
رئيس الـمؤمتر 
رمضانحسني / األستاذ 

مقرر الـمؤمتر 
عبري فؤاد عجمي/ الدكتورة 

م2022مارس 30االربعاء  
هـ1443شعبان 27الـموافق 

التعليم لضمان جودة الدويل السابع العربي الـمؤمتر 
االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليمبعنوان

التعرف على واقع االبتكار والذكاء االصطناعي وآفاقه 
تبادل اخلربات واالطالع على التجارب ,الـمستقبلية

الـميدانية يف االبتكار والذكاء االصطناعي

هـ1443شغبان 27الموافق  -م   2022مارس 30أجندة المؤتمر بتاريخ 

المحاضر العنوان ةبتوقيت السعودي

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

عبير فؤاد عجمي/ د 
أثر الذكاء االصطناعي

على اإلدارة التربوية وتقييم األداء
6:00إلى 5:10من 

منى عبده الشاقي/ د  اإلبداع اللغوي 7:00إلى 6:00من 

بريك للصاله 7:15إلى 7:00من 

أوطان عبدهللا محمد / أ 

باناجه
ربط الحصة الدراسية بواقع الطلبة 7:40إلى 7:15من 

ي نوف عبدهللا الدوسر/ أ 

ساره عبدهللا الدوسري/ أ

اء تصورات مديرات المدارس الحكومية تجاه تطبيقات الذك

االصطناعي في اإلدارة المدرسية بمحافظة الخرج
8:05إلى 7:40من 

بريك للصاله 8:20إلى 8:05من 

أشواق غالب إبراهيم / أ 

األهدل
دور التقنيات الحديثة في تعليم الطالب المكفوفين 8:40إلى 8:20من 

سجى محمد سعد / أ 

الدوسري
مواجهة تطور الذكاء االصطناعي في التعليم 8:55إلى 8:40من 

ميرفت عبدالرحمن / أ 

صالح الطويلعي

دى فاعلية القصص الرقمية المصاحبة للكتاب المدرسي ل

االتجاه طالبات العوق البصري في تنمية التحصيل الدراسي و

نحو مادة الدراسات االجتماعية والوطنية

9:15إلى 8:55من 

رائد مبارك سعد / أ 

الغامدي
الطرق اإلبداعية إلعداد الطالب المبتكر 9:30إلى 9:15من 

عبير فؤاد عجمي/ د  ختام الـمؤتمر ونقاش مفتوح 10:00إلى 9:30من 
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ا يف
ً
القاعة اإللكرتونيةبنرحب حبضراتكم مجيع

للتدريب واالستشاراتي ـمالذهبي العالللبورد 

ويشرفنا حضوركم

لضمان جودة التعليمالسابع الدويل العربي ؤمتر ـملل

(االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم )بعنوان 
3



4

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
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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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متدرب11000إىل2022مارسيفاالن 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 التعليمالسابع العربي الدويل ومن هنا جاء مؤمترنا

(االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم)بعنوان 

واالن نبدأ فاعليات الـمؤمتر مبحاضرة بعنوان أثر الذكاء االصطناعي
على اإلدارة الرتبوية وتقييم األداء

االسري والتربوي لالستشاري
ومحاضر بجامعة عين شمس–الدولي المعتمد والمدرب

عبير فؤاد عجمي.الدكتورة 7

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

الية والـمستقبليةويستطيع مواكبة التغريات احل
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البورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
الـمؤمتر العربي الدويل السابع لضمان جودة التعليم 

االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم:بعنوان 

عبري فؤاد عجمي/ إعداد الدكتورة
استشاري موارد بشرية وتطوير مؤسسي

هـ1443شعبان  27م  الـموافق 2022مارس 30

بعنوانحماضرة  
اثر الذكاء االصطناعي على االدارة الرتبوية 

وتقييم االداء
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عبري فؤاد عجمي/ إعداد الدكتورة
استشاري موارد بشرية وتطوير مؤسسي

بعنوانحماضرة  
اثر الذكاء االصطناعي على االدارة الرتبوية 

وتقييم االداء



تعريف الذكاء االصطناعي 

ند أدائهاقدرة االلة علي القیام بالمهام التي تحتاج للذكاء البشري ع

• (مارتن ويك)

نسان ناء برمجيات قادرة علي أداء سلوكيات توصف بالذكاء عند قيام االب
بها 

• (أدوار فيجنبوك) .

شرياالت قادرة علي القيام بالمهام التي تتطلب الذكاء البتصميم

• (نیلز نیلسون)

تعريف الذكاء االصطناعي 



الواقع االفتراضي
وتطوير المهارات للموظفين

مكننا أن استنتاج المهارات التي یتمتع بها موظف ما والمهارات التي یتطلع لنموها، وفي المقابل ی•
قة التعلم في نتأكد أننا نقدم تجربة شخصیة للموظف، حیث تعمل هذه التكنولوجیا على تغییر طری

ضافة المزید وكذلك باستخدام التقنیات األخرى مثل تقنیات الواقع االفتراضي یمكننا إ. مكان العمل
ب العمال من من اإلثارة في عملیة التعلم، حیث تستخدم بعض المنشآت الواقع االفتراضي في تدری

خالل محاكاة األنشطة أثناء العمل في ظروف خطیرة



مفهوم االدارة التربوية 

سائدة في ان مفهوم االدارة التربویة مفهوم واسع یجسد مجموعة من االفكار والنظریات الفلسفیة ال•
سیاسة المجتمع في صورة اجراءات وتدابیر وضوابط تتحرك نحو تحقیق اهداف محددة وفقاً ل

ذین وهذا المصطلح الواسع یضم مفهوم االدارة المدرسیة ، إال ان هنالك خلط شائع بین ه, الدولة 
ل منهما المفهومین ، اذ یطلقون اسم االدارة المدرسیة على االدارة التربویة وبالعكس ، رغم ان لك

ي المستویات داللة مختلفة عن االخرى ، فاإلدارة التربویة تعني باألعمال التي یقوم بها االداریون ف
العامة العلیا في الجهاز التعلیمي من حیث التخطیط والتنظیم واتخاذ القرار ، وتحدید االهداف

تحدید ووضع المناهج والمقررات الدراسیة وتحدید سن القبول في المدرسة وسن االنتهاء منها ، و
یة المختلفة السلم التعلیمي وتحدید مواعید االمتحانات واالشراف على النشاطات والفعالیات المدرس

وتمویل وادارة هذه النشاطات ، وهذه االدارة مسؤولة عن رسم السیاسات التعلیمیة وتقدیم 
سیاسة العامة المساعدات المالیة والفنیة لإلدارات المدرسیة وامدادها بالقوة البشریة الالزمة لتنفیذ ال

المقررة وتحقیق االهداف المحددة ، فضالً عن ان االدارة التربویة یرأسها وزیر مسؤول عن
تنسیق سیاسة التربیة التعلیمیة 



مفهوم االدارة التربوية 

توجيه، اإلدارة التربويّة هي َمجموعةٌ من العمليّات التي تشمل التخطيط، والضبط، وال•
تعليميّة التي تُشّكل والتنفيذ، والتقييم لألعمال الُمتعلّقة بالشؤون الخاّصة في المؤّسسات ال

المدارس َعن طريق استِخدام أفضِل الوسائل والُطرق الُمتاحة،

ف اإلدارة التربويّة أيضاً بأنّها عمليّاٌت شاملة وُمتشابكة مع بع• ضها تُمثّل النظام وتُعرَّ
لدولة، وما التربوّي الُمطبق في المجتمع، والذي يَظهُر في نظام التربية والتعليم في ا

يُقّدمه من مناهج وسياسات تربويّة ُمحّددة للمراحل التعليميّة المتنوعة



أنواع اإلدارة التربوية

التعلیم مع تجاُوز بعض هي التي تهتّم بتَنفیذ القوانین الخاّصة ب: اإلدارة التربویّة التقلیدیّة•
. الجوانب التنمویّة الواقعیّة

عتمد عناصرها هي من أخطر أنواع اإلدارة التي تَ : اإلدارة التربویّة التقلیدیّة القریبة للحداثة•
یذ القَوانین على اتّخاذ المظهر الخارجّي للحداثة، ولكن مع االحتفاظ بنمٍط ثابت في تنف

.الخاّصة بالتربیة والتعلیم

االهتماُم باألشیاء هي االهتماُم باألشیاء الُمستَهدفة من التعلیم؛ هي: اإلدارة التربویّة الحدیثة•
د على السلوكیّات الُمستَهدفة من التعلیم؛ بهدف الُوصول إلى تنمیة بشریّة متكاملٍة تَعتم

.والقوانین اإلنسانیّة



المبادئ األساسية لإلدارة التربوية 

جزاء وهذا المبدأ ینظر الى المؤسسة التربویة بأنها مجموعة من اال: ـ مبدا النظام الكلي 1•
والعناصر التي یتم التنسیق بینها لتحقیق اهداف المؤسسة 

الدارة على وهذا المبدأ مرتبط بالتخطیط ، وهنا ترتكز استراتیجیة ا: ـ مبدأ تحدید االهداف 2•
االستراتیجیة الزمنیة ، والقیاس الكلي ، الشمول ، الجدیة 

وهو تحمل الفرد لجزء من المسؤولیة وان یشارك بجهده : ـ مبدأ المشاركة وااللتزام 3•
دى وخبرته في تحدید االهداف العامة في حدود قدرته وامكانیاته ، وهذه المشاركة تولد ل

الفرد شعور بااللتزام لتحقیق االهداف 

تسعى یتم هذا المبدأ من خالل التنفیذ لتحقیق االهداف ، و: ـ مبدأ الرقابة وتقویم األداء4•
مدى استراتیجیة االدارة في الحصول على تغذیة راجعة مستمرة من مواقع المسؤولة عن

التقدم الحاصل في أداء اإلدارة التربویة





هو عبارةٌ عن عملية مراقبة اداء المعلمين، وتنفيذهم

للمهام المطلوبة منهم حسب الجدول الزمنّي والجودة 

ف في المطلوبة، لذلك يتّم وضع وصٍف وظيفي لكّل موظ

مل، المدرسة أو الجامعة، أو ألّي فرٍد من أعضاء فريق الع

مية ويساعد تقرير األداء وخاصة مدير المؤّسسة التعلي

لى باتخاذ ما يجب اتخاذه في مرحلٍة مسبقة والتعديل ع

.العملية التعليمية عند الحاجة

: تقييم أداء المعلمين



وي التقييم الموضوعي مدخل مهم من مداخل االصالح الترب
بالمدارس واإلدارات التربوية

نیة لتقریر من اجل تأهیل ثقافة تربویة لدى االدارة التربویة الحدیثة وكذلك نشر ثقافة عل•
ى الجمیع المجتمع التربوي من اعلى المؤسسة الى ادناها في الهیكل وتأكید مبدأ المساءلة لد

حیث  یسهم التقییم في خدمة الفرد والمؤسسة اصالحا وتحسینا

رح فكرة من خالل عقد لقاءات توعیة لالدارات التربویة على مستوى كل منطقة تعلیمیة لط•
لك من المفاهیم شمولیة التقییم وعالنیته ومشاركة المستفیدین من الخدمة التعلیمیة ولغیر ذ

المستجدة على الساحة التربویة



ادارة الموارد البشرية في ظل الذكاء االصطناعي

بب زيادة أدوار الموارد البشرية داخل المنشآت بس
الظروف الحالية، والتقدم التكنولوجي واداء 
االعمال عن بعد،  اصبح التحدي امام إدارة 

دة الموارد البشرية إلى التغلب على تحديات جدي
وكذلك للموظفين أثناء تقييم االداء وخطط الترقي،

متابعه اجراءات االستغناء او خطط التدريب عن
بعد، كما عملت على مواجهة تحديات تتمثل في

عن بعد  CBIإجراء مقابالت تقييم االداء 



تقنيات الذكاء االصطناعي في ادارة 
الموارد البشرية 

يجابيا احدثت تقنيات الذكاء االصطناعي طفرة حقيقية في مجال إدارة الموارد البشرية وتؤثر  إ•
اإليجابية على طرق تقييم األداء للكوادر البشرية والموهوبين يمكن أن تضفي مزيداً من المزايا

على سير العمل في المدارس واإلدارات التربوية

يات التقييم، وقد بدأت تقنيات الذكاء االصطناعي بالتأثير بالفعل على قطاع الموارد البشرية وعمل•
ن وما يتبعها من بناء خطط تدريب وتطوير ومسارات وظيفية مفصلة لكل موظف انطالقاً م

بطة عمليات تجري في الخلفية، وتعتمد على البيانات الضخمة ، وتحليالت البيانات المرت
بممارسات الموظف على نحو فوري

الذكاء االصطناعي يجعل عملك أكثر إنسانية.. لن يأكل وظيفتك



لماذا نحتاج لتقييـم األداء ؟

متـى نحتاج الى تقييـم األداء ؟

من الذى سوف يقوم بتقييـم األداء ؟

ما هى النقاط التى سوف يتم تقييمها ؟

؟ما هو ميزان التقييم للموظفين

تقييم االداء ؟العامة لمستويات الما هى 

كيف سيتم تطبيق نظام التقييم ؟

ثناء تواجه إدارة الموارد البشرية داخل المدارس واإلدارات التربوية تحديات جديدة للكوادر البشرية أ

تقييم االداء والتدريب عن بعد، وكذلك إجراء مقابالت وعمل اختبارات تقييم المهارات عن بعد



اثر تقييم األداء على اإلدارة التربوية 

ادته من یشترك الطالب في تقییم مدى استفادته من خدمات المعلم والمعلم عن مدى استف•
.  المدرسة وولي االمر والطالب المعلم في مدى االستفادة من الخدمة التعلیمیة

طویر قیاس وتهدف أسلوب التقییم األداء إلى طرح آلیة ال یتدخل فیها البشر مما تسهم في ت•
مكن اداء المدرسة كوحدة تربویة اساسیة في منظومة التربیة وذلك من خالل ایجاد نظام ی

عزیزها القیادات العلیا من متابعة االنجاز وتحقیق االهداف والتعرف على االیجابیات لت
والسلبیات لعالجها



اثر تقييم األداء على اإلدارة التربوية 

وي أهمية التقييم التربوي من منطلق اعتباره مدخال ضروريا من مداخل االصالح الترب•
سار ووسيلة علمية لتشخيص االداء وتحديد المشكالت والمعوقات ومعينا على تحديد م

في وأشارت الدراسة الى ان لم يعد التقييم مقتصرا على جانب محدد. العمل نحو االهداف
خالته العمل التربوي كالتحصيل الدراسي مثال، بل اصبح شامال جميع مكونات العمل ومد
سة وعملياته ومخرجاته وعليه اصبح تقييم اداء المدرسة معنيا بكافة مكونات المؤس

التربوية باعتبارها اهم وحدة في بنية النظام التربوي



على أساسها؟تقييمالما هى النقاط التى سوف يتم 

Key Performance Indicator     (K.P.I)

.بيعة العملعن طوالخبرة مدى المعرفة .1

.ةالمبادروالقدرة على حل المشاكل.2

.القابلية للتعلم.3

.التدريسمستوى .4

.العملةجوددقة و.5



على أساسها؟تقييمالما هى النقاط التى سوف يتم 

(Key Performance Indicator     (K.P.I

.إمكانيّة االعتماد عليه.6

.االبداع ة على القدر.7

.والتطويرالقابليه للتغيير.8

.السلوك الشخصى.9

.االلتزام بقواعد االمان.01



االحتفاظ بالموظف... تقييم الذكي ال
المتميز

ضع الدقة الشدیدة وتفادي الخطأ البشري في و•
وتالفي من موظفیك ةالمطلوباالهداف 

ما هو المطلوب منهم؟انهم یفهمون احتماالت 

یم تصمیم مقاییس لألداء یتم من خاللها تقی•
.الموظف لنفسه 

ر اسناد المهام نفسها ألكثعدم ازدواجیة المهام و•
.من موظف

الذكاء االصطناعي واالحتفاظ بالموظف المتميز

../../نموذج تقييم الموظف.doc


الوصف الوظيفي 
للوظائف 

بيانات الموظفين

المهارات والقدرات 

مؤشرات االداء 
المطلوب تحققها

صور ومقاطع فيديو 
عن اداء الموظف

رسائل على سوشيال 
ميديا

منصة دردشة مع 
الموظف مع استبيانات 
عن رضاء عن اداء 

العمل

Deep  learning 

مجموعة من االشياء  •
ليس لها عالقة ببعض

ادراك وتصنيف  تلك •
االشياء لتحويلها الي

اشياء منطقية 
ومرتبطة ببعضها    



تحليالت تنبؤية     

ي نشهد الكثير من النضج ف•
استخدام التكنولوجيا مع 
أة، تحليالت العاملين بالمنش

حيث نسمع كثيراً عن 
التحليالت التنبؤية، 

بدأ نرى الكثير من المنشآت ت•
خدام التفكير في كيفية است

 machineالتعلم اآللي 
learning  وأن تكون أكثرا

 predictiveتنبوءاً 
analytic  مع مجموعات

.  البيانات التي تمتلكها

الیات الذكاء 
االصطناعي 

جمیع البیانات 
المستندة إلى 
النصوص 

استطالعات 
الراي

مقاطع صوتیة 
وصور 

رسائل التواصل
على الشبكة 

الداخلیة

إلظهار رؤى 
جدیدة 

اتخاذ إجراءات 
لتحسین أداء  

الموظفین



تحليالت تنبؤية     

تنبؤات مستويات األداء وحاالت إنهاء 
العمل

ن ربما يكون علم تحليالت التنبؤية م
أنجح فروع الذكاء االصطناعي من 
وجهة نظر ادارة الموارد البشرية

القدرة على تضمين وتقديم نموذج نهائي
، بما يحتويه من بيانات تقييم الموظفين
خطط التدريب وإجراءات التقييم 

والمعايير المتوقعة والالزمة لتقييم 
االداء في المستقبل وكذلك التنبؤ بكم 
الحاالت التي تحتاج الي انهاء عملها 

.وكيفية اتخاذ القرار الالزم لها



ية كيفية تقييم اداء االدارة المدرس

ن وذلك وفق الخطة التالیة، وهي زیارات میدانیة للمدرسة ال تقل ع•
ور زیارتین لالطالع على سیر العمل المدرسي واداء العاملین، وحض
ل من فعالیات التوجیه من لقاءات وورش العمل وغیرها، كما یشترك ك

ین موجه االدارة المدرسیة ومدیر المنطقة التعلیمیة بتقییم االداری
في بالمدرسة في حین یشترك موجه االدارة المدرسیة ومدیر المدرسة

ییم وفق تقییم مساعد المدیر، وغیره من االداریین بالمدرسة ویتم التق
ذي سجل االشراف والمتابعة لكل من مدیر المدرسة ومساعد المدیر وال
ل یحوي جوانب العمل االداري والفني لكل منهما حیث لكل منهما سج

خاص به یوثق فیه موجه االدارة المدرسیة متابعاته المیدانیة

مدیر 
المدرسة، 

مساعد 
المدیر، 

مشرف 
المدرسة



تقييم أداء الموظفين

لكل يبيةإحتياجاتهم التدريتم التنبوء ب.. في نهاية عملية تقييم أداء الموظفين•
موظف

:بناء على البيانات الضخمة الصحيحة يتم وضع •
خطط المؤسسة المستقبلية✓

االهداف المطلوب من الموظف تحقيقها✓

نتائج اداء الموظف✓

طموحات الموظف✓

دور الموظف✓

أن أنظمة الذكاء االصطناعي باتت تستخدم على 

ييم نطاق واسع في المؤسسات في مجال تحليل وتق

أداء الموظفين، ودراسة نوعية المهارات والجدارات 

وات والسلوكيات التي تحتاجها المؤسسة خالل السن

المقبلة، وذلك بناء  تحليالت ومؤشرات وبيانات

معينة يتم إدخالها في هذه األنظمة، التي تجري 

تنتاجات تحليالً علمياً دقيقاً، وتقدم مجموعة من االس

والتوصيات

لرحيل أو يمكن أيًضا استخدام الذكاء االصطناعي لتحديد الموظفين الذين يخططون ل

ة حتى أصحاب األداء العالي الحاليين الذين يظهرون نقاط قوة في مناطق معين
.ويمكنهم ملء فراغ معين بشكل أفضل من توظيف شخص جديد لذلك



تقييم االداء من اجل الترقي وتحسين التعلم 





LOGO

مؤمتر االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليممقدمة إىل 
يـمالذهبي العالبرعاية البورد 

م2022–مارس30وافق  ـمالهـ1443شعبان27مصر 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

.بتكرةموأساليبجديدةمبعانٍ قاموسهاويثرونوالتجدد،واالستمراراحلياةاللغةمينحون
منالنوعوهذا.قبلمنأحدإليهايسبقهملجديدةحلولإىلالتوّصلعلىاإلبداعيالتفكريويعمل
.وتقدمهااجملتمعاتلتطويرومهمأساسيالتفكري

أبمساءعنهبٍِّوعٍُبعيد،زمنٍ 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-وجلٍّعزٍّ-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

.ويتميزٍبسرعةٍتقدمهٍحنوٍاإلجادةٍيفٍالعمل. درجةٍذكائهٍأعلىٍمنٍاملتوسط✓
.إحساسهٍاملتميزٍابلبيئةٍاحمليطةٍبهٍمنٍحوله✓
.قدرتهٍعلىٍإعطاءٍعددٍمنٍاحللولٍالبديلةٍملشكلةٍما✓
.ولعهٍيفٍالعملٍأوٍاللعبٍابألشياءٍغريٍاحملتملةٍأوٍغريٍاملتوقعة✓
.تعبريهٍعنٍالكيفيةٍاليتٍيرىٍهباٍالعاملٍمنٍحولهٍيتصفٍابلصدقٍواألمانة✓
.اهتمامهٍبتوظيفٍاملعلوماتٍأهمٍمنٍاهتمامهٍابملعلوماتٍذاهتا✓
.  يهتمٍابألشياءٍاليتٍحتتملٍالشكٍوالٍميكنٍالتنبؤٍهبا✓
.واسعٍاألفق،ٍدائمٍالتساؤل،ٍمتعددٍامليولٍواالهتماماتٍ✓
منٍالوقوعٍيفٍعدمٍاخلوف–اخنفاضٍمستوىٍالقلقٍ–ارتفاعٍمستوىٍالغموضٍ–تقبلٍالتعقيدٍ✓

االجتهادٍ–يالسعةٍاخل–االنفتاحٍالذهين–روحٍالدعابةٍواملرحٍ–اخلطأٍٍتفضيلٍاالستجاابتٍاجلديدةٍ
عنفٍامليلٍإىلٍالتعبريٍعنٍالعدوانٍوال–والنظامٍالشعورٍابلتحديٍيفٍمواجهةٍاألمورٍالصعبة

 



LOGO

األصالة-1

مهارات التفكري اإلبداعي

املرونة-2

الطالقة-3

التفاصيل-4

املشكالتحل-5



LOGOالطالقة

.معينةزمنيةةفرٍتيفماموضوعيفاألفكارمنممكنعددأكبانتاجعلىالفردقدرة:الطالقة
البيئةمتطلباتمعيتناسبمباللمشكالتاحللولأواألفكارصدوريفالسهولةأوالسرعةومتثل

افرتاضىعلوقائمةوجهل،معرفةعدمعنوصادرةعشوائيةاألفكارتكونالحبيثالواقعية
يفاألفكارمنممكنعددأكبإنتاجعلىابلقدرةالطالقةوتقاسكاخلرافاتمقبولةوغريخاطئ

.االبتكارمنالكمياجلانبالطالقةومتثل.حمددوقت

:أنواع الطالقة
.الطالقةٍاللفظية.1
.الطالقةٍالفكرية.2
.طالقةٍاألشكال.3
.الطالقةٍالرتابطية.4
.الطالقةٍالتعبريية.5



LOGOالطالقة اللفظية
:الطالقة اللفظية .  أ 

:قدرةٍالفردٍعلىٍإنتاجٍأكبٍعددٍمنٍالكلماتٍتبدأٍأوٍتنتهيٍحبرفٍمعني،ٍمثال
اذكرٍأكبٍعددٍمنٍالكلماتٍتبدأٍابحلرفٍنونٍخاللٍدقيقتني➢
اذكرٍأكبٍعددٍمنٍالكلماتٍتنتهيٍابحلرفٍنونٍخاللٍدقيقتني➢

:  الطالقة الفكرية . ب
:  ويندرجٍحتتهاٍ.قدرةٍالفردٍعلىٍانتاجٍأكبٍعددٍمنٍالتعبرياتٍتنتميٍإىلٍنوعٍمعنيٍمنٍاألفكار

اذكرٍمجيعٍاالستخداماتٍاملمكنةٍللسجادة؟:أسئلة االستخدامات ➢
لزكاةٍأمواهلم؟ٍاذكرٍمجيعٍالنتائجٍاملرتتبةٍعلىٍدفعٍمجيعٍالناس: أسئلة النتائج املرتتبة➢
اذكرٍأكبٍعددٍممكنٍمنٍالعناوينٍملوضوعٍأوٍقصيدةٍأوٍقصة؟: أسئلة العناوين➢
مةٍالصداقة؟اذكرٍأكبٍعددٍممكنٍلألفعالٍأوٍاألقوالٍاليتٍتندرجٍحتتٍقي: أسئلة ذكر األشياء➢

:  طالقة األشكال . ج
:مثال. قدرةٍالفردٍعلىٍتصميمٍورسمٍعددٍمنٍاألشكالٍاجلديدةٍاملتعددة

توازيةٍويطلبٍالدوائرٍأوٍاخلطوطٍأوٍاخلطوطٍامل: يعطىٍالطالبٍصورًاٍانقصةٍأوٍأشكاالٍمعينة،ٍمثل➢
(.فكريٍاإلبداعيللتتورانساختبارٍ. )منهٍإجراءٍبعضٍاالضافاتٍلتعطيٍأشكاالٍجديدةٍغريٍمألوفة



LOGOالطالقة اللفظية
:الطالقة الرتابطية . د

:مثال. قدرةٍالفردٍعلىٍالتفكريٍالسريعٍيفٍالكلماتٍاملرتبطةٍمبوقفٍمعني
اذكرٍمجيعٍالكلماتٍأوٍاجلملٍاملرتبطةٍابحلرب➢
(.األمن)اذكرٍأكبٍعددٍممكنٍمنٍاملرتادفاتٍأوٍاملتضاداتٍلكلمةٍ➢
:الطالقة التعبريية . هـ

:  مثال. قدرةٍالفردٍعلىٍصياغةٍالرتاكيبٍاللغويةٍبشكلٍسليم
(.مدرسة-كرسي-طاولة: )اكتبٍأكبٍعددٍمنٍاجلملٍاملفيدةٍمستخدمةٍالكلماتٍالتالية➢
(.احلياء)اكتبٍمجيعٍاجلملٍاملرتبطةٍبكلمةٍ➢
.فكرٍيفٍأكبٍعددٍمنٍاحللولٍملشكلةٍالبطالة➢
.اجعلٍإجاابتكٍقصرية،ٍجّردٍالفكرة➢
.ميكنكٍأنٍتضعٍهلاٍتفاصيلٍيفٍاملستقبل➢
.ميكنكٍتعديلٍالفكرة،ٍإبمكانكٍأنٍتزيدٍعليهاٍيفٍوقتٍالحق➢
.نيٍمعاميكنكٍأنٍحتذفٍجزءٍمنهاٍعندماٍتعيدٍالتفكريٍفيها،ٍمسموحٍبدمجٍأكثرٍمنٍفكرت➢



LOGO املرونة

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

معوتتفقلتتكيفتهواستجاابتفكريهيعدلالفردألنتكيفية؛مُسيت.تقليديةغريحلولاجياد
.املناسباحلل

عنبعيداوسهولةسربيمتعددةابجتاهاتتفكريهتركيزحتويلعلىالفردقدرة:تلقائيةمرونة.2
:مثال.حمددةئةفإىلتنتميالاستجاابتتلقائياًٍيعطيحبيثواالحلاحالتعليماتضغوط

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

.عددهاال
أمناطعلىالرتكيزمويتمستحيلأواحلدوثصعبمقرتحظرفعلىاملرتتبةالبعيدةالنتائجذكر➢

.عددهاالالنتائج
.مستحيلحدثعلىاملرتتبةالنتائجذكر➢



LOGOاألصالة

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

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



LOGOالتفاصيل

. ّدةٍلفكرةٍمعينةهيٍالقدرةٍعلىٍاعطاءٍاضافاتٍوزايداتٍوتفاصيلٍأكثرٍج: العناية ابلتفاصيل
كرةٍأوٍعملٍومنٍمثٍمنٍخاللٍتناولٍف. حبيثٍيتمٍاالكتشافٍأوٍالتعرفٍعلىٍالتفاصيلٍالدقيقةٍوٍإبرازها

طواتهٍاليتٍتؤديٍإىلٍكونهٍحتديدٍتفاصيله،ٍأوٍطرحٍفكرةٍبسيطةٍأوٍخمططٍبسيطٍمثٍالقيامٍبتوسعتهٍورسمٍخ
.عمليا

دارٍالتفصيالتٍويكونٍالتلميذٍمبدًعاٍإذاٍامتلكٍالقدرةٍعلىٍالتفصيلٍتتناسبٍدرجةٍإبداعهٍمعٍمق
.ةٍإىلٍحديثهمٍوإجاابهتماليتٍيعطيها،ٍوالتالميذٍاملبدعونٍهمٍالذينٍمييلواٍإىلٍزايدةٍالتفاصيلٍغريٍالضروري

:وإدراكٍالتفاصيلٍيكونٍمنٍخاللٍخطواتٍإجرائية،ٍأبرزها
.التعرفٍعلىٍالتفاصيلٍالدقيقة➢
.وضعٍتفاصيلٍدقيقة➢
.التفصيلٍوعدمٍاالكتفاءٍابلتعميمات➢



LOGOاحلساسية للمشكالت

نٍمشكالتٍهيٍقدرةٍالفردٍعلىٍإدراكٍماالٍيدركهٍغريهٍيفٍاملوقفٍم: احلساسية للمشكالت
:وتقاسٍبــــ. أوٍجوانبٍضعف

.اقرتاحٍإدخالٍتعديالتٍعلىٍبعضٍالنظمٍاالجتماعية: أسئلة النظم➢
ظامٍذكرٍعددٍمنٍاملشكالتٍاملتعلقةٍبظاهرةٍالعنوسةٍأوٍالن: أسئلة رؤية املشكالت➢

.االقتصادي
ٍكهرابئيٍليؤديٍعملهٍبشكلٍا: أسئلة حتسني األدوات➢ .فضلاقرتاحٍحتسنيٍجهاز



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

تدعمٍأغلبٍاألنظمةٍالرتبويةٍيفٍالدولٍاملتقدمةٍتتبىنٍسياسات
:تربيةٍالطالبٍتربيةٍإبداعيةٍألسباب،ٍأبرزها



LOGOمتطلبات تنمية اإلبداع اللغوي يف املناهج

.مادةكلأهدافمنهدفااللغوياإلبداعمهاراتتكونأن✓
.املناهجيفالتكاملياملنهجتبين✓
.اللغوياإلبداعيفالطالبقدراتاملنهجحمتوىيتحدىأن✓
.الطالبهتمومشكالتقضااياملناهجتضمني✓
.البيئةعناصرمنومستمدا.متنوعةخباتاملنهجحيتوىأن✓
.وأنٍيكونٍمتنوعاٍومتباينا. أنٍيسمحٍللفروقٍالفرديةٍابلظهور✓
.أنٍتشبعٍاملناهجٍحبٍاالستطالعٍعندٍالطالب✓
.صياغةٍاملناهجٍوتدريسهاٍبطريقةٍمرنة✓
.وإثراءٍاملناهجٍالدراسيةٍابألنشطة. االستفادةٍمنٍتقنياتٍالتعليم✓
لطالبٍدوراٍأكبٍاالبتعادٍعنٍاالمتحاانتٍالتقليديةٍابستخدامٍالتدريسٍالذيٍيعطيٍا✓

.يفٍالتعليم



LOGOمن النشاطات اليت تنمّي القدرات اإلبداعية اللغوية

.القصصنشاط✓
.األلغازنشاط✓
.التخيلنشاط✓
.املرتتبةالنتائجنشاط✓
.املشكالتحلنشاط✓
.الصورنشاط✓
.لألشياءاملختلفةاالستعماالتنشاط✓
.التعديالتنشاط✓
.التصنيفنشاط✓
.نشاطٍأوجهٍالشبهٍواالختالف✓



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

منعددحتتهايندرجٍومفتوحة،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:بـةالقدٍرهذهوتقاسوعيوبه،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،امللوحاتواختبارالكبيت،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

.دداحملالشكلهذامناملستوحاةوالرسومالصورمنعددأكبينتجأنالشخص
أشكالاستلهاماملفحوصمنويطلبخمتلفةأشكال10للفردوتعطى:

والقدرةذهنيةالاحلالةتغيريمنهاكلحليتطلبواليتاملختلفةاألشكالمنجديدة
القصورأويالعقلاجلمودمنالتحررإىلويهدفاملتغرية،األشكالمعالتكيفعلى

املرونةقياسأيالتفكريأثناءالذايت
مثلاملكغريماشكلمنجزءتعتبالورقمنقصاصةعنعبارة:

منكجزءالشكلهذاوضعاألفرادمنيطلبمثمثالالكليةأوالفاصولياحبةشكل
ماوبقدرةجديدأشكالمنجزءايصبححبيثاجلزءهلذايضيفإنهأيجديد،شكل
لآلخرينشائعةالالتقليديةاالستجاابتلكافةومغايرجديد،شكليفاجلزءهذايظهر

.األصالةيفعاليةدرجةعلىالشكلهذاصاحبحصل



LOGO ( لألنشطة االبتكاريةتورانسقائمة)
عمالواألوالتصرفاتالسلوكياتبعضيتضمننشاطا(81)علىالقائمةهذهتشتمل

اجلوانبىعلواشتملت.الفنأوكاللغةاجلوانباحديفابتكاروجودتكشفاليت
:التالية

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

ديدةٍويشملٍحلٍمشكلةٍمعٍاآلخرينٍابتكارٍلعبةٍج: اجلانب االجتماعي
.وتعليمهاٍلآلخرين



LOGO للتفكير اإلبداعيتورانسنماذج من اختبار
وما؟هتقولأنتستطيعأنكمنمتأكدأنتالذيالشيءما.أدانهالصورةإىلانظر

ستكونماذاو؟احلدثسببالذيوما؟حيدثماتفهملكيتعرفهأنإىلحتتاجالذي
؟النتيجة

(  توجيه األسئلة)االختبار األّول 
والــيتٍ, لســابقةاكتــبٍعلــىٍهــذهٍالصــفحةٍاألســئلةٍالــيتٍتعتقــدٍأصــاٍذاتٍعالقــةٍابلصــورةٍا

والٍتطــرحٍاألســئلةٍ, ةينبغــيٍأنٍتســأهلاٍحــيٍتســتطيعٍأنٍتعــرفٍمــاٍحيــدثٍيفٍالصــورةٍالســابق
اعتكٍالنظــرٍإىلٍابســتط) الــيتٍميكــنٍأنٍحتصــلٍعلــىٍإجــاابتٍعنهــاٍمبجــردٍالنظــرٍإىلٍالصــورةٍ

ٍكلماٍاحتجتٍإىلٍذلكٍ (.الصورة
(ختمني األسباب)االختبار الثاين 

ـــ ٍكـــلٍمـــاٍتســـتطيعٍأنٍتقـــّدرهٍمـــنٍأســـبابٍممكنـــةٍللحـــدثٍالـــذيٍتعـــبٍعن هٍالصـــورةٍاكتـــب
ٍكلٍ. ) ويلةٍميكنكٍأنٍتذكرٍأسباابًٍسبقتٍوقوعٍاحلدثٍمباشرةٍأوٍبفرتةٍط. السابقةٍ اكتب

(.ماٍتستطيعٍفمجالٍالتخمنيٍواسعٍ



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

. الصورةٍالسابقةٍاكتبٍكلٍماٍتستطيعٍأنٍتقّدرهٍمنٍنتائجٍممكنةٍللحدثٍالذيٍتعبٍعنه
كلٍماٍتستطيعٍاكتب. ) ميكنكٍأنٍتذكرٍالنتائجٍاملباشرةٍوالنتائجٍالبعيدةٍاملدىٍأيضاًٍ

(.فمجالٍالتخمنيٍواسعٍ
(حتسني النتائج)االختبار الرابع 

كٍشــراءهٍمــنٍوهــيٍمـنٍالنــوعٍالــذيٍميكنـ, انظـرٍإىلٍشــكلٍدميـةٍالفيــلٍاحملشــوةٍابلقطـنٍأدانهٍ
.غرام250ٍسمٍووزصاٍحوايل15ٍطوهلاٍ, السوقٍمببلغٍبسيطٍ

ٍجتعـلٍاألطفـالٍأكثـرٍمتعـةٍحـي, فكرٍيفٍمجيعٍالطرقٍالذكيةٍوغريٍالعاديةٍاملثريةٍلتغيريٍاللعبةٍ
واكتـبٍقائمـةٍالتغيـرياتٍ.  يهـاالٍهتتمٍبتكلفةٍالتغيـرياتٍالـيتٍتفكـرٍف. وسروراًٍوهمٍيلعبونٍهباٍ

.املقرتحةٍيفٍالصفحةٍاملوجودةٍحتتٍالشكلٍ



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

ٍكلٍماٍتستطيعٍأنٍتفكرٍفيهٍمنٍهذهٍاالستعماالتٍغ ريٍالشائعةٍلعلبٍاكتبٍيفٍهذهٍالصفحة
ستخدمٍأيٍعددٍميكنكٍأنٍت, الصفيحٍالفارغة،ٍوالٍحتددٍتفكريكٍيفٍعددٍمعنيٍمنٍهذهٍالعلب

ٍكماٍتشاء تٍعنهاٍمنٍقبل،ٍوالٍتوقفٍتفكريكٍيفٍاالستعماالتٍاليتٍرأيتهاٍأوٍمسع, منٍالعلب
ٍكلٍتفكريكٍيفٍاالستعماالتٍاجلديدةٍوغريٍالشائعةٍهلذهٍالعلب :   ركز

(افرتض أن)االختبار السادس 
كنٍأنٍحيدثٍ؟ٍفماٍالذيٍمي, ختّيلٍأنٍالسحبٍمربوطةٍحببالٍتتدىلٍمنهاٍإىلٍاألرض: املوقف

ٍكماٍتتخيلها .اكتبٍمجيعٍاألفكارٍوالتخميناتٍاليتٍترتبٍعلىٍهذاٍالوضع



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

وضوعٍماٍفكرٍيفٍصورةٍأوٍم, يوجدٍيفٍأسفلٍهذهٍالصفحةٍشكلٍمنحنٍمظللٍابلسوادٍ
.ميكنٍأنٍترمسهٍحبيثٍيكونٍهذاٍالشكلٍاملظللٍجزءٍمنهٍ

كارٍجديدةٍإىلٍواتبعٍيفٍتقدميٍأف, حاولٍأنٍتفكرٍيفٍصورةٍملٍيفكرٍهباٍاحدٍمنٍقبلٍ
اٍتكتملٍالصورةٍوعندم, وذلكٍلكيٍجتعلٍمنهاٍقصةٍمثريةٍبقدرٍاملستطاعٍ, فكرتكٍاألوىلٍ

.ودونهٍيفٍأسفلٍالصفحةٍيفٍاملكانٍاملعدٍلذلكٍ, احبثٍعنٍذكيٍهلاٍ

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,سؤاالًٍعشرمثانيةاآلنأمامك
منريدتماإبضافةوذلك,وخمتلفةمشوقةصورةتشكيلخاللمنمثريةقصةنسج

ضعكذلإمتامبعداآلن.منهازوجلكلمستقيمةأومنحنيهخطوطأورموزأوإشارات
.لذلكاملخصصاملكانيفمنهالكلمناسباعنواان



LOGO
التصحیح

ٍكلٍمنٍهذهٍالفروعٍعنٍطريقٍمجعٍال- درجاتٍالـيتٍيتمٍاستخراجٍدرجةٍاملفحوصٍعلى
ويـتمٍ. نهـاٍاالختبـارحصلٍعليهاٍاملفحوصٍبعـدٍاالختبـاراتٍالفرعيـةٍالسـتةٍالـيتٍيتكـونٍم

ٍكــلٍاختبــارٍفرعــيٍابلعــددٍالكلــيٍلالســتجاابت املنتميــةٍيفٍضــوءٍحتديــدٍدرجــةٍالطالقــةٍيف
ةٍبعـددٍالفئــاتٍاملتطلبـاتٍاحملـددةٍلكــلٍمهمـةٍأوٍنشــاط،ٍيفٍحـنيٍيـتمٍحتديــدٍدرجـةٍاملرونــ

. اليتٍتوزعتٍعليهاٍاستجاابتٍاملفحوصني
مـنٍ" أ"لفظيةٍحيصلٍاملفحوصٍعلىٍدرجاتٍللطالقةٍواملرونةٍواألصالةٍعلىٍالصورةٍال-

ٍكــلٍاختبــارٍللطالقــة،ٍواملرونــة،ٍواألصــالةٍالــيتٍحيصــلٍعليهــ: جممــوعٍالــدرجاتٍالفرعيــة اٍيف
". أ"منٍاالختباراتٍالستٍللصورةٍاللفظيةٍ



LOGO
التصحیح: تابع

عليهالحصاليتاألصالةدرجاتجمموعمنلألصالةالفرعيةالدرجةحتسب-
حتديديفتورانستصحيحطريقةعلىاعتمدحيثاستجابة،كلعلىاملفحوص

علىباراتهاختبطاريةتطبيقخاللفمناالستجابة،ندرةمدىعلىاألصالةدرجة
وجبمباألصالةلدرجةأوزانثالثةالتصحيحدليليفحددفرد(500)منعينة

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

ثالباحاتبعوقددرجتانتعطى(%2)منأقلبنسبةترداليتاالستجابةأماواحدة
.نتهعيأفراداستجاابتمنللتصحيحدليالًٍوضعأنبعدنفسهاإلجراء



LOGO (وديةالبيئة السع)للتفكري اإلبداعي على تورانستقنني مقياس

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

.الدولمنالكثرييفوطنيةمعايريلهاستخرجت
.الثقايفالتحيزمنخللوهاألشكالمقياساختيارمت

.لعليااالدراساتمراحلحيالروضةأطفالمعاستخدامهوميكنحمددعمرلهليس
.مجعيأوفرديبشكلتطبيقهميكن

.يقيسٍالقدراتٍاألساسيةٍاألربعٍلإلبداع
الهدف من تقنين المقياس

املوهوبنيبالطالعلىوالتعرفللكشفاستخدامههواملقياستقننيمناهلدفكان
منالعمريةاتللفئاملوهوبنيالطالبعنللكشفمتكاملبرانمجضمناإلبداعجماليف
يصلحياساملقلكنورعايتهم،املوهوبنيعنللكشفالوطيناملشروعيف.سنة9-16

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▪
درجتنيأتخذ3.0-3.99▪
درجاتثالث2.0-2.99▪
درجاتأربع1.99–1.0▪
درجاتمخسابتكارقوةفيهاوتتوفر1منأقل▪

.درجاتعشرأعلىحبداكماهلايتماليتاألشكالبعددالطالقةتصحح
.حتتسبٍبعددٍالفئاتٍاليتٍميكنٍتصنيفٍاالستجابةٍفيها

.تعطيٍدرجةٍواحدةٍلكلٍفكرةٍأوٍاضافةٍأوٍتفريعٍللشكلٍاألصلي
الدرجة الفاصلة للشخص المبدع

توفرٍكدرجةٍفاصلةٍيعتبٍمنٍحيصلٍعلىٍهذهٍالدرجةٍفأعلىٍت125حددتٍالدرجةٍاملعياريةٍالكليةٍ
.دٍبيئةٍتنميٍقدراتهلديهٍقدرةٍإبداعيةٍعاليةٍوميكنٍتصنيفهٍعلىٍأنٍلديهٍقابليةٍليكونٍمبدعاًٍإذاٍوج



LOGOقياس اختبارات اإلبداع
.دراهتمقتنميببامجإلحلاقهمواالبتكاراإلبداعجماليفاملوهوبنيالطالبعنالكشف✓
.املشكالتوحلوالتطويراالنتاجتتطلباليتللوظائفاألفرادعلىالتعرف✓
.زماتواألللمشكالتاإلبداعيةاحللولتتطلباليتالقياديةللوظائفاألشخاصاختيار✓
املناسبةلألعماللإلبداععاليةبقدراتيتمتعونالذيناألشخاصتوجيه✓
.داعلإلبالتدريبيةالبامجفاعليةوتقومي.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).اليونيسيفمنظمةإنشاءعلىاملرتتبةالنتائجمنممكنعددأكباذكر–1
..............................................................................................
..............................................................................................

(دقيقتان).مالكاإلمامطفولةمنمستفيًداالتمرفوائدمنممكنقدرأكباذكر–2
..............................................................................................
..............................................................................................

فيهاستخدمتمواقفو(لعل)بـــالرتجيفيهاتستخدماليتاملواقفمنممكنعددأكباذكر-3
..............................................................:(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-3
(دقيقتان)(جيدمسكناجلنسية،اسم،اختياراحلنان،الرعاية،الطبيعية،الرضاعة)

..............................................................................................
القبعات)منها؟نستفيدوماذاالتلفاز؟يفتشاهدهااليتلألطفالوالتعليميةالرتفيهيةالبامجأهمما-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
رأسيفالواردةالعالقاتٍويتفقمباالتاليةالكلماتتصنيفخالهلامنميكنكاليتالطرقمجيعيففكر

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

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



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

.التدریب على إنتاج أفكار جدیدة من خالل إثارة الدافعیة للبحث واالكتشاف➢

.التنافس في مجال إخراج التفكیر اإلبداعي مع التنبیه إلى احترام اآلراء المختلفة➢

.فتح النقاش الفكري، مع توفیر الجو المناسب لذلك وتشجیع حریة الكالم➢

.وتشجیع وتعزیز الطالب المبدع، أمام جمیع طالب المدرسة . فتح صفوف خاصة للمبدعین➢

.في سبیل تعزیز العالقة مع الخالق المبدع” التربیة اإلیمانیة ” توجیه األطفال نحو➢

تقدیر الفكرة اإلبداعیة، –أن تهتم مجالت األطفال بالتفكیر من حیث إثارة المسائل والتمارین الذهنیة➢

.واحترامها من قبل المدرسة واألسرة ومؤسسات الطفولة المحلیة

.توجیه وإرشاد المبدعین” دورات ” عمل برامج ➢

.افیة وتشجیع عادة المطالعة، وتخصیص أسبوع للمطالعة الثق. تعلیم األطفال طرق حل المشاكل➢

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

.كیرتعزیز عالقة اإلنسان بالطبیعة الجمیلة، لما لها عالقة بالمشاهدة والمتابعة والبحث والتف➢

.إعداد البیئة المناسبة في البیت والمدرسة للتعبیر عن األفكار اإلبداعیة➢



LOGOومضة



LOGOخامتة
هيوما!؟تنمیتهوطرقاإلبداع،أهمیةحولتوصیاتنضعأنلنایمكنكم

وكم؟؟؟اطالبنوتقدماإلبداعتحقیقمنتمنعالتيالصعبةالظروفالمقابلفي

طالباننابیأننعلمكناإذاجانبنامنوالتقصیراإلهمالحالفيالخسارةحجمتكون

!عهم؟مالتعاملكیفیةنعلمالوجودهمحالوفيهم؟؟أینندريوالمبدعین،أذكیاء

جاهلهنتأونحبطهأنونحاولمبدًعا،ماطالبًاأننعلمكناإذاالفاجعةتكونوكم

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

لیمالتعجهازفيوالشاملالجذرياالنقالبإحداثالممكنمنمتى:هناونتساءل

العربي؟؟

!!!فليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان 



LOGOاملراجع

اجلوهرةوالسليمعلي؛دهللاعبوالقاطعيالنافع؛عبدهللاشارع،آل:تقننياالبتكاري،للتفكريتورنساختبار.1
هـ1416والتقنية،للعلومعبدالعزيزامللكمدينةمنبدعمسليمان،

1طالسعودية،العربيةاململكةالرشد،مكتبةاألطفال،رايضمناهج،(م2014)أمينه،األلفي،.2
األردنيةورهتاصيفاإلبداعيللتفكريتورانساختباراتوثباتصدقدالالت:(م1983)عبدهللاالشنطي،.3

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،.6
.ندريةاإلسكاجلامعية،املعرفةدارالتالميذ،وإبداعاألساسيالتعليم،(1993)احلليمعبدحممودمىن،.7
.مصر،(16)الرتبويةسفريسلسلة،األبناءلدىاإلبداعتنمية،(1994).السيدحممد،الرازقعبد.8
.بريوتحزم،ابندار،1ط.االبداعيةاالفكارلتوليدطريقة30(1999).،علياحلمادي.9

.بريوتالرسالة،مؤسسة،4،طاإلسالمضوءيفاألطفالأدب،(1996).جنيبالكيالين،.01



LOGOاملراجع
وزارةية،األهلاألقصىمدارسجبالن،طارق،اجلميلةلغيتمادةيفاإلبداعيالتفكريمهاراتمذكرة.11

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

.األردنية
تعليماتاالبتكاري،للتفكريتورانساختبارات:(ت.د)عبدهللاحممودسليمان،فؤاد؛حطب،أبو.31

.املصريةاألجنلومكتبةالقاهرة،التصحيح،
.1مصر،طالعريب،الفكرداروالفهم،املتعددةالذكاءات،(م2003)،جابراحلميدعبدجابر،.41
.1ط،األردن،والتوزيعللنشرالفكردار،الطفلتربيةإىلمدخل،(م2015)،رافدة،احلريري.51
دار،(همورعايتواكتشافهمخصائصهم)واملتفوقوناملوهوبون،(م2005)،أمنياملطلبعبد،القريطي.61

.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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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
لضمان جودة التعليم الدويل السابع للعرض يف الـمؤمتر العربي 

االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم:بعنوان 

أوطان عبداهلل حممد باناجه/ إعداد األستاذة 

هـ1443شعبان  27الـموافق م  2022مارس 30

بعنوانورقة عمل  
ربط احلصة الدراسية بواقع الطلبة
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
لضمان جودة التعليم الدويل السابع للعرض يف الـمؤمتر العربي 

االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم:بعنوان 

ساره عبداهلل الدوسري/ إعداد األستاذة 
نوف عبداهلل الدوسري/ واألستاذة 

هـ1443شعبان  27الـموافق م  2022مارس 30

بعنوانورقة عمل  
دارس احلكومية جتاه تطبيقات الذكاء االصطناعيـمتصورات مديرات ال

درسية مبحافظة اخلرجـميف اإلدارة ال
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الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على تصورات مديرات المدارس بمحافظة الخرج تجاه 

دى تطبيقات الذكاء االصطناعي ودورها في اإلدارة المدرسية، من خالل التعرف على م

ات إلمامهن بالتطبيقات الذكية، والمعوقات التي تواجه تلك التطبيقات، والمقترح

والحلول التي تسهم في توظيف تلك التطبيقات في اإلدارة المدرسية
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المقدمة

وعندما كان اإلنسان يعتمد على نفسه في القيام بمهامه اليومية والتي كانت بسيطة،

ء من عجز عن القيام بها بمفرده، فقد استعان باآلخرين الستئناف تلك األعمال سوا

ف البشر أو الدواب، ثم أدرك محدودية قدرات تلك الكائنات الحية، وهنا لجأ إلى توظي

وأصبح اإلنسان يقوم. التي تتميز باستمرارية العمل دون توقف( اآللة)الجماد 

بتكار ومع ا. باإلشراف على أداء اآللة، وتقييمها، وتطويرها باعتبارها الفاعل المباشر

لقيام الحاسوب في خمسينات القرن الماضي فقد اتجه اإلنسان لتفويض الحاسوب ل

مال بدقة، بالمهام الحسابية المعقدة، وقد تفوقت اآللة على اإلنسان في القيام بتلك األع

تخاذ في التفكير وا( الحاسوب)وهو ما دفع اإلنسان الستثمار اآللة . وسرعة، وكفاءة

 ً .  القرارات الحقا



112

المقدمة

أن تلك اآلالت ( 1965)تنبأت الدراسات باستخدامات الحاسوب مجال اإلدارة، حتى توقع سايمون و

ستكون قادرة على إنجاز أي عمل يقوم به اإلنسان بحلول الثمانينات

وكان من ثمرات علوم الحاسوب، الذكاء االصطناعي، ذلك المجال الذي يهدف باإلساس إلى قيام 

لقيام اآللة بالتفكير بنمط مواز أو مشابه لإلنسان، حيث يعتمد على محاكاة العقل البشري في ا

يد من بعمليات عقلية معقدة، وبالتالي اتخاذ القرارات بشكل منطقي، وهو ما تم تجربته في العد

سان مناشط الحياة، بداية من الترجمة اآللية، والتخطيط اآللي، وجدولة المهام، وألعاب الذكاء، واإلن

ام حتى أمست الشركات والمؤسسات تسعى لتطوير برمجيات خاصة لها للقي" الروبوت"اآللي 

. األنشطة والمهام التي يقوم بها الموظفون لديهابأتممت
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مشكلة الدراسة

االصطناعيالذكاءأنإالالتربويين،المدراءإعدادفيالمحاكاةالستخداممحاوالتوجودمنبالرغم

,Dexter)المدرسية،اإلدارةفيمحدودا  الزال اتالتقنيتلكإلىتطرقتالتياألدبياتإلىوبالنظر(2020

تلكباستبدالنبؤللتالبعضدفعمماالتقنيات،تلكوفوائدإمكاناتحولمثيرةمبالغةفثمةالتعليمي،الحقلفي

الذكاءدورأنإلى(2006)وأوكونيلبوكاناويشير.(2019وآخرون،جاكوب)البشريللعنصرالتقنيات

تمكنستالذكاءفائقةالمحوسبةاألنظمةبأناحتمالهناكولكنبعد،الدرجةتلكإلىيرقىلماالصطناعي

.واألفكارالشخصيةالتجاربوتكراروتقليدالتعلممنقريبا  
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مشكلة  الدراسة

تجاهالخرجمحافظةفيالمدارسمديراتتصوراتهيما:فيللدراسةالرئيسيالتساؤلفيتمثل

المدرسية؟اإلدارةفياالصطناعيالذكاءتطبيقات

:نوردهافرعية،تساؤالتفثمةالرئيسي،الدراسةتساؤلعلىولإلجابة

االصطناعي؟الذكاءعلىالمعتمدةبالتطبيقاتالمدارسمديراتإلماممدىهوما•

المدرسية؟اإلدارةفيالتطبيقاتتلكتوظيفدونتحولالتيالعقباتهيما•

المدرسية؟البيئةفيالذكيةالتطبيقاتلمخرجاتالمديراتتوظيفطرقهيما•
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أهداف  الدراسة

:وهياألهداف،منمجموعةلتحقيقالدراسةتسعى

.االصطناعيالذكاءعلىالمعتمدةبالتطبيقاتالمدارسمديراتإلماممدىعلىالتعرف•

.المدرسيةاإلدارةفيالتطبيقاتتلكتوظيفدونتحولالتيالعقباتعلىالتعرف•

.ةالمدرسيالبيئةفيالذكيةالتطبيقاتلمخرجاتالمديراتتوظيفطرقعلىالتعرف•
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الدراسةهميةأ

:بعدينفيالدراسةأهميةتتمثل

التيربيةالعالمصادرلقلةخاصةالعربية،المكتبةإلىإضافةبمثابةالدراسةتعتبرحيثعلميا ،

.االصطناعيالذكاءتناولت

أوليمية،التعالبيئةفيسواءالذكية،التطبيقاتتوظيففيوالمسؤولينالمدراءمساعدةعمليا ،

تجاهالمدارسفيالحاليينالمسؤولينقناعةمدىعلىالوقوفوكذلكوالتنظيمي،اإلداريالجانب

.العمليالواقعفيجدواهاومدىالتقنية،الحلول
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نتائج الدراسة

.حصائيةتستخدم المديريات التطبيقات الحاسوبية في إعداد التقارير واإل•

نشطةتستخدم المديرات التطبيقات الذكية في جدولة المهام وتخطيط األ•

.تستخدم المديرات التطبيقات الحاسوبية في تحليل البيانات•

رة، وتوفر تتمثل معوقات التطبيقات الذكية في ضرورة التحديثات المستم•

.جهات متخصصة ذات كفاءة عالية

بيانات يلزم لتوظيف التطبيقات الذكية في اإلدارة المدرسية االهتمام بال•

وحفظها في الصورة الرقمية حتى يسهل معالجتها 
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نتائج الدراسة

لذكية في ضرورة توفير بنية معلوماتية متطورة لتوظيف التطبيقات ا•  

.اإلدارة المدرسية
ات ال يوجد فروق على إلمام المديرات بالتطبيقات الذكية والمعوق•

ة في التي تواجه التطبيقات، وتصورات توظيف التطبيقات الذكي

.  اإلدارة المدرسية
لذكية، توجد عالقة ارتباطية موجبة بين إلمام المديرات بالتطبيقات ا•

.وتصوراتهن تجاه توظيف تلك التقنيات في اإلدارة المدرسية
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توصيات الدراسة

لوسبالذكية،التقنياتحولالمدرسلمدراءتدريبيةبرامجإعدادضرورة•

.والمحاذيرالمعوقاتوأهمتوظيفها،
رفالمعاوإدارةالبرمجياتبتطويرتقوممتخصصةتقنيةوحداتاستحداث•

.الحلوللتلكالمستمروالتطويرالدعموتوفيرالوزارة،داخل
معات،والجاالبحثية،كالمراكزالمختلفةالجهاتواستنفارالمجتمعي،الخطاب•

لولحوتوظيفتطويرحولالجهودلتنسيقوالمستثمرينالخاصة،والشركات

.خاصبشكلالمدرسيةواإلدارةعام،بشكلالتعليميالمجالفيذكية
فياالصطناعيالذكاءتقنياتحولوالبحوثالدراساتمنالمزيدإعداد•

.والتعليميالتربويالمجال
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مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات
للعرض يف الـمؤمتر العربي الدويل السابع لضمان جودة التعليم 

االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم:بعنوان 

أشواق بنت غالب األهدل/ إعداد األستاذة 
هـ1443شعبان  27م   الـموافق 2022مارس 30

بعنوانورقة عمل  
كفوفني ـمالطالب الدور التقنيات احلديثة يف تعليم 



124

المقدمة

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الوسائل التعليمية 

سيط االلكترونية والتقنية في تعليم المكفوفين ودورها في تب

المعلومات وتحويلها من المجرد إلى المحسوس وتنمية 

مهارة التخيل العلمي لدى الطالب المكفوفين مما يزيد لديهم 

الخبرات العلمية المكتسبة والمقدرة العلمية على اإلنتاج 

.العلمي المتميز



ينتجربتي مع المكفوف

وصف طالبة في 

ب لفستان 5

أبيض ترغب في 

شرائه لعيد الفطر

قلة الوسائل 

التعليمية في مادة 

الرياضيات

المنهج

قلة الوسائل 

التعليمية في مادة 

الرياضيات

المنهج

شراء جوال ايفون 

لوالدتها وهي تعمل 

على تجميع المبلغ

كتب الكفيفات هي 

نفس كتب 

المبصرات وأيضا 

نفس المنهج
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مرحلة التغيير 

ادإليجوالسعيالتفكيرمرحلةبدأتهنامن
ةالمعلممعالفرديةالمداولةخاللفمنحلول
خاماتمنتعليميةوسائلتصميمعلىاتفقنا
صورةبناءعلىالطالباتتساعدالبيئة
افعليالبدأوتم.منهممطلوبهولماذهنية

توبدأالمعلمةمعالوسائلبعضبتصميم
عنالطالباتعبرتوقدفعليااستخدامهافي

لوحظكمااستخدامها،عندوسعادتهمفرحهم
.التعليميمستواهمفيفرق

المحسوسالمجرد
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خصائص النمو والخصائص المهارية

إن معرفة خصائص النمو والخصائص المهارية التي 
يتمتع بها المعاقون بصرياً ومعرفة معلومات عن 
القدرات الوظيفية النمائية لهم يساعدنا في تحديد

أنواع الوسائل 

التعليمية 

المناسبة

وضع البرامج 

التعليمية 

والتأهيلية الشاملة 

المناسبة أفضل الطرق التي 

يمكن استخدامها أثناء 

التواصل معهم في 

عملية التعلم

مظاهر القوة 

والضعف لتدريبهم
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موتأثير اإلعاقة البصرية على الن

العمر

شدة 
اإلعاقة 

خبرات 
سابقة 



الذكاء

القدرة على 

ور التخيل والتص

البصري

اإلدراك 

الخبرة بعالم)

(  األشياء
الخبرة 

باأللوان 

ة الخصائص العقلية والمعرفية لذوي اإلعاقة البصري



أهمية الوسائل التعليمية في تعليم المكفوفين

.استثارة دافعية التعليم عند الطالب المكفوفين : أوالً •

اع حاجاتهم تسهم الوسيلة التعليمية في حفز الطالب واستثارة الدافعية لديهم وإشب•
رح من للتعلم فهي تساعد على فهم معنى بعض األلفاظ التي تستخدم أثناء الش

مثل إقامة بعض. خالل تزويد التالميذ بأساس مادي محسوس يثير تفكيرهم
فصل، التجارب البسيطة في مادة العلوم كفتح زجاجة عطر وانتشار الرائحة في ال

مات أو توضيح مفهوم أكبر وأصغر في درس الحجوم في مادة الرياضيات بمجس
.متنوعة الحجوم من البيئة وغيرها من الوسائل

قرب يثير الدافعة لدى الطالب في انتظار ما هو جديد من وسائل تالمس الواقع وت•
.المفهوم المجرد لديهم وتثير اهتمامهم



 ً .التنويع والتجديد : ثانيا

إن وجود وسيلة تعليمية يستخدم الطالب الكفيف فيها حواسه مما يثير 

ر اهتمامه ويشعل تفكيره وتنقله إلى عالم التخيل والتصور للمفهوم تعتب

فرصة رائعة للتجديد والتنويع مما يزيل الملل

والسأم عن نفوس التالميذ داخل غرفة الصف الد ارسي، ويجعل الدرس 

.أكثر فاعلية ومتعة ونشاط من الحصص الروتينية 



 ً :التغلب على الحدود المكانية والزمانية : ثالثا

إن الوسيلة التعليمية تقرب المسافة الزماني ة والمكانية وتجعل المتعلم قادر على 

وإنما استطاع تكوين . معرفة تفاصيل ودقائق يستحيل عليه مشاهدتها لكف بصره

تصور للمفهوم باستخدام حواسه األخرى مما يساعد على تقوية هذه الحواس لديه 

.واالستفادة منها في تنمية خبراته التعليمية والحياتية مستقبال



 ً .والمتعلمالمعلمبينالعالقةتقوية:ربعا

ثقتهموييقممالهمويحببهالطالبإلىيقربهالتعليميةللوسائلالمعلماستخدامإن

.بمعلمهم

بلقمنوالفهماإلداركسرعةوبالتاليالجديدةالمعلوماتفهمعلىتساعدأنهاكما

يضفيالتعليميةللوسيلةالمعلماستخدامان(هـ1422،وآخرونالباز).الطالب

أطولةمدوثباتهاالمعلومةالكتساباإليجابيوالتغييرالصففيالحماسمننوع



:فإن الوسيلة التعليمية تكون ذات أهمية عظمى فهي تساعده على

.تكوين صورة ذهنية للمعلومات الجديدة الغير مرئية بالنسبة له-1

مسية التي لذلك فإنه عند تعليم المكفوفين كليا يجب توفير األجهزة واألدوات السمعية والل-2

.  تيسر على الكفيف  فهم الموضوعات الدراسية والتفاعل معها

ة إنهم أما بالنسبة لضعاف البصر، فهناك أيضا اعتبارات أساسية ينبغي مراعاتها، وخاص-3

إذ ما توافرت يمتازون فيها عن المكفوفين كليا بالقدرة على اكتساب الخبرة البصرية بأنفسهم

الوسائل المساعدة، 

وفي حالة الطالب الكفيف 



:عند تعليمهم يجب مراعاة

ألوان الجدران واألسقف واألرضيات التي يرتاح إليها ضعيف األبصار والتي تساعده على * 

.الرؤية بشكل واضح

.توفير المعينات الالزمة للقراءة والكتابة مثل المكبرات والمقربات وأجهزة وشاشات القراءة الفردية•

مع االهتمام باإلضاءة المركزية في الفصل بحيث ال تكون ساطعة أو متوهجة وأن ال تكون أشعة الشمس •

.مباشرة في الفصل

في فردي لكل طاولة من الطاوالت التي يجلس عليها الطالب ضعاف األبصارمصدرضوءكما يجب أن يتوافر •

.  الفصل

كما ينبغي توفير األدراج أو المكاتب القابلة للتعديل بحيث يمكن التحكم في ارتفاعها وزاوية•

( .م1988ه ، سيسالم ، 1426مراد ، )ميلها بما يتالءم مع طبيعة إبصار ضعيف األبصار 

وفي حالة الطالب ضعيف اإلبصار 



تقنيات التعليم واإلعاقة البصرية

:الحاسوب ومن أنواعه: أوالً 

الناطقكيرزويلكمبيوتر 

Omnicom–أمنيكومجهاز 

TRS-80-جهاز نطق األصوات المسمى 

Bard/Carba-) بارد كاربا ( جهاز الكمبيوتر المصغر المسمى باسم 



الدائرة التلفزيونية المغلقة: ثانياً •

:األوبتكونجهاز : ثالثاً •

برايلفيرسا : ربعاً •

آلة كرز ويل للقراءة: خامسا•

األشرطة والمسجالت: سادسا•



إحداث تطبيقات تكنولوجية الحديثة التي تعمل على تقديم الدعم 
والمساندة لذوي اإلعاقة البصرية 

-ج فأرة تطوير تقنية جديدة لمساعدة المكفوفين على استخدام الحاسوب ، حيث تم إنتا•

.دي البصر تهتز ملحق بها نظام صوتي للرسوم البيانية التي كانت قبل ذلك غير متاحة لفاق

حداث ،والتي من خاللها يمكن لهم استيعاب المعلومات عند تقديم نظرة عامة للبيانات أو لأل

كفيف دليالً حيث أن الفأرة تهتز في كل مرة تقابل فيها خطاً على الشكل البياني مما يعطي ال

مكن اهتزاز الفأرة بأشكال بيانية صوتية يتعزيزعلى اتجاه الخط المرسوم ، حيث تم 

لف في كما ويتم التعبير عن خطوط البيانات عن طريق نغمات مختلفة تخت.دمجها مع الفأرة 

نغمات التردد وفقاً التجاه الخط صعوداً وهبوطاً كما ويمكن استخدام العديد من مثل هذه ال

.ي للتعبير عن خطوط مختلفة في الرسم البياني عندما يدخل المستخدم النظام الصوت



م إحداث تطبيقات تكنولوجية الحديثة التي تعمل على تقدي
الدعم والمساندة لذوي اإلعاقة البصرية 

يمكن تم في الواليات المتحدة األمريكية العمل على تطوير تليسكوب مصغر•

لضوئية عيون األشخاص ضعيفي البصر بشكل حاد ليكبر الصور ا-زرعه في 

على يد التي تقع بالقرب من بقعة الشبكية ، وقد تم تطوير هذا التليسكوب

ر ، ومن الجدي( فيجن كير ) والذي يعمل في شركة( هدسون هنرى) العالم 

بسبب ينأصبحوامكفوفبالذكر أن هذا التليسكوب مالئم تماماً لألشخاص الذين 

ن بتكبير ويقوم التليسكوب الذي يزرع محل عدسة العي. تنكس بقعة الشبكية 

رؤية الضوء الساقط بالقرب من بقعة الشبكية ومنح المرضى فرصة أكبر ل

الذي وحتى يحقق هذا التليسكوب الهدف منه فال بد تعرض الشخص.األجسام 

يق بين يستخدمه لفترة طويلة من التدريب ، إذ ينبغي أن يتعلم الدماغ التوف

ن التي الصور المكبرة التي يرسلها التليسكوب إليه من عين واحدة ، هي العي

.زرع فيها الجهاز 



إحداث تطبيقات تكنولوجية الحديثة التي تعمل على تقديم
الدعم والمساندة لذوي اإلعاقة البصرية 

متحدة يقوم عدد من العلماء في جامعة كاليفورنيا في الواليات ال
لى تطوير رقائق إلكترونية تساعد ع-األمريكية بالعمل على 

استعادة القدرة على اإلبصار لدى المكفوفين ، حيث تعمل

هذه الرقائق عمل القرنية وتدخل إلى العين بواسطة عملية 
يمة جراحية ، حيث تعمل هذه الرقائق على تحريض الخاليا السل
ياالقريبة من القرنية والذي بالتالي يعمل على تحريض الخال

الدماغية مما يساعد األشخاص الذين يفقدون بصرهم على أن 
يستعيدوا القدرة على اإلبصار



إحداث تطبيقات تكنولوجية الحديثة التي تعمل على تقديم
الدعم والمساندة لذوي اإلعاقة البصرية 

ل ويجب أن تتصف هذه الرقائق بالقوة بحيث تتحم
الجراحة ، كما ويجب أن تكون قادرة على التالؤم مع 

الرقائق الطبيعة الفسيولوجية للعين ، ويتم إلصاق هذه
نية بواسطة السيليكون ويمكن لها أن تأخذ شكل القر

ها المنحنى دون أن تلحق أي ضرر بالنسيج الذي حول
ومن الجدير  بالذكر أنه من المتوقع أن يصبح من 

الممكن زرع مثل هذه الرقائق في غضون السنوات 
ت الثالث القادمة حيث أن العمل الزال جارياً في الوق
الراهن على اختبار هذه الرقائق والتأكد من مدى 

.مالءمتها



إحداث تطبيقات تكنولوجية الحديثة التي تعمل على تقديم 
الدعم والمساندة لذوي اإلعاقة البصرية 

يوترالكمبمنتجاتبينالجمعمن(سيستمزتاتشفير)شركةتمكنت
النصلتحويعلىتعملوالتي،البصروضعافللمكفوفين-المخصصة

ماوسكتعملتقنيةوبين(برايل)طريقةعلىمكتوبةوحروفكالمإلى
ً الشركةطرحتحيث،الوقتنفسفياللمسلحاسةومحفز عمليماوسا
الرسومرؤيةعلىويساعدهمالبصروضعافللمكفوفينكعنين

منينالمكفوفالجديدالمنتجويمكن.اللمسحاسةطريقعناإللكترونية
قراءةوالكومبيوتروألعابوالصورالرسومأشكالعلىالتعرف

ضعوطريقعن(برايل)بطريقةأوالعاديباألسلوبالمكتوبةالنصوص
ً الدالةتلمسحينتستجيبألواحثالثةعلىاألصابع ً بيانرسما ً أويا حرفا

أعلىإلىتتحركمفتاحاً 32لوحكلعلىويوجد،الكمبيوترشاشةعلى
اللوظالخطوطبتعرجاإلحساسمنالمكفوفتمكن،الوسطوفيوأسفل
.(برايل)رموزأوالرسوم
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للتدريب واالستشاراتالذهبي العالـمي للبورد مقدمة 
لضمان جودة التعليم الدويل السابع العربي يف الـمؤمتر للعرض 
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بعنوانورقة عمل  
مواجهة تطور الذكاء االصطناعي يف التعليم



146

المقدمة

التعلمفيتحدياتمننقابلهسوفومااالصطناعيالذكاءفيالهائلالتطورظلفي

طرقكوينتالىبحاجةفنحنالطبيعيةاللغةوتعلمااللةتعلمجانبالىالقادمالعميق

بوتاتالروصنعوطرقالحديثةالبرمجةبأساسياتوالطالبللمعلمينسهلةتعليم

تساباكالىالطالبيحتاجبحيث.الحركةثمالبرمجةالىالتصميموهوالصفرمن

ونيكبحيثالمعلموتطوير.القادمللمجتمعتعدهسوفالتيوالمهاراتالمعرفة
.الحديثةالتعليميةالطرقوأمتعبأسهلالعلميةمادتهأداءعلىقادر
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مشكلة ورقة العمل

:هناك العديد من التحديات التي تواجهنا لتعليم المعلم والطالب 

.الوقت لتعليم المعلم والطالب-1

. ابتكار طرق تعليم سهلة لمختلف االعمار-2

.  وغيرها واالردوينواألدوات الالزمة توفيرها من بالستيك وطابعات ثالثية االبعاد -3

.التكلفة المادية -4

.  تطبيق الذكاء االصطناعي في جميع المراحل-5

.  التطور السريع لتخصص الذكاء االصطناعي -6

شملت دور شخصية المعلم لم تتغير بناءا على الدراسات عن دوره في التعلم التقليدي رغم التطور في التقنية والذكاء االصطناعي ، لذلك-7

.  المعلم مع الطالب في البرامج والمناهج التعليمية للذكاء االصطناعي

.إلى جانب التحديات في صياغة منهج سهل وبسيط لمعلم في تخصص مختلف عن الحاسب وطالب في فئة عمرية صغيرة
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أهداف ورقة العمل

: هناك العديد من األهداف 

.  مجتمع متعلم ومتشبع في الذكاء االصطناعي-1

.  مجتمع قادر على ابتكار مختلف األدوات واألفكار والبرامج الالزمة للذكاء االصطناعي من فئة عمرية صغيرة-2

.  عدم انحصار الذكاء االصطناعي على متعلم الحاسب او معلم الحاسب ، جميع التخصصات قادرة على اإلبحار في الذكاء االصطناعي-3

.ابتكار طرق جديدة ومناهج لتعليم الذكاء االصطناعي بطرق سهلة-4

.  تقوية الذكاء االصطناعي لدعم التدريس والتعلم-5
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نتائج ورقة العمل

: سوف يؤدي هذا البرنامج إلى نتائج عظيمة وال يمكن حصرها في نقاط او بنود بسيطة ، ولكن على سبيل المثال 

.  حل العديد من المشكالت في الواقع الحقيقي من قبل عقول مختلفة وبمختلف االعمار-1

.  تسهيل مهمة التعليم والتدريس باستخدام الذكاء االصطناعي -2

.  دمج الذكاء البشري مع الذكاء االصطناعي-3

. تأثير دور المعلم على الطالب وعملية التعلم عند استخدام التقنيات الحديثة مثل الروبوتات والسبورات الذكية والخ -4

.  التفاعل مع البيئات الرقمية-5
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توصيات ورقة العمل

.نحتاج الى تقسيم المعرفة لكل طالب حسب الفئة العمرية -1

.  النظر بجدية إليصال علم الذكاء االصطناعي لجميع فئات المجتمع من المعلم والطالب-2

.دمج تقنيات الذكاء االصطناعي في التعليم بشكل جدي وقوي-3

.  دورات تدريبية ضخمة لتعليم المعلم والطالب وحتى لو كانت عن بعد-4
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المصادر والمراجع
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الطويلعيمريفت عبدالرمحن صاحل / إعداد األستاذة 
"العام والعوق البصري " وزارة التعليمبمعلمة الرتبية االجتماعية والوطنية 
تقنيات تعليمماجستري 

بعنوانورقة عمل 
العوق البصرياملصاحبة للكتاب املدرسي لدى طالبات فاعلية القصص الرقمية 

والوطنية تنمية التحصيل الدراسي واالجتاه حنو مادة الدراسات االجتماعية يف 

مقدمة للبورد الذهبي العالـمي للتدريب واالستشارات

للعرض يف الـمؤمتر العربي الدويل السابع لضمان جودة التعليم 

يف التعليماالبتكار والذكاء االصطناعي :بعنوان 
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المقدمة

لكتابلالمصاحبةالرقميةالقصصفاعليةمدىعلىالتعرفإلىالدراسةهذههدفت

وياتمستعندالدراسيالتحصيلتنميةفيالبصريالعوقطالباتلدىالمدرسي
ةوالوطنياالجتماعيةالدراساتمادةنحوواالتجاهوالعلياالدنياالمعرفيةبلوم
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المقدمة

ً تطوراً المعاصرعالمنايشهد خصائصأهمنمالعلميفالتقدم–هائالً وتكنولوجياً علميا

حجموتضخملهسابقالحداً المعرفةتزايدمعدالتفيهبلغتوالذيالعصرهذا

كيفالبالطلتعليمأنسبطرقعنالبحثيجعلوهذاكبيرةبدرجةالعلميةاالكتشافات

ولجميعلالمراحولمختلفالمستوياتكافةعلىللتربيةالرئيسيةالمهامإحدىيفكرون

فسنوفيجدواهوزيادةالتعليمفاعليةرفععلىتعملبحيثاألعماركلمنالطالب

مينالمعلعلىالتطورهذافرضوقدالمستمرةالثورةتلكمعطياتمعتتواكبالوقت

إلنساناتكوينإلىتؤديبحيثالتعليمفيوأساليبهمخططهمفيالنظرإعادةضرورة
.العصربأساليبالعصرتحدياتمواجهةعلىوالقادرالماهر
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مشكلة ورقة العمل

الحظت الباحثة أنه على الرغم من فائدة وسائط تكنولوجيا المعلومات عامة 

وأهميتها في استثارة اهتمام المتعلمين، وجذب انتباههم للدرس مما يزيد من

تحصيلهم الدراسي، إال أن األساليب المستخدمة في تدريس مقررات المواد 

ائمة االجتماعية لفئة العوق البصري في بعض مدارس المملكة هي األساليب الق

لم على اإللقاء والتلقين من جانب المعلم، والحفظ واالستظهار من جانب المتع
لية التعليمدونما استخدام فاعل لتقنية الحديثة وتوظيفها التوظيف السليم في عم
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مشكلة ورقة العمل

:التاليالرئيسالسؤالعناإلجابةفيالدراسةمشكلةتتحدد
لتحصــيل مــا مــدع فاعليــة القصــص الرقميــة المصــاحبة للكتــاب المدرســي لطالبــات العــو  البصــري فــي تنميــة ا

الدراسي واالتجاه لمادة التربية االجتماعية والوطنية؟
:ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

ة التحصـيل ما مدع فاعلية القصص الرقمية المصاحبة للكتاب المدرسي لطالبـات العـو  البصـري فـي تنميـ.1
الدراسي في مادة التربية االجتماعية والوطنية؟

ة االتجـاه ما مدع فاعليـة القصـص الرقميـة المصـاحبة للكتـاب المدرسـي لطالبـات العـو  البصـري فـي تنميـ.2
لمادة التربية االجتماعية والوطنية؟
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أهداف ورقة العمل

:يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن
في تنميـة فاعلية القصص الرقمية المصاحبة للكتاب المدرسي لدع طالبات العو  البصري •

.التحصيل الدراسي في مادة التربية االجتماعية والوطنية
في تنميـة فاعلية القصص الرقمية المصاحبة للكتاب المدرسي لدع طالبات العو  البصري •

.االتجاه نحو مادة التربية االجتماعية والوطنية
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أهمية  ورقة العمل

: تكمن أهمية الدراسة في أنه قد تستفيد منها الفئات اآلتية بإذن هللا 
هن لمــادة فيهــدف البحــث لنمــو التحصــيل لــديهن، وتعــديل اتجاهــات: طالبــات العــو  البصــري -أ

.التربية االجتماعية وذلك بتوظيف القصص الرقمية المصاحبة للكتاب المدرسي
تماعيـــة يفيـــدهم فـــي تطـــوير تـــدريس التربيـــة االج: معلمـــي التربيـــة االجتماعيـــة والوطنيـــة-ب

الرقميـة بالمرحلة االبتدائية وغيرها، من خالل اإلجـرااات التدريسـية القائمـة علـى القصـص
نوريــات المصــاحبة للكتــاب المدرســي التــي تقــدم فــي اــوا النوريــة البنائيــة وغيرهــا مــن ال
ى أهميـة الداعمة في نمو التحصيل الدراسي في التربية االجتماعيـة، كمـا يوجـه أنوـارهم إلـ

.االهتمام بتنمية تلك المهارات
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أهمية  ورقة العمل

: تكمن أهمية الدراسة في أنه قد تستفيد منها الفئات اآلتية بإذن هللا 

هـدف لنمـو وسـيقدم البحـث طـر  تدريسـية حديثـة ت: مشرفي التربية االجتماعيـة والوطنيـة. ج
المعلمــات التحصــيل بمقــرر التربيــة االجتماعيــة والوطنيــة، بمــا يمكــنهم مــن تــدري  المعلمــين و 

.على هذه االتجاهات والمستحدثات
اهج وفق يوجه أنوارهم إلى إاافة القصص الرقمية وتطوير المن: مؤلفي ومطوري المناهج. د

.احتياجات وميول التالميذ مما يؤدي لنمو التحصيل لديهم
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أهمية  ورقة العمل

: تكمن أهمية الدراسة في أنه قد تستفيد منها الفئات اآلتية بإذن هللا 

بياااة يكاااون البحاااث ناااواة لبحاااوث جديااادة بمجااااالت التحصااايل بالترقاااد:البااااحثين.  ه

االجتماعياااة والوطنياااة، القصاااص الرقمياااة ،بمراحااال  دراساااية مختلفاااة ومهاااارات 

وء وفروع لغوية أخارى خاصاة قلاة األبحااث لهاذه الفئاة الجاديرة باالهتماام فاي ضا

.التقنيات الحديثة

لطالبات إضافة إلى تعظيم سيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم في نفوس ا. و
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نتائج ورقة العمل

سماعها حب تلميذات العوق البصري للقراءة في هذه السن وحبهم لطريقة الرسوم الثابتة والمتحركة و-1

ة التي تمت تصميمها في برنامج القصة المصاحبة أدى لزيادة اتجاههن لمادة التربية االجتماعي

.والوطنية

بذكيةً الجاذبة حتى تكون مناسبة للمحتوى والهدف مراعالمعبرهاختيار األلوان والخلفيات واألصوات -2

اههن فئة ضعاف البصر والعوق البصري حيث أن برنامج القصة الرقمية المصاحبة أدى لزيادة اتج

.لمادة التربية االجتماعية والوطنية

البة في صياغة القصص على هيئة مواقف واقعية تعيشه التلميذات العوق البصري أدت النغماس الط-3

ة هذه المواقف بنفس الدرجة بين كافة التلميذات مما أدى لزيادة اتجاههن لمادة التربية االجتماعي

.والوطنية

مراعاة خصائص تلميذات العوق البصري في هذه المرحلة عند تصميم برنامج القصة الرقمية -4

.المصاحبة قد يكون أدى بدرجة كبيرة زيادة اتجاههن لمادة التربية االجتماعية والوطنية



162

توصيات ورقة العمل

:  بناءا على نتائج الدراسة فأنها توصي بما يلي

.  ضرورة تضمين القصة الرقمية في مقررات التربية الوطنية واالجتماعية-

رات االهتمااام بتوظيااف القصااة الرقميااة المصاااحبة فااي زيااادة التحصاايل المعرفااي فااي المقاارا-

.   الدراسية

ية التأكيااد علااى توظيااف القصااة الرقميااة المصاااحبة فااي زيااادة االتجاااه نحااو المقاارارات الدراساا-

.المختلفة

كاارة البحااث عاان طاارق تدريسااية تتوافااق مااع ميااول التلميااذات ال ساايما فااي مراحاال التعلاايم المب-

.  وخاصة فئة العوق البصري
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المصادر والمراجع
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المقدمة

ها،اإلنسانية المتقدمة إلى تحقيقأحد أهم األهداف التربوية التي تسعى المجتمعاتاإلبداعيعتبر

بوية وفعاال في تنمية مجتمعاتهم في جميع المجاالت الترفاألفراد المبدعين يلعبون دورا مهما

والتقنية واالجتماعية والفنية

ة، هو في وتعليمية وسلوكية واجتماعية وسياسيومجتماعتنا العربية تعاني من مشكالت تربوية

بالطالب المبدعين ،رجال الغد ، الذين يبنون الحضارات ويصنعونأَمس الحاجة إلى اإلهتمام

ة النواحي العقليالمتهم وللعالم اجمع، فما أحوج طالبنا إلى اإلهتمام من جانبنا لتنميةالتقدم

والمعرفية في سبيل إخراج طاقات اإلبداع عندهم وتوجيها الوجهة السليمة المناسبة، 

.ل واحسنالجوانب ويكون واقعنا عندها، افضلتنتج لنا بعد جهد جهيد ضروريات الحياة في مختلف
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أهمية الدراسة

.ةيعتبر اإلبداع والتفكير اإلبداعي من أهم األهداف التربوية في التربي❖

ساسية تربية وتعليم التالميذ المبدعين في الدول المتقدمة كان من العوامل األ❖

.التي أدت إلى التقدم العلمي واالقتصادي في العصر الحديث

إذا كان اإلبداع واالهتمام بالمبدعين مهما بالنسبة للمجتمعات المتقدمة ❖

ليها في صناعيا، فإنه ينبغي أن تتزايد أهميته في الدول النامية، بل وتتفوق ع
.اهتمامها به
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نتائج الدراسة

لسعودية،االتعليميةالمؤسساتفيالتقليديالتدريسالتربوي؛اإلبداعمعوقاتأبرزأن❖

.ناآلالعالمفيالتكنولوجيالتغييرمعخصوصاجديدةتعليمأساليبابتكاروعدم

رؤيةمرسفيالعاملينإشراكعمليةفيتتمثلالتربويةاإلدارةفياإلبداعمقوماتأن❖

جيد،كلبشالتعليميةالمؤسسةأهدافتحقيقيالمدرسالقائديضمنحتىالمدرسةورسالة

وظيفوالتالتعليميةالمؤسسةمنسوبيلدىالكامنةالطاقاتاستغاللالمقوماتمنأنكما
.العملسوقاحتياجاتمعتتمشىحتىالسليم
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الدراسةتوصيات 

اساتوالدرالبحوثمنمزيدإلجراءالسعوديةالجامعاتفيالعلياالدراساتطلبةتوجيه❖

.بالمملكةالعامالتعليممدارسفيومعوقاتهالتربوياإلبداعواقعحول

إقامةخاللمنالخدمةأثناءالوظيفيةمستوياتهمبكافةبالمملكةالمدارسمديريتبني❖

روعناصمهاراتتنميةكيفيةحولتطبيقيةعملورشإقامةيتضمنتدريبيمشروع

.المدرسيالعملفياإلبداعوإدخالالمدرسةفياإلبداع

مناطقةكاففيوالتعليمالتربيةإلداراتالتابعةالمدارسعلىالحاليةالدراسةقتطبي❖
.السعوديةالعربيةالمملكةومحافظات



المؤتمر العربي الدولي السابع لضمان جودة التعليم

االبتكار والذكاء االصطناعي في التعليمبعنوان

مناقشة عامة



توصيات المؤتمر

في انتظار مقترحاتكم 
goldenboard1@gmail.com

+201008876057

لضمان جودة التعليمالسابع الدولي المؤتمر العربي 

(االبتكار والذكاء االصطناعي يف التعليم)بعنوان

mailto:goldenboard1@gmail.com



