـبب خوفنـا مـن الشـعور بـاألمل؟ أملنـا أو . ّلالنكامش والتقلص

 .اآلخرين، أو الخوف من أن نعاين من عواقب ترصفنا حسب مشاعرنا

ـا اإلبداعيـة . مجمل مشاكلنا تتجذر مسبباتها يف مشاعرنا املكبوتة مبعنى آخر أننا نسد الطريق أمام انسياب طاقـة حياتن

ـاعر ـا ا. يف إخفائنا لتلك املش ـا نشـعر بـه هـو الـذي مينحن ـياب الحـر مـع م ـاعرنا وإن قـدرتنا عـىل االنس ـاء مبش ـا . إلرتق  وكثـريا م
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 .يسبب عدم التعامل املالئم مع مشاعرنا تراجع صحتنا وتعاستنا يف الحياة

 وغري املرغوب فيهـا الالواعيةوإذا مل نقم بهذا التوافق مع مشاعرنا، فإنه سيظهر ببعض الطرق 

إطـالق مشـاعرنا "عىل ونكتشف أنه لدينا قدرة فطرية وطبيعية . أو سوء الحظ الحوادث واملرض: مثل

وسنالحظ عندها التـأثري . ونفعل ذلك بقدرة طبيعية لدينا بحالة تسمى لعب كاألطفال." والتعبري عنها

. السلبي لكبت املشاعر وكم سيؤدي إطالقها إىل تخفيف همومنا، وجعلنا أكرث صحة ومحبني ملن حولنـا

وسـتبدأ كـل . اعر تخـدمنا سـنجد شـموليتناوعندما نصبح أكرث إدراكا ملشاعرنا وللقيام مبـا يقودنـا ملشـ

 .ّجوانب حياتنا بالتحسن

الوقت حياة من الرضا والقناعة الداخليـة لـن تتغـري مهـام  مع مرور  مشاعرنا سنختربوبإطالق

 . تعرضنا ملؤثرات خارجية

وعنـدما نبتكـر شـيئا مـا . وإن تشغيل قدرتنا اإلبداعية تكمن يف القدرة العقلية عـىل اإلختيـار

 ,Ferlic). أهمية من االبتكـار نفسـه أكرث لدينا الرغبة مبشاركة ذلك اليشء، ويصبح أمر املشاركة تتولد

٢٠٠٨) 

 ـمـاري (مامرـسـة اإلـبـداع ـمـع الطلـبـة :  نـشـاطخـطـط دراـسـية خاـصـة باإلبتـكـار و التفـكـري اإلـبـداعي

 ,Belez)٢٠١٣بيليز

اليـة التـي قـام بوصـفها بـول تثقيف الطلبة بشأن عمليات التفكري اإلبداعي الت: الخطوة األوىل

 The Search for Satori and Creativity"تورانس و املوجودة يف كتابه

  أكرب عدد من األفكارإنتاجالطالقة يف . 

  أو يف حقل التفكري األفكار أو املنتوجات التي تظهر تنوعا يف االحتامالتإنتاجاملرونة يف . 

  أفكار غري عادية أو فريدة من نوعهاإنتاجاألصالة يف . 

 أفكار تزودنا بتفاصيل دقيقة أو معززوإنتاج يف اإلتقان . 
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، اجعل الطلبة يعملون إما يف أزواج أو مجموعات صغرية فيقوموا اإلتقانمن أجل التدرب عىل 

قة و يضـيفون تحسـينات أو تفاصـيل تطـور مـن باختيار فكرة معينة من قامئة العصف الذهني الساب

 .الفكرة األصلية

 .ّ و أفكارهم املطورةبإبداعاتهممكن الطلبة من التشارك 

ما أن تصبح فكرة العصف الذهني و عمليات التفكري اإلبداعي مألوفة لطلبتك : الخطوة الثانية

و التـي تتعلـق  Scamper بـوب إدلـرو تـتلخص بكلمـةأوجدها، ميكنك عندها تعريفهم بالتقنية التي 

 .بالعصف الذهني

 يستخدم بدال من ذلك؟ مكونات أخرى؟ مواد أخرى؟ مصدر آخر للقوة؟ أنلذي ميكن  اما: استبدل 

 مكان آخر؟

 ما رأيك أن منزج، نسبك، خليطا؟ نجمع بني األهداف؟ : اجمع 

 هل يتوازى الوضـع ماذا هناك من أشياء شبيهة؟ و ما هي بعض األفكار األخرى املرتبطة به؟: ّطبق 

 الحايل مع ما سبقه؟ ما الذي ميكنني تقليده؟

  من الرتتيب، اإلطار العام، الشكل؟ ما الذي ميكن إضافته؟ مزيدا من الوقت؟): ّقلل(ّصغر 

 ترددا أكرب؟ أعىل؟ أطول؟ أكرث سامكة؟: ّكرب 

 استعامالت أخـرى لـليشء مثـل طـرق جديـدة لالسـتخدام؟ اسـتعامالت أخـرى عملـت عـىل :ضع 

 تعديلها؟ أماكن أخرى لالستعامل؟ أفراد آخرون ميكنهم استخدام اليشء؟

 صـغرا؟ أخفـض؟ أقرص؟ أكـرث انبا؟ جعله أصغر؟ أكـرث تركيـزا؟ مما الذي ميكن طرحه ج: ّتخلص من

 خفة؟ إلغاء اليشء؟ يتبع نفس الفرع؟ التقليل من قيمته؟

 التبديل بني املكونات؟ أمناط أخرى؟: الرجوع 
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 ّتسارع؟ جـرب ة؟ التغيري يف اللسال آخر؟ تجربة املسبب و النتيجطروحات أخرى؟ تس: إعادة ترتيب

 ذا عن املتضادات؟ إدره بالعكس؟ أدره بشكل مقلوب؟ أعكس األدوار؟املوجب و السالب؟ ما

أحرض أي يشء أو قم باستعامل يشء موجود بالفعل يف الغرفـة الصـفية للقيـام :الخطوة الثالثة

أطـلـب ـمـن الطلـبـة أن ـيـذكروا اـسـتعامالت عدـيـدة و جدـيـدة ليشء ـمـألوف ـلـديهم . ـبـالتمرين الـتـايل

 تبدأ بيشء كالصحن الورقي مثالً و لتكتشف كم هي أنممكن . باستخدام تقنية سكامرب املذكورة سابقا

و تأكد أن يقوموا باستخدام قواعد العصـف . األشياء الجديدة و العديدة التي سيأيت عىل ذكرها الطلبة

 . التي ذكرناها سابقاالذهني

بالرجوع لألدب، اجعل طلبتك يفكرون بنهايات جديدة للقصة، أو العمل عـىل :الخطوة الرابعة

تغيري يف الشخصيات أو يف األماكن التي يف القصة، أو ابتكار بداية جديدة لها بحيث تؤدي لنفس نهاية 

 القصة األصلية؟

اطلب من طلبتـك أن يجمعـوا فـيام بينهـا . حضع قامئة من األشياء عىل اللو: الخطوة الخامسة

 .بطرق مختلفة البتكار منتج جديد

و عندما يقومون بالجمع بـني عـدد . اجعل الطلبة يقومون بإعداد قوامئهم الخاصة من األشياء

 .من األشياء، اجعلهم يقومون بعرض منتجهم الجديد و رشح فوائده

 )الصف(لبة مامرسة التفكري اإلبداعي مع الط: النشاط الثالث

ّقبل أن يبدأ طلبتك بتحديد مشكالتهم الخاصة و ابتكار اخرتاعات أو ابتكـارات لحلهـا، ميكنـك 

 .مساعدتهم بتدريبهم عىل بعض الخطوات بشكل جامعي
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 :تحديد املشكلة

. اجعل الطلبـة يقومـون بتحديـد بعـض املشـكالت يف غـرفتهم الصـفية و التـي تحتـاج للحـل

فر يف الصف أبدا قلم رصاص ومثال رمبا مل يت. ذهني املوجودة يف النشاط األولاستعمل تقنية العصف ال

الكثـري (جاهز، فهو رمبا مفقود أو كان قد انكرس و ال نجده يف الوقت الذي نحتاجـه للقيـام بالواجـب 

اختار من املشكالت التي طرحها ). من عمليات التدريب عىل العصف الذهني تكون عن هذا املوضوع

 :مشكلة واحدة باستخدام الخطوات التاليةالطلبة 

 حدد عدد من املشكالت. 

 اختار واحدة منها للعمل عليها. 

 قم بتحليل املوقف. 

 فكر بعدد متنوعو غري مألوف من الطرق لحل املشكلة. 

و تأكد من أنها تشمل حتـى أكـرث األفكـار سـخافة، فـإن التفكـري . ت يف قامئةضع كل االحتامال

 . و متقبلة حتى يزدهرايجابيةئة اإلبداعي يحتاج لبي

 إيجاد الحل

  من الحلول املقرتحة للعمل عليهاأثننياختار واحدا أو  

 العمل عىل تحسني و تهذيب الفكرة 

  لحـل مشـكلة الصـف ) ابتكـارات(أو االبتكار ) الحلول(شارك جميع الطلبة يف الصف بالحل

 .املطروحة

ّسيساعد الطلبـة عـىل تعلـم العمليـة و " فيص" مبتكر إبداعو " صفية"إن القيام بحل مشكلة 

 .يصبح من السهل عليهم العمل عىل مشاريعهم اإلبداعية الخاصة
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       ما هو التفكري اإلبداعي؟

 من خالل الفكـر أو الخيـال و القـدرة عـىل اإلنتاجبأنه القدرة عىل ) ٢٠٠٨(لقد عرفه كورنوج 

 رمبا تكون فكرة –أنها عملية ينتج عنها يشء جديد ) ١٩٨٥(ّبينام عرفها كيندال . تقديم عمل ذو أصالة

و هذا املنتج الجديد يجب أن يكون ذو فائدة . أو منتجا يحوي شكال جديدا من الرتتيب لعنارص قدمية

و هـم يواجهـون . األفراد املبـدعون يكـون سـلوكهم مختلفـا) ١٩٥٦ Harmon(كحل لبعض املشكالت 

 مبعنى أن لديه القدرة عـىل التوسـع بقـواه التخيليـة و –ه عقل فنان ّو املفكر املبدع لدي. ّالنقد بتفهم

فـإن التفكـري اإلبـداعي يشـمل كـل مـن ) ٢٠٠٢-Passi(و كام قـال . رؤية األمور من أجه غري اعتيادية

و هـو .  يكـون لفظيـا و  غـري ذلـكأنو اإلبداع متعـدد األبعـاد و ميكـن . املجاالت املعرفية و التأثريية

 .ية املشكلة، الطالقة، املرونة، األصالة، التساؤل، و اإلرصار و االستمراريةيشمل عنارص رؤ

 الـتعلم اإللكـرتوين الـذي يتطلـب بيئـة أشـكالأما بالنسبة للتدريب االفرتايض فهو شـكل مـن 

. ّو هو ميثل بيئة ورشة عمل لكن دون التواجه و التفاعـل وجهـا لوجـه. تدريب عىل الشبكة و خارجها

ّبني و املتدربني  و العاملني يستخدمون الحواسيب و الربامج الحاسوبية التي متكنهم مـن ّفكل من املدر

 و استقبال الرسائل، و التفاعل فـيام بيـنهم، و قـراءة و التعليـق عـىل مـادة التـدريب، مامرسـة إرسال

ـة  االختبــارات، و الحصــول عــىل التغذيــة الراجعــة دون الحاجــة لاللتحــاق بورشــة عمــل مجدوـل

(Dabbagh&Bannan-Ritland ٢٠٠٥).( 
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 :املنهجية املتبعة

 تطوير منوذج للتدريب االفرتايض: املرحلة األوىل

تتمثل املرحلة األوىل بتطور النموذج التدريبي االفرتايض و الذي يعتمد عـىل اسـتخدام أرشطـة 

ل و يشـم. بحيث يكون هناك تسجيل للمدرب يف غرفـة شـبيهة بغرفـة صـفية . CDROMالفيديو و 

 : كل درس منها يحوي ما ييل.  درسا٢٤النموذج ثالثة أساتذة و يحوي 

 الهدف )١

 مقدمة )٢

 املفاهيم )٣

 خطوات العمل )٤

 أمثلة )٥

 أدوات أو أي ـشـكل آـخـر ـمـن Power Pointمـتـارين ـكـام ميـكـن للـمـدرب أن يـسـتخدم ال  )٦

مني مـن الحصـول و هذا الربنامج االفرتايض ميكن املتعل. الخ..ّ الرسوم املتحركة، نصوص رالتعليم كالصو

عىل مواد ذات صلة باملساق عرب الشبكة عن طريق االنرتنت و عىل موقـع الجامعـة، و خـارج الشـبكة 

 .عىل القرص املدمج

و . ميكن تطوير فهم املتعلم ملهارة تفكريية بأربع طرق مختلفة عن طريق التـدريب االفـرتايض

 :هي

لم سيفهم مهارة تفكريية عن طريق تفتيـت و التي تعني بأن املتع)  للجزء-الكل(النهج البنايئ  .١

 . مثل تحليل املفهوم ملكوناته" الكل ألجزاء"

ّو التي تعني بـأن املـتعلم سـيحدد الوظـائف املعنيـة، اسـتخدامات ) يستخدم(النهج الوظيفي .٢

 . املهارة الفكرية املطروحة

  :نهج العمليات ميكن فصله لجزئني .٣
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 . فن التوصل لنتاج من املعطى املتوفر الوصف التعريفي أي أن يستخدم املتعلم  .أ 

 .يتعرف املتعلم عىل مكونات العملية و التكامل بينها أثناء االستخدام .ب 

، حـيـث يكتـسـب املتعلـمـون وعـيـا ـبـالخطوات الـتـي مـتـر مبراـحـل )الخـطـوات(اـلـنهج العـمـيل  .٤

 .متسلسلة

 :و هي) ٢٠٠٨( عىل خطوات دي بونو - درسا٢٤ ال –و يرتكز الربنامج التدريبي االفرتايض 

 مالحظة املشكلة 

 تحديد املشكلة 

 البعد عن الفكرة املستحوذة 

 وضع القوانني 

 استبعاد األخطاء 

 التأكيد عىل الثبات و االستمرارية 

 البدائل، االحتامالت، الخيارات 

 النتائج و التبعات 

 مراعاة جميع العنارص 

 تحدي املفهوم 

 التجميع 

 اتخاذ القرارات 

 الرتكيز 

 وضع األهداف 

 يلالتخ 

 وجهات نظر اآلخرين 
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 التخطيط 

  ،االهتامماتاملساوئاإليجابيات ، 

 مدخالت عشوائية 

 نقطة االنطالق 

 استخدام املتامثالت 

 نعم، ال، بني بني 

 تحديد املتطلبات 

 التوسع 

 :اإلجراءات

تم إجراء اختبار قبيل للمجموعتني دون تحديد وقت زمني له، لكن كلام زاد الوقت، كلام حصـل  .١

 .نقاط أقلاملشارك عىل 

 : و الفئات هي )(١٩٨٩.Jellen, H. & Urban, K( فئة لوضع عالمة عىل اإلبداع ١١تحديد  .٢

، نقطة، زاويـة مينـى، دائرةنصف :  أجزاء لصورة غري مكتملة خارج اإلطار و هي٦إنهاء  .أ 

 .٦منحنى، خط منقط، و مستطيل و أعىل عالمة هي 

 .نى الصورة بحيث يصبح لها معأجزاءالجمع و هي جمع  .ب 

 . هي لصورة أو رمز مستقلة عن األجزاء الخاصة بالصورة. العنرص الجديد  . ج 

 .الربط  هو أي خط يجمع بني عنرصين يف الصورة . د 

 مـن الصـورة تعـرب عـن قصـة أو أجزاء موضوع و هي لصورة أو إلنتاجاستخدام الربط  .ه 

 .الصورة الكلية
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صـندوق املسـتطيل لالتحديد  و هي أي خـط أو إنهـاء مـن الـداخل نحـو الخـارج يف ا .و 

 .الشكل

 .ديد ألي يشء خارج الصندوق مستطيل الشكلحتلا .ز 

 .وصف الصورة ثالثية األبعاد و العمق . ح 

الفكاهة و هي تعني الكوميديا املوجودة يف الصورة أو جزء منهـا أو لغـة كوميديـة أو  . ط 

 .عنوانا كوميديا للصورة

 .الصور غري االعتيادية . ي 

 .لقيام باملهمةالرسعة و هي تقيس الوقت املستقطع ل .ك 

بحيـث يتطلـب كـل درس . التفكري اإلبداعي لفصلني كاملني درسا يف ٢٤.  التدريب االفرتايضعملية .٣

لن يكون هناك صح أو خطأ يف .  ساعة١٢نصف ساعة من وقت الطالب لتصل يف حدها األعىل إىل 

 املجموعـة و الهـدف مـن الواجـب هـو املتابعـة و التأكـد مـن متابعـة الطلبـة يف. إجابات الطلبة

 .التجريبية لدروسهم الخاصة بالتدريب االفرتايض

 أجري اختبار بعدي لكل من املجموعة االفرتاضية و التجريبية .٤

 :املشكلة يف الشعور باإلبداع

أن تطلق العنان للفنـان يف داخلـك لرؤيـة العـامل بطـرق أكـرث ) ٢٠٠٩ ,Merlin Mann(أظهر 

  . اإلبداعيّفكار، وتعلم التفكريّوكيف تكون مبدعا، وكيف تولد األ. إبداعا

ويبدو العمل اإلبداعي وكأنه ملسة سحرية ألولئك الذين ال يدركون أنه عمل، ويف الواقع هـذه 

الـذين يجـدون أنفسـهم يتطلعـون ملتابعـة  فكرة صعب تطبيقها عىل أفراد لديهم أعـامل حقيقيـة، أو

 . هواية سابقة قدمية
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 :الدراسات املتعلقة باإلبداع

إىل التعرف إىل أثر برنامج لتدريس التفكـري مـن خـالل ) ٢٠٠٤(منرية، ,فت دراسة الرشيد وهد

منهج العلوم عىل التفكري اإلبداعي والناقد والتحصيل لدى طالبـات الصـف الخـامس االبتـدايئ مبدينـة 

طالبـة مـن طالبـات الصـف الخـامس ) ٦٠(الرياض، وعالقته مبتغري الذكاء، وتكونت عينة البحـث مـن 

التجريبيـة ودرسـت بالربنـامج املقـرتح، والضـابطة : تـم تـوزيعهام إىل مجمـوعتني.  يف املدرسةالبتدايئا

وتـم تطبيـق اختبـار الـذكاء . ودرست باستخدام منهج العلوم كام هو مقرر من وزارة الرتبية والتعلـيم

) ومنخفضـاتمرتفعـات، ومتوسـطات، (الجمعي قبل التجربة لتقسيم طالبات املجموعتني إىل طالبات 

الذكاء، واستخدمت الباحثة قبل التجربة وبعدها اختبار تورانس للتفكري اإلبـداعي الـذي قـام بتقنينـه 

، كام استخدمت الباحثة اختبارين من إعـدادها واحـد للتفكـري آل شارع وآخرونعىل البيئة السعودية 

طات درجـات االكتسـاب وقد أسفرت نتـائج البحـث عـن ارتفـاع متوسـ. الناقد واآلخر اختبار تحصييل

لطالبات املجموعة التجريبية مقارنة مبتوسطات درجات االكتساب لطالبات املجموعة الضـابطة يف كـل 

اإلبداعي والناقد والتحصيل لدى طالبات املجموعة التجريبية ،حيث كانت اسـتفادة  من اختبار التفكري

لبـات متوسـطات الـذكاء يف املجموعـة  الطااسـتفادةالطالبات مرتفعات الذكاء من الربنامج أعـىل مـن 

 . نفسها

استقصاء أثر تدريس العلوم بطريقتي حل املشـكالت والخـرائط ) ٢٠٠٥صوافطة،  (وحاول

املفاهيمية يف اكتساب الطلبة للمفاهيم العلمية وتنميـة مهـارات التفكـري اإلبـداعي واالتجاهـات 

 مـوزعني عـىل ثـالث األردندس يف من طلبة الصف السا) ٧٩(العلمية لديهم، وتكونت العينة من 

املجموعة األوىل درست باستخدام طريقة حل املشـكالت، واملجموعـة الثانيـة درسـت : مجموعات

وقـد أظهـرت .  املجموعـة الثالثـة فدرسـت بالطريقـة التقليديـةأمـابطريقة الخرائط املفاهيمية، 

ـري اإل ـاس التفـك ـن مقـي ـل ـم ـائية يف ـك ـة إحـص ـروق ذات دالـل ـود ـف ـائج وـج ـاس النـت ـداعي ومقـي  ـب
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االتجاهات نحو العلوم بني مجموعتي طريقة حل املشكالت والخرائط املفاهيمية ولصالح طريقة حـل 

املشكالت، يف حني مل تكن هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني مجمـوعتي طريقـة حـل املشـكالت 

 .والخرائط املفاهيمية يف مقياس التفكري اإلبداعي

إذا كـان ميكـن  ملعرفة(٢٠٠٨ Jitgarun, K. Tongsakul,A, Meejaleurn ,S)وأقيمت دراسة 

وشـملت العينـة . استخدام التدريب القائم عىل االفرتاض لتطوير قدرات الطلبة عىل التفكري اإلبـداعي

ّطالبا يف السنة الثانية من دراساتهم الجامعية يف أربع كليات مختلفة يف جامعة امللك مونجكـوت ) ٢٦(

طالبـا ) ١٣(مجموعـة تجريبيـة مـن : وتم تقسيم العينة إىل مجموعتني.وري يف تايالندللتكنولوجيا ثونب

) ٥( طالبـا ١٣منهم طلبة هندسـة، واثنـان مهندسـان معامريـان، و املجموعـة الثانيـة الضـابطة ) ١١(

كـال املجمـوعتني تتمتعـان بخلفيـة ).  طـالب دراسـات صـناعة وتكنولوجيـا٧هندسة، وطالـب علـوم،و

 درسـا ٢٤وقامت املجموعـة التجريبيـة بدراسـة . ملعرفة و يختلفون فقط يف التخصصاتمتشابهة من ا

 الـتامرين عـن طريـق الربيـد إرسـالبالتفكري اإلبداعي مـن خـالل التـدريب االفـرتايض و كـان علـيهم 

 التفكري اإلبـداعي، مهاراتتدريب افرتايض يف : وكانت األدوات. االلكرتوين، أو بالربيد، أو بشكل شخيص

 الوصـفية و اإلحصـاءاتتـم تحليـل النتـائج باسـتخدام . واجبات الطلبة، واختبار قبيل واختبار بعديو

ANCOVA .مل يكن هناك فروقات تذكر يف االختبار القـبيل ملهـارات التفكـري :و كانت النتائج كام ييل

يف نتـائج وكـان هنـاك اخـتالف واضـح , اإلبداعي بني طلبة املجموعة التجريبيـة واملجموعـة الضـابطة

 مبا يشري أن. االختبار البعدي يف مهارات التفكري اإلبداعي بني املجموعة التجريبية و املجموعة الضابطة

و هـذا يـدعو السـتثامر . التدريب االفرتايض يحسن من مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطلبة يف تايالند

 . بيةاملزيد من الوقت و املال ملثل هذا النوع من الربامج التدري
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إىل تطوير برنامج تـدريبي ملعلـامت مرحلـة ريـاض األطفـال يف ) ٢٠١٣(وهدفت دراسة عثامن

ضوء املعايري القومية وأثـره عـىل تنميـة التفكـري اإلبـداعي للطفـل، كـام هـدفت إىل معرفـة الربنـامج 

حـث، متحـورت التدريبي املقرتح ملعلامت الروضة يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لألطفـال عينـة الب

ما مدى فاعلية برنامج تدريبي ملعلامت مرحلة ريـاض  : مشكلة الدراسة حول اإلجابة عن السؤال اآليت

األطفال يف ضوء املعايري القومية وأثره عىل تنمية التفكري اإلبداعي للطفل؟ وتكونت عينة الدراسة مـن 

 محافظـة القـاهرة، وتـم اختيـار معلمة من معلامت روضة مدارس اآلمال الخاصة يف املعـادي يف) ٢٠(

طفالً وطفلة من نفس الروضة التي اختريت ) ٦٠(عينة من األطفال امللتحقني باملستوى الثاين وعددهم 

طفل لكل معلمة ليتم تطبيق االختبار عليهم، وأظهرت النتائج وجود ) ٤-٢(ّمنها عينة املعلامت بواقع 

ي للمعلـامت أفـراد املجموعـة التجريبيـة يف قامئـة البعـد  القـبيل والقيـاسفروق دالـة إحصـائيا بـني 

ووجـود فـروق دالـة   لطفل الروضة لصالح القيـاس البعـدياإلبداعيالكفايات األدائية لتعليم التفكري 

 التفكـري االيجـايب الختبـار التجريبيـةالبعـدي لألطفـال أفـراد املجموعـة  إحصائيا بني القياس القـبيل و

 . الح القياس البعديباستخدام الحركات واألفعال لص

إىل توضـيح الفـروق يف بعـض جوانـب التفكـري اإليجـايب عنـد ) ٢٠١٠(وهدفت دراسة عبد املريد 

ما هـي الفـروق يف جوانـب : عن سؤالاإلجابةمجموعتني مرصية وايطالية، ومتحورت مشكلة الدراسة حول 

 يـة؟ واعتمـدت الدراسـة عـىل مرصواألخـرىالتفكري اإليجايب يف الشخصية بني مجموعتني واحـدة ايطاليـة 

ًمفحوصـا مـن املجتمـع املرصي بيـنهم طـالب ) ١٥١(من املرصيني وااليطـاليني، مـنهم ) ٢٩٣( عينة قوامها 

 -١٧(من الفئـة العمريـة مـن ) أنثى٧٥-ً ذكرا ٧٦(بواقع ) ٦٢(م وموظفون عدده) ٨٩(جامعيون وعددهم 

سنة وأما االيطـاليون ) ١٣, ٣(لهذا السن قدره سنة وانحراف معياري ) ٢٨, ٥(سنة مبتوسط عمري قدره) ٥٠

ـددهم  ـددهم ) ١٤٢(فـع ـنهم طــالب جــامعيون ـع ـددهم ) ١٣٣(ًمفحوصــا بـي ـون ـع ـع) ٩(وموظـف  بواـق
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سنة وانحراف معياري ) ٢٤-٢(مبتوسط عمري قدره ) ٤٥ -١٨(من الفئة العمرية )  أنثى ٨٢ً ذكرا، ٦٠ (

واملـرتجم ) ٢٠٠٨(سنة طبق أفراد العينتني املقياس العـريب للتفكـري اإليجـايب إبـراهيم) ٦٫٦(لهذا السن 

لاليطالية بالنسبة للعينة االيطالية واملرصية واسـتامرة البيانـات األوليـة مـن أعـداد الباحـث، وقـد تـم 

، وأشـارت )SPSS(استخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية يف برنـامج التحليـل اإلحصـايئ 

نتائج الدراسة إىل وجود خصائص متشابهة بني املجمـوعتني يف أغلبيـة جوانـب التفكـري اإليجـايب وهـي 

الضبط االنفعايل وتقبل اإليجايب مع االختالف مـع اآلخـرين وتقبـل املسـؤولية الشخصـية واملسـامحة (

ينام كانت هنـاك فـروق دالـة ب) ّ تقبل الذات غري املرشوط وحب التعلم–واألريحية والذكاء االجتامعي

بني املجموعة املرصية واإليطالية يف الرضا والتفاؤل، حيث ارتفعت معدالت الفروق لصـالح اإليطـاليني 

عىل مقياس التفاؤل بينام ارتفعـت معـدالت الفـروق لصـالح املجموعـة املرصيـة عـىل مقيـاس الرضـا 

ّ اإليطـاليني بحـب الـتعلم وعكـس هـذه وأشارت الدراسة أيضا إىل متيـز الـذكور املرصيـني عـن الـذكور

ّالنتيجة هو متيز اإلناث االيطاليات عن اإلناث املرصيات بحب الـتعلم واملعرفـة بالصـحة بيـنام متيـزت 

 . اإلناث املرصيات عن اإلناث اإليطاليات باألريحية

ت البعـدي للمعلـام ًوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق داله إحصائيا بـني القياسـني القـبيل و

أفراد املجموعة التجريبية يف قامئة الكفايات األدائية لتعلـيم التفكـري اإلبـداعي لطفـل الروضـة لصـالح 

القياس البعدي مام يشري إىل فعالية الربنامج يف رفع كفايات معلمة الروضة الكتشاف وتنميـة مهـارات 

البعـدي لألطفـال  سني القـبيل وًكام بينت النتائج وجود فروق داله إحصائيا بني القيا. التفكري اإلبداعي

أفراد املجموعة التجريبية يف اختبار التفكـري اإلبـداعي لألطفـال باسـتخدام الحركـات واألفعـال لصـالح 

 .القياس البعدي مام يشري إىل فعالية الربنامج يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أطفال العينة
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 : التفكري التباعدي

 San (١٧٩ لريمونت للدراسات العليا وجامعـة سـان دييغـو الدولـةأطروحة دكتوراه جامعة ك

Diago, & Comenwelth University,٢٠١٤ – ٢٠١٣مرشوع ) ١٩٩٢. 

باعـدي جانبـا مـن جوانـب اإلبـداع، يف قـدرة متعـددة، يف مدرسـة حققت الدراسة التفكري الت

التعلـيم (ّم، والـتعلم املعـاقني  فرد بلغتني، أحـادي اللغـة، منـتظ٣٩٣ شملت العينة .متعددة الثقافات

وركزت الدراسة عـىل املواهـب غـري التقليديـة، .لطالب الثالث والرابع، وطالب الصف الخامس) الخاص

 باسـتخدام نـوعني مختلفـني مـن التـدابري .nondeficitلة للتوصـل إىل نهـج تعليمـي أي اإلبداع، كوسي

واختبار الشـعور متباعـدة واختبـار  Weliams Frankاإلبداع، اختبار التفكري التباعدي، لفرانك ويليامز

، وفحصت الدراسة أوجـه التشـابه واالخـتالف )TCT-DP( لرسم التفكري اإلبداعي اإلنتاج Jellenهانز 

 عـىل وـجـه التحديـد، وقـرر التحقيـق والعالـقـة .بيـنهام حـول قضـايا الثقاـفـة ورشوط اللغـة، واإلعاقـة

يتناقض املعلم والتفكـري التباعـدي األم عـرب مجموعـات هـي  مع التحصيل املدريس ومقارنة واالختالف

هـي .وأسفرت الدراسة عن أربع نتائج مهمة. طالب التعليمnonspecialلغتني، أحادي اللغة، خاصة وب

 يف املـئـة ـمـن ٦٨ـكـان مـسـتوى الـطـالب بلغـتـني يـسـاوي أو أـعـىل ـمـن الـطـالب أـحـادي اللـغـة يف : أوالً

 كـان مسـتوى الـعرشات ً: ثانيا.االختبارات الفرعية اإلبداع، وسجل أعىل يف املرونة يف جميع املجموعات

 يف املئـة مـن االختبـارات ٩٥من طالب التعليم الخاص تساوي أو أعىل من طالب التعلـيم النظـامي يف 

وكالهـام املـدرس واإلبـداع األم :  والرابـع.كان هناك ارتباط ضعيف بني اإلنجـاز واإلبـداعً: ثالثا.الفرعية

وقد تم استخدام منـوذج شـامل يف فحـص اسـتجابات األطفـال يف الرسـومات .مستقلون اإلبداع الطاليب

 .اإلبداعية
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 قامئة املصادر واملراجع

 :املصادر

  .٢/٧٠٥ ،املعجم الوسيط. )٢٠٠٣(معجم املصطلحات الرتبوية،  -

 :املراجع العربية

 .وزارة الرتبية والتعليم: حائل ،١، طّإسرتاتيجية يف التعلم النشط،)٢٠١١(الشمري، محمد  .١

ّالتعلم النشط الصف كمركز تعلم حقيقي، فلسطني،)٢٠٠٢(وحيد جربان،  .٢  منشـورات الـلــهرام : ّّ

 . مركز اإلعالم والتنسيق

ّأثر توظيف بعض إسـرتاتيجيات الـتعلم النشـط يف تـدريس العلـوم عـىل  ،)٢٠١٢(الجدي، مروه  .٣ ّّ

 غري منشورة، تنمية املهارات الحياتية لدى طلبة الصف الرابع يف محافظة غزه، رسالة ماجستري

 .جامعة األزهر، غزة، فلسطني

ّالتعلم بني العالقة ،)٢٠١٠الجراح، عبد النارص  .٤ عينـة مـن  لـدى األكادميي والتحصيلً ذاتيا املنظم ّ

 .٣٣٣ – ٣٤٨، ص ) ٤(،٦املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية، مجلد  الريموك، جامعة طلبة

ّرنامج مقرتح قائم عـىل الـتعلم النشـط يف تنميـة فعالية ب،)٢٠٠٩(رشوان، أحمد والنجدي، عادل  .٥ ّّ

بعض املهارات الحياتية لدى الدارسات مبدارس الفصل الواحـد، املـؤمتر العلمـي الرابـع الـدويل 

 .٢٧٧-، ٢١٢)١(، )التعليم وتحديات املستقبل(، األول

ري اإلبـداعي أثر برنامج لتدريس التفكري من خالل منهج العلوم عىل التفكـ،)٢٠٠٤(الرشيد، منرية  .٦

  الريـاض، أطروحـة دكتـوراهمبنطقـة االبتدايئوالناقد والتحصيل لدى تلميذات الصف الخامس 

 .منشورة، الرياض، اململكة العربية السعودية

بتكاري والتحصـيل ّتعلم النشط يف تنمية التفكري اإلأثر ال،هـ)١٤٣٠(الزايدي، فاطمة،  . ٧

 ث املتوـســط باـملــدارس اـلــدرايس مـبــادة العـلــوم ـلــدى طالـبــات الـصــف الثاـلــ
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مكـة املكرمـة،  القـرى، أمجامعـة ، رسالة ماجستري غري منشورةالحكومية مبدينة مكة املكرمة، 

 . السعودية

ّأثر استخدام التعلم النشط يف تحصيل طالب الصف الثالـث املتوسـط يف ،)٢٠١٢(الساعدي، عامر .٨ ّ

 .٣١٢ -٢٧٩: ٣٠سية، الرياضيات وميلهم نحو دراستها،مجلة البحوث الرتبوية والنف

ّالـتعلم ،)٢٠٠٦. ( هـدى،أبـو عرقـوب.  جميـل،إشـتية. مجدي،زامل. فواز، عقلوسعادة، جودت  .٩

 .دار الرشوق: األردنّالنشط بني النظرية والتطبيق، 

تـأثري مـنهج إرشـادي لتنميـة التفكـري اإليجـايب عـىل التصـور " ،)٢٠١٠(السلطاين، عظيمة عبـاس  .١٠

 .٩٤-٩٣) ٣ (٣،مجلة علوم الرتبية الرياضية،" السلة الذهني لالعبني الشباب بكرة

أثر التدرس بطريقتي حـل املشـكالت والخـرائط املفاهيميـة يف اكتسـاب ،)٢٠٠٥(صوافطة، وليد  .١١

أطروحـة .املفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكري اإلبداعي واالتجاهات العلمية لـدى الطلبـة

 . األردندراسات العليا، عامن، دكتوراه غري منشورة، جامعة عامن العربية لل

ّفاعلية إسرتاتيجيات التعلم النشط عىل التحصيل الدرايس يف ،)٢٠٠٩(الطيب، بدوي أحمد محمد  .١٢ ّ

مقرر اللغة العربية واملهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس ابتدايئ، مجلة رابطة الرتبية 

 .، مرص١٠٨-٦٥) ٢ (٢الحديثة، 

 .  دار املسرية للنرش والتوزيع:درات التفكري اإلبداعي، عامن، تنمية ق)٢٠٠٣(الطيطي،  .١٣

 :ّأساليب التعلم الحديثة،)٢٠٠٤(عبد الرازق،صالح عبد السميع  .١٤

www. al٣ez.net/vb/archive/index.php/t-٧٩.html 

 ).اإليجايب مقياس التفكري(واحة النفس ) ٢٠١٠ (إبراهيمعبد الستار،  .١٥

دراـسـة للـفـروق يف بـعـض جواـنـب التفـكـري اإليـجـايب عـنـد  " ،)٢٠١٠(عـبـد املرـيـد، عـبـد املرـيـد  .١٦

 .٧٧٧-٧٣٣،)٤ (٩،مجلة دراسات عربية يف علم النفس، "مجموعتني مرصية وايطالية 
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برـنـامج ـتـدريبي ـقـائم ـعـىل اـلـتعلم النـشـط يف الدراـسـات  أـثـر" ،)٢٠٠٩(عـبـد الـكـريم ،ـغـادة ،  .١٧

 التالميـذ املعـاقني عقليـا القـابلني االجتامعية لتنمية بعض املهـارات الحياتيـة والتحصـيل لـدى

 . مرص،رسالة ماجستري منشورة جامعة أم الواد ، قانا. للتعلم 

برنامج تدريبي ملعلـامت مرحلـة ريـاض األطفـال يف ضـوء " ،)٢٠١٣(عثامن، أماين خميس محمد  .١٨

ة، جامعة ،املجلة العلمية،كلية الرتبي"املعايري القومية وأثره عىل تنمية التقليد اإلبداعي للطفل 

 . ٤٢٥-٣٧٩، )١(٢٩أسيوط، 

ّأثـر إسـرتاتيجيات الـتعلم ،)٢٠١٢(عشا، انتصار وأبو عـواد، فريـال والشـلبي، إلهـام، عبـد، اميـان  .١٩

ّالنشط يف تنمية الفاعلية الذاتية والتحصيل األكادميي لدى طلبة كلية العلـوم الرتبويـة التابعـة 

 .٥٤٢- ٥١٩، )١(٢٨لوكالة الغوث الدولية،مجلة جامعة دمشق، املجلد 

فاعلية وحـدة دراسـية قامئـة عـىل النشـاط يف الدراسـات االجتامعيـة ،)٢٠٠٧(عطية، عيل حسن  .٢٠

مجلـة الجمعيـة الرتبويـة للدراسـات  لتنمية املهارات الحياتية لدى تالميذ املرحلـة اإلبتدائيـة،

 .، مرص٩٨-٤٨: ١٣االجتامعية، 

دراسة مقارنة يف ضـوء : لسلبي لدى طلبة الجامعة، التفكري اإليجايب وا)٢٠٠٥(غانم، زياد بركات،  .٢١

 .٣٨-٤) ٣ (٨٥بعض املتغريات الدميوغرافية والرتبوية، مجلة دراسات عربية يف علم النفس،

 .دار الراية للنرش والتوزيع: القاهرة،قوة التفكري،)٢٠٠٧(الفقي، إبراهيم،  .٢٢

 .)١٩ (،٤ ، ٧٢٣ – ٦٩١ة عامليةدراس: أبعاد التفكري االيجايب يف مرص،)٢٠٠٩(عبد املريد , قاسم .٢٣

 مكتبـة : التطبيقـات، القـاهرة-الـنامذج–املفهـوم : ّالـتعلم ،)٢٠٠٣(منيس، محمود عبـد الحلـيم  .٢٤

 .االنجلو املرصية
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 فهرس املحتويات

 الصفحة املوضوع

 ٥ املقدمة 

 ١١ مصطلحات الكتاب 

 ١٥ )باندورا( النظرية  املعرفية االجتامعية :ألولالفصل ا

 ٢٤  النظريةافرتاضات

 ٢٨ التعلم النشط 

 ٢٩ عريف التعلم النشط ت

 ٣١ فلسفة التعلم النشط 

 ٣١ خصائص التعلم النشط 

 ٣٣ دور املعلم يف التعلم النشط 

 ٣٤ دور الطالب يف التعلم النشط 

 ٣٥ كيف نفعل التعلم النشط يف البيئة املدرسية

 ٣٦ بيئة التعلم النشط

 ٣٨ معيقات التعلم النشط 

 ٣٩ مقرتحات التغلب عىل املعيقات 

 ٤١ اسرتاتيجيات التعلم النشط 

 ٦٧ ضبط الذات: ثاينالفصل ال

 ٧٠ تعريف ضبط الذات

 ٧٢ الضبط العاطفي

 ٧٥ أبعاد ضبط الذات 

 ٧٧ العوامل املؤثرة عىل ضبط الذات

 ٧٨ خصائص األفراد املنضبطني ذاتيا
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 ٨١ مكونات تنظيم الذات

 ٨٩ التفكري االيجايب :الثالثالفصل 

 ٩٢ تفكري االيجايب تعريف ال

 ٩٣ للتفكري االيجايب فوائد متعددة 

 ٩٤ التفكري االيجايب مقابل التفكري السلبي 

 ٩٦  التفكري االيجايب أهمية

 ٩٧ أمناط التفكري االيجايب 

 ١٠٣ التفكري اإلبداعي : لرابعالفصل ا

 ١٠٥  اإلبداعيتعريف التفكري 

 ١٠٧  اإلبداعيخصائص التفكري 

 ١٠٨  لإلبداعلنظر املفرسة وجهات ا

 ١٠٨  إبداع اعتباره عملية اإلبداع

 ١١١  قدرة عقلية اعتباره اإلبداع

 ١١١ ً  اعتباره ناتجا ابتكاريااإلبداع

 ١١٣ الشخص املبدع 

 ١١٤  يف ضوء املناخ البيئي املشجع اإلبداعتعريف 

 ١١٥  للحياة أسلوب باعتباره اإلبداعتعريف 

 ١١٦  اإلبداعتعريف 

 ١١٨  اإلبداع أهمية

 ١٢٠  اإلبداعالعوامل املؤثرة عىل 

 ١٢٣ الفصل الخامس شعور اإلبداعي

 ١٢٥ املشكلة يف الشعور اإلبداعي

 ١٢٥ الشعور اإلبداعي



 

١٥٩ 
 

 
t
 
٧ 

 

 ١٢٨ اإلبداع شعور

 ١٣١ قوة الشعور اإلبداعي

 ١٣٢ خطط دراسية خاصة باالبتكار والتفكري اإلبداعي 

 ١٣٦ ما هو التفكري اإلبداعي

 ١٤٠ اإلبداعاملشكلة يف الشعور ب

 ١٤١ دراسات متعلقة يف اإلبداع

 ١٤٧ املراجع العربية

 ١٥٠ املراجع األجنبية
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