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أثر برنامج تعليمي قائم على استتراتييي  اللتا ادبتياعي للمتتفي   تي      
تنمي  مهتارا  التكفيتر ادبتياعي لتيط ال لبت  المن تنبيص ونا  تعنبا         

 .التعلم
 

 * انفتحي عبد الرمحن جرو  .د
 *اديـــــــــن العبـــــن حســـــــــــــزي .د

 
 لملخصا

 
تهدد ه هددلد اس  الددا تسددء الر بدددمج تعددم  ماددمعل تاسترددي يدددمحل اسددء الددرماتت تا اس دد  ا  ددد ااي 
. سسرشددد في تدددي تهرتدددا عهدددم اي اسر  تدددم ا  ددد ااي سددد ي اسوسادددا اسر هددد  ت       دددا  مي اسدددراسل

 ،طمساًم  طمساا عسر  ت   ر ا س ح  عتا  اللترم تي ع يها اردم ( 82) ت  ات اتها اس  الا  ع  
 يهدد سإلجم ددا ادد  تلددلسا اس  الددا    . تدد عياهل   بدد  ك عر متلددا تسددء ع ردد ارت  ت مياتددا   ددم واجددمي 

جس ددا ت  ياتددا ( 82) ماددمعل تاسترددي ع ددره  تسددء الددرماتت تا اس دد  ا  دد ااي سسرشدد في  ت ددر  
ااس ق اخرادم  تد   اد ط  . طا ت اسء ع ي لرا تلم تع   ايع عفعا تيمم تلا اتمً  حبدرت  تدي  د  عههدم

 تمادمي  تس د  ا   معل   ا  االارهدمج عد  اسرواتدق سسر  تم ا   ااي اسء اسر ر ارت  يا  تواتق اساما
 .االخرام ي  اس اسي  اساا    ملرخ ام ت ست  اسرامي  اسرشرمك

 ت  عر لومي (  α> .0.0)تظهمي ارمحل اس  الا  ج د تم ق داسا تحبمحتا اه  ع ر ي    
سر مياتا  اس م وا اسء عهم اي اسوفيا  اسرم اا  األ مسا  ا خرام   د جمي تتماد اسر ر ارت  ا

 مً تحبمحت ل  د     سبمسح تداج تتماد اسر ر اا اسر مياتا   رم تظهمي اسهرمحل ا م  ج د تعم 
 عرشم همً  م عم اسامامعل اسراستري  تاا اسل مج   هلا يشتم تسء ت َّ سسر ما   ت  اسامامعل اسر  ياي  ا 

ا اا   محهل ا     اسوساا اسلي  تزي  881-880ساا     ا اا اسل مج اسري ترما ح ع  س ي اسو
تجماج اسرزي  ع  اس  المي ح ل اسامامعل اسراستري اس محل اسء ار  ج اس    ثم اسامح  رمح ي.  سك

تلمي اخمي  مسوساا      ا  مي  ا   ااي سسرش في تي تهرتا عهم اي اسر  تم ا   ااي س ي
 . غتمهرم اسبف  سل  اسامديت   الر بمج تعم عرغتماي تخمي  مس هس  اسر ر ي سراا

 
 .األردن -جامعة عمان العربية للدراسات العليا * 
 .األردن –جامعة عمان العربية للدراسات العليا ** 
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 :دقمة امل -1

مــن  هنفســالَّقــ  الطالــم مَّبَّبــاع ويعــا  ك  رمبــا  ــد المنــل مــن الةــاف مــعَّبة ك ف ــ   ن   يمــَّن   
معَّبات ك التعل ، وعةدما بد  الرتبَّيَّن ألول مرة ومف الطلبة الـيين يه ـرون دل ـش  إـل عا معانـا   

تةاقض ألن   من معَّبات التعل  و بدو علي    يضاع عالمات املَّببة، فأن   المنلين اعتربوا ذلك نَّعاع من ال
بـَّ  ن   الطلبـة املَّبـَّبس يسـ لَّن درجـات  Terman  انمـسا داع بةاء على دراسات  ل ان الجتاه اليي ك

الطالــم بأنــه  مر فعــة علــى ارتبــارات الــيكاء ويــةدون بطرياــة جيــدة ك املدرســة، فميــف  مــن  ن   يَّمــف
من معَّبات ك التعل  ؟ وليلك كأن   البتمام حمصَّراع بتلبية حاجات كش نفسه الَّق   مَّبَّب ويعا  ك

فلـ  يلاـَّا عل ( املَّببـة ومـعَّبة الـتعل )،  مـا الطلبـة الـيين  معـَّن رصـا ئ الفئتـس فئة مبعزل عـن األرـر 
 .ابتماماع ضئيالع للغاية

مــعَّبات )عاــد مــة ر ك جامعــة جــَّنز بــَّبمةز دربعــي عليــه رــرباء مــن كــال ا ــالس ( 1891)وك عــام 
 الَّقـ  ة املَّبـَّبس الـيين يعـانَّن كبـ َقر املإاركَّن بَّجَّد فئـة الطلعذ  ،لبحث بيا املَّضَّع( التعل  واملَّببة

ل حيصلَّن على البتمام الماك عةـدما يـت   اـَّ    انمن معَّبات ك التعل ، و هن  ك  غلم األحي نفسه
ف املَّبَّبس  و اليين يعـانَّن مـن مـعَّبات ك الـتعل ، وقـد  كـدت  َّمـيات املـة ر  ن   الطلبة من  جش  عر  

، و هنـ  ااجـة عا (Fox & Brody , 1993)   املختلفـة بـةلء الطلبـة  ـ  رصا صـ   وحاجـا
بــرامت  أرــي ك اعتباربــا جَّانــم الاــَّة لــدي   وحساســيت   العاليــة للمإــمالت، و اــدم بــدا ش  رــر  غــل 
المتحانــــات التاليديــــة والتاــــارير، لتمميــــة   مــــن التعبــــل بطرا ــــع يتلفــــة عــــن ف م ــــ  للمحتــــَّ  التعليمــــي 

ااجة وسا ش بديلة كي يه ـروا بعمـع عممانـا   البحنيـة ك املَّضـَّعات الـ   نـل  كما  هن . واستيعاهب  له
 (.0222األعسر،)ابتماما   

 ,Marker) ن   الطلبـــة املَّبـــَّبس ذوي مـــعَّبات الـــتعل  حيتـــاجَّن عا معرفـــة جَّانـــم الاـــَّة لـــدي   
Rogers, Nielson, & Bauerle , 1996)،  احلدسية منش التخيـش مبا ك ذلك جَّانم الاَّة اإلبداعية

 Creative Problem Solving (CPS)واحللَّل غل املألَّفة، و َّفر اسرتاجتية حش املإمالت اإلبداعي
للمعل  فرمة استنارة الطلبة من  جش التفمل بطرياة مةت ة ومرنة، حتفزب  على استخدام قدرا   اليبةية،   

الاـــراءة العلميـــة و َّجيـــه األســـئلة، وعـــر  املَّاقـــف  والر اـــاء بتفمـــلب  إل ـــاد احللـــَّل بأنفســـ   عـــن  ريـــع
والَّمـَّل عا حل ـا،  ن   الاـدرات اإلبداعيـة للطلبـة الـيين يعـانَّن مـن مـعَّبات الـتعل  غالبـاع مـا ( املإملة)

يصــرف الةهــر عة ــا حيــث يــت  الرتكيــز علــى م ــارا   وقــدرا   األكاد يــة الــ  يه ــرون مــن رال ــا  احــاع 
 .بات التعلمية لدي  جز ياع بسبم الصعَّ 

 :ةشكل  المراس  -2

لتعل  امللتحاس بغرف ذوي معَّبات ا  ن  واقع اخلدمات الرتبَّية ال   ادم ا وزارة الرتبية والتعلي  للطلبة
املصـــادر وابتمام ـــا باألانـــم األكـــاد ي و ركيزبـــا علـــى مـــَّا ن الضـــعف والاصـــَّر، وع ـــال جَّانـــم الاـــَّة 

. ا يســتدعي  َّجيــه األنهــار عا بــيه الفئــة والتعامــش مع ــا بطــر  غــل  اليديــةوالاــدرات اإلبداعيــة لــدي    ــ
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كمــا  ن   األاــات الت ريبيــة الــ   جريــ  حــَّل بــرامت واحتياجــات الطلبــة املَّبــَّبس ذوي مــعَّبات الــتعل  
 ، وذلــك لصـعَّبة  إـخيئ  عــداد كبـلة مـة   نهــراع لصـعَّبا   الـ   غطــي(وفــع علـ  البـاحنس)قليلـة نسـبياع 

لســـيما بســبم الاــَّانس والتإــريعات،  و بســـبم لعــدم حصـــَّ   علــى رــدمات الرتبيــة علــى مــَّببت  ،  و 
 .  ساليم  الاياف والتإخيئ احملبطة وغل العادلة

يضــاف عا ذلــك  ن   عغفــال م ــارات التفمــل اإلبــداعي عةــد ععــداد املاــررات الدراســية، و ةهــي  البيئــة 
دية،  عد  من  ب  العَّامش ال   ةثر سلباع على دافعيـة بـيه الفئـة مـن الطلبـة الصفية و ساليم التدريس التالي

كي يمَّن  داؤب  الفعلي ك مستَّ  قدرا   وعممانا   العالية، وبالتايل بـرزت مإـملة بـيه الدراسـة الـ  
ــــتعل  مــــن املَّبــــَّبس، عــــن  ريــــع اســــتخدام   ســــعى لتحفيــــز الاــــدرات اإلبداعيــــة للطلبــــة ذوي مــــعَّبات ال

 .ا ي يات و ساليم  دريس جديدة ومنلةاسرت 
 :همف المراس  -3

إلبداعي اعن  الغر  من بيه الدراسة بَّ استاصاء  ثر برنامت  عليمي قا   على منَّذج حش املإمالت 
 . ك  ةمية م ارات التفمل اإلبداعي لد  الطلبة املَّبَّبس ذوي معَّبات التعل 

 :فروض المراس  -4

 : يسحاع من محة الفرضس اآل سعى بيه الدراسة للت 
ــــد مســــتَّ   -1-8 بــــس متَّســــطات درجــــات  فــــراد (  α > 2020) َّجــــد فــــرو  دالــــة عحصــــا ية عة

ا مــَّعتس الت ريبيــة والضــابطة ك كــش مــن م ــارات الطالقــة واملرونــة واألمــالة  عــز  عا الربنــامت التعليمــي 
 .الاا   على اسرتا ي ية احلش اإلبداعي للمإمالت

ــــد مســــتَّ    َّجــــد -1-8 بــــس متَّســــطات درجــــات  فــــراد (  α > 2020)فــــرو  دالــــة عحصــــا ية عة
ا مَّعتس الت ريبية والضابطة ك م ـارات التفمـل اإلبـداعي كمـش  عـز  عا الربنـامت التعليمـي الاـا   علـى 

 .اسرتا ي ية احلش اإلبداعي للمإمالت،  و للتفاعش بس الربنامت ومستَّ  اليكاء
 :أهمي  المراس  -5

مـع الطلبـة املَّبـَّبس ذوي    (CPS) ةبع   ية الدراسة من استخدام ا منَّذج حش املإمالت اإلبداعي
و ستمد بيه الدراسة   يت ا من . معَّبات التعل ، و َّجيه البتمام عا بيه الفئة من فئات الرتبية اخلامة

   ضــع ناــاهت قــَّ   ومــَّببت   حاجــة بــيه الفئــة عا قــدر كبــل مــن األنإــطة لتلبيــة احتياجــا   الفريــدة الــ
رــارج نطــا  قــدرا   اللغَّيــة احملــدودة بســبم مــعَّبا  ، ومســاعد   علــى جتــاوز بــيه الصــعَّبات بــالرتكيز 

اسرتا ي يات التدريس واملة اج حىت  ه ر قـدرا   احلايايـة ك بيئـة  ـزج  على نااهت قَّ   و عديش و مييف
و عــد  م مــة التــدريم علــى اإلبــداع م مــة (. Lerner, 2000)و ال ــ  بــس قــدرا   الإخصــية اإلبداعيــة 

 ــدريم الطلبــة علــى معاألــة الاضــايا الــ  يعامــروهنا بأســاليم و ــر  جديــدة  نع عذضــرورية ك حــد  ذا ــا، 
 .(0220قطامي،)بعيدة عن التاليد يساعدب  على التميف بطرياة ناجحة مع املست دات 



 العبادي. د –جروان . د. …….......................أثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحل اإلبداعي للمشكالت 
 

 

 11 

ك  طــَّير الربنــامت التعليمــي املســتةد عا منــَّذج حــش املإــمالت  مــا األ يــة التطبيايــة للدراســة فتتمنــش  
اإلبــداعي، والــيي  مــن اســتخدامه مــن قبــش املعلمــس مــع الطلبــة املَّبــَّبس  ــن لــدي   مــعَّبات الــتعل  عذا 

 .   ثبت  فاعليته ك  ةمية م ارات التفمل اإلبداعي
 :تعريف ةصطلحات المراس  -6

 : Gifted With Learning Disabilityعلم املوهوبون ذوو صعوبات الت -6-1

ب  الطلبة اليين  لمَّن مَّابم وعممانات عاليـة غـل عاديـة  مـة   مـن حتايـع مسـتَّيات مر فعـة مـن 
األداء، ولمة   يعانَّن من مـعَّبات ك الـتعل  جتعـش مهـابر التحصـيش او اإل ـاز األكـاد ي  ـ  مةخفضـاع 

ويعرفــَّن ألغــرا  بــيه الدراســة  (. 0220الزيــات،)  للدافعيــة نتي ــة ضــعف مف ــَّم الــيات لــدي   وافتاــارب
بأهن  الطلبة اليين مت  إخيص   على  هن  من ذوي معَّبات التعل  مبَّجم املعايل املعتمدة من قبش وزارة 

فـأكنر،  (110)الرتبية والتعلـي  و حلاـَّا بغـرف مصـادر الـتعل  ك مدارسـ  ، وكانـ   نسـم ذكـا     عـادل 
 .واحلمَّمية مبديةة عمان اخلامةبالصفَّف الرابع واخلامس والسادف ك املدارف  وب   ملتحاَّن 

 : Creative Problem Solving (CPS) حل املشكالت اإلبماعي -6-2

بَّ نهام مرن يتضمن عدداع من اخلطَّات واإلجراءات ال   َّفر   رياة  مـن مـن رال ـا التعامـش مـع   
(. Isaksen &Treffinger,1985)اســـبة للَّمـــَّل اا حلـــَّل حتـــد   و فرمـــة مـــا بطرياـــة جديـــدة، ومة

ويعــرف ك بــيه الدراســة علــى  نــه نهــام متمامــش مــن اخلــربات املخططــة واملةهمــة، الــ   تضــمن سلســلة مــن 
اإلجراءات واألنإطة يتإمش من رال ا بـدف يتطلـم الَّمـَّل عا عـدد مـن احللـَّل الـ   سـ   ك  ةميـة 

 .لتعل  ت اعيةة من الطلبة املَّبَّبس ذوي معَّبام ارات التفمل اإلبداعي لد  
 : (Creative Thinking) التفكري اإلبماعي -6-3
عمليـــــة اإلحســـــاف بالصـــــعَّبات واملإـــــمالت والنغـــــرات ك املعلَّمـــــات، والعةامـــــر املفاـــــَّدة، والايـــــام   

رمبـا  عـديل ا بالتخميةات  و وضع الفرو  فيما يتعلع هبـيه الةـَّاقئ، وارتبـار بـيه التخميةـات والفـرو  و 
ويعــرف عجرا يــاع بدللــة الدرجــة المليــة الــ  (. Torrance,1993)وععــادة ارتباربــا، والتَّمــش عا الةتــا ت 

، وبــي حامــش (منــَّذج  )للتفمــل اإلبــداعي بصــَّر ه الإــملية (  ــَّرانس)حيصــش علي ــا الطالــم علــى ارتبــار 
 .مجع درجات  م ارات الطالقة واملرونة واألمالة 

 (:Instructional Program) ج التعليميالربناة -6-4
بــَّ ومَّعــة مــن األســاليم واألنإــطة الــ  يســتخدم ا املعلــ   دارــش مةهَّمــة   عليميــة حمــددة  لتحايــع 

(. 0222زيتَّن، )بدف  عليمي ضمن سلسلة من اإلجراءات والتطبياات التعليمية ووفع  ساليم لسيما 
اســرتا ي يات منــَّذج حــش املإــمالت اإلبــداعي، مــن حيــث  وفــع عــد   ويعــرف عجرا يــاع بأنــه الربنــامت الــيي 

 .م والتةهي ، وعدد األلسات والزمنععداد املَّاد، و ةهي  األلسات و طبيا ا، و رياة التدري
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 :(Fluency) الطالق  -6-5
عةد الست ابة ملنل معس ك فرتة  األفمار و عين الادرة على  َّليد  كرب عدد  من من الست ابات  و

ية حمددة، و تضمن استدعاء و يكر رربات مت  علم ا سابااع، و نش األانم الممي ك التفمل اإلبداعي  زمة
( Torrance,1993 .) و عرف عجرا ياع بدللة الدرجة ال  حيصـش علي ـا الطالـم مـن ومـَّع السـت ابات

 .تبار املةتمية مل ارة الطالقة ك األنإطة الفرعية النالثة ال  يتمَّن مة ا الر
 :(Flexibility) املرون  -6-6

و إــل عا الاــدرة علــى عنتــاج  فمــار متةَّعــة ليســ  مــن نــَّع األفمــار املتَّقعــة، و َّجيــه  و حتَّيــش  رياــة 
، )التفمـــل وفـــع  غـــل املَّقـــف، واملرونـــة بـــي عمـــس األمـــَّد الـــيبين  و عـــرف لغـــر  بـــيه (. 0228جـــرون  

لم وفع عدد الفئات ال   َّزع  علي ـا السـت ابات املةتميـة الدراسة بدللة الدرجة ال  حيصش علي ا الطا
 .مل ارة املرونة ك األنإطة الفرعية النالثة ال  يتمَّن مة ا الرتبار 

 (:Originality) األصال  -6-7
 عــين األــدة والتفــرد، وبــي  كنــر اخلصــا ئ ار با ــاع باإلبــداع والتفمــل اإلبــداعي ألهنــا  إــل عا قيمــة   

و عـــرف عجرا يـــاع بدللـــة الدرجـــة الـــ  (. 0228جـــروان، )لـــ  ياـــدم ا الطالـــم، ونَّعيت ـــا وجـــد ا األفمـــار ا
حيصش علي ا الطالم حمسَّبة بعدد الست ابات املتفردة املةتمية مل ارة األمالة  ك األنإـطة الفرعيـة النالثـة 

 .بات مجيع املفحَّمس بس است ا( ٪0)ال  يتمَّن مة ا الرتبار، وال  ل   زيد نسبة شيَّع ا عن 
 :حممدات المراس  -7

 اتصــر الدراســـة  علــى الطلبـــة املَّبــَّبس ذوي مـــعَّبات الــتعل  ك الصـــفَّف الرابــع واخلـــامس والســـادف 
/ 0222للعـام الدراسـي   انك مةطاـة عمـ امةاألساسي، امللتحاس بغرف املصادر باملدارف احلمَّمية واخل

و تحــدد (. الطبعــة النالنــة)كنر علــى مايــاف وكســلر للــيكاء فــأ 110، والــيين كانــ  نســبة ذكــا    0222
 .ة سَّاء  دوات الاياف  و الربنامتالةتا ت باألدوات املستخدمة ك بيه الدراس

 :ةتغريات المراس  -8

 .CPSبرنامت  عليمي قا   على منَّذج حش املإملة اإلبداعي  :ةتغري ةستدقل -8-1
 .نسبة اليكاء: ةتغري ةعمل -8-2
متَّســأ  داء  فــراد عيةــة الدراســة علــى ارتبــار  ــَّرانس للتفمــل اإلبــداعي : غري التتتاب املتتت -8-3

 (.الطالقة، املرونة، األمالة)وم ارا ه النالت 
 :اإلطار النظري والمراسات السابدق  -9

شـــ دت العاـــَّد األرـــلة ازديـــاداع واضـــحاع ك ابتمـــام البـــاحنس واملـــربس و علمـــاء الـــةفس والرتبيـــة بدراســـة 
داع واملبدعس، فل  يإ د  اريخ البإرية حابة من الزمن حتدت في ا المنـل مـن البـاحنس واملفمـرين عـن اإلب
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ك حيا ـه اليَّميـة   اناحلاجة عا املبدعس  كما بَّ ك بيا العصر، فاملإمالت العديدة ال  يَّاج  ا اإلنس
املإـمالت الـ   َّاج  ـا، ومـا يرافـع والجتماعية والقتصـادية وغلبـا، ومـا  عانيـه الـدول مـن ازديـاد ح ـ  

يإــعر ان مــا  لفــه اإلنســان، جعلــ  اإلنســذلـك مــن نإــَّء مإــمالت جديــدة عتلــف ك نَّع ــا وح م ـا ع
الــ   ــأو الــَّل جديــدة وغــل مألَّفــة،  ةاســم بــيه  –مــن يتلــف الإــرا    -باحلاجــة عا العاــَّل املبدعــة 

 (. 0220قطامي، وعدف،  َّ ، ) املإمالت األديدة، وال  مل يألف ا الةاف 
 :ةفهوم حل املشكالت اإلبماعي -9-1

 عـــد  عمليـــة حـــش املإـــمالت  كنـــر  شـــمال الســـلَّة اإلنســـا   عايـــداع و  يـــة، ألن   املإـــملة عبـــارة عـــن 
د  مَّقــف مــعم  و عــا ع ياــف  مــام الفــرد ك حتايــع بــدف معــس، و نــل حالــة مــن عــدم التــَّازن املعــرك لــ

تعل  يسعى مبا لديه من معرفة ملَّاج ة بيا املَّقف  و العا ع والتغلم عليه للَّمَّل امل  املتعل ، وبالتايل فأن  
وقد ار بط  عسرتاجتية حش املإمالت باسـ  جـَّن ديـَّي، الـيي (. 0220عبد السالم، )عا حالة التَّازن 

نـَّع مـن  نـَّاع عر ف املإملة بأهنا مَّقف حمل ينل الإك وعدم الياس، وير  جانييه  ن   حش املإـملة بـَّ 
الـــــتعل  ضـــــمن بةيـــــة برميـــــة مـــــن لانيـــــة  نـــــَّاع، ويمـــــَّن في ـــــا حـــــش املإـــــملة  رقـــــى  نـــــَّاع الـــــتعل  النمانيـــــة 

 (.0222قطامي،)
و عـــد  رياـــة حـــش املإـــمالت مـــن الطرا ـــع الفاعلـــة ك التـــدريس الـــ   ســـاعد الطلبـــة علـــى ع ـــاد احللـــَّل 

ا  هنا  زود الطلبة بإ ار عمش مةه  لتحليش بأنفس   من رالل البحث والتةايم، والتساؤل والت ريم، كم
(. 0222سـعادة، ) فمارب  ك مَّاقـف غـل  اليديـة، و عـَّدب  علـى مَّاج ـة املإـمالت واملَّاقـف بدافعيـة 

و يــز علمــاء الــةفس بــس عســرتاجتيتس حلــش املإــمالت،  تمنــش األوا ك حــش املإــمالت باألســلَّب العــادي 
باملإملة، وحتديدبا، ومـياغت ا، ومجـع البيانـات واملعلَّمـات املتصـلة  ال   تضمن الإعَّر( املدرش العلمي)

و مـــَّن املإـــملة بةـــا حمـــدودة . هبـــا، وفـــر  الفـــرو  احملتملـــة وارتبـــار مـــحة الفـــرو ، والَّمـــَّل عا احلـــش
وواضحة، ويت  الَّمَّل عا حل ا بطرا ع متعـارف علي ـا، وبـي  قـرب عا  سـلَّب الفـرد ك التفمـل بطرياـة 

، وبي حتتاج عا درجة عالية (CPS)اإلسرتاجتية النانية ف ي عسرتاجتية حش املإمالت اإلبداعي   ما. علمية
مـــن احلساســـية ك حتديـــد املإـــملة، واســـتةباهت العالقـــات واألفمـــار الضـــرورية للَّمـــَّل عا الةتـــا ت اإلبداعيـــة 

 (.0220المةا ، )
ى  ســاف نهريتــه ك البةــاء العالــي منَّذجــاع مبســطاع حلــش املإــمالت علــ   Guilfordوقــدم جليفــَّرد  -

 ن   منَّذجه ( 0228) ان  لع عليه منَّذج البةاء العالي حلش املإمالت، وير  جليفَّرد املإار اليه ك جرو 
مــار والبحــث عــن بــدا ش للحــش ك يــزون ففمــل البــداعي ك مرحلــة  َّليــد األحلــش املإــمالت يســتَّعم الت

يتلف املراحش دوراع ك التفمل البداعي الـيي يتطلـم  الـيئ البـدا ش كما  ن   لعملية التاَّ  ك . الياكرة
من  جش الَّمَّل عا فمرة  ميلة  و حـش جديـد، غـل  ن  مف ـَّم حـش املإـمالت  كنـر ا سـاعاع و ـَّلع مـن 
التفمل البداعي مع  ن   كـالع مة مـا يسـ   ك الَّمـَّل اا هنايـة ناجحـة عـن  ريـع حـش املإـملة، و لـيس 

وخيلـئ .. الَّمَّل اا حلَّل املإمالت دون رطَّات  و نإا ات  فملية عبداعية بإمش  و بآرر  مةاع 
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جلفَّرد اا الستةتاج بأن   حش املإمالت قد يإتمش على مجيع  نَّاع عمليات البةاء العالي بيةما ياتصـر 
يتضــمن احملتَّيـــات  التفمــل البــداعي علــى بعضـــ ا، و ن  كــالع مــن حـــش املإــمالت  والتفمــل البـــداعي قــد

 .علَّما ية للبةاء العاليامل
اا  ن  التفمــل البــداعي نإــاهت عالــي مركــم وبــادف  َّج ــه رغبــة قَّيــة (  0228)  انويإــل جــرو  -

ك البحـــث  عــــن حلــــَّل  و التَّمــــش عا نــــَّا ت  مــــيلة مل  مــــن معروفــــة ســــابااع، ويتميــــز التفمــــل البــــداعي 
. ةامر معرفية وانفعالية و رالقية متدارلة  إمش حالة ذبةية فريدةبالإمَّلية والتعايد، ألنه يةطَّي على ع

عنتاج  فمار جديدة حلش مإملة ما، وومَّعة من الادرات ال   اَّد : نهو من  َّضي  التفمل البداعي بأ
يـــات التخيـــش املــتعل  عا عمليـــة عنتـــاج األفمــار حلـــش املإـــملة بإــمش جديـــد، ونإـــاهت عالــي يتمنـــش ك عمل

 :ه الإامش  يتضمن امل ارات اآل يةوعليه فأن   التفمل اإلبداعي مبف َّم .ر والكتإافوالستبصا
 عين الادرة على عنتـاج  فمـار متعـددة ملإـمالت، و سـاؤلت غـل حمـددة، : ( Fluency)اسوفيا  -

 .و تضمن األانم الممي من التفمل اإلبداعي
الف األفمـــار الـــ  يـــأو هبـــا الفـــرد، و تضـــمن وياصـــد هبـــا  ةـــَّع  و ارـــت: ( Flexibility)اسرم ادددا  -

 .األانم الةَّعي من التفمل اإلبداعي 
وياصـــد هبـــا الت ديـــد  و النفـــراد باألفمـــار،  ي يـــأو الفـــرد بأفمـــار :  (Originality)األ دددمسا  -

 .جديدة بالةسبة ألفمار زمال ه 
 لفأفمــــار املعطــــاة و عــــين الاــــدرة علــــى عضــــافة  فامــــيش ذات معــــى (:Elaboration)اسر م ددددت   -

وبــي الاــدرة علــى اكتإــاف املإــمالت (: Sensitivity to Problems)اس  ملددتا سسرشدد في .
 .واملصاعم واكتإاف الةائ باملعلَّمات 

احلــش اإلبــداعي للمإــمالت بأنــه عمليــة  فمــل مركبــة،  تضــمن اســتخدام معهــ    انعــر ف جــرو  كمــا -
فع رطَّات مةطاية متعاقبة ومة  ية حمـددة هبـدف التَّمـش اا م ارات التفمل البداعي والتفمل الةاقد و 

 (.0228  انجرو ) فضش احللَّل، واخلروج من مأز ،  و وضع مالع باجتاه بدف مطلَّب او مرغَّب 
ويتميــز منــَّذج حــش املإــمالت اإلبــداعي عــن احلــش العتيــادي للمإــمالت بــأن   نــا ت الوا  نــش قفــزة  

َّ  كنــر جــدة مــن نــا ت  ســلَّب حــش املإــمالت العتيــادي، كمــا  ن   منــَّذج كبـلة بــس الَّاقــع واملــأمَّل، وبــ
، ويإـــمش دافعـــاع (الطلبـــة) حـــش املإـــملة اإلبـــداعي يعمـــش كمحـــرة للتخيـــش  و التصـــَّر املـــرن لـــد  املتعلمـــس

ويتضــمن . لالســتمرار ك العمــش إلهنــاء امل مــة املطلَّبــة، علــى الــرغ  مــن وجــَّد احتماليــة للفإــش ك البدايــة
والتفمـل التاـار ، وكـيلك ( املتإـعم)حش املإمالت اإلبداعي استخدام كـش مـن التفمـل التباعـديمنَّذج 

بـداعي الطلبـة فأن   عر  املإملة قد يتغل إلظ ـار احلـش مبةطايـة مةاسـبة، ويـزود منـَّذج حـش املإـمالت اإل
ا  من املتعلمس مـن لمنل من املإمالت ال   من  ن    أري  كنر من حش واحد،  بف   عميع بَّجَّد ا
 .عبداعاع  استةباهت  فمار  كنر

  يمن ك واقع األمر  قدم مل ن   اإلبداع ك حش املإمالت ال   عرت  األفراد ليس باملدرش األديد  ن  
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مــن املــدرش العلمــي، حيــث ار ــبأ اســتخدامه لــد  األفــراد بتَّظيــف احلــدف والبدي ــة، عل  ن    أكيــده مــن 
 ــاز كبــل  للــيين يةيــدون اســتخدام امل ــارات العاليــة املتةَّعــة ك حــش املإــمالت، حيــث جديــد بــَّ مبنابــة ع

(. 1888بي ـــان،)مـــار يةهـــر عا املـــدرش اإلبـــداعي باعتبـــاره  حـــد املـــدارش الر يســـة ك حـــش املإـــمالت
بتمـام ويعتاد المنل من الباحنس  ن   دراسـة اإلبـداع وربطـه اـش املإـمالت مـن  بـرز الاضـايا الـ  جتـيب ا

، وذلـك عا ـد عا  ن   دراسـة (Fields, 2004؛ 1880عبـد احلميـد، )الباحنس والرتبَّيس على حد سَّاء 
اإلبـــداع بالةســـبة لفأفـــراد  ـــَّفر  ـــ  الفرمـــة للتعامـــش مـــع املإـــمالت الـــ   ـــَّاج    بطرا ـــع جديـــدة وفاعلـــة 

لفرد فرمـة  مـَّين هنـت شخصـي ومةت ة، ويعد  َّظيف اإلبداع ك حش املإمالت من امل ارات ال   تي  ل
راص به، يساعده على التميف مـع التغـلات املتسـارعة ك وتمعـه، والَّمـَّل عا حلـَّل للمإـمالت الـ  

التعل  والتعامش مع متطلبات احلياة، ياة عبداعية  هنت متفرد من  جش  عرتضه، كما  ن   حش املإمالت بطر 
ولســيما  َن عمليــة حــش املإــمالت . عالقــات بــس الطلبــةوبــَّ منــَّذج لالكتإــاف العلمــي، ومنــَّذج لتةميــة ال

و مـن الاـَّل بـأن   التـدريس مـن . عبداعياع عملية  من  دريس ا للطلبة، و طبيا ا ك حماور ومَّاقف جديدة
رـالل منــَّذج حــش املإـمالت اإلبــداعي يــةدي عا الةمـَّ اإلدراكــي والنفعــايل والجتمـاعي علــى حــد ســَّاء 

(Lavonen, Meisalo, & Lattu, 2001). 
ف الفـرص املتاحـة واإلفـادة مة ـا ومَّاج ـة عن  حش املإمالت عبداعياع  من الفراد و األماعات من  عـر  

التحديات والتغلم على الصعَّبات، ويسـتخدم هبـا التفمـل اإلبـداعي والتفمـل الةاقـد ألن حـش املإـمالت 
  نفأن   التفمل البداعي والتفمل الةاقد يتمـامال  وليا .بمفاءة يتطلم التفمل التباعدي والتفمل التاار 

جديـدة  اع ك منَّذج حش املإملة اإلبداعي، حيث  ن  التفمل اإلبداعي يةصم على  َّليد عالقات ذات مع
ومفيـــدة، ومـــن رـــالل بـــيا التفمـــل  ـــدرة الف ـــَّات والتحـــديات و املصـــاعم ويـــت  التفمـــل ك احتمـــالت 

 (.0221،عبادة)متةَّعة وغل عادية 
 ثةـــاء التفمـــل الةاقـــد ك ، بـــاو طَّير   ـــاو اَّ بـــيه البـــدا ش  مـــا التفمـــل الةاقـــد فأنـــه يةصـــم علـــى حتليـــش 

 ســتعر  األفمــار ويــت  ارتيــار  حــد  الحتمــالت ودعم ــا، وياــارن بــس البــدا ش املختلفــة، و ةــتت وحتســن 
عديـد  مـن األفمـار ل يسـاعد وحـده البدا ش من  جش التَّمش عا حم  ما م وقرار ذي فعالية، فتَّليـد ال

على حش املإملة وكيلك حتليش  و اَّ  عـدد حمـدد مـن اآلراء ل يتـي  لـك  فضـش الفـرص ك الَّمـَّل حلـش 
 ( .0222األعسر، )وليلك يمَّن التمامش بس التفمل البداعي والةاقد بَّ األسلَّب األمنش  –مةاسم 

الطلبــة ك الَّمــَّل عا حلــَّل مــن رــالل املعاألــة  ن   منــَّذج حــش املإــمالت اإلبــداعي منــَّذج يســاعدع
املة  ية لعةامر املإملة، ويعطي   ومَّعة س لة من األدوات ال   ساعد ك  رمجة األبداف املةإَّدة من 

ســـةة ك املةسســـات العامـــة ولســـيما  (02)وقـــد اســـتخدم بـــيا الةمـــَّذج  ألكنـــر مـــن. رـــالل حـــش املإـــملة
آثــاراع ع ابيــة ك احليــاة والعمــش وعلــى األفــراد مــن يتلــف األعمــار، عذ  ظ ــرت الرتبَّيــة، وكــأن    ــيا الةمــَّذج 

بعــض الدراســات  اعــة بــيا املــدرش ك  ةميــة اإلبــداع و طــَّير شخصــية الفــرد، و ةميــة قدر ــه علــى مَّاج ــة 
ويســتةد منــَّذج حــش املإــمالت (. Treffinger, Isaksen, &Dorval, 2002)املإــمالت احليا يــة 
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الةهريــة املعرفيــة الــ   عتمــد علــى مفــابي  البةيــة املعرفيــة للفــرد، عذ  ــدف عا  طــَّير امل ــارات  اإلبــداعي عا
األكاد يــة والعاليـــة للمتعلمـــس، والبــى املعرفيـــة  ـــ  ك  ثةــاء قيـــام   بامل ـــام، و ــر  الةهريـــة املعرفيـــة  ن  حـــش 

ش مإـملة مـا يتــي  فرمـة  طـَّير و ةميــة املإـمالت يتضـمن معهـ  العمليــات املعرفيـة، و ن    ارسـة الفــرد حلـ
 .العمليات املعرفية

 :صعوبات التعلم املوهوبون ذوو -9-2

 د العديد مـن املـربس والبـاحنس وعلمـاء الـةفس مـعَّبة ك  ابـش واسـتيعاب بـيا املف ـَّم علـى األقـش ملـا 
علمــاء الــةفس،  ن   يةطــَّي عليــه مــن  ةــاقض يبــدو غــل مةطاــي، فاــد اســتار ك وعــي البــاحنس، واملــربس، و 

املَّبَّبس حيااَّن دا ماع درجات مر فعة على ارتبارات اليكاء، حيث يمَّن حمك املَّببة بةا بـَّ الـيكاء  و 
٪ من 12الادرة العالية العامة، كما  هن   ي املَّبَّبس حيااَّن درجات حتصيلية عالية  ضع   ضمن  على 

 مـا الفئـة الـ  جتمـع بـس املَّببـة  ومـعَّبة . اد يـة عمَّمـاع  قراهن  علـى الرتبـارات التحصـيلية وا ـالت األك
للخـرباء،  تعل مـعَّبات الـبـالغي  ي حتديـد املَّبـَّبس ذو التعل  ف ي  نش مإملة جتمـع التةـاقض، و تبلـَّر ك

والبــاحنس، واملمارســس، والرتبيــة اخلامــة، بســبم رامــية الســتبعاد املتبادلــة لفأنإــطة املر بطــة باخلصــا ئ 
املَّببة من ناحية ومعَّبات التعل  من ناحية  رر  على الرغ  من : املميزة لَّج ي حمك التحديد السلَّكية

 & Boodoo, Frontera,Bradly, Pitts) وجــَّد بــيه اخلصــا ئ ك نفــس الَّقــ  لــيات الفــرد
Wright,1989) 

ش عا  نه مل يَّاجه  ي مصطل  مإمالت لسيما بالتعريف من( Vaughn, 1989)وقد  شار فَّن  -
وبالةسبة للطلبـة الـيين  معـَّن بـس اخلامـتس السـتنةا يتس، املَّببـة ". معَّبة التعل "و" املَّببة"مصطلحي 

مل يتطـر  عا  امـةالتإـريع الـيي يعـرف الطلبـة ذوي الحتياجـات اخل ن  إعَّبة التعل ، ك وق  واحد، فـوم
واعتبارب   نلَّن . مف بةلء الطلبةوعةدما قام الرتبَّيَّن والباحنَّن بَّ . ومف بيه ا مَّعة بصفة رامة

ومَّعة فريدة، حتـدثَّا بإـمش عـام حـَّل الطلبـة الـيين يه ـرون قـَّة ك  حـد ا ـالت وضـعفاع ك وـال آرـر 
(Fall, & Nolan, 1993 ) وقـد قـدم اخلـرباء العـاملَّن .  و الـيين يه ـرون  بايةـاع بـس اإلممانـات واألداء

الـــ  حاولـــ   فســـل بـــيا املصـــطل  الـــتعل  ات الةهريـــة لصـــعَّبات د مـــن التعريفـــك وـــال الصـــعَّبات العديـــ
و ــدور بــيه التعريفــات حــَّل الفــرتا  بــأن   الفــرد ذا الصــعَّبة التعلميـــة (. 1889اخلطيــم، واحلديــدي، )

ةاسبة، وبيئة  سرية جيدة، ولمةه املعلى و تَّفر له فرص التعل   و  ع عادة مبستَّ  ذكاء حَّل املتَّسأ يتمت
 .يستطيع اكتساب امل ارات الدراسيةرغ  ذلك ل 

 Education فـال املعـاقس و ضـمةه قـانَّن تـه الل ةـة الستإـارية الَّ ةيـة لفأولعش التعريف اليي قدم

For Handicapped Children " " مـش 1820 لعـام /120/82رقـ "  ربيـة كـش األ فـال املعـاقس  ،
التعريفـات الـ  حاولـ   فسـل مـعَّبات الـتعل ،  ويلخئ  ب  الفمار والفرتاضات ال   اـَّم علي ـا مجيـع

ساســية كنــر مــن العمليــات الةفســية األ و  ك واحــدة  ويـةئ علــى   ن   مــعَّبة الــتعل  احملــددة  عــين اضــطراباع 
و احملمية، ال  قد  ت سـد ك قـدرة غـل ممتملـة علـى اإلمـغاء  و استخدام اللغة املمتَّبة   بالف   اخلامة 
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  دت  و الاـــراءة  و المتابـــة  و ع ـــاز حســـابات رياضـــية ويإـــمش بـــيا املصـــطل   حـــَّالع  و التفمـــل  و التحـــ
كاإلعاقــات اإلدراكيــة واإلمــابات الدماغيــة والاصــَّر الــَّظيفي الــدماغي الطفيــف ومــعَّبات اللغــة واحلبســة 

ــــة  ــــَّقفي)المالميــــة التطَّيري ــــة  (0222، ال ولاــــد   احــــ  معهــــ  بــــيه التعريفــــات فرمــــة األمــــع بــــس املَّبب
 ك واحدة  و  كنر من  امةدد حداع  على لليكاء العام  و الادرات اخلــــــــــــات التعل ، حيث مل حتـــــَّبومع

 .ا الت املختلفة
 Association For Childrenوعةدما قدم  رابطة األ فال والراشدين من ذوي معَّبات التعل  

and Adults with Learning Difficulties (1980 ) احتـَّ  بإـمش رـاص علـى عبـارة   عريفـاع
لـيي فـت  البـاب بإــمش والـيي حيـدت بطرياـة مصــاحبة مـع مـعَّبات الـتعل ، وا" الـيكاء املتَّسـأ والفـا ع"

وحتتـَّي بعـض التعريفـات الةهريـة علـى عشـارة . ا الطلبة املَّبَّبس من ذوي معَّبات الـتعل ع وسع للتعرف 
  يــة كبــلة ك حتديــد المنــل مــن  نكمف ــَّم و ارســة  ــنالعا التبــاين بــس الاــدرة العاليــة والتحصــيش، و ــا  

الطلبة املَّبَّبس اليين يعانَّن ك نفس الَّق  من معَّبات التعل ، وذلك على الرغ  من  ن  استخدام بيا 
 (. Lyon, 1989)لمنل من النتاادات اعا اد  عر  فالتباين والرتالف ك  عريف معَّبات التعل  

َّببــة علــى  هنــا درجــة عاليــة مــن الــيكاء العــام،  و درجــة عاليــة مــن الســتعداد ك وــال لاــد مت   عريــف امل
و ــا زاد مــن (. Renzulli, 1986)التفاعــش بــس الاــدرة العاليــة، والدافعيــة، واإلبــداع   كــاد ي معــس،  و

لسـيما و  معَّبة  عريف املَّببـة عـدم ال فـا  حـَّل مـا يعةيـه مف ـَّم الـيكاء، مـع ظ ـَّر العديـد مـن املـدارش
 & ,Sternberg)بالايـــاف الةفســـي والةمـــَّ ومعاألـــة املعلَّمـــات والـــ  قـــدم  وج ـــات نهـــر يتلفـــة 

Davidson, 1986)لـتعل   كنـر ريفـات  مييـف الطالـم مـع مـعَّبات ا، حيـث حاولـ  بعـض بـيه التع
ت عــن الــيكاءا( Gardner, 1983)ن   مف ــَّم جــاردنر إوعلــى ســبيش املنــال، فــ .مــن التعريفــات األرــر 

يصــاحم ذلــك بالضــرورة قــدرات   ة عاليــة ك  حــد ا ــالت دون  ناملتعــددة يفــرت  عظ ــار الإــخئ قــدر 
الـتعل  مـن رـالل اقرتاحـه  ن   لهـابرة مـعَّبات  قَّيـاع  قدم  فسـلاع فاد  عالية ك كش ا الت األرر ، وهبيا 

واملَّزعة على  جزاء الدماغ املختلفة، و ن    و الادرات العالية املتعددة نَّاع من اليكاء   تلمَّن لانية األفراد 
و  لتعليميـة حتـدت عةـدما يصـاب األـزء بيه اليكاءات  ةمَّ بإمش متفاوت مـن فـرد لرـر، و ن  الصـعَّبة ا
و  ة الفــرد، ألســباب قــد  مــَّن دارليــة اخلاليــا العصــبية املســةولة عــن بــيا الــيكاء ك مرحلــة مــن مراحــش حيــا

و قصــَّر ك  داء ذلــك األــزء مــن   ماغيــة األرــر ،  ــا يةــتت عةــه ع ــز جــزاء الدرارجيــة، بيةمــا ل  تــأثر األ
و قدرة معيةة يمَّن ذلك  ش معَّبة  عليمية حمددة ك م ارة الدماغ فاأ، واليي يه ر للمعلمس على شم

عـن تعل  ك املةـا ع الدماغيـة املسـةولة  مـَّن اإلمـابة عةـد ذوي مـعَّبات الـمـا  عة ا، وغالبـاع  األزء مسةولع 
رــر  ســليمة و عمــش بمفــاءة قــد  مــَّن و ذكــاءا   األ ةمــا  مــَّن قــدرا   الاــدرات اللفهيــة  والرياضــية، بي

 .بتماربداع واإل ا اا مراحش متادمة ك سل  اإليصلَّا من رال عة، ومن املممن  نمر ف
ات املال مـة للتاـَّ  الـتعل  يفإـلَّن ك الَّفـاء باملتطلبـذو  مـعَّبات والَّاقع  ن  المنل من املَّبَّبس من 

امت املَّبَّبس، حلا  الطالب العاديس برب عا ع   ميلو املدرسي كما يةإده املدرسَّن، بسبم اجتاه املدرسس 
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كمــــا  ن  الطــــالب املَّبــــَّبس مــــن ذوي   .(Minner ,1990)مــــعَّبات الــــتعل   يدون الطــــالب مــــن ذو 
نـادراع مـا يةهـر و علي ا ك بعض املَّاقـف، و التغلم  تعل  اليين  مة    عَّيض بيه الصعَّبات معَّبات ال

بلية علي   على  هن  من ذوي الصعَّبات، ما مل  ه ر بالةسبة    معَّبات ملمَّسة، وبيا  عل    كنر قا
معَّبات التعل ، نادراع ما حيااَّن مستَّيات حتصـيلية  و  ين   املَّبَّبس ذو إومن جانم  رر ف.  لالستبعاد

يهلــَّن مســتبعدين مــن عــداد املَّبــَّبس  و املتفــَّقس، ولســيما اذا كــأن   حمــك   كاد يــة مر فعــة، ولــيا فــإهن 
 جـــر لـــتعل   بس مـــن ذوي مـــعَّبات ا ن   غالبيـــة الطلبـــة املَّبـــَّ . التحديـــد واحلمـــ  بـــَّ التفـــَّ  التحصـــيلي
 : صةيف   عا ثالت ومَّعات فرعية، بي

  مَّبَّبـَّن والـيين يه ـرون ك  ض  الطلبـة الـيين مت حتديـدب  علـى  هنـ :اجملموع  األوىل -9-2-1
الطلبـة الــيين مـن بـةلء الطلبـة يعتــربون غالبـاع مـن املة ـزين املاصــرين  ي . نفـس الَّقـ  مـعَّبات ك الــتعل 

ياـــش حتصـــيل   عـــن عممانيـــا   واســـتعدادا  ، ورمبـــا يةســـم بـــيا الع ـــز ك التحصـــيش عا ضـــعف مف ـــَّم 
ول يـت  . ,Rosenblum, 1989    &(Waldron, Saphier)الـيات،  و ناـئ الدافعيـة،  و المسـش 

وعةــدما . عــادة مالحهــة مــعَّبات الــتعل  الــ  يعــا  مة ــا بــةلء الطلبــة علــى مــدار حيــا   التعليميــة  اريبــاع 
 ؛  Silverman, 1989) ـــزداد حتـــديات املدرســـة،  ـــزداد الصـــعَّبات األكاد يـــة الـــ  يَّاج َّهنـــا  

Whitmore, 1980. ) 
الـتعل  عا الدرجــة ة الـيين  ـزداد عةـدب  حــدة مـعَّبات  ضـ   الطلبــ: يتت اجملموعتت  النان -9-2-2

الــ  يــت  عةــدبا حتديــدب  علــى  هنــ  يعــانَّن مــن مــعَّبات الــتعل ، لمــن مل يســبع  بــداع التعــرف عا قــدرا   
 وكــن مــن املفــرت   ن   بــيه ا مَّعــة رمبــا  مــَّن كبــلة،  كــرب  ــا يعتاــد المنــل مــن. الســتنةا ية  و  َّجي  ــا

وبســـبم بـــيا التاـــَّ  .  ن  باـــاء عممانـــا   مغمـــَّرة وغـــل معروفـــة  ل يرجـــع  عا الربنـــامت التعليمـــي. الةـــاف
فمن الةادر اإلشارة علي   " برنامت املَّبَّبس"املةخفض  و التحديد  غل املرن ورؤية التَّقعات التحصيلية ك 

 (.Baum,1984)على  هن  مَّبَّبَّن و اد  اخلدمات    على بيا األساف 
بـي  كـرب ا مَّعـات احملرومـة مـن اخلدمـة ألهنـا ومَّعـة الطلبـة الـيين  :اجملموع  النالنت   -9-2-3

حت م قدرا   ومَّا ن ع زب  بعض ا بعضاع، بـةلء الطلبـة  لسـَّن ك ح ـرات الدراسـة العامـة، حيرمـَّن 
ويةهر علي   على  هن   تلمَّن من اخلدمات ال   ادم للطلبة املَّبَّبس اليين يعانَّن من معَّبات التعل ، 

وألن   بــةلء الطلبــة يةالــَّن مــن مــف عا آرــر فــال يةهــر علــي   علــى  هنــ  . مســتَّ  متَّســأ مــن الاــدرات
يَّاج ــَّن مإــمالت معيةــة  و لــدي   حاجــات رامــة، كمــا  هنــ  ل حيتلــَّن  ولَّيــة بالةســبة للمــدارف فيمــا 

ةلء الطلبــة يبــدون وكــأهن  يــةدون بطرياــة جيــدة، عل  هنــ   وعلــى الــرغ  مــن  ن   بــ. يتعلــع بامليزانيــة واإلنفــا 
وبســبم ازديــاد متطلبــات العمــش املدرســي ك األعــَّام . يــةدون بأقــش  ــا  ســم  بــه عممانــا   واســتعدادا  

األرـــلة، وعـــدم حصـــَّ   علـــى املســـاعدة الـــ  حيتاجَّهنـــا ملعادلـــة الاصـــَّر الـــيي يعـــانَّن مةـــه،  ـــزداد عـــادة 
ال   ـَّاج    عا الدرجـة الـ  يإـتبه عةـدبا اـدوت الع ـز التعليمـي، ولمـن نـادراع " يةالصعَّبات األكاد "

 . ما يت  التعرف عا عممانا   واستعدادا   احلاياية
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 هنفســ دت حمــاولت ومــف الطلبــة مــن ذوي مــعَّبات الــتعل  والــيين  تلمــَّن ك الَّقــ ــــــــــــد اعتمـــــــلا 
يه ـــــروا قـــــدره عاليـــــة ك الايـــــادة  و الفةـــــَّن لمـــــن لـــــيس ك ا ـــــالت   رصـــــا ئ املَّببـــــة، بـــــأهن   مـــــن  ن  

 ن   بــةلء الطــالب يبـــدون المنــل مـــن . األكاد يــة، ويطلــع علـــي   مَّبــَّبس و اــدم  ـــ  اخلــدمات الالزمـــة
مهــــابر الــــَّعي بأمنــــاهت الصــــعَّبات لــــدي  ، واملإــــمالت املرت بــــة علي ــــا، والــــ   ــــةثر ســــلباع علــــى مســــتَّاب  

، ويةزعَّن عا  عمي  شعَّرب  بالفإش األكاد ي ك يتلف ا الت،  ا يَّلد لدي   شـعَّراع عامـاع األكاد ي
 .بضعف المفاءة اليا ية األكاد ية

مــن الطــالب مــن ذوي مــعَّبات الــتعل  لــدي    ٪22عا  ن   ( Baum, 1985)وقــد  َّمــل  بــَّم 
تاــَّ  غــل املال ــ  لاــدرا  ،  و  طبيــع ارتبــارات قــدرات عاليــة عاليــة،  ــةبل   للتفــَّ ، و ن   التاــدير  و ال

اليكاء  و الادرات العالية احملبطة  اـَّد عا  اـدير عممانـات وقـدرات بـةلء الطـالب بأقـش  ـا بـي عليـه ك 
الَّاقـــع، ويهـــش بـــةلء الطـــالب ك عـــداد ذوي مـــعَّبات الـــتعل ، ويعـــاملَّن ك بـــيا اإل ـــار، و ـــدر ياع عبـــَّ 

. يـتالئ عحساسـ   بـيلك، ويصـبحَّن  سـر   ـيا التاـَّ  الاامـر  و غـل املال ـ لدي   جَّانـم التفـَّ ، و 
وحيــث  تبــادل جَّانــم . مــن ا تمــع ذوي مــعَّبات الــتعل  بــ  مــن املَّبــَّبس٪10وياــدر   ن    كنــر مــن 

املَّببة و مناهت معَّبات التعل ،  مس كالع مة ا األرر ، ويصب  بةلء رارج نطا  اإلفادة مـن اخلـدمات 
وحيـــث  ن  املدرســـس يعتاـــدون  ن   املَّبـــَّبس حيااـــَّن ا ـــازات .يـــة واإلرشـــادية الـــ   اـــدم لمـــش مـــة  الرتبَّ 

لـتعل  يغلـم علـي   الطـالب ذوي مـعَّبات او ن   ،   حتصـيلي ك مجيـع وـالت التحصـيش كاد ية  و  فَّ 
ن الطالب ك ظش بيا الت ية  ن  يمَّنَّا من ذوي اليكاء املتَّسأ  و العادي، فأن   التعرف عا بيه الفئة م

 & Suter)كمــا يــر  ســَّ ر وولــف (. yewchuck,1983)العالـي للمدرســيس يصــب  مإــملة  ربَّيــة 

Wolf, 1987  ) ن   املإــملة الر يســة الــ   َّاجــه املَّبــَّبس ذوي مــعَّبات الــتعل ، بــي مإــملة التعــرف 
حــىت دارــش وتمــع العــاديس حيــث علــي   دارــش كــش مــن وتمــع املَّبــَّبس ووتمــع ذوي مــعَّبات الــتعل ، و 

 تبادل جَّانم املَّببة و مناهت معَّبات التعل   مس كالع مة ا لفأرر ، ويصب  بةلء رارج نطا  اإلفادة 
 .مة  من اخلدمات الرتبَّية واإلرشادية ال   ادم لمش 

الــــتعل  يتطلــــم  دلــــة علــــى وجــــَّد حتصــــيش دون مســــتَّ  املســــ  الــــيي يســــت دف حتديــــد مــــعَّبات ن  ع
الــتعل  الــ   ــَّاج    نــادراع مــا بــَّن والاــادرون علــى  عــَّيض مإــمالت والطلبــة املَّبَّ . تعداد  و الاــدرةالســ

 الطلبــــة الــــيين يلفتــــَّن األنهــــار عل عذا  ظ ــــروا مإــــمالت ســــلَّكية، وك نفــــس الَّقــــ ، ل  ــــت  اإلشــــارة عا
. الع مر فعـاع بإـمش دا ـ ، وذلـك ألهنـ  نـادراع مـا يه ـرون حتصـيمَّبـَّبس لتعل  على  هن يَّاج َّن معَّبات ا

بسـبم حــدة وعلـى الـرغ  مـن  ن   الاليـش مـة   بـ  الـيين يتـأبلَّن للحصـَّل علـى رـدمات  ربَّيـة لسـيما 
لتعل  ال   ـَّاج   ، والـبعض اآلرـر مـة   سـَّف يتـأبلَّن للحصـَّل علـى رـدمات معَّبات ومإمالت ا

، فـأن  معهـ  الطلبـة (Baum, Owen, & Dixon, 1991)املَّبَّبس بسبم نَّع  و مسـتَّ  ذكـا   ،  
ات متعددة جتمع بس لتعل  نادراع ما يت   أبيل   للحصَّل على ردمَّبَّبس اليين يعانَّن من معَّبات اامل

 . كنر من وج ة
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لــــتعل  لحلــــا  الطــــالب ذوي مــــعَّبات ا  ن  املدرســــس  قــــش مــــيالع ( Minner,1990) وقــــد وجــــد مةــــر
  املدرســــَّن مــــع املَّبــــَّبس ذوي اإلعاقــــات األســــمية لمــــة   يتســــام عذ، ة املَّبــــَّبساملَّبَّبـــَّن بــــربامت رعايــــ

ن   الطلبـة املَّبـَّبس ذوي مـعَّبات إوعليـه فـ. َّبس ذوي مـعَّبات الـتعل ليتساحمَّن  و يتعا فَّن مـع املَّبـ
التعل  ل  دون  ي نَّع من الرعاية  و التادير،  و اخلدمات الةفسـية والرتبَّيـة املال مـة،  ألن   الرتكيـز علـى 

وعلــى ذلــك . دي   مــن مــعَّبات يســتبعد البتمــام بــالتعرف عا قــدرا   املعرفيــة غــل العاديــة وجتابل ــامــا لــ
فمن غل املتَّقع  ن    د عحنرافاع  بس اإلممانات األكاد يـة  ـةلء الطـالب و دا  ـ  الفعلـي دارـش الفصـَّل 

لــتعل   مــة   بات اذوي مــعَّ  ، كمــا  ن   بعــض الطلبــةWhitmore & Maker, 1985)) املدرســية
استخدام مسـتَّ  عـالم مـن املفـردات اللغَّيـة،  و الَّحـدات املعرفيـة شـف ياع،  و مـن رـالل احلـديث، لمـة   

 ن    بــةلء الطلبــة غالبــاع مــا يســتخدمَّن مــَّببت    ك . يفتاــرون عا التعبــل عــن ذوا ــ  مــن رــالل المتابــة
املَّببـة، ) مـس كـالع مـن وج ـي احلالـة السـتنةا ية  حماولة عرفاء  و  اةيع الصـعَّبات لـدي  ، وبـيه  سـبم

فتبــدو الصــعَّبة . ، ايــث ل يتــا  ألي مة مــا التعبــل عــن نفســ ا مـن رــالل يتلــف مــَّر التعبــل(والصـعَّبة
 قش ظ َّراع بسبم  َّحد  و  مي ف الطالم عالياع مع ا،  و استخدامه ليكا ه ك  ـييم ظ َّربـا  و عرفـاء 

ذا الصعَّبة يماف  للَّمَّل عا متَّسأ  قرانه حىت يستبعد من فئة املَّبـَّبس وذوي  ن   املَّبَّب . مهابربا
 . لتعل  من ناحية  رر من ناحية، ومعَّبات ا معَّبات التعل ، بسبم عدم انطبا  حمددات املَّببة عليه

يميــة، و رــلاع جتــدر اإلشــارة عا  ن   عــدداع مــن العلمــاء واملإــابل الــيين كــانَّا يعــانَّن مــن مــعَّبات  عل
 بدعَّا ك والت متعـددة عمسـ  قـدرات عاليـة مـن البـداع والتفـَّ  منـش   ديسـَّن وايةإـتاين ودافةإـي، 
وول  ديز  يرتع العاب ديز ، وكَّشةت جرا  الدماغ المريمي، وجرابام بيـش يـرتع ا ـا ف، وغـلب  مـن 

اا وجـَّد مَّابـم ( , Armstrong 1987)وقـد  شـار  رمسـرتونت (. 0222الـَّقفي،) املإـابل والعلمـاء 
لـتعل   نلــ  ك الرسـ  واملَّســياى والرياضـة والــرقئ، متعـددة لــد  الطلبـة ذوي مــعَّبات ا وقـدرات ابداعيــة

، كيلك  ظ روا قدرة عبداعية ك والت ةلييمية وك وال بروة احلاسبات اآلوك امل ارات والادرات امليمان
لسيما  ةاسم بيه و ضرورة ععطاء بةلء األفراد رعاية وعةاية ليس   اليدية، األمر اليي جعله يدعَّ اا 

الاـدرات وبالتـايل  ــَّفل نطـا   وســع للتعامـش مع ــ  وذلـك مـن رــالل عـدد مــن األسـاليم والســرتا ي يات 
 .   املتبعة ك  عليم   و اَّ 

املتفــرد علــى منيجــة  والَّاقــع  ن   نهامةــا التعليمــي بإيااعــه احلــايل، واملــدرالت الــ  ياــَّم علي ــا واعتمــاده
و ةمــيأ األســئلة وعجابا ــا، و رــيه التحصــيش األكــاد ي كمعيــار وحيــد وهنــا ي ك احلمــ  علــى مــد   فــَّ  
الطالم و يزه، من رالل ارتبارات  اف عةد  دىن املستَّيات املعرفية، قـد  سـ    ك  مـس كافـة جَّانـم 

نتإــار نســبة عاليــة مــن الطلبــة املَّبــَّبس ذوي الةإــاهت العالــي، وعغفــال اســتنار ا،  ــا  ر ــم عليــه شــيَّع وا
دون اللتفــات علــي   و اـــد   ي رعايــة وابتمــام يراعــى حـــالت   ، دارــش فصـــَّلةا املدرســيةمــعَّبات الــتعل  

 . الستنةا ية
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 :المراسات السابدق  ذات الصل  -11

 :المراسات العربي  -11-1

اعيـــة للمَّبـــَّبس مـــن ذوي مـــعَّبات عا معرفـــة الســـمات اإلبدالـــ  بـــدف  ( 0222)دراســـة حممـــد  -
الاراءة والمتابة من  لبة الصف الرابع البتـدا ي ك مةطاـة السـَّيس، و مَّنـ  عيةـة الدراسـة مـن ك التعل  

ا ثـــالت ومَّعـــات  لـــ  ا مَّعـــة األوا الطلبـــة مر فعـــي الـــيكاء ع البـــاع و البـــة، مت  اســـيم   ( 222)
،  مـــا ا مَّعـــة (122) فعـــي التفمـــل اإلبـــداعي وعـــددب  ، وضـــم   ا مَّعـــة النانيـــة مر (122) وعـــددب 

، وبعــد حتليــش نتــا ت الدراســة (122)النالنــة فضــم   الطلبــة مر فعــي الــيكاء والتفمــل اإلبــداعي  وعــددب  
 ظ رت  ن    ب  السمات ال  مجع  بس ا مَّعات النالت وال  حهي  مبستَّ  الدللة اإلحصا ية بي 

 ما عن السمات ال  انفردت هبا ومَّعة مر فعي التفمل اإلبداعي واليكاء فمان  ك . الستاالل واملباد ة
 .امل ارات اإلبداعية وبي  األمالة ،و املرونة، والطالقة 

 :المراسات األجنبي  -11-2

 إل مراجعة األدب الرتبَّي حَّل  علي  الطلبة املَّبَّبس ذوي مـعَّبات الـتعل  عا  ن   الدراسـات الـ  
ومـــن . مـــ  بـــأثر  ســـلَّب حـــش املإـــمالت اإلبـــداعي ك  ةميـــة م ـــارات التفمـــل اإلبـــداعي لـــدي   قليلـــةابت

ذوي  الدراســات املتعلاــة بةمــَّذج  حـــش املإــمالت اإلبــداعي وبــرامت  ةميـــة اإلبــداع لــد  الطلبــة املَّبـــَّبس
 :من اإل الع علي ا امعَّبات التعل ، وال   مة  

عا استاصاء  ثر برنامت عثرا ي للطلبة املَّبـَّبس مـن ذوي   فال  بد( Baum, 1988)دراسة بَّم  -
وضــع بــيا الربنــامت لياابـــش احتياجــا   اخلامــة،  و ضــمن مَّاقــف حيا يــة حتتـــاج عا  عذمــعَّبات الــتعل ، 

 ـــالب مـــن ( 2)و مَّنـــ  عيةـــة الدراســـة مـــن . حتفيـــز الطاقـــة اإلبداعيـــة و عزيـــز امل ـــارات الإخصـــية لـــدي  
، وامتـــدت فـــرتة  طبيـــع الربنـــامت  ســـعة شـــ َّر بَّاقـــع ســـاعتس ونصـــف ك األســـبَّع، الصـــف الرابـــع واخلـــامس

و ظ ـــرت نتـــا ت الدراســـة حتســـةاع ك  اـــدير الـــيات واإلنتاجيـــة اإلبداعيـــة لـــد   فـــراد الدراســـة باســـتنةاء  حـــد 
 . فرادبا
 عا استاصــاء  ثـر برنـامت عثرا ــي ك  ةميـة التفمــل( Olenchak, 1995)دراسـة  ولةإــاة   وبـدف -

 (129)اإلبداعي ومف َّم اليات لد  الطلبة املَّبَّبس ذوي مـعَّبات الـتعل ، و مَّنـ  عيةـة الدراسـة مـن 
لتعل  من الصفَّف الرابع و اخلامس والسادف ك ولية  مسـاف، ذوي معَّبات ا الب من املَّبَّبس من 

حنــَّ املدرســة وكــيلك و َّمــل  عا وجــَّد  ثــر ذي دللــة عحصــا ية الربنــامت اإلثرا ــي ك حتســس الجتابــات 
 .دالع عحصا ياع على حتسس  مستَّ  اإلنتاج اإلبداعي لدي   مف َّم اليات،  كما وجدت  ثراع 

مالحهـات املدرسـس للتفمـل اإلبـداعي لـد  "بعةـَّ ن   ( Lafrance, 1994)وك دراسـة لالفـرانس  -
مدرســاع مــن املــدارف ( 02)ع ، قامــ  الباحنــة بــإجراء ماــابالت فرديــة مــ"الطلبــة ذوي الحتياجــات اخلامــة

نداالبتدا يـة بَّليــة  نتـاريَّ ك ، وذلــك لتحديـد مــا عذا كـأن    ســلَّهب  ك  َّجيـه  لبــت   يتسـ  بالبتماريــة ك
املتفَّقَّن اليين ل يعـانَّن مـن مـعَّبات ك الـتعل ، واملتفَّقـَّن الـيين يعـانَّن مـن مـعَّبات ك : الطلبة ب )



 4102 –العدد األول -المجلد الثاني عشر . …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 11 

و شـارت الةتـا ت عا  ن   املعلمـس كـانَّا علـى (. ن من معَّبات ك الـتعل التعل ، وغل املتفَّقس اليين يعانَّ 
وعــي بالعديــد مـــن اخلصــا ئ الـــ  يتمتــع هبـــا بــةلء الطلبــة باإلضـــافة عا دوربــ  الفعـــال ك  ةميــة جَّانـــم 
ـــدي    شخصـــية الطالـــم كمـــش عـــن  ريـــع عدراة ناـــاهت الاـــَّة اإلبداعيـــة باإلضـــافة إلدراة ناـــاهت الضـــعف ل

 . اوالتعامش مع
ــــة   بــــدف(  Lafranace، 1995)لالفــــرانس وك دراســــة  رــــر   - عا عجــــراء ماارنــــة بــــس  داء الطلب

ـــتعل  علـــى م ـــارات التفمـــل والطلبـــة ذوي مـــعَّبات الـــتعل  والطلبـــة املَّبـــَّبس ذوي مـــعَّبات ا املَّبـــَّبس ل
وزعت ـا عا ثـالت   البـاع مـن  ربعـة قطاعـات مـن وليـة  نتـاريَّ ( 82)اإلبداعي، وقام  بارتيار عيةة  ل  

من  لبة الصفَّف اخلامس وحىت النامن،  راوح    عمارب  ما بس  (  الباع ك كش ومَّعة 22)ومَّعات  
ومــن ق . ســةه، ق قامــ  بتطبيــع  داة الدراســة وبــي ارتبــارات  ــَّرنس الإــملية للتفمــل اإلبــداعي 12و 8

 : رت الةتا ت ما يليللبيانات، و ظ( MANOVA)قام  بإجراء حتليش التباين املتعدد
 . بس ا مَّعات النالت ك األداء على م ارة األمالة اع عدم وجَّد  فرو  دالة عحصا ي -
 .ة احلدفلتعل   فضش من  داء ا مَّعتس األرريس فيما يتعلع مب ار  داء الطلبة ذوي معَّبات ا انك  -
 .عبل اإلبداعي فَّ  الطلبة املَّبَّبَّن على ا مَّعتس األرريس ك م ارة الت -
اء عةـــاوين عبداعيـــة للاصـــئ بةـــاة ضـــعف لـــد  الطلبـــة ذوي مـــعَّبات الـــتعل  ك م ـــارة ععطـــ انكـــ  -
 .املصَّرة
لــدي   ضــعف ك التعبــل  انبيةمــا كــ ن  لــد  الطلبــة ذوي مــعَّبات الــتعل  قــَّة ك التصــَّر الــدارلي،  -

 . احلركي من رالل الرس 
 :تعدقيب على المراسات السابدق  -11-3

 جريـ  دراسـات  ةاولـ  فاعليـة الـربامت ك حتسـس  داء الطلبـة  عذبداع بابتمام الباحنس، هي اإللاد ح
املَّبـــــَّبس ذوي مـــــعَّبات الـــــتعل   وقـــــد  شـــــارت نتـــــا ت الدراســـــات الـــــ   ـــــ  مراجعت ـــــا عا دور الـــــربامت 

ك  ةميـة (  Baum,1988,Whitmore,1980 Olenchak,1994, Lafrance,1995)املسـتخدمة 
اجية البداعية لد  الطلبة  املَّبَّبس ذوي مـعَّبات الـتعل ، و ةاولـ  دراسـة كـالع مـن لفـرانس وحممـد النت
(Lafrance,1995 0222، حممــد ؛ ) األَّانــم الســلَّكية والســمات الإخصــية اخلامــة  ــا بفئــة املَّبــَّبس

ملَّبـــَّبس ذوي ذوي الصــعَّبات،  مـــا فيمـــا يتعلـــع بالدراســـات الـــ   ةاولـــ  حـــش املإـــمالت البـــداعي مـــع ا
 .معَّبات التعل  ف ي نادرة  و معدومة مل يتسن  للباحنس اإل الع علي ا

أهنا  ةاول  اإلبداع والتدريم على م ارا ه عن  ريع بةاء بو لتاي الدراسة احلالية مع الدراسات الساباة 
م ارا ـه ك حـش   دريبية حتتَّي على مَّاقف  عمش على حتسس مستَّ   داء الطالم اإلبداعي و ةميـة برامت

ل بأهنا  َّرت برناواع  دريبياع لتةمية م ارات التفمل اإلبداعي من رال كما  يزت بيه الدراسة. إمالتامل
ن   بـيه إدافـه، وحمتـَّاه، ورطَّا ـه، وعليـه فـب جاء الربنامت واضحاع ك  عذ سلَّب حش املإمالت اإلبداعي 

 رتبَّية املتعلاة باألساليم اإلبداعية و طَّير م ارات الدراسة  أو ك سيا  التطَّر املةطاي للبحَّت ال



 العبادي. د –جروان . د. …….......................أثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجية الحل اإلبداعي للمشكالت 
 

 

 11 

 .عثراء قدرا   اإلبداعية المامةةفئة ماةعة ااجة عا البحث  و 
 :الطريدق  واإلجراءات -11

 :أفراد المراس  -11-1

 مت ارتيار  فراد الدراسة بطرياة قصديه بعد ال الع على ملفات الطلبة احملالس عا غرف مصادر ذوي 
ت الـتعل  ك مــدارف لسـيما وحمَّميـة ك مديةــة عمـان، وفـع املعــايل املتبعـة ك وزارة الرتبيـة والتعلــي  مـعَّبا

ك المإــــــف عــــــة  ، والــــــ   إــــــمش  طبيــــــع مايــــــاف وكســــــلر لــــــيكاء األ فــــــال، الةســــــخة النالنــــــة املعدلــــــة 
(WISCIIIR)اسـية ك اللغـة ، والرتبارات اإلدراكية السمعية والبصرية، وارتبار  إـخيئ امل ـارات األس

العربيـة والرياضـيات، وذلـك مـن قبـش يتصـس ك  إــخيئ الاـدرة العاليـة ومـعَّبات الـتعل  ك مركـزي كليــة 
ومن رالل عملية مس  ومراجعة ملفات  الطلبة احملالس  يين املركزين . األملة ثروت ومةسسة نَّر احلسس

لبـة مـن بيـة   ك الصـفَّف الرابـع  البـاع و ا( 09) ن   ان، وجد الباحنـ الباع و البة( 098)والبالغ عددب  
فــأكنر، وكانــ  نتــا     علــى ارتبــار  إــخيئ ( 110)اخلــامس والســادف قــد حصــلَّا علــى نســبة ذكــاء و 

امل ــارات األساســـية ك اللغـــة العربيــة  قـــش مـــن مســـتَّاب  الصــفي، كمـــا كـــأن    داؤبـــ   قــش مـــن الَّســـأ علـــى 
اإلجرا ـــي ب  إلجـــراء الدراســـة لنطبـــا  الإـــروهت الـــَّاردة ك التعريـــف وقـــد مت  ارتيـــار . الرتبـــارات اإلدراكيـــة

يَّضـ   ـَّزيع   وفـع الصـف ونسـبة ( 1)لتعل  قد حتاا  لدي  ، واألدول رق  للمَّبَّبس ذوي معَّبات ا
 البــات ( 2)الــيكاء وا مَّعــة،  مــا األــةس فاــد مت  اســتنةاؤه كمتغــل حيــث بلــغ عــدد اإلنــات ك ا مــَّعتس 

 .فاأ
 (8) اس   ل

  اسر ر ي اسب ي ت عيع تتماد اس  الا  تق د جا اسل مج

 السادف اخلامس الرابع فما فَّ  -100 102-110 ا مَّع املستَّ  الصفي درجة اليكاء البعد
 11 2 2 0 2 2 ا مَّعة الت ريبية 00 11 0 2 0 2 2 ا مَّعة الضابطة

 :أدوات المراس  -11-2

 :اسش سي سسر  تم ا   ااي( Torrance)اخرام  ت  ااس  -
الــــيي (  الصــــَّرة  )ك بــــيه الدراســــة ارتبــــار  ــــَّرانس الإــــملي للتفمــــل اإلبــــداعي  اناســــتخدم الباحنــــ

يســتخدم لايــاف الاــدرة علــى التفمــل اإلبــداعي لــد  األفــراد ك يتلــف الفئــات العمريــة ابتــداء مــن الروضــة 
ويتمــَّن مــن ثالثــة  نإــطة، حيتــاج .  و مجــاعي حــىت مرحلــة الدراســات العليــا، و مــن  طبياــه بإــمش فــردي

و تضــمن األنإــطة  مــَّين مــَّرة، وعكمــال . لتطبيا ـا نصــف ســاعة مَّزعــة بالتســاوي علــى األنإــطة النالثــة
، وععطـاء عةـاوين  و (زوجاع من اخلطـَّهت 22)مَّر لعإرة  شمال ناقصة، ورس  مَّر من رطَّهت متَّازية  

 . مساء للصَّر ال  يرمس ا
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 :بار وثباته بصورته األصلي ختصمق اال -11-3

 َّافر لرتبارات  َّرانس للتفمل اإلبداعي بصيغته األملية دللت مد  يتلفة   ل  مد  احملتَّ   
والصد  التالزمي ك استخدام حمك  اديرات املعلمس، للتفريع بس الطلبة ذوي املستَّ  املر فع واملةخفض 

، وكــــيلك الصــــد  التةبــــةي، حيــــث  جــــر   ــــَّرانس ( 0228جــــروان،)ك الاــــدرة علــــى التفمــــل اإلبــــداعي 
 البـــاع ( 022)عامـــاع إل ـــازات عيةـــة مـــن الطلبـــة بلغـــ  ك ومَّع ـــا ( 10)دراســـة  تبعيـــة مـــد ا ( 1882)

و البـــة، حيــــث اســــتخرج معــــامالت الر بــــاهت بــــس  دا  ـــ  علــــى الرتبــــار وحمــــك اإل ــــاز فمانــــ  للــــيكَّر 
 ( .2022)ولإلنات ك حدود ( 2008)

َّافر لالرتبار دللت ثبات بطرياة اإلعادة بفار   سبَّعس، ك دراسة  جرابا  َّرانس على عيةـة كما  
مــن  لبــة الصــفَّف الرابــع واخلــامس والســادف البتدا يــة، وكانــ  معــامالت النبــات بالةســبة للدرجــة المليــة 

 لبـة الصـف  مـفاع مـن( 02)وك دراسة  رر   جرابـا علـى . 2082و  2021للمفحَّمس  رتاو  ما بس 
الســـابع بطرياـــة اإلعـــادة وبفـــار  زمـــين يـــرتاو  مـــن  ســـبَّع عا  ســـبَّعس،  راوحـــ  معـــامالت اإلر بـــاهت بـــس 

( 2022)لفأمـــالة، و( 2022)للمرونـــة، و( 2022)للطالقـــة،  و( 2021)الـــدرجات ك التطبياـــس مـــا بـــس 
دللت النبات ك مَّر ه األملية  وعمَّماع  من الاَّل بأن   بيا الرتبار يتمتع بادر كافم من. التفاميش

 (.1892الإةطي، )املستخدمة ك البيئة األمريمية 
 :ثبات االختبار بصورته املعرب  األردني  -11-4

ف دللت مـد  وثبـات ارتبـارات  ـَّرانس للتفمـل اإلبـداعي ك دراسة لتعر  ( 1892) جر  الإةطي 
 البـاع و البـة ( 090)األردنية، و مَّن  عيةـة الدراسـة مـن املعدلة للبيئة (  )والإملية (  )مَّر ي ا اللفهية 

، 1890/1892ارتلوا بطرياة عإَّا ية من الصفَّف اإلعدادية النالثة ك حمافهة العاممة للعام الدراسي 
وبيةــ  الةتــا ت  ن   معــامالت ثبــات درجــات كــش مــن الطالقــة واملرونــة واألمــالة والتفامــيش بطرياــة اإلعــادة 

وألغرا  . وكان  دالة عحصا ياع ( 2022)، ك حس بلغ  للصَّرة الإملية (2022)للفهية بلغ  للصَّرة ا
مرونبـا  علـى عيةـة  وليـة  لفا لباستخراج معامالت ثبات الرتبار باستخدام معادلة  ان َّكيدية، قام الباحن

ت النبـات  الباع و البة من الصـف الرابـع واخلـامس والسـادف، فـت  احلصـَّل علـى معـامال( 10)ممَّنة من 
 (.0)الَّاردة ك األدول رق  

 (8)اس   ل 
 أل امد اسوفيا  اسرم اا  األ مسا  اس  جا اس ستا( تس م س م اامخ)عامعفي عامي 

 الدللة اإلحصا ية قيمة  لفا التفمل اإلبداعي و بعاده
 2021 2022 الطالقة
 2021 2022 املرونة

 2021 2092 األمالة
 2021 2028 الدرجة الملية
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، ومجيع ـا دالـة (2092)للطالقـة و (2022) ن   قي  الفا  راوح  مـا بـس ( 2)يالحظ من األدول رق  
 .(α > 2020)عحصا ية عةد مستَّ  

 :إجراءات تصحيح االختبار -11-5

بعــد النت ــاء مــن  طبيــع الرتبــار علــى  فــراد ا مــَّعتس الت ريبيــة والضــابطة، مت ععــداد منــاذج  صــحي  
 .احلصَّل على  كرب درجة  مةة من الدقة واملَّضَّعية انات ومناذج رمد الدرجات لضمابالست 

الطالقـــة، املرونـــة، :  ربعـــة  بعـــاد بـــي(  )للتفمـــل اإلبـــداعي الصـــَّرة الإـــملية (  ـــَّرانس)وياـــيس ارتبـــار 
األمـــالة والتفامـــيش، ويـــت  احلصـــَّل علـــى الدرجـــة المليـــة ألداء املفحـــَّص علـــى الرتبـــار مـــن رـــالل مجـــع 

: وحيصــش املفحــَّص ك الةإــاهت األول علــى درجتــس. الــدرجات الــ  حصــش علي ــا ك بــيه األبعــاد األربعــة
األوا  نش  مالة الفمرة و مالة العةـَّان، والنانيـة  نـش التفامـيش،  مـا ك الةإـا س النـا  والنالـث فيحصـش 

ة، والنالنـــة  نــــش األمـــالة للفمــــرة األوا  نــــش الطالقـــة، والنانيــــة  نـــش املرونــــ: املفحـــَّص علـــى  ربــــع درجـــات
كمـا  ن   املفحـَّص حيصـش علـى درجـة الطالقـة دمـع عـدد السـت ابات . والعةـَّان، والرابعـة  نـش التفامـيش

الصحيحة ال   َّمش علي ا على الةإاهت حيث  ربعطى درجة واحدة لمش اسـت ابة، بيةمـا حيصـش املفحـَّص 
ست ابات ال   َّمش ع ا حيـث  ربعطـى درجـة واحـدة لمـش على درجة املرونة ك الةإاهت وفع عدد فئات ال

فئة من الست ابات،  مـا حتديـد درجـة األمـالة فتتطلـم  فريـغ اسـت ابات املفحَّمـس ك كـش نإـاهت علـى 
منــاذج لســيما ق  عطــى اإلجابــة الــ   تمــرر مــرة واحــدة درجــة واحــدة واإلجابــة الــ   تمــرر مــر س  و  كنــر 

صــش املفحـَّص علــى درجــة التفامـيش مــن ومـَّع عــدد التفصـيالت الزا ــدة علــى ك حـس حي(. مــفراع ) ربعطـى 
لمــش بعـــد  امــةق   جتمــع مجيـــع الــدرجات اخل. الفمــرة حيــث  ربعطــى درجــة واحـــدة لمــش عضــافة ذات معــى

 . وحساب الدرجة الملية للتفمل اإلبداعي( الطالقة، املرونة، األمالة، التفاميش)
 صحي  الرتبـار الابلـي والبعـدي للم مـَّعتس الت ريبيـة والضـابطة، وللتحاع من ثبات التصحي ، مت 

وبعــد ذلــك مت ارتيــار عيةــة . ورمــد الــدرجات علــى منــاذج لســيما بــيلك ولــيس علــى  ورا  الرتبــار ذا ــا
كراسـات، و عطيـ  ملصـح  آرـر مرفاـة بةسـخة   (12)عإَّا ية من كراسات عجابات  فراد الدراسـة بلغـ  

ومـــن ق قـــام بتصـــحي  الرتبــار ورمـــد الةتـــا ت علـــى منـــاذج  عـــدت  ـــيا . رتبـــارمــن  عليمـــات  صـــحي  ال
ــــاهت  ــــك مت حســــاب معامــــش ار ب بــــس درجــــات التصــــحي  األول ( بلســــَّن)الغــــر ، وبعــــد النت ــــاء مــــن ذل
 (.2) والتصحي  النا ، ومت احلصَّل على الةتا ت املبيةة ك األدول رق 

 (3)اس   ل 
 اسرب تح األ ل  اسرب تح اسثماي ت  "  تمل  "عامعفي ا تامط 

 الدللة اإلحصا ية معامش الر باهت عدد الطلبة م ارات التفمل اإلبداعي
 202221  2082 12 الطالقة 
 202221 2092 12 املرونة 

 202221 2082 12 األمالة 
 202902 2022 12 التفاميش
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س املصـــححس األول والنـــا  قـــد بلغـــ   ن   معـــامالت الر بـــاهت بـــ( 2) إـــل البيانـــات ك األـــدول رقـــ  
ك بعــد األمــالة،  مــا بعــد التفامــيش فاــد ( 2082)ك بعــد املرونــة، و ( 2092)ك بعــد الطالقــة و( 2082)

، وبةاء عليه "التفاميش"، وبيا يإل عا وجَّد ار باهت ضعيف وعدم ا فا  ك حساب بعد (2022)بلغ  
 .معاألة الةتا تر   الباحنأن   عدم احتساب بيا البعد ك 

 :الربناةج التعليمي -11-6

ـــــداعي  لاـــــد برـبــــين ـــــامت التعليمـــــي اســـــتةاداع عا اســـــرتا ي ية حـــــش املإـــــمالت اإلب لرتيفة ـــــر  (CPS)الربن
(Treffinger, 2000 ) اليي قدم من رال ا  ساليم  عليمية بةا ية قا مة على  رياة احملاولة واخلطأ مـن

وبةـاءع علـى بـيه اإلسـرتا ي ية يتعـاون الطلبـة ك دراسـة مجيـع . ة حل ارالل التحليش الدقيع للمإملة وكيفي
األَّانــم املتعلاــة باملإــملة ويســعَّن إل ــاد احللــَّل اإلبداعيــة  ــا مــن رــالل مةاقإــات ا مَّعــات الصــغلة، 
ويأريون على عا ا   مسةولية  كرب ك  علي   نفس   و ةمية م ارا   اإلبداعية، بعمس الطـر  التاليديـة 

وذلك عن  ريع  دريم الطلبة على رطَّات احلش اإلبداعي . ال   ادم عن  ريع  سلَّب التلاس واحملاضرة
للمإــمالت واملتمنلــة ك احلساســية العاليــة للمإــملة، ومجــع املعلَّمــات حَّ ــا وبالتــايل  عريف ــا وف م ــا، ق 

وبــي اســرتا ي ية جتعــش الطالــم  .  ــر  األفمــار ومــن ق وضــع وبلــَّرة احللــَّل، وبالتــايل  ةفيــي احلــش األفضــش
يمتسم م ارات لسيما ليس  متضمةة ك املةابت الدراسية املعتادة، و زوده خبربات حاياية  ساعده على 

وقــد قــام  ريفة ــر . الــتعل  ك املدرســة بَّاقــع احليــاةلبةــاء املعــرك عةــد الطلبــة و ــربأ الــتعل  الفعــال، و ــدع  ا
ن عدداع من الَّسا ش واألفمار املفيدة ال   س ش عملية حش املإمالت بتطَّير بيه اإلسرتا ي ية ال   تضم

 : لي ا بيه اإلسرتا ي ية، وبياإلبداعي، و  وض   ن   بةاة رطَّات  اَّم ع
و تضمن بيه اخلطَّة بةاء ا دف العام، وحتري املعلَّمـات ( املإملة)ف   التحدي : اسخو ك األ سء -

ع  ســاف العمــش ومــياغة املإــملة، و ــم ع بــاع اإلجــراءات الــنالت حــَّل املإــملة، ق  ركيــز التفمــل لَّضــ
 .راملإملة  و التحديالساباة لف   

  ان َّليــد األفمــار وبــي مــن  بــ  اخلطــَّات ك الســرتا ي ية ألهنــا  ــةدي عا اإل يـــ:  اسخودد ك اسثماتددا -
اف علـى  هنـا عبـداع ويـت  ويةهـر علي ـا مـن قبـش بعـض الةـ. بالعديد من األفمار والفرضيات املتعلاة باملإـملة

 .رلط ا مع العصف اليبين، وبي ليس  كيلك ألن   العصف اليبين  حد  دوا ا 
بي رطَّة ألعش األفمار الَّاعدة حلَّلع  مةة، و ساعد على  طَّيربـا ايـث  مـَّن : اسخو ك اسثمسثا -

 :يام بعمليتس  اعلى  قصى درجة من الاَّة، وخللع  فضش  غيل  من للة ا  يت  ذلك من رالل الا
ويمَّن الرتكيز على ارتيار األفمار األيدة للحـش، ق ارتيـار  و اكتإـاف  :تي مد اس س ل  تو يمهم -

 .ل لتحَّيل ا عا حلَّل واعدة فاعلةالفمرة املةاسبة ك الة اية  ي  طَّير و صفية احللَّ 
واملااومــة  ــيه احللــَّل،  مبعــى البحــث عــن عَّامــش الــدع  والتاليــش مــن الــرفض:  هددمج اس ادد ل سس سدد ل -

وبالتـــايل  طبيـــع األفمـــار  والتغلـــم علـــى الالـــع املتعلـــع باحلـــش احملتمـــش واملســـاعدة ك  اـــَّ  الةتـــا ت وفاعليت ـــا
 .املبدعة
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 :التعليميلربناةج لاهلمف العام  -11-6-1

 بداعي ي دف الربنامت التعليمي عا  ةمية م ارات حش املإملة اإلبداعي ويتضمن م ارات التفمل اإل
 .لد  املَّبَّبس ذوي معَّبات التعل ( الطالقة، املرونة، األمالة)

 :ميبالربناةج التعلي اص األهماف اخل -11-6-2

 .اد حلَّل متعددة ومتةَّعة للمإمالت ن   يَّظف الطالم اسرتا ي ية حش املإملة اإلبداعي ك ع  -
 .عا عةامربا( مَّضَّع العر )إملة  ن   حيلش الطالم امل -
 .ال ه ك التَّمش عا حلَّل للمإملة ن   يتعاون الطالم مع زم -
 .مع دعم ا  ن   يةتاي مع زمال ه  فضش احللَّل للمإملة -
 .د  البدا ش األميلة حلش املإملة ةمية م ارات الطلبة ك  َّليد األفمار و ا -
بتمـــام   هبـــا ورعـــايت   ك ة ازيـــادة وعـــي الطلبـــة باملإـــمالت والتحـــديات املَّجـــَّدة ك بيئـــت   وزيـــاد -
 .حل ا

اسـرتا ي يات  اناسـتخدم الباحنـ: االساليب واألدوات املستخمة  يف تنفيت  الربنتاةج   -11-6-3
، والعصــــف الــــيبين، والــــتعل  (مســــر  الــــدمى)لتةفيــــي الربنــــامت  ضــــمة  العــــر  املســــرحي عــــدة و ســــاليم 

 .لدمى، و ورا  مصَّرة عثرا ية، و ورا  بيضاء ما املتطلبات فاد  ل  مسر  ا. التعاو ، واملةاقإة واحلَّار
 : حمتوى الربناةج التعليمي وةكوناته -11-6-4

وقـــد اعتمـــد الربنـــامت التعليمـــي علـــى مإـــابد مســـرحية  اـــدم مـــن رـــالل مســـر  الـــدمى  ـــدور  حـــدات 
العــرو  في ــا حــَّل  ربــع شخصــيات رمزيــة، وقــد بــين الربنــامت علــى عــدد مــن املإــمالت الــ   تةاو ــا كــش 

ـــامت علـــى األشخ لســـات صـــية وحتـــاول البحـــث عـــن حلـــَّل  ـــا بطـــر  عبداعيـــة، و َّزعـــ  مَّضـــَّعات الربن
 :التدريبية على الةحَّ التايل

، وعمالـة ال فـال (عـَّادم السـيارات)الضَّضاء، والرتةاقات املرورية ك سـاعات الـيروة، و لـَّت ا ـَّاء 
واملإاكسة، وكـن حممـاع، ويـَّم بـال نهافـة،  ، وحَّادت الطر ،(وق  الفراغ ) ك الإارع، والعطلة الصيفية 

 . تأمل انوجدر 
يعلــــ  الطلبــــة قَّاعــــد و ساســــيات التــــدريم علــــى التفمــــل " مفمــــر" مــــا الإخصــــية األوا فمانــــ  ل    

اإلبــداعي، وبــَّ يــيكرب  بـــأهن  سيصــبحَّن ذوي رــربة كبــلة ك  اـــد  األفمــار واحللــَّل األديــدة، ويعـــر  
اجــة عا حــش  ســم   ــ  بــأن   يــروا ماــدر   علــى الةمــَّ اإلبــداعي، ويــت  علــي   ك كــش يــَّم قضــية معيةــة ا

وغالبـاع مـا يمـَّن بـيا املفمـر . ذلك ك جَّ من الفمابة واملر ، لتحفيز  لاا ية األفمار واحللَّل غل املألَّفـة
 .مإغَّلع اش مإملة

لإــغف بالتحــدي العالــي يتمتــع بــرو  عاليــة مــن املــر  وا" حــامل"بيةمــا  نــش الإخصــية النانيــة فــىت مــغل 
الــيي " املصــاحم" مــا الإخصــية النالنــة  فمانــ  . والســرعة ك  اــد  األفمــار كحــش عبــداعي للمإــمالت

 مــــا . كيفيــــة ع ــــاد  حلــــَّل عبداعيــــة للمإــــمالت  هالــــيي حيتــــاج عا مســــاعدة ك  عليمــــ ياــــَّم بــــدور الرفيــــع
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ي يبـــدي ســـياجة ك معاألتـــه حلـــش ياـــَّم  بـــدور امل ـــرج الـــي" مـــاز "الإخصـــية الرابعـــة فاـــد من ل ـــا شـــخئ 
املإــمالت عبــداعياع، ونــادراع مــا يف ــ  مــا ياــال بَّضــَّ ، وغالبــاع مــا يعطــي  فمــاراع  تســ  بالســياجة، ويعطــي 

و ــــَّال الربنــــامت  َّاجــــه الإخصــــيات األربــــع . فرمــــة لنرــــرين ك  ــــر   فمــــارب  و اــــد  احللــــَّل املبدعــــة
الإخصــية األوا بالإــر  والتَّضــي  إلجــراءات حــش مإــمالت عديــدة مة ــا البســيأ ومة ــا املعاــد، و اــَّم 

وعلى اآلررين  طبيع األساسيات واإلفادة . املإمالت بطرياة عبداعية واملساعدة على حش بيه املإمالت
كش ذلك حيـدت ك مةـا  مـر  يسـاعد علـى  لاا يـة األفمـار وع احـة . مة ا ك التَّمش عا حلَّل للمإملة
ار سخيفة وضعيفة، ويتحاع بيا ك الربنامت من رـالل عـر  لـبعض فرص التابش م ما كان  بيه األفم

وك كش جلسة كأن   يت   عيس واجم بي  يتضمن مجع معلَّمات حَّل قضية . املإمالت باالم كَّميدي
( 2)جلســـة مت  ةفيـــيبا علـــى مـــدار ( 19)معيةـــة لتنـــار ك املإـــ د الاـــادم، ويتمـــَّن الربنـــامت التعليمـــي مـــن 

دقياـة، وذلـك كـي  20لمـش مة مـا   انمـفيت انمـدة كـش لاـاء حصـت. لاـاءات  سـبَّعياع ( 2) سابيع وبَّاقع 
مــن حيــث ( CPS)يتســى عثــارة قضــية و َّضــيح ا، ق التــدرج باســتخدام رطــَّات حــش املإــملة اإلبــداعي 

 . اد  احللَّل ومةاقإت ا و اَّ  احتديد املإملة و َّضيح ا و َّليد األفمار و 
 :يصمق الربناةج التعليم -11-6-5

التأكد من  ن   الربنامت التعليمي حياع ا دف اليي وضع من  جله، وبَّ  ةمية م ارات التفمـل  جر 
، (CPS)اإلبــداعي لــد  الطلبــة املَّبــَّبس ذوي مــعَّبات الــتعل  باســتخدام منــَّذج حــش املإــملة اإلبــداعي 

بـــَّي و الرتبيـــة وذلـــك مـــن رـــالل عرضـــه علـــى اســـة حمممـــس مـــن األســـا ية املختصـــس ك علـــ  الـــةفس الرت 
واملَّببــة واإلبــداع و مــعَّبات الــتعل ، حيــث  لــم مــة   قــراءة حمتَّيــات الربنــامت، وعبــداء آرا  ــ   اخلامــة

واقرتاحا   حَّله، من حيث  بدافه وعجراءات التدريم واأللسات التدريبيـة، وغـل ذلـك، وقـد مت اإل ـالع 
ه املالحهـــــات، و جريـــــ  التعـــــديالت علـــــى مالحهـــــات واقرتاحـــــات األســـــا ية احملممـــــس، ومت األرـــــي هبـــــي

 . والتحسيةات املةاسبة حملتَّيات الربنامت
 :إجراءات تطبيق المراس  -11-7

لتةميـــة م ـــارات التفمـــل  CPSبةـــاء الربنـــامت التعليمـــي الاـــا   علـــى منـــَّذج حـــش املإـــملة اإلبـــداعي  - 
 .ة ك بةاء الربامت التعليميةاإلبداعي لد  الطلبة املَّبَّبس ذوي معَّبات التعل  وفع اإلجراءات املتبع

وكـــيلك عا كليــــة األمــــلة ثــــروت  امــــةالايـــام بزيــــارات عا غــــرف املصـــادر ك املــــدارف احلمَّميــــة واخل -
 .مةسسة نَّر احلسس لإل الع على ملفات احلالت احملالة علي ا من  جش التاَّ و 

بطرياة قصدية وذلك من رـالل ارتيار  فراد الدراسة من اليكَّر واإلنات  ن  ةطبع علي   الإروهت  -
اوين  فراد الدراسـة اإل الع على ملفات الطلبة احملالس لملية األملة ثروت ومةسسة نَّر احلسس، و ري عة

 .لال صال هب 
 ة الرمسية على عجراء الدراسة كما مت ال صال بأولياء األمَّر ألري مَّافات   على ـــــــــــاملَّافا تيــر رب  -

 .ك الدراسة مإاركة  بةا   
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 وع الع   على  بيعة الرتبار من ( ا مَّعة الت ريبية وا مَّعة الضابطة)عجراء لااء  فراد الدراسة  -
 .حيث ضرورة اللتزام باألدية ك اإلجابة عن األنإطة املختلفة

الزمةيـة و بيعـة لااء  فراد ا مَّعة الت ريبية و َّضي   بيعة الربنامت التعليمي و  يتـه و بدافـه ومد ـه   -
الــدوام فيــه، وعشــعارب  كــيلك بإممانيــة عــدم املإــاركة ك الت ربــة ملــن ل يرغــم ك ذلــك، و َّاكــم   اــد  

افة الربنامت مع بداية األندية الصيفية، ومنش بيا الربنامت نادياع ميفياع عبداعياع يإمش  الربنامت اإلبداعي عض
لعاب ك مالت دارلية ورارجية،  وكرة الادم، و ، ات الَّرقيةالطا ر مساباات ) عا برامت  رفي ية  نل  ك

و سـاعد علـى جـيب ابتمامـات الطلبـة ك العطلـة ومةافسـة األنديـة ( و نإطة يدوية ق وجبة عفطار رفيفـة 
 .الصيفية األرر 

ش حتديـــد املَّاعيـــد املةاســـبة لتطبيـــع الربنـــامت التعليمـــي، حيـــث كانـــ  بَّاقـــع ثالثـــة  يـــام  ســـبَّعياع،  تمنـــ -
 يـام لـيلك دقياة، ورصـئ ( 22)دقياة وبية ما اسرتاحة مد ا( 20)دلستس ك كش يَّم مدة كش جلسة 

 .حد والنالثاء واخلميساأل
 . طبيع الربنامت مع الطلبة ك مدارف فيالدلفيا الَّ ةية مع  أمس املَّامالت للطلبة املإاركس -
 .02/2/0222بلي على  فراد الدراسة بتاريخ  طبيع ارتبار  َّرانس الإملي للتفمل اإلبداعي الا -
مراعاة  َّزيـع  فـراد الدراسـة علـى ا مـَّعتس الت ريبيـة والضـابطة علـى  سـاف مبـد  التمـافة مـن حيـث  -

 .نسبة اليكاء واملستَّ  الصفي
، والنت ـــاء مةـــه ك األلســـة التدريبيـــة النالنـــة 1/2/0222البـــدء بتطبيـــع الربنـــامت يـــَّم األحـــد املَّافـــع  -

 .2/9/0222لعإرين يَّم النالثاء وا
، و صحي  (ا مَّعة الت ريبية وا مَّعة الضابطة)  طبيع ارتبار  َّرانس البعدي على  فراد الدراسة   -

 . ورا  الرتبار ورمد الةتا ت وحتليش البيانات 
 :تصميم المراس  -11-8

ـــ جتريبيـــة  بـــع علي ـــا : ومـــَّعتس  فـــراد الدراســـة عا عذ قربســـ ة ت شـــبه الت ـــري ، املـــ  اناســـتخدم الباحن
الربنـــامت التعليمـــي الاـــا   علـــى اســـرتا ي ية احلـــش اإلبـــداعي للمإـــمالت، والنانيـــة ومَّعـــة ضـــابطة مل يـــت  

ألفراد ا مَّعتس باسـتخدام ارتبـار  ـَّرانس ( قبلي وبعدي) قياسس يجر  كما . يض ا الربنامت التعليمي عر 
 .( )مل اإلبداعي الصَّرة الإملية للتف

 :املعاجل  اإلحصائي  -11-9

التحليش اإلحصا ي لبيانات الدراسـة باسـتخدام   يجر  لإلجابة عن  سئلة الدراسة والتحاع من فروض ا 
( CPS)حتليش التباين املإرتة، للتعرف عا  ثر الربنامت التعليمي الاا   على منَّذج حش املإملة اإلبـداعي 

امت التعليمـي مـن رـالل  داء عيةـة الدراسـة علـى ارتبـار  ـَّرانس وكيلك  ثر التفاعش بس نسبة اليكاء والربنـ
 .(الطالقة، واملرونة، واألمالة)ه وم ارا (  )للتفمل اإلبداعي الصَّرة الإملية 
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 :نتائج المراس  -12

 : النتائج املتعلدق  بالفرضي  االوىل -12-1

 بس متَّسطات درجات  فراد (  α > 2020)لدللة د مستَّ  اــــــــــــة عةـــــــرو  دالة عحصا يـــــد فــــ َّج
ا مَّعتس الت ريبية والضابطة ك كش من م ارات الطالقة واملرونـة واألمـالة  عـز  الربنـامت التعليمـي الاـا   

 .على اسرتا ي ية احلش اإلبداعي للمإمالت
املعدلـــــة ألفـــــراد للتحاـــــع مـــــن مـــــحة الفرضـــــية األوا حســـــب  املتَّســـــطات احلســـــابية الابليـــــة والبعديـــــة و 

 . يبس ذلك( 2)ا مَّعتس الت ريبية والضابطة على م ارات الطالقة واملرونة والمالة، واألدول رق  
 (1)  اس   ل

 اسرر لومي اس  م تا  االا ماتمي اسراتم يا اس استا  اساا يا  اسرا سا س  جا اسوفيا   اسرم اا  اال مسا  تق اسر ر اا
 

 ا مَّعة امل ارة
 

 البعدي املعدل البعدي ابليال
املتَّسأ 
 احلسا 

الحنراف 
 املعياري

املتَّسأ 
 احلسا 

الحنراف 
 املعياري

املتَّسأ 
 احلسا 

اخلطأ 
 املعياري

 
 الطالقة

 1019 12020 2022 12022 0022 12090 ضابطة
 1019 09012 2082 09019 0092 12002 جتريبية
 2092 02080 9009 02080 0021 12020 ا مَّع

 
 املرونة

 1002 11020 0022 11022 0009 11002 ضابطة
 1002 18089 2092 02022 0022 11028 جتريبية
 2090 10092 0020 10092 0029 11019 ا مَّع

 
 األماله

 2022 0029 1002 0002 1008 2000 ضابطة
 2022 8088 2020 12028 1022 2090 جتريبية
 2002 2029 2020 2029 1022 2029 ا مَّع

 ن   بةـاة فروقـاع بـس متَّسـطات درجـات م ـارات الطالقـة واملرونـة ( 2) ه ر البيانـات  ك األـدول رقـ  
،  والطلبـة الـيين مل خيضـعَّا الربنـامت (ا مَّعـة الت ريبيـة)واألمالة للطلبـة الـيين رضـعَّا الربنـامت التعليمـي 

، 09019حلســـابية البعديـــة لطلبـــة ا مَّعـــة الت ريبيـــة بلغـــ  املتَّســـطات ا عذ( ا مَّعـــة الضـــابطة)التعليمـــي 
، 11020، 12022علـــى التـــَّايل، ك حـــس بلغـــ  متَّســـطات  لبـــة ا مَّعـــة الضـــابطة  12028، 0202
ولرتبار دللة بيه الفرو  اسـتخدم حتليـش التبـاين املإـرتة الحـادي، والةتـا ت مبيةـة  .على الرت يم 0002

،  ن   بةـاة فروقـاع (0)ا ت التحليـش كمـا  إـل البيانـات ك األـدول رقـ  ويه ـر مـن نتـ(. 0)ك األـدول رقـ  
بـــس متَّســـطات درجـــات م ـــارات الطالقـــة واملرونـــة واألمـــالة ( α > 2020)عةـــد مســـتَّ   اع دالـــة عحصـــا ي

والطلبــة الــيين مل خيضــعَّا الربنــامت التعليمــي (  ا مَّعــة الت ريبيــة)للطلبــة الــيين رضــعَّا الربنــامت التعليمــي 
، وبلغ  املتَّسطات البعدية 19021، و02029، 22028(  ف) حيث بلغ  قي  (   مَّعة الضابطةا)

ك حـس بلغـ  املتَّسـطات احلسـابية املعدلـة  8088، و 18089، 09012املعدلة لطلبة ا مَّعة الت ريبية 
اإل ـــا   علـــى التـــَّايل، وبـــيا يإـــل عا األثـــر  0029، و 11020، 12020لطلبـــة ك ا مَّعـــة الضـــابطة 
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الربنامت التعليمي الاا   على منَّذج حش املإملة اإلبداعي ك  ةمية امل ـارات الـنالت، وعليـه  تأكـد مـحة 
 .الفرضية بَّجَّد فرو  دالة  عحصا ياع بس متَّسطات ا مَّعتس

 (0) اس   ل 
رش سا اال  ااي تي تهرتا ت ست  اسرامي  اسرشرمك االحمد  س  ص تعم اسامامعل اسراستري اس محل اسء ار  ج ح  اس

 .عهم ك اسوفيا  اسرم اا  األ مسا

 :النتائج املتعلدق  بالفرضي  الناني  -12-2
ـــة عحصـــا ياع عةـــد مســـتَّ   بـــس متَّســـطات درجـــات  فـــراد ا مـــَّعتس (  α > 2020) َّجـــد فـــرو  دال

الت ريبية والضابطة ك م ارات التفمل اإلبداعي كمش  عز  الربنامت التعليمي الاا   على اسرتا ي ية احلش 
 .بداعي للمإمالت،  و للتفاعش بس الربنامت ومستَّ  اليكاءاإل

للتحاـــع مـــن مـــحة بـــيه الفرضـــية حســـب  املتَّســـطات احلســـابية والحنرافـــات املعياريـــة الابليـــة والبعديـــة 
 .يبس ذلك( 2)رق  واملعدلة للدرجة الملية للتفمل اإلبداعي وفع ا مَّعة ومستَّ  اليكاء، واألدول 

 (6)اس   ل 
 مي اس  م تا اس استا  اساا يا  اسرا سا س  جمي سسر  تم اال  ااي  تق اسر ر اا  ا اا اسل مجاسرر لو

 مستَّ  اليكاء ا مَّعة
 املعدل البعدي الابلي

 املتَّسأ
 احلسا 

 اإلحنراف
 املعياري

 املتَّسأ
 احلسا 

 اإلحنراف
 املعياري

 املتَّسأ
 احلسا 

 اإلحنراف
 املعياري

 الضابطة
102-102 20022 2029 20021 2020 20020 2082 
 0002 22000 12029 22000 2020 2000 فما فَّ  100
 2020 20018 9012 20019 0022 22020 ا مَّع

 2082 22010 9092 22012 9022 20022 102-102  الت ريبية

 مستَّ  الدللة قيمة ف متَّسأ املربعات درجات احلرية ومَّع املربعات مصدر التباين امل ارة

 الطالقة

 20921 2022 1022 1 1022 الابلي
 20222 22028 1122088 1 1122088 ا مَّعة
     10021 18 082090 اخلطأ
       01 1222080 مَّعةا 

 املرونة

 20292 2002 9020 1 9020 الابلي
 20222 02029 221022 1 221022 ا مَّعة
    10082 18 220012 اخلطأ

     01 292008 ا مَّعة

 األمالة

 20222 2098 00022 1 00022 الابلي
 20222 19021 110022 1 110022 ا مَّعة
     2022 18 100028 اخلطأ

       01 022022 ا مَّعة
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 مستَّ  اليكاء ا مَّعة
 املعدل البعدي الابلي

 املتَّسأ
 احلسا 

 اإلحنراف
 املعياري

 املتَّسأ
 احلسا 

 اإلحنراف
 املعياري

 املتَّسأ
 احلسا 

 اإلحنراف
 املعياري

 0002 22021 10028 22020 2020 22022 فما فَّ  100 
 2020 2008 11012 20081 2022 20022 ا مَّع

 ا مَّع
102-102 20022 2022 01022 12022 01022 0092 
 2021 29089 02022 28 2099 20020 فما فَّ  100
 0012 02000 19028 02000 2002 20000 ا مَّع

ــــاة فروقــــاع ك متَّســــطات  درجــــات التفمــــل ( 2) ه ــــر املتَّســــطات احلســــابية ك األــــدول رقــــ    ن   بة
وبـــس الطلبـــة الـــيين مل ( ا مَّعـــة الت ريبيــة)الطلبــة الـــيين رضـــعَّا الربنــامت التعليمـــي البــداعي المليـــة بـــس 

، حيــــث بلـــغ املتَّســــأ احلســــا  لطلبـــة ا مَّعــــة الت ريبيــــة (ا مَّعـــة الضــــابطة)خيضـــعَّا الربنــــامت التعليمــــي 
عا  ثـر  ، وبـيا يإـل20019ك حس بلغ املتَّسـأ احلسـا  البعـدي للطلبـة ك ا مَّعـة الضـابطة  20081

  .ظابري الربنامت التعليمي املبين على منَّذج حش املإملة اإلبداعي ك  ةمية التفمل اإلبداعي بإمش عام
 (.2)ولرتبار دللة بيا الفر  استخدم حتليش التباين املإرتة النةا ي، والةتا ت مبيةة ك األدول رق  

 (7)اس   ل 
عرغتم  اسر ر اا  ع ر ي اسل مج  اسر ما   تههرم اسء د جمي اسر  تم  ارمحل ت ست  اسرامي  اسرشرمك اسثهمحي ألعم

 ا   ااي

ومَّع  مصدر التباين
متَّسأ  درجات احلرية املربعات

مستَّ   قيمة ف املربعات
 الدللة

 20920 2020 001 1 001 الابلي
 20222 20082 221209 1 221209 ا مَّعة

 20222 2009 2202 1 2202 مستَّ  اليكاء
 20920 2022 208 1 208 مستَّ  اليكاء×  مَّعة ا

   12809 12 192202 اخلطأ
    01 228800 ا مَّع

لفحـئ  ثـر الربنـامت التعليمـي املبـين علـى ( 2) ه ر نتا ت حتليش التباين املإرتة النةا ي ك األدول رق  
 ثــراع دلع عحصــا ياع عةــد مســتَّ   منــَّذج حــش املإــملة اإلبــداعي ك  ةميــة التفمــل اإلبــداعي كمــش،  ن   بةــاة

(α > 2020 ) يا الربنامت ك  ةمية التفمل اإلبداعي كمـش للطلبـة الـيين رضـعَّا  ـيا الربنـامت باملاارنـة 
، وبية  املتَّسطات البعدية املعدلة ك األدول 20082مع الطلبة اليين مل خيضعَّا له، فاد بلغ  قيمة ف 

رجـة التفمـل اإلبــداعي كمـش للطلبــة الـيين رضـعَّا الربنــامت التعليمـي قــد  ن   املتَّسـأ املعــدل لد(. 2)رقـ  
، 20018، ك حــس بلــغ املتَّســأ احلســا  املعــدل للطلبــة الــيين مل خيضــعَّا الربنــامت التعليمــي 20082بلـغ 

مـل وبيا يإل اا األثر ال ا  الربنامت التعليمي الاا   على منَّذج حـش املإـملة اإلبـداعي ك  ةميـة  التف
اإلبداعي بإمش عام، وبيلك  تحاع محة الفرضية النانية ال  نص  على وجَّد فرو  دالة عحصا ية عةد 
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بـــس متَّســـأ درجـــات  فـــراد ا مَّعـــة الت ريبيـــة وا مَّعـــة الضـــابطة ك م ـــارات (  α > 2020)مســـتَّ  
 .لة اإلبداعيالتفمل اإلبداعي كمش،  عز  عا الربنامت التعليمي الاا   على منَّذج حش املإم

عـدم وجـَّد  ثـرم دالم عحصـا ياع عةــد ( 2)كمـا  ه ـر نتـا ت حتليـش التبـاين املإـرتة النةـا ي ك األـدول رقـ  
 (CPS)للتفاعش بس الربنامت التعليمي الاا   على منـَّذج حـش املإـملة البـداعي ( α > 2020)مستَّ  

َّبـَّبس ذوي مـعَّبات الـتعل ، فاـد بلغـ  ومستَّ  اليكاء ك  ةمية التفمل اإلبداعي كمش لـد  الطلبـة امل
وبيا يإل اا  ن    ثر الربنامت التعليمي قد كأن   متإاهباع لد  الطلبة ذوي نسبة اليكاء . 2022قيمة ف 

 .والطلبة اليين  زيد نسبة ذكا    عن ذلك، وعليه  تحاع محة الفرضية 102-110ال   رتاو  من 
 :ةناقش  النتائج -12-3

بــــس ( α>2020)حتليــــش التبــــاين املإــــرتة، وجــــَّد فــــرو  دالــــة عحصــــا ياع عةــــد مســــتَّ    ظ ــــرت نتــــا ت
التعل  اليين  عرضَّا الربنامت التدري  الاا   على منَّذج ات الطلبة املَّبَّبس ذوي معَّبات متَّسطات درج

ضــَّا حــش املإــملة اإلبــداعي  لتةميــة م ــارات التفمــل اإلبــداعي، ومتَّســطات درجــات الطلبــة الــيين مل يتعر 
للتفمل اإلبداعي كمش، " الطالقة، واملرونة، واألمالة"، على كش من م ارات  (ا مَّعة الضابطة)الربنامت 

 .وكان  بيه الفرو  مجيع ا لصاحل الطلبة ك ا مَّعة الت ريبية
ميـة لربنامت التعليمي الاا   على منـَّذج حـش املإـملة اإلبـداعي  ك  ةل ثرم  ه الةتا ت اا وجَّد و إل بي

التفمــل اإلبــداعي لــد  عيةــة مــن الطلبــة املَّبــَّبس ذوي مــعَّبات الــتعل ،  ــا يَّضــ  ويةكــد   يــة الربنــامت 
له من  فراد  التعليمي اليي استخدم ك بيه الدراسة ك  ةمية التفمل اإلبداعي لد  الطلبة اليين  عرضَّا 

 .ا مَّعة الت ريبية
ابية عا  بيعة الربنامت التعليمي ومد  ار باهت ممَّنا ه و نإطته و من  ن   يمَّن مرد بيه الةتا ت ال 

 ةــاول الربنــامت التعليمــي عــدداع كبــلاع مــن  عذالتدريبيــة املختلفــة بامل ــارات اإلبداعيــة املســت دفة ك التــدريم، 
ل املَّاقف والاضايا واملإمالت ال  استمدت من حياة الطالم الدراسية والجتماعية ال   رمج  من رال

 ـ  دور ك حبـك بعـض قضـايابا، و رح ـا ايـث  نـل البتمـام،  و بعـث رو   اناملإابد التمنيليـة الـ  كـ
 ــا جعل ــ   كنــر حيَّيــة ونإــا اع ودافعيــة لتحســس م ــارا   اليبةيــة اإلبداعيــة، ، والتســاؤل بيــة  املةافســة، 

صـــــف الـــــيبين الـــــيي  ســـــ م  ومـــــَّلع عا األداء اإلبـــــداعي املتةـــــَّع واملختلـــــف، مـــــن رـــــالل جلســـــات الع
بتحفيزب  على  القـة األفمـار واخلـروج بمـ  كبـل مـن القرتاحـات واحللـَّل لتلـك املإـمالت، وعلـى سـبيش 
املنال  ثةاء  ر  مإ د وعشمالية املإاكسة دارش غرفة الصف وما يرت م علي ا من  ثار سلبية على الطلبة 

ار والبحث عن حلَّل ملا  َّل ك نفس   من  فمار دون و دفع األفم  انواملعل ، فيبد  الطلبة بإ ال  العة
فمرة والتعبل عة ا بلغة بسيطة ودون  ملف و عد بيه من  بـرز الاضـايا واملإـمالت ( 29)قيَّد لتصش عا

ال   َّاجه  فراد بيه الفئة دارش غرفة الصف نهراع لعدم عدراة املعل  ملَّا ن الاَّة لدي   والرتكيز فاأ على 
ــــة واملــــدرة   ــــد  حتصــــيل   ــــة مــــن الطلب وضــــعف   وبــــيا يعــــَّد لعــــدم  أبيــــش املعلــــ  للتعامــــش مــــع بــــيه الفئ

 .   لستنةا يت   وبيه الاضية  رمجة واقعية  تمع بيه الفئة
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يعطي معرفـة مرتاكمـة حـَّل بـيه املإـمالت الـ  ، لعدد كبل من املإمالت املختلفة ن   ةاول الربنامتع
ن    عريف الطلبة هبيا الم  من املإمالت ذات الر باهت ايا   ووتمعا   ليا فإ.  س   ك  ةمية اإلبداع

وممـة   مـن حتسـس األَّانـم ، البـى املعرفيـة واإلبداعيـة   ـ  ومةاقإت ا بطرياة مستفيضة،  س   ك  َّسيع
مـن الاضـايا فمإـ د الرتةاقـات املروريـة ك سـاعات الـيروة و لـَّت ا ـَّاء يعـد  ن  ، املختلفة  يه املَّاضـيع 

البيئيــة احليَّيـــة الـــ  نالحه ـــا ك اآلونـــة األرـــلة، فـــإدراة بــةلء الطلبـــة  ـــيه املإـــملة ومعايإـــت    ـــا  ثةـــاء 
حضَّر ومغادرة  األلسات م د    الطريع لعدم الكتفاء باحللَّل السطحية البسيطة وعز ز لدي   الرغبة ك 

ات للخــروج عــن األ ــر التاليديــة ك التفمــل، فمــن معاألــة املإــمالت  مبعايةت ــا و فحصــ ا مــن عــدة اجتابــ
بيه األفمار واحللَّل ال  ا سـم  باألـدة واألمـالة  ك قضـية التلـَّت وضـع ماـاييس لايـاف درجـة التلـَّت 
ــــر  ك  مــــاكن   ســــم  لل ميــــع مبتابعــــة درجــــة التلــــَّت وارتيــــار األمــــاكن اآلمةــــة مــــن التلــــَّت، ووضــــع فال 

ش للمحروقــات واإلفــادة مــن املــَّاد الطبيعيــة والطاقــة الإمســية عضــافة عا للســيارات، و يضــا حماولــة ع ــاد بــدي
واألمالة، وبيا يتماشى مع منَّذج ( املرونة)عمش مجعية  مدقاء البيئة وغلبا من األفمار ال   تس  بالتةَّع 

هبـا  حش املإملة اإلبداعي اليي يبد  بتحديد املإملة وعلااء الضـَّء علي ـا ق البحـث عـن معلَّمـات  تعلـع
ومياغت ا  واخلروج  بتَّليد ك  من األفمار والتَّمش عا حلَّل  ميلة، وبيا يةس   مع األسس  الـ  بـين 

 .للتفمل اإلبداعي وفروعه الر يسة ال  يايس ا  وبي الطالقة واملرونة واألمالة(  َّرانس)علي ا ارتبار 
معيةة سيةدي بالضرورة عا وفرة ك عدد ول شك  ن    عدد الجتابات ال  يتعامش هبا الفرد مع مإملة 

 .َّر املزيــد مــن الســت ابات األمــيلةالســت ابات و ةــَّع فئا ــا، األمــر الــيي يــةدي اا زيــادة احتمــال ظ ــ
قــد فــت  ، ولــيلك فــإن  َّســيع مــدارة الطلبــة بتعــريف   علــى المنــل مــن املإــمالت احليا يــة الــ   ــَّاج   

لةماء من رالل  فـاعل   مـع األنإـطة وامل مـات الـ   ضـمة ا الربنـامت الطريع لادرا   اإلبداعية للتطَّر وا
التعليمي، للَّمَّل عا حش للحد من الهَّابر السـلبية الـ  يإـابدبا الطالـم بإـمش يـَّمي كهـابرة عمالـة 

لاــد  شــار المنــل مــن البــاحنس ك وــال اإلبــداع و ســلَّب حــش املإــملة اإلبــداعي وك . األ فــال ك الإــارع
، عا  ن   اإلبـــداع عمليـــة Treffinger, 2000))و رفة ــر ( Torrance, 1993)  ـــَّرانس ماــدمت   

ذبةيـــة يـــت  مـــن رال ـــا حتســـس املإـــمالت، واكتإـــاف جَّانـــم الـــةائ والرـــتالل ك املعلَّمـــات، ووضـــع 
 الفرضـــيات والتخميةـــات وارتباربـــا،   يـــداع للَّمـــَّل عا  داء عبـــداعي جديـــد  مـــام املَّاقـــف احليا يـــة وعبـــراز
ـــاقض واإلشـــمالية الـــ  حتتـــاج عا ج ـــد للَّمـــَّل عا احللـــَّل اإلبداعيـــة واألمـــيلة  مـــن رـــالل  جَّانـــم التة
رطـــَّات مةهمـــة ومتسلســـلة و عجـــراء مةاقإـــات مستفيضـــة حَّ ـــا، بتَّظيـــف اســـرتا ي ية العصـــف الـــيبين 

املَّقــف )املإــ د وومَّعــات العمــش التعاونيــة لتَّليــد  كــرب كــَ  مــن األفمــار واحللــَّل اإلبداعيــة الــ   ــر بأ ب
 .(التدري 

ورمبا يمـَّن مـن العَّامـش ذات العالقـة بالةتـا ت الـ   َّمـل  علي ـا الدراسـة مـا يتطلبـه  ةفيـي الربنـامت مـن 
واحـرتام  راء ، عـن الـر ي  َّفل األجَّاء  الةفسية اآلمةة واملرحة ال  سادت األلسات التدريبية، وحريـة التعبـل

األديـــدة الــ  ســـاعدت علـــى  طــَّير الناـــة بـــالةفس لــد  الطلبـــة املإـــاركس والنفتـــا  علــى اخلـــربات ، الطلبــة
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، وقد مستَّ  قدرا   اإلبداعيةوبيأت    الفرمة لتاد   فضش ما لدي   من  داء عبداعي وفع ، بالربنامت
  رج  بيا من رالل املإابد احلرة واملارتحة من  فراد الدراسة واليي  ضيف بإمش فعلي ك هناية الربنامت

الطلبة ( حمتَّ ، و داء، وعرراج)و رمجه الطلبة املإاركس مبإابد درامية متعددة مة ا مإ د الرو س املدرسي 
بمــ  كبــل مــن الطالقــة ك  ــر  األفمــار ( الاضــية) نفســ   باالــم كَّميــدي د ارا ــي، ورــرج بــيا املإــ د 

ا، ق اخلـروج الـَّل  مـيلة متةَّعـة، فمـرة متةَّعـة ك فئا ـ( 02)و اد  احللَّل ال  ومل  ك حمصـلت ا عا 
ومن بيه األفمار املطروحة من قـبل    ععطـاء الطالـم حريـة ارتيـار الـدروف واملـَّاد، ومـدارف بـال مااعـد، 

لمـش  الـم، وعصـيئ وقـ   Laptop،  ـَّفل (بيا يةس   مع  بيعة معَّبا  )وعلغاء المتم والدفا ر 
وبيا يةس   مع  بيعة الطلبة اليين )حانات على الممبيَّ ر ، و داء المت(ساعة الغفَّة)للةَّم بس احلصئ 

وبـــيا يعــــرب عـــن األــــَّ الـــد ارا ي الســــا د ك )، وعقالـــة وزيــــر الرتبيـــة والتعلــــي  (يَّاج ـــَّن مـــعَّبة ك المتابــــة
 .، ععطاء حلَّيات بعد الفرمة، وغلبا من األفمار ال  ا سم  بالتةَّع واألدة(األلسات التدريبية

( Whitmore,1980)ويتمــَّر ت الــ   َّمــل  علي ــا بــيه الدراســة مــع نتــا ت دراســة وقــد ا فاــ  الةتــا 
علـى عيةـة مـن (Baum,1988)سةَّات، ودراسة بـَّم ( 9و0)على عيةة من الطلبة  رتاو   عمارب  ما بس 

علـى عيةـة مـن الطلبـة ( Coleman,1992)  انوالدراسـة الـ  قـام هبـا كَّملـ  لبة الصفس  الرابـع واخلـامس،
لـــــتعل  العـــــاديس، والدراســــــة الـــــ  قــــــام هبـــــا اولةإــــــاة و لبـــــة مــــــعَّبات الــــــتعل  ابس ذوي مـــــعَّبات املَّبـــــَّ 

(Olenchak,1995  )  علـى عيةـة مـن  لبـة الصـف الرابــع واخلـامس والسـادف، وا فاـ  كـيلك مـع نتــا ت
هبا على عيةة من  لبة الصف الرابع، ولمة ا ارتلف  عن نتا ت الدراسة ال  قام  ( 0222)دراسة حممد 

ك بعــد األمــالة و لــ  العيةــة  لبــة الصــفَّف اخلــامس والســادف والســابع ( Lafrance,1995)لفــرانس 
 . والنامن

( α>2020)و ظ ـــرت نتـــا ت حتليـــش التبـــاين املإـــرتة عـــدم وجـــَّد فـــرو  دالـــة عحصـــا ياع عةـــد مســـتَّ  
الــيكاء ك  ةميــة م ــارات للتفاعــش بــس الربنــامت التعليمــي الاــا   علــى منــَّذج حــش املإــملة اإلبــداعي ونســبة 

التفمل اإلبداعي لد  الطلبة املَّبَّبس ذوي معَّبات التعل ، وبيا يإل عا  ن    ثر الربنامت التعليمي قد 
والطلبة اليين  زيـد نسـبة ذكـا     102-102كان متإاهباع لد  الطلبة ذوي نسبة اليكاء ال   رتاو  من 

 .على ذلك
  انالعالقـــة الر با يـــة بـــس الـــيكاء واإلبـــداع واملإـــار علي ـــا ك جـــرو  و مـــن  فســـل ذلـــك بأنـــه قـــد درســـ 

وبـــَّ مـــا يســـمى  102حيـــث وجـــد  ن   معامـــش الر بـــاهت ع ـــا  ومتَّســـأ حـــىت مســـتَّ  ذكـــاء ( 0229)
بالعتبة الفاملة،  ما ك مسـتَّيات الـيكاء األعلـى فاـد وجـد  ن   الر بـاهت بـس الـيكاء واإلبـداع يةعـدم  اريبـاع 

ك  ن   مبـدعس مـن مسـتَّ  متميـز قـد ل يمَّنـَّن علـى نفـس املسـتَّ  مـن الـيكاء، وكـيلك لـيس ومعى ذلـ
ويـــر  كـــش مـــن  ـــَّرانس و جيزيـــش وجالســـن و  ـــامَّ َّ . بالضـــرورة  ن   يه ـــر األذكيـــاء جـــداع نـــَّا ت ابداعيـــة

(Torrance, Getzels , Jackson &Yamamoto)   عن  الـيكاء ( 0220)واملإار علي   ك األمش
يتلفـــان، ويـــر  بـــةلء  ن   اإلبـــداع خيتلـــف عـــن الـــيكاء رغـــ   هنمـــا قـــد يتَّاجـــدان  لـــد    انإلبـــداع  مـــر وا
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الإخئ نفسه بادر متساو  و بةسم متفاو ة ك بعض األحيان، فاد نصادف شخصا مبدعاع على الرغ  
ات عديــدة وقــد  كــدت دراســ. مــن  تعــه بــيكاء عــادي بيةمــا ل يتمتــع شــخئ  رــر مر فــع الــيكاء باإلبــداع

بـــيه العالقــــة بــــس الــــيكاء والتفمــــل اإلبــــداعي مبعــــى  ن   الطلبــــة ذو  الــــيكاء املر فــــع ليســــَّا بالضــــرورة بــــس 
و يضـــا الطلبـــة ذوو اإلبـــداع املر فـــع ليســـَّا . احلامـــلس علـــى درجـــات عاليـــة ك ارتبـــارات التفمـــل اإلبـــداعي

معــامالت الر بــاهت املةخفضــة نســبياع بــس بالضــرورة مــن احلامــلس علــى نســم ذكــاء مر فعــة وبــيا مــا  كد ــه 
وفضـالع عـن ذلـك  مـن  مالحهـة التفاعـش  (. الطالقـة واملرونـة واألمـالة)اليكاء والتفمل اإلبداعي وم ارا ه 

بإــمش واضــ  وكبـــل ك العيةــات الــ   تمـــَّن مــن عـــدد  فــراد  كــرب، ومـــن األــدير بالــيكر  نـــه مــن الصـــعم 
نسبت   قليلة  ك وتمع الدراسة، والبحث عة   ااجة عا عممانات   احلصَّل على بةلء الطلبة حيث  ن  

 زيـــد علـــى حـــدود عممانـــات البـــاحنس مـــع مالحهـــة  ن   الدراســـات الســـاباة الـــ   ســـى ال ـــالع علي ـــا مل 
 .التعل  من املَّبَّبسة بالةسبة للعاديس وذوي معَّبات  تعر  ألثر التفاعش بس اليكاء والربامت التعليمي

 :التوصيات -13

ة الةتــا ت ياــرت  الباحنــان  ك ضــَّء نتــا ت الدراســة والســتةتاجات الــ  مت التَّمــش علي ــا مــن رــالل مةاقإــ
 :اآلو

عجراء املزيد من الدراسات حَّل الربامت اإلبداعية األرر   واستاصاء  ثر متغلات كاألةس،  -83-8
 .واملستَّ  الصفي، وغلبا

الـــتعل  و اـــَّ  للمإـــف عـــن املَّبـــَّبس ذوي مـــعَّبات  تبـــارات طـــَّير و اةـــس ماـــاييس وار -83-8
 . قدرا   العالية

عدرــــال و َّظيــــف بــــرامت واســــرتا ي يات  ةميــــة م ــــارات حــــش املإــــملة اإلبــــداعي وم ــــارات  -83-3
التفمل اإلبداعي ك املةابت الدراسية املختلفة، وعدرال بعض املَّاقف واألنإطة ال   ستنل التفمل و ةميع 

العـــاديس، وذوي مـــعَّبات الـــتعل ، واملَّبـــَّبس ذوي مـــعَّبات ) التفمـــل اإلبـــداعي لـــد  الطلبـــة  م ـــارات
 . ك املراحش التعليمية املختلفة( التعل 
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 املراج 

 : املراج  العربي 

 .دار قباء للطباعة والةإر: الاابرة. اإلبداع ك حش املإمالت(. 0222. )األعسر، مفاء -
 . ســس علــ  الــةفس الرتبــَّي(. 0220. )وقطــامي، يَّســف، وعــدف، عبــد الــرمحن حمــي الــدين ، ــَّ  -
 .دار الفمر: عمان
 .دار الفمر للطباعة: عمان.  علي  التفمل مفابي  و طبياات(. 0228. )جروان، فتحي -
 .مف َّمــــه، معايله،ممَّنا ــــه، نهريا ــــه، رصا صــــه، ومراحلــــه: اإلبــــداع(. 0228. )جــــروان، فتحــــي -
 .مر للطباعة والةإردار الف: عمان
 .دار الفمر للطباعة والةإر: مانع، (2هت)، املَّببة والتفَّ  واإلبداع(. 0229. )جروان، فتحي -
 :، العس ةمية م ارات التفمل اإلبداعي من رالل املةابت الدراسية(. 0220. )األمش، حممد ج اد -

 .دار المتاب األامعي
 .دار الفمر: األردن .التدرش املبمر(. 1889. )اخلطيم، مجال، واحلديدي، مى -
دار الةإــــــر : الطبعــــــة مصــــــر. املتفَّقــــــَّن عاليــــــاع ذوو مــــــعَّبات الــــــتعل (. 0220. )الزيــــــات، فتحــــــي -

 .لل امعات
 .دار الإرو  للةإر والتَّزيع: عمان.  دريس م ارات التفمل. (0222. )سعادة، جَّدت -
معدلـة  مـَّرة ،رانس للتفمـل البـداعارتبارات  َّ دللت مد  وثاب  (. 1892. )الإةطي، راشد -

 .عمان، الردن: ألامعة األردنيةا. رسالة ماجستلغل مةإَّرة. للبيئة األردنية
مركزالمتـــاب : الاـــابرة. الةهريـــة والتطبيـــع: احللـــَّل البتماريـــة للمإـــمالت(. 0221. )عبـــادة،  محـــد -
 .للةإر 
  .دار غريم للطباعة والةإر: الاابرة. عل  نفس اإلبداع(. 1880. )عبد احلميد، شاكر -
ــــد الســــالم، مصــــطفى - دور مةــــابت العلــــَّم واملعلمــــس ك مســــاعدة   فالةــــا ليصــــبحَّا (. 0220. )عب

 .01-11، (2. )حَّلية كلية املعلمس ك  هبا. مفمرين فعالس ك العلَّم
 دار: عمــان(. 1هت. )ســيمَّلَّجية اللــتعل  الصــفي(. 0222. )قطــامي، يَّســف وقطــامي، نايفــة -

 .لإرو  للةإر والتَّزيعا
 .دار الفمر للطباعة والةإر: عمان.  علي  التفمل لفأ فال(. 0220. )قطامي، نايفة -
املسلة للةإر دار : عمان(. 1هت. )سيمَّلَّجية اإلبداع و ساليم  ةميته(. 0220. )المةا ،  دو  -

 .والتَّزيع والطباعة
باملرحلة  اراءة والمتابة ك  الميي الصف الرابعاملَّببة لد  ذوي معَّبات ال(. 0222. )حممد، بةد -

  .مصر:رسالة ماجستل غل مةإَّرة، جامعة قةاة السَّيس. البتدا ية
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ية نـايف  كاد  :الريا (. 1هت). املدرش اإلبداعي حلش املإمالت(. 1888. )بي ان، عبدالرمحن -
 .العربية للعلَّم األمةية

 كليـة مةإـَّرات: األردن. للـتعل  الةهريـة والتطبيايـةمادمـة مـعَّبات ا(. 0222. )الـَّقفي، راضـي -
 .األملة ثروت
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