
رئيس الـمؤمتر 
رمضانحسني / األستاذ 

مقرر الـمؤمتر 
عبري فؤاد عجمي/ الدكتورة 

م2021سبتمرب 11السبت  
هـ1443صفر  4الـموافق 

التعليم لضمان جودة الدويل السادس العربي الـمؤمتر 
الـموهبة واإلبداعبعنوان

يف إدارة وتطوير العملية التعليمية
بتوقيت القاهرة مساء 4فعاليات الـمؤمتر الساعة تبدأ 

مساء بتوقيت السعودية5الساعة 

هـ1443صفر 4الموافق  -م   2021سبتمبر 11أجندة المؤتمر بتاريخ 

المحاضر العنوان ةبتوقيت السعودي

حسين رمضان/ األستاذ  افتتاح الـمؤتمر والقاء كلمة الترحيب 5:10م إلى 5:00من 

عبير فؤاد عجمي/ د  الذكاء العاطفي: محاضرة بعنوان  6:00إلى 5:10من 

آمنه مالح عطيه / أ 

العنزي
في التفاعل الصفي وتعزيز إنتاج keynoteتوظيف تطبيق 

طالبات الصف الثالث ثانوي لمقرر الرياضيات
6:30إلى 6:00من 

بريك للصاله 6:45إلى 6:30من 

أميرة سعد الوهابي/ أ 
العمل التطوعي في تنمية المهارات الشخصية

لطالب المرحلة الثانوية
7:15إلى 6:45من 

منى عبده الشاقي/ د  اإلبداع اللغوي 7:45إلى 7:15من 

بريك للصاله 8:00إلى 7:45من 

خلود غرزان/ األستاذة 
دافعية المتعلمين والتعلم عن بعد

8:30إلى 8:00من 

حصه إبراهيم/ األستاذة 

مساعد التمامي
والتعليم الـمقلوب بالتعلم عن    Class Kickفاعلية برنامج 

ثانيةبعد واكتساب الـمفاهيم العلمية لطلبة الـمرحلة الـمتوسطة ال
9:00إلى 8:30من 

يروان السبيع/ الباحثة  وتأثيراته اإليجابية على كوكب األرض« 19كوفيد » 9:30إلى 9:00من 

وسمية فهاد/ أ  ARبرامج الواقع الـمعزز   9:45إلى 9:30من 

عبير فؤاد عجمي/ د  ختام للـمؤتمر ونقاش مفتوح 10:00إلى 9:45من 
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ا يف
ً
القاعة اإللكرتونيةبنرحب حبضراتكم مجيع

للتدريب واالستشاراتي ـمالذهبي العالللبورد 

ويشرفنا حضوركم

لضمان جودة التعليمالسادس الدويل العربي ؤمتر ـملل

(الـموهبة واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليمية)بعنوان 
3
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صريةـماحلكومية الًا من اهليئات يقانونمسجل

معتمدين من جامعة عني مشسالذهبي العالـمي مجيع القائمني على البورد 
ومن العديد من االعتمادات الدولية من أمريكا وبريطانيا وكندا

يـمالذهبي العالالبورد عن إليكم نبذة 
تدريبيةتدريب وتعليم ومؤمترات علمية واستشاراتمركز

134291سجل جتاري رقم -1

يلمسجل يف وزارة االستثمار والتعاون الدو-2

احلرة لالستثمار والـمناطق مسجل يف اهليئة العامة -3

ترخيص تدريب وإعداد موارد 
بيةبشرية واالستشارات التدري

395-958-645



5

لربامج متخصصون يف تنفيذ و تنظيم الربامج التدريبية يف كافة ا❑
الرتبوي واإلرشاد األسري وبرامج العلومدرس ـموإعداد الالرتبوية 

اإلنسانية و التنمية البشرية

,  دربنيـموتدريب ال, والقيادة اإلدارية, وكذلك جمال إدارة األعمال❑
, البشريةوارد ـموال

اخل.., والعالقات العامة وريادة األعمال, والتسويق وخدمة العمالءبيعات ـموال
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متدرب10000إىل2021سبتمربيفاالن حىتوصلنا❑
يـمالذهبي العالمن البورد قدمة ـمالتدريبية اليف خمتلف الدورات 

ويوجد توثيق بذلك على موقع التحقق من شهادات البورد الذهبي
www.golden-board.com/crt

مدرب حمرتف يف خمتلف الدول العربية500من لدينا أكثر ❑
وحتت إشرافنا ي ـمالذهبي العاليدربوا برعاية البورد 

من برامج وحقائب لضمان جودة التدريب

http://www.golden-board.com/crt


لضمان جودة التعليمالسادس العربي الدويل ومن هنا جاء مؤمترنا

(الـموهبة واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليمية)بعنوان 

يميةواالن نبدأ فاعليات الـمؤمتر مبحاضرة بعنوان الذكاء العاطفي واإلبداع يف العملية التعل
االسري والتربوي لالستشاري

ومحاضر بجامعة عين شمس–الدولي المعتمد والمدرب

عبير فؤاد عجمي.الدكتورة
7

تعلم بشكل مستمرالاإلنسان يف حاجة إىل ترقية فكره و
بشريوجيب أن نطور التعليم بشكل مستمر حىت يتطور العقل ال

الية والـمستقبليةويستطيع مواكبة التغريات احل
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات

للعرض في الـمؤتمر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم 

الـموهبة واإلبداع في إدارة وتطوير العملية التعليمية:بعنوان 

هـ1443صفر  4م  الـموافق 2021سبتمرب 11

الذكاء العاطفي 

واالبداع في العملية التعليمية

عبير فؤاد عجمي.د

اسري وتربوي استشاري
محاضر بجامعة عين شمس –دولي معتمد مدرب



ظاهرة سرب الطيور





مفهوم الذكاء العاطفي

يحة القدرة على التعامل مع االنفعاالت والعواطف بطريقة صح

من أول مرة وكل مرة، يتعامل فيها مع االخرين من أجل 

" .تحقيق جودة  العمل والحياة، والتأثير في االخرين

...!إجعل عواطفك وانفعاالتك تحقق مكاسب لك 



مفهوم الذكاء العاطفي

• الذكاء العاطفي هو عبارة عن المقدرة على فرز العواطف الشخصيّة، وكيفيّة 

استخدامها بشكل أفضل، كما يُعرفه كولمان بأنّه المقدرة على معرفة الشخص 

لمشاعره الشخصية وشعور اآلخرين أيضاً، لتحفيز النفس، وإدارة العواطف 

.بطريقة سليمة ومناسبة في العالقات مع اآلخرين



في جامعة ييل -اصحاب نظرية الذكاء العاطفي 
في، مارك براكيت ، بيتر سالو. وجامعة نيو هامبشاير

"  كجا"الرئيس الثالث والعشرين لجامعة ييل، وجون 
نظرية ماير، أستاذ علم النفس بجامعة نيو هامبشاير، ال

.1990في عام 

روبن ستيرن، المديرة المساعدة لمركز ييل للذكاء
العاطفي، إن عملهم أظهر كيف كان للعواطف تأثيراً 

.ملحوظاً على تفكير الفرد وسلوكه

نشأت نظرية الذكاء العاطفي 



1995اصدر الكتاب 



هل أنت ذكي عاطفياً؟

درة الذكاء العاطفي الذي يمنحنا الق
على قراءة مشاعرنا بفهم وعمق 

كما. وكذلك قراءة مشاعر اآلخرين
ف يسمح لنا بفهم وتمييز العواط

وكذلك التعبير عنها وتنظيمها،
وفقاً لما ذكره مارك براكيت من 

.جامعة ييل األمريكية



صفات الذكي عاطفياً 

إذا كان أكثر والء والتزاماً للمنظمة التي يعمل فيها،اذكي عاطفيا يكون 

أكثر سعادة في عمله، وقادر على إدخال السعادة والبهجة بين موظفيه 

ات راراتخاذ القوتحمل المسؤولية ذو أداء أفضل في العمل، ولديه القدرة على

السليمة



ستخدام وهو عبارة عن كيفية ا. الذكاء العاطفي هو أن تتسم بالذكاء تجاه مشاعرك"•
."عواطفك لتوجيه تفكيرك، واستخدام تفكيرك لتوجيه عواطفك

!كيف نكتسب مهارة الذكاء العاطفي ؟



إذا أعطيت ابنك مسكة فسوف يأكل يوما ، وإذا علمته ) 

مثل صيني . (صيد السمك فسوف يأكل طيلة حياته

حكمة اليوم



مكونات الذكاء العاطفي الخمسة 

.(تعرف على عواطفك وانفعاالتك)الوعي بالذات 

بحكمة وترويإدارة انفعاالتك العاطفية

ألداء واظهار مشاعر القدرة على تحفيز الذات)التحفيز  
.(ايجابية

اطف القدرة على التعرف وفهم عو) العاطفي التعاطف العقلي
.(اآلخرين

.(إدارة انفعاالت اآلخرين)المهارات االجتماعية 



الذكاء العاطفي مهم لوظيفة المعلم

وأكثر األشخاص الذين لديهم المزيد من الذكاء العاطفي، أكثر صحة،: "وقال براكيت

."سعادة، وأكثر فاعلية

؟لمــــــــــــــــــاذا

فك وهو عبارة عن كيفية استخدام عواط. الذكاء العاطفي هو أن تتسم بالذكاء تجاه مشاعرك"
."لتوجيه تفكيرك، واستخدام تفكيرك لتوجيه عواطفك



الذكاء العاطفي مهم في وظيفة المعلم

لسريرة الذكاء العاطفي أداة ومؤشر لنجاح المعلم، الوظيفي أكثرر بكثيرر مرن ا

.الذاتية المثيرة لإلعجاب، أو الشهادات العلمية والدورات التدريبية 

ب قررد يررتم توظيفنررا بسررب: "وتقررول سررارة كانرراداي، وهرري متحدثررة ومؤلفررة

." اطفيمواهب تقنية، لكننرا غالبراً مرا يرتم طردنرا ألننرا نفتقرر إلرى الرذكاء العر

وا األفرراد الرذين لرديهم خبررة، او مهرارة أقرل، يمكرن أن يكونر"وتضيف برأن 

."ناجحين، إذا اكتسبوا مستوى أعلى من الذكاء العاطفي



أهميّة الذكاء العاطفي في التعليم

لتطوير ال بّد للمدارس من أن تتبنى مفهوم الذكاء العاطفي
الي القدرات العاطفية لدى الطالب والتي قد تكون مهملة

و في سبب من االسباب سواء في البيت، عائلة الطفل، ا
كل المراحل المدرسيّة  االولى، فبسبب ذلك تظهر مشا

ب، العنف، والسلبيّة، والالمباالة، والشغب، والتخري
واإلدمان، وانخفاض الثقة بالنفس، وانخفاض الرادع
ناس الديني أو الضميري، ألّن الذكاء الذي يعرفه عامة ال
اجات ال يغطي مساحات القدرات العاطفية التي تفسر الح

خصي أو األساسية لنفس اإلنسان، حيث يبقى االجتهاد الش
كاء دور األسرة هو المفعّل الرئيسي لتطوير قدرات الذ

العاطفي



أهميّة الذكاء العاطفي في العملية التربوية 

• معرفة ما يجعل الطالب يشعر بأنّه بحالة ممتازة، 
يّة ومعرفة ما يجعله يشعر بأنّه بحالة سيئة، وكيف
. تحويل الحالة السيئة إلى حالة جيدة وممتازة

• امتالك الوعي العاطفي، والمشاعر، والمهارات 
المساعدة على  جعل الطالب متفوق، ويبقي في 
حالة من النشاط طول بقاءه في الفصل، ويجعله 
بحالة إيجابيّة، حتى اثناء االختبارات واالنشطة 
الطالبية والتي تزيد السعادة والرفاهيّة إلى الحد
األقصى على مدى طويل



صفات المعلم  صاحب الذكاء 

العاطفي  

الوعي 
والتنظيم 

.الذاتي

صادق 
ل ومتفائ

وملتزم
.

الوعي 
االجتماعي 

صاحب و
المهارات 
.االجتماعية

يام يتمهل قبل الق
بأي فعل أو 
.اتخاذ أي قرار

يحل المشكلة 
كل مرة بافكار
.وحلول مبتكرة



ل أيمن يتمتع بالذكاء العاطفي  يستطيع ح

مشكلة بشكل علمي وعملي معا مع الطالب



هل انت معلم  ذو ذكاء عاطفي عالي

المعلمون  الذين لديهم ذكاء عاطفي شديد 

الب، مع الطالب بسالسة ويكسبوا الطيتعاملوا

يال ينكرون النقد، أو اللوم من الطالب او ولو

النقد يفكرون في كيفية االستفادة مناالمر، و

.لتحسين أنفسهم

ي، لذا، عندما يُوجه إليك بعض النقد السلب

حاول أن تبقي عواطفك تحت السيطرة، 

.لوحاول أن تستفيد منه لتصبح معلم أفض



هل يمكنني تحسين الذكاء العاطفي لدي الطالب ؟

• ذمناألطفالتعليميجبإنهستيرنوتقول

عواطفهم،علىالتعرفكيفيةالصغر

وتمييزهاالعواطف،تلكتعنيهماوفهم

.أنفسهمعنللتعبيربدقة

• ً تعيتلقوالمالذينللبالغينوبالنسبة ليما

سيتطلبالعاطفي،الذكاءبشأنجيداً 

.الشاقالعملبعضالتحسين

•



الحديث مع النفس واالخرين بذكاء عاطفي ؟

• الطريقة التي نتحدث بها مع الطالب قد تؤثر بشكل كبير على"وتقول ستيرن إن 

.عواطفهم وصحتهم وطريقة كالمهم مع انفسهم ومع االخرين

• يجعل الطالب يتحدث مع زميل اخر، أو ". إذا كان هذا الحديث عن النفس إيجابي
. اسرته، او اصحابه، بالطريقة التي غالباً ما يتحدث بها المعلم معه



الذكاء العاطفي للمعلم و دوره في تعليم األطفال

• ال »: ، وقيل«كل تعلم له أساس عاطفي»: يقول الفيلسوف الشهير أفالطون

.«يوجد تفكير بدون عاطفة نقية، كما ال توجد عاطفة بدون تفكير سليم

فقر 
عاطفي العنف

والسلبية 
والعناد والشغب

والتخريب 
والالمباالة 

ة قلة الثق
بالنفس

قلة الرادع
الداخلي 

(.الضمير)

عدم االهتمام بتطوير قدرات الطالب العاطفية يمكن أن يؤدي إلى 



(Empathy)التعاطف 



(Empathy)التعاطف 



• ويعتبر من الطرق التي تساعد أيضا في إحراز تقدم على صعيد الذكاء العاطفي، 

ويكون ذلك بمحاولة فهم مشاعر اآلخرين ووضع النفس مكانهم، لرؤية المشكلة 

من الزاوية التي يرونها، ما يساعد الشخص في التعرف على اآلالم التي قد 

تسبب بها لآلخرين نتيجة سلوكه وتصرفاته، ويمكنه من تجنب تكرارها في 
.المستقبل

فكاره، وهذا فالذكي عاطفياً، ال يرفض األفكار تلقائياً لمجرد أنها مختلفة مع أ

يجعله مطلوباً حينما توجد مشكلة، أو لمجرد الحاجة إلى أذن مستمعة 

ناس لن تجده يتحدث طوال اليوم، ولكن لديه القدرة على مساعدة ال. متعاطفة
.على ضبط األمور بسرعة

(Empathy)التعاطف 



المكعبات التركيبية



المكعبات التركيبية

رك وقد تم تطبيقه كبرنامج تعليمي في أربعة مناطق مدرسية في مدينة نيويو

و % 71قد الحظوا انخفاض العنف الجسدي في صفوف االطفال بمعدل المعلمينأن

بعد تطبيق % 66انخفاض حوادث اإلزعاج اللفظي و التنمر واإلهانات بمعدل 

.البرنامج 

كما أظهر تقرير آخر أنه في مدارس أطلنطا التي تبنت المشروع انخفض عنف 

و الطالب و ارتفع مستوى احترام الذات و قل عدد الطالب الذين يتركون المدرسة أ

يفصلون منها، وأظهرت أن الطالب أكثر قدرة على تقبل الفوارق بين زمالئهم 

.الطالب



المكعبات التركيبية

• تفيد االطفال في تحويل االداب واالخالقيات الي صور مجسمة، : المكعبات التركيبية
تمكنه من القدرة على التعبير بشكل مالئم عن المشاعر والتعبير عنها بشكل متوازن ،

وعندما يصبح الطفل أكثر انسجاما مع مشاعره عن طريق التعلم االجتماعي العاطفي 
.فهو يقترب أيضاً من مشاعر اآلخرين 



وسائل تطوير الذكاء العاطفي 

هانرة التري قرد يكرون بسربب اإل), أسأل نفسك ما الذي أدى بالتحديد إلى تولد الشرعور السرلبي
و وجهها لك الطالب، او القائد التربوي  أو حينما طلب منك عمل زائد علرى عملرك األصرلي أ

.(ولي امر يشهر إشاعات عليك

؟ مررا هرري أسرروأ النتررائج الترري يمكررن أن تترتررب علررى الموقررف الررذي تسرربب فرري هررذا الشررعور
.وحاول أن تتخيل أسوأ ما يمكن حدوثه

مرن الرذي سرتلجأ إليره )كيف سأتعامل مع وطأة الموقف في حالرة حردوث هرذا األمرر األسروأ ؟
عور بفقدان ليمدك بالدعم العاطفي؟ كيف ستتعامل مع الضيق الذي ستشعر به وكذلك مع الش

(.زمام األمور؟



وسائل تطوير الذكاء العاطفي 

تضع قائمة بالبدائل للحل وهل البدائل دي متاحة وممكنة ؟

ما الذي يمكنني فعله اآلن ألزيد من فرص حدوث نتيجة ما إيجابية؟

اآلن لم يعد هناك مبرر لك لتضيع الوقت في القلق 

األمرر أصبحت لديك فرصة لتركيز جهدك علرى إيجراد اسرتراتيجية وقائيرة مرن أجرل منرع هرذا
.من الحدوث



وسائل تطوير الذكاء العاطفي 

.ةبسرعة كبير” مشاعرك ” التحكم أو تعبر عن 

باالحداث اربط  المشاعر  باألفكار

" .استفتي قلبك وان افتوك"

اً إذا كنت ال تعرف ما الذي تشعر به، اسأل شخص
موثوق فيه آخر



ة الحصاد  نتيج

تمتعك بالذكاء

العاطفي 

فن 
االعتذار

التسامح

النقد 

البنّاء

مساعدة 
االخرين

ى السيطرة عل

األفكار

التعرف على العواطف الذاتية

ور واستعمالها بشكل مناسب، تط

د وتنمي الذكاء العاطفي وتساع

ك على الشعور باآلخرين من حول

زيد ويحسن العالقات باآلخرين وي

فة من فرص النجاح في الحياة بص

عامة والمجال التربوي 
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
للعرض يف الـمؤمتر العربي الدويل السادس لضمان جودة التعليم 

الـموهبة واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليمية:بعنوان 

األستاذةإعداد
يالعن  زعطيهمالحآمنه

هـ1443صفر  4م  الـموافق 2021سبتمرب 11

بعنوانورقة عمل  
التفاعل الصفييف keynoteتوظيف تطبيق 

وتعزيز إنتاج طالبات الصف الثالث ثانوي ملقرر الرياضيات
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المقدمة

رمنالتعليممجال رالمجاالترأكث   
رووقتنا،كورونارجائحةبعدوخاصةالحديثةبالتقنياتتأثرتالت  ءالحال  رمل  حيث،ثةالحديالتقنيةاألجهزةمنبالكثث 

ر رتتمث   رالتطبيقاتمنبالكثث   
اضيةبالحصةوالمعلمالطلبةتفاعلوزيادةالتعليملتعزيزاستخدامهاالممكنمنالت  رالصالتفاعلوألن،االفث   

مهمدورلهف 
ر  
سلوكهمأنماطوتحسي  رالمتعلمي  رإنجازف  ( ر  

رالمعرف   
والمهاريوالوجدان  ) .

رالتقدمإنوالشك رأثرلهالتكنولوج   رالتعليمعلكبث   
ون  رساهمفقد،اإللكث   

خداماستأنكماالبعيدة،المسافاتواختصار،الجغرافيةالفجوةسدف 
رساهمتالحديثةالتقنيات  

رالفصلداخلداخلكانلوكما،واالطمئنانباالستقرارالشعورالمتعلممنحف  رالتعلمأنعنناهيك،الدراس   
ون  وفرياإللكث 

امجأنواعمنالتكنولوجيةالوسائلجميعاستخداممع،منهاواالستفادة،الموادمشاركةعلالمقدرةللمتعلم مثلوالتطبيقاتالث  الفيديومقاطع :
ائحوعروض وملفاتالشر
هاوالصور وغث 

البحثفكرة :

Keynote ريقومهوتطبيق وحاتالعروضإنشاءالمعلمي  رعليسهلأنهحيثالمهماتمنبالكثث  ةسهلةبطريقةالتقديميةوالشر لبفضوهذاوممث  
اتأدواتمنالتطبيقمايمتلكه رولكنوبسيطةسهلةوتأثث   

رالوقتنفسف  امجمنيعتث  رذاتالتقديميةالث  العال  رالتأثث   
،الدراسيةالعروضتقديمف 

ملفاتانهاعلللطالبوتصديرهابالمعلمالخاصةالملفاتمشاركةخاصيةبفضلوهذاعليهاالستذكارللطالبيتيحفالتطبيق pdf
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المقدمة

حسهلةووسيلةكطريقةتقديمهخاللمنالمعلمقبلمنالتطبيقاستخدامويمكن رسللدالطالبواستيعابتفاعلليضمنالتفاعليةللدروسللشر

روالروتينيةالمعتادةالطرقإلاللجوءدونسهولةبكل  
حف  الدروسشر .

راستخدامهويمكن
 
ركتابايضا  

ون  يلإلكث  ركتابشكلإلوتحويلهاالذكيةالهواتفعلالمذكراتإرسالأوالدراسيةالمناهجلتث    
ون  إلكث  .

ر،التطبيقباستخدامالطالبيقومأنويمكن  
وعهتقديمف  مثليعملالتطلبقأنحيث،اآلخرينزمالئهأمامتقديمهالمرادالبحثأومشر

Power point  روسهلاالستعمالسهلولكنه  
رإضافتهاإلالطالبيحتاجهاقدتعديالتأيإضافةف   

وعف  بهالخاصالمشر فرصةبإتاحةيقوم .

ةالتقديميالعروضمايجعلوهوالدرسوافكاراهدافلتوضيحالفيديوهاتوانتاجوالصورالبيانيةوالرسومالتوضيحيةالرسوماتبإضافةللمعلمي  ر ةوممث  

ربالنسبةالوضوح،الفهموسهلة حيستطيعالمعلمويجعلوالروتينيةالتقليديةالطرقعنالطالبال  اتمنأنكماويشبساطةبكلالشر رتطبيقالممث  
 
أيضا

رذاتوالفيديوهاتالصورإضافة رالتأثث   
ةعاليةجودةوذاتمختلفطابعوذاتالسينمان  رغايةوبطرقممث    

يقةالطررهذهمنالغايةوالبساطةالسهولةف 

رالدرسالالطالبانتباهجذبعلالعمل رالمحتوىعرضاثناءوالروتي  ربالمللالشعورعنوالبعدالتعليم  حطريقةوبسببالتعليم  رهالممث  رالشر  
الت 

نامجيقدمها رللطالبالث  حأثريبف  رالشر  
 
ر،التعليميةالعمليةوهومايفيدالطالبعقلف طريقعنفالملمشاركةيمكنهالمعلمانحيثوالجهدالوقتتوفث 

يد رالث   
ون  االلكث 
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العملورقةمشكلة

رالطالباتمهاراتمستوىانخفاض  
 
رالتقديميةالعروضمعالتعاملف  

رالتفاعلمستوىوتدن  رلديهناالجتماع   
 
بعدعنالتعليمف .

:البحثمشكلة

البحثمنالهدف :

البحثمنالهدف التطبيقتقنيةمعالتعليمدمج : : رفهو رالرائعةالوسائلمنيعتث   
 
رالحديثالتعليمف  

رتقوموالت  ربتوفث  لوقتامنالكثث 
رللمعلموالجهد  

 
حف رمحتوىوإنشاءشر كوقلةالتشتتنسبةتقليلعلوالعملإبداعيةوبطريقةسهولةبكلناجحتعليم  رالث  بي  رث  

رالطالب  
 
التعليميةالدروسعرضاثناءف .

ربذلدونومرونةسهولةوبكلإبداعيةبطريقةأفكارهكلإخراجعلالمتعلممساعدةهوالتطبيقمنالهدفأنكما أوالجدمنالكثث 
.التعقيدات ر

 
رالتقليديةالطرقعنالبعدعلالعملأيضا  

 
يليقومأنللمعلميمكنحيثالتعليمف رالمنهجبتث   والكتبوالمذكراتالمدرس 

ونيةاألجهزةعل اإللكث 
التاليةاالسئلةعلاإلجابةخاللمنوذلك : 

١- تطبيقاستخدامماأثر key note ر  
 
ثانويالثالثالصفلطالباتالرياضياتلمقررالرياضيةالمفاهيمبعضإكتسابف .

٢- تطبيقاستخدامماثر key note ر  
 
رالتفاعلتنميةف ثانويالثالثالصفطالباتلدىاإلجتماع  .

٣- تطبيقاستخدامماثر key note اضيةللحصةوالتشويقالمتعةإضفاء ثانويالثالثالصفطالباتلدىالرياضياتللمقرراإلفث  .
٤- رمحتوىإعداد تطبيقتقنياتاستخدامعلتعتمدالرياضيةللمفاهيمتعليم  key note 
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العملورقةأهداف

منالبحثمجموعةتكونت (٥٤) رثانويالثالثالصفطالباتمنطالبة رعلم   
 
هالثانويةمدرسةف ةخاللبعرعرالعاشر سببببعدعنالتعليمفث 

٢٠٢٠لعامكوروناجائحة - رعلتوزيعهنتم،الطالباتعلالبحثتطبيقتم،م٢٠٢١  
،والضابطةالتجريبيةالبحثمجموعت 

التجريبيةللمجموعةطالبة (٢٧) ( رثانويالثالثالصفطالبات ١علم  ) (٢٧)و الضابطةللمجموعةطالبة ( رثانويالثالثالصفطالبات ٣علم  )

رالشبةالمنهجواستخدام رأثرلدراسةتجريت   المستقلالمتغث  ( تطبيقتوظيف keynote ) رعل التابعالمتغث  ( الرياضيةالمفاهيماكتساب
تطبيقاستخدامخاللمن keynote روالتفاعل تطبيقاستخدامخاللمنثانويالثالثالصفطالباتلدىاإلجتماع  keynote ،

اضيةالحصةاكتساب راالفث   
 
تطبيقاستخدامخاللمنوالتشويقللمتعةبعدعنالتعليمف keynote رمحتوىإنتاج، رتعليم   

منرياض 
تطبيقإستخدامخالل (keynote

البحثمنهجية :

البحثادوات :

رالبحثعينةمنالمعلوماتلجمعكأداةاالختبارعلاإلعتمادتملقد والضابطةالتجريبيةمجموعتي  رعلاشتملتالت 
راختباراعدادخاللمنوذلك رالجانبلتحصيلتحصيل  رالتفاعلومقياس،الرياضيةوالمهاراتللمفاهيمالعلم  االجتماع  .
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العملورقةنتائج

رالتجريبيةالمجموعةطالباتتفوقالنتائجأظهرت  
بالتطبيقالتعليماستخدمناآلن  key note اتهنعل المجموعةطالباتمننظث 

رالضابطة  
اضيةالسبوراتطريقعنبالتعليمالمعتاةالطريقةاستخدمناآلن  االفث  .

رمستواهمتحسنمالحظةوتم هنوهوالبحثوالنتائجالجداولخاللمنتبي  رماقدوهوالدراس  رالتطبيقتسببهلمايث   
 
ي  رتحسف

روبفعاليةأفضلبشكلللتعلمأخرىفرصةووجودالطالباتمستوى رللجميعبالنسبةاكث 
 
واقعيةالرياضياتمادةالتطبيقأعىطوايضا

ربشكلوالتفاعل ربالتطبيقالخاصةوالفيديوهاتالبيانيةالرسومبسببوهذاكبث   
رتسببتالت   

 
رورةبصالطالباتاستيعابف الطرقعنأكث 

رلةالتطبيقأنأثبتتالنتائجانكماوالقديمةالمعتادة رتأثث  االختبارأداءوبعدالتجربةبعدالطالباتعلاإليجان  

:النتائج
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العملورقةتوصيات

حاتبعضإلالتوصلتمفقدالبحثخاللمن رالهامةالمقث   
امجعلوالتعلمعامهالتعلمعملياتتفيدالت  رخاصةالث  وه  :

- رالبدءقبل  
 
ربشكللهمخدمتهمنالتأكديجبالمتعلمي  رعلتطبيقف رالتحصيلهمزيادةعلوالعمللهمجديدةمعلوماتوإضافةكبث  دراس 

ر  
 
المدرسةف

- ردائمةبصورةالطالبجميعلدىتوفرهيمكنأنهمنالتأكديجبالمدرسةقبلمنالتطبيققبل رمشكلةلهماليتسببحت   
 
ف
ً
التعليممستقبال .

- التعليممستوىتطويرمصلحةلصالحواستخدمهاالمشاري    عبأحدثدائماطالععليكونأنالمعلمعليجب
- رالدرساثناءبالطالبجيدةعالقةعليكونأنالمعلمعليجب رفعالةبصورةالمعلومةتوصيليستطيعلك  رللتعليمويكونأكث  رتأثث  علأكث 

إيجابيةبصورةالتعلمنتائج

:التوصيات
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والمراجعالمصادر

١- زيتونحسي  رحسن رجديدهرؤية (٢٠٠٥).  
 
التعليمف ( رالتعلم  

ون  االلكث  ): -القضايا-المفهوم -التطبيق السعوديةالعربيةالمملكة،التقييم
الرياض، : بيةالصولتيةالدار للث  .

٢- ربنتخديجة فبنعل  مشر .(٢٠١٠)." رالمدمجالتعلمفاعلية  
 
التقديميةالعروضبرنامجوحدةمهاراتإكسابف ((power Point لطالبات

رالصف  
الرياضبمدينةثانويالثان  ررسالة " بيةكلية،ماجستث  سعودالملكجامعة،الث  .

٣- سالمةحسنعلحسن رالتطورالخليطالتعلم (٢٠٠٥). رللتعلمالطبيع   
ون  اإللكث  . بويةالمجلة الث  . بيةكلية الث  . .سوهاج

:المصادر

https://ar.padlet.com/aamnah14381/a9gflsarfe91zomd

الطالباتألعمالالبحثنتائجعىللإلطالع :

https://ar.padlet.com/aamnah14381/a9gflsarfe91zomd
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
للعرض يف الـمؤمتر العربي الدويل السادس لضمان جودة التعليم 

الـموهبة واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليمية:بعنوان 

أمرية سعد الوهابي/ إعداد األستاذة 
هـ1443صفر  4م  الـموافق 2021سبتمرب 11

بعنوانورقة عمل  
الشخصية لطالب املرحلة الثانويةالعمل التطوعي يف تنمية املهارات

باحثة يف الدراسات العليا جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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﴾﴿َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبّرِّ َوالتَّْقَوى َوالَ تَعَاَونُ :قال تعالى ثْمِّ َواْلعُْدَوانِّ .سورة المائدة( 2)واْ َعلَى اإلِّ

نظومة أصبحت ثقافة التطوع جزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمعات المتطورة، بما يمثله من م

رة، القيم، والمبادئ، واألخالقيات والمعايير، والرموز، والممارسات التي تحث على المباد

.والعمل اإليجابي، الذي يعود بالنفع على اآلخرين

المؤسسات التربوية

، والجامعةالمدرسة المسجد  ، المنزل ، وسائل اإلعالم ، 
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يتطلع الطالــب في المرحلة الثانوية إلى أن

له يكــون لــ دور في مجتمعه، يستشعر من خال

تعظيم بتقديره وتحقيق ذاته وبناء شخصيته و

ر كل سلوك إيجابي منه للمساهمة ولو باليسي

يق مع من يكبرونه شأناً ومعرفة وخبرة لتحق

متطلبات نموه ومسايرة عصره الذي يفرض 

درا عليه مواكبة التقدم في جميع األصعدة، ونا

ام ما يتيح المجتمع للطالب في هذا السن القي

.بمهام تتفق مع تطلعاته

:في مشكلة الورقة العلمية تتحدد 

العمل التطوعي في تنمية المهارات الشخصية لطالب)

( المرحلة الثانوية

ن ميتضح دور إدارة المدرسة في التنمية االجتماعية، و

تنمية المهارات الشخصية لطالب خالل قدرتها على 

حمل كالتخطيط والتنظيم ، القيادة، ت)المرحلة الثانوية 

ل المسؤولية ، والعمل الجماعي، االتصال والتواصل، وح

ت بالممارسا(المشكالت ، وإدارة الوقت ، والتعلم الذاتي

.التربوية  خالل العملية التعليمية
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.التعرف على مفهوم العمل التطوعي▪

.التعرف على مفهوم المهارات الشخصية▪

.الكشف عن االحتياجات الشخصية لطالب المرحلة الثانوية▪

.  لطالبالتعرف على األسس النظرية للعمل التطوعي في تنمية المهارات الشخصية ل▪

.إبراز أهمية العمل التطوعي لطالب المرحلة الثانوية▪

.الكشف عن أهم المهارات الشخصية لطالب المرحلة الثانوية▪
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مفهوم العمل التطوعي

الجهد اإلرادي الذي يقوم به فرد أو جماعة من الناس "هو

منه، طواعية واختياراً؛ لتقديم خدماتهم للمجتمع أو لفئات

دون توقع لجزء مادي مقابل جهودهم، سواء أكانت هذه 

."الجهود المبذولة بالنفس أم بالمال

الجهد البشري المادي أو المعنوي الـذي يبذلـه "وهو

أفـراد أو جماعات لخدمة مجتمعهم وأمتهم بدافع ذاتي 

بدون مقابل مادي وإن كان هناك بعض المزايا مادية فهي 

."ال تعادل الجهد المبذول 

المتطوع

هو الشخص الذي يتمتع بمهارة وخبرة معينة 

يستخدمها ألداء واجب اجتماعي طواعية واختيار

.وبدون مقابل من أي نوع

المفهوم العام للتطوع

بذل الجهد أو المال أو الوقت "

.أو الخبرة بدافع ذاتي
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الشخصية

ف هي ذلك الفرد المميز الذي يمكن التعر

عليه بواسطة السمات التي تميزه عن

.غيره من األفراد اآلخرين

المهارات الشخصية

هي مجموعة من القدرات بما في ذلك أخالقيات العمل،

قة والمجاملة، والعمل الجماعي، واالنضباط الذاتي والث

سية بالنفس، والحضور المهني، وإتقان اللغة، والحسا

الثقافية، ومهارات االتصال، والقدرة على القبول 

والتعلم من النقد، والقدرة على التعامل مع عالقات 

العمالء، والتواصل، واإلبداع، والقدرة على تحفيز

النفس وقيادة اآلخرين، وإدارة الوقت، والقيادة 

.ومهارات التعامل مع اآلخرين
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المرحلة الثانوية

بأنهاالسعوديةالعربيةلكهمللمالتعليميةالسياسةتعرفها

وخصائصالطالبسنحيثمنالخاصةطبيعتهالهامرحلة

ً تستدعيوهينموهم، وتضمواإلعدادالتوجيهمنألوانا

 ً يوهالمتوسطة،الشهادةحاملوبهايلتحقمختلفة،فروعا

يةللتربالعامةاألهدافالتعليممراحلمنغيرهاتشاركمرحلة

.خاصةأهدافمنتحققهماإلىباإلضافةوالتعليم

(م1978،السعوديةالعربيةالمملكةفيالتعليمسياسةوثيقة)

التقدير

التوجيه

العمل

ةاالستقاللي

االستيعاب
االجتماعي

األمن 
واالستقرار
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ينظرية االستثمار في رأس المال البشر

نظرية االحتياجات اإلنسانية

زيادةفيالتعليمأهميةإلىأشارمنأول

آدماالقتصادعلممؤسسهوالمجتمعثروة

ةثروفيبحث"الشهيرمؤلفهفيسميث

،م1776سنةنشرالذي"وأسبابهااألمم

ثمريستماقيمةاالستثماراتأنواعأكثروأن

المهاراتأهميةعلىوأكدالبشر،في

بهايكتسالتيالنافعةوالكفاءاتاإلنسانية

تالثابالمالرأسأشكالمنشكلوهيالفرد

يينتمالذيوالمجتمعالفردلثروةومحدداً 

.إليه
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.ته بنفسهالتوجيه اإليجابي لطاقات المتطوع وإكسابه مجموعة من الخبرات االجتماعية التي تسهم في تكامل شخصيته وثق

.إشباع حاجاته التي منها تقدير اآلخرين له واالنتماء إلى جماعة أو مؤسسة تلقى التقدير من المجتمع

.إشباع الحاجة إلى االنتماء من خالل مشاركة المتطوع في رسم الخطط وصنع القرارات والسياسات

.اإلحساس بالمسؤولية والتنشئة االجتماعية السليمة وغرس قيم التعاون والمشاركة

.لتفاوضاكتساب المهارات وقدرات حياتية جديدة تسهم في البناء النفسي واالجتماعي مثل مهارات التنظيم والحوار وا

دارةاكتساب مهارات وقدرات مهنية تزيد من فرصته في الحصول على عمل مثل اللغات والكمبيوتر والمعلومات وإعمال اإل
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العمل 
التطوعي

بناء 
العالقات

التعلم
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التخطيط 
والتنظيم

قيادة 
الفريق 
وتحمل 
ةالمسؤولي

العمل 
الجماعي

والتعلم 
الذاتي

االتصال

والتواصل

التفكير 
الناقد

وحل 
المشكالت

إدارة 
الوقت
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.اتهيعد العمل التطوعي رأس المال االجتماعي في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وصقل قدر❑

.السلبيللعمل التطوعي آثار نفسية واجتماعية تسهم في تعزيز السلوك اإليجابي والحد من  السلوك❑

.وق العمليسهم العمل التطوعي في تعزيز المواطنة الصالحة لدى طالب المرحلة الثانوية وتهيئتهم لس❑
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.إجراء دراسات حول العالقة بين العمل التطوعي واإلعداد لسوق العمل ❑

.إجراء دراسات حول عالقة العمل التطوعي في الحد من ظاهرة التنمر و العنف المدرسي❑

.طوعيدعم إدارة المدرسة في توجيه و استثمار أسابيع األنشطة الطالبية بممارسة العمل الت❑
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:المراجع العربية❖

https://khair.ws/library/166:منمسرتجع.ابلتطوعشبابكجدد.(م2007).هاشمحممد،القميزأبو−

.دارصادر.بريوت.8ج/العربلسان.(ه1414).عليبنكرمبنحممدمنظور،ابن−
الثامنالعلمياملؤمترإىلمقدمةورقة.االجتماعياإلصالحضوءيفالتطوعيةاخلرييةاجلمعياتتفعيل.(م2005).وجديحممد،بركات−

.م17/٣/2005-٦،حلوانجامعةاالجتماعية،اخلدمةكليةعشر،
:منمسرتجع.السعوديةالعربيةاململكة.الرتبويةوتطبيقاهتاالنموخصائص.(هـ14٣5).واالبتعاثللتدريبالعامةاإلدارة−

https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/content/2019/01/1-ilovepdf-compressed_2.pdf

يفالتطوعيةو االهليةاملؤسساتإدارة:السابعالدويلاملؤمتراىلمقدمةعملورقةالتطوعي،العملتفعيل.(م2002).محدصاحلالتوجيري،−
.املتحدةالعربيةاالمارات–السارقةم2002ديسمرب18-17املعاصرة،اجملتمعات

.السالمدار.القاهرة.(1ط).اإلسالمميزانيفالتطوعيالعمل.(م2009).العظيمعبدأمحداجلمل،−
-2٣5،(9)4.صصةاملتخالدوليةالرتبويةاجمللة.السعودياجملتمعيفالشبابلدىالتطوعيالعملثقافة.(م2017).إبراهيمطرفةاحللوة،−

257.
وجهةمن–ةوالتقنيالشخصيةاملتدربمهاراتتطويرعلىالتدريبيةالربامجخمرجاتأثر.(م2020).خالدالدين،وكمالمعتز،سوجباكي−

.57-٣4،(1)4،والقانوناألعمالالعنيجامعةجملة.لبنانيفاملتدربنينظر
طيبةمؤسسةالقاهرة.اإلداريواإلبداعاإلنسانيةالعالقات.(م2011).عبدالرؤوفربيععامر،وعبدالرؤوفطارقوعامر،عليالشائع،−

.والتوزيعللنشر

https://khair.ws/library/166/
https://m.mu.edu.sa/sites/default/files/content/2019/01/1-ilovepdf-compressed_2.pdf
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.املصريةاألجنلومكتبة:مصر.وتطبيقاتنظرايتالتعلم.(م2012).حممدأنورالشرقاوي،−
الرتبيةكليةلةجم.منشورحبث:الكرميالقرانمنظورمنواجملتمعالفردعلىأثرهمفهومهالتطوعيالعمل.(م2020).عبدحممدهامنعوض،−

.1٦0-121،(110)،املنصورةجامعة
غريسالةر .فيهواملشاركةوإعدادهالنشءلدىالتطوعيالعملثقافةغرسيفاملدرسةدور.(م2011).حممدبنعليبنتعلياءالفريح،−

.السعوديةالعربيةاململكة.اإلسالميةسعودبنحممداإلمامجامعة:املاجستريلنيلمنشورة
.ديثاحلاجلامعياملكتب.اإلسكندرية.االجتماعيةاخلدمةجماالتيفميدانيةوتطبيقاتدراسات.(م2015).طلعتمنالحممود،−
.دار املأمون للنشر والتوزيع: عمان.نظرايت الشخصية وقياسها(.م2017.)الرقاد، هناء خالد−

المراجع األجنبية ❖
−Smith,Henery clay.(1974)."Personality Development" Second Edition. McGraw-Hill Book

Company.

−Smith, A.(1776).Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Canada: University

Chicoutimi.



LOGO

واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليميةوهبة ـممؤمتر المقدمة إىل 
يـمالذهبي العالبرعاية البورد 

م2021–سبتمرب 11وافق  ـمالهـ1443صفر 4مصر العربيةمجهورية –القاهرة 
هـ1439-1438للعام  إعداد
منى عبده حممد الشاقي/ د

مشرفة تربوية بقسم اللغة العربية 
اململكة العربية السعودية

Measuring language creativity



LOGO



LOGOمقدمة

تقدميفمهيةاألابلغيتأداتنيأحدفاإلبداع.الراهناحلضاريالتقدمخصائصأحدهواإلبداع
سبلمتتلكاليتفاألمممستقبلة؛وحتدايتاحلاضرةحياتهمشكالتملواجهةاملعاصراإلنسان
اآلخريناعاتإبدواستعمالاستهالكعلىتقدماليتواألمماحلضارة،زماممتلكاليتهياإلبداع

...اللغوياإلبداعأبرزهامنمتعددةأنواعولإلبداعاملؤخرة،يفتظل
منهمبدعونواملوالرتكيب،املفرداتحيثمنللغةتشكيلإعادة:أبنهاللغوياإلبداعيعرف

.بتكرةموأساليبجديدةمبعان  قاموسهاويثرونوالتجدد،واالستمراراحلياةاللغةمينحون
منالنوعوهذا.قبلمنأحدإليهايسبقهملجديدةحلولإىلالتوّصلعلىاإلبداعيالتفكريويعمل
.وتقدمهااجملتمعاتلتطويرومهمأساسيالتفكري

أبمساءعنهربِّ وعُ بعيد،زمن  منذُعرفوقداالستخدام،شائعةاملفاهيممناإلبداعمفهومويُعد
.(اخللق/اجلّدة/الصنع/االجناز):مثلخمتلفةومفاهيم



LOGOمقدمة

to)يصنعمبعىن(neuron)الالتينيةإىلاإلبداعمصطلحيرجع make)اليواننيةوالكلمة
kranein))حيّققأوينجزمبعىن(fulfill)مالعدمنالشيءإجيادمبعىنالفالسفةاستخدمهوقد.

مبدعها:يأ،{واألرضالسماواتبديع}فاهلل.اخرتعه:أيالشيء،وأبدعأبدع،الفعلمنواإلبداع
.نساناإلوجودمنذموجودةظاهرةوهو.أحديسبقهمل:أياألمر،يفبدّعوفالنعدم،منوموجدها

أوديد،اجليعينواإلبداع.متعددةأبعادأووجوهذاتالظواهرمنمعقدةمجلةأومعّقدةظاهرةوهو
يفاحلالهوماكابجلمالاجلديدهذايتصفأنشرطقبــــــل،منموجــــودةتكنملجديدةبنواتجاإلتيان
قاممنعلىوُنطلقاع،إبدعليهيُقالومجيلمتقنأداءفكلاألداء،يفيكونواإلبداع.التشكيليةالفنون

.البديعهو-وجلّ عزّ -فاهللإهليهصفةواإلبداع."مبدع"األداءهبذا



LOGOاإلبداعيالتفكريتعريف

:اإلبداعيالتفكريتعريف
إىلناسبةاملالبيئةوجدتماإذاتؤديالشخصيةواخلصائصواالستعداداتالقدراتمنعددتفاعل
والتقنيةالعلميفعددةاملتامليادينيفاإلنسانيةاحلياةوتطورتقدميفيساهموجديدومفيدأصيلانتاج

.والفنواألدبوالتعليمواإلدارة
:اللغوياإلبداعيالتفكريتعريف

يظهراليتواملرونةةالطالقمنعاليةإبداعيةبقدراتيتميزونالذيناملبدعونميتلكهاتفكريطريقةهو
علىقدرةالاختباراتعلىإجاابهتمخاللمنما،نوعاوشديدةواضحةبدرجةسلوكهميفأتثريها

منمألوفوغريواندرأصلبشكللفظيةإجاابتإعطاءعلىقادرونجيعلهمممااإلبداعي،التفكري
.اآلخرين



LOGOاإلبداع اللغوي  و  االذكاء اللغوي
اللغويالذكاءعدوي.اللغويالذكاءمفهوم:هومنهقريبآخرمفهوماللغوياإلبداعمفهوممعيتقاطع

خاللمنمافردلدىالذكاءهذاعلىالتعرفاملمكنمنأنهويرى،جاردنرنظريةمكوانتأحد
.اللغويةواأللعابابلقراءةوالشغفالتحدثوحببسرعةاحلفظعلىالقدرةمنهاواضحةمؤشرات
القصصوكتابةرالشعتتضمناليتاللغويةوالرتاكيباللغةتوليدعلىالقدرةهواللغويفالذكاء

ألهدافلغةالتوظيفعلىوالقدرةاللغاتابكتسابوالشغفابلكلماتوالشغفاجملازواستعمال
،الكتابةألوانوخمتلفيواملسرحوالقصصيوالتأليفكالشعرالكتايبوالتعبريواخلطابةاحلكاايتكرواية

العلميةداماتواالستخومعانيهاوأصواهتااللغةبناءمعاجلةعلىاملقدرةالذكاءمنالنوعهذاويتضمن
إنتاجفقطوليسكار،واألفاملعلوماتوطرحواإلقناع،والتواصل،للتعبري،اللغةاستخدامبينهاومن،للغة
عماالتعبريأجلمنالكلمات،وسجعوترتيبالكلمات،بنيالطفيفةللفروقعاليةحساسيةولكناللغة
.(نفسهاعنتتحدثكي؛لذاهتااللغةاستخدام).اآلخرينوفهمابخلاطرجيول



LOGOخصائص التفكري اإلبداعي

خصائص

التفكري اإلبداعي

أصيل
أي قادر على إنتاج الجديد من األفكار 

.واألشياء

مرن 
أي قادر على النظر إلى األمور 

.من زوايا مختلفة

: مفيد ونافع
.أي قابل للتطبيق واالنتقال

:حساس
يتحسس طريقه في جميع خطوات عمله 
فاإلحساس هو الوسيلة األولى في إدراك 

.العمليات والعالقات

:حساس للمشكالت
أي قادر على رؤية وإيجاد 

.حلول مختلفة

منفتح 
حيث يدمج المبدع أحداثه 
ة الماضية مع الحاضرة والمستقبل
بأسلوب طبيعي غير متكلف 



LOGOمسات الشخصية اإلبداعية
:من أبرزها ما يلي… يتميز الشخص املبدع مبجموعة من اخلصائص والصفات

.ويتميز بسرعة تقدمه حنو اإلجادة يف العمل. درجة ذكائه أعلى من املتوسط✓
.إحساسه املتميز ابلبيئة احمليطة به من حوله✓
.قدرته على إعطاء عدد من احللول البديلة ملشكلة ما✓
.ولعه يف العمل أو اللعب ابألشياء غري احملتملة أو غري املتوقعة✓
.تعبريه عن الكيفية اليت يرى هبا العامل من حوله يتصف ابلصدق واألمانة✓
.اهتمامه بتوظيف املعلومات أهم من اهتمامه ابملعلومات ذاهتا✓
.  يهتم ابألشياء اليت حتتمل الشك وال ميكن التنبؤ هبا✓
.واسع األفق، دائم التساؤل، متعدد امليول واالهتمامات ✓
من الوقوع يف عدم اخلوف–اخنفاض مستوى القلق –ارتفاع مستوى الغموض –تقبل التعقيد ✓

االجتهاد –يالسعة اخل–االنفتاح الذهين–روح الدعابة واملرح –اخلطأ  تفضيل االستجاابت اجلديدة 
عنف امليل إىل التعبري عن العدوان وال–والنظام الشعور ابلتحدي يف مواجهة األمور الصعبة
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األصالة-1

مهارات التفكري اإلبداعي

املرونة-2

الطالقة-3

التفاصيل-4

املشكالتحل-5



LOGOالطالقة

.معينةزمنيةةفرت يفماموضوعيفاألفكارمنممكنعددأكربانتاجعلىالفردقدرة:الطالقة
البيئةمتطلباتمعيتناسبمباللمشكالتاحللولأواألفكارصدوريفالسهولةأوالسرعةومتثل

افرتاضىعلوقائمةوجهل،معرفةعدمعنوصادرةعشوائيةاألفكارتكونالحبيثالواقعية
يفاألفكارمنممكنعددأكربإنتاجعلىابلقدرةالطالقةوتقاسكاخلرافاتمقبولةوغريخاطئ

.االبتكارمنالكمياجلانبالطالقةومتثل.حمددوقت

:أنواع الطالقة
.الطالقة اللفظية.1
.الطالقة الفكرية.2
.طالقة األشكال.٣
.الطالقة الرتابطية.4
.الطالقة التعبريية.5



LOGOالطالقة اللفظية
:الطالقة اللفظية .  أ 

:قدرة الفرد على إنتاج أكرب عدد من الكلمات تبدأ أو تنتهي حبرف معني، مثال
اذكر أكرب عدد من الكلمات تبدأ ابحلرف نون خالل دقيقتني➢
اذكر أكرب عدد من الكلمات تنتهي ابحلرف نون خالل دقيقتني➢

:  الطالقة الفكرية . ب
:  ويندرج حتتها .قدرة الفرد على انتاج أكرب عدد من التعبريات تنتمي إىل نوع معني من األفكار

اذكر مجيع االستخدامات املمكنة للسجادة؟:أسئلة االستخدامات ➢
لزكاة أمواهلم؟ اذكر مجيع النتائج املرتتبة على دفع مجيع الناس: أسئلة النتائج املرتتبة➢
اذكر أكرب عدد ممكن من العناوين ملوضوع أو قصيدة أو قصة؟: أسئلة العناوين➢
مة الصداقة؟اذكر أكرب عدد ممكن لألفعال أو األقوال اليت تندرج حتت قي: أسئلة ذكر األشياء➢

:  طالقة األشكال . ج
:مثال. قدرة الفرد على تصميم ورسم عدد من األشكال اجلديدة املتعددة

توازية ويطلب الدوائر أو اخلطوط أو اخلطوط امل: يعطى الطالب صورًا انقصة أو أشكاال معينة، مثل➢
(.فكري اإلبداعيللتتورانساختبار . )منه إجراء بعض االضافات لتعطي أشكاال جديدة غري مألوفة



LOGOالطالقة اللفظية
:الطالقة الرتابطية . د

:مثال. قدرة الفرد على التفكري السريع يف الكلمات املرتبطة مبوقف معني
اذكر مجيع الكلمات أو اجلمل املرتبطة ابحلرب➢
(.األمن)اذكر أكرب عدد ممكن من املرتادفات أو املتضادات لكلمة ➢
:الطالقة التعبريية . هـ

:  مثال. قدرة الفرد على صياغة الرتاكيب اللغوية بشكل سليم
(.مدرسة-كرسي-طاولة: )اكتب أكرب عدد من اجلمل املفيدة مستخدمة الكلمات التالية➢
(.احلياء)اكتب مجيع اجلمل املرتبطة بكلمة ➢
.فكر يف أكرب عدد من احللول ملشكلة البطالة➢
.اجعل إجاابتك قصرية، جّرد الفكرة➢
.ميكنك أن تضع هلا تفاصيل يف املستقبل➢
.ميكنك تعديل الفكرة، إبمكانك أن تزيد عليها يف وقت الحق➢
.ني معاميكنك أن حتذف جزء منها عندما تعيد التفكري فيها، مسموح بدمج أكثر من فكرت➢



LOGO املرونة

متعددةاستجاابتتصدرحبيثفيهميرالذياملوقفبتغيريتفكريهتغيريعلىالفردقدرةتعين:املرونة
:وعاننوللمرونة.احملتملةواالستجاابتاألفكاركافةإىلللوصولواحدةفئةإىلتنتميال
أجلمناملوقفواجهةملبسرعةتفكريهطريقةتغيريعلىالفردقدرةإىلوتشري:تكيفيةمرونة.1

معوتتفقلتتكيفتهواستجاابتفكريهيعدلالفردألنتكيفية؛مُسيت.تقليديةغريحلولاجياد
.املناسباحلل

عنبعيداوسهولةسربيمتعددةابجتاهاتتفكريهتركيزحتويلعلىالفردقدرة:تلقائيةمرونة.2
:مثال.حمددةئةفإىلتنتميالاستجاابتتلقائياً يعطيحبيثواالحلاحالتعليماتضغوط

.الرصاصقلم-الطاولة-الصحيفة:مثللألشياءاملألوفةغرياالستعماالتذكر➢
االستعمالامناطعلىالرتكيزويتمالسجادة،:مثلمعني،لشيءاالستعماالتمنعددأكربذكر➢

.عددهاال
أمناطعلىالرتكيزمويتمستحيلأواحلدوثصعبمقرتحظرفعلىاملرتتبةالبعيدةالنتائجذكر➢

.عددهاالالنتائج
.مستحيلحدثعلىاملرتتبةالنتائجذكر➢



LOGOاألصالة

أفكاريهافتكررالللمشكلة،مألوفةغريجديدةحلولأوأفكارإنتاجعلىالقدرةهي:األصالة
.اآلخرين
:أبهنماملرتفعةاألصالةذوواألشخاصيوصف
.واملألوفالشائععناالبتعاديستطيعونالذينأولئك➢
.اآلخروناهبيفكراليتتلكعنوأصيلةجديدةوحلولأفكاريفيفكرون.العالقاتيدركون➢
.اآلخرينعنهاواختالفاألفكاروجدةونوعيةقيمةبلاإلبداعيةاألفكاركميةاألصالةيفاملهمليس➢
:بـتتميزاليتاألفكارهبانقصداللغةيفاألصالة➢

.(مسبوقةغريفكرة)أواجلّدة❖
(االبتسامةأوللدهشةمثريةأوطريفةفكرة)أوالطرافة❖
.(الكثريينابلعلىختطرالأوفيهاالتفكرييندرفكرة)أوالندرة❖
.(متباعدةعناصرومجعالنشطابخليالتتسمفكرة)الواقعجتاوز❖



LOGOالتفاصيل

. ّدة لفكرة معينةهي القدرة على اعطاء اضافات وزايدات وتفاصيل أكثر ج: العناية ابلتفاصيل
كرة أو عمل ومن مث من خالل تناول ف. حبيث يتم االكتشاف أو التعرف على التفاصيل الدقيقة و إبرازها

طواته اليت تؤدي إىل كونه حتديد تفاصيله، أو طرح فكرة بسيطة أو خمطط بسيط مث القيام بتوسعته ورسم خ
.عمليا

دار التفصيالت ويكون التلميذ مبدًعا إذا امتلك القدرة على التفصيل تتناسب درجة إبداعه مع مق
.ة إىل حديثهم وإجاابهتماليت يعطيها، والتالميذ املبدعون هم الذين مييلوا إىل زايدة التفاصيل غري الضروري

:وإدراك التفاصيل يكون من خالل خطوات إجرائية، أبرزها
.التعرف على التفاصيل الدقيقة➢
.وضع تفاصيل دقيقة➢
.التفصيل وعدم االكتفاء ابلتعميمات➢



LOGOاحلساسية للمشكالت

ن مشكالت هي قدرة الفرد على إدراك ماال يدركه غريه يف املوقف م: احلساسية للمشكالت
:وتقاس بــــ. أو جوانب ضعف

.اقرتاح إدخال تعديالت على بعض النظم االجتماعية: أسئلة النظم➢
ظام ذكر عدد من املشكالت املتعلقة بظاهرة العنوسة أو الن: أسئلة رؤية املشكالت➢

.االقتصادي
.فضلاقرتاح حتسني جهاز كهرابئي ليؤدي عمله بشكل ا: أسئلة حتسني األدوات➢



LOGOالتنمية اإلبداعية

جوانب
تنمية اإلبداع

االهتمام املتزايد ابلتنمية اإلبداعية

:اجلانب ألول
اعية ويتناول البيئة اإلبد

اليت تساعد على تنشيط 
القدرات اإلبداعية

مبا تتضمنه من ظروف
. ومواقف خمتلفة

اجلانب الثاين
وهو اجلانب الذى خيتص 

ابلشخص املبدع ذاته،
مثل دراسة خصائصه
املعرفية والوجدانية، 

وظروف إبداع اإلنسان 
.كفرد أو كجماعة



LOGO

.التوظيف الكامل لقوى األفراد املبدعني-1

اإلبداع اللغوي واملناهج الدراسية

توفري الصحة النفسية هلم-2
زايدة التحصيل الدراسي–3

حتقيق النجاح املهين–4
األمهية االجتماعية لإلبداع-5

تدعم أغلب األنظمة الرتبوية يف الدول املتقدمة تتبىن سياسات
:تربية الطالب تربية إبداعية ألسباب، أبرزها



LOGOمتطلبات تنمية اإلبداع اللغوي يف املناهج

.مادةكلأهدافمنهدفااللغوياإلبداعمهاراتتكونأن✓
.املناهجيفالتكاملياملنهجتبين✓
.اللغوياإلبداعيفالطالبقدراتاملنهجحمتوىيتحدىأن✓
.الطالبهتمومشكالتقضااياملناهجتضمني✓
.البيئةعناصرمنومستمدا.متنوعةخرباتاملنهجحيتوىأن✓
.وأن يكون متنوعا ومتباينا. أن يسمح للفروق الفردية ابلظهور✓
.أن تشبع املناهج حب االستطالع عند الطالب✓
.صياغة املناهج وتدريسها بطريقة مرنة✓
.وإثراء املناهج الدراسية ابألنشطة. االستفادة من تقنيات التعليم✓
لطالب دورا أكرب االبتعاد عن االمتحاانت التقليدية ابستخدام التدريس الذي يعطي ا✓

.يف التعليم



LOGOمن النشاطات اليت تنمّي القدرات اإلبداعية اللغوية

.القصصنشاط✓
.األلغازنشاط✓
.التخيلنشاط✓
.املرتتبةالنتائجنشاط✓
.املشكالتحلنشاط✓
.الصورنشاط✓
.لألشياءاملختلفةاالستعماالتنشاط✓
.التعديالتنشاط✓
.التصنيفنشاط✓
.نشاط أوجه الشبه واالختالف✓



LOGOهل ميكن قياس اإلبداع اللغوي

اإلبداعدراسةيفيةكيفمنهماكلموقفعلىبناءفريقنيإىلالسيكولوجينيينقسم
هذانألكامنايكونعندمااإلبداعدراسةاجملديغريمنأنهيرى:األولالفريق**

.حمددةإنتاجاتيفعنهوالتعبريحتققهبعدإالاإلبداعيتناولالاألسلوب
قبلبهالتنبؤىعلتساعدأنينبغيلإلبداعالعمليةالدراسةأنيرى:الثاينالفريق**

.ايتهمورعاملبدعنياألشخاصاكتشاففرصةتضيعالحبيثابلفعلحدوثه
الناتجىعلتركزمقاييسمنهاابإلبداعاخلاصةاملقاييسمنالعديدظهرتوقد
.املبتكرالفردمساتعلىتركزمقاييسومنهااإلبداعي

:يليماأمههااملقاييسهلذهمتعددةتصنيفاتوظهرت

مقاييس اإلبداع

مقاييس تقديرية مقاييس موضوعية



LOGOمقاييس موضوعية : أوال

وحداتبعضمنتتدرجحبيثالنسبية،املوضوعيةمنبدرجةيتمتعالذيالنوعوهو
.أدبيةأوفنيةقطعةانتاجإىلاالختبار
وهذه.أدبيةأوفنيةقطعةإنتاجإىلتؤدياليتاملفحوصاستجابةعلىويعتمد

منعددحتتهايندرجو مفتوحة،أسئلتهاوتكونالتشعيب،التفكريتقيساالختبارات
:منهااملقاييس

جيلفوردمقياس
اإلبداعيللتفكيرتورانسمقياس
وجاكسون جيتزلزمقياس
وكوجانوالشاختبارات



LOGO (جيلفوردمقياس )منوذج للمقاييس املوضوعية

:اربه وعرض منهاأن للتفكري التشعيب قدرات معينة أوضحتها جتجيلفوردافرتض 
إىلءالشيحباجةالفردوعيخاللمنعليهاويستدل:للمشكالتاحلساسية
اختبار:بـةالقدر هذهوتقاسوعيوبه،الشيءبنواقصوعيهخاللمنأوالتحسني

.التاملشكاكتشاف–املشكالترؤية–األدواتحتسني–االجتماعيةالنظم
كرية،الفالطالقةاللفظي،التداعيطالقةالكلمات،طالقةأبقسامها:الطالقة
القصص،عناويناألشياء،تسميةاالستعماالت،اختبار)بـــوتقاسالتعبريية،الطالقة
:نميكماأبسرعيرسمأويكتبأناملفحوصمنيطلبوفيها(البعيدةالنتائج
(ةالتعبرييالطالقةـالتداعىطالقةـاألفكارطالقةـالكلماتطالقة)

.حسابيةمعادالتبواسطةوتقاسوالتكيفية،التلقائية:املرونة
.البعيدةوالنتائجاألشياءوتسميةاالستعماالتابختباراتتقاس:التلقائية
.تاالستعماالأمناطعلىالرتكيزيتملكنالطالقةاختباراتنفسوهي



LOGO (جيلفوردمقياس )تابع

واختبارربعات،امللوحاتواختبارالكربيت،عيدان)ابختباروتقاس:التكيفية
(الشائعةاأللفاظ
املختفيةالوجوهاختبارأجزاء،إىلالشكلحتليل)خاللمنويقاس:التحليل
.(الفقراتحتليلاختباراللفظي،التحليل
عناوين)اراتابختبوتقاسوالندرة،ابجلّدةتتميزأفكارإنتاجوهي":األصالة

نفسوهي(...املعتادةغرياالستعماالتواأللغاز،البعيدة،والنتائجالقصص،
.شيوعاواألقلاجلديدعلىالرتكيزيتمولكنالطالقةاختبارات
.(االلفاظتنظيمإعادةواختبارالبصري،اإلدراكتنظيم)ابختبارويقاس:التأليف
."كانيامأوزمانياكانسواءاملألوفاخرتاقحتقيقعلىالفردقدرة":النفاذ
(للمشكالتاحلساسيةأوالعالقات)مبقاييسويقاس
.تفريقهابعدكلمةأومجلةترتيبإعادة:التحديدإعادة



LOGOمقاييس تقديرية: ثانيا
سريعنوتقديراتمعلوماتعلىاحلصولإىلهتدفاليتاملقاييستلكهي

معينةصفةصفتعباراتعلىحتتويقوائمشكلأتخذ.واجتاهاهتموميوهلماملبدعني
بشدة،فقموا)متدرجشكلوأتخذ.زمالءهأومعلمهأونفسهاملبدعطريقعنتعبأ

.(بشدةمعارضمعارض،حمايد،موافق،
(داعيللتفكري اإلبتورانساختبارات )منوذج للمقاييس التقديرية 

وتتألف"لفوردجي"استخدمهاوأنسبقاليتلألساليبتعديلتورانساختباراتتعد
:طاريتنيبإىلمصنفةاختباراتعشرةمناالبتكاريللتفكريتورانساختبارات

(لفظية)األوىلالبطارية.1
الفردسأليوفيهاوالكلماتاأللفاظخاللمناالبتكاريالتفكريخالهلامنويقاس

األشياءبعضنيختمفيهايطلبالصورةهذهحولتصرحاليتواألسئلةمعينةصورةحول
االختباراتذههيفيطلبكما.عليهااملرتتبةالنتائجأوداخلها،حيدثمامثل.حوهلا
صفيح،لبةعأوكرتون،علبة)مثلابلصورةمألوفلشيءالعاديةغرياالستخداماتذكر

.(اخل..قلمأو



LOGO2- (  مصورة)البطارية الثانية
إىلالبطاريةهذهوتنقسموالصوراألشكالخاللمناإلبداعقياسإىلالبطاريةهذههتدف

:مثلاالختبارات،منجمموعة
وعلىدوائر،الأواملتوازية،اخلطوطمنقائمةللمفحوصنيفيهويقدم

.دداحملالشكلهذامناملستوحاةوالرسومالصورمنعددأكربينتجأنالشخص
أشكالاستلهاماملفحوصمنويطلبخمتلفةأشكال10للفردوتعطى:

والقدرةذهنيةالاحلالةتغيريمنهاكلحليتطلبواليتاملختلفةاألشكالمنجديدة
القصورأويالعقلاجلمودمنالتحررإىلويهدفاملتغرية،األشكالمعالتكيفعلى

املرونةقياسأيالتفكريأثناءالذايت
مثلاملكغريماشكلمنجزءتعتربالورقمنقصاصةعنعبارة:

منكجزءالشكلهذاوضعاألفرادمنيطلبمثمثالالكليةأوالفاصولياحبةشكل
ماوبقدرةجديدأشكالمنجزءايصبححبيثاجلزءهلذايضيفإنهأيجديد،شكل
لآلخرينشائعةالالتقليديةاالستجاابتلكافةومغايرجديد،شكليفاجلزءهذايظهر

.األصالةيفعاليةدرجةعلىالشكلهذاصاحبحصل



LOGO ( لألنشطة االبتكاريةتورانسقائمة)
عمالواألوالتصرفاتالسلوكياتبعضيتضمننشاطا(81)علىالقائمةهذهتشتمل

اجلوانبىعلواشتملت.الفنأوكاللغةاجلوانباحديفابتكاروجودتكشفاليت
:التالية

.واملسرحوالشعرالقصصكتابةويشمل:اللغوياجلانب
وحضورميةعللتجربةوالتخطيطعلميةجملةقراءةويشمل:العلمياجلانب
.علميمعرض
.شباخلعلىالنقشابأللوانوالرسمالتمثيلويشمل:الــــفــــيناجلانب

ديدة ويشمل حل مشكلة مع اآلخرين ابتكار لعبة ج: اجلانب االجتماعي
.وتعليمها لآلخرين



LOGO للتفكير اإلبداعيتورانسنماذج من اختبار
وما؟هتقولأنتستطيعأنكمنمتأكدأنتالذيالشيءما.أدانهالصورةإىلانظر

ستكونماذاو؟احلدثسببالذيوما؟حيدثماتفهملكيتعرفهأنإىلحتتاجالذي
؟النتيجة

(  توجيه األسئلة)االختبار األّول 
والــيت , لســابقةاكتــب علــى هــذه الصــفحة األســئلة الــيت تعتقــد أصــا ذات عالقــة ابلصــورة ا

وال تطــرح األســئلة , ةينبغــي أن تســأهلا حــي تســتطيع أن تعــرف مــا حيــدث يف الصــورة الســابق
اعتك النظــر إىل ابســتط) الــيت ميكــن أن حتصــل علــى إجــاابت عنهــا مبجــرد النظــر إىل الصــورة 

(.الصورة كلما احتجت إىل ذلك 
(ختمني األسباب)االختبار الثاين 

ـــ ه الصـــورة اكتـــب كـــل مـــا تســـتطيع أن تقـــّدره مـــن أســـباب ممكنـــة للحـــدث الـــذي تعـــرب عن
اكتب كل . ) ويلة ميكنك أن تذكر أسباابً سبقت وقوع احلدث مباشرة أو بفرتة ط. السابقة 

(.ما تستطيع فمجال التخمني واسع 



LOGOيللتفكير اإلبداعتورانسنماذج من اختبار : تابع
(  ختمني النتائج)االختبار الثالث 

. الصورة السابقة اكتب كل ما تستطيع أن تقّدره من نتائج ممكنة للحدث الذي تعرب عنه
كل ما تستطيع اكتب. ) ميكنك أن تذكر النتائج املباشرة والنتائج البعيدة املدى أيضاً 

(.فمجال التخمني واسع 
(حتسني النتائج)االختبار الرابع 

ك شــراءه مــن وهــي مـن النــوع الــذي ميكنـ, انظـر إىل شــكل دميـة الفيــل احملشــوة ابلقطـن أدانه 
.غرام 250سم ووزصا حوايل 15طوهلا , السوق مببلغ بسيط 

 جتعـل األطفـال أكثـر متعـة حـي, فكر يف مجيع الطرق الذكية وغري العادية املثرية لتغيري اللعبة 
واكتـب قائمـة التغيـريات .  يهـاال هتتم بتكلفة التغيـريات الـيت تفكـر ف. وسروراً وهم يلعبون هبا 

.املقرتحة يف الصفحة املوجودة حتت الشكل 



LOGOيللتفكير اإلبداعتورانسنماذج من اختبار : تابع
(  غري الشائعةاالستغماالت)االختبار اخلامس 

ري الشائعة لعلب اكتب يف هذه الصفحة كل ما تستطيع أن تفكر فيه من هذه االستعماالت غ
ستخدم أي عدد ميكنك أن ت, الصفيح الفارغة، وال حتدد تفكريك يف عدد معني من هذه العلب

ت عنها من قبل، وال توقف تفكريك يف االستعماالت اليت رأيتها أو مسع, من العلب كما تشاء
:   ركز كل تفكريك يف االستعماالت اجلديدة وغري الشائعة هلذه العلب

(افرتض أن)االختبار السادس 
كن أن حيدث ؟ فما الذي مي, ختّيل أن السحب مربوطة حببال تتدىل منها إىل األرض: املوقف

.اكتب مجيع األفكار والتخمينات اليت ترتب على هذا الوضع كما تتخيلها



LOGO ((ب )) الصورة الشكلية
(  بناء الصورة)االختبار األول 

وضوع ما فكر يف صورة أو م, يوجد يف أسفل هذه الصفحة شكل منحن مظلل ابلسواد 
.ميكن أن ترمسه حبيث يكون هذا الشكل املظلل جزء منه 

كار جديدة إىل واتبع يف تقدمي أف, حاول أن تفكر يف صورة مل يفكر هبا احد من قبل 
ا تكتمل الصورة وعندم, وذلك لكي جتعل منها قصة مثرية بقدر املستطاع , فكرتك األوىل 

.ودونه يف أسفل الصفحة يف املكان املعد لذلك , احبث عن ذكي هلا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



LOGO ((ب )) الصورة الشكلية
(  إكمال الصورة)االختبار الثاين 

مالرسطريقعناألشياءهذهإكمالحاول,أشكالعشرمنمكونةجمموعةاآلنأمامك
قصةنعحتكيالرسومهذهجعلوحاول,قبلمناحدإليهايسبقكملصورأوأشياء
عنوانضعاالنتهاءبعدمثجديدةأفكارإضافةطريقعنوذلكاملستطاعبقدرشيقة

املناسباملكانيفوضعهالرسوماتهذهمنلكلمناسب



LOGO ((ب )) الصورة الشكلية
(  اخلطوط املتوازية)االختبار الثالث 

منكلوبواملط,متوازينيخطنيعنعبارةهوسؤالكل,سؤاالً عشرمثانيةاآلنأمامك
منريدتماإبضافةوذلك,وخمتلفةمشوقةصورةتشكيلخاللمنمثريةقصةنسج

ضعكذلإمتامبعداآلن.منهازوجلكلمستقيمةأومنحنيهخطوطأورموزأوإشارات
.لذلكاملخصصاملكانيفمنهالكلمناسباعنواان



LOGO
التصحيح

درجات الـيت يتم استخراج درجة املفحوص على كل من هذه الفروع عن طريق مجع ال-
ويـتم . نهـا االختبـارحصل عليها املفحوص بعـد االختبـارات الفرعيـة السـتة الـيت يتكـون م

املنتميــة يف ضــوء حتديــد درجــة الطالقــة يف كــل اختبــار فرعــي ابلعــدد الكلــي لالســتجاابت
ة بعـدد الفئــات املتطلبـات احملـددة لكــل مهمـة أو نشــاط، يف حـني يـتم حتديــد درجـة املرونــ

. اليت توزعت عليها استجاابت املفحوصني
مـن " أ"لفظية حيصل املفحوص على درجات للطالقة واملرونة واألصالة على الصورة ال-

ا يف كــل اختبــار للطالقــة، واملرونــة، واألصــالة الــيت حيصــل عليهــ: جممــوع الــدرجات الفرعيــة
". أ"من االختبارات الست للصورة اللفظية 



LOGO
التصحيح: تابع

عليهالحصاليتاألصالةدرجاتجمموعمنلألصالةالفرعيةالدرجةحتسب-
حتديديفتورانستصحيحطريقةعلىاعتمدحيثاستجابة،كلعلىاملفحوص

علىباراتهاختبطاريةتطبيقخاللفمناالستجابة،ندرةمدىعلىاألصالةدرجة
وجبمباألصالةلدرجةأوزانثالثةالتصحيحدليليفحددفرد(500)منعينة

منفأكثر%5عندترداليتفاالستجابةالعينة،أفرادعنداالستجابةتكرارنسب
درجةتعطى%4.99إىل%2بنسبةترداليتواالستجابة.صفراً تعطيالعينةأفراد

ثالباحاتبعوقددرجتانتعطى(%2)منأقلبنسبةترداليتاالستجابةأماواحدة
.نتهعيأفراداستجاابتمنللتصحيحدليالً وضعأنبعدنفسهاإلجراء



LOGO (وديةالبيئة السع)للتفكري اإلبداعي على تورانستقنني مقياس

:اب التاليةللتفكير اإلبداعي للتطبيق على البيئة السعودية لألسبتورانساختير مقياس 
.واالبتكاراإلبداعقياسيفاستخدامااملقاييسأكثر
.لإلبداععامليكمقياسويستخدماللغاتمنالعديدإىلترجم

.الدولمنالكثرييفوطنيةمعايريلهاستخرجت
.الثقايفالتحيزمنخللوهاألشكالمقياساختيارمت

.لعليااالدراساتمراحلحيالروضةأطفالمعاستخدامهوميكنحمددعمرلهليس
.مجعيأوفرديبشكلتطبيقهميكن

.يقيس القدرات األساسية األربع لإلبداع
الهدف من تقنين المقياس

املوهوبنيبالطالعلىوالتعرفللكشفاستخدامههواملقياستقننيمناهلدفكان
منالعمريةاتللفئاملوهوبنيالطالبعنللكشفمتكاملبرانمجضمناإلبداعجماليف
يصلحياساملقلكنورعايتهم،املوهوبنيعنللكشفالوطيناملشروعيف.سنة9-1٦

يتكون التيشطةاألنمتعددةوألغراضاملختلفةاألعماريفاملبدعنيعلىوالتعرفللكشف
المقياسمنها



LOGO

عبدهللا القاطعيو آل شارع، عبدهللا الناف؛ : ، تقنين(ب)للتفكير االبتكاري، األشكال تورنساختبار 
هـ1416علي؛ والسليم الجوهرة سليمان، بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،

(البيئة السعودية)للتفكري اإلبداعي على تورانستقنني مقياس 

: ..................................العنوان 



LOGO (البيئة السعودية)للتفكري اإلبداعي على تورانسمناذج من مقياس



LOGO



LOGOقياس اختبارات اإلبداع

.االستجاابتتكرارحسبدرجات5–صفرمنمقياسعلىاألصالةتصحيحمت
.صفرأتخذفأكثر%5بنسبةتكررتاليتفاإلجاابت
واحدةدرجةأتخذ4.99–4.0▪
درجتنيأتخذ99.٣-0.٣▪
درجاتثالث2.0-2.99▪
درجاتأربع1.99–1.0▪
درجاتمخسابتكارقوةفيهاوتتوفر1منأقل▪

.درجاتعشرأعلىحبداكماهلايتماليتاألشكالبعددالطالقةتصحح
.حتتسب بعدد الفئات اليت ميكن تصنيف االستجابة فيها

.تعطي درجة واحدة لكل فكرة أو اضافة أو تفريع للشكل األصلي
الدرجة الفاصلة للشخص المبدع

توفر كدرجة فاصلة يعترب من حيصل على هذه الدرجة فأعلى ت125حددت الدرجة املعيارية الكلية 
.د بيئة تنمي قدراتهلديه قدرة إبداعية عالية وميكن تصنيفه على أن لديه قابلية ليكون مبدعاً إذا وج



LOGOقياس اختبارات اإلبداع
.دراهتمقتنميبربامجإلحلاقهمواالبتكاراإلبداعجماليفاملوهوبنيالطالبعنالكشف✓
.املشكالتوحلوالتطويراالنتاجتتطلباليتللوظائفاألفرادعلىالتعرف✓
.زماتواألللمشكالتاإلبداعيةاحللولتتطلباليتالقياديةللوظائفاألشخاصاختيار✓
املناسبةلألعماللإلبداععاليةبقدراتيتمتعونالذيناألشخاصتوجيه✓
.داعلإلبالتدريبيةالربامجفاعليةوتقومي.الفردلدىلإلبداعوالتطورالنموقياس✓

املقّننالعربيةاللغةباراخت)العربيةابللغةخاصمقياسللقياسالوطيناملركزقّدمخاصة،العربيةاللغةجمالويف
تركيًبا،اللغويةقدرةاللقياسوالفرعيةالعامةاملعايريمنعدداختباروثيقةمبثابةهووالذي،(هباللمتحدثني

تذوقيف(اللغوياإلبداع)قياسعلىالقدرة:بهيُرادوالذيللمقروءوتذوقًاوفهًما،واستيعااًب،وكتابًة،وأسلواًب،
:يليفيمااللغوياإلبداعقياساختباراتجمالخيصمامنهانستعرضاللغوية،األساليب

المعيار الفرعيالمعيار العام

يكشف بعض مواطن الجمال في
النصوص األدبية

.يكشف بعض مواطن الجمال في جانب المفردات واألسلوب
.يكشف بعض مواطن الجمال في جانب األفكار والمعاني

.يكشف بعض مواطن الجمال في جوانب الصورة والخيال في النص
ي يكشف بعض مواطن الجمال في الجوانب النفسية أو الصوتية ف

.النص



LOGO في ليم مناهج التعفينماذج من اختبارات قياس اإلبداع اللغوي في
المرحلة االبتدائيةالمملكة العربية السعودية

الوحدة الخامسة

(حقوق الطفولة)

(الذهنيالعصف):األسلوب(الطالقة):المهارة

(قائقدثالث).اليونيسيفمنظمةإنشاءعلىاملرتتبةالنتائجمنممكنعددأكرباذكر–1
..............................................................................................
..............................................................................................

(دقيقتان).مالكاإلمامطفولةمنمستفيًداالتمرفوائدمنممكنقدرأكرباذكر–2
..............................................................................................
..............................................................................................

فيهاستخدمتمواقفو(لعل)بـــالرتجيفيهاتستخدماليتاملواقفمنممكنعددأكرباذكر-٣
..............................................................:(دقائقأربع).(ليت)بـــالتمين

....................................................................:(لعل)بــالرتجيمواقف
.....................................................................:(ليت)بــالتمينمواقف



LOGO في م مناهج التعليفيتابع اختبارات قياس اإلبداع اللغوي في
المرحلة االبتدائيةالمملكة العربية السعودية

(الذهنيالعصف):األسلوب(المرونة):المهارة

(دقيقتان).هبمواالهتماماأليتامرعايةأجلمنتقرتحهااليتالوسائلما–1
.............................................................................................

(شفهي)(البحرطبيب،اجلراثيم،،برامجمقّدم):أييتمابدورقم-2
:اآلتيةالكلماتبنيرابطًاأوجد-٣
(دقيقتان)(جيدمسكناجلنسية،اسم،اختياراحلنان،الرعاية،الطبيعية،الرضاعة)

..............................................................................................
القبعات)منها؟نستفيدوماذاالتلفاز؟يفتشاهدهااليتلألطفالوالتعليميةالرتفيهيةالربامجأهمما-4

(دقائقثالث).(الست
االستفادة من البرنامجاسم البرنامج الترفيهي أو التعليميم



LOGO في م مناهج التعليفيتابع اختبارات قياس اإلبداع اللغوي في
المرحلة االبتدائيةالمملكة العربية السعودية

(الذهنيةالخرائط):األسلوب(األصالة):المهارة

(دقائقثالث).السطرعلىاملتوسطةاهلمزةلكتابةخمططًاارسم-1
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

(الذهينالعصف):األسلوب(األصالة):املهارة-2
رأسيفالواردةالعالقاتو يتفقمباالتاليةالكلماتتصنيفخالهلامنميكنكاليتالطرقمجيعيففكر

:املثالغرارعلىاجلدول
–احلب–امالفط–اليتيم–الطفل–احلقوق–الوالدان–الرمحة–األطفال–السعادة-الرضاعة)

القسوة–لكراهيةا–الرتبية–احلنان–احلقّ –الولد–األيتام–الولد–التأديب–اهلناء–الكبري
(العطف–األبوان–الصغري–



LOGOالتوصيات
: من أجل االستمرار في إخراج باكورة اإلبداع عند طالبنا األعزاء، اقترح النقاط التالية

.التدريب على إنتاج أفكار جديدة من خالل إثارة الدافعية للبحث واالكتشاف➢

.التنافس في مجال إخراج التفكير اإلبداعي مع التنبيه إلى احترام اآلراء المختلفة➢

.فتح النقاش الفكري، مع توفير الجو المناسب لذلك وتشجيع حرية الكالم➢

.وتشجيع وتعزيز الطالب المبدع، أمام جميع طالب المدرسة . فتح صفوف خاصة للمبدعين➢

.في سبيل تعزيز العالقة مع الخالق المبدع” التربية اإليمانية ” توجيه األطفال نحو➢

تقدير الفكرة اإلبداعية، –أن تهتم مجالت األطفال بالتفكير من حيث إثارة المسائل والتمارين الذهنية➢

.واحترامها من قبل المدرسة واألسرة ومؤسسات الطفولة المحلية

.توجيه وإرشاد المبدعين” دورات ” عمل برامج ➢

.افية وتشجيع عادة المطالعة، وتخصيص أسبوع للمطالعة الثق. تعليم األطفال طرق حل المشاكل➢

.وابتكار ألعاب تنمي الذهن والتفكير لدى الطالب. االهتمام بموضوع فهم المقروء➢

.كيرتعزيز عالقة اإلنسان بالطبيعة الجميلة، لما لها عالقة بالمشاهدة والمتابعة والبحث والتف➢

.إعداد البيئة المناسبة في البيت والمدرسة للتعبير عن األفكار اإلبداعية➢



LOGOومضة



LOGOخامتة
هيوما!؟تنميتهوطرقاإلبداع،أهميةحولتوصياتنضعأنلنايمكنكم

وكم؟؟؟اطالبنوتقدماإلبداعتحقيقمنتمنعالتيالصعبةالظروفالمقابلفي

طالباننابيأننعلمكناإذاجانبنامنوالتقصيراإلهمالحالفيالخسارةحجمتكون

!عهم؟مالتعاملكيفيةنعلمالوجودهمحالوفيهم؟؟أينندريوالمبدعين،أذكياء

جاهلهنتأونحبطهأنونحاولمبدًعا،ماطالبًاأننعلمكناإذاالفاجعةتكونوكم

0!؟"مشاغبالحركة،مفرطاألسئلة،كثيرطالب":عنوانتحت

ليمالتعجهازفيوالشاملالجذرياالنقالبإحداثالممكنمنمتى:هناونتساءل

العربي؟؟

!!!فليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان 



LOGOاملراجع

اجلوهرةوالسليمعلي؛دهللاعبوالقاطعيالنافع؛عبدهللاشارع،آل:تقننياالبتكاري،للتفكريتورنساختبار.1
هـ141٦والتقنية،للعلومعبدالعزيزامللكمدينةمنبدعمسليمان،

1طالسعودية،العربيةاململكةالرشد،مكتبةاألطفال،رايضمناهج،(م2014)أمينه،األلفي،.2
األردنيةورهتاصيفاإلبداعيللتفكريتورانساختباراتوثباتصدقدالالت:(م198٣)عبدهللاالشنطي،.٣

اجلامعةالرتبية،كليةعمان،منشورةغريماجستريرسالة،(أ)الشكليةوالصورة(أ)اللفظيةالصورةاملعدلة
.األردنية

العربيةاململكةللقياس،الوطينزاملركهبا،للمتحدثنياملقّننالعربيةاللغةاختبارالعربية،مقياساختباروثيقة.4
.السعودية

.صفاءداراألردن،،1طلألطفال،التفكريتعليمطرق(1990).داودحممدالكرميعبد،شطناوي.5
.عمانوالتوزيع،للنشراألهلية،1طتعليمه،وطرقتطورهاألطفالتفكري،(1990)يوسفقطامي،.٦
.ندريةاإلسكاجلامعية،املعرفةدارالتالميذ،وإبداعاألساسيالتعليم،(199٣)احلليمعبدحممودمىن،.7
.مصر،(1٦)الرتبويةسفريسلسلة،األبناءلدىاإلبداعتنمية،(1994).السيدحممد،الرازقعبد.8
.بريوتحزم،ابندار،1ط.االبداعيةاالفكارلتوليدطريقة٣0(1999).،علياحلمادي.9

.بريوتالرسالة،مؤسسة،4،طاإلسالمضوءيفاألطفالأدب،(199٦).جنيبالكيالين،.01



LOGOاملراجع
وزارةية،األهلاألقصىمدارسجبالن،طارق،اجلميلةلغيتمادةيفاإلبداعيالتفكريمهاراتمذكرة.11

.السعوديةالعربيةاململكةالتعليم،
امعةاجلعمان،العلوم،تدريسيفاإلبداعيوالتفكرياإلبداعتنمية:(م1987)حممودعايشزيتون،.21

.األردنية
تعليماتاالبتكاري،للتفكريتورانساختبارات:(ت.د)عبدهللاحممودسليمان،فؤاد؛حطب،أبو.٣1

.املصريةاألجنلومكتبةالقاهرة،التصحيح،
.1مصر،طالعريب،الفكرداروالفهم،املتعددةالذكاءات،(م200٣)،جابراحلميدعبدجابر،.41
.1ط،األردن،والتوزيعللنشرالفكردار،الطفلتربيةإىلمدخل،(م2015)،رافدة،احلريري.51
دار،(همورعايتواكتشافهمخصائصهم)واملتفوقوناملوهوبون،(م2005)،أمنياملطلبعبد،القريطي.٦1

.1طمصر،،العريبالفكر
- Torrance. E.P(1965) Gifted Children in the Classroom.N.Y: Macmillan.
- Torrance. E.P. The Torrance Tests of Creative Thimking: Norms-

Technical Manual. Bensenville.IL. STS Inc. 1974.
- Torrance. E.P. Torrance Tests of Creative Thimking: Norms Technical

Manual. Figural (Streamlined) Forms A&B STS. Bensenville, I11. 1990.
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ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات مؤتمر 

(الموهبة واإلبداع في إدارة وتطوير العملية التعليمية)

٢0٢١سبتمر ١٢

خلود غرزان: إعداد المعلمة

دافعية المتعلمين والتعلم عن بعد



محتويات 
ورقة العمل

المقدمة.١

هدف ورقة العمل .٢

مشكلة ورقة العمل .٣

أهمية ورقة العمل.٤

مصطلحات ورقة العمل.٥

مفهوم الدافعية للتعلم .6

أنواع الدافعية .٧

أهمية الدافعية للمتعلم.8

علم العوامل التي تؤثر في دافعية المت.9

للتعلم 

مظاهر انخفاض الدافعية للتعلم لدى.٠١

المتعلم

لم أسباب تدني دافعية المتعلم للتع.١١

م عن بعدكيفية رفع دافعية الطالب للتعل.٢١

التوصيات.٣١
المراجع.٤١



المقدمة 
البيئةتغيربببسوذلكواألسرةوالمتعلمينالمعلمينمنهايعانيمعضلةبعدعنالتعلميعتبر

والمتعلمالمعلمينبالمباشرالتواصلتضمنوالتيالجميععليهااعتادالتيالتقليديةالتعليمية
انتباهجذبعلىمالمعلقدرةبعدعنالتعلميفتقد.للتعلمالمتعلميندافعيةرفعشأنهمنوالذي

المتعلمدافعيةىعلوالحفاظللمعلوماتوالتامالصحيحالفهممنوالتأكدطويلةلفترةالمتعلمين
منلهالبدبعدعنالتعلمنجاحالمعلميضمنولكي.جيدتحصيليمستوىلتحقيقالالزمة
المتعلمغبةرزيادةفيهاًمادوًراتلعبحيثللمتعلم،الداخليةالدافعيةاثارةعلىالتركيز

مستواهرفعوبالتاليلهالمتاحةالمصادرمناالستفادةالىودفعهواالستطالعوالبحثللتعلم
.التحصيلي

نحوالمتعلميةدافععلىالحفاظحيثمنواألسرةللمعلمكبيًراتحديًابعدعنالتعلميشكل
علىعدةالمساالعواملتوفيرفيواألسرةالمعلممنكالتعاونالمهممنلذلكعاليه،التعلم
والتيهذهملالعورقةإعدادتمالتعلمعمليةفيالدافعيةوألهمية.للتعلمالمتعلمدافعيةرفع

ذاهطبيعةفهمواألسرةالمعلمعلىيسهلمماوأنواعهاوأهميتهاالدافعيةمفهومتتناول
.بعدعنالتعلمفيكثيًرابهاالهتماميجبولماذاالداخليالشعور



المقدمة 
المعلمترشدلتيواللتعلمالمتعلمدافعيةفيتؤثرالتيالعواملبعضتوضيحتمكما

علىاظوالحفتلبيتهامنوالتأكدعليهاالتركيزيجبالتياألمورالىواألسرة
وتدنيبعدعنبالتعلماالهتماممنالمتعلمتنفرالتياألسبابإلىباالضافة.توازنها
المعلم)خارجيةأو(بالمتعلمتتعلق)داخليةأسبابسواءلديهالدافعيةمستوى
.(واألسرة

وأسرتهعلموالمتالمعلممنكالتساعدقدالتيالنصائحبعضطرحتمالنهاية،وفي
.للتعلمالدافعيةرفعفي



هدف ورقة العمل

:مايليتوضيح

ىلدللتعلمالدافعيةفيالمؤثرةالعوامل.١
.المتعلمين

دافعيةخفضالىتؤديالتياألسباب.٢
.للتعلمالمتعلمين

منفعالروأسرتهوالمتعلمللمعلميمكنكيف.٣
.المتعلملدىالدافعيةمستوى



مشكلة ورقة العمل

:مايليعلىالعملورقةتجيب

لم؟التعنحوالمتعلمدافعيةتدنيأسبابماهي
معلموالواألسرةالمتعلممنكاليستطيعوكيف

المتعلم؟لدىالدافعيةرفع



بعضرغبةعدممنواألسرةالمعلمينيعاني
علىضوءالتسليطتم.بعدعنالتعلمفيالمتعلمين

فةلمعروالمهتمينالباحثينقبلمنالمشكلةهذه
ةالمشكلهذهأسبابومن.عالجهاوكيفيةأسبابها

يحدثأنمللتعلأريداذا"للتعلمالمتعلمدافعيةتدني
ي،الرويث)"بالدفاعيةمشحونفردمنلنافالبد

هذهالعملورقةإعدادتمولذلك،(٢،ص٢0١5
علمينوالمتالمعلمينتساعدمعلوماتلتقديمكمحاولة
ةدافعيبرفعاالهتمامضرورةفهمعلىواألسرة
لمعلمامنكالتزويدالىتهدفكما.للتعلمالمتعلم

عرفعلىتساعدهمبمقترحاتواألسرةوالمتعلم
.المتعلملدىالدافعيةمستوى

أهمية ورقة العمل



المصطلحات 

الدافعيه•

عرفهاكماالدافعيةبأن( ٢0٢0)العبادييذكر
لمالمتعداخلتتكونالتيالحاجةهيالزهيري

.معينهدفتحقيقالىوتدفعه

التعلم•

تعرضلموقفكاستجابةالفردسلوكفيتغيير
(٢0١٢والجنان،العمرواي،البشيري،)له

الدراسيالتحصيل•

المعلماكتسبهاالتيوالمهاراتالخبراتهو
.التعلمعمليةخالل



مفهوم الدافعية 
للتعلم

لدىتحدثداخليةحالههي"
هومعارفأفكارهوتحركالمتعلم
وتحثهوانتباههوعيهوتثير

لةحاالىللوصولاألداءلمواصلة
،٢0٢0العبادي،)"معينهتواز
.(7ص

دفعيالذيالحافزأيضاوتعتبر
تعلمالبعمليةاالهتمامالىالمتعلم

رفعلوالتعلمالبحثالىوالسعي
قيقوتحالدراسيتحصيلهمستوى
.التفوقفيرغبته



أنواع الدافعية 

دوافع خارجيه

المجتمعارضاءفيالرغبةفيتتمثل
ةوالمعنويالماديهالمكافآتومقدارواألسرة

.المتعلمعليهايحصلالتي

دوافع داخليه

رضاءإفيللمتعلمالداخليةبالرغبةتتعلق
التفوقفيورغبتهأهدافهوتحقيقذاته

تاجيحبعدعنالتعلمخالل.أيضاوالتميز
لدىالدوافعمنالنوعهذاخلقالىالمعلم
وضعيفومساعدتهالمستمربالتحفيزالمتعلم
.التحقيقهيسعىوعمليهتعليميهأهداف

أنواع الدافعية 



أهمية
الدافعية
للمتعلم

ثي،الروي)التحصيليالمستوىرفع.١
٢0١5)

يروتطوالمعرفةاكتسابفيتساعد.٢
.السلوك

.للتعلممالمتعلتدفعالتيالمحفزهالقوه.٣

بجدوالعملالسعيعلىالمتعلمتشجع.٤
.أهدافهلتحقيق

مناالستفادةالىالمتعلمتوجه.٥
والمصادرواالمكاناتالوسائل
ميةالتعليأهدافهلتحقيقلهالمتاحه

.(٢0١٩التديرس،)



فيتؤثرالتيالعوامل
مللتعلالمتعلمدافعية



النضجومستوىالمتعلمبنموتتعلقوراثيهعوامل
(٢٠١٥الرويثي،)لديهوالذكاء

المتعلمبخبرةتتعلقعوامل
(٢٠١٥الرويثي،)المكتسبة

المتعلمفيهايعيشالتيوالبيئهالتعلمببيئةتتعلقبيئيةعوامل

المعنويهالمتعلمبحاجاتتتعلقداخليةعوامل
(٢٠١٥الرويثي،)والماديه

عليهيحصلالذيوالدعمبالتحفيزتتعلقخارجيةعوامل
المعلماواألسرةمنالمتعلم



المتعلملدىللتعلمالدافعيةانخفاضمظاهر

.مهابتسليوالتأخيرالمعلمقبلمناليهالُموكلهالمهامتنفيذتأجيل.١

الدرسأثناءالتركيزعدم.٢

ذرالتعأوالصمتبالتزامسواءالحصهأثناءالمشاركةمنالمتعلمتهرب.٣
الدردشهاوالمايكروفوناستخدامعلىقدرتهوعدمجهازهفيبعطل

مكافآتوالالمختلفةالتعليمووسائلأساليبمعالتفاعلمستوىانخفاض.٤
.لهالمقدمه

التحصيليالمتعلممستوىتدني.٥

.االفتراضيةالحصةبقوانينااللتزاموعدمالغيابكثرة.6



يةدافعتدنيأسباب
للتعلمالمتعلم

واضحةتعليميةأهدافامتالكعدم.١

التعليمبأهميةالوعيغياب.٢

وعدمبالتعلمالرغبةعدممثلنفسيهالالحالة.٣
اليهيحتاجالذيوالتشجيعالتقديرعلىالحصول
علمالمتفقدانوأيضابالنفس،الثقهوعدموالخوف
.وزمالئهالمعلممعالمباشرللتواصل

الذياقعالووبينالمتعلممايتعلمهبينالعالقةانعدام.٤
علمتفيالرغبهاليملكالمتعلمانحيثيعيشه،

حياتهيفمنهايستفيدلنمعرفهاكتساباومواضيع
.الواقعية

زمالئهمعمستقرهالغيرالعالقة.٥

عومواقاإللكترونيةاأللعابمثلالُملهياتكثرة.6
االجتماعيالتواصل

.رفيهوالتالدراسةبينالوقتتنظيمعلىالقدرهعدم.٧

أسباب تتعلق بالمتعلم



يةدافعتدنيأسباب
للتعلمالمتعلم

التعليمبأهميةالوعيقلة.١

ولوجيةالفسيالمتعلماحتياجاتبتلبيةاالهتمامعدم.٢
.هوالتربويوالتعليميةواالجتماعيةوالنفسية

األسريةالمشاكل.٣

.المستمروالدعمالتحفيزغياب.٤

.المستمرهالمتابعةعدم.٥

لمالمتعمستوىلمعرفةالمدرسةمعالتواصلعدم.6
.اليهومايحتاج

لدىةالدافعيرفعوسائلكأحدالعقابعلىالتركيز.٧
االيجابيالتعزيزأهميةوتجاهلالمتعلم

أسباب تتعلق باألسرة 



يةدافعتدنيأسباب
للتعلمالمتعلم

يتلبومحفزهجاذبهتعليميةبيئةتوفرعدم.١
احتياجاته

واألسرةالمدرسةبينفعّالتواصلوجودعدم.٢
(٢0١5الرويثي،)

(٢0١5الرويثي،)المتعلمينفذهاالتيالمهامكثرة.٣

وندفقطالدراسيالتحصيلرفععلىالتركيز.٤
أنشطةوجوداوالمتعلممواهببتنميةاالهتمام
.تعلمالمطاقةتجديدعلىتساعدمختلفهترفيهية

تعلمالميتلقاهاالتيالمعلوماتمستوىمالئمةعدم.٥
وذكائهتفكيرهومستوى

المعلمقبلمنوالمتابعةاالهتمامقلة.6

أسباب تتعلق بالمدرسة والمعلم 



دافعيةرفعكيفية
دبععنللتعلمالطالب



صحيةأسريةبيئةتوفير.١

.المستمروالمعنويالماديالدعم.٢

.اإليجابيوالتعزيزالتحفيز.٣

.الوقتتنظيمخطةإعدادفيالمتعلممساعدة.٤

المتعلماجواحتيلرغبةمناسبةترفيهيةأنشطةتوفير.٥
.العمريةومرحلته

.للدراسةالمناسبالمكانتوفير.6

أثناءالمتعلممقاطعةوعدمالدراسةوقتاحترام.٧
.الواجباتواداءالمذاكرة

.المستمرةالمتابعة.8

دور األسرة



(وسمعيهبصريه)المستخدمهالتعليموسائلفيالتنوع.١

النشطالتعلماستراتيجياتاستخدام.٢

متنوعهتفاعليةتعليميةألعاباستخدام.٣

امتالكعلىتحفيزهمخاللمنللمتعلمينالداخليةالدافعيةإثارة.٤
.واضحةتعليميةأهدافهم

.المستمروالمعنويالماديوالتحفيزاإليجابيالتعزيز.٥

.للمتعلمالواقعيةبالحياةالتعلمموضوعاتربط.6

تحديديفمشاركتةخاللمنالتعليميةالعمليةفيالمتعلمإشراك.٧
رغبيالتيالتعليموسيلةاوالدرسأهدافأوالتعلمموضوعات

.بها

.واألسرةالمعلمبينوالمستمرالفعالالتواصل.8

.الوقتتنظيمبأهميةالمتعلمتوعية.9

يميةوتعلترفيهيةأنشطهفيوإشراكهالمتعلمبموهبةاالهتمام.٠١
.متنوعه

دور 
المعلم



التوصيات

ىعلالمعلمينلتدريبتدريبيةدوراتإقامة.١
مثلختلفةالمالتفاعليةالتعليميةالبرامجاستخدام

kahoot, quizizz, WordWall, live
worksheet, ClassDojo, edmodo,

Padlet, Make itااللعابمنوغيرها
.التعليميةوالتطبيقات

ظيمتنأهميةعنللمتعلمينتوعويهلقاءاتعقد.٢
.الفعالةالمذاكرةوأساليبوالتخطيطالوقت

لتيااالمورألولياءالتربويةاللقاءاتتكثيف.٣
المدرسةمعالفعالالتواصلعلىتحثهم

وموهبتهالمتعلممستوىبمعرفةواالهتمام
.النجاحتحقيقعلىتساعدهالتيوالطرق

يفيةكعلىالمعلمينتدربتدريبيةبرامجعقد.٤
.التعلمنحوالمتعلمدافعيةرفع



المصدر.عثمان،ن.التعلمنحوالدافعية.١

http://site.iugaza.edu.ps/fshaladan/files/2
010/02/educ3.pdf

دافعيةالزيادةفيالكاهوتتطبيقاستخدامفاعلية.١
نالثامالصفطالباتلدىالدراسيوالتحصيل

.٢0٢0.ناعورلواءفيالتاريخمادةفياألساسي
.األوسطالشرقجامعة.العبادي،م

ةالثانويالمرحلةمعلميتبعهاالتياألساليب.٢
.٢0١٩.التعلمنحوالمتعلمدافعيةبزيادةوعالقتها
.التربيةكليةاألهلية،جرشجامعة.الهدير،م

.شرعالثالثالعددالعلمي،للنشرالعربيةالمجله

يالثانوتالميذلدىالتعلمدافعيةتدنيظاهرة.٣
ك،.العمروايم،.البشيري.٢0١٢.التأهيلي
التربيةلمهنالجهويالمركز.م.والجنان

.والتكوين،مكناس

المراجع

http://site.iugaza.edu.ps/fshaladan/files/2010/02/educ3.pdf
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل السادس العربي يف الـمؤمتر للعرض 
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والتعليم الـمقلوب بالتعلم عن بعدClass Kickفاعلية برنامج 

واكتساب الـمفاهيم العلمية لطلبة الـمرحلة الـمتوسطة الثانية
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يها أي إصالح يعد التعليم ثمرة التنمية البشرية الشاملة فهو الركيزة التي يبنى عل

اء أو تطور في المجتمع في أي جانب من جوانبه وتتوقف قدرة التعليم في أد

ن رسالته على ادارته فالتعليم حق من حقوق اإلنسان وهو شرط أساس للحد م

ليم هو من الفقر وتعزيز الديمقراطية والسلم والتسامح والتنمية وهذا يعني أن التع

يرا على أهم آليات التكوين الشخصية اإلنسانية والعنصر األكثر وضوحا ، إذ وتأث

النشاط االجتماعي والحركة والمشاركة االجتماعية يكاد يوجد اجماع على الدور

.الوظيفي للتعليم في انضاج الوعي العلمي واالجتماعي والسياسي
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ClassKick

أو البرنامج من البرامج المميزة و السهلة التي تساعد المعلم على تحويل أي ورقة أو جزء من ورقة

افة صورة إلى ورقة عمل تفاعلية مليئة باللعب و الحركة عن طريق تصويرها و العمل عليها بإض

مين تتيح هذه األداة للمدربين والمعل. و تستخدم غالباً في جميع المواد.. صور و أصوات و حركات

حيث ، ب( أعضاء فريق العمل / طلبة/ متدربين) ومديري فرق العمل عن بعد نشر المهام لمن يريدون 

واألقران تقديم مالحظات حول المهمة ، كما ( المدرب، المعلم، مديري فرق العمل ) يمكن لكل من 

كويني تساعد هذه األداة في مراقبة األفراد لعملهم وتقدمهم ،وتعتبر هذه األداة إحدى أدوات التقييم الت

لى الرقمية ، وهي مجانية تتيح إنشاء دروس ودورات وواجبات يعمل المتدربين والطالب من خاللها ع

ديم مالحظات وتساعد في مراقبة تقدم من تريد في الوقت الفعلي وتق، أجهزتهم بالسرعة التي تناسبهم

.فورية ، يمكن دمج النصوص والصور والفيديو والصوت بسهولة في المهام
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ClassKick

.عندما تقدم مالحظاتك في الوقت الحالي ، وللطالب للحصول على مالحظات سريعة وفورية-

.عندما تريد سحب مجموعات صغيرة من الطالب -

.لمشاهدة الطالب الذين يعملون حاليًا على واجب في وقت معين فقط بصريًا-

.لمعرفة من الذي بدأ مهمة ؛ لمعرفة من يتبع التوجيهات ويعمل على الفور-

.لتصفية الطالب الذين ليسوا في المدرسة اليوم أو الذين لم يبدأوا العمل-

ييرات فإنه يسمح لهم بالتحقق من عملهم وإجراء التغ،كككالس برنامحعندما يعمل الطالب بشكل مستقل في -

.اعتماًدا على االستجابة

Classkickإلىالدخولبتسجيلحاليًاقامطالبكمنأيبمعرفةلكسمحي-

.وقتيقوم بتصفية جميع الطالب الذين عملوا سابقًا في الواجب ولكنهم ال يعملون في المهمة في تلك اللحظة من ال؛و
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ضعف بعض البرامج التي تجمع جميع األدوات التي تخدم الفصل ➢

.  المقلوب أو التعليم عن بعد 

اقدالفلمعالجةالفجوةيسدماإلىاالحتياجيعالجبرنامجإلىالحاجة➢

.والنهائيالتكوينيوالتقييموالمهاراتالتعليمي

سواء  العملتأديةأثناءالطالبلدىوالخوفالخجلمعالجة➢

.("الجماعي"التعاونيأوالفردي)
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ClassKick

.للمتعلمينالوظائفبنشرللمعلمالتطبيقهذايسمح▪

.تقدمهمنحىكبذلالمتعلمفيراقب،الوظائفتقييمفرصةالمعلمإلىباإلضافةالمتعلمينيمنح▪

.الراجعةالتغذيةثقافةوبناءالتعاونلتشجيع▪

.رنظيإلىنظيرمنللتنفيذوقابلةمحددةمالحظاتوتلقيإعطاءيمارسونالطالبلجعل▪

!المعلممنفقطليس،المالحظاتمنالمزيديتلقونالطالبلجعل▪

.مباشربشكلالنتائجيعرضبحيثدرجاتهمللطالبيظهر▪

.التعزيزملصقمعللطالبومعززةمحفزةعبارةتحديد▪
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-:ClassKickاستخدامنتائج

قنيةالتاألدواتأبرزواستخدامالتعليمفيالتكنولوجيادمجخاللمنالتطورمواكبة❖

.البرنامجهذاسيماوالالحديثة

.الطالباتمعالتفاعليالتعليممننوعظهر❖

.ومبهرةحديثةطريقةوإضافةالتعليمفيالرتابةمنالتخلص❖

للطالبهاعرضفيتمباالنترنتربطهايتمبحيثبعدعنالتعلمفياستخدامهإمكانية❖

عرضوكذلكالطالبوجودلعدمالغيابوكذلكالتشجيعيةالعباراتلمشاهدة

.مهامللتأديتهمخاللقرارتهمتأثيرويالحظونبأنفسهمقراراتهماتخاذالطالبمنح❖

منبالتحققلهميسمحفإنه،Classkickفيمستقلبشكلالطالبيعملعندما❖

.االستجابةعلىاعتماًداالتغييراتوإجراءعملهم
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Classkickمثال  على  تفعيل برنامج ال 

تحميل البرنامج: أوال 

Classkickمثال  على  تفعيل برنامج ال 

التعزيز في شريط األدوات: ثانيًا  
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Classkickمثال  على  تفعيل برنامج ال 

مثال على أعمال الطالبات: ثالثا 
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.تفاعل الطالبات مع البرنامج وتحقيق درجات مرتفعة ❖

.البرنامج مشوق وجذاب للطالب ألنه يبث روح المنافسة بينهم ❖

.يعمق مفهوم التعلم ذي المعنى والتعلم البنائي( المعكوس ) الفصل المقلوب ❖

، يــوفر وقــت الــتعلم فــي ممارســة األنشــطة داخــل ال صــة( المعكــوس ) الفصــل المقلــوب ❖
.فالشرح للمفهوم في الفيديو قبل ال صة

فية؛ يعمـــل التعلـــيم المعكـــوس علـــى تنميـــة الثقـــة بـــالنفس، وي ـــول بـــين المشـــا بات الصـــ❖
.النهماك المتعلمين بممارسة األنشطة التطبيقية

ه؛ ممــا يعمــل التعلــيم المعكــوس علــى ت جــيم دور المعلــم فــي ال صــة تلــى المراقبــة والتوجيــ❖
.يساعده على مراقبة ت قق األهداف وتوجيهها وتقييمها
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تكنولوجيـا يعطي خيارات أكثـر فـي ممارسـة التعلـيم بمسـت دلات ال( المعكوس ) الفصل المقلوب ❖
.تويتر، فيسبوك، واتس آب" الفيديو، مؤتمرات الفيديو، الوسائط االجتماعية"

:لتعلميضاعف وقت التعلم بجمعه بين فترتين ومكانين ل( المعكوس ) الفصل المقلوب ❖

.قبل ال صة أو الم اضرة، وألناءها

مدرسةفي المنزل أو ال ديقة، وفي الفصل أو ال( المعكوس ) يمكن تنفيذ الفصل المقلوب ❖

.أو الرحلة

.المتزامنيجمع بين شكلين من التعليم المزيج، المتزامن وغير( المعكوس ) الفصل المقلوب ❖

.اعيالتعلم الذاتي، والتعليم االجتم: يجمع بين أسلوبين( المعكوس ) الفصل المقلوب ❖
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.ل رائع نشر البرنامج الرائع في التعليم عن بعد و الذين يديرون فصول مقلوبة ، كونها إدارة تقييم تكويني وختامي متكام

.تقديم دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات حول استخدام تطبيقات علمية مشابهة تشجع التفاعل الصفي بين الطالب

.سهولة االستخدام حيث يقوم المدرسون باالشتراك بحساب مجاني 

.يجب على المعلم أن يعزز االكتشاف بالتطبيقات المتنوعة 
.أن يتيح المعلم لتالميذه فرص الت قق من ص ة القاعدة أو العالقة التي يدرسها

:أن يهتم المعلم بت قيق األهداف التالية 
.ألمر ما ويبدأ بها عملية االكتشاف, تزويد التالميذ باألسئلة مفتوحة النهاية التي تثير تفكيره بصفة دائمة •
.تقبل اإلجابات والتعليق عليها •
ة االكتشاف والتوصل وال يتسرع بتقديم حلول أو تجابات لتالميذه وإنما يترك لهم فرص, يعطي التالميذ وقتا كافيا للتفكير •

.تلى المعلومات بأنفسهم 
ذكاءاتوالتن يكون على دراية تامة بطيعة تالميذه من حيث التفاوت بينهم ومراعاة ما بينهم من فروق في القدرات •

.المتعددة 
جراءات ومن لم يرشدهم ويشجعهم ويتوصل معهم تلى نتائج جادة ومهمة ت, تعطاء التالميذ فرصة للتخيل والتخمين •

.تطبيق تستراتيجية االكتشاف لكي يصل المتعلم تلى اكتشاف قاعدة عامة أو نظرية أو قانون 
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.الرياض: إستراتيجيات تطوير التعليم ، مكتبة دار القلم (: 2010) فهيم، محمد حاتم . 7
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.دار الفكر العربي: مصر
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ا
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راس   تخدامرمص   ادررالطاق   ة،رث   م    ما
ا
راع   ة،رث لرم   نرالص   يدرإلرمرحل   ةرالز  التح   وا

اق    ةررث    مرالص    ناعاتراليدوي    ةرإلرالص    ناعاتراآللي    ة،رث    مرالس    يطرةرع    لرالط
ي       احروالتنب        ربظ       رر فرع       لرحرك       اترالر  وفرالج       و،رالفض       اء،روأمك       نرالتع       را
ره  ذارل دفعرعجل  ةرالتنمي ةرالزراعي ةروالص  ناعية  ل 

ل
رم نرتل  وثرواس تخدامرك

َ
اد
َ
ز

رتس       ببراإلحتب       اسرالح       رارير،روق       درأوض       ح  
لن       اراله       واءرواإلنبعاث       اترال       ت 

رلف   ايروسر رم   دىر« ١9كوفي   در»الجان  براإليج   ان   ل 
امرب   الحجررالم   ث   واإلل   ث  
ربحل  ولرتجع رالبيئ  ةرواإلنس  انروالتفك  ث  لن  ارنح  اف رع  لرأهمي  ةرالتص  الحرب  ي  
ره ذارإلرك لرم نريجمعن اربه   

مررب اطرالعل مرالبيئةر،رلذلكرأتق دمرال يكمرببح ت 
ت    رع   لر م   لرأنرأك   ونرق   درتمكن   ترم   نرإيفائ   هرحق   هروش   ملتهربش   كلرمخ

رلدراساترأخرى
 
.ليفتحربابا

ر/ الباحثةر روانرمحمدرمخلفرالسبيع 



البحثزمشكلة

وسركوفيدر ،رومن ذرانت١9فث  رواآلخ ررس لت  ركانرل هر ث اررعدي دة،رمنه اراإليج ان  ش ارهرف 

اتروأض       حةرع       لرجمي       عراألص       عدةرالسياس        يةرالمجتمع       اترالمختلف       ة،رول       هرت       أثث 

ر اترح  دوثرتغ  ث  رتل  كررالت  أثث  رالبيئ  ة،رواالقتص  اديةرواالجتماعي  ةر،روك  انرم  نرب  ي   اترف 

وتحس    نركانخف    اضرنس    بةرالتل    وثرب    الهواءر،روانخف    اضرنس    بةراالحتب    اسرالح    رارى،

جم    تربعرقل    ةرمع رجم     ة،رتث 
ً
اروقائي     ة ظ    مرنش    اطاترثق    براألوزون،ركم    ارف    رضرت    دابث  

رب   الفرا : اإلنس   انر
 
رتع   ج لره   ذهرولك   ن،ره   ...مص   انعرمقفل   ة،رش   وارعرخالي   ة،رمط   ارات 

باالحتب  اسرالح  راريرورثق  بر« ١9كوفي  در»العرقل  ةردونرمنفع  ةريروكي  فرأث  رترأزم  ةر

رم    عرع    ودةرالحي    اةرإلرطبيع  
ته    اربع    دراألوزونريرالحل    ولرللحف    اظرع    لرالنظ    امرالبي    ت 

اتجاهرالعالمرإلرالتعايشرمعرالفايروسي



خلفيةزالبحث

رم    اررتنبث    قراألفك    اررالخالق    ةرواإلبتك    اراترم    نرقل    برالك    وارثر،رفلطا
 
ا لم    ارس    اهمتركث    ث 

ر،رعلمي      ار،روثقافي      ا،روداف      عرللعلم      اءرنح      ورتحقي      ق رتط      وررمج      تمع   
أقىص      راألزم      اترف 

وسرليح  رترعجل  ةراالبتك  اراترويف  تحرب      رالف  ث 
رتفار  
رإمك  انيتهمروي  أن  ابرالبح  ثرالعل  م 

رم   نراألبح   اثرالعلمي   ةرالمور ر،روالريوج   درالكث   ث   
ثق   ةروالقابل   ةرللحف   اظرع   لرالنظ   امرالبي   ت 

ربع درإنحس اررالف   
ايروسروم نرث مرت مرللتحليلرتتعل قربحل ولرللحف اظرع لرالنظ امرالبي ت 

رالبح    ثرع    لرالبيان    اترالص    ادرةرم    نرمنظم    ةرالص    حةرالعالمي    ةرورال  
مكات    براإلعتم    ادرف 

. اإلقليميةرللمنظمةرالعالميةرلألرصادرالجويةرومرافقراألرصاد



البحثفرضية

رفتك  تربه  ارأعمالن    
رأفض  لرم  نرتل  كرال  ت  راألنتق  الرلبداي  ةرجدي  دةرببيئ  ة   

ظ  ررف 
 
ِع  درالن
ا
ا،روِلن

رواس تكماله،رويق ومرالبح ث  
حس  نرالبي ت 

 
ةرحفاظن ارع لره ذارالت ع لرأختب اررص حةركيفي 

. الفرضية

رزوالراإلحتباسرالحراريرونشاطاتراإلنسانروطرقرعيشهرور األث ررع لرتوجدرعالقةربي  

. البيئةرالمحيطة



البحثزملخصز

ر
 
عرفربغازاترالد ي،رأورماريا رالغالفرالجو   

 
رارتفاعرمنسوبرغازاتراإلحتباسرالحراريرف

 
يرإلرإن

 
فيئة،ري د

رهذهرالغازاتر ر،رومنرأهم  اررالعالم 
: اإلحث 
رأكسيدرالكربونر-  
رهائلة( CO2)ثان  ات 

ي  صدرهرمداخنرالمعاملربكم 
ا
.الذيرت

وجنر- يث 
 
رأكسيدرالن  

ائرات( NO2)ثان 
 
اراتروالط ي  .الذيريتصاعدرمنرمداخنرالمعامل،رمنرالس 

.الذيرينتجرعنرحرقرالفحم( CH4)غازرالميثانر-
ه 
 
عي دربث
ا
رتنبعثرم نرس طحراألرضرلت  

ةرالت  اقةرالحراري 
 
رالط رهذهرالغازاترتمتص  رالمس احةرب ي    

 
ارف
 
د
 
ارمج د

رجذري     ةربمناخ    اتراأل ات 
 
ح    دثرتغ    ث 

ا
رت  
رال    ت      اهرةره 

 
يرواألرضر،روره    ذهرالظ رض،رحي    ثرالغ    الفرالج    و 

ا
 
ردفئ .تجعلهارأكث 

رمي  ل»وكمث  الرل  ذلكرووفق  ارل    ر«دي  ل  رالتحلي  لرإلرأنرالمملك  ةرالمتح  دةرش  هدترأك  ث  ر،ريش  ث   
 
انخف  اضرف

روس   ائلر٢٠١9مقارن   ةربع   امر%  ١٣االنبعاث   اترم   نرأيردول   ةربنس   بةر  
 
ةرف ،رويرج   عرذل   كرإلرالح   درالكب   ث 

رإغ القرع لرمس توىرال ب  
رال بالد،روتنفي ذرعملي ت   

 
رمص دررلتل وثرالمن ا رف الدر،رأج رىرالدراس ةرالنقل،رأكث 
رجامع ةرإيس ترأنجلي ا  

 
ر (UEA)ب احثونرف رديس مث   

 
رف  وعرالكرب ونرالع الم 

رومشر ،ر٢٠٢٠وجامع ةرإكس ث 
يرأق   لربنس   بةر ،روك   انرتل   وثر٢٠١9م   نرمس   توياترع   امر% ١٠كان   تراالنبعاث   اترالعالمي   ةرم   نرالنق   لرال   ث 

انرأقلربنسبةر ر% ٤٠الطث   
.عنرالعامرالماض 

رنت    ائجروأخط    ارراالحتب    اسرالح    راري،رفم    نرالواج    برع    لرال    دولرجميعه    ارع    لركوك    براألرر ضره    ذهره 
رالحل    ولرالواج    برإتباعه    ا،ره    ذارم    ارنتع    رف رلل    تخلصرم    نره    ذهرالظ    اهرة،رفم    اره 

 
علي    هرالوق    وفرجانب    ا
.باالستنتاجاتر



البحثزإجراءاتز

ر  
رالظ   واهرروق   راءةروتحلي   لرالبيااعتم   درالبح   ثرع   لرالم   نهجرراالس   تقران  رتفس   ث   
ن   اترف 

ظ     اهرةرالمت    وفرةرم    نرقب    لرالمنظم    اترالدولي     ةرلتنس    جمرم    عرالمعطي    اترالص    حيحةرلل
ح                                                    اترالمناس                                                    بة .وإمكاني                                                    ةرالوص                                                    ولرللنت                                                    ائجروالمقث 

بونزبنسبةز(البياناتزوالرسومزالتوضيحيةز- ر (2.4نقصزإنبعاثزالك



حاتز النتائجزوالمقنر

روج  هره    
 
رتع  اونرواتح  ادراألف  رادروردولرالع  المركي  درواح  دةرلنق  فرج  داررف  

 
ذارالخط  ررالح  لراألمث  لريكم  نرف

روالعم    لربك    لرالوس    ا ئلروالط    رقرالق    ادمرال    ذيريه    ددرحياتن    ار،روبقائن    ارع    لراألرضرم    عرالتطبي    قرالفع    ل 

اي  دةرللغ  ازاترالدفيئ  ةر،ركم  ارج  اءترتوجيه  اتراإلس  المرحام رطياته  ارللتخفي  فرم  نراإلنبعاث  اترالمث   ل  ةرب  ي  

رور
 
،رونبات ا
 
،روحيوان ا

 
،روإنس انا

 
روجوا
 
روبحرا
 
رالبيئة،ربرا المحافظ ةرع لرطهارته ارالدعوةرالم كدةرللحفاظرعل 

ريج     برأنرتتبعه       
ح     هرال     ت  ارال     دولروجماله     اروس     المتهار،روهن     اترالعدي     درم     نرالحل     ولرالمطبق     ةروالمقث 

ر :والمجتمعاترللتخلصرمنرمشكلةراالحتباسرالحراريره 

رالمتج      ددةرواس      تخدامرالطاق      اترالمتج      ددةرمث      لرالطاق      ةرالشمس      ية• ،"ال      تخلصرم      نرالطاق      ةرغ      ث 

رأكس  يدرالكرر" طاق  ةرالري  اح"،رو"الطاق  ةرالمائي  ة"و  
رتقل  لرم  نرزي  ادةرانبع  اثرث  ان  ب  ونروالتقلي  لروبالت  ال 

.منرظاهرةراالحتباسرالحراري

رالس       واحلرالبحري       ةرل• روخاص       ةرال       دولرالص       ناعيةربرن       امجرلتش       جث  رالمجتم       عرال       دول 
ل       دولريتب       ت 

الياروشمالرافريقياروالجزيرةرالعربيةرفهذارسوفري ديروبمرورر الزمنرالرتح ولرالصحراويةرمثلراسث 

ةربالتدري    ج .هذهرالمناطقرمنرجافةرالرمطث 



كةابتكرت• ر»شر رالطريق»األلمانية«دبليوإمن   لووب»عليهأطلقوارمارأور،«األنبون   الهوائيةلدراجاتل«هايث 

ر ربالدراجاتالتنقلثقافةلنشر  
راستخدامهارعلاألفرادرالحكوماتوتشجعالرئيسيةالعالممدنمنالعديدرف 

ً
بدل

رالفكرةوتتمثل.السياراتمن  
ورومحطاتوق،التسومناطقالمرور،حركةبمراكزرمتصلةمرتفعةأنابيبإنشاءف  مث 

رصفريةانبعاثاتذاتمركبةأيحركةاستيعابويمكناألنفاق، قائديجيعتشأجلومن،عجلتي  رعلتسث 

رلتأجمحطاتإنشاءيتمللمواصالت،وسيلةالهوائيةالدراجاتواتخاذرمركباتهمترتعلالسيارات الدراجاتث 

رالهوائية  
رواحدةلمرةالستخدامهاراألنابيبتلكداخلمحددةأماكنف 

 
رأورذهابا

 
.إيابا

روذلكالحرارياالحتباسإلبطاءتقنيةوجودرإلوباحثونعلماءأشارر• ركيمياويةموادررشعث   
العليارلطبقةاف 

رالمسعإلطالقاإلجماليةالتكلفةوإنالشمسألشعةكمصدرتعملالجويالغالفمن  
اض  رحقنللاالفث   

الجزيت 

ر اتوسفث 
ر١٥)لمدةللسث 

 
يةالسنورالتشغيلتكاليفمتوسطأنمضيفي  ردوالر،مليارر٣٥ستكوناآلنمن(عاما

رسيكون ضدوالررمليارر٢.٢٥حوال  رارتفاععلللتحليقخاصةطائرةتصميمالبحثويفث  ر٢٠حوال 
 
ا كيلومث 

،٢٥وحمل
 
رطنا

 
رطرقمستبعدا رأخرىنشر

 
.االستخدامعمليةومدىللتكلفةنظرا

مكن• ل،نفاياتتدويررإعادةمثلالفرديةالممارساتمنالعديدراتخاذريا رمنتجاتاستخدامالمث  
 
للطاقةرةموف

راألجهزةإطفاء،الهواءمكيفاتإستخداممنوالتقليل مةغث 
َ
ستخد ام،الما كاتالث   .المستدامةرربالمصادالشر



التطبيقاتزالعملية

يب ةرالكرب ونرع لرالمص انعروالم س• ره ذارالمج الركف رضر    
 
ال ةرف روضعرالل وائحرالفع  س اتر،روتحف ث  

امربالمصادررالمستدامة كاترعلراإللث   .الشر

ر•  
 
رالذيرتمرتوليدهريتمرتخزينهرف ربطارياترأورتحويلهرتحويلراشعةرالشمسرإلركهرباءروالتياررالمباشر

ريمك  نرإس  تخدامهرع  لرمس  تور  
لركهرب  ان  ىرالم سس  اترإلرتي  اررمت  واتررع  لرالش  بكةرم  نرخ  اللرمح  و 

.والمجتمعاتر

روتطبي  قرالدراس  اترالمقدم  ةرلألفك   ارراإلبتكاري  ةرفل  ن• يتطل  برتطبي   قرالتش  جيعرع  لرالبح  ثرالعل   م 

رع  نرأنم  اطرحي  اتهم،رب  لرس  يخولهمرال  دخولرالرع   ر جدي  دره  ذهرالحل  ولرايرتن  ازلرم  نرالم  واطني  

روال رعليهمرباالزدهارراالقتصاديروفرصرالعملروالتطوررالتكنولوج    
.حمايةرالبيئيةمنرالطاقةريأن 



خاتمةزالبحث

يريق    ودهريمكنن    ارالق    ولرب    أنراإلحتب    اسرالح    راريرم    اره    ورإالرردةرفع    لرع    نراالنته    اترالمتواص    لرللبيئ    ةرال    ذ

رع   لرالحي   اةرالبشر   يةر،رفبات   ترمه   د
 
دةرب   اختاللراإلنس   انردونرت   دبررلم   أالتراألم   ور،روال   ذيرانعك   سرس   لبا

رال  ذيريع  يشرعلي  هراإلنس  انرباعتب  ارهرج  زءارمن  ه،روإذارم  اراخت  لرف   نرردةرفعل    
هرتك  ونرص  ادمةرالت  وازنرالبي  ت 

ربتعطيلرالحياةراالجتماعيةروانهياررالنظامراالقتصاديروعج زربشر يرع نرا رم نراألم ورريمكنرأنرتنته  لكث ث 

ر  
ربس  ببرظ  اهرةراالحتب  اسرالح  راريرال  ت  رالحياتي  ةر،رول  ذلكريتع  رضركوك  براألرضرلخط  رركب  ث 

 
رتلع  بردورا

تبرعليهاركوارثرطبيعيةروظواهررطقسرمتطرفةرمن ر،رويث   
رالمناج  رالتغث   

 
رف
 
زيادةرنسبةرالرطوب ةر،ررئيسا

رللغايةرباإلضافةرالرشدةرالعواصفرالمح
 
رشديدا

 
تملة،روقدرواختالفرأنماطرسقوطراألمطارر،راورجفافا

رلكوفيدر رم نرالت١9أثبترالجانبراإليجان   رأنريت وازنرم نرخ اللرالكث ث   
قني اتربأنرهن اترأم لرللنظ امرالبي ت 

.واإلبتكاراتروالتوعيةرعلرمستوىراألفرادروالدول

مصادرزالبحثز•

• "Global warming", www.britannica.com , Retrieved 31-8-2020.

• Hegerl, Gabriele C, (2007). "Understanding and Attributing Climate Change"
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
للعرض يف الـمؤمتر العربي الدويل السادس لضمان جودة التعليم 

الـموهبة واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليمية:بعنوان 
هـ1443صفر  4م  الـموافق 2021سبتمرب 11

بعنوانورقة عمل  
ARعززـمبرامج الواقع ال

ومسية فهاد/ إعداد الـمعلمة 
بكالوريوس: الـمؤهل -ختصص فيزياء   

العنود الـمزيد/ مشرفة الـمدرسة -مجالء طليحان    / قائدة الـمدرسة 
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ARعززـمالواقع ال

.زمنيتأخيردونالحقيقيالعالممنحقيقيةلبيئةمباشرغيرأومباشربشكلحيبعرضتعملتقنيةهو•

المؤثراتأوداألبعاثالثيةكالصورمتعددةبوسائطافتراضيةبمعززاتالواقعدمجفيهايتمالتيالتقنية•

.”واقعيةشبهافتراضيةتعليميةبيئةلخلقوالمرئيةالصوتية

تعكسرقميةعرضطرقباستخداموتصويرهاوتركيبهارقميةبياناتإلىالحقيقيالعالمفيالواقعتحويل•

”الرقميبالكائنالمحيطةللبيئةالحقيقيالواقع

لواقعالرؤيةاللوحيالكمبيوترأوالمحمولالهاتفكاميرااستخدامعلىالمعززالواقعبرمجياتوتعتمد•

الحقيقي
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طريقة استخدام برامج الواقع

.  عةلبدء تشغيله يتم استخدام مشغالت خاصة على البطاقات المطبو•

على موقع الويب الخاص بهم، يمكنك العثور على خطط الدروس 

.المناسبة لبرامج المدارس الثانوية والثانوية واالبتدائية
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أهداف الواقع المعزز

معتالءميوبشكلومشوقةجذابةبطريقةالعلميةالمادةتقدمحيثالمتعلمين،وحماسدافعيةإثارة•

.الحواستفعيلخاللمنممكنةتكنلمبأساليبالمتعلمإشراكيتمحيثالتقنية،جيل

شاهدةممنالمتعلميتمكنحيثاألبعاد،ثالثيةنماذجخاللمنالتعليميةالخبراتتقديمإمكانية•

ً يعطيوهذامختلفة،جوانبمنالموضوعاتوتحليل ةصوريقدمحيثللموضوعات،أعمقفهما

.التعليميةللخبراتوشاملةصحيحةذهنية

.البركاناء،الفضمثلإليهاالوصوليصعبالتيالتعليميالموقعنفسفيتعليميةخبراتتقديم•

.لحقيقياالعالمفيتحقيقهاصعوبةكانتمهمااألصليةالممارساتفيالطالبالنخراطفرصةإتاحة•

.ائيةالكيميالتفاعالتالنووية،التفاعالت:مثللألذى،التعرضبدونالخطيرةالموادمعالتعامل•
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أهداف الواقع المعزز

.الدراسيالفصلفيتطبيقهايمكنحيثمحددةتعليميةبيئةإلىتحتاجال

.لخاطئةاالتصوراتعنبعيداً واقعيةخبراتمعالمتعلمويتفاعلمختلفةجوانبمناألشكاللمشاهدةفرصةتعطيحيثالفردية،الفروقمراعاة

والمشاركةالذكيةاتفالهوعلىالمحوسبالبرنامجتحسينخاللمنالتعليميةالبيئةنفسفيالمتعلمينبيناالجتماعيوالتفاعلالتعاونيالتعلمتعزيز

.التعليميةالمشكالتحلفيالطالببينالفاعلة

.التقليديةلالوسائخاللمنيكتسبهالذيذلكمنأقوىبشكلالطالبذاكرةفييرسخحيثالمحتوىفهمعلىويساعدغني،تعليميمحتوىتوفير

.مستقلةتعليموأنماطواقعيةأكثرلتعلمفرصايوفر

.يبدعلكيالمتعلمقدراتويتحدىممتعاالتعلميجعل

.تعلمإلىالتعليمعمليةتحويل

.ومعلميهمالطالبوبينالمجموعةأفرادبينالتعاونعملياتوتحسينوللجميع،مستمرتعلمتحقيق

.التعليمأثناءالتشويقبيئةوخلقالتكلفة،وتقليلالتعليم،فيالمواردقلةتعويض

.كانأينماللمتعلممصاحبةباإلنترنتالمتوفرةالثريةالمعلوماتجعل
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لضمان جودة التعليمسالسادالمؤتمر العربي الدولي 

الـموهبة واإلبداع في إدارة وتطوير العملية التعليميةبعنوان

مناقشة عامة



توصيات المؤتمر

في انتظار مقترحاتكم 
goldenboard1@gmail.com

+201008876057

لضمان جودة التعليمالسادس الدولي المؤتمر العربي 

(الـموهبة واإلبداع يف إدارة وتطوير العملية التعليمية)بعنوان

mailto:goldenboard1@gmail.com



