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استخدام نموذج الفورمات لمكارثي في تنمية اإلبداع الجاد وأثره في مفهوم الذات لدي تالميذ  
 المرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات

   بهنساوي حمد أ

 مستخلص البحث: 
رف على أثر استخدام نموذج الفورمات لمكارثي في تنمية اإلبداع لتعى اإل الحالي هدف البحث 

تعلم  ذوي صعوبات  الموهوبين  اإلعدادية  المرحلة  تالميذ  لدى  الذات  مفهوم  في  وأثره  الجاد، 
و  )الرياضيات،  من  األساسية  البحث  عينة  ذوي  88تكونت  الموهوبين  التالميذ  من  تلميذاً   )

الرياضيات في  التعلم  واشتملت  رحلالمب  صعوبات  التعليمية،  سويف  بني  بإدارة  اإلعدادية  ة 
حسني:  النجار،  )إعداد:  الرياضيات  تعلم  صعوبات  تشخيص  اختبار  على  البحث  أدوات 

حبيب،2011 وتقنين:  )تعريب  االبتكاري  للتفكير  ابراهام  اختبار  اختبار  2001(،   ،)
ح أبو  وتقنين  )تعريب  لرافن  المعياري  المتتابعة  مقياس (،  1997ن،خرووأ  طبالمصفوفات 

السلوكية   الصفات  لرينزولي للتالميذ  تقييم  الرحمن،  المتميزين  عبد  نور،  (، 2004)تعريب 
الوهاب، عبد  كامل،  )تعريب:  السريع  النيورولوجي  المسح  اإلبداع 2001اختبار  مقياس   ،)

)إعداد التعلم  صعوبات  ذوي  للموهوبين  الذات  مفهوم  مقياس  الباحث(،  )إعداد:  :  الجاد 
(، البرنامج التدريبي القائم على نموذج الفورمات لمكارثي )إعداد: الباحث(، وتوصلت  احثالب

فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسطي درجات المجموعة التجريبية  وجود  نتائج البحث إلى  
المجموعة   لصالح  البعدي  التطبيق  في  الجاد  اإلبداع  مقياس  في  الضابطة  والمجموعة 

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في  وق  فر   ودالتجريبية، ووج
مقياس اإلبداع الجاد  في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، وأن حجم تأثير  
نموذج الفورمات لمكارثي في اإلبداع الجاد لعينة البحث تأثير كبير، كذلك عدم وجود فروق  

في مقياس اإلبداع الجاد بين   ةالتجريبي  المجموعة  جاتدر   طيذو داللة إحصائية بين متوس
القياس البعدي والتتبعي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة  
التجريبية والمجموعة الضابطة في مقياس مفهوم الذات في القياس البعدي لصالح المجموعة  

بي التجريبية في    سطيمتو ن  التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصائية  المجموعة  تقديرات 
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تأثير   البعدي، وأن حجم  القياس  والبعدي لصالح  القبلي  القياسين  في  الذات  مقياس مفهوم 
نموذج الفورمات في تنمية مفهوم الذات للمجموعة التجريبية كبير، وعدم وجود فروق ذات  

مق في  التجريبية  المجموعة  تقديرات  متوسطي  بين  إحصائية  م ياداللة  في  فهو س  الذات  م 
 .القياس البعدي والتتبعي

، اإلبداع الجاد، مفهوم الذات، الموهوبين ذوي  لمكارثي نموذج الفورمات  :الكلمات المفتاحية
 صعوبات التعلم. 

 مقدمة: 
لقد شهد المجتمع المصري في األونة األخيرة تغيرات كثيرة ومتسارعة في جميع مجاالت الحياة، 

التغيرات  لهذه  برامجها  ت اصبح أ  ونتيجة  النظر في  إعادة  إلى  بحاجة ملحة  التربوية  لمؤسسات 
على   والتعرف  االهتمام  نحو  فتحركت  والتكنولوجي،  العلمي  التطور  لتواكب  وتطويرها  المختلفة 
باعتبارهم  واستعداداتهم،  قدراتهم  مع  يتناسب  بما  تعلمهم  أساليب  وتطوير  ورعايتهم  الموهوبين 

 في تطور األمة وتقدمها.  سهمي تلت منبعًا للطاقة البناءة ا

فظهرت خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين جهودًا متعددة من علماء التربية وعلم النفس  
والتربية الخاصة تدعوا إلى االهتمام بالموهوبين من ذوي اإلعاقات، مركزة الجهود نحو إكتشافهم  

والموه  واإلبداع  القوة  مواطن  على  والتعرف  و بة ورعايتهم،  لهم،  توف،  المناسبة  التعليمية  البيئة  ير 
قدراتهم   تكشف  التي  التربوية  والبرامج  والمقررات  المناهج  لهم  توفر  التي  المؤسسات  بإنشاء 
تقدم   اإلسهام في  يمكنهم من  بما  استثمار،  أفضل  واستثمارها  وتعمل على تطويرها  االستثنائية 

 المجتمع. 
شكاًل رسميًا فيي بدايية الثمانينييات مين القيرن  أخذ م يتعلالذوي صعوبات  فبدأ االهتمام بالموهوبين

الماضيييي عنيييدما اجتميييع الخبيييراء فيييي مجيييال التربيييية الخاصييية وصيييعوبات اليييتعلم والموهيييوبين فيييي 
 القضية هذه حول مهمة تساؤالت  وطرحوا الواليات المتحدة األمريكية،  في هوبكنز جونز جامعة

 أو ذكيائهم، مسيتو   إلرتفياع نتيجية اليتعلم بات صيعو  ي ذو  الموهيوبين معانياة إمكانيية ميد  منهيا،

 هيي وما لالستثارة، األمثل المستو  إلى  العقلي المعرفي نشاطهم استثارة لعدم نتيجة أو قدراتهم،

 ومعالجة تشخيص  يمكن ورعايتهم، وكيف برامج تعلميهم وعلى عليهم والتعرف تحديدهم محّكات 

 الكفياءة مين األمثيل المسيتو  إليى  م وتفعيلهيااتهقيدر و  طاقياتهم واسيتثارة ليديهم، اليتعلم صيعوبات 

 (2002المعرفي. )الزيات،  العقلي نشاطهم مستو   به يسمح الذي والفاعلية
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فئة فالموهوبون  التعلم  صعوبات  وسمات  لها ذوو  ومتطلبات  خصائص   خاصة واحتياجات 

 أن  إال  الفئة، ذه به  امهتماال   بداية من الرغم تشخيص ورعاية وبرامج أكثر تفرًدا، وعلى وأساليب 

 هذه تعانيه أو الحد مما    لخفض  موجهة تكون برامج أكاديمية  ما  غالًبا الفئة  لهذه البرامج المقدمة 

البرامج، وفي هذا الصدد   البرامج اإلثرائية ال  أن  إال  صعوبات، من الفئة تقل  أهمية عن هذه 
) تشير  المقدمة2007عثمان  البرامج  أهم  من  أن  إلى  هي   التعلم  صعوبات  ذوي  ن للموهوبي  ( 

 متنوعة.  خبرات تربوية ألولئك األطفال تقدم  البرامج اإلثرائية، حيث 
 مزيجاً  يتلقون  الذين  التعلم ذوي صعوبات  الموهوبين تناولت  الدراسات التي  نتائج  أوضحت  وقد 

 ةرجبد  الذات  عن إيجابياً  مفهوماً  أنهم يسجلون  التعلم  وصعوبات  للموهوبين  الخبرات المقدمة من
 اإليجابية  لآلثار  فربما فقط، التعلم  لمعالجة صعوبات  خدمات  يتلقون  الذين هؤالء من  لىعأ 

 ذلك برامج إثرائية ويفسر لهم قدمت  ما إذا اآلثار األكاديمية جانب إلى    واالجتماعية الوجدانية

 (2015،  ية) دبابنة والعط.العالية تحديًا لقدراتهم وامكاناتهم يواجهون  البرامج تجعلهم هذه  بأن 
 المختصيين علماء التربية وعلم النفس وكيذلك البياحثينإهتمام  الفردية الفروق  موضوع ولقد شغل
 الفيروق  دراسية عليى األوليى منذ سنوات عديدة، وانصيبت اهتمامياتهم التربوية والنفسية بالدراسات 

 أخير   ت جاالم عدة لتشمل الفروق  بدراسةاإلهتمام  مسيرة ثم تتابعت  العقلية، القدرات  مجال في
 العقليية، تشيير القيدرات  مجيال االجتماعيية، ففيي واالنفعالية وكيذلك الجوانيب  كالسمات الشخصية

 حييث  اليتعلم والتفكيير، أنميا  فيي مختليف األفيراد  بيين الفروق الفردية ظاهرة وجود  البحوث  نتائج
 تي تميزهموالهم  ب الخاصة التعلم وأنما  تفكير ألساليب  حيث تفضيالتهم من بينهم فيما يتباينون 

 وخبيراتهم معيارفهم يقوميون ببنياء مراحيل نميوهم خيالل األفيراد اآلخيرين، فياألفراد  مين غييرهم عين
وبالتيالي، فعيدم مراعياة تعلمهيم،  ميع أنميا  تتماشيى تعليم وفي  طيرق  المختلفية مهياراتهم وينميون 

حًا فييي وضيي الً خلييالفييروق الفردييية بييين التالميييذ، وميين ضييمنها أنمييا  الييتعلم، ميين شييأنه أن يحييدث 
 عملية تعلم التلميذ على الصعيد النفسي واالجتماعي واألكاديمي. 

حتياجيات، الهتماميات، واالمييول، واالقيدرات، و السيتعدادات، و إلفيميا بيينهم فيي افالتالميذ يختلفيون  
عمليية اليتعلم فيي أو طريقية واحيدة  عتمياد عليى أسيلوا واحيد قد أصيبح اال، و تعلمالوسرعة وكيفية  

فيييي  علييييمليييذا كيييان البيييد مييين مميييايزة الت المنشيييودة،كييين أن ييييؤدي إليييى تحقيييي  األهيييداف مي ال أميييًرا
تراعيي الفيروق الواسيعة بيينهم  ومتنوعية بأسياليب مختلفية علييمصيفوف، بمعنيى أن ييتم التمختلف ال

يبني خططيه التعليميية عليى يستطيع أن  الناجححتياجاتهم التعليمية، فالمعلم اوتستجيب لمختلف  
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جوانب، وبالتالي البد أن يظهير مختلف اللمين يختلفون عن بعضهم البعض في  متعال  أنفرضية  
يطليب  وعليى ميا التعليمييةختالفيات عليى أسياليب تعلييمهم وعليى منياهجهم االالفروقيات و أثر هيذه  

 .نواتج تعلممنهم تحقيقه من 
 فيي الفرديية روق الفي ةالهيئات الدوليية مراعيا مختلف بها تنادي التي التعليم جودة معايير وتتطلب 
 ييتعّلم أن يسيتطيع التيي وفقًا للطريقة يتعّلم أن في الح  متعّلم فلكلّ  المتعّلمين، بين التعّلم أنما 

 ثورنيديك بياختالف العيالمنظر  وجهية مين التعّلمعملية  في األفراد  تعّلم أنما  بها، ويفسر اختالف
 يشيير مفهيوم هيو التعّلم نمط فإن لذلك اد،فر لألواالنفعالية والبيولوجية  والشخصية الثقافية العوامل
 االسيتجابات  اليتعّلم، وهيذه عمليية سيياقات  فيي للمثييرات  الفيرد  مين المالئمية االسيتجابة طريقةإلى 

 & Hergenhahn)تكيون نمييط اليتعلم الفيردي  التيي والمكونيّات  السيلوكيات  هيي للمثييرات 

Olson,1993)، المختلفة والخبيرات  المثيرات  مع اعلتفال في األفراد  طرق  التعلم أنما  فتعكس 
 Dunn) المعلوميات  معالجية على التركيز في أساليبهم في ذلك ويتجلى التي يمرون بها، البيئية

& Dunn ,1999 ) 
أكثر  ف يكون  عندماالتعلم  الداخلية   تساير  تكيفيةقدرات    المتعلملد     يكون   فاعلية  المتطلبات 

ونمط تعلمه؛   التلميذ في التعليم مع أسلوا تعلم  لم  لمعا  أي أن مطابقة أسلوا   ألسلوا التعليم،
 التالميذ، وتنمية مهاراتهم المختلفة.من أجل زيادة التحصيل وتكيف  مهمةُيعد قضية 

وقد سعى العديد من الباحثين لإلفادة من أنما  تعلم الطالا؛ من خالل تصور نماذج محددة 
نموذج "دافيد كولب" الذي وضع تصورًا  ذج  نمااليمكن االعتماد عليها، وقد كان من باكورة تلك  

"التعلم التجريبي: الخبرة كمصدر للتعلم والنمو" منطلقا     1984عاما له في كتابه الصادر عام  
التعلم  Gregorc، كما وضع "جريجورك وبتلر"  ( Kolb,1994)  من المنظور التجريبي في 

and Butler  موذج علي أساس وجود النذا  ه  نموذجا يسعي لوصف كيفية عمل العقل. ويقوم
السمة  تكون  بدورها  المدركات  وهذه  نفهمه،  تجعلنا  التي  بالطريقة  للعالم  رؤيتنا  أي  المدركات؛ 
إلى  مدركات حسية ومجردة  تنقسم المدركات  األساسية لنمط تعلم كل فرد، وفي هذا النموذج 

( والتتابعية  والعشوائية  التنظيمية  للقدرات  أكم  (،Mills,2010باإلضافة  من  ا  العديد  هناك  ن 
النوعي  بريدج"  "مايرز  مؤشر  مثل  الطالا؛  تعلم  أنما   بالبحث  تناولت  التي  األخر     النماذج 

(Myers Briggs Type Indicator) لمكارثي مات  الفور  ونموذج  ودن,  دن  ونموذج   ,  
(4MAT Model McCarthy ) .وغير ذلك من النماذج 
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التعل أنما   الفورمات  نموذج  مكارثي  اس   إلىم  ويترجم  استندت  فقد  تعليمية،  المبادئ  تراتيجية 
األساسية لنظريات التطور اإلنساني مثل نظرية جون ديوي، كارل جونج، وديفيد كولب لتحديد  
دراسات  توصلت من خالل  وقد  المعلومات،  ومعالجة  االدراك  التعلم على مسارين هما  أنما  

الدم الكرة  نصفي  من  كل  أن  إلى  أجريت  المهام متخية  اغوأبحاث  من  معينة  بأنواع  صصص 
وضعتها في قائمة توضح فيها صفات وأساليب تعلم المتعلمين على شكل دورة تعلم رباعية.) 

 (2010عبجل،  
لذا أصبح موضوع اإلبداع الجاد من الموضوعات التي تجذا اهتمام التربويين، والذي يمكن أن  

تم إنشاؤها من قبل ) دي بونو (   لتيب ارينستدل عليه من خالل ظهور الكثير من مراكز التد 
التغيير   باعتباره مطلبًا ملحًا وأساسيًا  التفكير واإلبداع،  للتدريب على  العالم  العديد من دول  في 
والتطوير والنجاح نحو األفضل ووصواًل إلى التميز في المؤسسات التعليمية المختلفة ) الديب، 

2005) 
حل    فييبحث  الذي  التفكير    نماذج  وذج جديد مننم  هو  اد أن اإلبداع الج  ) دي بونو (  وير  

يهدف   حيث  تقليدية  غير  بطرق  الثابتة    في المشكالت  الفكرية  القوالب  تغيير  إلى    في األساس 
مجرد نظام    التقليدي  جديد فذلك الثبات من شأنه أن يجعل من العقل  بشكلوإعادة بنائها    العقول
المص  تلقائيتذكر   الفكرية  ماللقوالب  األفكار  ؛  قاً سبغة  تقويض  على  فيعمل  الجاد  اإلبداع  أما 
من معلومات التفكير وأساليبه  الفرد  الزمن وإعادة بناء كل ما تم تعلمه    ت عبرتجاوز   التي القديمة  

 )2005بونو, دي )
كما أن اإلبداع الجاد يحتل مكانة بارزة مستقباًل بين جميع المتعلمين، حيث أنه يجعل األفراد في 

تمرة من أجل خل  أفكار جديدة وكذلك خل  مفاهيم جديدة تعطي ميزة أساسية  ومسمة  ائمنافسة د 
أكثر   تجعلهم  جديدة  مفاهيم  خل   على  القدرة  المتعلمين  لد   تكون  أن  ويجب  بينهم،  للمنافسة 
بعيدًا  الجديدة  األفكار  إنتاج  في  الجاد  اإلبداع  واستراتيجيات  وأساليب  أدوات  استخدام  في  رغبة 

ليدية، لذلك فإن التدريب على مهارات ومكونات اإلبداع الجاد يجب أن يكون  لتقب اليعن األسا
 ( 2005متضمنًا في مراجل التعليم بكافة مراحله ) دي بونو،  

ويمثل مفهوم الذات أهمية كبيرة لد  المعلمين وأولياء األمور، على اعتبار أن العمل على جعل  
ي إيجابية  بصورة  أنفسهم  يرون  فسه المتعلمين  ام  كافة  ي  في  واستعداداتهم  بقدراتهم  لنهوض 
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والكفاءة  القدرة  من  مزيد  إلى  يقود  المرتفع  الذات  مفهوم  أن  جليا  أمرا  ولقد أضحى  المجاالت  
 والفعالية في التعامل مع الكثير من المشكالت الحياتية. 

الدفع و ة  ائملد تلك القوة ا  أن مفهوم الذات هو إرادة الوجود ويقصد به (  2004)وير  عبد الغفار
والتوجيه والتنظيم لنشا  اإلنسان بغية تحقي  وجوده والوصول إلى مستو  مناسب من اإلنسانية  

 الكاملة.
فبناء الشخصية القادرة على تحمل المسؤلية أصبح أمرًا ضروريًا ومهمًا في هذا العصر، حيث  

منظو  من  معه  التعامل  يجب  وعليه  بالفرد،  المحيطة  العومل  فيه  سب ،  لف  مختر  تتعدد  عما 
على  قدرته  مد   أي  ذاته،  عن  مفهومه  وتقدير  النفسية  حاجاته  وإشباع  تحقي   مد   وإدراك 

ومن هنا جاء هذا البحث  إستغالل وتوظيف إمكاناته وقدراته المختلفة إلى أقصى درجة ممكنة،  
تنمية اإلبداع الجاد وأثره ف   هوم مف  ي  بهدف التحق  من استخدام نموذج الفورمات لمكارثي في 

 الذات لد  تالميذ المرحلة االبتدائية الموهوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات.  
 مشكلة البحث: 

اختيار  مهًما  محوًرا الطلبة  تعلم  لكيفية  المعلم فهم  يعد   من  لكن التدريس، استراتيجيات  في 

 دية بين فر ال وق الفر  متجاهالً  التقليدية، بالطرق  يستمر األحيان  من  في كثير التدريس أن المالحظ

وجمل،   وأنما  الطلبة وناصر  القال   ( مما  2006تعلمهم  يؤثر  (،   تحصيلهم على  سلباً  قد 

 تراعي تدريسية نماذج تبني ( أن2004لديهم، وير  جابر وقرعان ) التفكير ومستو   الدراسي،

المختلفة أنما  وترتبط التحصيلي المستو   رفع في يساعد  الطلبة لد   التعلم   ةاد زي لديهم، 
المعلم نمط بين  التواف  بدرجة الطلبة  صيل حت  الطرق  أكثر الطالب، ومن تعلم  ونمط تدريس 

 وتقديم  استراتيجيات التدريس، بتنويع المعلم يقوم  أن  هو  والتعلم  التعليم  بين نمط  للمواءمة فعالية

الطلبة  أنما   لتالئم  اإلمكان  قدر  متنوعة  أنشطة  ومن  تعلم  ذج نمو  جالنماذ  هذه بين  المختلفة، 
 ( 2008لمكارثي.)الماضي،  الفورمات 

 المتعلم جذا  خالل من تعلم الطلبة، أنما  جميع لمواءمة طريقة لمكارثي ويقدم نموذج الفورمات 

مع   التعلم  أنما  وربط  تفضيال، األقل لألنما   اإلهمال التوسع، وعدم  مع  لديه  المفضل  للنمط
 استراتيجيةإلى    التعلم مفاهيم أنما  ويلح ت  ى عل يعمل  كما  واليسر ، يمنى ل ا  الدماغية التفضيالت 

 ( Rodriguez & Paredes, 2004; Uyangor, 2012تدريسية )
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فاإلتجاه الصحيح في بناء عقول المتعلمين معرفيًا هو تمهيد الطري  لهم بنماذج جديدة تتواف   
 مات فور المع نمط تعلمهم للوصول إلى النجاح المطلوا في حياتهم، ومن هذه النماذج نموذج  

 لمكارثي الذي يراعي نمط تعلم الفرد. 
األكاديمي  من  كل  في  كبير  تحسن  حدوث إلى    التربوية الدراسات  بعض  أشارت  وقد   اإلنجاز 

 أساليب  من يفضلونه  ما  متضمًنا تعليمهم  يكون  عندما  المدرسة، في إنضباطهم ودرجة  للطلبة

  ( Grigorenko and Sternberg, 1997)التعلم 
 له يفضلونه الذي باألسلوا  ليتعلموا للطلبة الفرصة إتاحة أنإلى    الدراسات  بعض    أشارت  كما 

دراسة،  عندهم التعلم إلى    الدافعية درجة وزيادة  لديهم  الحوافز توليد  في  إيجابي   أثر  مثل 

(Oakland, et al,2000 )  تعلم يتعلمون بأساليب  الواحد  الصف طلبة والتي أشارت إلى أن 

 الطلبة تحصيل تعلمهم، وأن بأساليب  يتأثر المختلفة  التعليمية المواد  في  ةطلبال أداء وأن  متنوعة،

 التعلم.  وأساليب  التعليم  أساليب  تتف   حين  إيجابًيا  يتأثر
 معرفة أن  إذ  تربوية؛  ضرورة  الطلبة  تعلم  أساليب  تناسب  تعليمية  أساليب  البحث عن  يعدّ  لذا 

بأساليب   تحديد  مهمة عليهم  يسهل  مناسبة،  تعليمية ليب ساأل وتحديدهم  طلبتهم، تعلم المعلمين 

ولتنشيط   طلبتهم، تعلم ألساليب  مالءمة أكثر تصبح كي تعليمهم؛ أساليب  لتعديل طرق خاصة
 .الفّعال  للتعلم المعيقة  المواقف ولمواجهة التعلمية، التعليمية  العملية
عن   به يختلف لذيوا التعلم في الخاص  نمطه متعلم لكل الدراسات أن من العديد  أكدت  وقد 

 يجب  أنه على أجمعت  أنها  باإلضافة ,بها  واالحتفاظ ومعالجتها المعلومات ستقبال  ا  في اآلخرين
سويلم    الدراسات دراسة هذه النتائج، فمن أفضل لتحقي  التعليمية العملية في األنما  مراعاة هذه
بضرورة أوصت  حيث    (Sywelem & Dahawy,2010)   وضحاوي    عيالو  الدراسة 

التعلم،  تعزيز شأنها  من ألن الطلبة تفضيالت  على  والتعرف الطلبة التعلم لد  بأنما   تمرمسال
 التدريس أساليب  في الدراسة بضرورة التنويع أوصت  حيث   (  2006  ،ومحمود  عقل( راسة  ود 

  د ل المختلفة التعلم لمراعاة أنما  تربوية وتقنيات  تعليمية وسائل واستعمال الجلوس أماكن وتغير
 .بةطلال

 ببعض  والتعلم التفكير أنما  بين دالة عالقة وجود   عديدة دراسات  نتائج كذلك وأوضحت 
 أن الدراسات  هذه بينت  واإلبداع، حيث  المشكالت  وحل العقلية وغير العقلية  الشخصية السمات 
 ،نهادمو تخيس  التي والتعلم  التفكير  ألنما  تبًعا  متميزة بطرق  تناول المشكالت إلى    يميلون  أالفراد 
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 واألساليب  االنما   المعرفي ويتضمن النمط:األنما  بنمطين وهما هذه الباحثين بعض  أجمل وقد 
 يتصل كما ،الذهنية المشكالت  حل عملية في أداء من يظهره وما وتفكيره،  الفرد  إلدراك المميزة
 األخر نب لجاا ما، أما تعليمي موقف الفرد عند مواجهة يتبناها التي بالحيل العقلية النمط هذا
 أثناء الفرد  في  تؤثر والتي والدافعية، المزاجية الدينامية الصفات  الوجداني ويتضمن النمط  فهو
في   وتأثيًرا فائدة األكثر والنفسية الشخصية والخصائص  السمات  هذه أي  المشكالت ومعرفة حل

 ( Geche,2009مواقف التعلم. )
 التفكير طرائ  يمتلكون  ال  الطلبة  أن  لىإ  ةيث الحد  التربوية  الدراسات  من العديد  أشارت  فقد 

العقلية  المختلفة الدراسية المواضيع  حفظ  خالل من  مبدعين تجعلهم  التي الجيدة  والمهارات 

التعليم   أثناء لحلها مهارات  تتطلب  التي أوالمشكالت  المواقف  استخدام  وعدم   واسترجاعها
(Fisher,2005،) للتعليم هدًفا إستراتيجًيا  العليا  تفكير لا ت رامها تنمية من أجل  التعليم  أصبح  لذا 

 ومع المعرفة تفجر مع وفاعلية التعامل بكفاءة من المتعلم ذلك يمِكن المتقدمة، إذ  الدول في

للتقدم  المشكالت  وحل التفكير على  يعتمد  الذي المعاصر العالم متغيرات   والتطور كأساس 

 .الحضاري 
ليب التعلم أصبح الطالا قادرين على  أسا ل  خال( إلى أنه من  1995وتوصلت دراسة حبيب )

د  وتناولت  إبداعية،  بطرق  تواجههم  التي  البيئية  المشكالت  التعرف   (2010)   اسإلي  راسةحل 
الفورمات  نظام  فاعلية  اإل   لمكارثي  على  والتفكير  الدراسي  التحصيل  طالبات    لد بتكاري،  في 

بمدينة مكة العلمي  الثانوي  الثاني  الفورمات لى  ت إصلوتو   ،المكرمة  الصف  نظام    لمكارثي   أن 
اإلنجليزية  اللغة  في  للطالبات  االبتكاري   والتفكير  الدراسي  التحصيل  تنمية  في  جزئيًّا  ،  فعال 

) وهدفت   عبجل  على    ( 2010دراسة  التعرف  لنموذج  استخدام  أثر  إلى  في  الفورمات  مكارثي 
التاريخية إ المفاهيم  اإل  كتساا  العربي  التاريخ  مادة  طلد سالمي  في  الثاني الب   الصف  ات 

ديالي  إلى    أسفرت و   بالعراق،  المتوسط في محافظة  الدراسة  الفورمات أنتائج  نموذج   لمكارثي  ن 
ن النموذج يتناسب مع جميع مستويات الطالبات العقلية ويثير  ألطالبات، و ليراعي الفروق الفردية  
( Joan M et al, 2010)  دراسة، وهدفت  ستمرار في التفاعل مع الدرسالدافعية ويحفز في اإل

إستكشاف الفورمات   إلى  نموذج  الطالا   لمكارثي  استخدام  تعلم  تعزيز  اإلهتمام    ،في  وزيادة 
جانب   من  الطالا   المعلم والتعاون  تعلم  أ وتقييم  إلى  نتائجها  وتوصلت  نموذج  ،  استخدام  ن 

تزويد    عن   الً فض تحفيز الطالا ومشاركتهم،    زاد من  التعليم والتعلمفي عملية    لمكارثي  الفورمات 
عالوة   ،ركان حجرات الدراسةأالطالا بفرص أكبر على الممارسة وتطبي  ما قد تعلموه خارج  
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ختالف ملحوظ في سلوكيات الطالا التي كانت ال ترقى إلى سلوكيات اعلى ذلك حدث تحول و 
الجامعة مهامهم    ؛طالا  وأداء  بمحاضراتهم  ويهتمون  يركزون  الطالا  بدأ  وواجباتهم  حيث 

في تنمية    لمكارثي  بيان أثر توظيف نظام الفورمات   (2016)   غزال  دراسةواستهدفت  ،  ةزليمنال
وتوصلت النتائج  ،  ةالمفاهيم ومهارات التفكير العلمي لدي طالبات الصف السابع األساسي بغز 

 إلى فعالية النموذج في تنمية التفكير العلمي لديهن.
) وهدفت  وأمبوسعيدي  الهدايبة  الفورمات   أنموذج   استخدام  أثر صيتق  لىإ  (2016دراسة  

التأملي تنمية في مكارثيل طالعلوم   وتحصيل التفكير  السادس البات لد    األساسي  الصف 

لمكارثي وتوصلت   نموذج الفورمات  وف  معلم  دليل  إعداد  عمان، وتم  بسلطنة  الداخلية  بمحافظة 
 تحصيل العلوم. ي و أمللتنتائج الدراسة إلى فاعلية نموذج الفورمات في تنمية التفكير ا

بحث فعالية برنامج لتدريب المعلمين على استخدام نظام  إلى    (Murray,2002وهدفت دراسة )
الفورمات من أجل تعزيز اإلبتكارية لد  الطالا، وقد هدف البرنامج إلى تطوير فهم المعلمين  

وع في التعليم  لتنو انح ألساليب التعلم ومفاهيم االبتكارية كما هدف إلى تكوين إتجاهات إيجابية  
الدروس،   تخطيط  السابقة عند  المفاهيم  تطبي   المعلمين على  وكذلك مساعدة  المتميز  والتعليم 
وأسفرت النتائج عن زيادة إتجاهات المعلمين اإليجابية نحو التنوع في التعليم واإلبتكارية وزيادة 

دمج مع  الفورمات  لنظام  وفًقا  الدروس  تخطيط  على  المعلمين  التفكير  تعز رق  ط  قدرة  يز 
 االبتكاري.  

معرفة أثر تدريب المعلمين بنظام الفورمات على  إلى    (Klenetsky,2007كذلك هدفت دراسة )
المتصلة  السلوك  قائمة  استخدم  وقد  باالبتكارية  المتصلة  الطالا  سلوك  نحو  اتجاهاتهم 

الت وبعد  قبل  اإلتجاهات  في  الحاصل  التغير  لتحديد  لتورانس  نظام    علىيب  در باإلبتكارية 
الفورمات، وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة  

 والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية في نمو اإلتجاه الموجب نحو االبتكارية. 
ي  لذ فاإلبداع الجاد أحد أنما  التفكير الحديثة التي توصل إلى ها العالم ) ادوارد دي بونو ( وا

ال عتبي تقليدية  غير  بأساليب  المختلفة  المشكالت  في حل  والتفكير  البحث  في  حديثًا  اتجاهًا  ره 
مستقبال بين جميع   تعتمد المنط  بشكل محدد وثابت،  كما أن اإلبداع الجاد يحتل مكانة أساسية

لتي  م ااهيمفاألفراد، ألنه يجعلهم في تنافس دائم من أجل إنتاج األفكار الجديدة، كذلك إنتاج ال 
تعطي ميزة أساسية للمنافسة، وأن المفاهيم الجديدة تأتي من خالل تحيليل البيانات، ألن العقل  
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ير  فقط ما هو مستعد ليراه، فيجب أن تكون لد  األفراد القدرة على إنتاج وتوليد مفاهيم جديدة 
ار جديدة بعيدأ  أفكيد  ولتجعلهم أكثر رغبة في استخدام أساليب وأدوات اإلبداع الجاد في إنتاج وت

عما هو مألوف، لذلك فإن التدريب على مهارات اإلبداع الجاد يجب أن تكون جًزا من التعليم في  
 (.2005مختلف مراحله. ) دي بونو، 

لذلك فإن اإلبداع الجاد يمكن الفرد من اإلتيان بالجديد على عكس التفكير النمطي الذي يسير  
المألوفة سابقًا، أي أنه  ل ايجعد  في إتجاه واحد، فاإلبداع الجا بتوليد األفكار الجديدة غير  لفرد 

 ( 2002تفكير توليدي يقوم على أساس حل المشكالت بطرق إبداعية. ) زيتون، 
في  استخدام  (Helen,2005)   دراسةفتناولت   الجاد  المشكالت    اإلبداع  حل  على  القدرة  تنمية 

لقدرة على حل المشكالت, ودراسة ضيف هللا  ة انمي ت   في  الجاد نتهت الدراسة إلى فاعلية اإلبداع  او 
اإلنتباه المباشر نحو التفكير إحد  تقنيات اإلبداع    هتوظيف تقنية توجيبقامت    التي(  2000)  

التفكير    فيالجاد   نتائج  اإلبداعيتنمية  اإلبداع    هاوأشارت  فاعلية  التفكير    يفالجاد  إلى  تنمية 
) اإلبداعي نوفل  ودراسة  الدماغية    ت اولتنالتي  (  2004,  السيطرة  لذو   العقلية  الدافعية  تنمية 

إلى فاعلية البرنامج    وتوصلت على نظرية اإلبداع الجاد    قائم  تعليميسر  من خالل برنامج  يإل
 تنمية الدافعية العقلية.  فيالجاد القائم على اإلبداع  التعليمي

استخدا على  تدريبها  تم  التي  األفراد  أن  إلى  بونو(  )دي  تحسنًا  بدا اإل م  وأشار  أظهروا  الجاد  ع 
 100(، أما األفكار النوعية فكانت )%85ملحوظًا في زيادة األفكار الجديدة بنسبة تعدت نسبة ) 

 لد  متعددة وقدرات إبداعية مواهب  ( إلى وجود 2013الحشاش ) وأشارت (،  2004%( )نوفل،  

صعوبات  األطفال والقدرات  لا يوف والرياضة والموسيقى  الرسم  في تمثلت  التعلم ذوي  مهارات 
ليست  مجاالت  في إبداعية  قدرة أظهروا كما  األلية،  الحاسبات  برمجة مجال  وفي  الميكانيكية 
هذه   مع تتناسب  خاصة وعناية رعاية األطفال هؤالء إعطاء ضرورة يؤكد  الذي األمر تقليدية،

وبالتالي ساليب  ألا نم  وأسع مد   خالل من وذلك معهم للتعامل أوسع نطاق توفير  القدرات، 
 الفئة  هذه مع وتتميز اإلستراتيجيات المستخدمة   ،وتقييمهم تعليمهم في  واإلستراتيجيات المتبعة 

  ،والسلوكية الدافعية اإلنفعالية العقلية والمعرفية وخصائصهم أنماطهم  بتمايز األطفال  من
 حدود  خارج  ر يفك م المتعل جعل  على  لمهارات اإلبداع الجاد تعمل المتعلم ممارسة  فإن تقدم  ومما

 . التفكير
 خالل من ما فكرة فورية ويولد  نتائج على للحصول أفضل بأفكار المشكالت  ويواجه التقليدي

 عادات  تطوير على  ويعمل جديدة   أفكاراً  ويطور المشكالت  لحل طرقاً  أخر  ويصمم أفكار
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 ا كم  (،2004لإلبداع ) المليجي، فرص إلى    المشكالت  على تحويل  ويعمل إبداعية وممارسات 
) أكدت  العربي  التي2011دراسة  التعرف (  إلى  القدرات   لتنمية برنامج  فعالية  على  هدفت 

القراءة، وتوصلت إلى فعالية البرنامج في   عسر  ذوي  الموهوبين  األطفال  من  عينة  اإلبداعية لد  
 تنمية القدرات اإلبداعية لديهم.

نفسه، فهي ذلك الجانب الذي عن  رد  لفوتشير نظرية التحليل النفسي إلى أن الذات هي خبرة ا
يلمس الواقع الخارجي، أو يتصل به مباشرة، فهي لذلك تمثل الواقع كما يتراء  للحواس، ووفقًا 
لرأي فرويد تتضح الذات خالل النمو في السنوات المبكرة لتتحكم في التعامالت اليومية لهم مع  

 . البيئة المحيطة أثناء عملية التعلم
اال دواعي  عنه مشكالت  به  مامهتومن  يتولد  التعلم  ذوي صعوبات  التالميذ  أن رسوا  الفئة  ذه 

واإلحساس   بالنفس،  بالثقة  الشعور  وعدم  الذات،  مفهوم  إنخفاض  منها  مختلفة  وانفعالية  نفسية 
بالعجز، وعدم الرضا، ويحدد التعرف الفيدرالي المجاالت األكاديمية التي تظهر فيها اضطرابات  

الخ أثناء  والكتابة.  المات  بر التعلم  والهجاء  والرياضيات  القراءة  التحديد  هذا  في  ويدخل  درسية، 
 ( 2004)عبد الحميد،

 ( فريحات  والقرعان )2،  2008وأورد كل من  وجابر  الفورمات  2004(،  نموذج  استخدام  أن   )
لمكارثي في التدريس يزيد من صدق عمليات التعلم، وتحسين األداء األكاديمي، وتشجيع النمو  

مية اإلتجاهات والتحصيل، وتقليل المعالجة الضرورية إلتقان التعلم، ورفع مستو   وتني،  خصالش
 تقدير الذات، ودمج اإلبداع مع التعلم. 

 به، وهو الخاصة فرديته لإلنسان  يجعل الذي الوحيد  الشيء هو الذات  مفهوم ومن هنا يتضح أن

والتفكير   موضوعاً  ات ذ لا من يجعل بحيث ،  ذاته إدراك  يستطيع الذي الوحيد  الكائن  للتأمل 
العوامل  من مهماً  وعامالً  الشخصية دراسة في المهمة األبعاد  من الذات  مفهوم ويعد  والتقويم،

 .لألفراد  النفسية الصحة وعلى السلوك على  كبيراً  تأثيراً  تمارس التي

 اذ ه نوأ" نفسك  أعرف " القائلة الحكمة مغز   عم   زاد  اإلنسان  بطبيعة  المعرفة زادت  وكلما
 إدراك الذات  طريقة تمثل إذ  الشخصية، وحدة في األساس هو ذاته لد  يتكون  الذي المفهوم

 على الفرد  يختلط  ما  وغالباً  السلوك، وتحديد  الشخصية  لتنظيم  الرئيس المحور  اآلخرين  وإدراك

 عرض يتالتي   للمواقف إلستجاباته  ونتيجة  اآلخرين،  مع  وتجاربه  خبراته  لتعدد  نتيجة  ذاته  إدراك

 في  بالغة  كبير وأهمية أثر  ذاته  عن  الفرد  لصورة  وأن  لسلوكه، اآلخرين  إدراك  عن وإنطباعاته  لها
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 فيعد  لها، وتقبله إحترامه  ومد   ذاته عن  الفرد  ورؤية تصور في تعكسه لما وذلك حياته، مستقبل 

 (  2012،اض واالجتماعية. ) الفي الدراسات النفسية من  للعديد  جوهرياً  موضوعاً  الذات  موضوع
الذهني   والنشا   العقلية  والعمليات  وطبيعتها  بالمعرفة  والتربوية  النفسية  الدراسات  اهتمت  ولقد 
منذ   التفكير  أنشطة  من  وغيرها  واإلستيعاا،  والتذكر  واإلدراك  اإلنتباه  عمليات  في  المستخدم 

فيها البحث  أن  إال  الالحقة،  السنوات  في  بها  االهتمام  تواصل  ثم  عديدة،  حى  من  تخذ ا  سنوات 
المعرفة ومعالجتها وإكتسابها وتخزينها وتنظيمها   البحث، حيث أن  مختلفًا وفقًا الختالف طرق 
وتطويرها وتوظيفها ومد  اإلستفادة منها تشكل األساس الذي يحكم النشا  اإلنساني. ) الزغول،  

 ( 2003النصير، 
كه، ويرون بأن الفرد سلو د و فر ثم توالت االهتمامات بأهمية التفكير ودوره في تحديد شخصية ال 

كلما كان تفكيره إبداعيًا فإنه سيصل إلى السواء النفسي والتواف  الشخصي واإلجتماعي، ويعتبر  
اإلبداع الجاد من المهارات التي يجب أن تنمى لد  الفرد من أجل أن يستخدم األسلوا العلمي 

 في حل مشكالته. 
لد ات  قدر لاو  الموهبة وتنمية كشف إن القول يمكن وبذلك  ذوي صعوبات  التالميذ  اإلبداعية 

مكماًل للبرامج   جزءاً  تعتبر  التالميذ  هؤالء  يمارسها  متعددة وأنشطة تقديم برامج   خالل  من  التعلم
 التالميذ من   منه هؤالء  يعاني قد  ما أثر  من  للحد  ومدخالً  لهم، تقدم التي  والتربوية النفسية 

) تشير حيث  سلوكية،   مشكالت  أن   (2005الهذيلي   لد   تعتبر والموهبة اإلبداع    تنمية  إلى 

 حيث  العمر، من  السنوات األولى في  أجزاء المنهج  من  جزء  والصعوبات  اإلعاقات  ذوي  األطفال 

 اللعب  أنشطة خالل منإلى اإلبداع    األطفال هؤالء تدفع التي الفرص  من  الكثير  تقديم  يجب 

 .المختلفة
تنمية استثر  أ  وفي ضوء ما سب  تتحدد مشكلة البحث في خدام نموذج الفورمات لمكارثي في 

ذوي صعوبات   الموهوبين  االبتدائية  المرحلة  تالميذ  لد   الذات  مفهوم  في   وأثره  الجاد  اإلبداع 
 تعلم الرياضيات. 

 ومن ثم يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:  
ع الجاد وأثره في  مفهوم الذات لدى  بدااإل ة  ما أثر استخدام نموذج الفورمات لمكارثي في تنمي 

 تالميذ المرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات ؟
 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:  
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مقياس   -1 في  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين   الفروق  ما 
 ؟عديالب   اإلبداع الجاد في التطبي

ما الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في مقياس اإلبداع الجاد  في القياسين   -2
 القبلي والبعدي؟

في مقياس اإلبداع الجاد بين القياس    ةما الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبي -3
 البعدي والتتبعي؟ 

والمج -4 التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  الفروق  مقياس  الضعة  مو ما  في  ابطة 
 مفهوم الذات في القياس البعدي؟

ما الفروق بين متوسطي تقديرات المجموعة التجريبية في مقياس مفهوم الذات في القياسين   -5
 القبلي والبعدي؟

ما الفروق بين متوسطي تقديرات المجموعة التجريبية في مقياس مفهوم الذات في القياس   -6
 البعدي والتتبعي؟ 

 لبحث الحالي إلى: ف ايهد  :أهداف البحث 
نموذج  -1 على  الرياضيات  تعلم  صعوبات  ذوي  الموهوبين  اإلبتدائية  المرحلة  تالميذ  تدريب 

 الفورمات من خالل البرنامج المعد لذلك.  

تعلم  -2 صعوبات  ذوي  الموهوبين  االبتدائية  المرحلة  تالميذ  لد   الجاد  اإلبداع  تنمية 
 الرياضيات. 

جريبية والضابطة في القياس البعدي وكذا المجموعة  التعة  مو التعرف علي الفروق بين المج -3
 التجريبية قيل ويعد تطبي  البرنامج وكذا القياس التتبعي في اإلبداع الجاد ومفهوم الذات.

نتائج البحث لتنمية اإلبداع الجاد  -4 محاولة التوصل إلى  توصيات تربوية مقترح في ضوء 
 يستفاد بها في العملية التربوية. 
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 تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي:  حث:البة  أهمي
 تتمثل أهمية البحث النظرية فيما يلي: األهمية النظرية:

 .نموذج الفورمات في تنمية اإلبداع الجاد لد  تالميذ المرحلة اإلعداديةهمية ودور أ دراك إ -1

 وي التالمييييذ الموهيييوبين ذ هميييية عينييية البحيييث وهيييم شيييريحة أ هميييية البحيييث الحيييالي مييين تيييأتي أ  -2
 .ت التعلموباصع

التالمييذ الموهيوبين ذوي ندرة الدراسات المحلية التي تناولت اإلبداع الجاد ليد   العقليي ليد   -3
 .صعوبات التعلم

أهمية دراسة اإلبداع الجاد واستراتيجياته لتحسين وتنمية حل المشكالت مميا يسياعد الطيالا  -4
 من حل مشكالتهم بطرق ابداعية.

لكشيييف عييين أسييياليب اليييتعلم ليييدي التالمييييذ واليييتحكم ة اهمييييأ  الضيييوء عليييىا البحيييث يلقيييي هيييذ  -5
التعليم بالحصيول عليى أدوات ومقياييس مناهج  مما يساعد المهتمين بتطوير    للدماغ؛  النصفي

ة، ووضييييع هج الدراسييييياتخطيييييط المنيييي وبالتييييالي ،جمييييع المعلومييييات الضييييرورية حييييول التالميييييذ 
 خصائص التالميذ.مع ناسب تت استراتيجيات 

 تتمثل أهمية البحث التطبيقية فيما يلي: ة:يقيطباألهمية الت
 يوفر هذا البحث أداة تدريبية لتنمية اإلبداع الجاد باستخدام نموذج الفورمات لمكارثي. -1

يييوفر هييذا البحييث مقييياس اإلبييداع الجيياد لييد  الموهييوبين ذوي صييعوبات الييتعلم الييذي يمكيين  -2
 اإلستفادة منه في دراسات أخر .

ذات لييد  الموهييوبين ذوي صييعوبات الييتعلم الييذي يمكيين اليي هييوممفيييوفر هييذا البحييث مقييياس  -3
 االستفادة منه في دراسات أخر .

 (.4matمحاولة التحق  من مبادئ وخطوات نموذج الفورمات )في ايضًا  تتمثل -4

( واإلبيييداع 4matمحاوليية كشييف النقييياا عيين الصيييلة التييي تييربط ميييا بييين نميييوذج الفورمييات ) -5
 الجاد.

وفي   بأهميية مراعياه أسياليب اليتعلم ليدي التالمييذ   لمعلمييني اوع  د يز يمكن أن  البحث ي    اهذ   -6
 أنما  تعلم التالميذ.
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 مفاهيم البحث: 
الفورمات التأملية،    :*نموذج  المالحظة  هي  خطوات  أربع  من  يتكون  تعليمي  تدريبي  نموذج 

مرتكزًا   المحسومة،  المادية  والخبرات  النشط،  والتجريب  المفهوم،  تحفيز  وبلورة    ، بيندر المتعلى 
ومشاركتهم الفعالة في مراحل عملية التدريب والتعلم لتحسين    المفاهيم وتطبيقاتها العلمية  وإتقان

 مستواهم التحصيلي. 
نوع من التفكير الذي يتميز بالشمولية في النظر إلى األشياء والمواقف المختلفة،    :†االبداع الجاد 

ومتنوعة،   متعددة  وجوانب  تناولها من زوايا  تقليدية، تولدف  بهمن خالل  غير  أفكار جديدة  يد 
متضمنًا الكيفية التي يولد بها األفكار الجديدة، وصواًل إلى حلول متميزة، ويعرف إجرائيا بالدرجة 

 التي يحصل عليها التلميذ على مقياس اإلبداع الجاد.
بذا  :‡مفهوم الذات الفرد، يكون من خاللها تصورات خاصة  ، ته تكوين معرفي متعلم إلدراكات 

نحو  تمثم واتجاهاته  والشخصية  والعقلية  الجسمية  وصفاته  وخصائصه  نفسه  عن  تفكيره  في  لة 
ويعرف إجرائيا بالدرجة التي  نفسه، وإدراكه لما يفكر األخرين عنه، وبما يفضل أن يكون عليه،  

 يحصل عليها التلميذ على مقياس مفهوم الذات.
التعلم ذوو  :§الموهوبون ذوو صعوبات  بقدرات  ات  عوبص  الموهوبون  يتمتعون  الذين  هم  التعلم 

 فائقة ومواهب متنوعة وبارزة في مجال أو أكثر، مع تدني مستو  التحصيل األكاديمي،  فضال

 الممكنة.  واإلنجازات  الفائقة العقلية القدرات  بين  التباين الواضح  عن 
 اإلطار النظري لمفاهيم البحث: 

 أواًل: نموذج الفورمات لمكارثي: 
   :ورماتلفا جوذ نم مفهوم

بعضها  مع  متداخلة  تعلم  أنما   أربعة  على  يركز  ألنه  االسم  بهذا  الفورمات  نموذج  سمي 
الدورة  مراحل  من  مرحلة  كل  وترتبط  المشكالت،  وحل  للتخطيط  نموذًجا  يمثل  وهو  كالنسيج، 

التعلم األربعة هذه إلى ال التعلم، وتستند أنما     اخلمد األربعة بنوع معين من التفكير، أو نمط 
التعلم  ال عملية  والمعالجة  اإلدراك  عمليتا  وتصف  ومعالجتها،  المعلومات  استقبال  في  مختلفة 

 
* 4MAT Model 
† Serious Creativity 

‡ Self-concept 

§ Gifted Pupils with Learning Difficulties 
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واحدة   طريقة  معظمهم  يفضل  التعلم  طرق  بكل  الطالا  ينخر   فبينما  الطالا،  عند  برمتها 
 ( 2011محددة تتبع أحد أنما  التعلم األربعة. )أحمد،

تعليم  فتعرفه تدريبي  نموذج  بأنه  عيقو ي  "مكارثي"  وظائف  م  مع  األربعة  التعلم  أنما   دمج  لى 
نصفي الدماغ األيمن واأليسر في شكل دورة متواصلة، تبدأ من اإلدراك الحسي وتنتهي باألداء  

(، وقد سمى هذا النظام بإسم الفورمات ألنه يركز على أربعة أنما   McCarthy,2007العملي)
بني هذا النظام على نظرية ديفيد  قد  ، و ة(تعني حصير   MATمتداخلة مع بعضها كالنسيج )كلمة  

بإحد    الجديدة  األوضاع  ويواجهون  الجديدة  المعلومات  يتعلمون  األفراد  بأن  تفيد  التي  كولب 
 طريقتين: المشاعر والتفكير. 

( أن نموذج الفورمات هو دورة تعليمية ذات ثمانية خطوات، تتكون  Dwyer,2005)  دوير   وير  
  وتفضيالت المتعلم لوسائل التعلم بالدماغ األيمن أو األيسر، م،  تعلالأنواع من أساليب    أربعةمن  

ويمكن أن توجه المعلمين في تخطيط استراتيجيات التدريس لتلبيةاإلحتياجات التعليمية المتنوعة  
على  و للطالا،   تؤكد  للنموذج  الثمانية  الخطوات  من  خطوة  التعلم  نمط  كل  أنواع  من  واحد 

معا نمط  من  اات  لوملمعا  ةلج والتبادلية  إليلمن  إلى  خل  يمين  هي:  الثمانية  والخطوات  سار، 
الخبرات، والتواصل مع الخبرات السابقة، وتحليل الخبرة، ودمج التأمالت مع المفاهيم، وتحديد 

 المفاهيم، وتوسيع التعلم، وتقييم التطبيقات، ودمج التطبي  والخبرة.  اختبارالمفاهيم، و 
نموذج تعليمي يسير في دورة التعلم الرباعية من    بأنه(  2004)  ويعرفه حيدر والخليلي ويونس

المرحلة الثانية: بلورة    ،متتابعة بتسلسل ثابت، وهي: المرحلة األولى: المالحظة التأملية  مراحل
 الخبرات المادية المحسوسة. :المرحلة الرابعة ،المرحلة الثالثة: التجريب النشط ،المفهوم

ستناد إلى نموذج نموذج تم تطويره من قبل مكارثي باال  نهبأ   (2004)  كما عرفه جابر وقرعان
كولب، وهو ذو أربع مراحل، ترتبط كل مرحلة من مراحله بنوع معين من التفكير أو نمط التعلم،  

  .وتستند أنما  التعلم األربعة هذه إلى المداخل المختلفة في إستقبال ومعالجة المعلومات 
ال(  2008)  الماضيويعرف   ب رمافو نموذج  المتعلم    أنه ت  مشاركة  على  تعتمد  تدريس  طريقة 

وعلى   التعليميةإالفاعلة  العملية  في  في    ؛يجابيته  الحرية  للمتعلم  يترك  األسلوا ابحيث  ختيار 
الذي يراه مناسًبا لحل المشكلة التي يعاني منها، ودور المعلم يقتصر على التوجيه واإلرشاد عند 

 الضرورة.

نظام تعليمي قائم على تصنيف مكارثي الرباعي ألساليب التعلم،    نهبأ (  2010)  فلمبانوتعرفه  
 مع دمج مفهوم التحكم النصفي للدماغ. 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 815- 724، 2020أكتوبر :   2ج 2 ، ع2)مج       

 

 

741 

 

الناجي)  بأنه 2012ويعرفه  نظريين  (  مكونين  على  يعتمد  تتابعي  تعليمي    نموذج   :هما  ؛نموذج 
التعلم أساليب  في  ويلبي  ،كولب  الدماغ،  جانبي  للمتعلم  ومفهوم  المتنوعة   في   يناإلحتياجات 

تعلم وكل خطوة من خطواته تؤكد أحد أنما  التعلم، وأحد البديلين من التفضيل الدماغي في ال
 معالجة المعلومات.

بأنه2013)  قطاميويعرفه   المتعلمين    (  وأنما   التعلم،  أنما   بين  الجمع  على  يقوم  نموذج 
 وطرائ  التدريس لجانبي الدماغ. 

 
ج تدريبي تعليمي يتكون من أربع خطوات هي وذ نم  نهومن ثم يمكن تعريف نموذج الفورمات بأ

على  المالحظة التأملية، وبلورة المفهوم، والتجريب النشط، والخبرات المادية المحسوسة، مرتكزًا  
ومشاركتهم الفعالة في مراحل عملية التدريب  المفاهيم وتطبيقاتها العلمية وإتقان ،المتدربينتحفيز 

 لي. صيوالتعلم لتحسين مستواهم التح 
 الفورمات:  نموذج أهمية 

  Huitt (2000)(،  2011)  أحمد (،  2004)  وقرعان  ،جابر(،  2010)  فريحات يتف  كاًل من  
  المتدربين يستند في األساس إلى أنما  التعلم المفضلة لد   تدريبي  أن أهمية الفورمات كنموذج  

 : تتمثل فيما يلي
، وبقاء أثر تعلمها لد  لمهاتع  تم  تيالللحقائ  والمفاهيم والنظريات  أفضل إستيعاا    تحقي  -1

 . المتعلمين
 . في المستويات المعرفية المختلفة التحصيلية ات ختبار تحسين إنجاز المتعلمين في اال -2
القدرات  -3 مجال  في  وبخاصة  المتعلمين،  لد   األساسية  التفكير  مهارات  تنمية  في  المساهمة 

 . اللفظية والتفكير اإلبداعي
الت -4 مهارات  تنمية  على  لد   العير  فك يشجع  فينخرطالمتعلمينليا  من  وا  ،  عدد  تنفيذ  في 

 .الخطوات كالتحليل والفهم والتطبي  والتقييم والدمج
 . علمين لاللتزام بأدوارهم في العملية التعليمية كمحفزين للتعلمتزيادة الدافعية لد  الم -5
العالجي -6 للتعليم  الحاجة  المتعلمين  ؛تناقص  نجاح  من  الفورمات  نظام  يزيد  ذ م  حيث  وي ن 

 . اجات الخاصةتيحالتحصيل المتدني وذوي اإل 
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ألنه يعكس أفضل الممارسات في مجال التصميم التعليمي  ؛  يلة فعالة لتصميم التعليمسعد و يُ  -7
   .ختالفات في أسلوا التعلم، وهيمنة الدماغ لد  المتعلمينستيعاا االال
، التعلم (لماذا)خيلي  التلم  تعال:  نموذج الفورمات يعزز أربعة أنما  للتعلم، وهي  استخدامإن   -8

 (.ماذا لو)التعلم الديناميكي  و، (كيف)، التعلم المنطقي (ماذا)التحليلي 
استراتيجيات تُ  -9 اال  الفورمات   نموذج  عد  أحدث  من  التعلم  لمكارثي  تدعم  التي  ستراتيجيات 

 المستند إلى تطبيقات الدماغ ومهارات التفكير. 
الذكيُ  -10 تنمية  في  الفورمات  نموذج  الذاتي المات  اءسهم  الذكاء  ومنها  المتعلمين،  لد   تعددة 
للتعلم) شخصي  معنى  اال(إيجاد  والذكاء  مختلفةا)جتماعي  ،  نظر  ووجهات  آراء  ،  ( ستكشاف 

والمنطقي   اللفظي  منظمة) والذكاء  وبنية  مفاهيم  ضمن  المعرفة  أو  (وضع  المكاني  والذكاء   ،
والقدر اإل)الفضائي   مختلفة،  بطرق  التعلم  من  التعلمنق  على ة  ستفادة  أثر  اللغوي (ل  والذكاء   ،

 (.تشجيع التعبير اإلبداعي عن المعرفة)
اإلحتياجات الخاصة    مراعاة الفرق الفردية، من خالل التعلم بطرق مختلفة، ومساعدة ذوي  -11

 . ندماج في الصفوف التقليديةعلى اال 
وإ -12 وأفكار،  مفاهيم  يدرسونه من  ما  وتطبي   لتحليل  للتالميذ  الفرصة  بادهمد إتاحة  أنشطة  م 

وإمدادهم ،  (والتمارين   –والمشكالت  -أوراق العمل)  يالمواد المرتبطة ك استخدامللممارسة واإلتقان ب 
  .(والزيارات الميدانية –غرفة الوسائط )بفرص لممارسة التعلم بطرق متعددة كي 

  قام المي  نموذج الفورمات يعزز أربعة أنما  للتعلم، كالمتعلمين الذين يهتمون ف  استخدامإن   -13
تعريف كيفية عمل   الراغبين في  بالحقائ ، وكذا  المهتمين  الشخصي، واآلخرين  بالمعنى  األول 

 . األشياء، والمهتمين باكتشاف الذات 
من أسلوا مميز في التعلم، يسهم في مساعدة المتعلمين على النمو    يعزز نموذج الفورمات  -14

لمعنى عن طري  التحرك في ع ايصن م  عن طري  إتقان دورة كاملة من أساليب التعلم، فالمتعل 
مما يسهم في مساعدة    ؛دورة طبيعية من الشعور إلى التأمل ثم التفكير، وأخيًرا التمثيل والسلوك

 . التالميذ على تحقي  التوازن والكمال
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 المبادئ العامة لنموذج الفورمات: 
 فيما يلي: ويةتربالتتمثل المبادئ العامة لنموذج الفورمات لمكارثي كما تناولتها األدبيات 

 األفراد مختلفون في طرق تعلمهم وفي كيفية بناء المعنى.  -1
ختالف في أنما  التعلم والمتعلمين إلى وظائف نصفي الدماغ التي تتحكم في يرجع اال -2

 مخرجات التعلم من سلوك وإدراك.
 في أسلوا تعلمهم.  الختالفهمالدوافع الشخصية واألدائية لألفراد هي السبب الرئيس  -3
 . واختياراتهالنفسي للفرد هو الذي يحكم عقائده وأفكاره  وينلتكا -4
 التلميذ   نسجام بين كل من )الحس، الشعور، والتفكير، والحدس( لتحقي  فهميتطلب اإل -5

 للعالم.
نمط   -6 مع  ويتكامل  يتمايز  تطويرية  دورة  بشكل  يتم  الحياة  مد   مستمرة  عملية  التعلم 

 الشخصية للمتعلم.
يمر بها الفرد هي التي تزيد من نموه وفهمه للعالم الداخلي تي  ال  را كم الخبرات والتجا -7

 والخارجي.
ب -8 ذلك  على  تدريبهم  خالل  من  نمطهم  تكييف  ويعيدون  يوسعون   استخدام المتعلمون 

 ( Kolp,2005( ،)Mc Carthy et al,2006)  .ستراتيجيات المناسبةاإل
 أنماط التعلم في ضوء نموذج الفورمات: 

 نموذجها إلى أربعة أنما  هم:  في مينعلصنفت مكارثي المت
التخيلي:   • الخاصة، المتعلم  أفكارهم  في  ويعتقدون  خيالي،  فكر  أصحاا  أشخاص  أنهم 

مع   ويستقبلون  المكتسبة  الخبرات  ويكاملون  تأملي،  بشكل  ويعالجونها  الحسية  المعلومات 
ون  بحثا يم  خبراتهم الشخصية، ويعملون من أجل تحقي  اإلنسجام في المجموعات، ودائما

عن المعنى والوضوح، ويهتمون بالثقافة، لديهم رؤية لألمور من كافة الجوانب؛ وبالتالي فهم  
 ؟ لماذايتخذون قرارات مختلفة.  والسؤال الرئيس لديهم 

وهم يستقبلون المعلومات المختصرة ويعالجونها بطريقة تأملية، ويبتكرون  المتعلم التحليلي:   •
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التكامل  ويتعلمون من خالل مالين  ب  النظريات من خالل  معارف،  من  لديهم  وما  حظاتهم 
للتفكير   قيمة  ويعطون  الخبراء،  يفكر  فيما  لمعرفة  ويحتاجون  األفكار،  عبر  التفكير 
المتسلسل، ويحتاجون للتفاصيل كما أنهم شموليين ومجتهدين، ويستمتعون بالفصل التقليدي، 

في ويجدون  األفكار،  في  أكبر  متعة  يجدون  إلحتياجاتهم،   رسةلمد ا  وأحيانًا  مناسب  مكان 
لفظية   مهارات  ويمتلكون  شخصية،  وفاعلية  حقيقية  منافسة  ويبدون  ومنعزلين،  وهادئين 

   ؟ ماذاوعامة، ولديهم فهم قرائي. السؤال الرئيس لديهم 

متشابه اإلحساس:   • نشطة  المتعلم  بطريقة  ويعالجونها  المختصرة  المعلومات  يستقبلون  وهم 
لنظرية والممارسة )التطبي (، والتعلم يحدث لديهم عن طري  اختبار  ن ابي   ون )فعالة(، ويكامل

إلى حل  ويميلون  )نفعيون(،  برجماتيون  أنهم  كما  المتشابهة،  األحاسيس  وتطبي   النظريات 
نحو   موجهة  ومهاراتهم  اإلستراتيجي،  للتفكير  قيمة  ويعطون  اإلبداعي،  والتفكير  المشكالت 

م يريدون أن يعرفوا كيف تعمل األشياء، ويجدون في نه؛ أليب األشخاص الذين يحبون التجر 
 المدرسة خيبة األمل، والسؤال الرئيس لديهم كيف؟ 

وهم يستقبلون المعلومات الحسية ويعالجونها بطريقة نشطة، ويكاملون بين  المتعلم الحركي:   •
المحاولة والخطأ، ومغامرون،   لديهم يحدث من خالل  والتعلم  ون  تحمسمو الخبرة والتطبي ، 

ألشياء الجديدة، وتكيفيين، ويعشقون التغيير، ويتوصلون إلى اإلستخالص الدقي  في ظل ل
لديهم   الرئيس  والسؤال  مملة،  تكون  ما  غالًبا  لديهم  والمدرسة  المنطقية،  العدالة  ماذا غياا 

 (  2013)قطامي،  .؟لو

 مراحل نموذج الفورمات لمكارثي: 
 ( عيسى  من  كاًل  عياش،  2014تشير  )2013) ران  ه ز (،  والشون  نموذج  2004(،  أن  إلى   )

الفورمات لمكارثي يتكون من أربعة مراحل وفًقا ألنما  التعلم األربعة الخاصة بالنموذج، يناسب 
يحدث  لكي  توفرها  يجب  األخر   المهارات  من  وعدد  التفكير  مهارات  من  معين  نوع  منها  كل 

 التعلم، وهذه المراحل والخطوات على النحو التالي: 
ويتم في هذه المرحلة إتاحة الفرصة للمتعلمين لالنتقال ولى: المالحظة التأملية:  لة األ المرح •
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معهم بإيضاح قيمة خبرات    من الخبرات المحسوسة إلى المالحظة التأملية، ويفضل البدء
المتضمن في  المعنى  الكافي إلكتشاف  الوقت  ثم إعطائهم  التعلم وأهميتها الشخصية لهم، 

بإيجاد العالقة ما  أ الوتبد   ،هذه الخبرات  بقيام المعلم  دروس المخططة حسب هذا النموذج 
متعلم   لكل  تسمح  التي  الثقة  إيجاد  المهم  ومن  سيتعلمونها،  التي  والمفاهيم  المتعلمين  بين 
بالمشاركة الشخصية بآرائه وإجراء الحوار مع اآلخرين حول نوعية الخبرة المشتركة، وعلي 

 مح بحدوث اإلكتشاف. م تستعل  ةئالمعلم أيًضا توفير بي

وفي هذه المرحلة ينتقل المتعلم إلى بلورة وتكوين المفهوم   المرحلة الثانية: بلورة المفهوم:   •
التقليدي، وعلى المعلم في هذه   في ضوء مالحظاته، ويعتمد التدريس فيها على األسلوا 

المعلوم وتقديم  الضرورية،  بالمعلومات  المتعلمين  يزود  أن  منظمة،  يقة  بطر   ت االمرحلة 
 تحليل البيانات وتكوين المفاهيم.وتشجيع المتعلمين على 

مرحلة التجريب اليدوي  وفي هذه المرحلة ينتقل المتعلم إلى  المرحلة الثالثة: التجريب النشط:   •
)العملي(، وأن هذه المرحلة تمثل الوجه العملي للعلم، وفيها يفلح المعلمون العاديون بشكل أكبر،  

د  للمتعلمين  علم  الم   ر و ويقتصر  الفرصة  وإعطاء  الضرورية،  والمواد  األدوات  تقديم  على  فيها 
 لممارسة العمل بأيديهم.  

المادية المحسوسة:   • الخبرات  الرابعة:  ويقوم المتعلم في هذه المرحلة  بدمج المعرفة  المرحلة 
علم يكون  المت فإن    ه الجديدة مع خبراته الذاتية وتجاربه وبذلك يحدث توسع وتطور في معارفه؛ وعلي 

التجارا   وفحص  والبحث  اإلستكشاف  من خالل  المحسوسة،  المادية  الخبرة  مرحلة  إلى  انتقل  قد 
عملًيا في مواقف جديدة، وعلى المعلم ترك الفرصة للمتعلمين إلكتشاف المعني والمفهوم بالعمل،  

ة، ومن طرق  صال واأل   ة م وتحدي المتعلمين بمراجعة ما قاموا به ثم تحليل الخبرات بمعايير المالء 
التدريس المناسبة لهذه المرحلة البحث واالستكشاف والتقصي، وعلى المتعلمين أيًضا القيام باألنشطة  

 التي تجيب عن سؤال ماذا لو؟ ومنها: المشاركة الشفهية أو العملية مع اآلخرين.  
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التعلم تستند إلى أنما   األربعة، وبإتباع    علُّم الت    ومن ثم يتضح أن نموذج الفورمات دورة رباعية في 
المراحل األربعة في التعليم في كل درس؛ ُيمكن التأكيد بأنه سيكون لكل متعلم جزء من عملية التعلم  

 يتأل  فيه، ويتعّرض للتحدي. 
فتناولت العديد من الدراسات نموذج الفورمات ومد  فاعليته في عملية التعليم والتعلم، فتناولت دراسة  

زهران   على  2012  )عياش،  التدريس  في  لمكارثي  الفورمات  نموذج  استخدام  أثر  إستقصاء   )
في   الدولية  الغوث  وكالة  مدارس  طالبات  لد   نحوها  اإلتجاه  وتحسين  العلوم  مادة  تحصيل 
نتائج الدراسة إلى إرتفاع تحصيل المجموعة التي درست بنموذج الفورمات،  األردن، وتوصلت 

الفور  نموذج  استخدام  أسهم  فيامكذلك  دراسة تحس  ت  وهدفت  العلوم،  مادة  نحو  اإلتجاه  ين 
قياس فاعلية برنامج القراءة المعتمد على نظام الفورمات  ( إلى  Robertson,2003روبرتسون )

أن   النتائج  وأظهرت  المعياري،  القراءة  فهم  اختبار  تطبي   للقراءة من خالل  الطالا  فهم  على 
 راءة.الق فهم يفتطبي  نظام الفورمات أد  إلى زيادة هامة 

وكمبادرة من إدارة مدارس يونكرز العامة بألمانيا تم تطبي  نظام الفورمات لمدة ثالث سنوات 
تدريب )  تم  التعليم، وقد  لتحسين  الفورمات وذلك  المعلمين على استخدام  ( معلم  1050لتدريب 

على كذا  ت، و اموتطبي  نظام الفور تدريًبا مهنًيا تطويًرا على استخدام    (Yonkersفي مدارس )
تصميم وإنتاج وحدات تعليمية وفًقا لنظام الفورمات، كما أجريت دراسة استطالعية إلنطباعات  

( النتائج  وكانت  الفورمات  نظام  تطبي   عن  مفاهيم  %80المعلمين  يدركون  المعلمين  من   )
( و  الفورمات،  نظام  نشطة، %70وأساسيات  بصورة  الفصل  في  الفورمات  نظام  يستخدمون   )

 (Repa,2008تحسًنا في إندماج الطالا في الدروس. )حظوا ( ال%60و)
( إلياس  دراسة  التحصيل  2010وهدفت  في  الفورمات  نظام  فاعلية  على  التعرف  إلى   )

الدراسي والتفكير االبتكاري لد  طالبات المرحلة الثانوية بمدينة مكة، وتوصلت الدراسة إلى أن  
ي والتفكير االبتكاري  للطالبات في اللغة دراسل اليصنظام الفورمات فعال جزئي في تنمية التح

أثر استعمال نموذج مكارثي في اكتساا المفاهيم  (  2010اإلنجليزية، وتناولت دراسة عبجل ) 
وتوصلت  االسالمي،  العربي  التاريخ  مادة  في  المتوسط  الثاني  الصف  طالبات  لد   التاريخية 

ا يراعي  الفورمات  نموذج  ان  إلى  الدراسة  النموذج الفر روق  فلنتائج  وأن  الطالبات،  وقدرات  دية 
التفاعل   الدافعية ويحفز في االستمرار في  العقلية ويثير  الطالبات  يتناسب مع جميع مستويات 

 مع الدرس. 
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 ( يونجر  دراسة  التدريسي Uyangor,2012وهدف  الفورمات  نموذج  تأثير  على  التعرف  إلى   )
الرياضيات   مقرر  في  الطالا  تحصيل  مستو   الرياضيات،  اال   ستو  مو على  نحو  تجاهات 

التدريس  أكثر فاعلية من طرق  التدريسي كان  الفورمات  نموذج  إلى أن  الدراسة  نتائج  وأشارت 
( دراسة  وتناولت  استخدامها،  تم  التي  استخدام  Joan M et al, 2010التقليدية  استكشاف   )

ن جانب المعلمين ون م لتعااو نموذج الفورمات التدريسي في تعزيز تعلم الطالا وزيادة اإلهتمام  
أن   إلى  النتائج  وأشارت  الطالا،  تعلم  وتقييم  المقررات  بإعداد  المتصلة  المعرفة  فروع  في 
عن   فضاًل  ومشاركتهم،  الطالا  تحفيز  من  زاد  التدريس  عملية  في  الفورمات  نموذج  استخدام 

أ محيطات  في  تعلمونه  قد  ما  وتطبي   الممارسة  على  أكبر  بفرص  الطالا  خا ر ختزويد  رج    
الطالا  أ تحول واختالف ملحوظ في سلوكيات  ذلك حدث  الدراسة، عالوة على  ركان حجرات 

ويهتمون   يركزون  الطالا  بدأ  حيث  الجامعة  طالا  سلوكيات  إلى  ترقى  ال  كانت  التي 
 بمحاضراتهم وأداء مهامهم وواجباتهم المنزلية.   

دراسة   و   (Craven, 2000)واستهدفت  االتصال  مهارات  التعلم  واح  عرض،لاتحسين  أنما   ترام 
التعلم، بيئة  الجماعي في  العمل  بالطلبة، وتطوير مهارات  إلى   وأسفرت   الخاصة  الدراسة   نتائج 

لد  الطلبة، مع مشاركة الحضور  واالتصالفعالية نموذج الفورمات في تحسين مهارات العرض 
العرض  أثناء  واندماجهم  ديالني  الفاعلة  دراسة  وهدفت   ،(Delaney,2002)  استقصاء    لىإ

  تشكلت عينة الدراسة من   ،فاعلية نموذج الفورمات في تدريس العلوم لطلبة الصفوف المتوسطة
وتم الحصول على البيانات باستخدام ثالث طرق لتحديد ،  طالًبا مشارًكا يعلمهم معلم واحد   (89)

دالة  فروق  وجود    نتائج الدراسة عدم  سفرت أ، و مد  التحصيل في العلوم واتجاهات الطلبة نحوها
  ، إحصائًيا بين التدريس بنموذج الفورمات مقابل الطريقة التقليدية سواء بالتحصيل أم باالتجاهات 

أثناء  مالحظاتها  خالل  من  وذلك  وفائدته،  الفورمات  نموذج  أهمية  على  الباحثة  أكدت  بينما 
وع  بمشر   مإلى  القيا  (Portage Community Schools,2002)، كذلك هدفت دراسة  الدراسة

  وأسفرت الدراسة عن   إلصالح الشامل بالمدرسة باعتماد نظام الفورمات كمنطل  لهذا المشروع،ا
جتماعية على  العديد من النتائج اإليجابية، فقد تفوقت درجات الطالا في العلوم والدراسات اال

أهل مما  الوالية  في  الدرجات  للحصول(  %46)  معدل  الطالا  المجاني    من  الغذاء  على 
والكتابةو   مخفض لاو  القراءة  تقدًما في  القراءة من   ،أحرزوا  نسبتهم في  تحسنت  إلى %61)  فقد   )
في المستو   (  %80( إلى ) %67)   أما في الكتابة فقد انتقلت من  ،في المستو  المتقدم (  77%)
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باإلضافة إلى    ،ندماًجا في الدروساأن الطالا كانوا أكثر  ت الدراسة  كما أظهر   ،المتقدم أيًضا
وزيادة في نسبة حضور الطالا (  %34( إلى )%53)  د الحاالت التأديبية منقص عد فقد ن  ذلك
 (.%95)إلى 

لتعرف على أثر استعمال نموذج الفورمات في اكتساا المفاهيم  با  (2016علوان )  دراسةواهتمت  
  ج نتائ   وأسفرت حيائية واستبقائها لد  طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء،  اإل
تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسوا وف  نموذج الفورمات على طالبات   عناسة  الدر 

التقليدية الطريقة  وف   درسوا  اللواتي  الضابطة  ) المجموعة  غزال  دراسة  وهدفت  إلى 2016،   ) 
( في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير العلمي بمادة MAT 4بيان أثر توظيف نظام الفورمات )

و العالوم  علا بغزه،  األساسي  السابع  الصف  طالبات  لدي  وجود  الدراسة    نتائج    سفرت أمة  علي 
التطبي    التجريبية والضابطة في  المجموعة  الطالبات  بين متوسط درجات  دالة إحصائًيا  فروق 
بين   إحصائًيا  دالة  التجريبية، وجدود فروق  المجموعة  العلمية لصالح  المفاهيم  البعدي الختبار 

لبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبي  البعدي الختبار  مهارات الطا  درجات   متوسط
 التفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبية. 

( عزام  دراسة  فاعلية2016وهدفت  على  التعرف  إلى   في  نموذجاستخدام    (   تدريس  مكارثي 
التعلم والتفكير    ية أنما نموت   ةيمالعل  المفاهيم  إكسابهم  في  اإلعدادي  الثاني   الصف  لتالميذ   العلوم

الثاني   الصف  تالميذ  إكساا  في  مكارثي  نموذج  استخدام  فعالية  إلى  النتائج  وتوصلت  لديهم، 
اإلعدادي المفاهيم العلمية، بينما لم يكن لنموذج مكارثي فعالية في تنمية أنما  التعلم والتفكير، 

وابراهيم إدريس  دراسة  ا   (Idris, Ibrahim,2015)وهدفت  نموذج    لتعرفإلى  استخدام  أثر 
السابع   الصف  طالا  تحصيل  تنمية  في  للمادة  الجزيئة  الطبيعة  وحدة  تدريس  في  الفورمات 
تحسين   في  النموذج  فاعلية  إلى  نتائجها  وتوصلت  النموذج،  استخدام  في  وآراءهم  والدافعية 

وأمبوسعيدي   ةدايبهلتحصيل طالا المجموعة التجريبية وتنمية دافعيتهم للتعلم، وهدفت دراسة ا
الفورمات  استخدام    أثر  تقصيإلى    (  2016) التأملي تنمية في كارثيلم أنموذج   التفكير 

 بسلطنة  الداخلية بمحافظة مدرستين  من األساسي  الصف السادس العلوم لد  طالبات  وتحصيل 
 ةي بالحسا المتوسطات  إحصائية بين داللة ذات  فروق  وجود إلى    الدراسة عمان، وأشارت نتائج

 في وكذلك التأملي التفكير مهارات  في مجمل والتجريبية الضابطة المجموعتين  طالبات  ات رجلد 
 .التجريبية لصالح المجموعة العلوم تحصيل اختبار مجمل
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وبناًء على ما سب  فإن نموذج الفورمات لمكارثي كنموذج تدريسي تعليمي يسهم بشكل فعال ي  
الدراسي وإكتساا المفاهيم واستبقاء أثر تعلمها، صيل  التح  ةكما أثبتت نتائج الدراسات ي في تنمي 

الوجدانية كاالتجاهات وبعض  الجوانب  تنمية  كالتفكير، وكذلك  المعرفية  الجوانب  تنمية  وكذلك 
 الجوانب النفسية كالدافعية نحو التعلم. 

 ثانيًا:اإلبداع الجاد: 
 مفهوم اإلبداع الجاد: 

إبتكار األش إلى  الجاد يسعى  الغامضة واال  يجاد ء وإاياإلبداع  للمواقف  النمطية  حلول  بتعاد عن 
)المانع,   اإلبداع  1996المعتادة  من  كل  لميالد  الخصبة  التربة  بمثابة  الجاد  اإلبداع  ويعد   )

والتفكير اإلبداعى فهو مرحلة متقدمة من التفكير اإلبداعى ويختلف في نفس الوقت عن التفكير  
الالتفك  ففى الوقت الذ  يعمل فيه  ،المباشر جانبى بال حدود وال يسير وف  خطوات محددة  ير 

تخضع خطواته لتوجيه ثابت من شأنه أن يضع قيودًا   مخططة مسبقًا نجد أن التقكير الرأسى  
يعترف   ال  الذ   الجانبى  للتفكير  األول  الهدف  تعد  والتى  الجديدة  األفكار  إنتاج  عملية  على 

 . (De bono, 1996) رمباشلاالتفكير  يهبالتحكم المباشر الذ  يحكم إل
ب  وهو عرفت  لحالة  العقليةانتاج  الدافعية  و  ،  سم  وبدائل  ومفاهيم  إدراكات  توليد  في  وتتمثل 

منطقية   غير  تبدو  قد  بطرق  المشكالت  حل  عن  يبحث  اإلبداع  من  نوع  وهو  جديدة  إبداعات 
عن  بل    دائلبل وينمى هذا النوع من اإلبداع من خالل قواعد اإلبداع وهو ال يبحث عن أفضل ا

 (. 2004البدائل المتنوعة )نوفل, 
( بأنه إقناع بفكرة، هذا اإلقناع قد يبدأ بموقف أو حادثة، فهو إتجاه عقلي  2010وعرفه رسالن )

يسمح لألفكار العقلية والصور والكلمات بالنمو والتوسع، بل هو عادة عقلية تتوقع النتائج الجيدة  
 المفضلة.

تقليدية، فهو الطريقة التي    يتطلب الذي    وهو نوع من أنواع التفكير حل المشكالت بطرق غير 
ينظر بها إلى الموضوعات أو األشياء من زوايا متنوعة ومختلفة، بحيث يتم الفصل بين ماهو  

 ( Sullivan,2011يدور في الذهن وبين التفكير الهادف والذي يمثل محور اإلبداع الجاد )
كير يرتقي بالطالب ويساعده على استثمار  التفما   ن أ( بأنه نمط من  2012وعرفه األنصاري ) 

عقله ومشاعره وسلوكه واكتشاف قواه الكامنة، ثم تغيير حياته نحو األفضل بأساليب ذات صفة  
إيجابية، وذلك من خالل التحكم والسيطرة على طريقة وأسلوا التفكير، وجعلها تسير في إتجاه 
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 إيجابي.
الفقي ) بأنه عملية  2008وعرفته  الجاد في   قدرةضمن  تت (  التوليدي  العملي  التفكير  الفرد على 

بطرق   جوانبها،  مختلف  من  والمشكالت  المواقف  بتناول  له  ويسمح  خطواته،  من  خطوة  كل 
وأساليب تختلف عن التفكير التقليدي، بهدف الوصول إلى حلول جديدة للمشكالت، أو التوصل  

األفكار   بناء  إعادة  خالل  من  مميزة،  أفكار  لداخللاإلى  المعلومات  ية  في  النظر  وإعادة  لفرد، 
 والمعطيات وكيفية توظيفها وصواًل للحلول االبداعية للمشكلة.

بالشمولية في النظر إلى   بأنه نوع من التفكير الذي يتميز  ومن ثم يمكن تعريف اإلبداع الجاد 
تناولها من زوايا وجوانب متعددة ومتن توليد هدف  ة، بعو األشياء والمواقف المختلفة، من خالل 

حلول  إلى  وصواًل  الجديدة،  األفكار  بها  يولد  التي  الكيفية  متضمنًا  تقليدية،  غير  جديدة  أفكار 
 متميزة.

 : ساسية لنظرية اإلبداع الجادالمبادئ األ
، النقطة األكثر إحتمالية  من  اإلنطالق بالنقد إلى    يميل  ( إلى أن العقل2005يشير دي بونو )

 توجد ،  العادة  هذه على  العقل  يتغلب   ولكى  عاد ، غير  أمر  يلةد ب  وللح  عن  البحث   يصبح  ولهذا
 ومنها:  اتباعها للفرد  يمكن األساليب  من عدد 
 المشكلة قبل طرحها للمناقشة.في  النظر المختلفة وجهات  من  معين عدد  وجود  افتراض  -1
 قلب العالقات رأسًا على عقب، بمعنى افتراض العكس. -2
ألسهل، كتحويل مشكلة معينة من شكل مجرد  لى اعب إصنقل عالقات حالة معينة من األ -3

 إلى شكل ملموس.
 تغيير التركيز على جانب معين إلى جانب أخر دون إهمال باقي الجوانب. -4

 ( مجموعة مبادئ لإلبداع الجاد تتمثل في: 2007وقد حدد أبو جادو، نوفل )
 . موروثة موهبة ليساإلبداع   -1
 .واكتسابه عليه التدرا  يمكن  رفكيالت  اأنم من نمط   الجاد  اإلبداعي التفكير  -2
 للتفكير المنطقي ومتجاوز عنه.غاير م الجاد اإلبداع   -3
 الرأسي، إذ أن اإلبداع الجاد ليس خطيًا. للتفكير  مغاير الجاد اإلبداع   -4
 . يحدث  أن يمكن بما  أو بالحقائ   مهتم الحقيقي المنط   -5
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 .طبيعتها فيدية تقلي  روغي منطقية بأكملها  تكون   الجاد  لإلبداع مظاهر هناك  -6
 . باالحتماالت  كثيًرا يهتم الجاد اإلبداع   -7
  المفاهيم   لتغيير   تستخدم  المنظمة  االطرق   من  مجموعة  يتضمن  الجاد اإلبداع    مصطلح  -8

 جديدة. وادراكات  مفاهيم وتوليد  واالدراكات 
)  و إبراهيم  )2005يشير  إبراهيم  و   )2012( والكبيسي  أربعة2013(  إلى  لإلبدا   (   عمباد ء 

 مثل في: د تتالجا
 على األفكار المتسلطة. التعرف -1
 اإلختيارات اإلدراكية البديلة للرؤية األحادية والتي تجعل البدائل بال حدود. عن البحث  -2
 االبتعاد عن المنط  المسيطر على عمليات التفكير.  -3
 استخدام الصدفة والمفاجأة والعشوائية لتجديد األفكار.  -4

اإلب مبادئ  أن  سب   مما  الا د ويتضح  وال  جاد  ع  ومتفاعلة  بعضها  مع  متداخلة  مبادئ  هي 
ينفصل أحداها عن األخر ، مؤكدة على أن اإلبداع الجاد نمط من أنما  التفكير يبتعد عن  
الروتين والمنط ، ويهتم باستخدام المفاجأة والصدفة ويتناول دراسة المواقف والمشكالت من 

 زوايا متنوعة.
 الجاد: اإلبداع  مصادر
 :بالنقا  اآلتية( مصادر اإلبداع الجاد 2005نو )دي بو  لقد حدد 

هو   :  البراءة  -1 بما  معرفة  الشخص  لد   يكن  لم  فإذا  لإلبداع،  تقليديًا  البراءة مصدرًا  تكون 
متبع في تناول المفاهيم والتصدي للحلول، ثم وجد نفسه في موقف جديد عليه، فمن الممكن 

إبدا  تناول  إلى  الوصول  األمر  هذا  يتيح  فتجديد   عأن  لإلبداع، ،  عندئذ مصدرًا  البرءاة  كون 
 .عندما ال يعرف الشخص ما ينبغي عمله، أوكيف ينبغي عمله

إذ تتيح الخبرة المجال   اإلبداع القائم على الخبرة عكس اإلبداع القائم على البراءة؛  الخبرة:  -2
 .للتعلم والتعليم، ومن ثم الوصول إلى النجاح واإلبداع

لة من الدافعية لد  الشخص تحّفزه للنظر إلى بدائل أكثر، فر حاإن تو   :الدافعية العقلية  -3
الدافعية   لتحقي   الهامة  المظاهر  ومن  موجود،  هو  بما  اآلخرون  يرضى  الذي  الوقت  في 



 

لفورمات لمكارثي في تنمية اإلبداع الجاد و أثرة في مفهوم  ااستخدام نموذج  بهنساوي حمد أ
 هوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات  ية المو ادحلة اإلعدالذات لدي تالميذ المر 

 

 

 752 

العقلية الرغبة في التوقف، والنظر إلى األشياء التي لم ينتبه إلى ها أحد، حيث يشكل هذا 
 .ستراتيجيات المنظمةغياا اإلفي   بداعإلالنوع من التركيز مصدرًا خفيًا ل

التفكير في موضوع ما  األسلوب: -4 الفرد في  التي يسلكها  الطريقة  باألسلوا  وتتعدد ،  يقصد 
 .وكل منها يمثل تفكيرًا بصفة عامة وتفكيرًا إبداعيًا بصورة خاصة أساليب التفكير،

الكبت واإلالتحرر:   -5 القيود وعوامل  الفرد من  العمل على تحرير  ف والتهديد  الخو ا  و بحإن 
، يجعل الفرد أقدر على اإلبداع؛ وذلك ألن الدماغ يكون أكثر عطاًء في مثل هذه الحاالت 

ه من اإلبداع الجاد هوالخروج من النمط التقليدي للتفكيرإلى وضع غير تقليدي؛ يما نهدف إلف
جوهر  نون  الج  ن و بعض المهتمين باإلبداع يعتبر ، فمما يمكننا من التحرك نحو الفكرة الجديدة

  .فتراض خاطىء، لذا فإن التفكير اإلبداعي ال يعتمد على الجنون اعملية اإلبداع، وهذا 
البراءة والخبرة والدافعية العقلية واألسلوا   في   تتمثل  وبناًء عليه يتضمن اإلبداع خمسة مصادر

ومنه كن  يتم  حيث   ،ةالبديه  عن   الناتجاإلبداع    عكس  هو  الخبرة  عن  الناتج  فاإلبداع  والتحرر، 
أما فشله،  من  نجاح  معرفة  من  األفراد   إبداع  الفرد  أن  حيث  أهميته  يتضح  العقلية  الدوافع 

هذا من  التقليدية  غير  أفكارهم  يستوحون  يرتبط    المصدر،  المبدعين  فردي  إبداع  هناك  فليس 
ود  يقبموقف ما أو مشكلة ما إال باإلسلوا الذي يتواف  مع حل المشكلة، كما أن التحرر من ال

 اوف مكون هام وأساسي لإلبداع، مما يؤدي إلى نتائج وحلول متميزة.المخو 
 مهارات اإلبداع الجاد: 

 ( بونو  دي  من  كل  ) 2001يتف   بونو  دي   ،)2005 ( رياش  أبو  نوفل 2007(،  أبوجادو،   ،)
(2007 ( الكبيسي   ،)2013( ربه  عبد  فيما  2016(،  ذكرها  يمكن  مهارات  الجاد  لإلبداع  أن   )

 يلي: 
مدركًا    جديدة:كات  إدرا  دتولي -1 المتعلم  يصبح  أن  بمعنى  الفهم؛  أو  الوعي  باإلدراك  يقصد 

الواعي الهادف  الغرضي  التفكير  بمعنى آخر اإلدراك هو  فيها؛  التفكير  لألشياء من خالل 
أو   الفهم  بغرض  ذهنية  عمليات«عقلية«  من  المتعلم  به  يقوم  أوحل إلما  القرار  تخاذ 

فاإلدراك نوع من الرؤية الداخلية توجه    قيام بعمل ما،و ال اء أيشالمشكالت أو الحكم على األ 
 .المتعلم نحو الفكرة بهدف فهمها

توليد  ليستطيع  والتعلم  التفكير  من  الفريدة  ونماذجه  لمعرفته  قاعدة  يستخدم  المنتج  فالمفكر 
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على   قدرته  كذلك  جديدة،  وأساليب  بطرق  المطروحة  المشكالت  ويحل  جديدة  إمكانيات 
 راتيجياته اإلدراكية ومراقبة عمليات تفكيره. است نظيمتو تخطيط 

جديدة  -2 مفاهيم  لعمل :  توليد  عامة  طرق  أو  أساليب  هي  المفاهيم  أن  إلى  ديبونو  يشير 
مفاهيم غرضية أو ذات هدف تتعل  بما يحاول   وثمة ثالثة أنواع من المفاهيم هي:  األشياء،

ومفاهيم   يحققه،  أن  األثيلآالمتعلم  مقدار  تصف  النوع  سين   الذي  رة  أما  ما،  عن عمل  تج 
من  العمل  يكتسب  التي  الكيفية  إلى  تشير  والتي  القيمة  مفاهيم  فهو  المفاهيم  من  األخير 

من المحتمل أن تكون القدرة على تكوين المفاهيم المجردة هي أساس القدرة ، فخاللها قيمته
غم من ذلك فإن الر   وعلى  ،على التعليل، حيث أننا نستخدم المفاهيم طوال الوقت في التعامل

باإل يشعرون  ال  الناس  تتصف  بعض  التي  المفاهيم  المفاهيم،خاصة  مع  التعامل  في  رتياح 
رتياح واضحًا عندما يتعامل كاديمية، بينما يكون اإلبالغموض، أو المفاهيم ذات الصبغة األ
 .بعض المتعلمين بالمفاهيم المحسوسة

على التحليل، إذ يستخدم المفاهيم في   درتهاس قسأفقدرة الفرد على تكوين المفاهيم تعتبر  
ويفضلون   المجردة  المفاهيم  مع  التعامل  يفضلون  ال  األفراد  أن بعض  من  بالرغم  التعامل، 

 التعامل مع المفاهيم المحسوسة.
جديدة: -3 أفكار  هي طرق   توليد  واألفكار  العقل،  من خالل  يتصور)يفهم(  هي شيء  الفكرة 

و  المفاهيم،  لتطبي   موضع    يجب   فكرةلامادية  الفكرة  توضع  أن  ويجب  محددة  تكون  أن 
بونو من الرفض السريع والفوري لألفكار؛   ومن أجل توليد أفكار جديدة ُيحذر دي،  الممارسة

فإذا كانت    ن الرفض السريع لألفكار يأتي من القيود التي ُفرضت على العقل،أ ويشير إلى  
المبكر للتفكير    ستخداموهذا هو اال  رفض،و الحنالفكرة ال تتواف  مع هذه القيود فإنها تتجه  

المتشائم، لكن األمر يتطلب التفكير في هذه الحالة بطريقة تشير إلى التفاؤل، بل قد يتطلب  
اإلبداعي  األفكار  من  مزيد  على  للحصول  وذلك  اإلبداع  الحالة  هذه  في  فالفرد  ة،  التفكير 

  في   متميزة  مهارة  ويظهر  خيلها تو   اركفاأل  تصور   على  الرائعة  قدرته   باستمرار  المبدع ينمي
وأشكال، كذلك يحاكي من سبقه ثم يشيد أفكاره   رسوم  هيئة  على  اإلبداعية  األفكار  تصوير

طويلة   لفترات   التركيز  على  القدرة  اآلخرون، كذلك لديه  وضعها  التي  األسس  الجديدة على
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 لها. ض الخارجية التي يتعر  المعوقات  من بالرغم  إهتمامه مجال في ومستمرة
جديدة: -4 بدائل  بين    توليد  من  الحلول  لتأمل  خاصة  طريقة  أنه  الجاد  اإلبداع  مباد ء  من 

ب الجاد  اإلبداع  يهتم  حيث  ومتاحة،  ممكنة  إلعادة  إ مجموعة  أخر   طرق  أوتوليد  كتشاف 
وتنظيم المعلومات المتاحة، وتوليد حلول جديدة بداًل من السير في خط مستقيم، والذي يقود 

احد، إن البحث عن طرق بديلة أمر طبيعي لد  المتعلمين الذين  مط و ير نو طعندئذ إلى ت
البحث من خالل اإلبداع   إلى حد ما، لكن  بذلك، وهذا أمر صحيح  أنهم يقومون  يشعرون 
الجاد يذهب إلى ما هو أبعد من البحث الطبيعي، ففي البحث الطبيعي عن البدائل يبحث  

الممكنة، البدائل  أفضل  عن  الكل  المتعلمون  يتيح  بحث  ن  الجاد  اإلبداع  توظيف  من خالل 
هؤالء المتعلمين، وال يبحث اإلبداع الجاد عن أفضل   للمتعلمين توليد بدائل كثيرة بحسب قدرة

ففي البحث الطبيعي عن البدائل يهتم المتعلم بالبدائل  ،  البدائل، ولكن عن البدائل المتعددة
تكون البدائل خاضعة للمنط ، وقد  أن    روري ضلالمنطقية، بينما في اإلبداع الجاد ليس من ا

 .كما يعمل على حل بعض المشكالت دون عناء  يشكل أحد البدائل نقطة بداية مفيدة،
 حول المشكلة،  من األفكار المطروحةوالمتنوعة    البدائل المتعددة يستخلص  المبدع  فالشخص 
منطقية    وغيرقية  ط نفي صورة بدائل م  يقوم بتنظيم ما توصل إليه من أفكار جديدة  حيث  

 الراهن.  الموقفلحل المشكلة أو 
إبداعات )تجديدات( جديدة -5 إنشاء شيء   يؤكد دي:  توليد  العمل على  بونو أن اإلبداع هو 

، بداًل من تحليل حدث قديم، وتشمل اإلبداعات أو التجديدات نمطًا من اإلبداع الجاد   جديد،
سريعاً  المألوفة  اإلبداعات  توليد  يكون  ما  إبين  ،وغالبًا  يحدث ما  األصيلة  اإلبداعات  نتاج 

السهل   من  يكون  ثم  ومن  من اببطء،  الطلب  خالل  من  شيوعًا  األكثر  اإلنتاج  ستبعاد 
المتعلمين اإلقتصارعلى إنتاج األفكار األصيلة اإلبداعية، وفي العادة يميل األفراد إلى إنتاج  

 عليمية أوالمشكلةالت  مهمةلاستمرار في العمل على  ستجابات األكثر أصالة من خالل االاإل
نتائج الجهد المركز في المهمة يعمل على زيادة إنتاج األفكار اإلبداعية أو  فالتي تواجههم،  

الجديدة، من    التجديدات  عاٍل  بمستو   الفرد  يتصف  أن  جديدة  إبداعات  لتوليد  يشتر   وال 
إل اإلبداع  يحتاج  إنما  لإلبداع،  كاٍف  غير  وحده  فالذكاء  فقط،  من  معي  درجة  ىالذكاء  نة 



 
اصة       ات  الج  اج  ي  وي  الاحت 

لـــة  علوم ذ  مج 
 ( 815- 724، 2020أكتوبر :   2ج 2 ، ع2)مج       

 

 

755 

 

فالذكاء حدود  ،  يفكرخارج  المتعلم  جعل  على  تعمل  الجاد  اإلبداع  لمهارات  المتعلم  ممارسة 
التفكير التقليدي، ويواجه المشكالت بأفكار أفضل للحصول على نتائج فورية، ويولد فكرة ما  

 ، ويطور أفكار جديدة  من خالل أفكار أخر ، ويصمم طرقًا متعددة لحل مشكالت مطروحة،
إلى فرص ل علويعم المشكالت  إبداعية، ويعمل على تحويل  ى تطوير عادات وممارسات 

 .لإلبداع
  توصل   التي  والنادرة  األصيلة  واإلبداعات   األفكار  إستخالص   بعملية  المبدع  الشخص   يقوم  وهنا
   للتطبي . قابلة  صور  في تنظيمها  ثم ها،إلي

المواقف مواجهة  من  الفرد  الجاد  اإلبداع  يمكن  يتطور  كالت  والمش  لهذا  ثم  مختلفة،  زوايا  من 
ليتحول إلى مجموعة أفكار جديدة، ثم إلى التصميم، ثم إلى إبداع يطب  عمليًا، حيث أن الفرد 
يسعى من خالله إلى إبداع أفكار جديدة تختلف عما أعتاد عليه فكره، أي أنه يأتي الفرد بأفكار 

وهذا ما أشارت أيه دراسة براون  (،  2003،طيوحلول غير تقليدية لمشكلته التي يواجهها ) البس 
(Brown على حل القدرة  تنمية  في  الجاد  اإلبداع  استراتيجيات  بعض  استخدام  تناولت  التي   )

حل  من  الطالا  مكنت  الجاد  اإلبداع  استراتيجيات  استخدام  أن  إلى  وتوصلت  المشكالت، 
 ( Helen,2001المشكالت التي يواجهونها ) 
الباح من  العديد  اإلي ث وتناول  وكافة بدا ن  المشكالت  حل  في  وفعاليته  ألهميته  وذلك  الجاد،  ع 

ف الحياة،  )نواحي  الحصان  نوفل،  دراسة  إستقصاء2009هدفت  إلى    في   برنامج  أثر  ( 
  تنمية   مقرر  في   الدراسي  والتحصيل  المتوازي   التفكير  تنمية  على  الجاد اإلبداع    استراتيجيات 

  لتطبي    تعز    إحصائية  داللة  ذات   وق فر   د و جو   الدراسة  نتائج  وأظهرت   التفكير،  مهارات 
  واختبار   المتوازي،  التفكير  مقياس  على  التجريبية  المجموعة  لصالح  الجاد اإلبداع    استراتيجيات 
 .التفكير مهارات  تنمية مقرر في الدراسي التحصيل

( عبده  دراسة  التعرف2010وهدفت  إلى    في   الجاد اإلبداع    إستراتيجيات استخدام    أثر  على   ( 
االبتدائية، وتوصلت نتائج    المرحلة  تالميذ   لد   التعلم  وأساليب   مهاراته  تنمية  على  ومالعل  ستدري

فروق  وجود  إلى  بين   داللة  ذات   الدراسة    التجريبية   المجموعتين  درجات   متوسطي  إحصائية 
  ذات  فروق   ووجود التجريبية    المجموعة  لصالح  الجاد اإلبداع    مهارات   اختبار  على  والضابطة

  على   والبعدي  القبلي  التطبي   في   التجريبية  المجموعة  درجات   متوسطي  بين   ة يإحصائ  داللة
البعدي،    التطبي   لصالح  التعلم  في  الجاد اإلبداع    إستراتيجيات استخدام    نحواإلتجاه    مقياس
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إستراتيجيات  أن  إلى    الجاد اإلبداع    مهارات   تنمية  في  فعاليتها  أثبتت   الجاد اإلبداع    وأشارت 
 االبتدائية.  المرحلة ذ تالمي لد  التعلم وأساليب 

فاعلية برنامج تعليمي في تنمية اإلبداع الجاد  على  تعرف  ( إلى ال2013الجبوري )  هدفت دراسةو 
اإلعدادية المرحلة  طالبات  لد   ديبونو  نظرية  و وف   فاعلية  ،  الحالية  الدراسة  نتائج  أظهرت 

المرحلة طالبات  لد   الجاد  اإلبداع  تنمية  في  التعليمي  المجموعة ادية  اإلعد   البرنامج  ولصالح 
 التجريبية. 

 الكتابة في الجاد اإلبداع    إستراتيجيتي ( إلى التعرف على أثر2016وهدفت دراسة السلطاني )

اإلعدادية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن التدريس   المرحلة لد  تالميذ  التأملي والتفكير اإلبداعية
 عن التعبير في ومنحتهم الحرية التعليمية ليةعمال رو حم التالميذ  جعلت  الجاد اإلبداع    بإستراتيجية

 مما  وإحترامها، اآلخرين رأي متابعة  نحو إيجابية إتجاهات  ظهور، و خوف أو تردد  غير من آرائهم 

 عملية التفكير تجعل األفكار، كذلك أن إستراتيجية اإلبداع الجاد   توليد  في  الطالا  اشتراك ولد 

التمهل نم عةئاالش األخطاء الطالا  تجنب  منطقية  على النقدية األحكام إصدار في طري  

 .يهمإل المقدمة القضايا
( إلى التعرف على الفروق في اإلبداع الجاد لد  طلبة  2017وهدفت دراسة الموسوي، األكرع )

الجامعة في ضوء متغيرات النوع والتخصص والصف الدراسي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  
إن لديهم  الجامعة  بفخ طلبة  من  مستو اض  أكثر  جاد  ابداع  لديهم  الذكور  وأن  الجاد،  اإلبداع    

 اإلناث، وأن طلبة الجامعة من التخصص العلمي أكثر ابداعًا جادًا من طلبة التخصص األدبي. 
إلى الكشف 2018وهدفت دراسة حمزة ) اإلبداع    نظرية  على   قائمة  مقترحة  وحدة  فاعلية   عن  ( 

وتوصلت   الطالا   لد   التدريسي  اءواألد   الجانبي  التفكير  تنمية  في  الجاد    نتائج   المعلمين، 
  التفكير   اختبار  في  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  إحصائية   داللة  ذات   فروق   وجود إلى    الدراسة
 توليد   جديدة،  بدائل  توليد   جديدة،  أفكار  توليد   جديدة،  مفاهيم  توليد   جديدة،  إدراكات   توليد )  الجانبي 
  في   إحصائية داللة  ذات  فروق  وجود إلى  توصلت  كما البعدي، بي طتال لصالح ،(جديدة إبداعات 
  فاعلية   وبالتالي  البعدي،  التطبي   لصالح  التدريسي  األداء  مالحظة  في  والبعدي  القبلي  التطبيقين
 واألداء  الجانبي  التفكير  مهارات   تنمية  في  الجاد اإلبداع    نظرية  على  القائمة  المقترحة  الوحدة

 .واالجتماع  الفلسفة شعبة ينمعلملا الطالا  لد  التدريسي
 ( العال  أبو  دراسة  إلى  2019وهدفت    نظرية   على  قائمة   مقترحة  استراتيجية  فاعلية  تحديد   ( 

 المنزلي   االقتصاد   لطالبات   المستقبلية  األعمال  ريادة  ومهارات   التميز  عادات   لتنمية  الجاد اإلبداع  
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وتوص  للتعليم  التنافسية  القدرة  تعزيز  ضوء  في فاعلية  تائجالن  ت لالنوعي،    االستراتيجية   إلى 
 التميز   عادات   من  لكل  والتتبعي  البعدي  القياس  في  الجاد اإلبداع    نظرية   على  القائمة  المقترحة
 القدرة   تعزيز  ضوء  في  المنزلي  االقتصاد   لطالبات   المستقبلية  األعمال  ريادة  مهارات   وبعض 
 النوعي. للتعليم التنافسية

يتضح   الساب   العرض  خالل  ال ن أمن  مه  لد   بد  وتنميته  الجاد  اإلبداع  بموضوع  االهتمام  ن 
فإن ، لذلك  وم يلاالتقدم العلمي والتكنولوجي والحضاري الذي نعيشه  المتعلمين من أجل مواكبة  

، العمل على استمرار هذا التقدم مرهون بتفجير المزيد من الطاقات اإلبداعية الكامنة لد  األفراد 
اإلهتمام خالل  من  ذلك  وتنبتربي   ويتم  واعتباره  ة  الجاد  اإلبداع  أهداف  مية  من  أساسيًا  هدفًا 

التي  فالمؤسسات  فالجامعة  فالمدرسة  األطفال  برياض  مرورًا  باألسرة  بدءًا  التربوية  المؤسسات 
 .تحرص على اإلبداع والسيما المؤسسات التجارية والعسكرية

 مفهوم الذات: ثالثًا: 
إهتمامًا من العديد من الباحثين، لما له من أثر   يت حظ تى  ال  يعد مفهوم الذات من أقدم المفاهيم

مباًشر على الشخصية اإلنسانية وتوافقها النفسى، لذلك فقد تباينت وجهات النظر التى تناولت  
( أن الذات هى مركز الشخصية التى يتجمع حولها جميع Youngمفهوم الذات، فيعتبر يونج ) 

الشخصي تمد  التى  وهى  األخر ،  بالنظم  التي  ت  باالثة  البيئة  مع  متكيفًا  الفرد  ليكون  والتوازن، 
البشر   العنصر  إليه  يهدف  ما  هو  بل  للفرد،  المنشودة  الغاية  هو  الذات  وتحقي   فيها،  يعيش 
بأكمله، ويعنى بتحقي  الذات أفضل أشكال التكامل والتوازن واإلمتزاج المتجانس لجميع جوانب  

 الشخصية. 
الفرد متوافقًا مع بيئته   ليكون  الشخصية واتساق لتكامل السعي ذاتلا هوملمف وُتعد الوظيفة األساسية

من   يتشكل  مدرك  إفتراضي  مفهوم  األخرين، وهو  تميزه عن  هوية  ذا  وجعله  فيها،  يعيش  التي 
بدرجات متفاوتة مع   تمامًا، فهي تشترك  بينهما  الفصل  يمكن  البيئية والتي ال  المتغيرات  خالل 

تؤثر كل م إذ  التي تشكله األي  ا فنهمبعضها،  المتغيرات  خر  فأي تحسن في أي متغير من 
 ( 2004ستصب في مفهوم الذات العام. )الظاهر،

 وأن  فيها، ويمارس خبرته الفرد  يعيشها التي الطويلة الحياة رحلة عبر تعلمه  يتم مكتسبا   فهو مفهوما  

 يتاثر حيث  بعد يوم، يوما هاعترق سعتت التي بيئته مع الفرد  تفاعل بداية عند  بيدأ بطيئا   بالذات  الوعي

 ( 2011الذات. )صالح، مفهوم علي كبير أثر لها التي المختلفة العوامل من بمجموعة الذات  مفهوم
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على كما تحقيقها، ثم ومن لذاته، الفرد  احترام على ينعكس الذات  فمفهوم  إما سلوكه ينعكس 

 هنا ومن النفسي، نفسية والتواف لا صحةبال تمتعه   درجة على أيًضا وينعكس باإليجاا أو بالسلب،

 الجيدة. النفسية الصحة مظاهر من يعتبر اإليجابي الذات  مفهوم فإن
منها، تعريف  كان والتي الباحثون  بها جاء التي التعريفات  خالل من الذات مفهوم أهمية وتتضح

 مراحل عبر لتشكي  في الشخصية مهمة أنه تغير  على الذات  ( لمفهوم2000عبد الح  والقدومي )

 التواف  وتحقي  بناء الشخصية في تؤثر التي الفرد  لسلوك المواجهة القوة وهي المختلفة،   النمو

 والتربوي. النفسي
 ( مغلي  أبو  بأنه  2002ويعرفه  الشعورية  للمدركات  ومتعلم وموحد  منظم معرفي تكوين( 

 لذاته. سياً فن فاً عريت ويعتبره الفرد  ويبلوره بالذات، الخاصة والتعميمات  والتصورات 
بأنه  2002)  العكيديويعرفه   وصفات (  الفرد  (   الشخصيةه  خصائص  والسلبية  اإليجابية   (

 واإلنفعالية والعقلية والجسمية كما يدركها هو عن نفسه.
ية  ليات التأملمفيوم الذات يتكون من مجموعة من الشعور والعم( إلى أن  2005)   ويشير العمرية
  ه وم الذات بمثابة تقييم الشخص لنفس هومف  ،رةه حوظ أو ظالموك  لسطة  بواس  نهاالتي يستدل ع

اته ووسائله وإتجاهاته وشعوره حتى  وقدر  هالثقافية والمعرفية وأصول  هفيت ل ره وخهككل من حيث مظ
يبلغ كل ذلك ذروته، حيث تصبح قوة موجهة لسلوكه، وأن وعي الفرد الشعوري وتفكيره وإحساسه 

 والتنظيم والتحكم في مستو  أدائه.  يهوجالتة بتقوم جميعًا بصفة أساسي 
( بأنه فكرة الفرد عن نفسه كما هي في الواقع، ونظرة األخرين إليه، وما  2008وعرفه خورشيد )

الرضا   إلى  به  تؤدي  التي  واإلجتماعية  والجسمية  النفسية  الجوانب  في  عليه  يكون  أن  يود 
 والسرورأو الضي  والتوتر في لحظة معينة. 

( بأنه مجمل األفكار واألراء التي يكونها الفرد عن نفسه نتيجة للخبرات 2009)ي  هيبالو وعرفته  
األفكار   هذه  تكون  وقد  باألخرين،  أو  باألسرة  تفاعله  نتيجة  سواء  حياته،  طوال  بها  يمر  التي 

 إيجابية أو سلبية، في ضوء العوامل المؤثرة في تكوين الذات لد  الفرد. 
الذات يفعر التمن  وبناءًا على ماسب  ذكره   الذات، يمكن تعريف مفهوم  تناولت مفهوم  التي  ات 

بذاته، متمثلة في   الفرد، يكون من خاللها تصورات خاصة  بأنه تكوين معرفي متعلم إلدراكات 
تفكيره عن نفسه وخصائصه وصفاته الجسمية والعقلية والشخصية وإتجاهاته نحو نفسه، وإدراكه 

 ن عليه.كو ي  أن فضللما يفكر األخرين عنه، وبما ي
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 تكوين مفهوم الذات:
يبدأ تشكيل مفهوم الذات لد  الفرد في فترة مبكرة من عمره، ويعتمد ذلك بشكل أساسي وكبير  

الع طبيعة  خاصة  العلى  به،  يحيط  بمن  الطفل  هذا  تربط  التي  لهم  األقة  الذين  في أفراد  ثر 
مراحل    عبر  حيطين بهالممع  ه  علتفا خالل    حياته، وبما أن مفهوم الذات لد  الفرد يتشكل من

المادية، ثم ينتقل إلى    األمور  ن وعي الفرد لذاته يبدأ منإ نموه المختلفة التي تبدأ من طفولته، ف
كلما  االنطالق  النفسية، وكلما كانت بيئة الفرد داعمة له وتسمح له بمزيد من المعرفة و األمور  

تفاعله  خالل    ل ما يتعرض له وك  فرد الت  كان نمو مفهوم الذات لد  الفرد أفضل، حيث أن خبرا
في تشكيل مفهوم الذات لديه، وهذا يدل على أن مفهوم الذات هو شيء  مهم  مع بيئته له دور  

 ( 2009. )الغامدي،تفاعله مع بيئتهخالل  مكتسب وليس فطرًيا يكتسبه الفرد من
تجميع في    بدأي  يث في تكوين مفهوم محدد لذاته، حوقت مبكر في حياته  منذ  أي أن الفرد يبدأ  

البيئة نفسه وعن  فيها  المعلومات عن  يعيش  إل  التي  المشاعر  يوينتمي  إظهار  على  ليعمل  ها، 
 .يومًا بعد يوم، وسرعان ما يتعّلم كيف يتكيف مع بيئته زمنياً  والعواطف واألحاسيس التي تتراكم

( والتي  2007م ) ري ش  فتناول العديد من الباحثين العومل المؤثرة في تكوين مفهوم الذات، منها
اإلساءة    -  التفرقة والتمييز في المعاملة بين األبناء  -  النقد حددت بعض العوامل والمتمثلة في )  

(، اللغة المستخدمة  -  التغذية الراجعة  -غير المحببة     التسميات واأللقاا   -  الجسدية والعقلية
( العطا  األسرية  2014وحدد  الرعاية   ( هي  العومل  بعض    –المدرسة    –نس  لجواالعمر    –( 

( زليخة  وحددها  الجارية(،  ذاتية  2015المواقف  عوامل   ( هي  عوامل  أربعة  في  عوامل   –( 
( في ) صورة  2018عوامل نفسية(، وحددها عمور)  –عوامل اقتصادية واجتماعية    –خارجية  

مستو  طموح الفرد    –جنس وعمر الفرد    -نضج الفرد الفسيولوجي والجنسي  –الفرد عن جسمه  
الوالدية  ال  ليب ساأ  – واالقتصادي    –معاملة  اإلجتماعي  األسرة  التعليمي    –مستو   المستو  

التحصيل الدراسي وخبرات النجاح والفشل(، وحددها وردة    –جماعة الرفاق    –الملعم    –للوالدان  
القدرات   –اإلنجاز األكاديمي    –الخصائص الجسمية    –( في ) صورة الفرد عن ذاته  2018)

( في ) عوامل  2017الدور اإلجتماعي للفرد(، وحددها مقدم )   –المدرسة    –رة  س األ  –العقلية  
  عوامل وضعية(.  –عوامل إجتماعية   –ذاتية 
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 وهي الذات لدى الفرد  مفهوم تكوين في تساعد التي مما سبق يمكن أن نتسخلص أهم العوامل

 كالتالي: 
لد    الذات مفهوم  تكوين في ما  هم راً دو  األسرية التربية أساليب تلعب التنشئة اإلجتماعية:    -1

 اكتساا إلى    الحال به يؤدي قد  برعايته، واالهتمام داللة في تبالغ أسره في ينشأ الذي  فالطفل ،الطفل

 الدالل يؤدي كذلك قد والتسلط، العناد  على نشأ وربما االستقاللية، على القدرة وعدم العجز، مشاعر

 ،العدوانية الصور  طري  بعض  عن أحياناً  عنه يعبر ام وهو والدونية، بالنقص  الشعورإلى    الزائد 
 ( 2004واالضطراا لد  الفرد. )الدلفي، األضرار نفسإلى  يؤدي التربية في اإلهمال أن كما

اللبنةفاألسرة   الفرد األولى    هي  نموه وتطوره،    مهمن دورها  إف   ،في تشكيل شخصية  في مراحل 
أسرته، والطريقة خالل    لم من حوله منالعا  ف علىفي ذلك إلى أن الطفل يتعر األهمية  وترجع  

وبالتالي    ،لهاألهل    مع الطفل لها دور كبير في أن يحدد الطفل نظرةاألسرة    التي تتعامل بها
الحاضنة لطفلها والتي تشعره بمد  حبهم    األسرةينعكس ذلك على مفهومه لذاته، وبالتالي فأن  

يجابي عن ذاته، والمناخ العائلي  إوم  ل مفهالطف  حترامهم ودعمهم له يؤدي ذلك إلى أن يكون إو 
من العوامل الهامة في تكوين مفهوم الذات لد  الطفل، والذي يساعد على أن يكون الفرد أكثر  

كانت   وكلما  المبادئ،  على  ب  األسرةقدرة  يتعاملون  الوالدين  لخصائص  إخاصة  وقبولهم  حترام 
ن ذلك كله يؤدي إلى قبول  إ، فاملهافي تع  األسرةن يكون هناك ضوابط واضحة لهذه  أطفلهم و 

الفرد لذاته، وفي المقابل عدم قبولهم له ومعاملته بشكل يخيب أمله يؤدي إلى أن يكون الطفل 
 ( 2009. )الغامدي،شعوًرا ورؤية سلبية لذاته

 يعيش الذي مجتمعه ومعايير ثقافة وقيم الطفل إكساا إلى    تهدف السليمة اإلجتماعية    فالتنشئة

 إذا إثابة سيلقى أنه ويتعلم ،فعله وماال ينبغي يفعله أن ينبغي ما خاللها من الطفل لميتع ذ إ ،فيه

وعقاباً  سيلقى بينما اإلجتماعية، للمعايير وفقاً  تصرف  هذه مع يتنافي بما تصرف إذا نفورًا 

 ( 2003المعايير.)الشيخي، 
 ن مفهوم الذات يب قة  العال  مد (، حيث أكدت على  2003وهذا ما أشارت إليه دراسة عسيري )

ذواتهم تنعكس على كيفية إدراكها  األم    مع الوالدين، فالطريقة التي ير  الوالدان خاصة والعالقة  
لذاتها سلبًيا أو منخفًضا ففي الغالب يكون طفلها    األم    لطفلها، وإذا كان إدراك الوالدين وخاصة

لها سينعك  األخرين  بمد  قبولها مناألم    كذلك، وشعور الطفل من حيث  على    س ذلكوحبهم 
 .شعوره بأنه محبوا ومرغوا به أيضا
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الفرد، ف  لألسرةكما أن    االجتماعي: التفاعل-2 يقل  ال    ن لها أيضا دوًراإدوًرا مهًما في تنشئة 
ذلك من التفاعلخالل    أهمية عن  المدرسة  اإلجتماعي    عملية  داخل  الرفاق  فان  للفرد، وكذلك 

ن  أجتماعًيا لما لهم من مكانة في حياته، و إل الفرد  تفاع  عمليةوخارجها والمدرسين لهم دور في  
يتعلمه الفرد من توقعات سلوكية ومعايير   الفرد مفهوما ناضجاً إما    جتماعية تساعد في تكوين 

 . السليماالجتماعي  عملية التفاعل  خالل عن ذاته من
االف التفاعل  االيعزز  والعالقات  السليم  الفك جتماعي  الناجحة  الجتماعية  عن   سليمةرة  الجيدة 

 .جتماعيجتماعية يؤدي إلى زيادة نجاح التفاعل االالذات, إذ أن النجاح في تكوين العالقات اال
 بها يعاملنا بالكيفية التي يتأثر لشخصياتنا تقديرنا  مستو   ( أنRobert & other,2004وير  )

كالمعلمين شخاص أ قبل من واهتمام  باحترام معاملتهم تمت  الذين فاألفراد  اآلخرون،  آخرين، 

 المراهقين، مرتبطون  أن بالذكر وجدير من مفهوم الذات، مرتفع قدر لديهم يكون  ما غالباً  والزمالء،

 تعطي والتي   العائلة، مختلفة عن ومعتقدات  آراء لهم يكون  قد  والذين وزمالئهم، بأصدقائهم أكثر

 مع قورن  ما منخفض إذا ذاتي ممفهو   لرفاقا مع العالقة  هذه من ينتج وأحياناً  أكبر للذات،  مفهوماً 

 . العائلة تقدير
( أبو مرق  دراسة  أكدته  ما  العالقة2015وهذا  الكشف عن  تناولت  والتي  الذات     (  تقدير  بين 

الخليل،   بمدينة  المنزل  خارج  اإلبتدائية  المدرسة  قبل  ما  أطفال  لد   اإلجتماعية  والتفاعالت 
أن الدراسة  نتائج  أهم مظاهر وأسفرت  المدرسة   اعالت التف  من  قبل  ما  أطفال  لد   اإلجتماعية 

تقديم الشكر لآلخرين، والقدرة على المشاركة في النشاطات واألعمال، بينما أهم مظاهر تقدير  
آخر تبين وجود عالقة   الذات عندهم الفرح مع األقران، وأنهم محبوبون وهم يلعبون، ومن جانب 

 عية. جتماإرتباطية بين تقدير الذات والتفاعالت اإل
أهمية   من لها لما األسرة، به بدأت  ما إكمال في بارزاً  دوراً  أيضاً  المدرسة تلعب    المدرسة:-3

مصدر  أنإلى    الباحثين بعض يذهب  ولذلك الطفل، شخصية على التأثير على تساعد  كبيرة تربوية
التعليم   من يجعل له، وتقبلهم لتالميذه باحترامه فهو المعلم، هو المدرسة فياإلجتماعي    التكيف
من   أنه مؤداها بحقيقة الوعي بالمعلمين ويجدر وقيمة، عمقاً  الحياة على تضفي غنية إنسانية عملية

وبما   التالميذ  به يقوم لما حراً  تقبالً  يعني وهذا الثالثة، باألذن يستمعوا أن لهم بالنسبة الضروري 
 (1994بلغتهم. )الجسماني،  يقولونه
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 والتشجيع يرتبطان الدعم هذا يخل  مفهومًا عاليًا للذات، أن نذ يمكتالمي وتشجيعه ال المعلم فدعم

إلدراك أن كل األطفال فريدون، واالعتراف   يحتاجون  المعلمين أن إيجابيًا، كما الطفل ذات بتقدير
 تحسين وتنمية مفهوم الذات لديه. على سيساعد  اآلخرين مع مقارنته من بدالً  التفردية بهذه
واالختبارات   التحصيل ضغط تحت  فهم عديدة، بمجاالت  المدرسة في التالميذ ت ذا وممفه يتأثر كما

فيقارن  والجاذبية   والموضة والجنس والوزن  الطول حيث  من باآلخرين أنفسهم الطالا  والمظهر، 
 ( Deborah,2009االختبارات. ) في عليها يحصلون  والدرجات التي

)  المتوسطة الطفولة مرحلة في  قراناأل بجماعةهتمام  اال  يبدأ األقران:   جماعة-4 (  9-6من 
 من  مهًما جزءاً  تشكل كما  الطفل، لدي الذات مفهوم من مهماً  جزءاً  تشكل الجماعة سنوات، وهذه 

 ( 2009الذات. )مخيمر، وتحقي  باإلنجاز شعوره تؤدي إلى  كما الذات، وتقدير بالقيمة شعوره
 الجسمي النمو في الجماعة تساعد  حيث  ، الفرد  شخصية تكوين مهم في بدور األقران تقوم فجماعة

بممارسة إتاحة طري  عن للطفل  ممارسة طري  عن العقلي والنمو الرياضية، األنشطة الفرص 

 اإلنفعالي، والنمو الصداقات، وتكوين االجتماعي، النشا  عن طري جتماعي  اال  والنمو الهوايات،

 تأثيرها منحرفة، كان كانت  وإن الفرد،  على جابياً اي تأثيرهاً  كان رشيدة األقران جماعة كانت  وكلما

 ( 2001سالبًا. )زهرن،
 الذات  عن أفضل مفهوم لديهم التحصيل حيث  من العاديين األطفال أن الدراسات  بعض  أثبتت  وقد 

 من يعانون  التعلم صعوبات  فذوي  التعلم، صعوبات  ذوي  أقرانهم من إيجابية وأكثر أعلي وتقدير لها

 من القبول عدم في ويتمثل لذاتهم، مفهومهم علي يؤثر الذي جتماعيالوا صيالتواف  الشخ عدم

 بالفشل وإحساسهم وقلقهم خوفهم في أيضاً  يتمثل كما ما يواجهون بالرفض، غالباً  حيث  زمالئهم،

والنجاح، بعدم والشعور والحزن  لهم.  األكاديمي األداء في بدوره يؤثر الذي  األمر اإلنجاز 
 (2005)حسين، 
ث يتض ومن  أن  م  خالل ح  من  الفرد،  لد   الذات  مفهوم  في  فعااًل  تأثيرًا  تؤثر  األقران  جماعة 

واإلا والمعارف  السلوكية  األنما   من  كثير  و كسابه  والعادات اتجاهات  والتقاليد  والقيم    ، لمهارات 
 .وعادة ما يكون تأثير هذه الجماعة غير مقصود أو غير مباشر للفرد 

 أهداف وراء تحقي  بالفرد  تتعل  التي األمور من الفشل أو حالنجا إن والفشل:   النجاح خبرات-5

 في تقدير يسهمان  النجاح وتوقع النجاح إن  طموحه، وبمستو   من نفسه بتوقعاته وكذلك معينة،

الفرد   أن وفي للذات،  إيجابي إلى    فيؤدي الفشل  أما النجاح، من مزيد إلى    تؤدي  طرقاً  يسلك 
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 هاماً  بالفرد  المحيط الدافع كون  حالة في سيما وال سلبي، يفتك لى  إ   أحياناً  يؤدي الذي اإلحبا 

 .وقوياً 

 نجاح وفشل، من حققه ما وبمد  األكاديمية، لذاته مفهوم من كونه بما لذاته الفرد  نظرة تتأثر أيضاً 

 في مما يؤثر ؛الدراسي تحصيله وفي المدرسية، الحياة تجاه أفعال  وردود وتفاعالت  انطباعات  ومن

 ( 2003ككل. )بهادر، الدراسي ومستقبله وتطلعاته هطموح مستو  
الذي لديه مفهوم   الفرد  أن بمعنى والفشل، بالنجاح ويتأثر يؤثر فمن هنا يتضح أن مفهوم الذات 

 يجعل هذا ال فإنه بالخوف، شعر إن حتى مهمة،  ممارسة أية عند  بالخوف يشعر عاٍل للذات ال 

لحاف يجعله بل مسيرته، على يؤثر الخوف إيجابيًا   عامالً  الخوف يكون  أن والنجاح، أي لتفوق زًا 
بل  النجاح، قبل الفشلإلى    يتطلع الذي لديه مفهوم منخفض للذات فإنه الفرد  أما النجاح، لتحقي 

 يمنعه قد الذي الخوف، عليه ويسيطر لديه، مهمة في ممارسة أية يبدأ أن قبل الفشلإلى  يتطلع إنه

 مهمته.  في التوفي  عدم في الرئيس السبب  يكون  قد  أو من المحاولة،
في تشيكيل مفهيوم اليذات والتيي المهمة  من المصادرالعوامل الجسمية تعد الجسمية:  العوامل-6

لهيا المحيه وتناسيقه ومظهيره وم الفيرد  وحجميه، فطيول جسيم الخارجي تتضمن بنية الجسم ومظهره
 حييث يعطيي المراهقية، فتيرة فيي ورتتبلي جسيده عين الفيرد  لذاتيه، ففكيرة يجيابي فيي رؤيية الفيرد إتيأثير 

 الشخصيي واإلجتمياعي، سيلوكه فيي هامية مكانية جسيده عين صيورته وتلعيب  لجسيمه، خاصياً  تقييمياً 

 .ذاته عن المتكامل مفهومه من هاماً  جزءاً  جسده عن صورته تشكل حيث 
 يتيأثر إن مفهيوم اليذات  ،العقليية والعواميل الجسيم صيورة مين كيل بجانيب  ( أنيه2001ويير  زهيران )

 بالعنايية تحيطيه أسيرة وينشيأ فيي يوليد، اليذي فالطفيل واإلجتماعيية، األسيرية والممييزات  بالخصيائص 

 فيي الواليدان يتسيبب  أن الوقيت يمكين نفيس ومهاراته، وفي وإهتماماته، قدراته، من ذلك يرفع والتقبل،

 خطيأ ب أسيالي إتبعنيا إذا بيه، وذليك موثوق  غير أو مشاكس، أو غبي، كشخص  نفسه الطفل يدرك أن

 إذا الفيرد  ليد  اليذات  فيي مفهيوم ييؤثر دوراً  المقارنية وتلعيب  األسيرة،  داخيلاإلجتماعيية  التنشيئة فيي

 مين فيقليل شيأناً  منيه أعليى أوبجماعية قيمتهيا، مين فيزييد  منيه قيدرة أقيل األفيراد  مين بجماعية نفسيه قارن 

 مين جماعية ميع عالقيات  يفي تيبطإذا ار  الفقير مين حقيقيية غيير بدرجية الفرد  يشعر ربما فمثالً  قيمتها،

 .أسرته من مستو   أعلى االقتصادي مستواهم األفراد 
 أبعاد مفهوم الذات:

 : أول من تكلم وبشكل واضح عن أبعاد الذات وهي وليم جيمس يعتبر
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 .وهي الذات كما يراها ويعتقد الفرد بوجودها في الواقع :الذات الواقعية -1
 . عليه  يكون  وهي ما يتمنى الفرد أن :الذات المثالية -2
 . يتصورونها عنهاألخرين  وهي الصورة التي يعتقد الفرد بأن الجتماعية:الذات ا -3
 ( 2000األخرين. ) أبو زيد،  وهو كل ما يشترك به الفرد مع :الذات الممتدة -4

مفهيييوم  –مفهيييوم اليييذات األخالقيييية  –( فيييي ) مفهيييوم اليييذات الجسيييمية 2002وحيييددتها الدسيييوقي )
البعييد  -األكيياديمي  البعييد ( فييي أربعيية أبعيياد هييي ) 2004ة )ناهييي ا أبييوالييذات العصييابية(، وحييدده

مفهيوم اليذات ( فيي ) 2001(، وحيددها زهيران )بعد الثقية بيالنفس  -اإلجتماعي    البعد   -  الجسمي
(، وحيددتها مفهيوم اليذات الخياص  - مفهيوم اليذات المثيالي  -مفهوم اليذات اإلجتمياعي    -  المدرك

مفهيوم اليذات المثيالي  –مفهيوم اليذات الميدرك  –ديمي األكيالذات ( في ) مفهوم ا2008أبو زيد )
( فيي )مفهيوم 2003مفهيوم اليذات االجتمياعي(، وحيددها عبيد العليي ) –مفهوم اليذات المؤقيت    –

مفهوم اليذات الشخصيية  –مفهوم الذات األخالقية  -مفهوم الذات اإلجتماعية   –الذات الجسمية  
مفهييوم  -( فييي ) مفهييوم الييذات النفسييي 2011) لقييادرعبييد امفهييوم الييذات األسييرية(، وحييددتها  –

مفهوم اليذات اإلجتمياعي(،  -مفهوم الذات األسرية  -مفهوم الذات األكاديمي   -الذات الجسمي  
الييييذات االنفعالييييية(،  –الييييذات اإلجتماعييييية  –( فييييي ) الييييذات الجسييييمية 2011وحييييددها قنطيييياني )
مفهييوم الييذات  –مفهييوم الييذات العقلييية  – لوكية( فييي )مفهييوم الييذات السيي2013وحييددتها سييليمان )

 -( فيييي )مفهيييوم اليييذات المدركييية 2017مفهيييوم اليييذات اإلجتماعيييية(، وحيييددها لزهيير ) –الجسييمية 
 مفهوم الذات المثالية(. –مفهوم الذات اإلجتماعية 

 مما سب  يتضح أن معظم الباحثين قد اتفقوا على أن مفهوم الذات تتكون من: 
المدرسية أو الجامعية،  األكاديمية    وهو مفهوم الفرد وإدراكه لقدراته  ديمي:مفهوم الذات األكا -1

مثابرته   ودرجة  الفصل  داخل  وأهميته  وقيمته  الدراسي،  مستواه  عن  بالرضا  شعوره  ومد  
 األكاديمي.  نجازهإو 

وهو مفهوم الفرد وإدراكه لمظهره الجسمي، والذي يتضمن قدرات    :الجسمي  مفهوم الذات -2
جتماعي، مثل هيئته العامة، وصورة الوجه، ومد  شعوره  اعتبار  ا لها    وخصائص جسمية

 .بالرضا والقناعة لما هو عليه من صفات وقدرات جسمية
اإلجتماعي: -3 الذات  لع   مفهوم  وإدراكه  الفرد  مفهوم  األخرين،  وهو  مع  بينهم  القاته  ومكانته 
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ز  كانوا  أو مالء  سواء  أسرته،  أفراد  من  أو  أصدقاء،  أو  الجامعة،  ا  في  األخر،   لجنسمن 
 .وثقتهم وتقبلهم له، وقدرته على تكوين صداقات األخرين  حترامإومد  شعوره ب

المثالي: -4 الذات  التي    مفهوم  المثالية  الصورة  تحدد  التي  والتصورات  المدركات  إلى  ويشير 
 يود الشخص أن يكون عليها.

ري  الشعو لجزء  أي ذلك ا  –: ويشير إلى أنه يختص بالذات الخاصة  مفهوم الذات الخاص -5
لذا تنشط    –السري أو" الشخصي جدا "من خبرات الذات والتي يخجل الفرد من البوح بها  

وإذا    يصبح مفهوم الذات الخاص خبرة مهددة،  ومن ثم  الذات تمامًا دون خروج محتوياته،
بمثابة   تكون  لعالجها  خطة  وتوضع  وتناقش  النفسي  للمعالج  وتكشف  محتوياته  تظهر  لم 

 . مةمستديعاهة نفسية 
 الذات: مفهوم خصائص

 يلي:  فيما تتمثل خصائص  عدة الذات  لمفهوم 
قد يكون مفهوم الذات لد  الفرد إيجابيًا أو سلبيًا، ويمكن    ي )ذاتي(:مفهوم الذات شخص -1

أن يتعرض للتشويه أو التحريف، فهناك من له مفهوم سلبي غير واقعي عن نفسه، وهناك 
ية لشخصيته، كما أن هناك من ير  أن لديه  موضوع قة المن ير  نفسه أكثر قسوة من الحقي
 مفهوم إيجابي غير واقعي عن ذاته. 

 يؤسس التي المعلومات  من مجموعة أنواعها بكل تشكل الفرد خبرات  إنمفهوم الذات منظم:   -2

 صيغ ذات  فئات  في بوضعها الفرد  يقوم الخبرات  هذه إستيعاا  أجل ومن مفهومه لذاته، عليها

أن الخاصة، أي   لثقافته إنعكاًسا ما حد إلى    تكون  بحيث  يتبناها التي ات فئ ال ظمأبسط، وأنه من 
قيامه بإعادة صياغة وتخزين الل  الفرد يعمل على تنظيم خبراته وإعطائها معنى، وذلك من خ
من تصله  التي  لذاته  إدراكه  عليها  يرتكز  التي  حيث  خالل    المعلومات  المتنوعة،  خبراته 

 .نيفات التص يخزنها بشكل بسيط يسمى

 فيه يشارك أو الفرد  يتبناه الذي  التصنيف تعكس الجوانب  هذهالجوانب:   متعدد الذات مفهوم  -3

 والقابلية اإلجتماعي،  والتقبل مجاالت ) كالمدرسة، يتضمن قد  التصنيف هذا ونظام العديدون،
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 .والقدرة( الجسمية،

 ويقسم العام، الذات  هومفم متهق هرًما الذات  مفهوم جوانب  تشكل أن يمكنهرمي:   الذات مفهوم -4

 وفًقا مجاالت إلى    يتفرع األكاديمية والذي مكونين أولهما مفهوم الذات إلى    الذات العام مفهوم

 الذات  وثانيهما مفهوم المدرسية، المواد  ضمن أضي  مجاالت إلى    ثم المدرسية المرتبة، للمواد 

  تنقسم  بدورها والتي للذات،  يةوجسم ونفسية إجتماعية مفاهيمإلى    األكاديمية والذي يتفرع  غير
 .األكاديمية الذات  لمفهوم مشابهة تحديًدا بطريقة أكثر جوانب إلى 

 العمرية المرحلة ضمن وذلك النسبي، بالثبات  يتسم العام الذات مفهومثابت:   الذات مفهوم  -5

 ألحداث او  اقفللمو  تبًعا وذلك أخر ،إلى    عمرية مرحلة من يتغير قد  المفهوم أن هذا إال الواحدة،

 المفهوم أن وجدنا الذات، مفهوم هرم في األسفل نحو اتجهنا كلما أنه كما بها الفرد، يمر التي

الحالة يعتمد   الذات  مفهوم أن نجد  الهرم قاعدة وعند  ثباًتا، أقل يصبح وبالتالي المحددة على 

 .الحاالت  اختالف حسب  بشكل واضح يختلف

 مرحلة من تطوره مع الفرد لد  وضوًحا الذات  مهو مف نبجوا تزداد حيث  :نمائي الذات  مفهوم -6

 غير وهم بهم، المحيطة البيئة عن أنفسهم حياتهم بداية في  يميزون  فاألطفال أخر ،إلى    نمائية

خبراته   زادت  الطفل نما وكلما بها، يمرون  التي للخبرات  الفرعية األجزاء بين على التنسي  قادرين
مفاهيمًيا   إطاًرا لتشكل الفرعية األجزاء هذه بين فيما التكامل يجاد إ على قادًرا ومفاهيمه، ويصبح

 .واحًدا

 وصفه يطور الفرد  أن في فقط يفيد  ال  وهذا تقييمية، طبيعة ذو أنه أيتقييمي:   الذات مفهوم -7

 أن ويمكن   المواقف، تلك في لذاته تقييمات  كذلك يكون  وإنما المواقف، من موقف معين في لذاته

 يحدد  أن يمكنه أو المثالية، الذات مع كالمقارنة مطلقة معاييرإلى    باإلشارة ت قييماتلك الت تصدر

التقييم   ُبعد ودرجة أهمية تختلف إذ الزمالء، مع المقارنة مثل نسبية معايير إلى    تقييماته باإلشارة
 .أيًضا والمواقف األفراد  باختالف

 عالقة نظرية، بها تربطه التي   األخر  المفاهيم عن متميز الذات  مفهوم متمايز:   الذات مفهوم  -8

 إرتباطه بالمواقف  من أكثر األكاديمي بالتحصيل  يرتبط أنه يفترض  العقلية، للقدرة الذات  فمفهوم
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التحصيل   مثل  األخر   البناءات  عن الذات  مفهوم تمييز يمكن أي والمادية،اإلجتماعية  
 (2003( المحاميد )2000األكاديمي. )صالح، 

ت السيابقة مفهيوم اليذات عنيد العياديين وذوي صيعوبات اليتعلم، فهيدفت دراسامن الوتناولت العديد  
عليى  الدراسيي الفصيل داخيل الوضيع تيأثير فيي ( إليى البحيث Dawson,2000دراسية داوسيون )

 اليدمج ومجموعية العاديية، مين ) الفصيول ميأخوذة األطفيال مين مختلفة في مجموعات  مفهوم الذات 

اليتعلم (، وأشيارت  صيعوبات  ليذو   الكليي اليدمج ومجموعية جزئيي،ال اليدمج أو المصيادر فيي حجيرة
 صيعوبات  ليذو   المختلفية الثالثة المجموعات  بين إحصائًيا دالة فروق  وجود  نتائج الدراسة إلى عدم

 دال بشيكل األقيل هيي العاديية الفصيول مجموعية أن وجيدت  العيام، كميا أبعاد مفهوم الذات  في التعلم

 مجموعية أن كميا الجزئيي، اليدمج أو المصادر حجرة في الدمج جموعةأبعاد مفهوم الذات عن م في

 المتغييرات  درجيات  جمييع متوسيط فيي أعليى كانيت  الجزئيي اليدمج أو المصيادر حجيرة اليدمج فيي

إلى مقارنية  (Aime & Wilks,2001)وولكس  أيمي، بمفهوم الذات، كما هدفت دراسة الخاصة
 األكاديميية التعلم صعوبات  وذو   أكاديمية(  ت صعوبا العاديين ) بدون  لد  األطفال مفهوم الذات 

فيي مفهيوم  أقيل اليتعلم صيعوبات  ذو   األطفيال والحسياا، وأشيارت نتيائج الدراسية إليى أن القراءة في
 .أكاديمية بدون صعوبات  بالعاديين مقارنةً  الذات 

( كاردوزا  دراسةCardoza,R,2001وأجر   الذات الدمج تأثير في للبحث  (  مفهوم   دي ل على 

 صعوبات  ذو   التعلم، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مفهوم الذات لد  صعوبات  ذو   فالطاأل

بطاينة،    هدفت دراسةالخاصة، و  التربية فصول عن عام تعليم على حصولهم عند  أعلى يكون  التعلم
( إلى  2005غوانمة  التعلم  (  صعوبات  ذوي  طلبة  لد   الذات  مفهوم  مستو   على  التعرف 
ف الموالعاديين  باألردن،رحلة  ي  إربد  محافظة  في  مستو   و   األساسية  أن  الدراسة  نتائج  كشفت 

النتائج أن طلبة ذوي   ، و بينت أيضاً مفهوم الذات لد  طلبة ذوي صعوبات التعلم كان منخفضاً 
صعوبات التعلم حصلوا على متو سطات أدنى على مقياس مفهوم الذات وبشكل دال مقارنة مع  

الدراسة عدم وجود فروق دالة في مستو  مفهوم الذات لد   نتائج هرت لك أظكذ ، الطلبة العاديين
 .ختالف الجنسالطلبة تعز  إل

 لد  مفهوم الذات  أبعاد  في الفروق  داللة مد  على ( إلى التعرف2006دراسة المياح ) هدفت  كما

مفهوم األكاديمية التعلم صعوبات  ذوي  األطفال  ( وهي  وم  فهوم ن،األقرا نحو الذات  والعاديين، 
 كان إذا  ما الدراسة إستهدفت العام(، كما الذات ومفهوم األكاديمي، الذات  ومفهوم األسري، الذات



 

لفورمات لمكارثي في تنمية اإلبداع الجاد و أثرة في مفهوم  ااستخدام نموذج  بهنساوي حمد أ
 هوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات  ية المو ادحلة اإلعدالذات لدي تالميذ المر 

 

 

 768 

 أنما  على والتعرف  الطفل، منها يعاني التي  الصعوبة نمط بإختالف يختلف الذات وأبعاده مفهوم

 تحديد  وكذلك ة،اديمياألك التعلم صعوبات  أنما  بإختالف المختلفة واإلنفعالياإلجتماعي    السلوك

لديهم، وتوصلت نتائج الدراسة إلى  واإلنفعالياإلجتماعي    الذات والسلوك مفهوم أبعاد  بين العالقة
 الذات  مفهوم في األكاديمية التعلم صعوبات  وذوي  العاديين األطفال بين إحصائًيا دالة فروق  وجود 

 مفهوم بعد  في المجموعتين بين فروق ال أكبر كانت  كما العاديين، األطفال العام وأبعاده، لصالح

 بين إحصائياً  دالة فروق  وجود  األقران، وعدم نحو الذات  مفهوم بعد  في أقلها بينما الذات األسري،

الكتابة، وذوي  القراءة، صعوبات  ذوي  لألطفال  الثالثة المجموعات   صعوبات  وذوي  صعوبات 

 أبعاد  بين إحصائًيا  دال  سالب  رتبا إ  ووجود  المختلفة، وأبعاده الذات مفهوم من كل في الحساا 

 اإلنفعالي.اإلجتماعي  السلوك وأبعاد  وأبعاده، العام الذات  مفهوم
مقارنة مستو  مفهوم الذات لد  التالميذ ذوي صعوبات ( إلى  2013وهدفت دراسة صوالحة )

إذ  وفيما  األساسية،  المرحلة  العاديين في  والتالميذ  المصادر،  الملتحقين في غرف  كان التعلم    ا 
أشارت نتائج الدراسة أن التالميذ العاديين والتالميذ  ، و المستو  يختلف تبعًا لمتغير الجنسذلك  

ذوي صعوبات التعلم أظهروا مستو  متوسط من مفهوم الذات بشكل عام مع أفضلية للتالميذ  
الخمسة الفرعية  أبعادها  وعلى  ككل،  األداة  على  و العاديين  ف ،  إحصائيًا  دالة  فروق  ي  وجود 

مفمست التالميذ  و   لصالح  التعلم  صعوبات  ذوي  والتالميذ  العاديين  التالميذ  بين  الذات  هوم 
 . العاديين على األداة بشكل عام، وعلى أبعادها الفرعية

دراسة   )وهدفت  إلى  2014حسنين  التعلم  (  صعوبات  ذوي  التالميذ  لد   الذات  مفهوم  معرفة 
الخرطوم بمحلية  الخاصة  التربية  إوتو ،  بمراكز  أنصلت  لذوي    لى  لد   منخفض  الذات  مفهوم 

صعوبات التعلم وسط تالميذ مراكز التربية الخاصة بمحلية الخرطوم, كما وجدت الدراسة فروق 
ذات داللة إحصائية في مفهوم الذات لذوي صعوبات التعلم تبعًا للنوع والعمر, والمتغير التعليمي  

 آلباء وأمهات التالميذ.  
 استراتيجيات  بعض  على قائم فعالية برنامج على ( إلى التعرف2018)  وهدفت دراسة المغازي  

النشط  التعلم،   صعوبات  ذو   من اإلبتدائية المرحلة تالميذ  لد  الذات  مفهوم  لتحسين التعلم 

التحسنفي    الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة لتفوق  الدراسة نتائج وتوصلت   مقدار 

) صعوبات  على ) ومفهوم – التعلم مقياس  البحراوي  دراسة  هدفت  كما   ،) إلى  2016الذات   )
مفهوم   تحسينفي    المعرفة وراء ما استراتيجيات  بعض  على للتدريب  برنامج فاعلية عن الكشف
األساسى،  التعليم من التعلم صعوبات  ذو   التالميذ  لد  المكشالت  وحل للتعلم والدافعية الذات
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المجموعتين   تالميذ  درجات  متوسطى بين إحصائية داللة ت ذا فروق  لوجود  الدراسة نتائج وأشارت 
التالميذ  لد  المشكالت  وحل للتعلم والدافعية الذات لمفهوم البعد  القياسفي    والضابطة التجريبية

 .البعد  القياس لصالح األساسى التعليم من التعلم صعوبات  ذو  
الذاتية،  الفرد  خبرة في وفعاالً ,اسيأسا دورا يلعب  الذات مفهوم الساب ، أن العرض خالل من يتضح

 يتأثر أنه معهم، كما التعامل يتم الذين باآلخرين ويتأثر يؤثر الجوانب السلوكيه، و كافة يؤثر في و

 معاإلجتماعي    التفاعل طري  عن بها ويتأثر فيها ويؤثر الفرد  التي يتلقاهااإلجتماعية    بالتنشئة 

 الفرد  تكييف في متمثال النفسية الصحة مظاهر تبر منيع  اإليجابي الذات  مفهوم أن اآلخرين، كما

 لديه.  اإليجابي مفهوم الذات  الفرد  يطور أن البد  به، لذلك المحيطة وبيئته نفسه مع
 رابًعا: الموهوبون ذوو صعوبات التعلم: 

 وتباينت  التعلم صعوبات  ذوي  الموهوبين فئة في السنوات األخيرة من القرن العشرين   ظهرت  لقد 
 وتداخل تباين بسبب  التعلم صعوبات  ذوي  الفئة المهمة من تلك تناولت  التي التعريفات  ت خلوتدا

 أخر .  جهة من  التعلم وصعوبات  جهة، من  الموهبة من كل محددات 
 مفهوم الموهوبين ذوي صعوبات التعلم: 

 الذي الطالب  بأنه التعلم صعوبات  ذا الموهوا الطالب  (  Beckley, 2008لقد عرف بيكلي )

العقلية، بارتفاع زمييت القراءة   في األكاديمي  تحصيله وبين بينها كبير تباين وجود  مع قدرته 
أن  القرائي، والتعبير  والتهجئة والحساا   أو التعليمية الفرص  نقص إلى    التفاوت  يعز   على 

الجسمية ذوي  استبعد  التعريف هذا أن حيث  الصحية، المشكالت   على المؤثرة اإلعاقات 

تعلم   لصعوبات  كمحك والقدرة التحصيل  بين التباين على  واقتصر وهوبين،لما لد   التحصيل
 .أكاديمية
 الطلبة بأنهم أولئك التعلم صعوبات  من يعانون  الذين الموهوبين ( الطلبة2002) الزيات  ويعرف

يملكون   أداء مستويات  تحقي   من  تمكنهم  بارزة عادية  غير  عقلية  إمكانات  أو  مواهب  الذين 

 أو  التحصيل  مظاهر  بعض  تجعل  التعلم في    نوعية صعوبات  من  ولكنهم يعانون  ، يةعال اكاديمية 

 . ملموساً  انخفاضاً  منخفضاً  وأداؤهم فيها لديهم  صعبة  االكاديمي  اإلنجاز 
 فائقة، عقلية قدرة يمتلكون  الذين الطلبة بأنهم التعلم صعوبات  ذوو  الموهوبون  يعرف كما

بين ويظهرون  كبيًرا   إنجازهم  مستو   وبين محدد  أكاديمي مجال في هم از إنج  مستو   تفاوتًا 
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العقلية  بين التباين  العقلية، فضاًل عن  قدرتهم  على  المعتمد  المتوقع واإلنجازات   الفائقة  القدرات 
 ( Clark, 2002 أو المعالجة.) العمليات  في  عجًزا أيضاً  هنالك  فإن الممكنة،

( وسيجل  كوش  بCoach, Kehle, & Siegle,2001ويعرفهم  أولئكأن(    الذين   األطفال  هم 
بين   واضحاً   تناقضاً   ُيظهرون   ولكنهم  فائقة،  عقلية  بقدرات   يتمتعون     القدرات   هذه  وملحوظًا 
فيكون    الكتابي،  التعبير  أو  الِهجاء،  الحساا،  األكاديمي، كالقراءة،  المجال  في  أدائهم  ومستو  
  متناسباً   يكون   أن    المتوقع  من    أن ه  من    بالرُّغمِ   جوهرياً   إنخفاضاً   ُمنخفضاً   األكاديمي  أدائهم  مستو  

 صحيٍّ   لضعفٍ   أو  التعليمية  الفرص   لقلة  التناقض   هذا  يرجع  وال  الخاصة،  العقلية  قدراتهم  مع
  الشفهي،   والتعبير  التهجئة:  التالية  المجاالت   من    أكثر  أو   واحدةٍ   في  التعلم  صعوبات   ُمعي ن، وتبدو 

  للقراءة،   األساسية  المهارات   الرياضية،  أو   الحسابية  ت العمليا  الكتابي،  التعبير  السمعي،  الفهم
 .الرياضي أو الحسابي واإلستدالل

واحد  مجال في  وبارزة واضحة موهبة لديهم تكون  الذين  الطالا  ( بأنهم2003ويعرفهم عبد هللا )
إحد   من  ذاته  الوقت  في يعانون  فإنهم  ذلك ومع  للموهبة،  المتعددة المجاالت  من  أكثر أو

 .المدرسي التحصيل  في  تعثرهم إلى  تؤدي حيث  عليهم، سلبي مردود  لها  يكون  تعلمال صعوبات 

 أداءهم يبدو  أن  كما  ، عاديين كطالا  يبدون  التعلم  صعوبات  ذوي  الموهوبين  أن  من  الرغم  وعلى

بالقدر توظيف من يتمكنون  أنهم إال ،وعادي مالءم  نحو على تلك   به تسمح الذي قدراتهم 
أثر   وعلى  ، أخر  إلى    مرحلة  من إنتقالهم  عند  المقررات المدرسية  طلبات متالقدرات، ومع تزايد  

التعرف   عدم بسب  المناسب  الوقت  في المالئمة  الرعاية تلقيهم وعند  آخرإلى    صف من انتقالهم
األكاديمية   مشكالتهم  لذلك وتزداد تبعاً  منها يتزايد تأثيرها،  يعانون  التي  الصعوبات  فإن ،عليهم

ذوي  عداد  في يضعهم الحد الذيإلى  واإلجتماعية اإلنفعالية المشكالت إلى  افةضباإل والمعرفية،
العقلية إمكاناتهم تجاهل مع التعليمية الصعوبات  والمتميزة.   العالية  وقدراتهم 

(Hallan&Kauffman,2012) 
التعلم يعتمد   الموهوبين ذوي صعوبات  تعريف  وبناءًا على ذلك يتضح أن العامل األساسي في 

 الطالب. بها يتمتع التي  العقلية  األكاديمي، والقدرة التحصيل بين لتباين القائم ما ا على
ومن ثم يمكن تعريف الموهوبين ذوي صعوبات التعلم بأنهم الطالا الذين يتمتعون بقدرات فائقة  

 عن ومواهب متنوعة وبارزة في مجال أو أكثر، مع تدني مستو  التحصيل األكاديمي،  فضال

 الممكنة.  واإلنجازات  الفائقة العقلية القدرات  بين  اضح لو التباين ا
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 فئات الموهوبين ذوي صعوبات التعلم: 
( بأن الموهوبين ذوي صعوبات التعلم يصنفون  2003( وعبد هللا )2002)  أشار كل من الزيات 

 إلى:
 الموهوبين ذوي صعوبات التعلم ذات البعد الواحد:  -1

ال صعوبات  ذوو  الموهوبون  عليهم  وأفراد عتويطل   البسيطة،  لديهم    يتميزون   الفئة  هذه   لم  بأن 
جيدة لفظية  أو  لغوية  مع  مهارات  دوية،  إلى  والكتابة  التهجي  في  ملموسة  و صعوبات  غير ، 
المدرسي عملهم  في  تزايد  منظمين  مع  اال،  المتوقع حجم  األداء  أو  القوة  جوانب  بين  نحراف 

يميلون إلى األداء بشكل  ضافة إلى أنهم  إل ا ، بوجوانب الضعف أو األداء الفعلي مع تزايد العمر
 .بتدائية وغالًبا ما يشتركون في برامج الموهوبين فيهامرحلة اإلالجيد في 

 ة:المتعدد األبعاد ذات التعلم صعوبات ذوي  نيوبالموه -2
 من التعلم ويطل  عليهم ذوي صعوبات التعلم الموهوبين، فأفراد هذه الفئة تبرز لديهم صعوبات 

 الصعب  ومن  تلك الصعوبات،  من  يعانون  أنهم على  الحكم  السهل  من  أنه  حيث   ات هاإلتجا  كل

 لعدم لالنخفاض  معرضة موهوبتهم فإن على انفرادية القدرات الخاصة لديهم، وبالتالي  التعرف

الكثير من  المتكرر، كذلك يتميزون بظهور   فشلهم األكاديمي إلى    يؤدي مما  واالهتمام؛ الرعاية 
المتناال نطاق  عةو هتمامات  خارج  النوعية  الطبيعة  ويظهرون    ذات  التعليمية،  قدرات العملية 

بها،    الوعي بأنما  الصعوبات لديهم، والمشكالت المترتبة، ولديهم  وأنشطة عقلية متميزة  إبداعية
إلى   بالفشلويميلون  شعورهم  شعوراً ؛  األكاديمي   الدراسي  تعميم  لديهم  يولد  بضعف    عاماً   مما 
 .ةيالكفاءة األكاديم 

 :الخفية األبعاد ذات التعلم صعوبات ذوي  نيالموهوب -3
 من هم  وال موهوبون  هم  ال ،المحيرة الفئة  عليها  ويطل   تحديدها  وأفراد هذه الفئة من الصعب 

 لعملة وجهان يحملون  فهم ،معاناتهم إخفاء  في ذكاؤهم فهم يستخدمون   ،التعلم صعوبات  ذوي 

 تستقر، وجه أي على  حوله  من يعلم عليمية، الت ةصعوب ذي الموهبة واألخر   واحدة، إحداهما

صعوبات  فهؤالء  ، التعليمية صعوباتهم  تخفي  مواهب  ولديهم  ، مواهبهم تخفي  تعليمية  لديهم 
 التناقض  تبرز على اختبارات الذكاء، وأدائهم ،المتوسط فوق  أو متوسط تحصيلهم يكون  ومستو  

 عدم  ذلك على يترتب  مما  العادية، لصفيةا لالفصو  في  يتعلمون  وهؤالء الحقيقة الواقعية،  وتخفي 

 التعلم.  صعوبات  لذوي  من البرامج أو  الموهوبين  المقدمة البرامج  سواء من  إستفادتهم
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ف التعلم،  الموهوبين ذوي صعوبات  الدراسات  العديد من  الجوالدة وتناولت  تناولت دراسة اإلمام، 
  التالميذ   من  عينة  لد   العقلية  يرغو   العقلية  المتغيرات   بعض   في  الفروق   على  ( التعرف2010)

 وأبرزت   األساسية،  المرحلة  في   التعلم  صعوبات   ذوي   والموهوبين  والعاديين   التعلم  صعوبات   ذوي 
  اإلبداعي   التفكير  مهارات   في  الثالثة  المجموعات   بين  إحصائًيا  دالة  فروق   وجود   النتائج

 ذوي  الموهوبين التالميذ  لصالح ت نكا الفروق  وهذه( الكلي المجموع األصالة، المرونة، الطالقة،)
 صعوبات   بذوي   مقارنتهم  عند   العاديين  ولصالح   األخر ،  بالمجموعات   مقارنة  التعلم  صعوبات 
  الرهاا   مقياس  في  الثالثة  المجموعات   بين إحصائيا  دالة  فروق   وجود   النتائج  أظهرت   كما  التعلم،

  بالمجموعتين   مقارنة  معلتال  صعوبات   ذوي   التالميذ إتجاه    في  كانت   الفروق   وهذه  المدرسي
 بالعاديين.  مقارنة التعلم صعوبات  ذوي  الموهوبينإتجاه  وفي اآلخرين،

 ( بخيت  دراسة  بالكشف2012واهتمت    التالميذ   وسط  التعلم  صعوبات   ذوي   الموهوبين  عن  ( 
  عن أن   الدراسة  الرياض، وكشفت   مدينة في  اإلبتدائية  بالمرحلة  التعلم  صعوبات   ببرامج  الملتحقين

 لدي   الموهبة  بين  عالقة  وجود   عن  ، وكشفت (%3,3)   تبلغ  التعلم  صعوبات   ذوي   لموهوبينا  ة نسب
 أنإلى     الدراسة  وخلصت   األا،  تعليم  ومستوي   األسرة،  دخل  ومستوي   التعلم  صعوبات   ذوي 
  ضرورة إلى     ونبهت   العالمية،  اإلنتشار  نسب   تشابه  الرياض   مدينة  في  الظاهرة  إنتشار  نسب 
  ضمن   تصنف  ال  حتى  بدقة  الفئة  التعرف على هذه  يتم  بحيث   والتشخيص   ميالتقي   عمليات   تطوير
  التربوية   المتغيرات   بعض   وضع  ضرورة  وإلي  المناسبة،  الخدمات   تتلقي  وال  األخر    الفئات 

 .التقييم عملية عند   الحسبان في والديمغرافية

( وعثمان  القاسم  أبو  التعرف2013وتناول    موهبين ال  الطلبة  من   التعلم  صعوبات   ذوي   على  ( 
الصعوبات   تلك  ونسبة  الرياض،  بمدينة  الموهوبين  تعليم  ببرامج  الملتحقين   عقلياً   والمتفوقين
إلى    الدراسة  نتائج   أشارت   سلوكية، وقد   أو  إدراكية   أو   أكاديمية  الصعوبات   تلك  نوع  على  والتعرف
  تعليم   جم ببرا  الملتحقين  والمتوفقين  الموهوبين  لد   التعلم  صعوبات   من  مرتفع  مستو    وجود 

 أشارت   كما  (،  %78.52التعلم )  صعوبات   مستو    متوسط  بلغ  إذ   الرياض،  بمدينة  الموهوبين
  الموهوبين   الطلبة   من  التعلم   صعوبات   ذوي   لد    إحصائياً   داللة  ذات   فروق   ووجود   النتائج

 الصعوبات   في  المتوسط  بلغ  إذ   والسلوكية،  األكاديمية،  التعلم  صعوبات   لصالح  والمتفوقين
 كما   (،22.06)  والسلوكية(،  18.30)  اإلدراكية   التعلم  صعوبات   وفي (،  38.15)  يةماألكادي
  تعليم   ببرامج   الملتحقين  عقلياً   والمتفوقين  الموهوبين   من   التعلم   صعوبات   ذوي   نسبة  بلغت 

 (. %16.70بالرياض )   الموهوبين
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  ببرنامج   ني الملحق  التعلم  صعوبات   ذوي   الموهوبين   نسبة  على  ( التعرف2014وتناول الزهراني ) 
  صعوبات   ذوي   والموهوبين  العاديين  بين  الفروق   على  التعرف  الطائف،  بمحافظة  التعلم  صعوبات 

 ذوي   الموهوبين  من  والبنات   البنين  بين  الفروق   على  والتعرف  اإلنجاز،   دافعية  في  التعلم
دافعية  التعلم  صعوبات    ذوي   والموهوبين  التعلم  صعوبات   ذوي   بين  والفروق   اإلنجاز،  في 

 في   التعلم  صعوبات   ذوي   والموهبين  الموهوبين  بين  والفروق   دافعية اإلنجاز،  في  التعلم  ات بصعو 
وأسفرت   دافعية عن  اإلنجاز،  بلغت    التعلم  صعوبات   ذوي   من  الموهوبين  نسبة  أن  الدراسة 

من8.6%) دافعية  والبنات   الدراسة،  عينة  (    ذوي   من  والموهوبين  البنين،  من  لإلنجاز  أكثر 
صعوبات   بالمقارنة  لإلنجاز  دافعية  ركثأ  التعلم  صعوبات    الموهوبين،   غير  من  التعلم  بذوي 
التعلم،  ذوي   الموهوبين  من  لإلنجاز  دافعية  أكثر  والموهوبين   بين   فروق   توجد   وال  صعوبات 
 اإلنجاز. دافعية في التعلم صعوبات  ذوي  والموهوبين العاديين

 الطالا   لد   األساسية،  اللفظية  ت االمفرد   في  الفروق   على  ( التعرف2015وتناولت السليمان )
  برامج   بها  الملح   العام  التعليم  بمدارس  الموهوبين  وغير  الموهوبين  من  التعلم،  صعوبات   ذوي 

وأظهرت   الطالا   من  بزمالئهم  مقارنة  التعلم،  لصعوبات    دالة  فروق   وجود   النتائج  العاديين، 
  في   العاديين  والطالا   بينهو و الم  وغير  الموهوبين   التعلم  الصعوبات   ذوي   الطالا   بين  إحصائيا
  المفردات   في  إحصائيا  دالة   فروق   ووجود   العاديين،  الطالا   لصالح  األساسية  اللفظية  المفردات
  وقد   الدراسية،  سنواتهم   لتدرج  وفقا  التعلم؛  صعوبات   ذوي   الطالا   عينة   لد   األساسية  اللفظية
 تلك   في  العاديين  طالا ال  لد   الفروق   كانت   بينما  فقط،  االبتدائي  السادس  الصف  لصالح  كانت 

 للطالب   الطبيعي  النمو  منحنى  لتدرج  ووفقا  العليا،  الدراسية  الصفوف  لصالح  اللفظية  المفردات 
 في  اللفظي  العجز  استمرارية  لتؤكد   النتيجة  وهذه  اإلبتدائية،  للمرحلة  دراسته  سنوات   خالل

  حتى   موهوبين،ال  وغير  الموهوبين  من  التعلم   صعوبات   ذوي   الطالا   لد   اللفظية  المفردات 
 .التعلم صعوبات  ببرامج التحاقهم من الرغم على اإلبتدائي، السادس الصف قبل ما مرحلة

 في  المشكلة  على  القائم   التعلم  إستراتيجيةاستخدام    أثر   ( معرفة2015وإستهدفت دراسة عيسى ) 
فعالية  تا نال  التعلم، وأظهرت   صعوبات   ذوي   الموهوبين  التالميذ   لد    اإلبتكاري   التفكير  تنمية ئج 

 البرنامج واستمرار فعاليته في تنمية التفكير اإلبتكاري.
  التعلم   صعوبات   ذوي   من  الموهوبين  عن  للكشف  مقياس  ( بناء2015وتناولت دراسة الهاجري ) 

  يتميز   المقياس   أنإلى    البحرين، وخلصت   بمملكة اإلبتدائية  المرحلة  في   األولى  الحلقة  تالميذ   من
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  هي   فرعية  ( مقاييس 4من )   تتكون   للمقياس  النهائية  ثبات، والصورةالو   الصدق  من  جيدة  بدرجة
 والتركيز،اإلنتباه    خصائص   وهي  التعلم  صعوبات   ذوي   من  المتفوقين  خصائص   عن  عبارة

وتر  (الذات   وتقدير  ومعرفية  انفعالية،   مقياس "  عليه  أطلقت   الذي  المقياس  ا  هذ   أن  الباحثة  ، 
 الحلقة   تالميذ   من  التعلم  صعوبات   ذوي   من  وبينوهمال  عن  الكشف  في  استخدامه  يصلح"  صهب 
 .  البحرين بمملكة االبتدائية  المرحلة في األولى

  الذات   فاعلية   تنمية  في  إرشادي  برنامج  فعالية   عن  ( الكشف2017واستهدفت دراسة خفاجى ) 
  ةدالل  ذات   فروق   وجود   عن  الدراسة  نتائج  وأسفرت   التعلم،  صعوبات   ذو    الموهوبين  التالميذ   لد 
 وبعد   قبل  الذات   فاعلية  مقياس  على  التجريبية  المجموعة  لدرجات   الرتب   متوسطي  بين  حصائيةإ

  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد   ال   أنه  كما،  البعدي  التطبي   لصالح  البرنامج  تطبي 
  البرنامج   تطبي   بعد   الذات   فاعلية  مقياس  على  التجريبية  المجموعة  لدرجات   الرتب   متوسطي
 .البرنامج فعالية استمرار  تؤكد  امم والمتابعة،

  بالنفس   والثقة  األكاديمي  الذات   مفهوم  من  كل   عالقة  ( إلى بحث 2018وهدفت دراسة النوبي ) 
  وكشفت ،  والسعوديين  المصريين  التعلم  صعوبات   ذو    الموهوبين  اإلبداعية لد  التالميذ   بالقدرات 
 األكاديمي   الذات   مفهوم  من  لك  نبي   إحصائيا  دالة  موجبةإرتباطية    عالقة  وجود   عن  النتائج
  بين   إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   كما  الدراسة،  عينة  لد   اإلبداعية   والقدرات   بالنفس  والثقة

  والثقة   األكاديمي  الذات   مفهوم   في   والسعوديين  المصريين  من  التعلم  صعوبات   ذوي   الموهوبين 
  القدرات   بعض   تنبئ  أنه  نيح  في  المصريين،  التالميذ   لصالح  اإلبداعية   والقدرات   بالنفس،
  من   الدراسة  عينة  لد    بالنفس  والثقة  األكاديمي   الذات   مفهوم  من  بكل  غيرها  دون   اإلبداعية
 .والسعوديين المصريين
)  وهدفت  الدخيل  إلى   المستند   التعلم  على  قائم  برنامج  فعالية  على  التعرفإلى    (2019دراسة 
ذوي   يذ م التال  لد اإلبداع    نحواإلتجاه    تنمية  في  الدماغ وأشارت   صعوبات   الموهوبين  التعلم، 

اإلبداع    نحواإلتجاه    تنمية  في  الدماغإلى    المستند   التعلم  على  القائم  البرنامج  النتائج إلى فعالية
  اعتماد   هو  التعلم   صعوبات   الموهوبين ذوي   التالميذ   حاجات   لتحقي   الطرق   أنجح  من  وأن  لديهم،
اإلثرائية، فالتالميذ   والخبرات   والبرامج  الدماغية  رات قد لا  تنشيط  عملية  على  تعمل  متباينة  أساليب 

 العاديين،   التالميذ   عن  ما  حد إلى    مختلفة  تعليمية  حاجات   لهم  التعلم  صعوبات   الموهوبين ذوي 
 للمهارات   تنشيط  برامج  على  يحتوي   أن  يجب   تعليمهم  في  المتبع  المنهج  فإن  األساس  هذا  وعلى
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  حقيقتها،   في  متنوعة   الموهوبين  التعلم  صعوبات   ين ذوي وبهالمو   التالميذ   حاجات   وأن  الدماغية،
 . واإلجتماعية شخصية وحاجات  األكاديمية الحاجات إلى  باإلضافة

من   البد  التعلم،  ذوي صعوبات  الموهوبين  فئة  ألهمية  أنه  يتضح  سب   وتدريبها،  تأهيل مما  ها 
وذلك   تواجهها،  التي  المعوقات  عن  مواهبوالكشف  ومساعدته هملتنمية  من  ع  م،  التخلص  لى 

الجوانب  بعض  في  و القصور  من  هم  دمج،  يعتبرون  ال  ألنهم  نظًرا  العادية،  المدارس  في 
،  هم هتمام بالكشف عناإل، كذلك و المتأخرين عقلًيا، لذا يجب توفير جو مالئم لهم إلظهار إبداعهم

أن   الذي   التالميذ إذ  األمر  عليهم،  التعرف  التعلم يصعب  ي  يع  الموهوبين من ذوي صعوبات 
 ية التي تتناسب مع إحتياجاتهم. برامج التعليمالوضع بعض و  ،الدراسي تقدمهم

التعلم ال تشكل أي عائ  في طري    ، فهناك العديد المتعلمونستخلص مما سب  أن صعوبات 
 .عالي. تميزمن الموهوبين من ذوي صعوبات التعلم، قد نجحوا في العديد من المجاالت وحققوا 

 فروض البحث: 
والمجموعة  فر   توجد  -1 التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين   إحصائية  داللة  ذات  وق 

 الضابطة في مقياس اإلبداع الجاد في التطبي  البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 

مقياس   -2 في  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 ي لصالح القياس البعدي.عد باإلبداع الجاد  في القياسين القبلي وال

في مقياس    ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبي -3
 اإلبداع الجاد بين القياس البعدي والتتبعي. 

والمجموعة   -4 التجريبية  المجموعة  درجات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 بعدي لصالح المجموعة التجريبية. ال الضابطة في مقياس مفهوم الذات في القياس

مقياس   -5 في  التجريبية  المجموعة  تقديرات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 مفهوم الذات في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي. 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تقديرات المجموعة التجريبية في مقياس   -6
 في القياس البعدي والتتبعي.ت امفهوم الذ 
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 منهجية البحث: 
إلى    :البحثمنهج  واًل:  أ الحالي  البحث  المجموعتين  استند  ذي  التجريبي  شبه  المنهج 
ي  ال) تمالضابطة  حيث  لمعرفة  تجريبية(،  وذلك  بينهم  والمقارنة  والبعدي  القبلي  أثر   القياس 

الجا اإلبداع  تنمية  في  لمكارثي  الفورمات  نموذج  تالميذ  د  استخدام  لد   الذات  مفهوم  في  وأثره 
ستمرارية  اللتحق  من مد     القياس التبعيالمرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي صعوبات التعلم، ثم  

 . فاعلية البرنامج التدريبي
 ثانيًا: عينة البحث: 

البحث:   -1 السيكومتري ألدوات  التحقق  اإلعدادية  عينة  المرحلة  تالميذ  العينة من  اختيار  تم 
 ( تلميذًا.60ني سويف التعليمية، وبلغ عددها ) ب  بإدارة

األساسية: -2 البحث  )  عينة  من  األساسية  البحث  عينة  التالميذ 88تكونت  من  تلميذًا   )
تم إختيار   الثالث اإلعدادي، ولقد  بالصف  الرياضيات  التعلم في  الموهوبين ذوي صعوبات 

ني سويف التعليمية، وقد ب  ( من سبعة مدارس بإدارة546هذه العينة من عينة كلية عددها )
( سنة، وتم اإلختيار عن طري  تطبي  مجموعة  15-14تراوحت أعمار هؤالء التالميذ بين )

المحكات  ضوء  في  وذلك  التعلم،  صعوبات  ذوي  الموهوبين  التالميذ  لتشخيص  مقاييس 
  – ري التفكير االبتكا  –السمات السلوكية    –العالمية لتشخيص هؤالء التالميذ، وهي ) الذكاء  

 ( بيان بالعينة.  1التحصيل الدراسي (، ويوضج جدول )
 عينة البحث األساسية ( 1جدول )

 المجموع  تلميذات  تالميذ  المجموعة 

 44 22 22 ضابطة 

 44 23 21 تجريبية 

 88 45 43 المجموع 

 خطوات اختيار العينة: 
والبال -1 التعليمية  سويف  بني  بإدارة  اإلعدادي  للتعليم  مدارس  سبعة  عدد غ  اختيار  إجمالي 

 ( تلميذًا وتلميذة.911تالميذها ) 
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السلوكية  تطبي    -2 الصفات  تقييم  لرينزوليللتالميذ  مقياس  التالميذ  المتميزين  واختيار   ،
 الحاصلون على درجات مرتفعة، حسب معايير األداء على المقياس. 

 ( 2001تطبي  اختبار المسح النيورولوجي السريع:  تعريب عبد الوهاا كامل ) -3

التالميذ     تطبي -4 على  للحصول  وذلك  الرياضيات،  في  التعلم  صعوبات  تشخيص  اختبار 
التحصيل   بين  تباعدًا  يظهرون  والذين  الرياضيات،  في  تعلم  صعوبات  من  يعانون  الذين 

 الفعلي والتحصيل المتوقع. 

تطبي  اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن لقياس الذكاء، تعريب وتقنين أبو حطب وأخرون  -5
(، أي التالميذ الذين  120وذلك الختيار التالميذ الذين تزيد نسبة ذكائهم عن )،  (1977)

 ( درجة حسب معايير االختبار.48تزيد درجاتهم الخام عن )

(، حيث يتميز التالميذ 2001تطبي  اختبار ابراهام لقياس التفكير االبتكاري، إعداد حبيب ) -6
التف التعلم بالقدرة على  الذين  كيالموهوبون ذوو صعوبات  ر االبتكاري، وتم اختيار التالميذ 

( 160ع (، أي التي تزيد عن )1حصلوا على درجات مرتفعة، أي التي تزيد عن ) م +  
 درجة.

تلميذًا، ومجموعة ضابطة  44تم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية ) -7  )
 ( تلميذًا.44)

ة والضابطة في المتغيرات الوسيطة ) العمر  بي تم إجراء التكافؤ بين أفراد المجموعتين التجري  -8
 ( نتيجة ذلك:2الذكاء ( ومتغيرات البحث األساسية، ويوضح جدول ) –الزمني 

 ( التكافؤ بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية 2جدول )

 المتغير 
 االنحراف المعياري  المتوسط 

 قيمة "ت" 
مستوى  

 تجريبية  ضابطة  تجريبية  ضابطة  الداللة

 غير دالة  1.4 3.6 3.8 179.5 179.1 مر الزمنيلعا

 غير دالة  0.5 1.9 1.6 125.9 126.1 الذكاء العام

 غير دالة  0.175 26.34 16.86 119.74 118.74 االبداع الجاد 

 غير دالة  1.31 3.8 3.27 61.6 63.7 مفهوم الذات
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تين التجريبية والضابطة، وعيتضح من الجدول الساب  عدم وجود فروقًا دالة إحصائيًا بين المجم
–اإلبداع الجاد    –الذكاء العام    –وهذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين في متغيرات ) العمر الزمني  

 مفهوم الذات ( 
 ثالثًا: أدوات البحث: 

 (2011اختبار تشخيص صعوبات تعلم الرياضيات: )إعداد: النجار، حسني:  -1

االختبار: صعوب  هدف  تشخيص  إلى  االختبار  تالميذ    ات يهدف  لد   الرياضيات  في  التعلم 
 المرحلة االعدادية.
االختبار: )  وصف  االختبار من  متعدد  60يتكون  اإلختيار من   ( نوع  الصواا    –( مفردة من 

)  –والخطأ   إلى  مصنفة   ،) و)30اإلكمال  للجبر  مفردة  تصحيح  30(  ويتم  للهندسة،  مفردة   )
 ة الصحيحة ودرجة صفر لإلجابة الخاطئة. اباالختبار وذلك بإعطاء كل مفردة درجة واحدة لإلج

 الكفاءة السيكومترية لالختبار:
قام معد االختبار بالتحق  من صدقه عن طري  المحك الخارجي، وذلك بحساا   صدق االختبار:

معامل االرتبا  بين درجات التالميذ على االختبار ودرجاتهم في اختبار منتصف العام الدراسي  
(، وفي البحث الحالي تم التحق   0.76بلغت قيمة معامل االرتبا  )  يث في مادة الرياضيات، ح

من صدق االختبار، و وذلك بحساا معامل االرتبا  بين درجات التالميذ على االختبار ودرجاتهم  
االرتبا    معامل  قيمة  بلغت  حيث  الرياضيات،  مادة  في  الدراسي  العام  منتصف  اختبار  في 

 ار.تب (، مما يشير إلى صدق االخ0.73)
االختبار: وبلغ معامل    ثبات  ألفا كرونباخ  باستخدام معادلة  وذلك  االختبار،  ثبات  التحق  من  تم 

 (، مما يشير إلى ثبات االختبار. 0.74الثبات )
 ( 2001اختبار ابراهام للتفكير االبتكاري: )تعريب وتقنين: حبيب، -2

األصالة    –المرونة    –الطالقة    )  يهدف هذا االختبار إلى قياس التفكير االبتكاري بأبعاده الثالث 
(، ويصلح للتطبي  في جميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض األطفال إلى مرحلة الجامعة، 

االستعماالت غير المعتادة (،   –ويتكون هذا االختبار من اختبارين فرعيين هما ) تسمية األشياء  
 ( دقيقة. 20والزمن المسموح به ألداء االختبار ) 
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 السيكومترية لالختبار: ءةالكفا
االختبار: الداخلي عن طري  حساا معامالت   صدق  االتساق  بالتحق  من  االختبار  قام معرا 

،  0.32االختبار بين درجات كل بند والدرجة الكلية، وتراوحت قيمة معامالت االرتباطات بين )  
للتفكير االبتكاري، ن  (، وكذلك قام بالتأكد من صدق االختبار من خالل تقديرات المعلمي  0.92

والمحكات الخارجية وتوصل إلى معامالت صدق مرتفعة، وفي هذا البحث تم التحق  من صدق  
اختبار ابراهام  مد  ارتبا   ويقصد به التعرف على  (:  التالزمى)  المحك  المقياس من خالل صدق

نفس الصفة    اسمن قبل صالحيتها في صدقها في قي  ثبتت بأحد المقاييس التى    للتفكير االبتكاري 
فتم حساا االرتبا  بين درجات الطالا على االختبار ودرجاتهم على اختبار    أو قريبة الشبة بها،

وهى قيمة مرتفعة مما يدل  (،  0.78(، وكانت قيمة االرتبا  )1981التفكير اإلبتكاري ) خير هللا،
 االختبار.على صدق 

براون،    –نصفية من خالل معادلة سبيرمان  الاستخدم معد االختبار طريقة التجزئة    ثبات االختبار:
( للطالقة والمرونة واألصالة، وقام معرا    0.90،  0.64وقد تراوحت قيم معامالت الثبات بين )  

إلى  وتوصل  التطبي ،  إعادة  وطريقة  النصفية،  التجزئة  طري   عن  الثبات  بحساا  االختبار 
  ( بين  تراوحت  ودالة  ومرتفعة  موجبة  ثبات  ثبات   0.88  ،0.58معامالت  إلى  يشير  مما   ،)

 االختبار. 
بإدارة   المرحلة اإلعدادية  ثبات االختبار على مجموعة من تالميذ  تم حساا  الحالي  البحث  وفي 

 ( نتائج ذلك:3بني سويف التعليمية، عن طري  التجزئة النصفية، ويوضح جدول )
 جزئة النصفية لت( معامالت ثبات اختبار ابراهام للتفكير االبتكاري بطريقة ا3جدول )

 البعد 
 معامل االرتباط 

 قبل التصحيح 

 معامل االرتباط بعد التصحيح 

 براون(   -)سبيرمان

 ** 0.81 0.68 الطالقة

 ** 0.79 0.65 األصالة 

 ** 0.78 0.64 المرونة 

 ** 0.81 0.68 الدرجة الكلية

 (0.01** دالة عند مستو  ) 
( للدرجة3يتضح من جدول  االرتبا   قيم معامالت  أن  قيم موجبة  ا  (  دالة وهي  ولألبعاد  لكلية 

 ومرتفعة، مما يشير إلى ثبات االختبار.
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 ( 1977اختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لرافن: تعريب وتقنين أبو حطب وأخرون ) -3
ها في معظم دول استخدامات التي شاع  ختبار من أهم اال  لرافن  المتتابعةاختبار المصفوفات  يعد  

نعكاسًا و ترجمة واقعية لمعطيات نظرية العياملين لسيبيرمان، اات  ختبار أكثر اال ن  العيالم، كما يعد م 
 . عتماد على المهارات المكتسبةاليذ ي حاول قياس النشا  العقلي دون اال 

  لالختبار، للفرد أثناء تأديته    السعة العقلية العامةيهدف هذا االختبار إلى قياس    هدف االختبار:
كاختب يعطى  عندما  دون   اروذلك  اإلجابة،    قوة  لوقت  دقةتحديد  تقيس  بذلك  المالحظة    وهي 

 والكفاءة العقلية المرتب الذي يعتمد على المعلومات السابقة التي اكتسبها الفرد،    الواضحوالتفكير  
( دقيقة،    40  –  30تحديد وقت اإلجابة بين )    سرعة ويتم فيه   اختبار وذلك عندما يعطى كللفرد،  

 . الموقف حسب متطلبات  فرد على إصدار أحكام سريعة ودقيقةالوهي بذلك تقيس قدرة 

( بندًا اختباريًا )مصفوفة(، موزعة إلى خمس مجموعات  60يتكون االختبار من )  وصف االختبار:
( مجموعة  كل  تتضمن  لهذه 12فرعية،  ويرمز  الصعوبة،  ضوء  في  تصاعديًا  مرتبة  مصفوفة   )

  رسم أو تصميم هندسي أو ون كل مصفوفة من  تكالمجموعات باألحرف )أ، ا، جي، د، هي(، وت
( بدائل    8أو    6المفحوص أن يختار الجزء الناقص من بين )    شكلي حذف جزء منه، وعلىنمط  

تتطور   خاللها  من  فكرة  وتتطور  بنفسها،  نفسها  تشرح  بمشكلة  تبدأ  مجموعة  وكل  معطاة، 
 المشكالت األخر ، وبهذا تصبح بالترتيب أكثر صعوبة.

 يكومترية لالختبار:لسالكفاءة ا
االختبار:   المحك صدق  باستخدام طريقة صدق  األصلية  االختبار في صورته  تم حساا صدق 

الخارجي، وذلك بحساا معامل االرتبا  بين درجات االختبار واختبار ستانفورد بينيه للذكاء، وقد  
بة ودالة عند  وج( وجميعها قيم مرتفعة وم  0.91  –  05.0تراوحت قيم معامالت االرتبا  بين )  

( بحساا صدق المحك الخارجي لالختبار  1977(، كما قام أبو حطب وأخرون )0.01مستو  )
رسم   واختبار  الدراسي  التحصيل  ودرجات  والمصورة  اللفظية  الذكاء  اختبارات  بعض  باستخدام 

( وهي قيم دالة بعضها عند   0.78  -  0.30الرجل، وقد تراوحت قيم معامالت اإلرتبا  بين )  
( بحساا صدق المحك  1996(، وقام البنا )0.05( والبعض األخر عند مستو  )0.01و  )ستم

( وهي  0.65الخارجي لالختبار باستخدام درجات التحصيل الدراسي وبلغت قيمة معامل اإلرتبا  )
( مستو   عند  ودالة  مرتفعة  حطب  0.01قيمة  أبو  وقام  االختبار،  صدق  إلى  يشير  مما  (؛ 

قه علي البيئة السعودية، عن طري  حساا معامل االستقرار لالختبار  صد ( بالتحق  من  1979)
( بالتحق  من  2001(، وقام الثاني )0.85 – 0.46باستخدام طريقة إعادة االختبار، وتراوح بين )
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اختبار رسم  باستخدام  التالزمي  المحك  بحساا معامل صدق  القطرية، وذلك  البيئة  صدقه على 
-SAGES( بالتأكد من صدقة باستخدام اختبار )2004وقام مراد )  (،0.86الرجل، فكانت قيمته )

( سنة في البيئة األردنية، وكانت قيمة معامل  15-9( للكشف عن الطلبة الموهوبين للفئة من ) 2
(، مما يشير إلى أن اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن يتمتع بدرجات عالية من  0.73الصدق )

بيئات   تطبيقه في  فئات عمرية مختلفة،  ثقالصدق عند  متنوعة، وعلى  الحالي  افية  البحث  وفي 
التالميذ على مقياس رافن ودرجاتهم على مقياس   بلغت قيمة معامل اإلرتبا  بين درجات 

(، وهي قيمة مرتفعة ودالة إحصائيًا  0.79الذكاء المصور )إعداد: أحمد زكي صالح، ( )
 بار. خت(، مما يشير إلى صدق اال 0.01عند مستو  داللة )

قام معرا االختبار بحساا ثبات االختبار باستخدام طريقة إعادة االختبار على  ثبات االختبار:  
(،  0.86-0.73مجموعات مختلفة في مختلف األعمار، وقد تراوحت قيم معامالت االختبار بين )

  ( سنة، 30أكثر من    –  8ريتشاردسون علي عينات عمرية من )  -كما تم استخدام معادلة كيودر
بين )و  الثبات  قيم معامالت  قيم موجبة ومرتفعة ودالة، مما  0.96-0.87قد تراوحت  ( وجميعها 

( بحساا ثبات االختبار عن طري  التجزئة النصفية،  1996يشير إلى ثبات االختبار، وقام البنا )
( الثبات  معامل  قيمة  سبيرمان 0.75وبلغت  بمعادلة  التصحيح  وبعد  التصحيح،  قبل  براون    -( 

الخليفة وعطا هللا )  (،0.86) النصفية،  2006وقام  التجزئة  ثبات االختبار عن طري   ( بحساا 
( علي عينات من فئات عمرية مختلفة، وفي 0.96-0.83وتراوحت قيمة معامالت الثبات بين )

ألفا   بطريقة  وكذلك  النصفية،  التجزئة  طري   عن  االختبار  ثبات  من  التحق   تم  الحالي  البحث 
 جدول التالي نتائج ذلك:الكرونباخ، ويوضح 

 ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ 4جدول )
 الختبار المصفوفات المتتابعة المعياري لرافن  

 البعـــد
 معامل الثبات 

 ألفا كرونباخ  التجزئة النصفية 

 ** 0.78 ** 0.76 الذاتية الكفاءة

 ** 0.79 ** 0.75 الذاتي  التحكم

 ** 0.78 ** 0.74 اديمية كالمثابرة األ

 ** 0.75 ** 0.76 القلق

 ** 0.76 ** 0.74 العالقة بين الطالب والمعلم 

 ** 0.77 ** 0.75 الدرجة الكلية
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ثبات   معامل  على  يدل  مما  وموجبة،  مرتفعة  الثبات  معامالت  أن  الساب   الجدول  من  يتضح 
 مناسب.

السلوكية   -4 الصفات  تقييم  لرينزوليللتالميذ  مقياس  عبد :  المتميزين  نور،  )تعريب 
 ( 2004الرحمن:

والقيادية والدافعية والتعليمية،  اإلبداعية    الصفات ( أبعاد هي  4)   يتكون المقياس  المقياس:  وصف
البعد و  )  يتكون  من  )9األول  من  الثاني  البعد  مفردات،   )10( من  الثالث  البعد  مفردات،   )9 )

( من  الرابع  والبعد  مفردات،  8مفردات،  كل (  من  أر مفردة    وتتضمن  يطلب  تقديرات،  التالميذ بع 
 .المفحوص التلميذ  المعلمين أن يختاروا أحد هذه التقديرات بما يتناسب مع

 الكفاءة السيكومترية للمقياس:
قام معرا المقياس بالتحق  من صدقه من خالل المحكمين، وذلك بعرضه على    صدق المقياس:

لبيان  والنفسية،  التربوية  العلوم  أقسام  في  المجال،  ص  متخصصين  إلى  وانتمائها  الفقرات  الحية 
كذلك من خالل  إيجاد مؤشر اإلتساق الداخلي للمقياس، وذلك بحساا معامل االرتبا  بين درجة 

( وجميعها دالة  0.912-0.324المفردة والدرجة الكلية للبعد، وتراوحات معامالت االرتبا  بين )
مفردات فيما بينها وبين الدرجة الكلية للبعد، ال(، مما يعد مؤشرًا قويًا التساق  0.01عند مستو  )

ويقصد به   (:التالزمى) المحييك صييدقوفي البحث الحالي تم التحق  من صدق المقياس من خالل 
على   السلوكية  رتبا   امد   التعرف  الصفات  تقييم  لرينزوليللتالميذ  مقياس  بأحد   المتميزين 
فتم    في قياس نفس الصفة أو قريبة الشبة بها،ا  من قبل صالحيتها في صدقه  ثبتت المقاييس التى  

حساا االرتبا  بين درجات التالميذ على المقياس ودرجاتهم على قائمة تقديرات المعلم لصفات  
الدين. بخيت، صالح  )إعداد:  الموهوبين  )2013التالميذ  االرتبا   قيمة  وكانت  وهى  (،  0.73( 

   0صدق المقياس   يشير إلىمما  مقبولةقيمة 
قام معرا المقياس يالتحق  من ثباته بطريقتين معامل ألفا كرونباخ، وتراوحت قيم   قياس:لمثبات ا

(، وطريقة التجزئة النصفية، وقد تراوحت معامالت الثبات  0.956-0.627معامالت الثبات بين ) 
(، وهذا يشير إلى أن المقياس يتمتع بثبات مرتفع، وفي البحث الحالي تم  0.960-0.627بين )

 ( نتائج ذلك:5بات عن طري  إعادة التطبي ، ومعادلة ألفا كرونباخ، ويوضح جدول )لثحساا ا
 ( معامالت الثبات بطريقة إعاد التطبيق ومعادلة ألفا كرونباخ 5جدول )
 ألفا كرونباخ  إعادة التطبيق  البعد 

 0.77 ** 0.0.86 اإلبداعية  الصفات 
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 0.81 ** 0.83 القيادية  الصفات 

 0.74 * * 0.82 الدافعية الصفات 

 0.78 ** 0.85 التعليمية  الصفات 

 0.79 ** 0.84 الدرجة الكلية

 (0.01** دالة عند مستو  )
( أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبي ، وطريقة ألفا كرونباخ  4يتضح من حدول ) 

 مرتفعة وموجبة، مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.
 ( 2001نيورولوجي السريع:  تعريب عبد الوهاب كامل )الاختبار المسح  -5

خمسة عشر   من  االختبار  )مهارة  اختبار يتكون  هي:  فرعيًا  والتكوين  يلاًا  الشكل  على  والتعرف  د 
براحة   الشكل  على  والتصويب يلاوالتعرف  الصوت  ونماذج  األشياء  حركة  لمسار  العين  وتتبع  د 

ة المتزامنة )التلقائية( المزدوجة لليد والخد والعكس السريع ار باإلصبع، ودائرة األصابع واإلبهام واإلث
إل والوثب  يلحركات  واحدة  رجل  على  والوقوف  وبالترادف  والمشي  واألرجل  الذراع  ومد  المتكررة  د 
إل )الشاذة(  واليسار مين  يوتمييز  المنتظمة  غير  السلوكية  قد والمالحظات  التي  الكلية  والدرجة   ،

ال )أكبر من  مقنحصل عليها من تطبي   تكون مرتفعة  أن  إما  ارتفاع  50ياس  بالتالي  ( وتوضح 
فأقل( وتشير هذه الدرجة إلى السواء نيورولوجيًا، أما الدرجة   25معاناة الطفل، أو درجة عادية )

( فإنها تدل على وجود احتمال لتعرض الطفل إلضطرابات في المخ أو 50،  25التي تقع بين )
ا  المخية ويزداد هذا  إلى سالمة  الالقشرة  العادية تشير  الدرجة  الدرجة، وعموما فإن  حتمال بزيادة 

الخصائص  في  اإلضطراا  ارتفاع  إلى  المرتفعة  الدرجة  تشير  بينما  النيورولوجية،  الطفل 
 النيورولوجية. 

 الكفاءة السيكومترية للمقياس:
المقياس:   نتائصدق  أسفرت  والتي  العاملي  التحليل  طريقة  المقياس  معرا  ا  جه استخدم 
( استخراج  )3عن  فسرت  عوامل  كما  49.4%(  للمصفوفة،  الكلي  التباين  نسبة  من   )

ستخدم معد المقياس الصدق المرتبط بالمحك، حيث تراوحت قيم معامالت اإلرتبا  بين  
الفرعية والكلية لمقياس تقدير سلوك   السريع والدرجات  النيورولوجي  للمسح  الكلية  الدرجة 

(، وفي البحث الحالي بلغت  0.874-0.674التعلم بين )ت  التلميذ لفرز حاالت صعوبا
قيمة معامل اإلرتبا  بين الدرجة الكلية لمقياس المسح النيورولوجي السريع والدرجة الكلية  

(  1990لمقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم إعداد  )مصطفى كامل:
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، مما يدل على صدق المقياس,  (0.01(، وهي قيمة دالة عند مستو  داللة )0.51هي )
حيث تشير الدرجة المرتفعة على مقياس تقدير سلوك التلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم  
إلى عدم وجود صعوبات في التعلم, في حين تشير الدرجة المرتفعة على مقياس المسح  

 النيورولوجي إلى وجود صعوبات في التعلم.  
المقياس:   المقياس  ثبات  معرا  الكلية  عل إعتمد  الدرجة  بين  اإلرتبا   معامل  حساا  ى 

( بين  تراوحت  والتي  الفرعية  والدرجات  معد 0.670-0.092للمقياس  استخدم  كما   ،)
(، وفي البحث  0.77المقياس طريقة ألفا لكرونباخ والتي بلغت قيمة معامل الثبات بها ) 
ب وقد  الثبات،  لتقدير معامل  ألفا كرونباخ  استخدام طريقة  تم  )لغالحالي  (، مما  0.79ت 

 يشير إلى تمتع المقياس بالثبات. 
 مقياس اإلبداع الجاد:  )إعداد: الباحث(  -6

 المقياس:  خطوات إعداد 
 كما يلي:  المقياسإعداد هذا تم 
تناولت اإلبداع  بعض  اإلطالع على   -1 ):  مثل االجاد  األطر النظرية التي  بونو  نوفل  2005دي   ،)

 ، (2004)   نوفل  مثل: الجاد  تناولت اإلبداع  قة التي  ابكذلك العديد من الدراسات الس(،  2014)
( وعباس  )(،  2008الماضي  )،  (2010عبده  )،  (2013الجبوري  ، (2016والسلطاني 

( العالمية  إلى    (،2018الفقي  المعلومات  شبكة  على  قدم  ما  على  اإلطالع  جانب 
(Internet  )  تناولت عديدة  مواقع  الوق  الجاد، تناولت اإلبداع  في  بهدف  أهم    وفوذلك  على 

 الجاد.  مقياس اإلبداع  أبعاد 

(، مقياس  2017المقاييس في هذه المجال مثل: مقياس اإلبداع الجاد ) األكرع: اإلطالع على بعض   -2
إعداد مركز دي بونو للتفكير    )   قائمة إستراتيجيات اإلبداع الجاد (،  2010اإلبداع الجاد ) الجوراني:  

 االنترنت.   على شبكة لمتاحة  ا   (، كذلك بعض المقاييس اإلبداعي باألردن 

  ات التي تناولت ختبار في ضوء ما سب  اإلطالع عليه من الدراسات والبحوث واألطر النظرية، واال    -3
والتركيز  أربعة أبعاد وهي ) اإلنتباه    في صورته األولية، تمثل المقياس  تم صياغة مفردات  اإلبداع الجاد،  
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األفكار  ،  العقلي  توليد  في  والمرونة  اإلبداعية وا الطالقة  األنما   ،  لبدائل  سيطرة  من  الفكرية  التحرر 
 الراسخة، والتوجه العشوائي نحو المشكالت(. 

من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس    مجموعة صورته األولية على    في   المقياس تم عرض   -4
تفاق أبعاد  إ   وذلك للتعرف على مد  والمناهج وطرق التدريس،    النفسي والصحة النفسية والقياس    التربوي 
ضوء تعريفه    في وضعت لقياسه  الذي للبعد  مفردة نتماء كل إ ومد  له،  مع التعريف اإلجرائي   المقياس 

قل    والتي ستبعدت المفردات غير المناسبة  إ أشار المحكمون بتعديلها، و   التي   المفردات اإلجرائي، ثم عدلت  
 . ( % 90تفاق عليها عن ) نسبة اإل 

للمقياس:   -5 الدخلي  تاإلتساق  اإلعدادية،  طبتم  المرحلة  تالميذ  المقياس على عينة من  ي  
( 6بفاصل زمني قدره ثالث أسابيع، وتم حساا اإلتساق الداخلي للمقياس، ويوضح جدول )

 نتائج ذلك: 

 ( معامالت إرتباط أبعاد مقياس اإلبداع الجاد بالدرجة الكلية للمقياس6جدول )

 البعد 
معامل 

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة

 0.01 0.77 والتركيز العقلي ه  نتبااإل

 0.01 0.80 الطالقة والمرونة في توليد األفكار والبدائل 

 0.01 0.77 التحرر من سيطرة األنماط الفكرية الراسخة 

 0.01 0.78 التوجه العشوائي نحو المشكالت 

ة ( أن جميع قيم معامالت اإلرتبا  بين أبعاد مقياس اإلبداع الجاد والدرج5يتضح من جدول ) 
 الكلية للمقياس دالة جميعها، مما يدل على صدق اإلتساق الداخلي للمقياس. 
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 الكفاءة السيكومترية للمقياس:
ويقصد به    (:التالزمى)  المحييك  صييدقتم التحق  من صدق المقياس من خالل  صدق المقياس: 

يتها في  حمن قبل صال  ثبتت بأحد المقاييس التى  الجاد  رتبا  مقياس اإلبداع  امد   التعرف على  
فتم حساا اإلرتبا  بين درجات التالميذ على    صدقها في قياس نفس الصفة أو قريبة الشبة بها،

األكرع:    ( الجاد  اإلبداع  مقياس  على  ودرجاتهم  اإلرتبا   2017المقياس  قيمة  وكانت   ،)
   0وهى قيمة مرتفعة مما يدل على صدق المقياس(، 0.78)

المقياس:   اثبات  ثبات  التحق  من  بفاصل زمني  لمتم  المقياس  تطبي   إعادة  قياس من خالل 
ألفا   بطريقة  وكذلك  والثاني،  األول  التطبي   بين  اإلرتبا   معامل  وحساا  أسابيع  ثالث  قدره 

 ( نتائج ذلك:7كرونباخ، ويوضح جدول )
 ( معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبيق وألفا كرونباخ لمقياس اإلبداع الجاد 7جدول رقم )

 البعد 
 ل الثبات اممع

 ألفا كرونباخ  إعادة التطبيق 

 0.72 0.88 االنتباه والتركيز العقلي 

 0.61 0.85 الطالقة والمرونة في توليد األفكار والبدائل 

 0.71 0.84 التحرر من سيطرة األنماط الفكرية الراسخة 

 0.55 0.87 التوجه العشوائي نحو المشكالت 

 0.82 0.87 الدرجة الكلية

ا من  ثبات  لجيتضح  معامل  على  يدل  مما  وموجبة،  مرتفعة  الثبات  معامالت  أن  الساب   دول 
 مناسب.

 
 
 مقياس مفهوم الذات للموهوبين ذوي صعوبات التعلم: )إعداد: الباحث(  -7

 المقياس:  خطوات إعداد 
 كما يلي:  المقياسإعداد هذا تم 
بين وذوي صعوبات التعلم   هو مفهوم الذات لد  المو األطر النظرية التي تناولت  بعض  اإلطالع على   -1

) :  مثل  زيد  )(،  2000أبو  ) ،  (2001زهران  )2004الظاهر  العمرية  شريم  2005(،   ،)
مفهوم الذات لد   تناولت  كذلك العديد من الدراسات السابقة التي  (،  2011(، صالح )2007)

صعوبات   وذوي  )  مثل: الموهوبين  )2006المياح  صوالحة  (، 2014)  حسنين(،  2013(، 
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جانب اإلطالع على ما قدم (، إلى  2018(، المغازي )2018(، عمور )2016)ي  البحراو 
مفهوم الذات لد   تناولت  في مواقع عديدة تناولت  (  Internet)على شبكة المعلومات العالمية  
مفهوم الذات لد   مقياس    أبعاد وذلك بهدف الوقوف على أهم    الموهوبين وذوي صعوبات التعلم، 

 علم.  لت الموهوبين ذوي صعوبات ا 

بعض   -2 على  مثل:  اإلطالع  المجال  هذه  في  الذات المقاييس  مفهوم  بطاينة  )    مقياس 
كذلك بعض المقاييس  (،  2004)أبو ناهية،   مقياس مفهوم الذات للراشدين(،  2005:  وغوانمة
 االنترنت.   على شبكة المتاحة  

  ات التي تناولت ار ختب في ضوء ما سب  اإلطالع عليه من الدراسات والبحوث واألطر النظرية، واال    -3
في صورته األولية،  المقياس  تم صياغة مفردات  مفهوم الذات لد  الموهوبين وذوي صعوبات التعلم،  

)  تمث  هي  أبعاد  خمسة  الذات ل  مفهوم  األكاديمي،  الذات  الذات  الجسمي  مفهوم  مفهوم   ،
 .(  مفهوم الذات الخاص ، مفهوم الذات المثالياإلجتماعي، 

من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس    مجموعة األولية على  ه  صورت   في   المقياس تم عرض   -4
مع التعريف    المقياس وذلك للتعرف على مد  اتفاق أبعاد  النفسي والصحة النفسية،  والقياس    التربوي 
ضوء تعريفه اإلجرائي، ثم عدلت    في وضعت لقياسه    الذي للبعد    مفردة ومد  انتماء كل  له،    اإلجرائي 
قل نسبة االتفاق عليها    والتي المحكمون بتعديلها، واستبعدت المفردات غير المناسبة    ار أش   التي   المفردات 
 . ( % 90عن ) 

للمقياس:   -5 الدخلي  اإلعدادية،  اإلتساق  المرحلة  تالميذ  المقياس على عينة من  تطبي   تم 
( 8بفاصل زمني قدره ثالث أسابيع، وتم حساا االتساق الداخلي للمقياس، ويوضح جدول )

 ك: نتائج ذل

 ( معامالت ارتباط أبعاد مقياس مفهوم الذات بالدرجة الكلية للمقياس8جدول )

 البعد 
معامل 

 االرتباط 

مستوى  

 الداللة

 0.01 ** 0.685 مفهوم الذات األكاديمي

 0.01 ** 0.793 الجسمي  مفهوم الذات 

 0.01 ** 0.879 مفهوم الذات االجتماعي 
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 0.01 ** 0.864 مفهوم الذات المثالي

 0.01 ** 0.849 ات الخاصلذ مفهوم ا

( أن جميع قيم معامالت االرتبا  بين أبعاد مقياس مفهوم الذات للموهوبين  7يتضح من جدول )
االتساق   صدق  على  يدل  مما  جميعها،  دالة  للمقياس  الكلية  والدرجة  التعلم  صعوبات  ذوي 

 الداخلي للمقياس.

 الكفاءة السيكومترية للمقياس:
بحساا معامل صدق المقياس من خالل صدق المحك وذلك    منتم التحق     صدق المقياس:

بين  اإل الحالي  علي  التالميذ    درجات رتبا   عليالمقياس  الذات    ودرجاتهم  مفهوم  مقياس 
ناهية، )أبو  )  2004للراشدين  االرتبا   معامل  فبلغ  كبير  إمعامل    وهو(    0.76(،  مما رتبا  

 . ختبارصدق اال يشير إلى 
ألفا     تم التحقثبات المقياس:   من ثبات المقياس من خالل التجزئة النصفية، وكذلك بطريقة 

 ( نتائج ذلك:9كرونباخ، ويوضح جدول )
 ( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية وألفا كرونباخ لمقياس مفهوم الذات9جدول رقم )

 البعد 

 معامل الثبات 

 التجزئة النصفية 
 ألفا كرونباخ 

 سبيرمان  جتمان 

 0.66 0.58 0.59 ت األكاديميذامفهوم ال

 0.83 0.83 0.86 الجسمي  مفهوم الذات 

 0.65 0.82 0.85 مفهوم الذات االجتماعي 

 0.94 0.64 0.74 مفهوم الذات المثالي

 0.63 0.70 0.72 مفهوم الذات الخاص

 0.79 0.78 0.81 الدرجة الكلية

 يشير إلى ثبات المقياس. ا ( أن معامالت الثبات مرتفعة وموجبة،  مم8يتضح من جدول )
 البرنامج التدريبي القائم على نموذج الفورمات لمكارثي: )إعداد: الباحث(  -8

ُيعد هذا البرنامج األداة األساسية والتي أعدت لتحقي  هدف البحث، وهو برنامج تدريبي مخطط  
لتنمية الفورمات لمكارثي، وذلك  لنموذج  التعلم  أنما   إلبداع  ا   ومنظم في ضوء مبادئ ومعايير 

 الجاد لد  تالميذ المرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات. 
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للبرنامج:   العام  للبرنامجالهدف  العام  الهدف  لد   يتمثل  الجاد  اإلبداع  مهارات  تالميذ   تنمية 
نموذج    استخداممن خالل  المرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي صعوبات تعلم الرياضيات، وذلك  

 لمكارثي. ات الفورم
مهارة توليد إدراكات األهداف اإلجرائية للبرنامج: تتمثل األهداف اإلجرائية للبرنامج في تنمية )  

مهارة توليد إبداعات   -  مهارة توليد أفكار وبدائل جديدة  -  مهارة توليد مفاهيم جديدة  -  جديدة
 . متالميذ المرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي صعوبات التعل لد  (  جديدة
 البرنامج: بناء  أسس

 .التالميذ خصائص نمو  – 1
لغة    -2 وسهلةاستخدام  التسلسل   بسيطة  مراعاة  أنشطة   المنطقي  مع  عرض  في    والتتابع 
 البرنامج. ا
 .التالميذ التعلم التعاونى مع مراعاة الفروق الفردية بين  طريقةاستخدام  – 3
 الضابطة (  –يبية  جر التجريبى ذ  المجموعتين ) الت شبه استخدام المنهج – 4
 أهداف كل جلسة ومضمونها.   تحقي  مع تناسب الفترة الزمنية  – 5

البرنامج على عينة من    الفئة المستهدفة: تالميذ المرحلة اإلعدادية الموهوبين ذوي تم تطبي  
 صعوبات تعلم الرياضيات بإدارة بني سويف التعليمية. 

 تقويم البرنامج: 
 وهى كالتالى:  راتيجية ذات ثالثة محاور ستإتقويم البرنامج باستخدام تم  

المبدئى: التقويم  األول:  المحكمين   المحور  من  مجموعة  على  البرنامج  عرض  في    تمثل 
على قرارات    وتعديل البرنامج بناءً التربوي والصحة النفسية،  في مجال علم النفس    المتخصصين

 الحكام.
البنائى: التقويم  الثانى:  ا  المحور  التقويم  في  جلسةلذ تمثل  كل  أعقب  طري     تدريبية      عن 

 أدائها في ضوء أهداف كل جلسة. التالميذ مجموعة من األنشطة التى يطلب من 
الختامى: التقويم  الثالث:  تطبيقة    المحور  من  اإلنتهاء  بعد  للبرنامج  النهائى  التقويم  في  تمثل 

لد    الجاد  اإلبداع  تنمية مهارات  فعاليته في  المرحلللتعرف على  الموهوبين  ة  تالميذ  اإلعدادية 
التجريبية(،   )المجموعة  التعلم  علىذوي صعوبات  الجاد  اإلبداع  مقياس  بتطبي   تالميذ   وذلك 
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المجموعة التجريبية والضابطة ومقارنة درجاتهم في المقياس مع درجات التطبي  قبل البرنامج  
 بالطرق األحصائية المناسبة. 

 إلحصائية التالية: ا تم استخدام األساليب األساليب اإلحصائية: 
 معادلة ألفا كرونباخ، اختبار )ت(، معامل اإلرتبا ،  مؤشر مربع  ايتا.

 نتائج البحث:
 اواًل: النتائج الخاصة باإلبداع الجاد: 

والذي ينص على أنه " توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  متوسطي  نتائج الفرض األول:  
الضا والمجموعة  التجريبية  المجموعة  البعدي  بطدرجات  القياس  الجاد في  اإلبداع  ة في مقياس 

لصالح المجموعة التجريبية " وللتحق  من صحة الفرض تم حساا قيمة )ت( لمقياس اإلبداع  
 الجاد بين المجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول التالي يوضح ذلك: 

بطة في  ضا( قيمة ) ت( لمقياس اإلبداع الجاد للمجموعتين التجريبية وال10جدول  )
 القياس البعدي. 

 أبعاد المقياس 
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 قيمة ت 
مستوى  

 ع  م  ع  م  الداللة

االنتباه والتركيز  

 العقلي
11.9318 3.74413 7.9091 2.341 6.0443 0.01 

الطالقة والمرونة في  

 توليد األفكار والبدائل 
9.6818 2.6569 6.6818 2.41 5.55 0.01 

حرر من سيطرة  لتا

األنماط الفكرية  

 الراسخة

10.3636 3.62449 6.774 1.94 7.31 0.01 

التوجه العشوائي نحو  

 حل المشكالت
10.5682 6.09537 8.341 4.33 3.06 0.01 

 0.01 8.891 5.71 29.704 7.690 42.55 الدرجة الكلية

درجات المجموعتين    طييتبين من الجدول الساب  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس
وتتضح   التجريبية،  المجموعة  لصالح  وأبعاده،  الجاد  اإلبداع  مقياس  في  والضابطة  التجريبية 

 صحة الفرض األول للبحث لصالح المجموعة التجريبية. 
الثاني:   الفرض  بين متوسطي  نتائج  " توجد فروق ذات داللة إحصائية  أنه  والذي ينص على 

التجريبية   المجموعة  لصالح   فيدرجات  والبعدي  القبلي  القياسين  في  الجاد   اإلبداع  مقياس 
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الجاد وذلك   لمقياس اإلبداع  تم حساا قيمة )ت(  الفرض  البعدي، وللتحق  من صحة  القياس 
 للمجموعة التجريبية قبل وبعد تطبي  البرنامج، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك:. 

التجريبية في القياسين القبلي ى ( قيمة ) ت( لمقياس اإلبداع الجاد عل11جدول )
 والبعدي.

 المتوسط  التطبيق  البعد
متوسط  

 الفروق 

االنحراف  

المعياري 

 للفروق 

قيمة  

 )ت( 

مستوى  

 الداللة

 االنتباه والتركيز العقلي
 7.395 قبلي

4.64 3.45 8.91 0.01 
 11.931 بعدي 

الطالقة والمرونة في توليد األفكار 

 والبدائل

 6.409 قبلي
3.273 6.23 9.76 0.01 

 9.681 بعدي 

التحرر من سيطرة األنماط الفكرية  

 الراسخة

 6.886 قبلي
3.477 3.14 10.77 0.01 

 10.363 بعدي 

التوجه العشوائي نحو حل  

 المشكالت

 7.295 قبلي
3.272 2.41 9.02 0.01 

 10.568 بعدي 

 الدرجة الكلية
 27.886 قبلي

14.659 6.51 14.94 0.01 
 42.545 بعدي 

بين متوسطات    0.01يتبين من الجدول الساب  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو    
لصالح   وأبعاده  الجاد  اإلبداع  لمقياس  والبعدي  القبلي  القياس  في  التجريبية  المجموعة  درجات 

مما   البعدي،  القياس  لصالح  للبحث  الثاني  الفرض  صحة  وتتضح  البعدي،  أن  يبالقياس  ين 
 البرنامج كان له نتائج إيجابية اإلبداع الجاد لد  تالميذ المجموعة التجريبية.  

 حجم تأثير نموذج الفورمات لمكارثي على اإلبداع الجاد: 
ايتا   إيجاد مربع   تم  الجاد  الفورمات لمكارثي على اإلبداع  نموذج  تأثير استخدام  لحساا حجم 

(2
π كما هو مبين بالجدول التالي " ): 

 ( قيمة "12جدول )
2

π " وقيمة "d.المقابلة لها ومقدار حجم التأثير  " 

 قيمة "  المتغير التابع  المتغير المستقل 
2
π

" 

 dقيمة "

" 
 حجم التأثير

 كبير  4.6 0.84 االبداع الجاد  نموذج الفورمات 
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جموعة لميتبين من الجدول الساب  أن حجم تأثير نموذج الفورمات لمكارثي في اإلبداع الجاد ل 
 التجريبية تأثير كبير.

ينص الفرض الثالث للبحث على إنه: ال توجد فروق ذو داللة إحصائية  نتائج الفرض الثالث:  
في مقياس اإلبداع الجاد بين القياس البعدي والتتبعي،    ةبين متوسطي درجات المجموعة التجريبي 

للمجموعة التجريبية في  د  وللتحق  من صحة الفرض تم حساا قيمة )ت( لمقياس اإلبداع الجا
 القياسين البعدي والتتبعي، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك:

 
 
 
 

البعدي  ة( قيمة ) ت( لمقياس اإلبداع الجاد على المجموعة التجريبي 13جدول  )
 والتتبعي. 

 البعد
التطبي

 ق 

المتوس 

 ط

متوسط  

 الفروق 

االنحراف  

المعياري 

 للفروق 

قيمة  

 )ت( 

مستوى  

 الداللة

ه بااالنت

والتركيز  

 العقلي

 11.93 بعدي 

0.113 0.49 1.53 0.01 
 11.82 تتبعي 

الطالقة 

والمرونة في  

توليد األفكار  

 والبدائل

 9.68 بعدي 

0.068 0.45 1.00 0.01 
 9.61 تتبعي 

التحرر من  

سيطرة األنماط  

الفكرية  

 الراسخة

 10.36 بعدي 

0.136 0.55 1.63 0.01 
 10.22 تتبعي 

جه توال

العشوائي نحو  

 حل المشكالت

 10.57 بعدي 

0.068 0.45 1.00 0.01 
 10.50 تتبعي 

 الدرجة الكلية
 42.55 بعدي 

0.181 0.84 1.43 0.01 
 42.35 تتبعي 
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يتبين من الجدول الساب  عدم وجود فروق ذات  داللة إحصائية بين  متوسطات درجات عينة  
التتب التطبي   من  كل  في  صحة    عيالدراسة  وتتضح  وأبعاده،  الجاد  اإلبداع  لمقياس  والبعدي 

درجات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   " أنه  على  ينص  الذي  الفرض 
في مقياس اإلبداع الجاد البعدي والتتبعي مما يبين أن البرنامج كان له نتائج   ةالمجموعة التجريبي

 إيجابية في تنمية اإلبداع الجاد.
 نتائج الخاصة بمفهوم الذات: الثانيًا: 

الرابع: الفرض  أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات   نتائج  والذي ينص 
لصالح  البعدي  القياس  في  الذات  مفهوم  مقياس  في  الضابطة  والمجموعة  التجريبية  المجموعة 

هوم الذات بين  مفالمجموعة التجريبية"، وللتحق  من صحة الفرض تم حساا قيمة )ت( لمقياس  
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك:

 ( قيمة ) ت( لمقياس مفهوم الذات على كل من المجموعتين التجريبية والضابطة. 14جدول )

 أبعاد المقياس
 المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية 

 قيمة )ت( 
مستوى  

 ع م ع م الداللة

مفهوم الذات 

 األكاديمي 
9.55 3.07 7.50 2.19 4.49 0.01 

مفهوم الذات 

 الجسمي 
10.02 3.50 6.13 2.31 7.54 0.01 

مفهوم الذات 

 االجتماعي 
11.25 3.90 6.13 2.141 9.40 0.01 

مفهوم الذات 

 المثالي
11.59 3.07 8.11 3.61 4.85 0.01 

مفهوم الذات 

 الخاص 
11.25 3.90 6.68 2.72 7.59 0.01 

 0.01 8.89 7.18 34.56 6.88 53.66 الدرجة الكلية

في  البحث  عينتي  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  الساب   الجدول  من  يتبين 
 مقياس مفهوم الذات وأبعاده لصالح المجموعة التجريبية وبذلك تتضح صحة  الفرض الرابع.  

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي  تو والذي ينص على أنه "  نتائج الفرض الخامس:  
تقديرات المجموعة التجريبية في مقياس مفهوم الذات في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس 
للمجموعة   الذات  مفهوم  لمقياس  )ت(  قيمة  حساا  تم  الفرض  صحة  من  وللتحق   البعدي"، 

 تائج ذلك:ن  التجريبية قبل وبعد تطبي  البرنامج، والجدول التالي يوضح
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 ( 15جدول )
 التجريبية في القياسين القبلي والبعدي ة قيمة )ت( لنتائج مقياس مفهوم الذات على المجموع

 الداللة قيمة )ت(  ع م المتوسط  التطبيق  البعد

مفهوم الذات 

 األكاديمي 

 7.29 قبلي
2.25 2.15 6.91 0.01 

 9.55 بعدي 

مفهوم الذات 

 الجسمي 

 5.97 قبلي
4.04 2.86 9.38 0.01 

 10.02 بعدي 

مفهوم الذات 

 االجتماعي 

 6.40 قبلي
4.84 2.9 10.77 0.01 

 11.25 بعدي 

مفهوم الذات 

 المثالي

 8.31 قبلي
3.27 2.22 6.73 0.01 

 11.59 بعدي 

مفهوم الذات 

 الخاص 

 7.56 قبلي
3.68 2.95 8.26 0.01 

 11.25 بعدي 

 الدرجة الكلية
18.0 35.56 قبلي

9 
6.96 17.23 0.01 

 53.65 بعدي 

يتبين من الجدول الساب  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة البحث  
في كل من التطبي  القبلي  والبعدي لمقياس مفهوم الذات لصالح التطبي  البعدي مما يبين أن  

 ات لد  تالميذ المجموعة التجريبية. لذ البرنامج كان له نتائج إيجابية في تنمية مفهوم ا
 حجم تأثير  نموذج الفورمات على مفهوم الذات: 

إن مفهوم الداللة اإلحصائية للنتائج يعبر عن مد  الثقة التي توليها لنتائج الفروق أو العالقات 
بصرف النظر عن حجم الفروق أو حجم االرتبا  بينما يركز مفهوم التأثير على الفرق أو حجم 

تأثير استخدام  الا النتائج، ولحساا حجم  الثقة التي نضعها في  رتبا  بصرف النظر في مد  
2نموذج الفورمات لمكارثي على مفهوم الذات تم إيجاد مربع  ايتا )

π    كما هو مبين بالجدول " )
 التالي:

2( قيمة "16جدول )
π  " وقيمة "d  .المقابلة لها ومقدار حجم التأثير " 

 قيمة "  متغير التابع ال المتغير المستقل 
2
π " 

 dقيمة "

" 
 حجم التأثير

 كبير  5.38 0.80 مفهوم الذات نموذج الفورمات 
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الذات  مفهوم  تنمية  في  الفورمات  نموذج  تأثير  حجم  أن  الساب   الجدول  من  يتبين 
( أن  أساس  على  النتيجة  تفسير  ويمكن  كبير  التجريبية  الكلي  %80للمجموعة  التباين  من   )

 يرجع إلى المتغير المستقل.   بعللمتغير التا 
السادس:    نتائج بين  الفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  "ال  أنه  على  ينص  والذي 

والتتبعي"،   البعدي  القياس  في  الذات  مفهوم  مقياس  في  التجريبية  المجموعة  تقديرات  متوسطي 
بية في  ريوللتحق  من صحة الفرض تم حساا قيمة )ت( لمقياس مفهوم الذات للمجموعة التج

 القياسين البعدي والتتبعي، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك:  
 ( قيمة ) ت( لنتائج مقياس مفهوم الذات في القياسين البعدي والتتبعي.17جدول )

 المتوسط  التطبيق  البعد
متوسط  

 الفروق 

االنحراف  

 المعياري للفروق 

قيمة  

 )ت( 

مستوى  

 الداللة

مفهوم الذات 

 األكاديمي 

 9.54 بعدي 
 غير دالة  1.59 0.85 0.20

 9.34 تتبعي 

مفهوم الذات 

 الجسمي 

 10.02 بعدي 
 غير دالة  1.66 0.36 0.09

 9.93 تتبعي 

مفهوم الذات 

 االجتماعي 

 11.35 بعدي 
 غير دالة  1.73 0.60 0.15

 11.09 تتبعي 

مفهوم الذات 

 المثالي

 11.59 بعدي 
 غير دالة  1.63 0.55 0.13

 11.45 تتبعي 

مفهوم الذات 

 الخاص 

 11.25 بعدي 
 غير دالة  1.55 0.68 0.15

 11.09 تتبعي 

 الدرجة الكلية
 53.65 بعدي 

 غير دالة  1.70 0.44 0.11
 53.54 تتبعي 

عينة   تقديرات  متوسطي  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الساب   الجدول  من  يتبين 
تطبي  التتبعي والبعدي لمقياس مفهوم الذات وأبعاده مما يبين  الالمجموعة التجريبية في كل من  

 أن البرنامج كان له نتائج ايجابية في تنمية مفهوم الذات وكان له أثره لد  المجموعة التجريبية.  
 تفسير ومناقشة النتائج:

 أواًل: تفسير النتائج الخاصة باإلبداع الجاد: 
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حصائية بين  متوسطي درجات المجموعة التجريبية  إ  فروق ذات داللةأشارت النتائج إلى وجود  
، والمجموعة الضابطة في مقياس اإلبداع الجاد في التطبي  البعدي لصالح المجموعة التجريبية 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في مقياس اإلبداع ووجود  
الق لصالح  والبعدي  القبلي  القياسين  في  الفورمات ياالجاد   نموذج  تأثير  وأن حجم  البعدي،  س 

لمكارثي في اإلبداع الجاد لعينة البحث تأثير كبير، كذلك عدم وجود فروق ذو داللة إحصائية  
 . في مقياس اإلبداع الجاد بين القياس البعدي والتتبعي  ةبين متوسطي درجات المجموعة التجريبي

للبرن النظرية  الخلفية  إلى  النتيجة  هذه  حول  ام وتعزي  دارت  والتي  التدريبي،  الطبيعة  ج  فكرة 
اإلبداعية للعقل البشر  والتى تم الكشف عنها في ضوء المراحل الفطرية لعمل الدماغ البشر   

مراعاة أنما  التعلم والفروق الفردية بين التالميذ، حيث أن نموذج الفورمات يقوم  والمتمثلة في  
بالطريقة يتعلموا  التالميذ  أن  افتراض  دافعيتهم  ا  على  يثير  مما  يفضلونها،  والتي  تناسبهم  لتي 

مبنية وفًقا لنموذج ال  لالهتمام بالتدريب والتعلم وجذا انتباههم، كذلك تنوع أنشطة التعليم والتعلم
مما   يساهمون جعل    الفورمات  في    التالميذ  ويشاركون  يكسبهم    تنفيذ بفاعلية  مما  األنشطة؛ 
المباشرة تو الخبرات  خالل  من  كذلك  التعلم،  في،  وسائل  وتعدد  تنوع  من  لالبداع  داعمة  بيئة  ر 

معًا  الدماغ  جانبي  عمل  إلى  باإلضافة  تناسبه،  التي  بالطريقة  بالتعلم  للتالميذ  الحرية  وإتاحة 
وتوظيفهما من خالل أنشطة البرنامج المختلفة، ويمكن تفسير ذلك أيضًا بأن نموذج الفورمات 

مرحلة يتم طرح سؤال مختلف عن األخر متمثلة في ) ل  لمكارثي يقوم على أبرع مراحل، في ك
 ماذا لو ( والتي ساعدت التالميذ في تنمية اإلبداع الجاد لديهم. –كيف  –ماذا  –لماذا 

في  الفورمات  نموذج  فعالية  على  أكدت  والتي  الدراسات  بعض  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتف  
المتعل لد   الجوانب  كافة  وتنمية  والتعلم  )  م  التعليم  دراسة عياش وزهران  والتي    2012مثل   )

استخدام   اسهم  كذلك  الفورمات،  بنموذج  درست  التي  المجموعة  تحصيل  ارتفاع  إلى  توصلت 
( والتي توصلت  2010اس )نموذج الفورمات في تحسين اإلتجاه نحو مادة العلوم، ودراسة إلى  

وان النموذج يتناسب مع جميع ،  أن نموذج الفورمات يراعي الفروق الفردية وقدرات الطالبات إلى  
ودراسة مستويات الطالبات العقلية ويثير الدافعية ويحفز في االستمرار في التفاعل مع الدرس،  

 ( أ  (  Uyangor,2012يونجر  إلى  توصلت  عملية  والتي  في  الفورمات  نموذج  استخدام  ن 
أ بفرص  الطالا  تزويد  عن  فضاًل  ومشاركتهم،  الطالا  تحفيز  من  زاد  على كبالتدريس  ر 

الدراسة، عالوة على   الممارسة وتطبي  ما قد تعلموه في محيطات أخر  خارج اركان حجرات 
سلوكيات  إلى  ترقى  ال  كانت  التي  الطالا  سلوكيات  في  ملحوظ  واختالف  تحول  حدث  ذلك 
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وفروضهم  مهامهم  وأداء  بمحاضراتهم  ويهتمون  يركزون  الطالا  بدأ  حيث  الجامعة  طالا 
ودراسة   في    (Craven, 2000)المنزلية،  يسهم  الفورمات  نموذج  أن  إلى  توصلت  تحسين  التي 

العمل  مهارات  وتطوير  بالطلبة،  الخاصة  التعلم  أنما   واحترام  والعرض،  االتصال  مهارات 
 .الجماعي في بيئة التعلم

 ثانيًا: تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بمفهوم الذات  
ئية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية  صاأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إح

والمجموعة الضابطة في مقياس مفهوم الذات في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية، 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي تقديرات المجموعة التجريبية في مقياس مفهوم  

وأن حجم تأثير نموذج الفورمات في   ي،الذات في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعد 
بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  كبير،  التجريبية  للمجموعة  الذات  مفهوم  تنمية 

 متوسطي تقديرات المجموعة التجريبية في مقياس مفهوم الذات في القياس البعدي والتتبعي. 

مفه تحسين  على  الفورمات  لنموذج  إيجابي  أثر  وجود  إلى  يشير  التالميذ     وموهذا  لد   الذات 
تساعد   متنوعة  سلوكية  معرفية  أساليب  يتبع  الذي  التدريبي،  البرنامج  لجلسات  تعرضوا  الذين 
بتوليد  التالميذ  مما ساعد  التفكير؛  بناء  وإعادة  االسترخاء  ثم  ومن  التوتر،  التلميذ على خفض 

إيجابي   تكوين رصيد  ذاتهم وقدراتهم؛ مما ساهم في  إيجابي نحو  الذات ير إتجاه  فع من مفهوم 
بفردية   مرتبط  الذات  مفهوم  أن  في  دورًا  لعبت  تلميذ  لكل  المناسبة  التعلم  أنما   كذلك  لديهم، 
اإلنسان ومن خالله يتضح اختالفه مع اآلخرين. كما أن تكوين مفهوم ذات إيجابي هو إنجاز  

ات الوجه، ير فردي يرتبط به من حيث مظهره الخارجي سواء من حيث التواصل البصري أم تعب
وتحقي  مراعاة نمط التعلم لد  التلميذ جعله يمتلك مفهوم ذات فريد عن  نفسه وعن اآلخرين  
تفاعل   تحقي   على  تساعده  إيجابية  بأساليب  الحياة  مواقف  مع  االستجابة  عليه  يترتب  مما 

 ا األسلو  ذلك العرض  في المستخدم لألسلوا  البرنامج فاعلية تعود  أن  إجتماعي أفضل، ويمكن
 بقدرتهم على وإشعارهم مشاعرهم، وتفهم التالميذ، تعزيز تضمن األلفة، من جو بناء في الذي أسهم

تعلمهم؛    التعلم أنما   ضوء  أن  لديهم،   الذات مفهوم عناصر تطوير في ساعد  ممافي  كذلك 
راعت  قد  للتالميذ  التعلم  أنما   راعت  التي  بجلساته  الفورمات  نموذج  على  القائم  البرنامج 

 ئص النفسية لهم، مما ساهم في رفع مفهوم الذات لديهم.صاالخ
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( نبهان  دراسة  مع  النتيجة  هذه  داللة  2010وتتف   ذات  فروق  وجود  إلى  توصلت  والتي   )
احصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمفهوم 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات    ودالذات لصالح المجموعة التجريبية، كذلك عدم وج
رفاعي   ودراسة  الذات،  لمفوم  والتتبعي  البعدي  القياسين  في  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات 

( والتي أشارت إلى فعالية البرنامج في تنمية مفهوم الذات لد  تالميذ المرحلة اإلبتدائية  2017)
 ذوي صعوبات التعلم، 

( عيسي  والتي2009ودراسة  وجود  ت  (  إلى  إحصائياً وصلت  دالة  درجات    فروق  متوسط  بين 
والمجموعة الضابطة في مقياس مفهوم الذات البعدي في إتجاه  المجموعة    المجموعة التجريبية

بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس    التجريبية، كما وجدت فروق دالة إحصائياً 
لذات في إتجاه القياس البعدي، وكذلك توصلت أيضًا ا  القبلى والقياس البعد  في مقياس مفهوم

إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات المجموعة التجريبية في القياس البعد   
 .التتبعي في مقياس مفهوم الذات  والقياس

 بالتوصيات التربوية التالية:  البحث الحالي، يوصي البحث إطار نتائج في  توصيات البحث:
 عن نموذج الفورمات وكيفية تطبيقه. دورات تدريبية ومهنية للمعلميند إعدا •

حول   • والميدانية  النظرية  والدراسات  البحوث  الفورمات  تشجيع  في نموذج  تفعيله  ومد  
 العملية التعليمية.

 . كليات التربيةبرامج إعداد المعلمين في أنما  التعلم في تقديم مقررات تتناول  •

تد  • تعليمية  بيئة  التعليمية  اإلبداع    عم توفير  األنشطة  وتضمينه ضمن  في عملية  الجاد، 
 .التعلم

الجاد   • اإلبداع  وتنمية  كمنهج  تدريس  مقصود  مقصود مستقلبشكل  غير  وبشكل   ،
 بتضمين تقنياته في طرق التدريس الخاصة بالمقررات الدراسية. 

عن • الكشف  على  تساعد  التى  واألدوات  المقاييس  من  المزيد  ي ذو الموهوبين    بناء 
 صعوبات التعلم. 
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المقترحة: البحث  ضوء    في  البحوث  يقترح  الحالي،  البحث  عنه  أسفر  من ما  المزيد  إجراء 
 الدراسات والبحوث التى تتناول إطر الموضوعات التالية: 

إدماج   • فاعلية  مد   حول  الفورمات دراسة  ذو    نموذج  للطالا  الدمج  برامج   في 
 اإلحتياجات الخاصة.

 في تنمية سعة الذاكرة العاملة. ج الفورمات لمكارثيوذ نمدراسة أثر استخدام   •

 .المتغيرات المعرفية والوجدانيةفي تنمية  نموذج الفورمات لمكارثيدراسة اثر استخدام   •

استخدام   • على  المعلمين  لتدريب  تأهيلى  برنامج  تصميم  تتناول  الفورمات دراسة  نموذج 
  لمكارثي.

 م الذات لدي الموهوبين ذوي صعوبات التعلم.هو ومفدراسة مقارنة لمقاييس اإلبداع الجاد  •

 

 

 مراجع البحث: 
تنميته    –مهاراته    –  طبيعته  -تعريفه :  تربو    منظور  من  التفكير(.  2005عزيز.)  مجد    إبراهيم،

 الكتب. القاهرة. عالم. أنماطه –
هرة. قاال  .التعليمية  وموارده  التربوية  تقنياته:  الجانبى  التفكير(.  2012عزيز.)  مجد   إبراهيم،
 .الكتب  عالم

سعيد.) هالة  العال،  لتنمية  (.  2019أبو  الجاد  اإلبداع  نظرية  على  قائمة  مقترحة  استراتيجية 
تعزيز  في ضوء  المنزلي  االقتصاد  لطالبات  المستقبلية  األعمال  ريادة  ومهارات  التميز  عادات 

النوعي للتعليم  التنافسية  التربوية.  القدرة  جامعة   كلية .  المجلة  ) س  التربية.  -83(.  62وهاج. 
161 . 
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 ( هللا.  عبد  العزيز  عبد  عثمان،  و  محمد  هللا  القاسم، عوض  ذوي  (.  2013أبو  على  التعرف 
صعوبات التعلم من الطلبة الموهوبين والمتفوقين عقليًا الملتحقين ببرامج تعليم الموهوبين بمدينة  

 .45-19(. 6) .جامعة الملك سعود .المجلة السعودية للتربية الخاصة. الرياض 
عمان.  .  تعليم التفكير: النظرية والتطبي .  (2007).محمد بكر  ،نوفلو    صالح محمد   ،ابو جادو
 سيرة للنشر والتوزيع والطباعة لمدار ااألردن. 

 األردن. دار المسيرة.  عمان، .التعلم المعرفي .(2007).أبو رياش, حسين محمد 
 االسكندرية. دار المعرفة الجامعية. . سيكولوجية الذات والتواف (. 2008أبو زيد، ابراهيم أحمد.)

جمال.) مرق،  اإلجتماعية  2015أبو  بالتفاعالت  وعالقته  الذات  تقدير  قبل  لد (.  ما  اطفال    
. جامعة قاصدي مجلة دراسات نفسية وتربويةخارج المنزل بمدينة الخليل.     المدرسة االبتدائية
 . 15-1(. 14مرباح. الجزائر. )
العلمية للنشر  التنشئة اإلجتماعية للطفل(.  2002أبو مغلي، سميح.) . عمان. دار إلى ازوري 

 والتوزيع. 
الدين.) ناهية، صالح  المفهوم عبر  يا (. مق2004أبو  للراشدين. صورة جديدة  الذات  س مفهوم 

 . 38-15(.  13. جامعة األزهر بغزة. ). مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي األجيال
محمد.) صفاء  نموذج  2011أحمد،  ضوء  في  اإلجتماعية  الدراسات  لمنهج  مقترح  تصور   .)

 الصف   تالميذ   لد   الوطني  والحس  يةالعقل  العادات   وتنمية  المفاهيم  تحصيل   على  الفورمات وأثره
 .200  – 167(.  35. ) االجتماعية للدراسات التربوية الجمعية مجلةاإلعدادي.  األول

الفروق في بعض المتغيرات العقلية و غير  (.  2010اإلمام، محمد صالح والجوالدة. فؤاد عيد.)
ن ذوي صعوبات التعلم  بي العقلية لد  عينة من الطلبة ذوي صعوبات التعلم و العاديين و الموهو 

األساسية المرحلة  والمتفوقين  .  في  الموهوبين  لرعاية  السابع  العربي  العلمي  منا  الأح  -المؤتمر 
الموهوبين أبنائنا  برعاية  المجلستتحق   )   للموهوبين  العربي  .  األردن.  -889(.  1والمتفوقين. 

930 . 
التفكير االيجابي استراتيجياته وتطبيقاته.  2012األنصاري، سامية لطفي.) المجلة المصرية  (. 

 .8-1(. 22. الجمعية المصرية للدراسات النفسية. )للدراسات النفسية
ب السعيد.)سمالبحراوي،   وراء ما استراتيجيات بعض على للتدريب برنامج فاعلية.  (2016ة 

 صعوبات ذوى  التالميذ لذى المشكالت وحل للتعلم الذات والدافعية مفهوم تحسينفي    المعرفة 
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رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية للدراسات العليا. جامعة    . األساسى التعليم من التعلم
 القاهرة. 
فرج.)صالبخيت،   الدين  ذو   (.  2012ح  الموهوبين  األطفال  عن  للكشف  مسحية  دراسة 

. مركز  مجلة العلوم التربوية والنفسية  . صعوبات التعلم ببرامج صعوبات التعلم بمدينة الرياض 
 . 332-307(. 4)13النشر العلمي. جامعة البحرين. 

دراسة مقارنه بين مفهوم الذات لد   (.  2005بطاينة، أسامة محمد و غوانمة، مأمون محمود.)
باألردن إربد  محافظة  في  العاديين  الطلبة  و  التعلم  ذوي صعوبات  المجلةطلبة    ي ف   األردنية  . 

 . 134-123(.  2)1. الجامعة األردنية. التربوية العلوم
  مجلة (. هدي النبي محمد )ص( في التربية االبداعية واالبتكار.  2009البسيط، موسى محمد.)

 .  95-1(.  112. مكتب التربية العربي لدول الخليج. )العربي الخليج رسالة
 الكويت.  .ميعلال للتقدم  الكويت  . مؤسسةمن أنا(. 2003سعدية.) بهادر،

 القطان فلسطين. مركز  النظرية والتطبي .  –أنما  التعلم  (.  2004جابر، ليانا و القرعان، مها.)
 التربوي. فلسطين.  والتطوير للبحث 

محمد.) نور  نظرية  (.  2013الجبوري،  وفق  الجاد  اإلبداع  تنمية  في  تعليمي  برنامج  فاعلية 
اإلعدادية المرحلة  طالبات  لدى  للعلوم  م  رسالة   .ديبونو  التربية  كلية  منشورة.  غير  اجستير 

 اإلنسانية. جامعة ديالي. العراق.
األساسية(.  1994هللا.) عبد  الجسماني، وخصائصها  والمراهقة  الطفولة  بيروت. سيكولوجية   .
 للعلوم. الدار العربية

التفكير الجانبي وعالقته بسمات الشخصية على وفق نموذج    (.2010الجوراني، عمر محمد.)
الجامعةائق طلبة  لدى  الشخصية  الخمسة  العوامل  كلية  مة  منشورة.  غير  ماجستير  رسالة   .

 التربية. الجامعة المستنصرية. العراق.
الكريم.) عبد  مجدي  التفكير(.  1995حبيب،  أساليب  في  األنجلو  دراسات  مكتبة  القاهرة.   .

 المصرية.
الحليم  ،حسنين عبد  بكري  ال.  (2014.)مودة  لدى  الذات  التعلم  تالمفهوم  صعوبـات  ذوي  ميذ 

المتغيرات ببعض  وعالقته  الخرطوم  بمحلية  الخاصة  التربية  غير    .بمراكز  ماجستير  رسالة 
 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيامنشورة. كلية التربية. 
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 لتحقي   التعلم لصعوبات  العالجي  للتدريس برنامج  فعالية (.  2005المؤمن.)  عبد  حسين، محمد 
النفسي    إلى    مقدم بحث   التعلم. صعوبات  وي لذ التعلم   جودة لإلنماء  الثالث  العلمي  المؤتمر 

 .445-411مارس.   16-15. الزقازي  جامعة التربية كلية. والتربوي في ضوء جودة الحياة
أثره   وقياس االفكار استراتيجية توليدإلى    يستند تعليمي برنامج بناء(.  2013دالل.) الحشاش،

التف تنمية في ذوي  الطلبة لدى المعرفي  والتحصيل االنجاز  ودافعية  االبداعي ر كي مهارات 
 العربية. عمان. االردن. عمان كلية التربية. جامعة منشورة. دكتوراه غير رسالةالتعلم.  صعوبات

تنمية  (.  2018حمزة، ميساء محمد.) الجاد في  قائمة على نظرية اإلبداع  فاعلية وحدة مقترحة 
الفلسفة واالجتماع بكلية  وامهارات التفكير الجانبي   المعلمين شعبة  ألداء التدريسي لد  طالا 

اإلجتماعية.    للدراسات   التربوية  الجمعية  .جتماعيةاإل  للدراساتلتربوية  اجمعية  لا  مجلة.  التربية
(98 .)1-52 . 

تدريس  (. 2004).محمد جمال الدين ،ويونس خليل يوسف ،عبد اللطيف حسين والخليلي حيدر،
 .دار القلم . اإلمارات.دبي (.2.   )العلوم في مراحل التعليم العام

محمد.) دينا  ت (.  2017خفاجى،  في  إرشادي  برنامج  التالميذ نم فعالية  لدى  الذات  فاعلية  ية 
 رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة بورسعيد. .الموهوبين ذوي صعوبات التعلم

خورشيد.) رغيد  المدارس (.  2008خورشيد،  مدراء  لدى  القرار  باتخاذ  وعالقته  الذات  مفهوم 
 . العراق. يت . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة تكر اإلبتدائية

أسماء.) والعطية،  خلود  "اكتشاف صعوبات  ذوي  الموهوبون  األطفال(.  2015دبابنة،   التعلم 
 استراتيجية المؤتمر الدولي الثاني للموهوبين والمتفوقين )نحووممارسات".   تحديات  ورعاية تدخل
 .206-188المبتكرين(. كلية التربية. جامعة االمارات العربية المتحدة.  لرعاية وطنية

تنمية اإلتجاه نحو  (.  2019الدخيل، نصر عبد الرحمن.) التعلم المستند إلى الدماغ في  فعالية 
.  والموهبة   اإلعاقة  لعلوم  العربية   المجلة.  اإلبداع لد  التالميذ ذوي صعوبات التعلم الموهوبين

 . 218-187(. 7واآلداا. ) والعلوم للتربية العربية المؤسسة
راوية.) الذات 2002الدسوقي،  ومفهوم  النفسي  التواف   من  بكل  وعالقته  األبوي  الحرمان   .)

. الهيئة المصرية العامة للكتاا. النفس  علم   لةمجواالكتئاا لد  طلبة الجامعة "دراسة مقارنة.  
10 (40  .)18-32 . 

والتعامل مع الناس في ضوء التربية وعلم اإلنسان    تطور شخصية(.  2004.)محسن،  الدلفي
 عمان. األردن. دار الفكر.  .واإلجتماع النفس
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 القاهرة. عالم الكتب. .علم نفس التعلم التعاوني(. 2005الديب، محمد مصطفى.)
  المجمع   أبوظبى..  الجيوسى  خليل:  ترجمة  الست.  التفكير  قبعات (.  2001إدوارد.)  ،نوبو   د 

 .الثقافى
ادوارد.) بونو.  جديدة.   (. 2005دي  أفكار  لخلق  الجانبي  التفكير  قوة  استخدام  الجاد  اإلبداع 

 . الرياض. المملكة العربية السعودية. مكتبة العبيكان. تعريب باسمة النوري 
القاهرة.    العمليات المعرفية للعاديين وغير العاديين )دراسة نظرية(.  (.2010رسالن، شاهين.)

 مكتبة األنجلو المصرية. 
برنامج تدريبي لتنمية الوعي الفونولوجي ومفهوم الذات لدى (.  2017رفاعي، محمد سليمان.) 

ية  كلرسالة ماجستير غير منشورة.    التالميذ من ذوي صعوبات تعلم القراءة بالمرحلة االبتدائية.
 البنات لألداا والعلوم والتربية. جامعة عين شمس. 

. عمان. األردن. دار المعارف  علم النفس المعرفي  (.2003الزغول، عماد و النصير، رافع.)
 .للنشر

سايح.) دراسة  2015زليخة،   " الدراسي  بالتحصيل  الضبط  ووجهة  الذات  تقدير  عالقة   .)
ثانوي".   أولى  سنة  تالميذ  على  اإلنسانية  م  رسالةميدانية  العلوم  كلية  منشورة.  غير  اجستير 

 والعلوم اإلجتماعية. جامعة أبي بكر بلقايد. الجزائر. 
 عالم الكتب. . القاهرة. التوجيه واإلرشاد النفسي. (2001).حامد عبد السالم ،زهران

.  دافعية اإلنجاز لد  العاديين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم(.  2014الزهراني، سعيد علي.) 
 .32-2(. 36. جامعة المنصورة. )كلية التربية النوعية. ة مجلة بحوث التربية النوعي 

 للجامعات. النشر القاهرة. دار. ون عقلياً ذوو صعوبات التعلموقالمتف(. 2002فتحي.) الزيات.
حسين.) حسن  المفكرة.(.  2002زيتون،  العقول  تنمية  في  رؤية  التفكير  عالم    تعليم  القاهرة. 

 الكتب.
 والتفكير اإلبداعية الكتابة في الجاد اإلبداع    إستراتيجيتي (. اثر 2016السلطاني، حمزة هاشم.)

العراق.    .دواة  مجلةاإلعدادية.   حلةمر ال لد  طالا  التأملي المقدسة.  الحسينية  (. 8)2العتبة 
179-210 . 

المفردات اللفظية األساسية لد  طالا ذوي صعوبات التعلم  (.  2015السليمان، نورة ابراهيم. )
الموهوبين وغير الموهوبين ببرامج صعوبات التعلم والطالا العاديين بالمرحلة اإلبتدائية بمدينة  
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جامعةالتربوية  لألبحاث  الدولية  المجلة  .ض الريا التربية.  كلية  المتحدة.   العربية  اإلمارات   . 
(38 .)36-67 . 

 .دار المسيرةعمان. األردن.   .سيكولوجية المراهقة(. 2007.)دةشريم، رغ
كطفان.) هادي  في  2005الشون،  متوسط  الثاني  الصف  تحصيل  في  مكارثي  أنموذج  أثر   .)

الفيزياء.   التربوية  مجلةمادة  والعلوم  اآلداب  في  القاديسية. القادسية  جامعة   .4(3  .)164-
177 . 

النومي( ومفهوم الذات والسلوك اإلنحرافي لدى )ا(. الالمعيارية  2003الشيخي، حسن علي.)
المنحرفين. نايف    المنحرفين وغير  اإلنسانية. جامعة  العلوم  كلية  منشورة.  غير  دكتوراه  رسالة 

 العربية للعلوم األمنية. 
 عمان. مكتبة المجتمع العربي.  .مفهوم الذات (. 2011صالح، محمود غازي.)

 للفئة المعتقلين وغير المعتقلين أبناء ندع الذات مفهوم (.  2000أسعد.) جهاد  صالح،
القدس.  جامعة .منشورة غير ماجستير رسالة .لحم بيت محافظة في ( سنة17-15العمرية )
 فلسطين. 

مجلة  (. مفهوم الذات وعالقته بمستو  الذكاء لد  أطفال الرياض.  2013سليمان. فريال خليل.)
 . 142-105(. 1)29. جامعة دمش 

عط عونية  دراسة  (.  2013) ا.صوالحة،  والعاديين"  التعلم  صعوبات  تالميذ  لد   الذات  مفهوم 
والنفسية  مجلة".  مقارنة التربوية  للدراسات  اإلسالمية  بغزة.  الجامعة  اإلسالمية  الجامعة   .
11 (2 .)219-258 . 

نتباه المباشر  أثر البرنامج التدريبي. أدوات التفكير واإل   .(2000).أسماء العبدالت   ضيف هللا, 
تفكير اإلبداعي كقدرة وسمات إبداعية لدى عينة من طالبات الصف األول الثاني في  العلى  

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة األردنية. األردن. .كاًل من الفرعين األدبي والعلمي
. عمان. األردن. دار وائل للنشر  مفهوم الذات بين النظرية والتطبي (.  2004الظاهر، قحطان.)

 والتوزيع. 
(. أثر استعمال نموذج مكارثي في اكتساا المفاهيم التاريخية لد   2010جل، منى خليفة.)عب

 .  664-634(.  43. العراق. )مجلة جامعة دياليطالبات الصف الثاني المتوسط. 
 الفرق. والعبات  العبي عند  الذات  (. تقدير2000الناصر.) عبد  والقدومي، عماد  الح ، عبد 

 . 65-39(. 19). . فلسطين. مجلة جامعة بيت لحمسطينيةفلال الجامعات  في الرياضية
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مفهوم الذات وأثر بعض المتغيرات الديموغرافية وعالقته  (.  2003عبد العلي، مهند عبد سليم.)
 بظاهرة االحتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية الحكومية في محافظتي جنين ونابلس. 

 العليا. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين. ات رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الدراس
الغفار،   السالمعبد  العادي.  (2004).عبد  غير  الطفل  سوريا.  دمش .  سيكولوجية  المطبعة . 

 التعاونية.
القادر، رباا عادل. ) بناء وتقنين مقياس مفهوم الذات للمراهقة الصماء.  2011عبد    مجلة (. 

 . 235-263(. 21. )وس. جامعة قناة السباإلسماعيلية  التربية كلية
 . القاهرة. دار الرشاد. األطفال الموهوبون ذوي اإلعاقات (. 2003عادل.) عبدهللا،

عبد  محمد  ربه،  عادات 2016الرؤف.)  عبد   دراسات  مجلة  الجانبى.  بالتفكير  المنبة  العقل  (. 
 . 574-519(. 77رابطة التربويين العرا. ) .النفس وعلم التربيةفي  عربية

بيو  ياسر  العلوم على (.  2010.)ميعبده،  تدريس  الجاد في  اإلبداع  استراتيجيات  استخدام  أثر 
واإل التعلم  وأساليب  مهاراته  اإلتنمية  المرحلة  تالميذ  لد   استخدامها  نحو  مجلة  .  بتدائيةتجاه 

 . 258-217(. 2)5كلية التربية. جامعة طيبة.  .جامعة طيبة للعلوم التربوية 
محمد.) تهاني  من  (.  2007عثمان،  عقلياً  المتفوقين  الطالا  لمساعدة  إرشادي  برنامج  فاعلية 

عشر لمركز اإلرشاد النفسي. جامعة    بع. المؤتمر الراذوي صعوبات التعلم في المرحلة الجامعية
 . 589-479(. 1عين شمس. )

 الموهوبين األطفال عينة من لدىاإلبداع    لتنمية  برنامج (. فعالية2011العربي، حميدة السيد.)
القراءة. ذوى  قناة    عسر  جامعة  باإلسماعيلية.  التربية  كلية  منشورة.  غير  ماجستير  رسالة 

 السويس.
 العلوم   تدريس  في  (4MAT)مكارثي    نموذجاستخدام    . فاعلية(2016عزام، محمود رمضان.)

. التعلم والتفكير لديهم  وتنمية أنما   العلمية  المفاهيم  إكسابهم  في  اإلعدادي  الثاني  الصف  لتالميذ 
 . 247-196(. 1) 29. كلية التربية. جامعة المنيا.  النفس مجلة البحث في التربية وعلم

ب   هويةل  تشكي عالقة  (.  2003.)عبير  ،عسيري  النفسي  األنا  والتوافق  الذات  مفهوم  من  كل 
رسالة ماجستير غير منشورة. كلية    .العام لدى عينة من طالبات المرحلة الثانويةاإلجتماعي  و 

 .السعودية التربية. جامعة أم القر .
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محمد.) عايدة  االقتصادي (.  2014العطا،  اإلجتماعي  بالمستوى  وعالقته  الذات  تقدير 
رسالة ماجستير    . ي لدى طالب المرحلة الثانوية بمدارس محلية جبل أولياءاسوالتحصيل الدر 

 غير منشورة. كلية الدراسات العليا. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. 
جاسم.) سعدي  المعاصرة(.  2007عطية،  وتوجهاته  مفهومه  التفكير  العراق.  تعليم  بغداد.   .

 المصطفى للطباعة. 
موقع الضبط لدى طلبة جامعة الموصل وعالقته بالقيم ومفهوم  .  (2002العكيدي، رنا كمال.)

 . رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية. جامعة الموصل.الذات
سامر.) محمود.  فواز.  النجاح  2006عقل،  جامعة  طلبة  لد   اإلنجليزية  اللغة  تعلم  أنما    .)

اإلنسانية  مجلةالوطنية.   للعلوم  الوطنية  النجاح  جاجامعة  فلسطين. مع.  الوطنية.  النجاح  ة 
20 (2 .)597-624 . 

انتصار.)  األحيائية  2016علوان،  المفاهيم  اكتساا  في  الفورمات  انموذج  استعمال  أثر   .)
الثاني المتوسط".   مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واستبقائها لد  طالبات الصف 

 . 414-395(. 29. جامعة بابل. ) واإلنسانية
 األردن. عمان. مكتبة المجتمع العربي. .مفهوم الذات (. 2005صالح الدين.)، العمرية

الذكاء االنفعالي وعالقته بالدافعية لإلنجاز وتقدير الذات لدى تالميذ (.  2018عمور، ربيحة.)
دراسيًا   والمتأخرين  المتفوقين  التالميذ  بين  مقارنة  دراسة  ثانوي"  الثالثة  تيزي    –السنة  والية 

نموذجاً  جامعة    ."وزو  االجتماعية.  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية  منشورة.  غير  دكتوراه  رسالة 
 مولود معمري. الجزائر.

(. أثر استخدام نموذج الفورمات على تحصيل طالبات    2013عياش، أمال و زهران، أمل.)  
نحوها واالتجاه  العلوم  مادة  في  األساسي  السادس  المفتوحة  الصف  القدس  جامعة  مجلة   .

 .182 –  159(. 4. جامعة القدس المفتوحة. فلسطين.)بحاث والدراسات التربوية والنفسيةألل
عليعيسى،   الممارسات .  (2014).علياء  لتنمية  مكارثي  نموذج  على  قائم  برنامج  فاعلية 

مجلة دراسات عربية    (.TIMSS)  التدريسية لمعلمي العلوم وأثرها في آداء تالميذهم الختبارات 
 . 38-1(. 4) 45. رابطة التربويين العرا. النفس لمفي التربية وع

فاعلية برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التنظيم الذاتي في  (.  2009عيسى، يسري أحمد.)
الرابع االبتدائي ذوي   الذات لد  عينة من تالميذ الصف  السمعي ومفهوم  الفهم  تنمية مهارات 

 . 110-1سعود.  الملك التربية. جامعة يةكل. التربوية البحوث مركز  مجلة.  صعوبات التعلم
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فعالية استخدام استراتيجية التعلم القائم على المشكلة في تنمية  (.  2015عيسى، يسري أحمد.)
السادس الصف  لد  طالا  التعلم  ذوي صعوبات  الموهوبين  التالميذ  لد   االبتكاري  . التفكير 

 . 222-163(. 87ي . )از . كلية التربية. جامعة الزقوتربوية نفسية دراسات مجلة
  ومفهوم الذات ودافعية العقالني والتفكير غير العقالني    التفكير(.  2009، غرم هللا.)الغامدي
رسالة دكتوراه غير منشورة.    .لدى عينة من المراهقين المتفوقين دراسيا والعاديين بجدةاإلنجاز  

 .السعودية كلية التربية. جامعة أم القر .
توظيف.  (2016غزال، روال شريف.)  )  نظام  أثر  في 4MATالفورمات    و   المفاهيم   تنمية  ( 

رسالة   .بغزة  االساسي   السابع  الصف  طالبات  لدى  العامة  العلوم  بمادة  العلمي  التفكير   مهارات
 ماجستير غير منشورة. كلية التربية. الجامعة اإلسالمية بغزة. فلسطين. 

محتوى كتاب العلوم للصف الثامن   مندراسة تحليلية للوحدة الثامنة  (.  2008فريحات، رائد.)
رسالة ماجستير غير منشورة.    .األساسي المقرر في فلسطين حسب معايير نموذج الفورمات

 كلية فلسطين التقنية للبنات. فلسطين. 
أحمد.) فوزية  مهارات    (.2018الفقي،  لتنمية  الجاد  اإلبداع  نظرية  إلى  مستند  مقترح  برنامج 

لعلوم وتأثيره على تحقيق االنخراط في التعلم وتنمية مهارات  ا  التدريس االبداعي لدى معلمي
بليبيا.   االعدادية  المرحلة  تالميذ  التربية. جامعة  التفكيرلدى  كلية  منشورة.  دكتوراه غير  رسالة 

 عين شمس. 
"فعالية نظام فورمات في التحصيل الدراسي والتفكير االبتكاري لطالبات  (.  2009فلبمان، ندي.)
رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية.    .ثانوي بمكة في مادة اللغة اإلنجليزيةالالصف الثاني  

 جامعة ام القري. السعودية. 
 غير رسالة ماجستير .االبتدائية المرحلة لتالميذ الذات مفهوم بناء(.  2012.)ساهرة ،الفياض 
 .بغداد  جامعة  التربية. كلية .منشورة
  .دار المسيرة .عمان .لتعلم والتعليم المعرفيةا استراتيجيات  .(2013)يوسف. قطامي،
التدريس(.  2006محمد.) وجمل، يونس وناصر، فخرالدين القال، عصر العامة طرائ    في 

 .الكتاا الجامعي دار المعلومات. العين.
 . عمان. األردن. مكتبة جرير للنشر والتوزيع. تطوير الذات (. 2011قنطاني، محمد حسين.)
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األردن.   عملية.  وتطبيقات   تدريبات :  الجانبى   التفكير(.  2013حميد.)  د احالو   عبد   الكبيسى.
 .التفكير لتعليم ديبونو مركز

عامر.)  تقدير  (.  2017لزهر،  على  والرياضية  البدنية  التربية  استاذ  شخصية  سمات  تأثير 
قسنطينة".  والية  ثانويات  ببعض  ميدانية  دراسة  الثانوي"  التعليم  تالميذ  لدى  البدنية    الذات 

سالة ماجستير غير منشورة. معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. جامعة العربي  ر 
 بن مهيدي أم البواقي. الجزائر

أثر2008عباس.) الماضي،  الثاني الصف تحصيل طالا  في مكارثي أنموذج استعمال (. 
  –  1393ص   ص  (.  15)4. العراق.  مجلة جامعة بابل العلوم.   مادة في المعلمين إعداد  معهد 

1406. 
 . عمان. دائرة المكتبة الوطنية. علم النفس اإلجتماعي(. 2003المحاميد. شاكر.)

 . القاهرة. داراإلرتقاء اإلنساني في ضوء علم النفس اإليجابي(.  2009محمد.) مخيمر، عماد 
 .الحديث  الكتاا 

اسماعيل.) ايمان   النشط لمالتع استراتيجيات بعض على قائم برنامج(.  2018المغازي، 
لدى مفهوم لتحسين الرياضيات   تعلم صعوبات ذوى  من اإلبتدائية المرحلة تالميذ الذات 

رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية البنات لألداا والعلوم والتربية. جامعة عين    )الديسكالكوليا(. 
 شمس.

ليلى.) الذات(.  2017مقدم،  لتقدير  كوبر سميث  رائز  لتكييف  ماجستي  .محاولة  غير  ر  رسالة 
 منشورة. كلية العلوم اإلنساسنية واالجتماعية. جامعة محمد بوضياف. الجزائر. 

 .العرربية النهضة . بيروت. دارعلم النفس المعرفي(.  2004المليجي. حلمي.)
. (. اإلبداع الجاد لد  طلبة الجامعة 2017الموسوي، عبد العزيز حيدر. األكرع. زينب صالح. )

 . 474-447(.  27)1. جامعة واسط. ات والعلوم اإلجتماعيةنيمجلة الرك للفلسفة واللسا
 واالنفعالي اإلجتماعي    والسلوك الذات مفهوم  في الفروق (.  2006هللا.) المياح، سلطان عبد 

العربية   بالمملكة االبتدائية المرحلة تالميذ من والعاديين األكاديمية التعلم  ذوي صعوبات لدى
 البحرين.  مملكة العربي. الخليج جامعة . كلية التربية.رةماجستير غير منشو  رسالة السعودية.
مكارثي    (.2012)السالم.  عبد   الناجي، نموذج  وفق  الحياتية  المهارات  لتنمية  مقترح  برنامج 

السعودية العربية  المملكة  في  الثانوية  المرحلة  الرياض:  لطالب  مدينة  في  تطبيقية   .دراسة 
 . الجتماعية. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةا . كلية العلومغير منشورة  رسالة دكتوراه 
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(. فعالية برنامج تدريبي قائم على الذكاءات المتعددة لتنمية مفهوم الذات 2010نبهان، بديعة.)
-115(.  27. جامعة عين شمس. )مجلة اإلرشاد النفسيلد  األطفال ذوي صعوبات التعلم.  

196 . 
محمد.) اإل(.  2018النوبي،  القدرات  والثقة  بقصور  األكاديمي  الذات  لمفهوم  كمؤشر  داعية 

.  بالنفس لد  التالميذ الموهوبين ذوي صعوبات التعلم المصريين والسعوديين: دراسة عبر ثقافية 
  والتنمية   العلمي  للبحث   العربية  المؤسسة  .جتماعيةنسانية واإلالمجلة الدولية لآلداب والعلوم اإل 

 . 207-152(. 4البشرية. )
  الجاداإلبداع    نظريةإلى    مستند   تعلمي  -تعليمي    برنامج  أثر(.  2004)بكر.  محمد   ،نوفل
. سرى يذوي السيطرة الدماغية إل من  الجامعة  طلبة  من  عينة  لدى تنمية الدافعية العقلية في

 رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الدراسات العليا. جامعة عمان العربية. 
بكر  ،نوفل وتطبيقات.اإلبداع    .( 2014).محمد  مفاهيم  للنشر    الجاد"  بون  دي  رمكز  األرن. 

 والتوزيع. 
مج في استراتيجيات اإلبداع الجاد نااثر بر (.  2009نوفل، محمد بكر. الحصان. أماني محمد. )

طالبات   لد   التفكير  مهارات  تنمية  مقرر  في  الدراسي  والتحصيل  المتوازي  التفكير  تنمية  في 
والنفسية. جامعة الملك   التربوية  للعلوم  السعودية  . الجمعيةرسالة التربية وعلم النفس.  الجامعة
 . 76-47(. 33سعود. )

الهرمسي.) أمينة  صعوبات (.  2015الهاجري،  ذوي  من  الموهوبين  عن  للكشف  مقياس  بناء 
بمملك األبتدائية  المرحلة  في  األولى  الحلقة  تالميذ  من  التربوية  .  البحرينة  التعلم  العلوم  مجلة 

 . 42-13(. 1)16. مركز النشر العلمي. جامعة البحرين. والنفسية
(. أثر استخدام أنموذج مكارثي في تنمية التفكير  2016و امبوسعيدي، عبد هللا.) انالهدايبة، ايم

األساسي.   السادس  الصف  طالبات  لد   العلوم  وتحصيل  العلوم  التأملي  في  األردنية  المجلة 
 . 15-1(. 1) 12. الجامعة األردنية. التربوية
االبتكاري  التفكير تنمية في اللعبإلى    مستند  تدريبي برنامج فاعلية(.  2005نهاد.) الهذيلي،

 رسالة ماجستير  .اردنية عينة في المدرسة قبل ما مرحلة في سمعيا المعاقين االطفال لدى
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Using 4MAT Model by McCarthy in Developing the Serious 

Creativity and Its Effect of Self Concept of the Gifted Prep Stage 

Pupils With Difficulties in learning mathematics 

By: Ahmed Bahnasway * 

Abstract :The current research sought to identify effect of using 

4MAT model by McCarthy on developing the serious creativity and its 

effect on the self-concept of the gifted prep stage pupils with learning 

difficulities. The basic research sample was comprised of (88) gifted 

pupils with learning difficultiess in Mathematics in the prep stage in 

Beni –Suef educational district. The research instruments were 

comprised of a diagnostic test of learning difficulties in mathematics 

(prepared by Al-Nagar Hosni, 2011), Creative Thinking Test by 

Abraham(Arabized and standardized by Habib, 2001),  Raven's 

Progressive Matrices Test(Arabized and standardized by Abo Hatab et 

al.,1997), Renzulli Rating Scale of the Superiors' Behavioral 

Characteristics(Arabized by Nour, Abd Rahman, 2004), Rapid 

Neurology Survey Test (Arabized by Kamel, Abd Elwahab, 2001), 

Serious Creativity Scale(prepared by the researcher), Self –Concept 

Scale of the Gifted with Learning difficulties(prepared by the 

researcher), 4MAT Model by McCarthy based training program 

(prepared by the researcher). The research concluded that there were 

statistically significant differences between mean scores of the 

experimental and control groups on the serious creativity scale in the 

post measurement in favor of the experimental group, there were 

statistically significant differences between mean scores of the 

experimental group members on the serious creativity scale in the pre 

and post measurements in favor of the post measurement, and the 

effect size of 4MAT Model on the serious creativity was large, there 

was no a statistically significant difference between mean scores of the 

experimental group on the serious creativity scale in the post and 

follow up measurements; there were statistically significant differences 

between mean scores of the experimental and control groups on the 

self - concept scale in the post measurement in favor of the 

experimental group, there were statistically significant differences 

between mean scores of the experimental group members on the self - 

concept scale in the pre and post measurements in favor of the post 
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measurement, and the effect size of 4MAT Model on the self - concept 

was large, there was no a statistically significant difference between 

mean scores of the experimental group on the self - concept scale in 

the post and follow up measurements. 

Keywords: 4MAT Model by McCarthy, Serious Creativity, Self –

Concept, Prep Stage Gifted Pupils, Learning Difficulties.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


