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 اإلهداء

 أهدي ثمرة جهدي إلى من هم أغلى من نفسي:

  يي ممرهما ومعههما بالحة  والهاية أمي و أبي. أطال هللا

 إلى أيراد مائلعي الحغةرة: 

 : شهد أنوار الرحمن،  وهال تةنالحغةر وبنعي الزوج  الكريم  ،

 ...  مائلعي المةعرمةن صغةرهم وكبةرهم إلى كل أيراد

 ... إلى كل من أجعهد مخلحاً يي طلب الهلم، يرأى يةه الةق ياتبع هداه

 إلى كل هؤالء أهدي هذا الهمل المعواضع.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وتقدير

الشكر والةمد هلل تهالى أوالً وأخراً ملى ما أتمه ملي من نهمه، ظاهرها 

 وباطنها.

مهاش، يوسف إلى األسعاذ المشرف الدكعور: الجزيل  كما أتقدم بالشكر

 هذه الدراس  المعواضه الذي كان لي خةر مون يي إنجاز 

كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر المويور لكل أمضاء لجن  القراءة 

 تدقةق وتحةةحجهد وصبر يي سبةل ن ملى ما بذلوه من المةعرمة

ً هذا الهمل حعى مةعوى   ال موج يةه يرى النور مسعقةما

أصةاب المؤلفات وخاص  بهةد من لكل من سامدني من قريب أو  شكراً 

سهلت ملي بما احعوته من مهري  وملم غزير إنجاز هذا العي القةم  

تفكةرهم  مهظمحعى وإن كنت ال أمريهم بشخوصهم لكنني خبرت الهمل، 

 ،من خالل مؤلفاتهموطموحاتهم 

شكرا لكل موظفي قطاع العربة  بوالي  مةل  وخاص  أولئك الذين 

سامدوني بجهدهم ووقعهم يي تطبةق أداتي الدراس ، كما ال أنسى أولئك 

العالمةذ الذين تكبدوا مهي مشق  اإلجاب  ملى أسئل  إخعبار قةاس قدرات 

ًً  شكرا العفكةر اإلبدامي لبول تورانس،   جزيالً
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 :مقدمة
علمي وتكنولوجي منقطع النظري، وما توصلل  بكل ما حققته من تقدم اجملتمعات اليوم تدين كل 

القلو   جلميلعلمبدعني من أبنائها، فاإلنسان املبدع هو احملرك األوحلد لحضاري مطَِّرٍد،  تطورإليه من 
الل  كانل   فاملعلادن األخر ، وبدونه يصبح كل ما نعرفه من ثروات وإمكانات عدمية النفع والقيمة،

 تتحول إ ى ااةة مفيدة ونافعة يتم رحريل  ) البترول والفحم مثال (،مل موجودة منذ بدء اخلليقة وال زال 
 ،عجلة التكنولوجيا من خالهلا إال عندما ُوِجَد اإلنسان املفكر واملبدع القادر على اكتشلافها واتلتهلالهلا

 رحقيل  كللعقول أبنائها من أجل بعيد حنو اكتشاف وتنمية وهو ما يفسر توجه الدول املتقدمة منذ زمن 
، األمر الذي ال ميكن رحقيقه إال من تب  علمي وتكنولوجي يضمن هلا الريادة والقيادة واالتتمرار يف ذل 

من أهم أولويلات وأهلداف  هتعليم التفكري وهتيئة الفرص املالئمة واملثرية حلدوثخالل السعي حنو جعل 
مع كل املتهلريات ال  ةد يأيت  ما يف تفاعلهوهنميذ جبميع األدوات ال  تيحتاجتزويد التالف ة،التربية احلديث
 تيكفل هلم أن يكونوا مبدعني وفاعلني فيه. هبا املستقبل
حنو تنمية التفكري جبميع أشكاله لد   هايف القرن احلادي والعشرين هو توجه إن أهم ما مييز التربية 

لذي يبدو واضحًا يف كل الكتابات ال  تناول  بالدراتة والتحليل وظيفة التربيلة كل فرد، هذا التوجه ا
ومؤتساهتا، بدءًا من "ديوي" إ ى "تكينر" و"بياجيه" و"أريكسون"، وانتهاًء بلل:"فيجوتسكي" و " دي 

هم املليس من  هتف  اجلميع على أنابونو" و "أوزبيل" و" جيلفورد" و"تورانس" و" جروان" وغريهم. حيث 
التفكلري حلول كلل  حيسنونكيف  يعلموهمأن يتم تعليم األافال ما جيب أن يعرفوه، بل األهم هو أن 

 األشياء، وكيف يصبحون مبدعني ومتميزين يف ذل . 
ضمن نفس السياق هو إذا مل يتعلم أبناؤنلا التفكلري  سؤال الذي درج التربويون على ارحهالإن 

؟ إنَّ تعلم التفكري والتدرب هاس، فهل ميكن هلم أن يتعلموا ذل  خارجحول األشياء أثناء تواجدهم باملدار
عليه داخل حجرات الصف، وبإشراف وتوجيه معلم كفء كفيل بأن يضمن هلم االتتمرار يف التعلم مد  

 احلياة. 
بضمان تكوين ذي  –التربية والتعليم  –إن مدرتة هذه هي رتالتها تكون مطالبة يف جمال نشااها 

حركة الرةي والتطور املعريف الذي تشلهده  معكافة منتسبيها، يكفل هلم التفتح الكامل واملنسجم نوعية ل
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بذل  يكونوا ل –جمتمع املعرفة  –كل اجملتمعات دون اتتثناء، واالندماج يف جمتمع القرن احلادي والعشرين
 عني مبد

 ال متفرجني ومبهورين مبا ةد يأيت به. ،فيه وفاعلني
إضلافة إ ى امللادة  20ت املتجددة املنواة بأي مدرتة حديثة دع  إليها املادة رةم: إن هذه الهلايا 
 يكن هلا لتتحقل  وال  مل 0220جانفي  02املؤرخ يف:  20-20 من القانون التوجيهي للتربية رةم: 20رةم:

اإلصالحات  من دون اللجوء إ ى تطبي  مجلة من املدرتة اجلزائرية اجلديدة منتسيب كواةع ملموس يف حياة
 وال زال  مستمرة حلد الساعة. 0222وال  بدأت منذ تنة املتواترة 

لقد امتدت جوانب هذا اإلصالح الذي أريد له أن يعيد بناء وبعث النظام التربوي اجلزائري اجلديد 
لتشمل العديد من اجملاالت اهلامة ضمنه، حيث اال بالتعديل هيكلة خمتلف أالوار ومراحلل املسلارات 

ليمية ضمنه، مع ةيامه بتجديد ورحديث غاياته وأهدافه ضمن كل مرحلة دراتية، األمر اللذي أد  إ ى التع
صدور العديد من املناهج والكتب املدرتية وثيقة الصلة هبذه الهلايات واألهداف اجلديدة، فكان أن رافقها 

ليب والطرق التعليمية احلديثة، يف الظهور اعتماد العديد من التشريعات التربوية، وتطبي  العديد من األتا
مرتكزة يف كل ذل  على توجيهات النزعة البنائية يف تصميم وبناء املعرفة، وعلى نتائج وتوصيات األحباث 

، فيجوتسكي، برينو، دوكاتيل، وروجريس (، وال  هال  أجنزت يف إاار علم النفس املعريف والبنائي )بياجي
ة لد  الفرد، انطالةا من التفاعل احلاصل بينه وبني حميطه، األملر ركزت على آليات حدوث وتطور املعرف

مملا الذي مهََّد أمام النظام التربوي اجلزائري السبيل لتبين وتوظيف مقاربة الكفاءات ضمن ميدان التربية،
أثر  تريورة التعليم والتعلم، وحدد أدوارًا جديدة لكل مكونات النظام التربوي وكذا بالنسلبة لكلل 

 علم (. توامل املعلموخاصة منهم ) ،اراف الفاعلني ضمنهاأل
إن إْثراء مكونات النظام التربوي وجتويد آليات عمله من خالل ما خضع له من إصالح شامل مكنه 
حبسب اعتقاد منتسبيه من معلمي التعليم اإلبتدائي من العمل بشكل أفضل مما كان عليه احلال يف الساب ، 

ج متعلمني ذوي مالمح تربوية جديدة، متعلمني موهلوبني غلري يطيلني، ذوي وخاصة فيما اتصل بتخري
ةدرات تفكري إبداعية عالية، بعيدين كل البعد على أن يكونوا تقليديني يف أفكارهم وتلوكياهتم، أو صورا 

 التعلم. اتمسار ضمنلهلريهم ممن تبقوهم 
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لتربوي اجلزائري اجلديد فيما له عالةة ومن هذا املنظور، وتعيًا وراء رحديد مالمح مرتادي النظام ا
يف حياهتم اليومية  –األصالة  –املرونة  –الطالةة  –بدرجة امتالكهم وممارتتهم لقدرات التفكري اإلبداعي 

تواء داخل حميط املدرتة أو خارجه، هذا من جهة، وحماولة الوةوف على األثر الذي تساهم من خاللله 
ملن  –تلميذ ذو تفكري إبداعي علاِل  –هؤالء املتعلمني هذه املالمح  مكونات النظام التربوي يف إكساب

جهة أخر ، جاءت هذه الدراتة ال  حاول  ةياس ورحديد درجة املتالك وممارتلة تالميلذ املدرتلة 
ملن خلالل  ،االبتدائية ضمن الصف الرابع واخلامس ابتدائي لقدرات التفكري اإلبداعي يف حياهتم اليومية

ياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي لل: بول تورانس، إضافة إ ى رحديدها لدرجة مسامهة تطبي  اختبار ة
مكونات النظام التربوي اجلزائري يف تنمية هذه القدرات لد  تالميذ املدرتة االبتدائية اجلزائرية احلديثة، 

ملن اتلزان علاافي  أن للمعلم من خالل ما يتميز به لنتائج ال  أمكن التوصل إليها هوحيث من بني ا
وخمزون معريف وةدرة على التعامل مع كل املواةف املستجدة ضمن صفه، وةربه وفهمه لكلل متطلبلات 
تالميذه دور كبري وبدرجة عالية يف بناء وتكوين شخصية تالميذه، إضافة إ ى الدور الذي تسهم من خالله 

مسامهة متوتطة ملضامني الكتب املدرتية  الطرق واألتاليب البيداغوجية يف تسهيل هذه العملية، يف مقابل
 يف هذا الصدد، حبسب ما يراه ويعتقده أصحاب امليدان من معلمي املدرتة اجلزائرية.

 لعرض وشلرح مكونلات منها الفصل األول خصصتبعة فصول  علىلقد توزع  هذه الدراتة 
المح منتسيب املدرتة اجلزائرية ، إضافة إ ى توضيح مضمنهوأمهية كل واحد منها النظام التربوي اجلزائري 

عملية اإلصلالحية الل  لشرح وتفصيل الاحلديثة ضمن كل مستو  دراتي، أما الفصل الثاين فخصص 
ما الفصل الثالث فقد مت فيه التعرض ري ونصيب كل مكون أو جمال منها، أتعرض هلا النظام التربوي اجلزائ

م روادها مع عرض ألهم امللررات الل  مهلدت ملقاربة الكفاءات من حيث مفاهيمها وخصائصها وأه
 إخلتصالطري  أمام اعتماد توجهاهتا يف إصالح وإعادة بناء النظام التربوي اجلزائري اجلديلد، يف حلني 

ةدرات التفكلري وتوضيح  ه،صائصخبو ،باإلبداعبعرض وشرح معظم املفاهيم ذات الصلة الفصل اخلامس 
 هلذه القلدراتوأهم اإلتتراتيجيات املتبعة يف تنمية  ،ملبدعنياإلبداعي وأتاليب الكشف عن األافال ا

تواء داخل حيز املدرتة أو خارجه، أما الفصل السادس فلقد مت تضمينه بالشرح لكل من عينة الدراتلة 
وخاصة منها إختبار بول تورانس  ،هذه الدراتة ميدانيًا ألدوات املنهجية املوظفة يف إجنازوكيفية إنتقائها وا

وإتتبانة رحديد اثر مكونات النظام التربوي يف تنمية ةلدرات التفكلري  ،ةدرات التفكري اإلبداعيلقياس 
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اإلبداعي للتالميذ، إضافة إ ى عرض كل اإلجراءات والعمليات اإلحصائية املستعملة يف التحق  من صدق 
ول خصص لعلرض وثبات هذه األدوات، يف حني مت تقسيم الفصل السابع من الدراتة إ ى جزئني، جزء أ

ا اجلزء الثاين منه فلقد خصص بلدوره ملناةشلة ورحليل البيانات اجملمعة من خالل تطبي  أدايت الدراتة، أمَّ
النتائج يف ضوء التراث األديب والدراتات واألحباث العلمية السابقة ذات العالةة، إضافة إ ى عرض النتائج 

 العامة وتوصيات الدراتة.
كلل أهم األهداف التربوية الل  تسلعى من تنمية التفكري اإلبداعي لى أن إمجااًل ميكن التأكيد ع

حيث  ،املراحل اخلصبة لدراتة اإلبداع مناألو ى حل الطفولة امركما تعد اجملتمعات اإلنسانية إ ى رحقيقها، 
 اإلبداع إذا ملولذل  جاءت هذه الدراتة لكي تؤكد على أن ، ورعايتهم اكتشاف املبدعنييسهل ضمنها 

خصيصلا من خالل برامج موجهة  –مرحلة تواجد هؤالء األافال باملدارس  –يشجع يف مرحلة الطفولة 
فإن تشلجيعه بعلد خالل تضمني هذه الهلاية كأهداف ضمن معظم الدروس ال  تقدم هلم، من أو  ،لذل 

ستقبل وأتاتله إن مل نقل بدون فائدة، فلننتبه ألافالنا املبدعني فهم ضمان امل ذل  يكون ضعيف اجلدو 
 .الداعم والدائم
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 :إشكالية الدراتة. -1
ا، ريَهصل  راهتا وَمقدَّمما ال ش  فيه أن التعليم يلعب دورا مهما يف حياة كل الشعوب، ويف رحديد ُم 

جادا بلالتعليم باعتبلاره أداة فعَّاللة  اهتماماممن أول  عديد من الدول الكان من الطبيعي أن تتمكن  لذا
 ،االةتصلاديأعلى مستويات النمو العلملي، وأن رحق   ،ومدخال ابيعيا ألية تنمية ،للتحول االجتماعي

 على هامش كلل  الدول ممن بقيباةي  ة بهلريها مننواحلضاري، يف ظرف وجيز للهلاية مقار ،واالجتماعي
تطويره، وجعله آخر ملا سبل وعدم اكتراثها مبشاكله وب ،ور، ال لشيء إالَّ بسبب إمهاهلا للتعليمتطهذا ال

 ميكن أن تقل  بشأنه.
مستمرة عللى  ائهاجمتمع وبقأي هنضة حقيقة يف عن وجود أي  نتحدثأن وباملقابل فإنه ال ميكن 

للبع  إدخلال أو إصلالح  أن نلتف  إ ى ما ميكن أن يصاحب تل  النهضة مندون من نفس الوترية 
 ،رحيني غاياهتلا من ذل  ،حني إ ى آخر منولو  ،التعديالت على منظومته التربوية ال  أعتمدها هذا اجملتمع

بني وة  وآخر تطرأ ةد التحوالت ال  كل متاشيا مع  عملها، وأتاليب ،وارائقها ،ومضامينها ،وأهدافها
 السواء.على الدويل  اجملتمع احمللي و وباتتمرار ضمن

اجلزائريلة أن ال وعليه وأمام هذا الواةع والوةائع املتسارعة يف مجيع االجتاهات ينبهلي للمدرتلة 
االتتهلالل املالئم واألمثل هلا يف السياةات البحث عن تنشهلل بإشكالية تبليغ املعارف بقدر ما جيب أن هتتم ب

 ( 002 ، ص0222حممد ميالدي، اجلديدة، حيث االحتياجات باتتمرار. ) 
وأولويلة  الهتماماهتاأبنائها مركزا وتعليم من أجل ذل  كله تع  اجلزائر إ ى أن جتعل من تربية 

، كان من نتائجها حصة معترة من إمكانياهتا ومقدراهتا الوانية امن أهم أولوياهتا، فسخرت يف تبيل جناحه
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نقللة  دَُّعلُيكان  هذا النظام الذي ،اتيةاملدرتة األتتربوٍي، ُعِرَف ب ٍمنظال تنة ثالثنيظهور منذ أكثر من 
املقاصلد  َلشوااا كبرية يف اجتاه رحقي  ُجللتقطع به أ جاءآنذاك، يف مسرية الدولة اجلزائرية نوعية هامة 

باملدرتة لألافال يف تلن  االلتحاقخاصة ما اتصل منها بضمان و ،ال  وضع من أجلها والكيفية الكمية
 ٌءاتلوتتة عشرة تنة من العمر، من تتة تنوات إ ى درس الفئة العمرية مت اتتمراريةالسادتة، وضمان 

ومن أةصى الشمال إ ى أةاصلي  ،الريفية وأوداخل املناا  احلضرية  ،اإلناث وأبالنسبة لألافال الذكور 
 الصحراء على حد تواء.

ضلمن النظلام  اإالَّ أن النمو الكمي والكيفي ) النوعي ( احملق  ولو بدرجات متباينة فيما بينهم 
 واضحة للنمو الكمي يف مقابل النلوعي،تبدو فيه حىت وإن كان  الهللبة  ،السائد آنذاك التربوي اجلزائري

الزَِّيلاَدة  املتناميلة للمنتسلبني للمؤتسلات  – فإن ذل  ةد رحق  ضمن تياق متيز باالنفجار الدميهلرايف
ي ذي الطابع اجملاين واللدميقرااي، إضلافة إ ى لمشروع التربول، ويف ذات الوة  تبين اجلزائر -التعليمية

وكلذا عللى ملردود  ،ظهور الكثري من الصعوبات واإلختالالت ال  أثرت على نوعية التعليم املمنوح
األملر  (.0220تنة املاضية ) مرحلة ما ةبل اإلصالح اجلذري األخري  الثالثنياملنظومة التربوية ككل ايلة 
أصلبح   حلني، خاصة الالئ  السكوت عنها وجتاهلهاغري من ال  صار  الذي أفرز العديد من الظواهر

سلتو  املوتراجلع ضلعف من ذلل  للمدرتة اجلزائرية ولكل ارف فاعل فيها، بشكل مباشر تسيء 
، وميل غالبيتهم يوما بعد يوم هالمتخرجني منل وأملنتسبني للمدرتة اجلزائرية هلالبية االتحصيلي والتكويين ل

 دراتة اللهلات األجنبية مع ضعفهم الشديد فيها، وضعفهم يف اللهلة العربية والرياضلياتحنو العزوف عن 
تكشََّف جليًا من خالل البيانات ذات الصلة باجملاالت ال  ذكرناها  . األمر الذيوالفيزياء والعلوم الطبيعية

لعاملية لقيلاس التحصليل االختبارات ا - آنفًا وال  مت التوصل إليها من خالل مشاركة اجلزائر يف تطبي 
)  -  Pirlsو Timssو Bird/2752اختبلارات مشلروع ، ومنها الدراتي للتالميذ يف الرياضيات والعلوم

وخاصة ما كان حمصلورا يف  ،نسب التسرب ارتفاع إضافة إ ى( 0، ص  0220 ،(00)وزارة التربية الوانية
وغريها من املشاكل ال  حاول  وزارة التربيلة  – تنة 02ما دون  -املعنية بالتعليم اإللزاميالعمرية الفئة 

 (020، ص 0222بوبكر بن بوزيد، ).الوانية جاهدة معاجلتها والتخفيف من حدة وجودها دون فائدة
واملتمثلة ايلة هذه الفترة الطويلة  املدرتة األتاتيةونتيجة لكل الصعاب ال  رافق  وجود نظام 

القادرين عللى تلدريس املنلاهج  ،تاتذة املعربني بالقدر الكايفوعدم توفر األنقص الوتائل، يف  خاصة
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تذبذب اةتصلاد اللبالد اجلديدة ال  كان  معربة كلها وال  رافق  ظهور املدرتة األتاتية، إضافة إ ى 
لتهليري لمقاومة األتاتذة واملعلمني  –عدم جاهزية القطاع التربوي عامة للعمل مبثل هذا النظام مع آنذاك، 
، إضافة نتهمتابعة تنفيذه وعصريف ضعف  وما صاحب ذل  من -رضه تطبي  نظام املدرتة األتاتيةالذي ف

واهتام النظام التربوي بأنه هو من فلرخ  ،اتتقرار السياتي الذي عاشته اجلزائر لالا إ ى العشرية الدامية و
 .يف حد ذاتهالنظام التربوي  ، ومن ةيمةةلل من نتائج اإلصالح ،هذه الوضعية
 باعتملادوذلل   –نظام املدرتة األتاتية  –النظر يف النظام التربوي كان من الطبيعي أن يعاد ف

يرتكز أتاتا على بناء املناهج وف  مقاربلات  ،و ذو نظرة بعيدة املد  ،ومتدرج ،وجذري ،إصالح شامل
ىت تضلمن اجلزائلر اآلنية منها واملستقبلية، ح ،والدولية ،جديدة، ومضامني تراعي كل التحوالت احمللية

التكيف مع القيم ال  تلادت العلامل  عملية تنشئة أجيال ةادرة علىتتدراك ما فاهتا من وة  وجهد يف ا
واتتثمار العلوم وتطبيقاهتا التكنولوجيلة املتطلورة،  ،والتحول تريعا حنو جمتمع املعلوماتية واملعرفة ،اليوم

ةادرا على تعلليم نفسله  ،يستطيع أن يكون مفيدا جملتمعهجمتمع حيتل ضمنه الفرد مكانة مرموةة ااملا أنه 
من هم حوله،  كل إ ىبنفسه يف اتتقاللية تامة، ةادرا على أن يبدع يوما بعد يوم أفكارا وأعماال ميتد نفعها 

يف املقابل ةدر املستطاع عن تكوين متعلمني يطيني ملتزمني مبا ارتضاه هلم معلموهم، غري ةادرين  واالبتعاد
أن يضيفوا شيئا للرصيد العلمي واملعريف اإلنساين، هذا النمط من املتعلمني اللذي جلاء اإلصلالح  على

ةد يكون من مثراهتا ظهور متعلم مبدع تتجسد فيه كل صفات ومعلايري اجلديد ليتجاوزه يف خطوة عمالةة 
 تلميذ القرن احلادي والعشرين.

مشلروع خمطلط عللى  0220ويلية من عام ج 02 :يفبهلرفتيه لقد صادق اجمللس الشعيب الواين 
والذي شرع  اجلزائر يف تطبيقه بدايلة علام  ،الذي أةره جملس الوزراء آنذاكإصالح املنظومة التربوية 

وهذا من خالل ارتكازها يف أصلالحه عللى ا وجذريا، الرامي إ ى تهليري نظام التعليم تهليريا نوعي، و0222
اري التربوي واإلداري، وإصالح البيداغوجيا، وإعلادة تنظليم رحسني نوعية التأ :ثالث حماور كر  هي

تتجابة ملتطلبات التنمية الل  عجلزت على اال اكون ةادريحىت املنظومة التربوية تنظيما كامال وشامال، 
، مبا غري ةادر على دعمها يف هذا املسعىتاب  اجلزائر عن رحقيقها بشكل ُمرٍض يف ظل وجود نظام تربوي 

على الرغم من الكفاءات وامللؤهالت الل   إ ى وة  ةريب متضح أن معظمها خرجينيه من كان ميدها ب
 ا.هب وامتيز
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ومن ورائها مقاربة الكفاءات يف إصلالح وبنلاء  1إن توجه اجلزائر حنو اعتماد مسلمات البنائية
بناء املناهج أو يف  تواء يف ،ا كان معموال به فيما تب مب مقارنةنظامها التربوي يعد مرجعية تربوية جديدة 

تبلين مقاربلة  مناجلزائر  مقصد فلقد رحدد، املدرتة األتاتيةال  تادت  التعلمية –املمارتات التعليمية 
كل املهتمني  ةنظرتعديل  ايف رغبته -خر  يف العاملاألتربوية النظمة األ يد منعدالعلى غرار  -الكفاءات 

التخللي و ،التشلييدبناء وال حىت تأخذ لديهم معىن وبلورهتا ،عليمإ ى فعل التربية والتواملمارتني التربويني 
يعتمد على العمل واملشلاركة  جيب أن نامستقبليف حاضرنا وفالتعليم تخزين، التلقي والعن معىن تدرجييا 

مبتعدا يف ذل  عن كل تعلم تليب التوجله، أو االكتفلاء  ،اإلجيابية للمتعلم يف تعليم وتربية نفسه بنفسه
معلملني وزملالء نتظار ملا ةد يأيت به اآلخرون ملن ايف حالة أو البقاء  التلقي واحلفظ والتسميع، مبجرد

يف توجه واضح حنلو جعلله  ،وبناء كفاءاته ،إهنا مرجعية تعيد يوما بعد يوم تشكيل الفرد املتعلمالصف، 
إعادة النظر يف غايلات معه  رحتمويف حركاته وتكناته، األمر الذي  ،ويف إجنازاته ،متعلما مبدعا يف تعلمه

وخاصة ما اتصل مبلمح املتخرجني منها، يف خطوة هامة حنو البلدء يف تعلليم أفلراد  ،املدرتة األتاتية
ن املدرتلة بل األكثر من ذل ، فلإ املستقبلية بنجاح، ةادرين على التأةلم مع كل رحوالت احلياةيكونون 

ل املتعلم يعيش احلياة من خالل تعلمه، وال يتعلم من أجل احلديثة ال  جاء هبا هذا اإلصالح تعمل على جع
   (72، ص 0222بوبكر بن بوزيد، ). فقط أن يسهل عليه التكيف مع احلياة

 0220 جلانفي 02امللؤرخ يف  20-20الوانية رةم: لقانون التوجيهي للتربيةا أةرَّ ،من أجل ذل 
املسامهة من ةريب أو بعيد يف العمليلة األاراف ، وكل ...غايات جديدة لكل من املدرتة واملنهاج واملعلم

ملن خلالل  ني على حلد تلواءاملتعلمكل يف حياة ، جيب العمل على رحقيقها واةعا ملموتا التعليمية
 ،القادر على اللتعلم وبسلرعة ،وعلى رأتها تكوين التلميذ املبدع الكفء ،التعليمية اليومية املمارتات

مرن ومتكيف مع كلل املواةلف،  ،يف تفكريه ٌدِرَفَتعليه فيما تب ، تلميذ ُم التعارف وبطريقة مهلايرة ملا متَّ
 ( 07، ص 0222 ،(00)وزارة التربية الوانية ) رحواه. ياة ال مشكالت احللكل ةة وحساتية صاحب اال

                                                 
تربوية ( إ ى التربية ال  تستند على النظريلة املعرفيلة ) الكفلاءات (، مثل  النظرية يوذجا حمفزا لالنتقال من التربية ال  تستند على النظرية السلوكية ) األهداف ال 1

ة التربوية حيث يبين املعرفة اعتمادا فالتوجه البنائي ينطل  من أن اتتجابة الفرد ألي مؤثر ال تكون إالَّ من إمكانات واتتعدادات ذات الفرد، وبذل  فإنه حيتل حمور العملي
بواتطة حول تل  املعرفة أو حول غريها، يف حني حيتل املعلم دور املسهل والوتيط بني املعرفة واملتعلم. فاملعرفة يتم بناؤها يف عقل املتعلم  على ما لديه من مكتسبات ةبلية

 املتعلم نفسه، حيث متثل هذه الفكرة حمور النظرية البنائية.
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لقد ظل  االهتمامات ضمن معظم األنظمة التربوية العاملية وإ ى وة  ةريب بعيدة إ ى حد ما عن 
ةائملة  عللىمن أهم احملاور املطلوب وضلعها وتعليم التفكري اإلبداعي والتلميذ املبدع إلبداع اعتبار ا

يف تنظيم عملها  تعتمدعملية تربوية، وخاصة يف ظل تيادة نظم تربوية عتيقة ألي األولويات عند التخطيط 
االةتصار عللى تقاريب ) ال  تركز إ ى حد كبري على تنمية التفكري التقريري ال  Bloomمنظومة بلوم على 
واالتترجاع والفهم، والتعامل مع األشياء بسطحية وببسااة، حبيث يشكل التلميذ ضلمن  ،م احلفظيتعل

أن  إالَّ ،اجلانب السليب يف مقابل اجلانب اإلجيايب الذي ميثله املعلم ( - Bloom منظومة بلوم – نظومةهذه امل
إ ى إعلادة  ابدأت تلدعوال  ات اإلصالح التربوي العاملية احلديثة وحركوالدراتات التربوية التوجهات 

وةلدرات خصلائص بتعليم اإلبداع وتنميلة  ما اتصل منهاالنظر يف مفردات العملية التعليمية وخاصة 
أمهيلة ذلل  يف على  - اجملاالت شىت ا مبدعني يفووتكوين أفراد ةادرين على أن يكون املتعلمني اإلبداعية
حفزت العديد من األنظمة التربويلة  - على إجناحهاجمتمع عمل كل يريع التنموية ال  تسريع وتفعيل املشا

تعليميلة العملية الوجعلها من أولويات ومقاصد  ،هتمامهاعلى منحها االنظام التربوي اجلزائري على غرار 
، يف مسرية التنميةالقادر على إحداث ةفزات نوعية  الفرد املتعلميف بناء  ها على أمهية ذل تأكيدو ،برمتها

 املسلتقبلآفاق املستقبل، هذا حنو  ،على جتاوز معطيات احلاضر وحمفزةفعَّالة وكفاءات صاحب إمكانيات 
احلال من عليه كما كان بسهولة، التنبؤ به وبتحوالته وتهلرياته مل يعد باإلمكان املالمح و علوم يعد مملالذي 

معله ل من احلركة والتقلب وترعة التهلري ما ينبهلي أن نعد رحمهالمية ةبل، بل أصبح ذا مالمح ديناميكية 
، ورمبا كان ملن أهلم تلل  وبنفس مستو  رحركاته وتقلباته ،ية مالئمةيكملواجهته بآليات دينام أنفسنا
خمتلف الطرائ   اعتمادمن خالل  املتعلمني اإلبداعيةخصائص والتوجه حنو تنمية السلوك اإلبداعي  اآلليات

 االتلتعدادج املدرتة اجلديدة على أهبلة ييكون خر ، حىت  جاءت هبا مقاربة الكفاءاتالبيداغوجية ال
  .بكل جناح معها للتعامل

فلقد أكدت اللجنة الوانية للمناهج على هذا التطلع عندما أشارت إ ى أن الرامج اجلديدة مطالبة 
ةدرة التلميذ على التفكري، والتحلي  بأن تكون ذات بعد اتتشرايف أدايت، مدرجة يف أهدافها التربوية تنمية

واملبادرة ورحمل املسؤولية،  االلتزامبروح النقد، والقدرة على االتتدالل العلمي واإلبداع، والتحلي بروح 
والقدرة على التصور املسب  لألمور، كل هذه األدوات من الواجب وضعها يف متناول خلريج املنظوملة 
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 ،(00)وزارة التربية الوانيلة شكاليات ال  أصبح  معقدة بطبيعتها. )التربوية لكي يتمكن من مواجهة اإل
 ( 02ص ، 0222

وإ ى يومنا هلذا واملشليد يف  0222تنة من  ابتداءالعمل به فالنظام التربوي الذي أةرت اجلزائر 
يف تبيل مبا هيأه  جممله على فلسفة وتوجهات التيار البنائي يعتر أفضل حاضن لإلبداع واألفراد املبدعني،

رحقي  ذل  من اآلليات واألتاليب واخلطط واملضامني والطرائ  واألهداف ال  ختدم يف تناغم تلام هلذه 
ارائقله )مقاربلة خبططله وذل  يف ظل توء فهم مقاصده أو العجز عن العملل تحق  وةد ال ي الهلاية،

كحجلر ضل األحوال عائقا يقلف أو ةد يشكل يف أف د له،ٍئا َولإلبداع إ ى  مٍَّنفيتحول من ُم ،الكفاءات(
 يف اري  ظهوره ويوه. عثرة

إن النظام التربوي اجلديد مييل إ ى تبين تياتة الدفع بقدرات التالميذ إ ى أةصلى حلد ممكلن، 
 وتشجيعهم 

حلياة املسلتقبل عللى  مستعدينوعلى إظهار اإلنتاجات اإلبداعية ال  جتعل منهم  ،على التفكري اإلبداعي
 ى إكسلاب إارائ  بيداغوجية متيل توظيف عتمد يف ذل  على يليه احلال، خاصة وأنه أفضل ما يكون ع

والسللوكية هؤالء األفراد تواء داخل حجرة الدرس أو خارجها كل القدرات والكفلاءات العلميلة 
 يف حيلاهتم  ِزُيلَمةادرين عللى التَّعلهم جيالوة  ويف نفس  ،ئ وكل جديداملالئمة لكل اار واالجتماعية

أي نشاط يف إجناز واجباهتم أو يف أو  ُمِهِبع تواء يف َللئ  العاديني، وليسوا كهلريهم من أ علمنيكمتتعليمية ال
 خارجها. وأداخل املدرتة يقومون به أو يشاركون فيه  اجتماعيمعريف أو 

ملن القلانون  20ملدرتة من أهداف حيث حددت املادة رةلم: با ألص وال أدل على ذل  مما 
 التوجيهي 

مهام املدرتة يف ةيامها يف جمال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية، يكفلل التفلتح الكاملل للتربية الوانية 
واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ، ... و من مثة يتعني على املدرتة القيام عللى اخلصلوص بتنميلة 

ضمن و (20املادة رةم: ، 0220 ،(00) وزارة التربية الوانية) .ةدرات التالميذ الذهنية والنفسية والبدنية ..
 االجتماعيلةمن نفس القانون إ ى ضرورة ةيام املدرتة يف جمال التنشئة  27أشارت املادة رةم:  االجتاهنفس 

بل: تكوين مواانني ةادرين على املبادرة واإلبداع، والتكيف ورحمل املسلؤولية يف حيلاهتم الشخصلية 
من نفس  07( كما أشارت املادة رةم: 27، املادة رةم: 0220 ،(00) الوانيةوزارة التربية واملدنية واملهنية. )
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القانون معرة عن أهداف وغايات املشرع اجلزائري فيما له عالةة بأهداف التعليم األتاتي عامة إ ى كونه 
يهدف على اخلصوص إ ى تنمية إحساس التالميذ وصقل الروح اجلماعية والفضول واخليلال واإلبلداع 

 (07املادة رةم:  ،(00) وزارة التربية الوانية،النقد لديهم. )وروح 
الكتلب املناهج ومراجعة كل جناحه يف رحقي  هذا املسعى أةر لنظام التربوي اجلديد وحىت يضمن ا

حماولة منله يف  ،دون اتتثناء وما ارتبط هبا من ارق تدريسية و وتائل تنفيذها وأتاليب تقوميهااملدرتية 
، هلذا واالجتماعيواها وبطريقة تنظيمها لتتالءم مع حميط املتعلم اجلزائري الثقايف والسياتي مبحت لالرتقاء

من جهة، ومن جهة أخر  ملواكبة ضرورات وتقلبات العصر الذي جيب أن يكون فيه هذا امللتعلم ارفلا 
أنه ما من  وي اجلديدالنظام الترب  ارتأإجيابيا فاعال فيه، ال ارفا تلبيا متفرجا على ما حيدث أمامه، حيث 

اعتملاد بيف تطوير غاياهتا وأهلدافها إال مع ضمان االتتمرار تبيل لتحقي  هذه النقلة النوعية يف التربية 
إتتراتيجيات مسايرة ملقتضيات التحوالت املختلفة ال  مرت هبا كل اجملتمعات، تواء منهلا ملا تعلل  

 تدريسها و وتائل تنفيذها وتقوميها. ، أو ما ارتبط بطرقباحملتويات العلمية وثيقة الصلة باملواد الدراتية
النمط التربوي وشجع  على العمل به وعلى اتتعمال ارائقه يف التدريس، لقد تبن  اجلزائر هذا 

القانون التوجيهي للتربية الوانية رةم: بل شرع  القوانني لتجعل منه خيار اجلزائر األوحد هلذه املرحلة ) 
الذي كان يعتملد ليحل بذل  وهنائيا حمل النظام التربوي الساب ،  ،( 0220جانفي  02املؤرخ يف  20-20

ال لشليء ، 0252أفريل  02 :املؤرخ يف 52-27كمرجعية يف تنظيمية وعمله واتتمرارية وجوده األمر رةم:
 قع اخلالَّآال وهي تكوين الفرد املبد ،إال لتحق  اجلزائر من خالله الهلايات األتاتية ال  وضع من أجلها

الذي ينزع أكثر فأكثر حنو ممارتة التفكري التباعدي يف كل حيثيات حياته املدرتة والعائلية واملهنية أكثلر 
 .من ميله ألن يكون صاحب تفكري يطي تقاريب

اإلصلالح هلذا من خالل حمتويات  ارهاروإةفهل النظام التربوي الذي توصل  اجلزائر إ ى بناءه 
 الفرد املبدع صاحب ةدرات التفكري اإلبداعي املرتفعة؟وبناء د أصبح ةادرا على إجيا

) املنهلاج، الكتلاب وإذا كان األمر كذل  فما هو دور كل مكون من مكونات النظام التربوي 
يف تنميلة ةلدرات املشيدة على توجهات مقاربة الكفلاءات  ، التقومي(املعلم، ارائ  التدريس املدرتي،

 آراء معلمي التعليم االبتدائي لوالية ميلة؟ درتة اجلزائرية احلديثة، وهذا حبسب امل التفكري اإلبداعي لتالميذ
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 فرضيات الدراتة:. -2

انطالةًا مما أثارته مشكلة البحث من إشكاالت جوهرية حول ابيعة اإلبداع والعملية اإلبداعيلة،  
تنميته على اعتبار أن أي نظام تربوي يهدف مجلة  وحول الدور الذي جيب أن تضطلع به املدرتة يف تبيل

صهلريهم وكبلريهم  -وتفصياًل إ ى تنمية شخصية كل املتعلمني من مجيع جوانبها، وأن كل هؤالء املتعلمني 
لديهم ةدرات تفكري إبداعية فطرية نامية بطبيعتها، تتأثر بالظروف البيئية احمليطة بصفة عامة، وبالظروف  –

صفة خاصة. وهو األمر الذي يتحتم معه ضرورة السعي للتأكد من درجلة وجلود هلذه التربوية منها ب
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القدرات اإلبداعية الفطرية عند تالميذ املدرتة اجلزائرية ) جمتمع الدراتة (، كمرحلة أو ى ضلمن هلذه 
ت، ملن الدراتة، ومن مثة حماولة رحديد األثر الذي رحدثه مكونات النظام التربوي اجلزائري يف هذه القدرا

خالل السعي حنو رحديد مسامهة كل مكون من مكونات هذا النظام التربوي يف إذكاء وتنميلة ةلدرات 
التفكري اإلبداعي عند تالميذ املدرتة االبتدائية اجلزائرية حبسب أراء معلمي التعليم االبتدائي، كمرحللة 

 ثانية.
متخض  عنهلا علدة فرضليات ولتحقي  هذه الهلاية مت تضمني هذه الدراتة فرضيتني عاميتني  

 إجرائية جاءت على النحو التايل.
 
 :األو ى فرضية العامةال

ميتل  تالميذ املدرتة االبتدائية اجلزائرية ةدرات تفكري إبداعية فطرية نامية، ختتلف فيما بينهم حسب 
 جنسهم وعمرهم.

 
 :الفرضية اإلجرائية األو ى

تفوق من حيث درجتها تل  ال  ميتلكها اإلناث ميتل  التالميذ الذكور ةدرات تفكري إبداعية 
 حبسب اختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي لبول تورانس.

 
 :الثانيةالفرضية اإلجرائية 

ميتل  التالميذ األكر تنا ةدرات تفكري إبداعية تفوق من حيث درجتها تل  ال  ميتلكها األصهلر 
 ي لبول تورانس.تنًا حبسب اختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداع

 
 
 
 :الثانية فرضية العامةال

تتأثر ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ املدرتة اإلبتدائية اجلزائرية مبكونات املنظومة التربوية املبنية 
 على توجهات مقاربة الكفاءات حبسب آراء معلميهم.

 :اإلجرائية األو ى ةفرضيال
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اءات يف عمله يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي يسهم املعلم الذي يلتزم بتوجهات مقاربة الكف
 لتالميذه من وجهة نظر املعلمني.

 

 :اإلجرائية الثانية ةفرضيال

يسهم املنهاج املبين على توجهات مقاربة الكفاءات يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ من 
 وجهة نظر معلميهم.

 

 :اإلجرائية الثالثة ةفرضيال

تاب املدرتي املبنية على توجهات مقاربة الكفاءات يف تنمية ةدرات التفكري تسهم مضامني الك
 اإلبداعي للتالميذ من وجهة نظر معلميهم.

 

 :اإلجرائية الرابعة ةفرضيال

تسهم اريقة التدريس املبنية على توجهات مقاربة الكفاءات يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي 
 للتالميذ من وجهة نظر معلميهم.

 

 :اإلجرائية اخلامسة ةفرضيال

يسهم أتلوب التقومي املبين على توجهات مقاربة الكفاءات يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي 
 للتالميذ من وجهة نظر معلميهم.

 
 مسلمات الدراتة:. -3
 كل أفراد اجملتمع اإلنساين ميتلكون وميارتون يف حياهتم اليومية ةدرات إبداعية يائية. -

الك وممارتة السلوك اإلبداعي بني كل البشر يكمن يف درجلة املتالك وممارتلة هلذه الفرق يف امت -
 القدرات وليس يف نوعها. 

 القدرة على ممارتة السلوك اإلبداعي تنمو وتضمحل عند كل الناس حبسب نشااهم اليومي. -

 .ةدرات التفكري اإلبداعي ةابلة لإلياء من خالل تعرضها ملثريات مباشرة وغري مباشرة -
 اختيار املوضوع: وأتبابدوافع . -4
كل النظم التربوية منتصف القرن املاضني لكن كلان  انتباهيعتر اإلبداع من املوضوعات ال  شدت  -

به يف ظل وجود وتيطرة يط تعليمي عتيل  ال يقلر  االهتماممن الصعب توجيه هذه النظم التربوية حنو 
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لم ويطرح معامله منهاج مسطر مسبقا غري ةابل للنقاش، بوجود أي يط تفكريي غري ذل  الذي حيدده املع
إالَّ أن اإلصالحات ال  عم  معظم النظم التربوية ومنها النظام التربوي اجلزائري مؤخرا بدأت متيل غلى 

به تواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، األمر الذي أثار عندي الرغبة يف اتتجالء ملد  تطلور  االهتمام
. ) دنا، وخاصة ما تعل  باتتكشاف ما تخره النظام التربوي اجلزائري يف تبيل هذه الهلايةبه عن االهتمام

 من ذل  تكوين املعلمني املبدعني مثال (

الباحث بنمط التفكري التباعدي الذي كان وما زال أتاس تقدم البشرية منلذ آدم إ ى يومنلا  اهتمام -
لكل من حيتاج أن يعرف ذل ، من املهتمني مبوضوعات  همنه لفهمه وتقريبه وتبسيط مفاهيمهذا، يف حماولة 

 اإلبداع وةدرات التفكري اإلبداعي وأتاليب الكشف والعناية هبا وبأصحاهبا من املبدعني.

يف جتويد اهتمام الباحث مبقاربة التدريس بالكفاءات وميله حنو مطابقة وموازنة إتهامات هذه املقاربة  -
 تلعيا وراءوالبنائية االجتماعية، وذل   ،توجهات النظرية البنائية املعرفية التعليم واملعتمدة يف بنائها على

يف تلبيل تنميلة من ارق وخطط تربوية وبرامج تعليميلة  هؤالء التربويونه ةدمل ما وفهم كاتتطالع 
 ةدرات التفكري اإلبداعي لكل املتعلمني على اختالف أعمارهم وختصصاهتم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 أهداف الدراتة:. -5

لقد توجه  اجلزائر على غرار العديد من الدول إ ى مباشرة عملية إصلالح تعليمهلا ورحيلني  
مضامينه وأهدافه وغاياته ال لشيء إالَّ من أجل أن ترتقي هبذا التعليم إ ى درجة يكون معها ةادرا على تلبية 
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ملد  رحقل  هلذه  حاجيات املتعلمني من املعلم واملعرفة، ألجل ذل  جاءت هذه الدراتة للوةوف على
األهداف والهلايات ال  تصد  هلا اإلصالح التربوي وخاصة األخري منها، وبذل  ميكننا حصلر أهلداف 

 الدراتة فيما يلي:
الوةوف عللى األهلداف والهلايلات و رحليل العملية اإلصالحية ال  تعرض هلا ةطاع التربية والتعليم -أ

 جلديد.اجلديدة ال  ارتضاها النظام التربوي اجلزائري ا

الوةوف على معظم اإلتتراتيجيات التربوية ال  تبناها النظام التربوي اجلزائري ضمن هذا اإلصالح  -ب
 األخري ورحليل آليات عملها وتنفيذها يف أرض الواةع.

التأكد من أن مقاربة الكفاءات أو التدريس املعتمد يف بناءه عللى التوجهلات البنائيلة ) املعرفيلة  -ت
على رحقي  هذه الهلايات واألهداف اجلديدة ال  حددها النظام التربوي كسقف له، واالجتماعية( ةادر 

يف  لالخنراطوجتنيدهم كل يف جماله  ،وخاصة ما تعل  بإحداث نقلة نوعية يف ذهنيات املعلمني واملتعلمني
 عملية التعليم والتعلم وف  النهج البنائي.

ما جنده من مناهج ومضامني دراتية وارائل  الوةوف على مد  مسامهة النظام التربوي من خالل  -ث
متعلمني وحيدي يط التفكري )ملتعلم من تكوين  االنتقالتدريسية ومعلمني ضمن اإلصالح األخري يف 

إ ى تكوين متعلمني مبدعني ) متعلم صاحب ةدرات تفكري إبلداعي وتفكلري  ،ذو تفكري تقاريب يطي(
رارة اإلبداع يف الظهور وذل  ضمن املرحللة العمريلة تباعدي (. خاصة يف املستو  الذي تبدأ فيه ش

ضمن مرحلة التعليم االبتدائي )السنة الرابعلة يف الهلالب األعم أي  ،تنة 02وتنوات  22احملصورة بني 
 والسنة اخلامسة ابتدائي(، ومرحلة التعليم املتوتط ) السنة األو ى متوتط (.

 
 
 
 
 
 أمهية الدراتة:. -6
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يف الشلأن  إصلالحاتبسيطة وعلى نطاق ضي  جدا ملا مت وضعه من  تقييميةةفة و تعتر هذه الدراتة -
التربوي، وخاصة ما ارتبط منها بتحديد ارق التعليم ومضامني الكتاب املدرتي وذهنيلات املعلملني 

 واملتعلمني على السواء.

رجني ملن وضع موضع االختبار التتراتيجيات وآليات عمل مقاربة الكفاءات يف تنمية ملمح املتخل -
 املدرتة اجلزائرية احلديثة ) مدرتة اإلصالح (.

التنبيه إ ى أمهية اإلبداع وأمهية تنمية ةدراته لد  املتعلمني يف مقابل كافة األهداف التربوية األخلر ،  -
ال  تطمح أية منظومة تربوية إ ى رحقيقها، ملا لإلبداع من دور حاتم يف متكني املتعلمني يف التعامل ملع 

بل القريب والبعيد، دائم التحول والتهلري، األمر الذي جيعل األفراد املبدعني مهيلأين للتكيلف املستق
مبا ينعكس علليهم  مبنجاح مع كل اارئ، وةادرين على أن يتميزوا بأفكارهم وتلوكياهتم وإنتاجياهت

 وعلى جمتمعهم باملنفعة ولفائدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ارحديد وضبط مفاهيم الدراتة إجرائي. -7
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إن املوضوع الذي حنن بصدد دراتته يرتبط ارتبااا وثيقا بطبيعة النظام التربوي اجلزائلري ملن  
حيث تطور اتتراتيجيات عمله، ورحول ويو غاياته وأهدافه من جهة، وبطبيعة اإلصالحات ال  أدخلل  

لم صلاحب ، وأثر ذلل  يف ظهلور امللتعأخر عليه وخاصة منها مقاربة التدريس بالكفاءات من جهة 
األمر الذي يرر جلوءنا إ ى رحديد مجللة ملن  القدرات اإلبداعية )املتعلم املبدع( ضمن املدرتة اجلزائرية.

 املفاهيم املوظفة ضمن هذه الدراتة رحديدا إجرائيا، حىت تتضح الرؤية أكثر حول هذا املوضوع:
 
 :املنظومة التربوية، أو النظام التربوي -20
بل اإلفصاح عن املفهوم اإلجرائي ملصطلح املنظومة التربوية أو النظام التربلوي تقتضي الضرورة ة        

اإلشارة بإجياز كبري إ ى الفرق بني كلم  نظام ومنظومة، على الرغم من أن كل اللذين كتبلوا يف جملال 
 دا.يستعملون الكلمة على أن هلا مدلوال واح –وأرجو أن ال أكون مبالهلا يف ذل   –التربية والتعليم 

يقصد بالنظام جمموع التصورات والهلايات والتوجهات العامة ال  يؤمل رحقيقها يف شكلها املطل ، إضلافة 
إ ى جمموع العناصر واملركبات تواء كان  ةيمية أو مادية أو بشرية، املترابطة فيما بينها واملتفاعلة واهلادفة 

 حنو رحقي  الهلايات املنشودة.
جمموعة من العمليات والنصوص التشريعية والتعليمات ال  ُبنَي  وُرصَّْ  بعضلها أمَّا املنظومة فتمثل     

إ ى جانب بع  من خالل ضوابط تتحكم يف كيفية تفعيلها أثناء العمل هبا ميدانيا، وبذل  فإن مصلطلح 
موعة ملن يف جهة أو ميدان معني، بصفة أكثر دةة وأكثر ةربا من ناحية تنفيذ جم االحنصاراملنظومة مييل إ ى 

 اخلطط والتصورات اهلادفة لتحقي  غايات حمددة.
وبناء على ما تقدم فإنه ميكننا التأكيد على أن مفهوم املنظومة حيتمل معىن أدىن من مفهوم النظلام ملن     

حيث التجريد والشمولية، فهي تأخذ من النظام أوجه التطبي  للتصورات والهلايات ال  يتبناها النظام على 
 لذي ينبهلي أن تكون عليه.النحو ا

املنظوملة  –لكن رغم هذا وذاك، فإننا تنستعمل املفهومني ضمن هذه الدراتة عند إةراهنا بكلمة التربية 
 للداللة على نفس املعىن. –النظام التربوي  –التربوية 

ات واإلجراءات املنظومة التربوية أو النظام التربوي هو جهاز إداري وفين يأخذ اابع القواعد والتنظيم    
ال  تتبعها الدولة يف تنظيم وتسيري شؤون التربية والتعليم من مجيع اجلوانب، حيث يكون مهيكال بصلفة 
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وتائل بشرية ومادية وخطط، وغايات وتصورات وتوجهلات  –دةيقة حمتكما على جمموعة من العناصر 
اتة التعليمية من حيث تنظيمها وإدارهتلا، اًل عن السيبينها التأثري والتأثر، يكون مسؤوتتبادل فيما  –عامة 

املطلوبة حىت يضمن له حسن التكيلف  وتنفيذ إجراءاهتا وتطويرها، هبدف إشباع حاجات اجملتمع التعليمية
 مع املستجدات ال  تفرضها التهلريات العلمية، والتكنولوجية، والثقافية، واالجتماعية، احمللية منها والعاملية.

 
 :تاملقاربة بالكفاءا -20

يقصد مبقاربة التدريس بالكفاءات ضمن هذه الدراتة تل  البيداغوجية الوظيفيلة املوجهلة حنلو        
باملتعلم وبأفعاله وردود أفعاله إزاء وضعيات مشكلة، و وضعيات تعليمية متباينة من خالل جتنيلد  االهتمام

اب سلم، هبدف مساعدته على اكتارائ  وآليات تدريس ومتابعة وتقومي نشطة لكل ما يقوم به هذا املتعل
وبناء مجلة من القدرات والكفاءات ال  تسمح له بالتصرف ضمن أي موةف جديد، دون إمهال للمعرفة، 

يف  لالتلتعمالال  تعمل على أن يتحكم فيها كل متعلم من خالل التفاعل معها وتثمينها، وجعلها صاحلة 
 خمتلف مواةف احلياة اليومية.

تلوب يف التدريس الذي يوظف مجلة اإلتتراتيجيات ال  هتلدف إ ى تعلليم امللتعلم فهي ذل  األ       
االعتماد على نفسه والتعرف على ةدراته الكامنة وكفاءاته املتوالدة، ومعرفة كيفية توظيفهلا يف حياتله 

 ئما واملتميز أبدا.اليومية تواء منهما التعليمية أو االجتماعية أو املهنية، بشكل يكون فيها املتعلم الناجح دا
 
 :التفكري اإلبداعي -22

التفكري اإلبداعي ميثل تلسلة العمليات الذهنية ال  ميارتها املتعلم بفضل تأثري وتوجيله القلدرات        
واملرونة، واألصالة، واحلساتية للمشكالت، حيث يتم ملن خالهللا  ،اإلبداعية ال  ميتلكها وهي الطالةة
تجد، مع ربط حيثيات حل هذا املشكل أو ذاك املوةف بعدد كبلري ملن معاجلة أي مشكل أو موةف مس

اخلرات ال  يتم إدخاهلا وختزينها ضمن ذات املتعلم املبدع لتصبح جزءًا من بناءه املعريف، ليصل يف هنايلة 
ي ةدر ممكن من الطالةة واملرونة واألصالة، واالتتفاضة، وهاملطاف إ ى إظهار نتاجات وحلول تتميز بأكر 

 ما يوصف ويأخذ 
 صورة اآلداءات املبدعة.
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: القدرة على اتتدعاء أكر عدد ممكن من األفكار املناتبة يف فترة زمنيلة حملددة ملشلكلة أو الطالةة -
 موةلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللف 

 مثري.    

حبيث تتسم هلذه االتلتجابات  ،اتتجابات مناتبة ملشكلة أو موةف مثري إنتاج: القدرة على املرونة -
 بلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتنوع 

 وأفتنلوع اتلتجابات  ،بمقدار زيادة االتتجابات الفريدة اجلديدة تكون زيادة املرونةفيطية،  والال     
 أفكللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللار 

 ميثل مرونته يف التفكري. –أي درجة السهولة ال  يهلري موةفا ما أو وجهة نظر عقلية معينة  –التلميذ       

عىن اإلحصائي داخل اجلماعة الل  القدرة على إنتاج اتتجابات أصيلة، أي ةليلة التكرار بامل :األصالة -
 ينتمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي 

 إليها الفرد، أي أنه كلما ةل  درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها.    

جمتمعة تشكل ةدرة التفكري اإلبداعي، وال ميكن أن يكون التلميذ فالل: ) الطالةة + املرونة + األصالة ( 
 احدة.ةادرا على ممارتة التفكري اإلبداعي يف ظل غياب ةدرة و

 
 :اإلبداع -20

يدرك اإلبداع يف هذه الدراتة على أنه تل  القدرة أو العملية العقلية اهلادفة واملركبلة ملن علدة        
ةدرات كالطالةة واملرونة واألصالة وال  حيوزها معظم األفراد تواء كانوا متعلمني أو غري ذلل  عللى 

يتخلصوا من النمط العادي والشائع يف التفكري  اختالف بينهم يف درجة وجودها لديهم، حبيث تدفعهم ألن
 وإتباع يط جديد يكون بعيدا كل البعد عن املألوف.

ذات ةيمة بالنسبة لله  –ةادرا على إجياد وبناء عالةات وأفكار جديدة  –تلميذ  –فيكون بذل  كل فرد 
 مل يتنبه هلا من هم يف نفس مستواه العمري واملعريف. –وجملتمعه 
ذي حيل مشكلة داخل ةسمه يعتر مبدعًا إذا ما توصل إ ى احلل بطريقة جديلدة ومسلتقلة ومل فالتلميذ ال

 تكن معروفة لديه من ةبل، حىت ولو مل يكن هذا احلل جديدا على العلم واجملتمع.
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 :  املبدعالتلميذ املتعلم أو  -27

وتوظيلف امللوارد  اتتخدام  و التلميذ املبدع ذل  الفرد الذي ميتل  القدرة على/ أيقصد باملتعلم       
املتاحة ضمن بيئته يف اتتعماالت جديدة ومتنوعة وفريدة من نوعها مقارنة مع ما ميكلن لخخلرين ملن 
املتعلمني ممن هم يف نفس عمره ومستواه املعريف ن يفعلوه بنفس هذه املوارد، كما جيب أن يكلون ةلادرا 

فأفكاره وتلوكياته ليس  وليلدة  -ستجدة واملتباينة امل على تكرار هذه العملية ضمن العديد من املواةف
فتمكن التلميذ من إجياد حل ما ملشكلة ما بطريقة جديدة وغري مألوفة تواء من ةبل معلميله أو  –الصدفة 

من ةبل من هم يف نفس مستواه العمري واملعريف، وخاصة إذا مل يكن ذل  احلل معروفا لديه من ةبل يرتقي 
 ني.به إ ى مصاف املبدع
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 :الدراتات السابقة. -8

ة هي ال  تقود حنو اإلبداع، متخذة يف تبيل ذل  كل الوتائل والسبل يف تربيلة ن التربية احلقَّإ         
مجيع أفراد اجملتمع تربية إبداعية، انطالةا من اإلمكانية ال  تر  أن تربية اإلبداع وتنميلة ةدراتله ممكنلة 

شخص ابيعي وعادي جبميع املقاييس، حيث جتمع  لدينا اليوم الكثري من الراهني الداللة  احلدوث ألي
يف العقود األخرية  االهتمامعلى أن أي فرد ميكن تنمية اإلبداع لديه تواء جبزء يسري أو كثري، لذل  توجه 

عليه احلال فيما تلب  كما كان املاضية حنو دراتة ارائ  تكوين الفرد املبدع والعبقري أكثر من اجتاهها 
حنو حماولة فقط متييزه وكشفه، فلقد توصل  العديد من الدراتات إ ى أن التهليلري يف العواملل البنائيلة 
للرامج التربوية ميكن أن حيرَِّض النشاط اإلبداعي عند املتعلم، وخاصة صهلار السِّن ملنهم، كملا أكلد 

 والقدرات اإلبداعية عند كل فرد. تاالتتعداداالبحث العلمي على إمكانية تكوين وتطوير 
وهلذا ةيل أن كل األفراد يولدون مزودين بطاةات إبداعية، فتزداد هذه الطاةات إذا مت  رعايتها  

 ( 022، ص 0202والعناية هبا، وتضمحل إذا ما أمهل  ... ) ألكسندر روشكا، 
 االتلتعداداتر هلذه ومما ال ش  فيه أن املدرتة بعد البي  هي املكان الذي يتم فيله تطلوي 

والقدرات بشكل ممنهج ومتواصل، ورحريضها على الروز من خالل إعداد وجتنيد ارائ  تعليمية تكلون 
 مناتبة لكل املتعلمني على اختالف مستوياهتم العمرية واملعرفية.

لذل  تنحاول عرض بع  الدراتات ال  تناول  اإلبداع وتنمية وتطوير ةدراته من خالل بع   
يات التربوية أو الرامج التعليمية احملددة، لكن يبقى أن نشري إ ى أن الباحث مل يعثر خالل فترة حبثه يف العمل

 -، سلحب علمنلاباهبة لدراتته يف متهلرياهتا األتاتية شموضوع هذه الدراتة ولو على دراتة واحدة م
امعات الوان الل  أمكننلا يف معظم مكتبات جكثيف وتقصي مبسح شامل ةمنا جتدر اإلشارة إ ى أننا ةد 

أي أنه مل جتَر حلد الساعة حبسب علمنلا أيلة  – عن دراتات شبيهة مبوضوع هذه الدراتة الوصول إليها
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مقاربلة تواء يف مستو  املاجستري أو الدكتوراه حول مكونات النظام التربلوي عاملة ودراتة علمية 
 اإلبداعي لد  املتعلمني. التفكري وةدراتاإلبداع تنوعة ودورها يف تنمية الكفاءات بطرائقها املتعددة وامل

لذل  تنحاول عرض بع  الدراتات القريبة من دراتتنا فيما له عالةة خاصة بتنميلة اإلبلداع  
 وةدراته داخل البيئة املدرتية حىت نسترشد هبا فيما يأيت ضمن هذه الدراتة.

 
 :2111دراتة أمحد عبادة . -1

ة البحرين حول تأثري نظام معلم الفصل ومعلم املادة يف يو ةلدرات دراتة بدول أمحد عبادةأجر   
 .0220التفكري اإلبداعي لد  التالميذ تنة 

بتدائي بدولة البحرين، ومشل  تالميذ من نظام معلم من بني تالميذ مرحلة التعليم اال الدراتة ددت عينةح
 ،تلميذا وتلميلذة 222بلغ حجم العينة  حيثمن الذكور واإلناث،  ،وآخرين من نظام معلم املادة ،الفصل
 معظم القطاعات اجلهلرافية املختلفة لدولة البحرين.  بشكل عشوائي من مثاين مدارس مثل اختريوا

 وهدف  الدراتة إ ى ما يلي:
 دراتة الفروق بني اجلنسني يف ةدرات التفكري اإلبداعي مبرحلة التعليم االبتدائي. -0

 يو ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي.دراتة تأثري نظام معلم لصف يف  -0

دراتة تأثري نظام معلم املادة يف يو ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي والفرق  -2
 بينه وبني نظام معلم الصف يف ذل .

 ت التفكري اإلبداعي.دراتة الفروق بني الصفوف الدراتية مبرحلة التعليم االبتدائي يف ةدرا -0

دراتة ابيعة املسارات النمائية لقدرات التفكري اإلبداعي مبرحلة التعليم االبتدائي، وذل  يف ضلوء  -7
 اجلنس والصف الدراتي.

والثاللث منهلا، إالَّ أن ما يهمنا وخيدم حبثنا هذا هو ما أرادت دراتة أمحد عبادة حبثه ضمن اهلدف الثاين 
توجد فروق دالة إحصائيا بني تالميذ نظام معلم الفصل ونظام معللم امللادة  أنه حيث توصل الباحث إ ى

لصاحل نظام الفصل يف ةدرات التفكري اإلبداعي لد  كل الفصول الدراتية، هذه النتيجة ) تفوق تالميلذ 
نظام معلم الفصل يف ةدرات التفكري اإلبداعي( ال  عزاها صاحب الدراتة إ ى ما يتميز به نظلام معللم 

 فصل مقارنة بنظام معلم املادة من مزايا أمهها ما حدده يف:ال
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 ةدرته على توفري بيئة نفسية مالئمة تتميز باألمن واحلب وتبعث الرضا والطمأنينة يف نفس التلميذ. -

 من مجيع اجلوانلب ورحديلد مسلتوياهتم  هلدراتة تالميذأمام املعلم ةدرته على توفري فرض مالئمة  -
 واتتعداداهتم.      

 درته على مساعدة التلميذ على النمو والتعلم الفردي بعيدا عن تعلم أةرانه.ة -

 تعليمية / تعلمية متكاملة.ةدرته على توفري خرات  -

 وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اإلناث يف مقابل التالميذ الذكور يف إمتالك وممارتة ةدرات التفكري  -
 ( 002-20، ص 0220) أمحد عبادة،  نظامني.اإلبداعي داخل الفصل الدراتي بالنسبة لل      
 
 :1986دراتة الطاهر تعد اهلل . -2

دراتة حول ةدرات التفكري اإلبداعي باملؤتسة التربوية اجلزائريلة يف  0202 الطاهر تعد اهللأجر        
ي للد  عالةتها بالتحصيل الدراتي، وال  عنوهنا بل: عالةة ةدرة التفكري اإلبتكاري بالتحصيل الدرات

هذه الدراتة ال  انطل  يف إعدادها من التسلاؤل الرئيسلي . تالميذ الطور الثالث من التعليم األتاتي
 التايل:

ما مد  توفر القدرة اإلبتكارية ) اإلبداعية (  لد  التلميذ اجلزائري من جهة، وعالةة هذه القدرة مبا يقدم 
 من جهة أخر ؟  له من مهارات ومعارف وأنشطة يف املدرتة األتاتية،

 بلنيإضافة إ ى حماولة فهم دور عملية التقييم املتبعة داخل هذه املؤتسات وةدرهتا يف متييز الفروق الفردية 
 التالميذ، ودور ذل  يف توجيههم توجيه يتف  فعال مع إمكانياهتم وةدراهتم العقلية.

 رضيات اإلجرائية التالية:ولإلجابة على هذا التساؤل الواتع بىن الباحث الفرضية العامة والف
 :للبحث الفرضية العامة

إذا كان النظام التربوي يهدف إ ى تنمية شخصية املتعلم من مجيع اجلوانب باعتبارها كاًل متكلاماًل، فلإن 
لديه، على أهنا ةدرة فطرية نامية تتأثر بالظروف البيئية عامة والتربوية اإلبداعية ذل  يستلزم العناية بالقدرة 

صفة خاصة، وهذا يستلزم التأكد من وجودها الفطري من جهة وعالةتها بالتحصيل الدراتي ملن منها ب
 جهة أخر .

 :للبحث الفرضيات اإلجرائية
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 فطرية نامية وذل  حسب فروةهم الفردية.إبداعية يتميز مجيع تالميذ العينة املدروتة بقدرة  0
عالةة فردية موجبة ومبستويات خمتلفة ملن حيلث والتحصيل الدراتي اإلبداعية إن العالةة بني القدرة  0

 القللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوة 
 والضعف.    
 القلدرة  املرتفعيهلموض عند حماولة متييزها للتالميذ الاملدرتية يؤدي إ ى  االمتحاناتإنَّ ضعف أتاليب  2
 عن غريهم من التالميذ العاديني.اإلبداعية   
 يعود إ ى اإلبداعية املتوتط من حيث يو القدرة  هناك فروق بني تالميذ التعليم األتاتي وتالميذ التعليم 0
 اختالف النظام التربوي.    
ومعىن ذل  أنه ليس كل تلميذ  اإلبداعيةإنَّ مستو  التحصيل الدراتي ليس دليال على مستو  القدرة  7

 أظهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر 
 .اإلبداعيةدلَّ ذل  على ارتفاع ةدرته  رحصيليًا ارتفاعا    
 اإلبداعيلة كور + إناث ( ليس  ذات داللة إحصائية فيما خيلص القلدرة إن الفروق بني اجلنسني ) ذ 2
 متوتط (. –والتحصيل الدراتي يف كال النظامني التعليميني ) أتاتي     

 :عينة البحث
تلنة  02تلنة و  00تلميذا وتلميذة تراوح  أعمارهم ما بلني  022تشكل  عينة الدراتة من  
 موزعني 

 على النحو التايل:
فردا يدرتون يف السنة الثامنة والتاتعة أتاتي ينقسمون بدورهم إ ى فئتلني  022لتجريبية ومشل  العينة ا

 تلميذة من اإلناث. 72من الذكور و  اتلميذ 72متساويتني 
أنثى يدرتون بالسلنة  72 وذكرا  72تلميذا وتلميذة موزعني بني  022أمَّا العينة الضابطة فشمل  بدورها 

 وتط مبؤتسات تربوية مبدينة اجلزائر العاصمة.الثانية والرابعة مت
 :البحثأدوات 
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لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي والشكلي حيث ملن  بول تورانس اختبارجلأ الباحث إ ى توظيف 
التالية: الطالةة واألصالة واملرونة، الباحث ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي  اتتطاعاللفظي  االختبارخالل 

 .تالميذ عينتهار الشكلي فقيس به ةدرة التوتع عند أما االختب
 :نتائج البحث

هم لأو اإلبداعية لد  مجيع التالميذ الذين مش اإلبداعيةعن وجود القدرة  تعد اهللكشف   نتائج دراتة  -
   لل:بول تورانس اللفظي والشكلي.إختباري ةياس القدرة اإلبداعية 

ستويات خمتلفة من حيث القوة والضعف فإن الباحث أرجع ذلل  ومبا أن هذه القدرة ةد ظهرت نامية ومب
 وإ ى املناهج التعليمية ومضامينها وارق عملها. ،إ ى تأثرها بالبيئة وظروفها

مسلتواهم يف  باخنفلاضللتالميذ  اإلبداعيةكما أظهرت النتائج وجود عالةة إرتبااية موجبة بني القدرة -
يف مستو  التحصيل الدراتي تبعه اخنفلاض يف نتلائج القلدرة  التحصيل الدراتي، مبعىن أن االخنفاض

 اإلبداعية، 
القلدرة اإلبداعيلة ولكن داخل هذه النتائج حبسب ما يؤكده تعد اهلل يوجد تفاوت كبري بني درجلات 

 للتالميذ، 
 مما يؤشر إ ى وجود مبتكرين ذوي ةدرة إبداعية عالية مل تستطع االختبارات التحصيلية متييزهم.

قد ظهر لد  تالميذ التعليم األتاتي ضعف العالةة اإلرتبااية بني رحصليلهم الدراتلي وةلدراهتم ل -
) أرجع ذل  إ ى  اإلبداعية، على الرغم من تفوق هؤالء يف القدرة اإلبداعية مقارنة بتالميذ التعليم املتوتط

 .تأثري اريقة التدريس(
ني التحصيل الدراتي والقدرة اإلبداعيلة بالنسلبة موجبة ب ارتباايهكما أظهرت النتائج وجود عالةة  -

لتالميذ التعليم املتوتط، مع ضعف يف القدرة اإلبداعية، وتفسري ذل  حبسب ما ذهب إليه الباحث يعلود 
إ ى اختالف األثر الذي يتركه كال النظامني يف التالميذ املنتسبني إليهما  ) نظام التربية والتعليم األتاتي، 

والتعليم املتوتط الساب  ( وأثر حمتويات مقرراهتما وارق عملهما، هلذا إذا ملا اتلتثنينا ونظام التربية 
)  .اخلةتصادية واالجتماعية والثقافيلة ... العوامل املشتركة بني هاتني الفئتني وهي العوامل السياتية واال

 (202 -0، ص 0202، (20)الطاهر تعد اهلل
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 :1994 عوندراتة كاظم عبد نور وةيس كرو مش. -3
تناول  هذه الدراتة ال  أجري  ببهلداد أتلوب العصف الذهين ودوره يف تنمية ةدرات التفكلري        

اإلبداعي لد  الطلبة على اعتبار أهنا إحد  أهم الطرق التدريسية ال  تنتهج هبدف تسريع تعلم املتعلمني، 
يف كم ونوع األفكار ال  ينتجها   Brainstormingحيث عنون  بل: أثر اتتخدام مبادئ العصف الذهين 

 الطلبة املتميزون واملتميزات.
تلميذا وتلميذة من املتميزين واملتميزات من تالميذ الصف  52أجري  هذه الدراتة على عينة متكونة من: 

  %20.22االبة مبا يعادل نسبة  00االبا و  25الثاين املتوتط مبدينة بهلداد العراق، حيث تكون  العينة من 
 املتميزين. التالميذمن جمموع 

لقد كان من أهداف هذه الدراتة حماولة رحديد دور أتلوب العصف الذهين يف رحفيلز وتطلوير تفكلري 
التالميذ باعتباره أهم األتاليب املعتمدة داخل املؤتسات التربوية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  

 ما يلي:التالميذ، واختصارا حددت هذه األهداف في
 الكشف عن أثر اتتخدام مبادئ أتلوب العصف الذهين األربعة يف عدد ) كم ( األفكار ال  ينتجها  /. 0

 التلميذ وهي:      
 . تأجيل أي نقد أو تقومي ألي فكرة أو مقترح إ ى وة  الح 

 .السماح بإنتاج أفكار غريبة 

 .إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار 

 عضها ورحسينها وتطويرها.توحيد ودمج األفكار مع ب 

الوةوف على الفروق احملتملة بني ما ينتجه التالميذ اخلاضعون هللذا األتللوب وغلريهم مملن ال  /. 0
 يستخدموهنا.

الباحثان يف درتتهما جمموعتني من التالميذ، جمموعة ضابطة وجمموعة جتريبية، وزع على  اتتعمللقد       
يها مبادئ أتلوب العصف الذهين دون أي شلرح أو تفسلري،   هذه األخرية ةصاصات ورةية دوِّن عل

جمموعة مشكالت، الب منهم ضمن فترة زمنية حمددة إجياد وتدوين حلول هلذه  على اجملموعتني معًا اةترح
من توجيهلات أتللوب  انطالةااملشكالت ضمن جمموعة مقترحات ال خترج عن صلب املشكلة احملددة، 

 جموعة التجريبية ودون توجيه بالنسبة للمجموعة الضابطة.العصف الذهين بالنسبة للم
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 فكان من نتائج هذه الدراتة عامة ما يلي:
إن مبادئ أتلوب العصف الذهين حفزت تفكري اجملموعات ال  اتتخدمتها مما زاد يف كلم ونلوع  -أ

تخدم تلل  األفكار ال  أنتجوها، مقارنة مع كم ونوع األفكار ال  أنتجتها اجملموعات ال  مل تسل
 املبادئ.

لقد أظهرت نتائج هذه الدراتة تفوق الطلبة املتميزين الذكور على املتميزات من اإلنلاث يف كلم  -ب
 ونوع األفكار ال  متَّ إنتاجها تواء كان ذل  ضمن اجملموعة الضابطة أو التجريبية.

لدراتة ونتائج الدراتلات بني نتائج هذه ا –إ ى حد كبري  –وعليه يؤكد كاظم عبد نور على متاثل        
 ال  

ية ضمن جمتمعات الواليات املتحلدة وضع  مبادئ وتوجيهات أتلوب العصف الذهين باملؤتسات التربو
األمريكية وبريطانيا، األمر الذي حفزه الةتراح اتتخدام مبادئ العصف الذهين وإدخاهلا ضلمن منلاهج 

املستخدمة ضمنه، أو تضمينها داخل مادة مسلتقلة،  التعليم العام، وجعله أتلوبا من األتاليب التدريسية
تعىن بتنمية ةدرات التفكري اإلبداعي عند املتعلمني، على اعتبار أن التربية عامة هتدف إ ى تنميلة التفكلري 

 ( 002 – 07، ص 0227اإلبداعي وةدراته عند كل املنتسبني للمؤتسات التعليمية. ) كاظم عبد نور، 
 
 :1983 ين درويشدراتة زين العابد. -4

كان اهلدف من هذه الدراتة هو حبث عملية تنمية التفكري اإلبداعي لد  جمموعة جتريبيلة ملن  
تلميذا أيضا، حيث  25تلميذا، مقارنة مبجموعة ضابطة حجمها  25االب الصف األول الثانوي وعددهم 

ا عشلر جلسلات تلدريب، اتتهلرق الرنامج التدرييب يف هذه الدراتة تبعة أتابيع كاملة عقدت خالهل
دةيقة متصلة، حيث كشف  نتائج هذه الدراتلة  22اتتهلرة  كل حصة تدريب من الوة  حوايل: الل: 

عن أن التدريب الذي أتيح ألفراد اجملموعة التجريبية كان له أثر حاتم يف ارتفاع مستو  أدائهلم عللى 
اجليد لكل برنامج تدريب واألتلوب الذي  ، داللة على أن احملتو خمتلف مقاييس اإلبداع يف هناية التجربة

. ) حسن إبراهيم عبد العال، يقدم به هلؤالء املتدربني له بالغ األثر يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لديهم
 (   000، ص 0227
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 :1991 دراتة مرزوق عبد احلميد. -5
مية التفكري اإلبداعي هدف  إ ى الكشف عن عوامل تن 0220 مرزوق عبد احلميديف دراتة ةام هبا  

ال  تسهم يف تنمية أن العوامل جمموعة من النتائج أمهاها يف الطفولة، حيث خلص الباحث من دراتته إ ى 
نيلة،   ااملعلم يف املرتبة الث  يليها يف درجة األثر تتمثل يف األترة ةدرات التفكري اإلبداعي لد  األافال 

نظام التعليم يف ابيعة العوامل اخلاصة باإلدارة املدرتية وبينما أت  الثة، حمتو  املنهج الدراتي يف املرتبة الث
على أن هلا أضلعف تلأثري يف  العوامل اخلاصة باجملتمعجاءت املرتبة الرابعة، ويف املرتبة اخلامسة واألخرية 

 ( 000، ص 0227. ) حسن إبراهيم عبد العال، تنمية هذه القدرات مقارنة مبا مت ذكره من عوامل
 
 :1986 دراتة الدردير. -6

إ ى التعرف على مسات الشخصية املوجبة ملعلمات احللقة األو ى من التعلليم  الدرديرهدف  دراتة        
 األتاتي وعالةتها بالتفكري اإلبداعي عند تالميذهن.

 واتتمارة تقدير املعلملات لقلدرات ،كاتللل:اتتخدم  الدراتة مقياس عوامل الشخصية الستة عشر 
 التفكري اإلبداعي لتالميذهن، كما اتتخدم  اختبار التفكري اإلبداعي خلري اهلل منسي، واختبار ذكاء.

هلذه ةسلم  تلميذا من تالميذهن، حيث  002فصل، و معلمة من الصف الثاين نظام  22ضم  العينة ت
شخصية تلالبة  مرتفعات اإلبداع " شخصية موجبة "، ومعلمات منخفضات اإلبداع " العينة إ ى معلمات

 وكان   "،
 نتائج الدراتة على النحو التايل:

 تسجيل وجود عالةة موجبة بني السمات ) االنبساط، التحمس، االتزان االنفعايل ( للمعلمات، وبني  -أ
 القدرة على التفكري اإلبداعي لد  تالميذهن.   

 كري اإلبداعي للتالميذ.وجود عالةة تلبية بني مسة السيطرة عند املعلمة، وبني القدرة على التف -ب

عدم وجود عالةة بني مسة الذكاء واملثابرة عند املعلمة وبني القدرة على التفكري اإلبداعي للتالميلذ.  -ت
  ( 200، ص 0220، (20))توتن شاكر جميد

 
 :1983 دراتة درويش. -7
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حللة الثانويلة لتعرف على أثر تعرض عينة من تالميلذ املراحماولة   حنو هدفبدراتة  درويشةام        
لرنامج إبداعي على السمات واالجتاهات والقدرات اإلبداعية لديهم، حيث تكون  عينة الدراتلة ملن 

ةسم  بدورها إ ى جمموعة جتريبية وأخر  ضابطة، حيث مت تعري  ضمن هلذه الدراتلة  ،تلميذا 020
 اجملموعة التجريبية إ ى برنامج تدرييب إبداعي، فكان  من نتائجه ما يلي:

أثرَّ الرنامج التدرييب يف إبداع التالميذ وظهر ذل  يف تباين السمات املختلفة يف الفرد الواحلد، أي  -0
 ظهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللور 

 فروةا كبرية بني السمة واألخر  داخل الفرد الواحد.  

زيادة اإلجتاهات اإلجيابية حنو التفكري اإلبداعي لد  أفراد اجملموعة ال  تعرضل  للتلدريب عللى  -0
        اإلبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداع 

 بنسبة كبرية.  

التحسن امللموس يف القدرات اإلبداعية لد  أفراد اجملموعة ال  تعرض  لرنامج تدرييب إبلداعي. )  -2
 (   200، ص 0220، (20)ن شاكر جميدوتت

 
 :2117 دراتة الزعيب وآخرون. -8

تلالمية يف هدف  هذه الدراتة إ ى حماولة التعرف على درجة ممارتة معلمي ومعلمات التربيلة اإل       
املرحلة الثانوية ألتاليب تشجيع التفكري اإلبداعي يف حمافظة املفرق باألردن، وهذا من وجهة نظر املعلمني 

 واملعلمات.
اتتمارة بني  واورت لتحقي  اهلدف الذي أجري  من أجله هلذه الدراتلة ها اتتخدم الباحثون ضمن

الوصفي واملتوتلطات احلسلابية واالحنرافلات  وهذا بعد التأكد من صدةها وثباهتا، مع توظيف للمنهج
املعيارية ورحليل التباين األحادي لإلجابة عن أتئلة الدراتة، حيث وزع  االتتمارة على جمتمع الدراتلة 

 معلما ومعلمة، فكان من نتائجها ما يلي: 002 :املكون من
تلوكيات وبدرجة كبرية تساعد  إن معلمي ومعلمات التربية اإلتالمية يف حمافظة املفرق باألردن ميارتون

وبدرجة متوتطة يف املمارتات املتعلقة بل: حرية التعبلري علن اللرأي،  ،على تنمية اإلبداع عند الطلبة
وتقدمي الكتب وارق التدريس، وارق التقومي، كما أظهرت نتائج الدراتة أيضا عدم وجود فروق ذات 
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المية للعوامل املشجعة للتفكري اإلبداعي تعز  ملتهللريي داللة إحصائية يف درجة ممارتة معلمي التربية اإلت
 ( 052، ص 0200املؤهل العلمي، وعدد تنوات اخلرة. ) صالح أمحد الناةة، 

 
 :2112دراتة حسن عمر شاكر منسي . -9

هدف  الدراتة حملاولة معرفة وجود القدرة على التفكري اإلبتكاري وعوامل يوها عنلد الالب  
 يف حمافظة الرس يف اململكة العربية السعودية، وأمهية ارق التدريس احليوية يف ذل .املرحلة املتوتطة 

حيث اتتخدم الباحث يف دراتته مقياس تورانس للتفكري اإلبتكاري "أ" باتتخدام األلفاظ عللى عينلة 
 5( االبا ملوزعني عللى 022تتكون من االب الصف األول والثاين والثالث متوتط يف حمافظة الرس ) 

مدارس، حيث أظهرت نتائج الدراتة توزع ةدرات الطالب على اختبار تورانس توزيعا ابيعيا ألدائهلم 
ككل وللمستو  التعليمي للصفوف الثالثة، حيث أظهرت النتائج فروةا بني أداء االب العينة على ذات 

نمو بارتقلاء املسلتو  املقياس لصاحل الصف األعلى أي الثالث املتوتط   الثاين فاألول، أي أن القدرة ت
 (   007، ص 0220التعليمي للطالب. ) حسن شاكر منسي، 

 
 :2116 دراتة مرمي األمحدي. -11

اتتخدام أتلوب العصف مع  تنمية التفكري اإلبداعي يساعد يفهذه الدراتة إ ى بناء برنامج  هدف        
وأثره عللى التعبلري  ،لتفكري اإلبداعييف تنمية مهارات ا ةياس فعاليتهو ،الرنامجهذا الذهين يف تدريس 

ةد ، و( االبة من االبات الصف الثالث املتوتط مبدينة تبوك02من )ال  تكون  عينة البحث  لد  الكتايب
 عتمدت الدراتة على األدوات التالية:ا
 اختبار التفكري اإلبداعي. -0
 اختبار التعبري الكتايب. -0

 كمعيار لتصحيح موضوعات التعبري الكتايب. واتتخدامها، هارات التعبري الكتايبمبةائمة  -2

تطبي  هذا الرنلامج التلدرييب الختبلار ةبل وبعد مع إخضاع الطلبة  التدرييب وبعد تطبي  الرنامج
املتوصل إليها النتائج من خالل  أمكن اإلجابة عن األتئلة املقترحة التفكري اإلبداعي واختبار التعبري الكتايب

 كما يلي:
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  لد  عينة البحث يف القياس البعدي يف اختبار مهارات التفكري اإلبداعي.حدوث رحسن كبري -0
 حدوث رحسن كبري لد  عينة البحث يف القياس البعدي يف اختبار التعبري الكتايب. -0

 يتصف الرنامج بدرجة من الفعالية يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي. -2

 مهارات التعبري الكتايب.وجود ارتباط بني تنمية مهارات التفكري اإلبداعي و -0

 مرمي بن  حممد عايلد األمحلدي،) فعالية أتلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي. -7
 ( 0، ص 0220

 

 :1996  السويديخليفة دراتة . -11
الكشلف علن حماولة الدراتة  من هذه دف، لقد كان اهلاملناهج التعليمية واإلبداععنوان الدراتة:       
مسامهة األنشطة الالصفية يف املواد اإلجتماعية يف تنمية القدرة على التفكري اإلبتكاري لد  التالميذ، مد  

تلميذة من مدرتتني ثانويتني مبدينة الدوحة بقطر، وظف  خالهلا ارق وأنشطة  072حيث مشل  الدراتة 
 على تنمية التفكري اإلبتكاري من ذل  أتلوب أو اريقة حل املشكالت. تعمل
من أهم النتائج ال  خلص  الدراتة إليها هو أن للمعلم دور إرشادي توجيهي فقط عند اتلتعماله       

لطريقة حل املشكالت يف تقدمي دروته ويف حماولته تنمية تفكري تالميذه، أما اللدور األتلاس يف تنميلة 
املدرتية ُتعد مهملة لتنميلة اإلبتكار )اإلبداع ( فيقع على عات  التالميذ أنفسهم، وأن جماالت األنشطة 

يف ظل غياب أي نشاط أو مبلادرة ملن ةبلل التفكري اإلبتكاري لكنها ليس  كل شيء، وليس  كافية 
 (207، ص 0222خليفة علي السويدي،  ).هياملتعلم نفس

 
 :0227دراتة القضاة  . -12

مية التفكري اإلبلداعي للد  هدف  هذه الدراتة إ ى الوةوف على أثر اريقة التعليم التعاوين يف تن       
 البة 

 الصف العاشر األتاتي يف مادة التاريخ.
تلميذا  72 اجملموعة األو ى  نضمتتلميذا وتلميذة، ةسم  إ ى جمموعتني جتريبية  020بلهل  عينة الدراتة 

 تلميذا وتلميذة.  70 فتضمن الضابطة أما اجملموعة وتلميذة، 
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لقياس ةدرات التفكري اإلبلداعي تورانس الصورة "أ" ل:بتكاري لتتخدم الباحث مقياس التفكري اإلا     
حيث توصل من خالله إ ى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوتط أداء الطلالب عللى للتالميذ، 

، يف إشارة واضحة إ ى أمهية الطريقلة التدريسلية مقياس التفكري اإلبداعي تعز  إ ى اريقة التعلم التعاوين
 .ملعلم يف إثارة تالميذه حنو املشاركة يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لديهمال  يعتمدها ا

 
 :0220دراتة مطالقة  . -13

هدف  هذه الدراتة إ ى التعرف على أثر اريقة العصف الذهين يف تنمية التفكري اإلبلداعي للد          
 االب 

 070حيث تكون  عينة الدراتلة ملن وتلميذات الصف الثامن والتاتع األتاتي يف مادة علم النفس، 
 جمموعلةتلميلذا وتلميلذة، و 070جتريبية ضم   ، جمموعةتلميذا وتلميذة ةسم  بدروها إ ى جمموعتني

 تلميذا وتلميذة. 022ضابطة ضم  
إتتخدم الباحث إختبار تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبتكاري حيث أظهر نتائجه أن اريقة العصلف 

 ة التفكري اإلبداعي وبشكل كبري.الذهين تؤثر يف تنمي
 

 :0220دراتة مهران . -14
تناول  دراتة مهران فعالية بع  الطرق التدريسية كطريقة التعلم التعلاوين واريقلة املنافسلة          

إتتبانة ابق  عللى  اتتخدامحيث جلأ الباحث على  يف تنمية التفكري اإلبتكاري، واريقة حل املشكالت
، وبعلد ضمن مستو  السنة الثانية بكلية التربية للمعلمني واملعلمات بسللطنة عملان االبا واالبة 022
الريق  املنافسلة تتخدام لبول تورانس تبني أنه ميكن ا ختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبتكارياتتخدام ا

يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للطالب مرتفعي ومنخفضي التحصليل الدراتلي يف وحل املشكالت 
تتخدامها لتنميلة ةلدرات التفكلري اريقة التعلم التعاوين فيمكن االتخصصات العلمية واألدبية، بينما 

 اإلبداعي عند الطلبة مرتفعي التحصيل فقط يف التخصصات العلمية واألدبية.
ب وعليه ميكن التأكيد على أن لطريقة التدريس أثرها الكبري يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  الطال

 ( 007 – 027هل، ص  0002مهما كان مستواه الدراتي. ) عصام بن عبد اهلل بازرعة، 
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 الدراتات األجنبية:
 :Schaffer  1976 دراتة شيفر. -1

هذه الدراتة هبدف رحديد عالةة اجتاهات املعلملني حنلو التالميلذ ذوي االجتاهلات  شيفرأجر         
رض  الدراتة وجود ثالثة أياط الجتاهات املعلمني هلي اللنمط اإلبداعية والقدرات اإلبداعية، حبيث افت

 التقليدي، النمط التقدمي، النمط املتناة ، وتضمن  فروض الدراتة ما يلي:
ال توجد عالةة دالة إحصائيا بني اجتاهات املعلمني احملافظني وبني القدرات واالجتاهات اإلبداعية عنلد  -

 التالميذ.

ا بني اجتاهات املعلمني املتناةضني أو املتذبذبني وبني القدرات واالجتاهلات ال توجد عالةة دالة إحصائي -
 اإلبداعية عند التالميذ.

 02التعليمي هبدف رحديد  كيولنجرفصال دراتيا اختريوا مبقياس  22والختبار هذين الفرضني متَّ رحديد      
 بعدا لدرجات املعلمني التقليديني والتقدميني واملتناةضني.

من النتائج األولية هلذه هذه الدراتة أن كشف  الفصول املختارة عن وجود نسبة ضئيلة من املعلمني فكان 
ذوي االجتاهات التقليدية، مما دعا إ ى اتتبعاد مجيع الفروض اخلاصة باملعلمني ذوي هذا االجتاه، مما ةلل من 

عالةة إرتبااية بني اجتاهات املعلملني فصال، وعليه أثبت  النتائج النهائية وجود  52عدد فصول العينة إ ى 
وبني االجتاهات والقدرات اإلبداعية لتالميذهم لصاحل املعلمني ذوي االجتاه التقدمي. ) توتلن شلاكر 

 ( 202، ص 0220(، 20جميد)
 
 :1981 دراتة آلن. -2

داعي وتقلدير هدف  الدراتة إ ى فحص أثر برنامج التربية املتحرك على تطوير مهارات التفكري اإلب      
 الذات 

لصاحل اجملموعة التجريبية الل   ائيةفروةًا ذات داللة إحص جأظهرت النتائ ، حيثاإلبداعية عند األافال
 .تبار تورانس واختبار تقدير الذاتأخضع  للرنامج على اخ

 :1983 دراتة كورم  وجوزيف. -3
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عي والتقيليم اللذايت لى التفكلري اإلبلداهدف  الدراتة إ ى معرفة أثر اختبار األتاليب العلمية ع      
الدراتلة أن هذه من أهم النتائج ال  توصل  إليها حيث كان  ،ةتالميذ املرحلة االبتدائي والتحصيل لد 

 .ةة يف الطالةة واملرونة واألصالة مقارنة بأفراد اجملموعة الضابطةاجملوعة التجريبية كان  متفو
 
 :1985 دراتة البانو. -4

فكان من  ،الدراتة إ ى ةياس أثر برنامج تدرييب على تنمية التفكري اإلبداعي عند البالهلنيهذه   هدف       
كما أظهلرت أن مهلارات  ،جناح الرنامج التدرييب يف رحسني اجلانب الشكلي واللفظي لإلبداعنتائجها 

 اجملموعة التجريبية.أفراد الطالةة واملرونة واألصالة ةد رحسن  عند 
 
 :1989 جانايلو هوملز دراتة. -5

 أنإ ى توصلل  حيلث  ،الدراتة إ ى تقييم فعالية برنامج تربوي لتعليم مهارات التفكريهذه هدف        
من خالل الرنلامج  لمهارات ال  مت تعديلهاتقبلهم واكتساهبم وتبنيهم لةد تقدموا يف الدراتة عينة البة 

آفاق تفكريهم  أصبحوا أكثر ميل من ذي ةبل حنو توتيعوأهنم  التربوي املخصص لتعليم مهارات التفكري،
   ليستوعبوا مفاهيم جديدة وخالةة.

 
 (1991) نزويليدراتة ر. -6

كان  النتائج ف ،يف برنامج الطلبة املتميزين واملوهوبني يتقييم اإلنتاج اإلبداع نزويليردراتة أرادت        
، حيث أظهرت نتائج الدراتة أن للتقييم اللذي إلبداعيإجيابية ومشجعة للهلاية التتخدام تقييم اإلنتاج ا

أثره البالغ يف ميل هؤالء التالميذ إ ى إجادة هلذه  ل ما ينتجه تالميذهم جبدية وصرامةيقوم به املعلمون لك
بأن إنتلاجهم  كانوا على علمجعلها متفردة يف كل مرة، خاصة إذا ما حماولة و ،األعمال واإلهتمام بإتقاهنا

الكامل من جانب املعلملني، األملر هتمام االدرجة أمهيته تيلقى ةيمته والعملي مهما كان   الفكري أو
مرمي بن  . )الذي يؤكد على أمهية عملية التقييم الدةي  والصارم يف دفع املتعلمني ألن يكونوا أكثر إبداعًا

 (02، ص 0220حممد عايد األمحدي، 
 :حوصلة لنتائج الدراتات السابقة . -2
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تتمثل أمهية ما أشرنا إليه من دراتات وما بيناه من نتائج كان  ةد توصل  إليها فيما لله عالةلة         
بتربية اإلبداع وتنمية ةدراته، يف أهنا وجه  األنظار بقوة إ ى دور التربية عامة واملدرتة مبناهجها وارةها 

التفكري اإلبداعي اخلالَّق عامة، وتنمية  وعمل معلميها ومضامني مقرراهتا يف تكوين الفرد املبدع، ويف تنمية
 ةدراته خاصة، حيث تشترك غالبية هذه الدراتات فيما يلي:

دعوهتا مجيعا إ ى ضرورة االهتمام بالقدرات اإلبداعية لد  التالميذ، وأهنا من القدرات ال  جتعل الفرد  -
 مميزا بني زمالءه بسماته الشخصية، وبانتاجاته اإلبداعية.

مية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  التالميذ وغريهم ممن هم يف حكمهم من املتعلمني من ذوي إمكانية تن -
األعمار املتقدمة، من خالل توظيف برامج معدة خصيصا هلذه الهلاية، أو من خلالل إدملاج بعل  

 ) كطريقة العصف الذهين، وتوليف األشتات، وحل املشكالت وغريهلا  ...( اإلتتراتيجيات التربوية
ن املناهج الدراتية اليومية، أو من خالل تزويد املعلمني بكل ما ملن شلأنه أن يرفلع درايلتهم ضم

ومعرفتهم باإلبداع وبسبل الكشف عن املبدعني وارق تنمية ةدراهتم، األمر الذي تيسلهل علليهم 
شاااهتم عملية رحفيز كل املتمدرتني لديهم على تنمية ةدراهتم اإلبداعية وعلى توظيفها يف كل مناحي ن

 املدرتية وغري املدرتية.

اللفظي   E.P. Torrance  إليوت بول تورانسجلوء معظم الدراتات العربية والهلربية إ ى تطبي  اختبار  -
أو الشكلي يف عملية الكشف أو رحديد وةياس مستو  ةدرات التفكري اإلبداعي عند العينلات الل  

حه، وخاصة االختبار اللفظي منه، وهلذا مللا اختريت كمجال للدراتة، على الرغم من صعوبة تصحي
يتميز به من صدق متييزي يسمح له بالكشف عن األفراد املبدعني ورحديد مستو  ةدراهتم اإلبداعيلة 

 بشكل دةي .

ميل الدارتني لإلبداع إ ى تطبي  دراتاهتم ضمن املستويات التعليمية والعمرية الدنيا، أي اتلتهداف  -
ة أصلحاب لقناعة غالبي ،االبتدائيمرية الصهلرية واملتمدرتني ضمن التعليم هذه الدراتات للشرائح الع

بأن شرارة اإلبداع تبدأ يف الظهور والنمو يف هذه الفترة بالذات، وبالتايل يكون فيهلا  هذه الدراتات
 إذا ما الة  تأخذ اريقها حنو الظهور والنمو تبدأهؤالء األافال أكثر ميال لتوظيف هذه القدرات ال  

تشكل الفتلرة الذهبيلة يف  تنة ( 02إ ى تنوات  22من فهذه املرحلة بالذات ) ، واالهتمامالتشجيع 
أو بقائهلا يف النمو  هاواتتمرارعند هذه الشرحية من أفراد اجملتمع القدرات اإلبداعية بروز ويو عملية 
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هلذا النطلاق العملري  األمر الذي ةادنا إ ى رحديد أفراد عينة دراتتنا ضمن يف حالة كمون ومخول.
 الدراتي. واملستو 

 
 
 
 
 

 لوالفصل األ
 املنظومة الرتبوية اجلزائرية والتدبري البيداغوجي

 التطلعات امليدانية   –األسس البنائية     –القيم الفلسفية  
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 :هيدمت

رية للمجتمع، يضطلع النظام التربوي يف أي بلد بدور رئيسي يف إرتاء وتثبي  القيم اخللقية واحلضا
وعلى هذا األتاس فان متطلبات التحوالت احلضارية احلديثة جتعل من النظام التربلوي علامال حيويلا 

 وأتاتيا يف تطوير ورحسني اجملتمع.
وةد أكدت وةائع التهليريات ال  شهدهتا اجملتمعات املختلفة عر الزمن أن النظام التربوي والتعليمي 

ميكنه أن يلعلب دورا تنمويلا  ،ومتطلبات العصر ه،جماهبة احتياجات جمتمع يفاملتفتح واملتجدد باتتمرار 
وال مييل حنو رحديث نفسه، توف  ،قوم على نظام تربوي معتٍل وباٍلتيف مقابل اجملتمعات ال   فيه، أتاتيا

ن وعلى هذا األتاس ميك .والفشل يف رحقي  متطلبات وتطلعات أفراده وإمالءات عصره ،يسري حنو الزوال
اعتبار املنظومة التربوية والتعليمية من أهم املؤتسات اجملتمعية ال  تشت  أهدافها من األهلداف العاملة 

كنظام تعليمي ثانيا، حيث ال خيفى على أحد أنَّ املنظومة التربوية تسعى العامة ومن أهدافها  ،الأوللمجتمع 
لى مواجهة تهلريات املستقبل، وإعداده لالخنراط بناء شخصية الفرد القادرة ع إ ىمن خالل بنائها وعملياهتا 

 فيه بصورة تلسة، وتلبية احتياجات توق العمل من اليد العاملة املؤهلة واملفيدة لعامل الشهلل.
هذه املنظوملة  أومن خالل بنية هذا النظام تتحد واملسؤوليات والصالحيات  األفرادالعالةات بني ف

وحدة من وحدات النظام التعليمي الل   أورتة على اعتبارها مؤتسة املد إ ىالتربوية، لذل  ميكن النظر 
اإلةرار بأن لكلل  إ ىتتو ى مسؤولية جتسيد األهداف العامة واإلجرائية للنظام التربوي، األمر الذي يقودنا 

عنصر من عناصر النظام دور ووظيفة حمددة تكون متناتقة ومتكاملة مع باةي األدوار والوظائف األخر  
 شكلة لنفس النظام.امل

مكونات هذا النظام وجب التعريج على مصطلح النظام واملنظومة بشليء ملن  إ ىوةبل التطرق 
 الشرح والتفصيل.

 مفهوم النظام:. -1
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أن مصطلح النظام هو كل مكون من أجزاء، أي أن النظلام  إ ى Oxfordكسفورد  أويشري ةاموس 
ذل  الذي يصنف العمليلات الل   ويقصد بالتعريف اجليد، ،جيدا هو جمموعة من العناصر املعرفة تعريفًا

 (572، ص 0202)معجم أكسفورد،  رحدد العالةات بني العناصر بطريقة صادةة.
 كون النظام هو جمموعة  إ ىاالعتقاد إضافة  إ ىإن إدراك مفهوم النظام على هذا النحو ةد يدفعنا 

ام لن خيلو من وجود عالةات ديناميكية بني هذه العناصلر ن نفس هذا النظإالعناصر املكونة هلذا البناء، ف
من خالل القدرة ال  متلكها يف ذاهتا أن تلؤثر  هاملشكلة هلذا البناء، أي أنه بإمكان هذه العناصر املشكلة ل
نفس هذا آخر من العناصر ال  يتكون منها  أويف أداء النظام ككل، بل وميكنها أن تؤثر على أداء عنصر 

 (02 ص ،0225، رداح اخلطيب، )امحد اخلطيب النظام.
السلطة واالنضباط، واملمارتة السللوكية،  إ ىيشري  أووهناك من يذهب التتعمال مصطلح النظام ليدلل 

قوم بذل  نكون ةد ةمنا بعمليلة تعلليم نتفعيل النظام هو العمل على ترتيخه يف النفوس، وعندما  وإنَّ
 (00 ص، 0222، بلقاتم تالانية ،علي بوعناةةوإرشاد عن اري  ممارتة النظام. )

وعلى هذا األتاس فإن مفهوم النظام من خالل هذا التوجه يلخص يف مجلة من القواعد املسلم هبلا  
حبيث يصبح من الواجب العمل هبا، وخمالفتهلا هلو  ،ال  تفرض عليهم فرضا أو، األفرادبني جمموعة من 
 .        ككل ومن ورائها هدم للنظام ،األفرادمن وكينونة هذه اجملموعة  ،هدم التتقرار

اجملموعة من األفراد ال  هذه األمر الذي جيعلنا ييل إ ى االعتقاد بوجود العديد من النظم بني نفس 
 ل .لذتتكامل فيما بينها أو ةد تتناة  حبسب مرجعيات هؤالء األفراد ومد  تقبلهم هلذا النظام أو ةد 

 إ ىعامة فيميلون من خالل توجهات املدرتة الوظيفيلة يف دراتلة اجملتملع  أمَّا علماء االجتماع 
باللهلة والدين والتربية االجتماعية  األفرادالذي يزود  ،االعتقاد بأن اجملتمع هو النظام )النظام االجتماعي (

د تدامههم، الداخلية واخلارجية ال  ةوالتحديات وحيميهم من األخطار  ....والعادات واألهداف املشتركة
 (00 ص، 0222، بلقاتم تالانية ،علي بوعناةةكما ميدهم بأتباب العيش والنمو، والرفاهية، والسعادة. )

 أوأن النظام هو كافة األتلاليب  إ ىأشار يف كتابه علم اجتماع التنظيم ةد مثال  حممد علي فمحمد
يث يتألف هذا النظام من عنصرين اثنني الطرق ال  من شأهنا أن جتعل السلوك اإلنساين منظما اجتماعيا، ح

 مها:
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وهي متثل هياكل ووحدات اجتماعيلة  ،أو جتمع اجتماعي ما ،بناء العالةات االجتماعية يف مجاعة -
 تقام لتدعيم النظام االجتماعي.

 و القواعد و املعايري االجتماعية ،املعتقدات السائدة ضمن هذه اجلماعة، وهي متثل ضوابط السلوك -
 رحفظ النظام االجتماعي من االحنراف و التخلخل.ال  

 تنظليم لكلل، يتصلف أوويف توجه أكثر بسااة يف رحديد مفهوم النظام يؤكد على أنه تركيلب 
  باالنتظام
وعالةتها بالكلل نفسله )أي  ،ويكشف بوضوح العالةات املتبادلة بني األجزاء بعضها ببع  واالتساق،

 بالنظام نفسه(. 
نظام وبشكل عام وحبسب هذا التوجه هو جمموعة من األجزاء ال  تعمل مع بعضلها وبالتايل فإن ال

تحدث عن النظام عامة )أي نظام( جيب أن نبطريقة متناتقة لتحقي  جمموعة من األهداف، غري أنه وعندما 
غياب واحدة االعتبارات التالية، وال  ال ميكن أن يأخذ النظام صفته كنظام يف ظل من ميثل يف أذهاننا مجلة 

 و هي: ،منها
 األهداف العامة هلذا النظام ووضوحها. -
 بيئة النظام والعوائ  املاثلة هبا. -
 موارد النظام املالية والبشرية. -
 عناصر ونشااات ومعايري األداء اخلاصة هبذا النظام. -

 (02 ص ،0225، رداح اخلطيب، )امحد اخلطيب.  إدارة النظام و أتاليب عملها  -
على أنله  Ackoff آكوفحني يذهب آخرون للتأكيد على أن النظام أعم و أمشل، حيث حيدده يف 

 .واملادية امللموتة والنظم الواةعية املدركة ،النظم املفاهيميةعلى يشتمل  جمموعة من العالةات املتبادلة،
د معينة، هذه األبعاد نظرية جمردة، حيث أن لكل نظام حدود وأبعا أو ،فالنظم إما أن تكون واةعية ملموتة

 ،0220البلوهي،  فلاروق شلوةيواحلدود تتحدد وتعني يف ضوء اختيارنا للنظام ويف ضوء هدفنا منه. )
 (  22ص

املتفاعلة فيما بينهلا يف وحاصل اإلجراءات املستقلة يف نشاااهتا  إ ىن مصطلح النظام يشري إوعليه ف
 (00 ص، 0220، (20ربية الوانية )وزارة الت) .تلفًالتحقي  أهداف مرتومة  ،نفس الوة 
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ومن خالل ما تقدم من تعاريف ملفهوم النظام على الرغم من تشابه بعضها البع  من حيث ما تشري إليله، 
أمشل وأعم من مفهوم املنظملة والتنظليم  نحىنه ميكن القول والتأكيد على أن مصطلح النظام يأخذ مإف

من حيث التوظيف العلملي  أو ،ء من ناحية الداللة اللهلويةتوا ،واملنظومة، وهي املصطلحات القريبة منه
  .هلا

فهذه املفاهيم مبدلوالهتا وخاصة منها مصطلح املنظومة والذي توف نتعرض له بشيء من التفصليل 
التربوية عللى  على الرغم من أنه يتم يف أغلب الكتابات ،فيما يأيت، تشكل إحد  األجزاء املكونة للنظام

 أواملعىن، فيقال مثاًل النظام التربوي  أوني ) النظام واملنظومة ( للداللة على نفس الشيء اتتعمال املصطلح
املنظومة التربوية على أهنما نفس الشيء، لكن يف احلقيقة  يبقى مفهوم النظام أمشل وأعم ملن مصلطلح 

ميدان معني، بصفة  يف أوومفهوم املنظومة، هذا األخري الذي يتسم بنوع من اخلصوصية واالحنصار يف جهة 
ال توضلع  أوأكثر دةة وأكثر مياًل ألن يكون عمليًا وليس فقط جمرد تصورات وتوجهات عامة ال توجد 

أمامها آليات التنفيذ والتطبي ، لتجسيدها واةعًا ملموتا يف حياة الناس، وهلذا ميكننا أن نقول أن دولة ملا 
ما تصبو إليله يف  إ ىالذي تتبعه دولة من الدول يف إشارة  نظامًا تربويًا وهو النظام أومتتل  نظامًا صحيًا 

الناحيتني ) الصحة والتربية ( لكن منظومة الصحو ومنظومة التربية اللتني تطبقهما هذه الدولة تكلون أدىن 
جه التطبي  هللذا أوالتربوي، فاملنظومة تأخذ يف هذه احلال  أومن تطلعات وأهداف وآفاق النظام الصحي 

 . ذاك على أرض الواةع  أوالنظام 
تواء كان  ةيمية  -التأكيد على أن النظام كمفهوم هو جمموع العناصر واملركبات  ولذل  يتوجب

وعليله يسلتعمل  ،املترابطة فيما بينها واملتفاعلة واهلادفة حنو رحقي  الهلايات املنشودة –بشرية  أومادية  أو
 أومنظمة تواء كانل  فلسلفية النزعلة،  أول منظومة مفهوم النظام لتوضيح االختيارات ال  تتبناها ك

رحديد وبنلاء الهلايلات تسيري ومذهبية التوجه، ةصد رحديد مستويات التنظيم والتسيري والتنفيذ من أجل 
 .وإن على املد  البعيلد ،واملتوتط ،إن على املد  القريب ،واملرامي املنشودة، واألهداف املؤمل رحقيقها

 ( 22 ص، 0220، (22ية)وزارة التربية الوان)
 

   :مفهوم املنظومة. -2
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تظهلر فيله  ،Systémiqueهي تنظيم لكل معني على حنو منظلومي  أوهي بناء،   Systemاملنظومة
واملتعلقة مبجال معني، وبينها وبلني  ،بوضوح العالةات املتبادلة بني بع  مكوناهتا والبع  اآلخر من ناحية

على رحقي  أهداف  ه هذه املكونات من ناحية أخر ، حبيث تعمل معًاتتوحد في أوالكل الذي تتكامل معه 
. ) جملدي عزيلز تهلريت باةي املكونات تبعا للذل  بعضها أوإذا ما تهلري أحد هذه املكونات ، وحمدودة
 ( 0ص  ،0220إبراهيم، 

يلؤدي نس   أويتكون منها يط  ،بني عناصر متفاعلة وهي جمموعة من العالةات املتداخلة ال  تربط
 ( 0 ص ،0222 بشري معمرية، ) .وظيفة معينة

مؤتسة ما، ةلد تكلون  أوإن القراءة البسيطة هلذا التعريف تدفعنا للقول بأن املنظومة هي جهاز 
تربوية تؤدي خدمة معلومة ضمن إاار حملدد  أو ،صحية أو ،اجتماعية أو ،اةتصادية أو ،تياتية أوإدارية 
، وتتالءم فيه شريعية، تساهم يف ازدهار اجملتمع، وتساير متطلبات التنميةموجهة بسياتة وةوانني ت بوظيفة،
مراعيلة يف ذلل   ،إعادة توجيه أوالدائمة، وةابلة يف نفس الوة  ألي تعديل  تهركيحبدافعة  ،مع غاياته

 حركية اجملتمع الذي تعمل ضمنه وألجله.
 ن وَِّكلمن أشياء ذات عالةلات ُت ن مفهوم املنظومة يتجسد يف فئة من الناس، وترتيباتإوبذل  ف

غري أنله  ،ذل  جيب أن تكون املنظومة هادفة إ ىواحدة، وعضوا متكامال متناغما فيما بينه، إضافة  ًةَدْحِو
ومن املمكن أن تكون هادفة وتالبة، حسب رؤيتنا للهدف يف حلد  من املمكن أن تكون هادفة و موجبة،

 ذاته.
ن كان بقاؤها واتتمرارها رهنا بأن تكلون إن حلسن أدائها، واملراجعة كضماوأن تقبل التصحيح و

وزارة التربيلة ) .خمرجات رحتاجها نفس البيئة إ ىةادرة على رحويل مدخالهتا من البيئة ال  هي جزء منها 
 (222ص  ،0220واملعارف املصرية، 

فيملا بينهلا  وتعرف كذل  املنظومة بكوهنا جمموعة متشابكة من العناصر ال  تتبلادل وتتفاعلل
بع  باملترابطة بعضها  ،األجزاء املتداخلة أوجهازا يتكون من جمموعة من األجهزة  أووحدة تشكل  حبيث

تلالمة ن حدث تهليري يف جزء منها حدث بالضرورة تهليري يف بقية األجزاء.)إبعالةة تأثري وتأثر مستمرة، ف
 ( 00 ص ،0222حسني،  يمظعبد الع
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فإن هلذا والتأثر، وعة متشابكة من العناصر ال  تتبادل فيما بينها التأثري وااملا أن املنظومة هي جمم
يقودنا للتأكيد على أن هذا التفاعل احلاصل بني عناصر املنظومة يكون يف تبيل رحقيل  اهللدف اللذي 

 ذاك الذي تعمل املنظومة يف حد ذاهتا على رحقيقه والوصول إليه. أو، وجدت من أجله
 إ ىا هدف حمدد تلفا، تستمد وجودها منه، األمر الذي يدفعنا ملن جديلد فكل منظومة ككيان هل

 .ملصطلح املنظومة البحث عن تعريف أكثر مصداةية وداللة
يفلرض  ،مصطلح املنظومة يراعي يف جوهر بناءه ويف توجيهاته ابيعة وخصائص املنظومة ككيلان

لتعارف ال  أخذت هبذا التوجه هذا اللذي وجوده بني خمتلف األنظمة األخر  نتيجة ألمهية بينها، ومن ا
ابقا لتخطليط  على أن املنظومة هي جمموعة من املركبات واألجزاء ال  تعتمد يف عملها على بعضها صُّيُن

 ( 0ص  ،0220) جمدي عزيز إبراهيم،  .أهداف حمددة بعينها إ ىحمدد يساعدها )املنظومة( للوصول 
تصلميم  أوالتأكيد على أن كل منظومة جيب أن تأخذ الابع  وتأتيسا على ما مت ذكره فانه ميكننا

والوتائل املوجهة الجناز األعمال املوكلة  ،والطرق ،واألدوات ،والعتاد ،ال  تضم اآلالت ،الوحدة الفنية
ااملا أهنا تضم مجاعات من النلاس  ،التأكيد على أهنا وحدة اجتماعية ،أخر  ، ومن جهةمن جهةهذا  ،هبا

 ،وخطلط وةلوانني ،واألدوات وف  تنظيم ،ويستهللون تل  اآلالت ،والوتائل ،ه الطرقهذ يستخدمون
وزارة التربيلة ) .تكون معلوملة بالضلرورة بالنسلبة هللم ،وتشريعات رحدد كيفية تنفيذهم ألعماهلم

 (02 ص ،0220، (20)الوانية
ة نلس ومقاريسمح هللا بقيلا ،دون أن ننسى أن أي منظومة البد من أن رحوز أتلوب ةياس كمي

خمرجاهتا مبا جيب أن تكون عليه، ومبا جيب أن رحققه، وةادرة يف نفس الوة  على رحويل هلذه املعلوملات 
وتعديل أهدافها وابيعلة  ،وتهليريات يف أتلوب تعاملها مع مدخالهتا ،ةرارات إ ىاملسجلة حول خمرجاهتا 

 خمرجاهتا باتتمرار.
ال  مرت معنا حول مفهوم املنظوملة ميكننلا أن وكخالصة لكل ما تب  ذكره ولكل التعريفات 

 ،ِبتََّربارتياح أن املنظومة مهما كان  ابيعتها واهلدف من وجودها فإهنا تتجسد يف ذل  التعقيد امل  َلِجَسُن
   .مرتدة أوراجعة  هلذيةوله ةياتات، وت ،خمرجات، وبني عناصره عالةاتباملقابل وله  ،الذي له مدخالت

، ، وليس مبسطا بسااة متناهيلةبعيد كل البعد عن الفوضى ،د، ولكنه تعقيد مرتبتعقي املنظومة إن
خطة لتلوفري على هداف، ولألرحديد وعلى  ،كدليل للعمل ،خطة للتنفيذتكم على نه البد أن رحإومن   ف
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ملتابعة، دريبا مستمرا، ونظاما للتقييم وات طلبيت. األمر الذي رحديد تفصيلي لكل مستلزماهتاعلى املوارد، و
 نه أهم العناصر من وجهة نظرنا،أ، مع على أمهيته ضمنهاغلب املنظومات لختف أتهلفله هذا األخري الذي 

 ،عن اري  القيلاس الكملي ها والتحق  من ذل  فعليًا، وهذارحقي  أهدافاملنظومة بوجده  ضمنتحيث 
طوة يف عمل املنظومة، فكملا ال فعن اري  التقييم واملتابعة ميكننا تصحيح أي خ .يس الوصفي الكيفيلو

ة املخرجلات نحد مثة ارق متعددة لتقييم أداء املنظومة، منها على تبيل املثال ال احلصر مقارأخيفى على 
ة املدخالت بأداء املنظومة ةصد رحديد وةياس فاعليتها يف رحقي  األهداف املنوالة نباملدخالت، ومنها مقار

يف لقياس مد  تلأثري البيئلة احمليطلة  ،ومد  إتهامها فيها ،ية احمليطةهبا، ومنها دراتة النواتج مع التنم
وزارة ) ومنها دراتة مكونات املنظومة نفسها لقياس خصائصها وةدراهتا الكامنة واملسلتخدمة. املنظومة،

 (.222ص ،0220التربية واملعارف املصرية، 
علينا أن نشلري بشليء ملن  ولتوضيح رؤيتنا بشكل أكثر جالء حول مفهوم املنظومة نر  لزاما

وهذا  ،ا خمتلفة عن غريها من باةي النظموجتعله ،هذه األخرية ال  تكسبها مالحمها ،خصائصها إ ىالتفصيل 
 ال لشليء إالَّ ،ما يرر اإلاالة يف عرض جمموعة التعارف اخلاصة باملنظومة املتباينة الداللة بع  الشليء

ألهنا يف رأينا جوهرها، فملن  ورحديد خصائص مفهوم املنظومة، ن ذل  تيساعدنا يف اتتخراجأالعتقادنا ب
 فهم واتتحكم يف فهم هذه اخلصائص تهل عليه أن يفهم حقيقة مصطلح املنظومة.

 خصائص املنظومة:    
 * لكل منظومة تنظيم )تصميم وبناء وتوزيع لألدوار واملسؤوليات (.

 اهتا .* تعمل كل منظومة من خالل التفاعل احلاصل بني مكون
فيملا بلني بعضلها  ،* تسمح كل منظومة بتطبي  مبدأ االعتمادية بني األجزاء واملكونات املشكلة هلا

ظلم نكل منظومة لن إويف نفس الوة  ف ،صهلر منهاأالبع ، فكل منظومة رحتوي بداخلها على نظم 
 كر منها.أفوةية 

 .ماهتا الفرعية معًامنظو أو* تعمل كل منظومة على ضمان رحق  تكامل مجيع مكوناهتا 
هلا أهلداف حملددة  ،* لكل منظومة هدف رئيسي تعمل للوصول إليه، فهي منظومات أو نظم غرضيه

 ص ،0225، اح اخلطيلبردَّ، محد اخلطيبأ.  )على الدوام وأخر  متجددة تسعى لتحقيقها ،مسبقا
22) 
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الفرعية ذه املنظومة والنظم ببع ، كما ترتبط ه الكل منظومة تركيبا هرميا يربط عناصرها بعضه إن* 
 النظم األخر . أومدخالت لنفس املنظومة  إ ى، وتتحول خمرجاهتا التحتية بالبيئة احمليطة

* إن لكل منظومة خصائص تتميز هبا جتعلها ختتلف عن غريها، ألهنا عبارة عن جمموعة من التهلريات ال  
 وبينها عالةات متكاملة ومتفاعلة.  ،هلا هدف
الوصف الدةي  ألداء املنظوملة  نَّأوتتفاعل معها، و ،ورحددها ،نظومة بيئتها ال  تؤثر فيها* إن لكل م

ن ، ألاومعرفة مميزات كل عنصر على حلد ،عناصرهاخمتلف يقتضي معرفة العالةات والتفاعالت بني 
والتحكم فيها  ،اوالعوامل البيئية ال  تتأثر هبا املنظومة، وال  ينبهلي ضبطه ،كثري من املتهلرياتالهناك 

 (00 ، ص0220(، 20وزارة التربية الوانية )كلما كان ذل  ممكنا. )
تعرف حدود املنظومة بأهنا اخلط الذي يكلون حيث * لكل منظومة حدود متيزها عن البيئة احمليطة هبا، 

ت دائرة مهللقة حول عناصر املنظومة ال  رحدث بينها العمليات والتهليريات ال  تطرأ عللى امللدخال
 وما خبارجها. ،لتصبح خمرجات، وبالتايل رحدد هذه احلدود ما بداخل املنظومة

 ،فيها متابعة رحقي  وتنفيذ أهداف وأداء العملياتيتم ، وهي العملية ال  Feed-Back* التهلذية الراجعة 
خطلط النتلائج امل إ ىالوصول دائملا  مبا يتيح ،وتوفري التنات  والتناغم مع كافة مكونات املنظومة

وال  ملن خالهللا  ،ري  التهلذية الراجعةن اال عوهذا ما ال يتم إ ،وجتنب أخطاء التنفيذ ،لتحقيقها
 ،معرفة أخطائهلابالتايل من يسمح هلا األمر الذي  ،رحصل املنظومة على املعلومات الكافية عن أدائها

بلذل  تسلتطيع ف ،يهافترض أن تظل علال  ُي ،وتصحيح احنرافاهتا، وبذل  تستعيد حاالت الثبات
 ونتائجها يف املستقبل. ،تطوير أنشطتها

 
 مفهوم املنظومة التربوية: . -3

كما عرفه ةاموس علم االجتملاع هلو   Système Educativeالنظام التربوي  أواملنظومة التربوية 
جيل،  إ ىجيل  ال  تعمل على نقل املعرفة من ،ذل  النظام الذي يشتمل على األدوار واملعايري االجتماعية

نه ينطوي على مهارات وةيم أتاتية الزمة التتمرار اجملتمع. أوأياط السلوك، كما  ،واملعرفة تتضمن القيم
 (00ص ،0225، اح اخلطيبردَّ، محد اخلطيبأ)
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 ،واألخالةي ،فاملنظومة التربوية انطالةا من هذا التوجه تعمل على ضمان التنشئة والتدريب الفكري
تلواء  ،والسلوك السوي ،عن اري  التلقني املنظم للمعارف ،واألخالةية للناشئة ،العقليةوتطوير القو  

 .يف أي مؤتسات تعليمية أخر  أوباملدارس 
 التعليميلةهو املنظوملة  ،مبصطلح آخر Système Educative وةد اتتدل على املنظومة التربوية

Système didactique كونات املرتبطة بعضها ببع  واملتعلقة بالعملية والذي يقصد به تل  اجملموعة من امل
جمدي عزيز إبلراهيم، ) .واملصممة لتحقي  أهداف معينة متف  عليها حلل مشاكل تعليمية معينة ،التعليمية
  (7 ص ،0220

ري شلالشاتع بني الداللة واملعاين ال  ي ن ْوإن املتمعن ملا جاء به هذا التعريف ميكنه الوةوف على البَّ
ل ضمن حدود وايز أوكال التعريفني، حيث أن التعريف األخري ةد اشترط على فعل التربية أن يكون  إليها

مؤتسات أنشئ  لهلرض التعليم فقط، وال لشيء غريه، بينما التعريف الساب  يعطي املنظوملة التربويلة 
 إ ىزهلا والتج ،امل املدرتةاملعلومات املرتبطة بع ز جمرد تقلنيواتتج ،األحقية يف تنشئة األافال تنشئة شاملة

 واألخالةية والسلوكية للناشئة يف أي مكان ةد يطاله تأثريها. ،املسامهة يف تنمية القو  العقلية
 ،ملن الناحيلة النفسلية فاملنظومة التربوية هدفها تربية وتعليم التالميذ، وإعدادهم إعدادا متوازنًا

 تنشط ضمنها هذه املنظومة. أو ،ل  تتواجد فيهايف االنفتاح على البيئة ا ،والعلمية ،واجلسمانية
وتطويرها بأي بلد  ،وتنفيذ إجراءاهتا ،وإدارهتا ،فهي اجلهاز املسؤول عن السياتة التعليمية وتنظيمها

من البلدان، حىت يتمكن من إشباع احلاجات التعليمية املطلوبة للمجتمع، والتكيف مع املستجدات الل  
 عية والثقافية.تفرضها التهلريات االجتما

املفهلوم  -شرنا إليه تلابقا أاملنظومة التربوية أو النظام التربوي كما حيلو للبع  تسميته مثل ما 
 ،يتكون من العناصر واملكونات والعالةات ال  تستمد مكوناهتا من النظم السوتيوثقافية -للنظام العلمي 

وأدوار املدرتة ونظام تلريها، ومبلادئ تكلون  ،واالةتصادية وغريها لبلورة غايات التربية ،والسياتية
 ( . 7ص ،0220(، 20وزارة التربية الوانية )األفراد الوافدين إليها. )

وخاصلة  ،فهي تل  املكونات األتاتية واملتفاعلة وفقا للمرجعية املبينة يف خمتلف دتاتري اجلزائلر
ةتصادية للجزائلر يف ظلل التعبئلة ، وللتوجيهات السياتية واالجتماعية واال0222منها دتتور نوفمر 
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ال  هتلدف إ ى تكلوين ووةيمه  ،وأصالته ،واحملافظة على هوية الشعب اجلزائري ،واالنفتاح االةتصادي
 (00ص  ،0220(، 20وزارة التربية الوانية )واملتفتح على عصره. ) ،الفرد اجلزائري املتشبع واملعتز بثقافته

 إْذ ،و حمور عملهلا ،باةي النظم األخر  املوجودة يف اجملتمع فالنظام التربوي يف اجلزائر هو أتاس
واملادية ال   ،يتكفل ببناء أهم رأمسال األمة، وهو اإلنسان، وهلذا فهو يأخذ اابع اهلياكل والوتائل البشرية

ملن بأهدافها بدءا  -املناهج واملعلمني، وتتمثل يف املدرتة، ، حيث أوكل إليها اجملتمع مهمة تربية النشء
وتكوين التقومي وتدابري  -ليتا التعليم والتعلم مع -واحملتويات والتنظيم  -الهلايات إ ى األهداف اإلجرائية 

 (.00 ص ،0220(، 20وزارة التربية الوانية )) والوتائل املختلفة املرصودة للعملية التربوية. ،املعلمني
تكتسي أمهية بالهلة يف خمتللف التربوية ة أن املنظوم إ ىوةد أشار املشرع اجلزائري يف مرحلة تابقة 

حدد الدوللة أهدافله بل هي عمادها، حيث نعتها بأهنا هي النظام التعليمي الذي ُت ،أاوار التنمية الوانية
 ،جل بلوغ أعلى مستو  ملن التطلور يف اجمللال االةتصلاديأا من ذومبادئه حسب إيديولوجياهتا، وه

املرآة العاكسة ألي جمتمع ةابل للتطور، فهي ال  تقلود عمليلة  والتربوي، وهي ،والثقايف ،واالجتماعي
 ر الكامل لطاةات الشعب السائر على اري  التقدم.يالتحر

ارائقه، وهو ، ودميقرااي، وثوري يف اجتاهاته، عصري وعلمي يف مضامينه ،ليفهي جهاز واين أص
تعلملني العايل، وله مكوناته املتمثلة يف املغاية مرحلة التعليم  إ ىالتعليم من التعليم القاعدي  راحليضم م

 ( 02ص ، 0252 ،(00) وزارة التربية الوانية) .املناهجاملعلمني وو
 ،وين رحتها يف حركة رحرريلةضن اجلزائر تعتقد يف املنظومة التربوية القدرة على جتييش املنإوبذل  ف

تواء ملن حيلث  ،ا ضمن اابع عصريجل جتسيد إيديولوجياهتأمن  ،واملعرفة ،ةوامها التفتح على العلم
واإلجراءات ال  تتبعها دولة ملا يف تنظليم  ،والتنظيمات فهي تأخذ اابع القواعد .أو الطرائ  ،املضامني

 ،نعكاس حقيقي للفلسفة الفكريلة واالجتماعيلةافهي  ،وتسيري شؤون التربية والتعليم من مجيع اجلوانب
   .أم ال ،عنها معلنًا أو ،هبا   هذه الفلسفة مصرحًابهل  النظر عما إذا كان ،والسياتية للبلد

 ،والسياتلية ،واحلضلارية ،العواملل الثقافيلة -هي يف ذل  تتأثر بالعوامل الرئيسية التاليلة ف
 (.52 ص د ت، شال جرجس،يوالطبيعية. )جرجس م ،واإليديولوجية

 ،البنائي الواصف للنظلام املستوي :النظام التربوي من مستويني أتاتيني مها أووتتشكل املنظومة 
 واملستو  الوظيفي الواصف للعمليات.
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 مستويات النظام التربوي:. -4

وهو عبارة عن كليات من العناصر املتفاعلة تشكل عنصرا من عناصلر النظلام،  املستو  البنائي: -0
رية والقصل ،متكن من رحقي  الهلايات البعيلدة امللد  ،وتتفاعل فيما بينها ألجل أداء وظائف معينة

 من وجود النظام ذاته.  ،املد 
   :وميكن التمييز يف هذا الصدد بني بنيات خمتلفة

 بنيات تياتية: تشمل وظيفة اختاذ ةرارات السياتة التعليمية. 1-1
 : تدير شؤون النظام وتسيريه.إداريةبنيات  1-2
 تقومها. أوتنفذها  أوبنيات بيداغوجية: ختطط للرامج والطرق والوتائل  1-3
 ن وتطور هذا النظام.وُّ: وهي تشكل تاريخ تَكبنيات التكوين 1-4
 بنيات نظرية: وهي الواصفة واحملددة ملكونات النظام التربوي وعناصره. 1-5

 
ميكن توزيعهلا عللى  وال  ،شهللها النظاميشكل مستو  الوظائف ال  يوهو  : املستو  الوظيفي -0

 هي:التالية و جمموعة املستويات
 املستو  ختطيط الهلايات ورحدد االختيارات.املستو  السياتي: ويشمل هذا  -2-0
 ، مها:املستو  اإلداري: ويشتمل على اجتاهني -0-0
 القرارات التنظيمية. وإصدارل: يضمن تسيري النظام وتدبري املوارد واخلدمات، والجتاه األا  
بيلة الوانيلة وزارة التر)اري التربوي والتدريس. أاالجتاه الثاين: يضمن تدبري عمليات التكوين والت  
     (2 ص ، 0222(، 20)

 
 

                                    
 
 

 املخرجات املداخالت

 التربية كنظام
 

 الفلسفة االجتماعية واالقتصادية.-
 ..الفلسفة الرتبوية-
 ..السياسة الرتبوية-
 .اإلسرتاتيجية الرتبوية. -

 .اإلدارة الرتبوية.-
 .اإلشراف والتوجيه -

 الرتبوي.   
 .النشاطات الرتبوية.-

 .سلوك وأداء ومهارات.-
 .قيم واجتاهات.-
 .مهنة أو وظيفة.-
 . مواطنة.-

 العمليات
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 التربية كنظاميوضح تريورة عمل  ( 20 رةم: ) شكل
 ( 05، ص 0225) أمحد اخلطيب، رداح اخلطيب، 

 
 
 
 التربوي: امنظلا حلركيةاألتاتية املشكلة العناصر . -5

أو فيلذها تنتواء من حيث املسؤول عن السياتة التعليمية يف أي بلد، ميثل النظام التربوي اجلهاز 
 ،حىت يتمكن من إشباع احلاجات التعليمية املطلوبة للمجتملعوهذا تطويرها، أو  ،إجراءاهتا طبي إدارهتا وت

 .املتالحقة والعلمية ،والثقافية ،والتكيف مع املستجدات ال  تفرضها التهلريات االجتماعية
كلل ، حبيلث أن وخمرجلات ،وعمليات ،الهلالب األعم من مدخالت يف يتكون تربويفالنظام ال

منظومة تربوية تتكون من جمموعة من املدخالت ال  تتفاعل مع بعضها وف  ةواعد وإجراءات حمددة لتنتج 
 (00، ص 0225أمحد اخلطيب، رداح اخلطيب، )للمجتمع نواتج حمددة يطل  عليها اتم املخرجات 
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لضمان النظام التربوي مسألة يف غاية األمهية  أوالةة بني هذه العناصر املكونة للمنظومة إحكام العف 
   القريبة والبعيدة. ورحقي  أهدافها هاجناح

باعتبارها نظاما تربويا يتكون من جمموعة من املدخالت الل    - أي مؤتسة -فاملؤتسة التربوية 
رحديلدها  جمموعة من األهداف ال  متَّ أوهدف رحقي  ا بقصد يقدمها هلا اجملتمع لتتفاعل داخلها فيما بينه

النواتج الل  أو ذل  جمموعة من املخرجات  إ ى نان أشرأينتج عند هذا التفاعل كما تب  و تلفا، حيث
 اجملتمع. ه ف ْليفترض فيها أن تكون تعبريا صادةا عن األهداف ال  حددها النظام التربوي ومن َخ

 ،واملعلملني ،كل مؤتسة تربوية مجلة من املدخالت ممثلة يف كل من التالميلذ فاجملتمع يعرض على
وبع  السياتات والتوجهات لتقلوم هلذه  ،واملالية ،املوارد املاديةو ،املعلومات، ووالفنيني ،واإلداريني

النظلام بع  هذه املدخالت ةد تتهلري خصائصها رح  تأثري عوامل مرتبطة مباشرة ب أن الَّإ، املؤتسة بعملها
 خمرجات وف  ما خطط  له. إ ىتعوق عملية رحويلها  و ةيودًا التربوي فتفرض عليها حدودًا

لتفعيلل مؤتسلات  ،ويف املقابل يوفر النظام التربوي للمجتمع خمرجات على هيئة أفراد مؤهلني
   (22، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني) عود بالنفع على اجلميع .تو ،اجملتمع بشكل مفيد

، نشاطال إ ىوتدفعه  ،كل عوامل التأثري ال  تستثري حركة النظام أهنا: وتعرف على inputsملدخالت ا -1
ن يدخل النظام التعليملي ليجلري أ وتضم كل ما من شأنه، مستو  آخر إ ىوتنتقل به من مستو  معني 
و إجراءات واضحة، فهلذه أهنا ةد تكون حمددة وف  ةواعد  إ ىحملنا أكنا ةد   عليه عملياته وتفاعالته وال

، درجلة جودهتلاورحدد الهلاية من وجودها، و ،املدخالت هي من مينح املنظومة التربوية مقوماهتا األتاتية
 (02، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني)  وهي من حيدد مد  جناح أو فشل املنظومة التربوية.

ي متتاز بكوهنا مدركة يف جزئيات وغلري أن مدخالت النظام التربو إ ىوجتدر اإلشارة يف هذا املقام 
وغلري  ،وأهنا ةد تكون مباشرة ومرئية وحمسوبة )مكممة( يف العديد من املرات مدركة يف جزئيات أخر ،

ذل  يف العديد من املرات األخر ، فالتلميذ كمدخل من مدخالت النظام التربوي على تبيل املثال يكون 
غلري  لكن اخللفية الثقافية ألترة هذا التلميذ تشكل ملدخاًل ،همللمعلمني وغريللمدرتة ومدركا مرئيا و

وغري مرئي وغري حمسوب بالنسبة للمدرتة وللمعلمني، كما أن األموال الل  ترصلدها الدوللة  درٍكُم
لإلنفاق على التعليم تعتر مدخال مباشرا ومدركا وحمسوبا، لكن ما ينفقه اآلباء على أبنائهم أثناء تعلمهلم 

أن املناهج  إ ىغري معلوم بالنسبة للنظام التربوي، إضافة غري مدرك غري مباشر وغري حمسوب وخال يعتر مد
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املقررة بأهدافها وتوجهاهتا هي مدخالت مرئية ومباشرة، لكن احمليط الثقايف وما يفرضه من ةيم واجتاهلات 
اار توجهات النظام التربوي على املدرتني الذين يقومون على تقدمي هذه املناهج وشرحها للتالميذ ضمن إ

عملية التفاعل ال  تطال املدخالت وبالتايل هلا لكن هلا تأثريها يف  ،وغري مدركة هي مدخالت غري مباشرة،
 (  22، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني ( يف عمل النظام التربوي ككل.ونوعية املخرجات تأثريها يف 

وهي  ،مكانتها وتأثريها ضمن اجملتمعهلا نظم ال  ملة من اللنظام التربوي يتأثر جبن اإوعلى العموم ف
والنظلام التعليملي  ،يةفراهلوالدمي ،والسياتية ،واالةتصادية ،املنظومة الثقافيةال احلصر على تبيل الذكر 

 مثل: ،مجلة من العوامل اخلارجية ال  يصعب التحكم فيها إ ىنفسه، إضافة 
 واألترية. ،اديةواالةتص ،ظروف التالميذ االجتماعية -
 تفرغ التالميذ للدراتة. -
 ني) التالميذ واألتلاتذة واإلداريل .ي النظام التربويِبِسَتْناحلالة الصحية اجلسدية والنفسية لكل ُم -

  (نيوالفني
 (07ص ،0225أمحد اخلطيب، . )املشكالت العامة ال  تؤثر يف أداء التالميذ -

ت النظام التربوي التنويه بأنه هناك العديد ملن ويبقى فقط ةبل التطرق بشيء من التفصيل ملدخال
بالشرح  ل التعرضواالتصنيفات لطبيعة مدخالت النظام التربوي، وال  تنح أوالتوجهات  أوالتقسيمات 

من بعضلها تقارب وتشابه فحو  هذه التصنيفات ا ملسناه من الرغم ممعلى  ،برزها بشيء من التفصيلأل
 بعادها.ألعناصر هذه املدخالت و ورحديدها ،من حيث ضبطهاالبع  
 :لواألالتوجه 

 :العناصر التاليةعلى وتشتمل ضمنه مدخالت النظام التربوي 
 (:مدخالت معنوية )الفلسفة االجتماعية واالةتصادية والتربوية والتشريعية  0-0
 بويلة،والتر ،والثقافيلة ،وتتمثل يف أهداف رتالة النظام التربوي وفلسفية، والسياتات اجملتمعيلة   

 ،والقلوانني اتشلريعتال إ ىإضلافة  ،التربوية املنتهجة اتواإلتتراتيجي ،والسياتية ،واالةتصادية
 املنتسبني له.ومجيع  ،واللوائح ال  رحكم عمل النظام التربوي  والنظم 

ة وال  تنحصر يف تقدمي اخلدم ،وتتلخص يف املهمة األتاتية من وجود املدرتة :رتالة النظام التربوي* 
 أبناء اجملتمع.كل اة بني واونشر ثقافة التعليم احلديثة على ةدم املس ،التعليمية
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وهي متثل التوجله  ،تعر عن األهداف ال  يسعى النظام التربوي لتحقيقهاو :فلسفة النظام التربوي* 
 يف بلد ما.التعليمية العام للمؤتسات 

هذه األهلداف رحدد ة وفلسفة هذا النظام، حيث وهي الترمجة العملية لرتال :النظام التربوي أهداف* 
وتصاغ يف شكل غايات حمددة ةابلة للتحقي ، فتوجه جهود ونشااات املنتسبني للنظام التربوي حنلو 

 الوجهة الصحيحة.
وال  تساعد على  ،وةوانني النظام ،: ويقصد هبا املبادئ ال  تدعم ةواعد العملتياتة النظام التربوي*

ستعان هبا يف عمليلة اختلاذ ُي ،كون يف الهلالب ةواعد ولوائح مدونةتهدافه بنجاح، وألالنظام رحقي  
  .القرارات داخل النظام التربوي

ورحدد  ،األفراد: وتشمل كل التشريعات ال  رحكم تلوك لوائح وةوانني وةواعد عمل النظام التربوي*
الل  ة هذا النظام ككل، وين هيكلحبكم نشااهم واحتالهلم لوظائف ضم ،املسؤوليات الواةعة عليهم

امر أوستعان هبا يف مطابقة كما ُي ،امر من ةبل املرؤوتنيواألهبا د الكيفية ال  تنفذ يخالهلا رحد  من يتم 
 هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات يوتوج

 الرؤتاء مع تياتة وأهداف النظام التربوي.  
   :ويل (ممدخالت مادية )األبنية والتجهيزات والت 0-0

يتمكن من تأدية مهامه ويلنجح  ، حىتل  ال غىن للنظام التربوي عنهاوتشمل املباين والتجهيزات ا
ويل املايل مينح املؤتسات التربوية القلدرة موتشكل هذه العناصر أهم مدخالت النظام التربوي، فالت ،فيها
راها مالئمة لكل فعل تربوي، فكلما كان  ةدرهتا الشلرائية ةويلة تاحلصول على الضروريات ال  على 

 ان  كلما ك
 ةرب للنجاح.أو ،من املشاكل هذه املؤتسة يف حرٍز

 
 :مدخالت بشرية 0-2

تالميلذ، ال ذل  وتشمل كل العناصر والطاةات البشرية املسخرة واملنتمية هلذا النظام التربوي من
 الفئات ذات الصلة بفعل التعليم والتربية النظامية.باةي وغريهم من  ،دارينياإلدراء واملو هم،ومعلمي
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يقلوم ميكلن أن وهؤالء ميثلون عقل النظام التربوي وحمركه الذي ال  :دراء ونواهبم ومساعديهمامل -أ
 ،واختلاذ القلرارات ،يتحملون مسؤولية التخطيط والتوجيلهالذين دونه، فهم التربوي  النظام

 للةواوحم ،والتقييم، حيث يقع على عاتقها مهمة السعي حنو مواكبة التهلريات ال  رحدث يف اجملتمع
 التكيف معها.

 ،العملية التعليمية بَّفهم ميثلون ل  ،ةيام كل نظام تربويواخلام وأتاس وجود  املادة وهم: التالميذ -ب
تيشلكلون خمرجاتله ملن ألهنم هم  ،النظام التربوي هتماماوكما يستحوذون على كل رعاية 

   .مستقبال
احلجم أو ر املدخالت من حيث الكم كأمون ويشكل املعل: املعلمون )هيئة التعليم والتدريس ( -جل

مل نقل أهنم يلعبون الدور الرئيسي ضمن النظلام  يلعبون دورا ال يستهان به إنحيث  ،بعد التالميذ
خمرجلات ةابللة  إ ىويف رحويل التالميذ بصفتهم مدخالت ةابلة للتعلديل والتنميلة  ،التربوي

 لالتتهلالل ضمن عامل الشهلل.
 :  مدخالت ثقافية 0-0

العاملة  األهلدافشت  ُتوالقيمية ال  تنبع من اجملتمع، وال  منها  األخالةية االلتزامات وتتمثل يف
 والطرائ  التدريسية. ،واملناهج ،ه من املقررات الدراتيةتايوحمتو ،لنظام التربويل

 :مدخالت زمنية 0-7
 يف ارتبلاط ،الزمنية ال  يعمل ضمنها النظام التربوي اآلفاقوينحصر هذا النوع من املدخالت يف 

ال  يعمل على رحقيقها، وال  من خالهلا ميكن احلكم على املخططات الل  مت تبيينهلا يف  باألهداف وثي 
 (05، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني). الفشل أومن حيث النجاح إْن ميدان التعلم 

 
  :التوجه الثاين

 مدخالت رئيسية هي:ثالث  إ ىلقد صنف  مدخالت النظام التربوي ضمن هذا التوجه 
   ،واألهداف اجملتمع من النظام التربوي، أفراد: وتعين املطالب االجتماعية وتوةعات مدخالت رمزية -0

هبا اكسليعمل على إن أو ،ويف حدودها ،يعمل ضمنها أننتظر من النظام التربوي والقيم االجتماعية ال  ُي
 يف 
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 نتسبيه من التالميذ.كل ممرحلة الحقة ل
املوظفني املنتسلبني هللذا  أواملهنيني  لوك ،ليائهمأوو: وتتمثل حصرا يف التالميذ انيةإنسمدخالت  -0

 وغريهم. وإدارينيالنظام التربوي من عمال ومعلمني 
والل   ،رتالته تأديةضمن كل املوارد املادية ال  يستعني هبا النظام التربوي يف ت: وتمدخالت مادية -2

 والفنية وغريها. ،واملوارد املادية ،احمليط املاديو املختلفة، اتوالتجهيز املباين، ميكن رحديدها يف
 

  :التوجه الثالث
 :وةد حدد هذا التوجه املدخالت الرئيسية للنظام التربوي فيما يلي

يصبو النظام التربوي رحقيقه، وهلي املوجهلة للنشلاط واخلطلط  وهي ما :لوياتوواأل األهداف -0
 التربوية.

خلري ألن هذا اأحيث  ،جله النظام التربويأم من اقالذي ُي ياألتاتدف التالميذ: وهم يشكلون اهل -0
 وظيفة له تو  تنشئة هؤالء التالميذ على ةيم وةواعد وفلسفة اجملتمع الذي ينتمون له. ال

 ،وتتلابع عملله ،وتشرف على النظام التربلوي التعليمية: وهي ال  تنس  وتوجه وتنظم اإلدارة  -2
 على عاتقها مسؤولية التنفيذ.شترك يف تقوميه، ويقع تو
   .التالميذ وتنمية معارفهمتعليم تتاذة الذين تقع عليهم مسؤولية هيئة التدريس: وهم املعلمون واأل -0
التعليمية )املقررات  اتستيتم اكتسابه من ةبل التالميذ بارتيادهم للمؤ احملتو : ويقصد به كل ما  -7

ها وثقافية يتم عرضل ،يديولوجيةإارتات تلوكية وومم ،أخالةياتيلتص  هبا من  ما لوك ،الدراتية
 .(على التالميذ يف كل ةسم دراتي

وال   ،غىن عنها يف العملية التعليمية ل البيداغوجية ال  الئالوتائل التعليمية: ويقصد هبا كل الوتا  -2
لكل  جمارية يف ذل  تطور املقررات الدراتية، فتكون بذل  مالئمة ين،تكون يف تطور وياء مستمر

 .على الرغم من تباين واختالف موضوعاهتا ومضامينها النظام التربويال  يعرضها ملوضوعات ا
 ،وميزانيتله )مصادر التمويل، ،له عالةة بالتمويل املوجه للنظام التربوي التكاليف: وترتبط بكل ما  -5

 .(ذل  بدةةاحملددة للفترات الزمنية يف ا هذه امليزانية جه صرفأوو
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، كل تقنية مستحدثة تواء مت اتتعماهلا ضمن النظام التربوي مباشرة ااملختلفة: ويقصد هبالتقنيات   -0
 مثل 
 ثرها البالغ يف أالتربوية املؤتسة وبالتايل يكون لعملية اتتعماهلا ضمن نطاق  ،(اآليل اإلعالمجهزة )أ
ن املؤتسلات بعيدة علخر  أةد تكون مستحدثة يف ةطاعات  أو، داخلها يةالعملية التربوسني رح

املكتبات الرةميلة  مثال ذل  )، والنظام التعليمي بوجه عام يفتؤثر بطريقة غري مباشرة التعليمية، ف
من باةي املكتبات الورةية أو الرةميلة، تطلور  وغريها وما تقدمه من خدمات ملرتاديها، احلكومية

 ...(.وتائل االتصال وإتاحتها للجميع، 
وال  يعتملدها النظلام  ،رق ال  يتم تنفيذها يف العملية التعليميةارق التدريس: ويقصد هبا الط  -2

من  ،حدث االجتاهات التدريسيةأومتاشيها مع  ،من جهة ،التربوي ملالءمتها للنواحي العمرية للتالميذ
رهتم عللى دوةل ،تاتذة عليهلااحها على مد  تدرب املعلمني واألويتوةف مد  جن ،خر أجهة 

 التحكم فيها.
املعايري املسلتخدمة يف ضلبط هي تل  هنا أعلى  اليهإلتحكم يف نوعية التعليم: ويشار ضوابط ا  -02

إضافة إ ى أنه يتم هداف املراد رحقيقها، ضبط األ ،خر أمن جهة و ،من جهة ، هذاالعمليات التربوية
 واجتاهاته الفكرية. ،وفلسفة اجملتمع ،وتقييم السياتة التعليمية ة،من خالهلا معاير

ومعلدات يف  ،وجتهيزات ،وأدواتوالتجهيزات: وهي كل ما يوظف من مباين  واألدوات واملباين  -00
ن تتماشى مع الشروط واملعايري الواجلب أعلى  ،ملموتًا وجعله واةعًا ،تبيل تفعيل النظام التربوي

 (.02، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني) .األمورتوفرها يف مثل هذه 
 

ته تهليري امللدخالت ملن وهي جهد هادف يتم بواتط ،األنشطة أداء ويقصد هبا: Processالعمليات  -2
نشطة يطل  عليهلا األهذه تربوي، وممارتة هداف النظام الأشكل يتناتب مع  إ ى ى ورحويلها وابيعتها األ
، تالمة عبد العظيم حسلني) .خمرجات إ ىيتم بواتطتها رحويل املدخالت  ْذإ ،Transformationالتحويل 

 .(22، ص 0222
                   وتشمل عمليات النظام التربوي يف الهلالب العناصر التالية:

 .اإلدارة التربوية -
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 .اإلشراف والتوجيه التربوي -
 .النشااات التربوية -
 .التعليم أوالتدريس  -
 .التوجيه واإلرشاد الطاليب -
 (20، ص 0225)أمحد اخلطيب، رداح اخلطيب،   .االمتحانات واالختبارات والتقومي -

نله حيلدث إف مركباته فيما يعرف بالعمليات فوعند ةيام النظام التربوي بإحداث التفاعل بني خمتل
 وهي: ،نشطةاأل أو ،ذل  وف  يطني من التفاعل

  نشلطة تدريسلية أشمل تو التربوي، النظامضمن العمل  أتاسوهي  متخصصة: وأنشطةتفاعالت
ون داخل النظام التربوي مبساعدة غريهم ملن تاس املعلمنشطة يف األحيث يقوم هبذه األ ،وعملية

 . الفاعلني ضمن نفس النظام
 جمموعة ملن اللنظم  - غري مباشرة أوتواء بطريقة مباشرة  - األنشطةنة: وتقوم هبذه وامع أنشطة

ةد تكون أنظمة مسلتقلة  أو ،ال  ةد تدخل يف تركيبة وبناء النظام التربوي ككل، ونةأوالفرعية املع
 :كاألنظمة املساندة للنظام التربوي مثلل ،عالةات تكاملية معه يف إاار تبادل املنفعة اهل لكن ،عنه

بتفاعلها وةيامها هبلذه ، املكتبات البلدية، ودور الشباب، املراكز الثقافية، وغريها، ...حيث األترة
باألتاس وهم  -ويل املدخالت جل رحأاألنشطة ضمن إاار العمليات ال  حيدثها النظام التربوي من 

يل و ةولبة هاته املخرجلات انب املدرتني يف تشكج إ ىتكون ةد تامه   ،خمرجات إ ى - التالميذ
   .واجملتمع ،هداف ال  يرتضيها النظام التربويوف  األ
 ثناء نشااها باملتهلريات التالية: أثر أالتربوي تت ن كل عمليات النظامأ إ ىشارة وجتدر اإل

 .تتاذتبوعي لألاحلجم الساعي األ -
 .العمل خارجتاتذة تناط باأل عمال ال األ -
   .املناهج الدراتية -
 .احلجم الساعي للتالميذ -
 (  07ص  ،0222 (20)وزارة التربية الوانية، )  .املواةي  الرمسية لكل مادة -
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 ملا إ ىثري يف مدخالته أحداث التإثناء ةيامه بأدثها النظام التربوي يف حي وميكن جتزئة العمليات ال 
 يلي:
هنلا أ ْذإ خذ مكانة متقدمة ومهمة جدًاأعملية التخطيط ضمن النظام التربوي ت عملية التخطيط: 0- 0
 متثل 

 فضللهاأتاليب و ارق العمل املختلفة املتاحلة الختيلار مرحلة التفكري والتدريب واملفاضلة بني كل األ
   .رحقيقهايف املرغوب هداف وابيعة األ ،مكانات املتاحةمع اإلتالؤمًا كثرها أوجنحها أو

 ن اتتخدام حسو ،يوظفها النظام التربوي يف تبيل رحقي  غاياته أنعملية ميكن  أووتيلة  أفضلنه إ
 ُدَمَتْعحىت ُت ني،نه بات من الضروري معرفة كيفية وضع اخلطة يف املكان والوة  املناتبإموارده، ومن هنا ف
   .يذ الفعليفوتدخل حيز التن

مهية عن عملية التخطيط، حيلث أعملية التنظيم ضمن النظام التربوي ال تقل إن : معملية التنظي 0- 0
 ،راد الذين ينتسبون للهفمنظم لألحداث توزيع دةي  وإ إ ىيقوم النظام التربوي من خالل عملية التنظيم 

 فلالتنظيم ، ) أهداف النظام التربلوي (هدافهأدوار ومسؤوليات ومهام واختصاصات تكفل رحق  أضمن 
يكفل رحقي  درجة عالية من الترابط والتواف  بني مركبات النظام التربوي من خالل رحديد واجبات هلذه 

تكون السبيل الوحيلد حنلو  ال و ،املتناهية تعيا وراء الرفع من كفاءهتم ة َةاار من الدِّإاملركبات ضمن 
 هداف النظام التربوي.أرحقي  كل 

ه وف  معايري يتم ت ا َبكََّرداء ُمأمن النظام التربوي من خالل تقييم ضابة عملية الرةابة: تتم عملية الرة 0-2
 جل اختاذ القرارات الصحيحة يف ضوء هذه العملية احلساتة.أمن  ،رحديدها تلفا

االحنرافلات إن ورحديلد  ،كل دورل أو ،ات الفعلية لكل وظيفةاءدتعتمد عملية الرةابة على ةياس األو
 .ومن مثة وضع واةتراح العالجات املناتبة لتخطيها ،اهباتبأالبحث عن وجدت، مع 

حيث تتجسد يف متابعلة  ،داء: وهي عملية تكميلية لكل العمليات السابقةعملية املتابعة وتقييم األ 0-0
عملية مالحقلة التنفيلذ متثل هي آخر، فمبعىن وومد  التقيد بتنفيذها،  ، َمدِّة  والتوجهات ال  ،عمالاأل
 (20، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني)نه يسري يف االجتاه الذي حدد وةرر له.   أكد من أوالت
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: وتتمثل خمرجات النظام التربوي فيما يفرزه هذا النظام يف جمتمعه وبيئته ملن  Out putsاملخرجات  -3
التربلوي يف وظفها النظام  نشطة والعمليات ال حققتها األ مثل كل النتائج واالجنازات ال نواجته، وهي ُت

 نواع ملن املخرجلاتأخمرجات، ويف هذا املقام ميكن التمييز بني ثالث  جمموعة إ ىتبيل تعديل مدخالته 
   هي:
ةلد اللذي كلان حنو نفس النظام التربوي  دُّّتْرَت وهي تل  املخرجات ال خمرجات ارتدادية :  2-0
مثال ذل  )التلميلذ اللذي و ،يدة لهن النظام اتتخراج جزءا من خمرجاته كمدخالت جدأنتجها، مبعىن أ

نتاجات الفكريلة والبيداغوجيلة الل  بع  اإل أو عامال ضمن النظام التربوي ( أوخترج ليصبح مدرتا 
 خمرجات جديدة. إنتاجينتجها النظام التربوي   يعاد توظيفها فيما بعد يف 

خلذ أحيث تصبح أو ت ،حميطهخمرجات هنائية: وهي تل  ال  ينتجها النظام التربوي لتدمج ضمن  2-0
   .أو بيئية ،الت حميطيةخصفة مد

 امل ْنَتَجلة ، ومنها املعرفة ،املتخرجني األفرادمنها  ،كثرية ومتنوعة أشياءوتشمل خمرجات النظام التربوي 
مرتادي هذه  ت على هؤالء األفرادأوالتهلريات السلوكية ال  ار ،واالجتاهات ،واملهارات واريقة التفكري

 ميكن تصنيف هذه املخرجات إ ى صنفني مها:سات التربوية. وعليه املؤت
يشكلون ةوة عملل  اصبحوأكملوا تعليمهم بنجاح وأالذين  األفرادخمرجات تامة: ويقصد هبا  2-0-0
   .الشهلل كفاءات مفيدة لعامل أو

يف فترة لتربوي غادروا النظام ا، وتعليمهم  يكملواملخمرجات ناةصة: ويقصد هبا التالميذ الذين  2-0-0
منتمني ملدارتهم يف وضعية رتلوب  بقواوكأولئ  الذين  ،كاملتسربني من التعليمما ةبل إهناء دراتتهم، 

 مستمر ومتكرر.
، ما غري التالميذ مثل املستو  الثقايف الذي يعم جمتمعًا األخر نه هناك العديد من املخرجات أعلى  
يا هو انعكاس لتل  العمليلات إمالحظته بصورة مباشرة، و ُمت َي لكنه ال ،من خمرجات النظام التعليميفهو 

   (20، ص 0222، تالمة عبد العظيم حسني)   .نأم هبا النظام التربوي يف هذا الشال  يقو
 :هنوا تعليمهمأالتالميذ الذين  إ ى إضافةوتشمل خمرجات النظام التربوي عادة على العناصر التالية 

 .املستو  التحصيلي -              .مهارات وأداءتلوك  - 
 .بعد التخرج يالعمل األداءمستو   -                     .واجتاهاتةيم  -    
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 (07 ص، 0222 (20)وزارة التربية الوانية، ).  اتراخل –                    .ةوظيف أومهنة  -    
  .مواانة - 
  .انتماء - 
 .تكيف - 
 (20، ص 0225طيب، ردَّاح اخلطيب، أمحد اخل)   .حل مشكالت -
 

القلرار التربلوي  أصحاب: وتشتمل التهلذية الراجعة على عملية تزويد Feed Backالتهلذية الراجعة  -4
أو بنوعيلة  ،مركباتله بأحلدأو  ،املتعل  بالنظام ككل األداءللنظام التعليمي باملعلومات املتعلقة مبستو  

أمحد اخلطيب، وجوانب النجاح لتعزيزها. ) ،لتصويبها ،فيه وانب القصور واخلللعن جللكشف  ،خمرجاته
 (20، ص 0225رداح اخلطيب، 

همله فف ،جزائلهأمعقد باعتبار العالةات والتفاعالت املوجودة بني عناصره ونظام ن النظام التربوي إ
صلر يف تعديل يف أي عن أون أي تهليري أووظائف كل منها، و ،ومتهلرياته ،يقتضي التحكم يف مجيع عناصره

ويف النظام ككل، لذا ينبهلي السيطرة واللتحكم يف  ،املدخالت توف يؤثر حتما وبالضرورة يف املخرجات
 ة.   صهدافه كاملة غري منقوأضمانا لبلوغ  مجيع العناصر املكونة للنظام التربوي

 و الشكل التايل يوضح العالةة املوجودة بني هذه املركبات فيما بينها.   
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح تفاعل مركبات النظام التربوي فيما بينها  20م: ) شكل رة
 ( 05، ص 0225، ) أمحد اخلطيب، رداح اخلطيب

 العمليات أو املعاجلة املخرجات املداخالت

 جعةراة التهلذي

 مدخالت مرتدة

 بيئة النظام بيئة النظام
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 :ةنظم التربويلنواع اأ. -6
 :  املنظومة التربوية اخلطية/ أ

ا داخل احملليط املدرتلي، مولكيفية حدوثه ،ي للتربية والتعليمدليقومتثل هذه املنظومة التصور الت
حيث  ،مكونات تربط بينها عالةة التتابع والتتايل أونظومة يف هذا اجملال من ثالث عناصر تشكل املتيث ح

 و التايل:حتعمل على الن
  دد يف حهداف التربوية هي املكون األول هلذه املنظومة، وتتهداف التربوية: تعتر األاأل رحديد ورحقي

ضهم لرنامج تعليمي يف منهج دراتي معلني صورة التعديالت املتوةعة احلدوث يف تلوك التالميذ بعد تعر
   .يف زمن معني

 من خلالل اتلتهلالل  ،تنفيذ العملية التعليمية : وتتمثل يف القيام بالعملية التدريسية فعليا يف الواةع
 جمموع 

 تاليبه املختلفة املعتمدة.أو ،وارق التدريس ،والوتائل التعليمية ،املواد الدراتية
 كلم احلالتقومي هنا عملية ال يتعد   ْذإكم على مد  جناح العملية التعليمية، التقومي التربوي: وهو احل

جل تلقي برنامج أعلى من دراتي أمستو   إ ىينتقلون  فالذين ينجحون ،الفشلبعلى التالميذ بالنجاح أو 
ملرة  ن يعيدوا الكرة و يتلقلوا الرنلامجأا مَّإلئ  الذين يرتبون فأويتوةفون عن الدراتة، و أو ،جديد

 نفاذ مرات الرتوب. تتاعن الدراتة بسبب  هنائيًا يتوةفوا أو ،خر أ
اصلية ملع فقلداهنا خلة من مكونات متتابعة من ناحية، فوهذه الصورة تكون منظومة التربية مؤل

 خر . أمن ناحية  حداث التهلذية الراجعةإ أوالتعديل  أوالتصحيح 
 
 
 
 

 عناصر املنظومة التربوية اخلطية( يوضح اجتاه التفاعل بني  22شكل رةم: ) 
 ( 0 ص ،0222 بشري معمرية، ))

 األهداف الرتبوية
األهداف يف  وتتمثل

ملتوةعة يف تلوك  ا
 التالميذ

 التنفيذ
 املواد الدراتية
 الوتائل التعليمية
 ارق التدريس

 التقومي
احلكم على التالميذ 
 بالنجاح أو بالفشل



62 

 

 :املنظومة التربوية ذات التحكم الذايت -ب
عناصر اخلمسلة الما مييز هذه املنظومة هو وجود العالةة التفاعلية التبادلية يف مجيع االجتاهات بني و

 ل على النحو التايل:وتتفاع ،إ ى توفرها على خاصية التصحيح الذايت إضافةاملشكلة هلا، 
يف التالميذ بصلفتها  إحداثهاالتهليريات السلوكية ال  هتدف املنظومة التربوية  إنالتربوية:  األهداف* 

 ،يف صورة ةابلة للمالحظة والقياسأي ، إجرائيًاالتربوية ال  مت رحديدها رحديدا  األهدافنواتج للتعليم هي 
 قيقها وتقوميها.مع رحديد الطرق املالئمة لتح ،والتسجيل

 ،ومسلتوياهتم االرتقائيلة ،*املدخالت التربوية: وتشمل مجيع خرات التالميذ السلابقة يف التعلليم
ضافة إ ى باإل ،وخلفياهتم االجتماعية والثقافية واحلضارية ،ودوافعهم للتعلم ،وميوهلم ،واجتاهاهتم ،ومهاراهتم

 .عائلية واملدرتيةوخاصة البيئة ال، البيئة ال  يعيش فيها املعلمون
فهذه املدخالت هي ما يساعد على رحديد  هداف التربوية،تتفاعل مع األفهذه املدخالت تتكامل و 

هداف التربوية ن األإ، وباملقابل فمني ةادرين على فهم املتعلمني، ومراعاهتا جيعل املعلهدافورحقي  هذه األ
حيلدثها  ،يف صورة نواتج متوةعة لد  امللتعلم يرهاهنا تسعى إ ى تنمية هذه املدخالت وتطوإبعد رحديدها ف

 حداثها.إالفشل يف  على مد  النجاح أوحكمه التقومي التربوي يصدر التعليم واملتعلم لديه، و
مكانيلات مالئملة إه من ارق وريوفيتم تن العملية التعليمية ومن خالل ما إ*تنفيذ العملية التعليمية: 

العملية  نَّأهداف التربوية، كما هليريات السلوكية ال  تضمنتها األاث التحدإالنجاح يف  حلدوثها تؤدي إ ى
جهلة وملن  ،هداف التربوية من جهةبطبيعة األمن حيث الكيفية ال  تقام هبا ثر أذاهتا تت التعليمية يف حدِّ

ديل ن أي تعإذا فوهل /تعلمنيتواء بالنسبة للمعلمني أو امل ،مع املدخالت التربوية جيابًاإا وثر تلًبأتت ،خر أ
 خر  فيه. ثري العوامل األأنتيجة لت الَّإحيدث يف واحدة منها ال يكون 

*املخرجات التربوية أو النواتج: ويقصد هبا ناتج عمليات تنفيذ العملية التعليمية وتطبي  وتنفيذ املنظومة 
املتعلملني خاصلة، أو من تلوك ضدث التربوية، فهذه املخرجات تتجسد يف الهلالب يف التهليريات ال  رح
 تل  ال  تعدل يف ابيعة مدخالت املنظومة التربوية مستقبال.

يقليس و، حيث حيلدد والتعلمحكم على عملية التعليم  صدارإ*التقومي التربوي: ويتضمن يف جوهره 
، هداف التربوية، ورحديد الظروف والشروط ال  مت ضمنها تنفيذ العملية التعليميلةق  من األمقدار ما رح

هداف ال  مت االتفاق على رحقيقها وما رحق  منهلا فعليلا، جراء مقارنات مستمرة بني األإويقوم كذل  ب
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ورحديد جنلاح التلميلذ أو  ،ونتيجة لذل  كله يتم اختاذ القرار احلاتم بفشل العملية التعليمية أو جناحها
هداف احملددة مسبقا،أو مت  رحقي  األالوةوف على التقصري يف تلبية، ومتذا كان  نتيجة املقارنة إرتوبه، ف

ن ذل  يؤدي إ ى البحث عن إف ،ءيات املتعلمني أي شين العملية التعليمية مل تعدل يف تلوكأكيد على أالت
نفا بطبيعة آوتزويد املنظومة التربوية على مستو  كل مركباهتا املذكورة  ،خفاقاملتسبب احلقيقي يف هذا اإل

 وزها، فتحدث فيها تهلذية راجعة.ااملقترحة لتجاحللول املمكنة املشكلة و
وهبذه الصورة تكون لدينا منظومة تربوية مؤلفة من مكونات تتفاعل مع بعضها البع  من  ناحية، 

          .حر أوتتوفر على خاصية التصحيح الذايت من ناحية 

 
 

 م الذايت( يبني العالةة بني مكونات املنظومة التربوية ذات التحك 20)  :شكل رةم
 (2 ص ،0222 بشري معمرية، )

  :مرجعية النظام التربوي اجلزائري. -7
اء خ، ولذل  تخرت يف تلبنائها ضمن مركز اهتماماهتاأتربية  القد جعل  اجلزائر ومنذ اتتقالهل

بلني   ىأولوية أووال  اعترهتا ذات  ،مكانياهتا وثرواهتا الوانية خدمة ملنظوماهتا التربويةإحصة معترة من 
 ،دميقراايلة التعلليم أعلى هذا االهتمام من تبين اجلزائر مبد لَّدأوال  ،كل النظم ال  تقوم عليها البالد

 .لزاميته يف ذات الوة إو ،وجمانيته
املدافع علن ةليم  ،بتراثه الصحيح فما فتئ  اجلزائر تتبىن فكرة تكوين اجملتمع املتعلم املستمس 

اار ةيم وفلسفة اجملتملع إل  بنائها يف وا جسدهتا املنظومة التربوية ال  حهذه الفكرة ال  جمتمعه ودينه،
   .والدولية ،ةليميةامتداداته اإلو ،اجلزائري

شلكاله أوالثقايف بكل  ،دت اجلزائر نفسها بعد االتتقالل يف مواجهة التخلف االجتماعيجفلقد و
املبلىن جنبيلة أنظومة تربوية ، ومنها إرثها ملمية وغريها من العقباتتفشي لألو ،من فقر وحرمان ،املختلفة
 واملعىن، 
أو  هاضلرحب أو هاضليما له عالةلة مبتواء في، عن واةع وتطلعات وةيم اجملتمع اجلزائريكل البعد  بعيدة

   مبستقبله.

األهداف 
 التربوية

 املدخالت
 التربوية

 العملية
 تعليميةال

 املخرجات
 التربوية

 التقومي
 التربوي
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يف التقلدم  شءن جتسد اموح اللنأ ،-التحدي –مام هذا الواةع ألذل  كان لزاما على اجلزائر 
ن توظف مكونات هويته وبعده الثقايف والواين يف بنلاء منظوملة تربويلة أ، وية احلديثةوالترب ،والتنمية

   .جزائرية شكال ومضمونا، تكون بعيدة كل البعد عن النظم املستعارة
 ،وةيميلة ،ونفسلية سلفية،لفتلس أعللى  الَّإن أي منظومة تربوية ال تقوم إوكما هو معلوم ف

مع احمللي الذي تنتسب له، وال  تستمد وتستلهم من مقومات اجملتمع وتياتية لصيقة باجملت ،وثقافيةيتووت
 .املستقبل (وخاصة تارخيه وماضيه االجتماعي ) املاضي واحلاضر و

وال  بدورها رحدد صليهلة  ،عتمدها يف رحديد فلسفته التربويةوكما لكل نظام تربوي مرجعيته ال  ي
مما ةد اتف  عليه كلل اجملتملع  ةتلهم  مالمح هذه املنظومن اجلزائر ةد اتإف ،نسان الذي تبهلي تكوينهاإل

 يلي: نذكر ما ومن هذه املرجعيات ،نه ميثل ماضيها وتطلعاهتا املستقبليةأاجلزائري على 
 .0270ل نوفمر أونداء  -
 .0272ت أو 02مؤمتر الصومام  -
 .0220مؤمتر ارابلس جوان  -
 .0220ميثاق اجلزائر افريل  -
 .0252امليثاق الواين  -
 .0202مليثاق الواين ا -
 .يومنا هذا  إ ى  0220: من(  الدتاتري اجلزائرية ) املعدلة -
 (2ص ، 0222 (20)وزارة التربية الوانية، )       .واملراتيم التابعة هلا 0252فريل أ 02مرية أ -
 .0220جانفي  02 :املؤرخ يف 20/20 رةم: القانون التوجيهي للتربية الوانية -

والتوجيله  اإلشلارةاملهمة يف تاريخ اجلزائر ةد تضمن   األحداثثقة عن هذه ن كل املواثي  املنبإ
 ابيعة الشخصية اجلزائرية املستقبلية ال  جيب السعي حثيثا لبنائها. إ ى تلميحًا أوتواء بشكل مباشر 

منظومتها  ليها الدولة اجلزائرية يف بناءإف املواثي  الرمسية ال  اتتندت من خمتل هذكرمتَّ طالةا مما نإو
 ية ميكن تصنيفها على النحو التايل: والترب
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للشلعب  َبسلَ ْنن ُيأميكن  أون يلتص  أنه أمن ش ) أي كل ما :مة اجلزائريةاملوروث احلضاري لأل /0
هم يف تشلكيل اهلويلة سلوال  ت ،واجنازات حضارية ال خيتلف عليها اثنان ،اجلزائري من تراث وةيم

   .تالميمازيهلي العريب اإلتداد األوخاصة تل  ذات االم ،الوانية
ل نلوفمر أومن بيلان  - ذل  إ ىاإلشارة تلفنا أكما  - بتداًءا :املواثي  الرمسية للدولة اجلزائرية /0

 .0222 الذي مت إثراءه يف/  0222غاية آخر دتتور جزائري  إ ى 0270
   .التوجهات واالختيارات العامة للسياتة الوانية /2
   .اجع العلمية ذات الصلة بالتربية والتعليم والتكويناملصادر واملر /0
هم هلذه النصلوص أومن  ،والتعليم والتكوين النصوص التشريعية والقوانني املنظمة لقطاع التربية /7

خاصلة  ،صالحية ال  خضع  هلا املنظومة التربوية اجلزائريةوجه  العمليات اإل أوتل  ال  رافق  
 22/0222 :مر رةمواأل ،تاتيةاملنشئ للمدرتة األ ،0252فريل أ 02 :ؤرخ يفامل 27/52 رةم: مرمنها األ

جانفي  02 :املؤرخ يف 20-20 :والقانون التوجيهي للتربية الوانية رةم، 27/52رةم:مر املعدل واملتمم لأل
0220  . 

   .ها خمتلف احلكومات املتعاةبةتاملخططات واملشاريع التنموية ال  برجم /2
 ،ة فيما له صلة بعامل التربية والتعلليميةليمية والدولفعال واملستمر مع خمتلف املنظمات اإلالتنسي  ال /5

التربية الوانية وزارة ).  Alesco االليسكو و Unesco اليونسكومثل ما هو حاصل بني اجلزائر ومنظمة 
    (5ص ، 0220، (22)
  :اجلزائريةالتربوية هات السياتة جتو. -8

 0220جانفي  02 :من القانون التوجيهي للتربية املؤرخ يف 20 :منته املادة رةملقد جاء ضمن ما تض
شديد التعل  بقيم الشلعب كيدة، أن رتالة املدرتة اجلزائرية تتمثل يف تكوين مواان مزود مبعامل وانية أ

وزارة ) .ةثري فيه، ومتفتح على احلضلارة العامليلأوالتكيف والت ،، ةادر على فهم العامل من حولهاجلزائري
 (22 ص ،0220(، 00التربية الوانية )
مة الثقافية واالجتماعية يف اختيارات األ سيرتك إ ىن النظام التربوي اجلزائري توف يسعى أمبعىن 
ليه املادة إشارت أجياد الصيغ املالئمة ال  تسمح ببناء وتكوين هذا املواان الذي إجل أمن  ،حركية دائمة

ن أ، لذل  جيب على النظام التربوي ضمن هذه احلركيلة 0220وجيهي للتربية لسنة الثانية من القانون الت
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واالجتماعية ال   ،والقيم الدينية ،يوف  بني الثنائية القائمة على ضرورة احلفاظ على التراث الثقايف الواين
العلميلة  تهشلراف املسلتقبل مبسلتلزماتتوا ،اجملتمع اجلزائري عر مسريته التارخيية ملن جهلة ُعَبْطَت

جيعلهم فخلورين ومعتلزين هبلويتهم  عدادًاإجيال من املواانني أعداد إل  ،خر أوالتكنولوجية من جهة 
وةادرين يف ذات الوة  على رفع التحديات املختلفة ال  تفرضها التطورات والتهلريات املستجدة  ،الوانية

  .على مستو  اجملتمع العاملي
ورات املبنية على مرجعية صلبة ملن املواثيل  صترمجة تل  التذل  تع  اجلزائر إ ى كل جل أمن 

صلطبغ هبلا ا ال  ،واملوروث احلضاري للشعب اجلزائري يف صيهلة جلية من املبادئ والتوجهات ،والقيم
 وال  نوجزها فيما يلي:  ،هم مميزاتهأصبح  من أبل و ،النظام التربوي اجلزائري

 :  تكريس التوجه الواين يف التعليم /0
 ،ويعرف هذا التوجه لد  املهتمني بتطور التربية باجلزائر وخصوصا يف مراحلها األو ى بالبعد الواين

كيد على أجل التأحيث تخرت املنظومة التربوية من  ،صيل الروح الوانية واهلوية اجلزائريةأواهلادف إ ى ت
توايد وحدة العمل على فة إ ى ضاإ ،شوبه أي شائبةتالذي ال الفعلي ثبات وجودها إالشخصية اجلزائرية و

 –العروبلة  –مازيهليلة األ -اجلزائرية تها تاتية هلويوذل  من خالل ترتيخ املكونات األواجملتمع مة األ
 ( 2ص ، 0220 (،22وزارة التربية الوانية )) -تالماإل

ية  توجيهي للترب قانون ال من ال ية  ملادة الثان سياق نص  ا هذا ال ةم: وضمن  ملؤرخ يف 20/20ر  02: ا
املدرتة تعمل على رحقيل   أنعلى  0252أفريل  02املؤرخة يف  27/52 :مرية رةماأل هومن ةبل 0220جانفي 

من املهلرب العريب الكبري، وبللدا مسللما  أ ال يتجز تالم وجزءًارض اإلأدميومة صورة اجلزائر باعتبارها 
و ترةيلة  ،افالنلاأح الوانية يف نفوس كما يتعني عليها غرس الرو فريقيا،إومتوتطيا و ،مازيهلياأوعربيا و
وزارة ) .وحدة القطر اجلزائلري و ،وللوحدة الوانيةا، خالص هلواإل ،حساس باالنتماء للجزائروتنمية اإل

 ( 00ص، 0220 (،00التربية الوانية )
 :تكريس التوجه الدميقرااي يف التعليم /0

 اجلزائرية كان  وال زال  رائدة يف جمال ن املنظومة التربويةأيسجل ب أنبد  املنصف والعادل ال إن
 27/52رةم:مر ( من األ20الرابعة ) ةاداملاعترت يف هنا أل ،ة التعليمزأرجو، وتعريب، وإلزاميةجمانية ضمان 

  يف التربية والتكلوين، احلن لكل جزائري أواملتعل  بتنظيم التربية والتكوين  0252فريل أ 02املؤرخ يف 
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مر من نفس األ 07 رةم: مر الذي تزيده املادةالقاعدي، وهو األ يتاتبتعميم التعليم األهذا احل   ل َفْكوُي
ن الدولة توفر التربية والتكوين املستمر للمواانني واملواانات اللذين يرغبلون أ، حيث تنص على كيدًاأت
 .ح  اللتعلم مأماوهذا ما يصطلح عليه بتكافؤ الفرص  ،أو مهنهم ،عمارهم وجنسهمأدون متييز بني  ،فيه
  (00، ص 0252( 00وزارة التربية الوانية، ))

اجلزائر وغريها من بعل  اللدول  أةرتهتكافؤ الفرص الذي  أنتؤكد  Unescoفمنظمة اليونسكو 
واة الشكلية القائمة على معاملة مجيع األفراد بلنفس ااملس  –خالفا ملا يعتقده البع   –ليس املقصود منه 

وزارة التربية الوانية ) .بالطريقة وبالسرعة املالئمتني له ،نه تعليم كل فرد ما يناتبهبل املقصود م الطريقة،
 ( 72 ص ،0220(، 20)

هذا التوجه فرضتها مجللة ملن الضلرورات والتحلوالت  ضمنبع  التعديالت  إضافةوةد مت 
ضلمن  أشلارتحيث  ،الدولة اجلزائرية يف مواثيقها الرمسية إليها أحمل االةتصادية كان  ةد و ،السياتية

إ ى  إضافةالنظام التربوي اجلزائري  أنَّإ ى  0220 / 20/20 :املادة اخلامسة من القانون التوجيهي للتربية رةم
 -والذي يهدف إ ى نشر التعليم بني كل فئات اجملتمع بواتطة تعميمله  -دميقرااية التعليم  مبدأضمانه 

ن خالل توظيف مناهجهلا وبراجمهلا يف غلرس ثقافلة كثر مسؤولية مأصبح  أن املنظومة التربوية إف
ي أواحترام اللر ،وتدريبهم على ممارتة املواانة ،يف نفوس الناشئة من املتعلمني وتلوكًا ةيمًا ،الدميقرااية

 (05 ص، 0220 (،00وزارة التربية الوانية )) .والوةوف عندها ،ومتجيد حقوق الهلري ،خراآل
 :عليمتكريس التوجه حنو جمانية الت /2

املتضلمن جمانيلة التربيلة و 02/20/0252 :املؤرخ يف 52/25 :لقد نص  املادة األو ى من املرتوم
 والتكوين 
 ملن 25 رةم: وذل  ابقا للمادة ،يف مجيع مؤتسات التربية والتكوين يكون التعليم جمانًا : "يلي على ما
( 00التربية الوانية، )وزارة ). بية والتكويناملتعل  بتنظيم الترو 0252 20 02 :املؤرخ يف 52/27 رةم: اآلمر
 ( 02، ص 0252

ن تالميلذ عللى أعلاله أمن نفس املرتوم املذكور  22 :من ذل  لقد نص  املادة رةم األكثربل 
التعليم الثانوي ميكنهم احلصول على الوتائل التعليمية واللوازم املدرتية واخلدمات االجتماعية ال  تعلني 
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وزارة التربية الوانية ) مل نقل بثمن رمزي بسيط جدا. ْنإمثان ةل األأب ،اات التربويةعلى حسن تري النشا
 (12، ص 0252(،  00)

 ،اآلنوال زال  تؤمن وتدافع عنه حلىت  وهذا جتسيدا للشعار الذي رفعته الدولة اجلزائرية تابقا،
كدته التعديالت أوهو ما  ان نوعه.ك يًاأاماع االتتعمار أن يكون حمل أم ال ميكنه لالشعب املتع نَّأ: وهو
 :الصلادر بتلاريخ 22/0222 مم رةلم:تاملعدل وامل  األمرمن خالل  27/52رةم: مر دخل  على األأ ال 
مام مبادرة القطاع اخلاص لالتتثمار يف التعليم أعيه احيث وبالرغم من فتح الباب على مصر ،02/20/0222
ةرته كل أ جمانية التعليم الذي أز مبدوان هذه املبادرة مل تتجإف -املدارس اخلاصةفتح باب منح تراخيص  –

التعليم جماين يف كل  نَّأصراحة على  ُصُنصبح  َتأ حيث وبعد تعديل املادة الثالثة ،مواثي  الدولة اجلزائرية
 (  25، ص 0222(، 02وزارة التربية الوانية )) .املؤتسات التابعة للقطاع العام كل يفواملستويات 
وهو بناء  ،هداف املنظومة التربوية من خالل هذا التوجهأتيسمح بتحقي  وجتسيد  األمر الذي هوو
مر اللذي ال األ مندمج وفاعل فيه،و ،متفتح على كل جديدوومواان متعلم  ،مزدهٍر واةتصاٍد ،جمتمع راٍق

بناء الشعب دون أيع مج مُُّعَي ،جباريإيف ظل تعليم جماين  الَّإ ن يكون واةعا ملموتًاأميكن رحقيقه وال ميكن 
 متييز.
 :( التعليمإجبارية) إلزاميةتكريس التوجه حنو  /0

للتعلليم  اإلجبلارياملتضلمن للطلابع و 02/20/0252 يف: املؤرخ 52/22رةم: لقد نص املرتوم 
 ى ويف مادتله األ 02/20/0252املؤرخة بتاريخ  27/52 :مرية الرئاتية رةموهو املرتوم املراف  لأل ،األتاتي
الد الذين يبلهلون السادتة من العمر خالل السنة املدنية وميع األجلجباري إتاتي يكون التعليم األ ْنأعلى 
وزارة التربيلة ) .املتعل  بالتربية والتعليم والتكلوين 27/52 رةم: األمرمن  27 رةم:ابقا للمادة  ،اجلارية

  (02، ص 0252( 00الوانية، )
 ،وصلياءنه جيب عللى اآلبلاء واألأعلى  أعالهبه ن نفس املرتوم املنوه كما تنص املادة الثانية م 
 وبصفة 

هم يف املدرتلة ليسجيقوموا بتن أيف تن القبول املدرتي  الدًاأوشخاص الذين يكفلون عامة على مجيع األ
  (02، ص 0252( 00الوانية، )وزارة التربية ). تاتية التابعة لقطاعهم اجلهلرايف املدرتياأل
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ن إف 0252تنة منذ  إجباريكان  املنظومة التربوية اجلزائرية تعتر التعليم فإذا  ،كثر من ذل بل األ
بل جيب تسليط عقوبات متنوعلة عللى الكلافلني  ،بع  النصوص ةد ةررت بعدم االكتفاء بذل  فقط

نه مل تطب  هلذه أ نغم معلى الرُّ - ،املدارس للتعلم إ ىوال يرتلوهنم ، الد الذين خيالفون هذا التوجهولأل
 ،-بنلاءه أر يف تعليم قصِّنه ال يعقل بشعب عريب ومسلم ُيأل ،يام على أي جزائريالعقوبات يف يوم من األ

مهية التعلليم بالنسلبة أضرورة و حولمن ةبل الدولة  وعلنيًا صادةًا ن هذا كان تعبريًابألكن ميكن القول 
   .نفسهم خاصةأوبالنسبة للمتعلمني  ،للمجتمع عامة

 :اري املرتبط هباضمازيهلية والتراث احلو تعريب التعليم وتعلم اللهلة األتكريس التوجه حن /7
وانية املنظومة التربوية تفرض  أن 02/20/0252 املؤرخة يف: 27/52 :مرية رةماألشارت ديباجة ألقد 

، لتساهم بلدورها صليةعليها منح التربية باللهلة العربية، كما تفرض عليها نشر القيم الروحية والثقافية األ
التربية الوانيلة، وزارة ) .ويتوةف تكييفها مع مقتضيات اجلماعة ،حياء تراث عري  غين مبظاهر التقدمإيف 
   (20، ص 0252( 00)

فلقد تارت املنظومة التربوية اجلزائرية وراء رحقي  هذا التوجله واةعلا ملموتلا انطالةلا ملن 
شوااا كبرية أةطع  يف جتيده حبيث  ،0202تنة  األتاتيةملدرتة مع تنصيب ا إةرارهاال  مت  اإلصالحات

 ،تاتي والثلانوي (حيث تعريب التعليم ضمن كل املستويات التربوية )خاصة التعليم األتواء من جدا 
وةد رافل   ية،نسانم وخاصة ما تعل  بالعلوم اإليس به ضمن املستويات العليا يف التعلأب وةطع  شواا ال
ارته العربيلة حضلعادة شحن كل املتعلمني بثقافته وتارخيله وإتزويد و يم هي اللهلة العربيةجعل لهلة التعل

   .تالمية املهلاربيةاإل
ملر ذل  األكو 02/20/0220 :املؤرخ يف 20/20 :كد عليه القانون التوجهي للتربية رةمأوهذا ما 
، حيث نصل   02/20/0222 :املؤرخ يفو 22/22 :حيمل رةم ذيلا، و27/52 :مرية رةماملعدل واملتمم لأل
 ،تعني يف املقام الثاين تطوير تعليم اللهلة العربية ال  تعر عن العروبة كحضارة وكثقافةينه أاملادة الثانية على 

وزارة التربية الوانيلة، ). داة أو ى الكتساب املعرفة يف خمتلف مراحل التعليم والتكوينأيضا كأوال  تعد 
 (02ص ،0220(، 00)
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نه جيب ضمان التحكم يف اللهلة العربيلة باعتبارهلا أ إ ىشارة إما ذات القانون  20 :ادة رةمففي امل
 ،ووتيلة التواصل االجتماعي ،داة اكتساب املعرفة يف خمتلف املستويات التعليميةأو ،اللهلة الوانية الرمسية

 داة العمل أو
 ( 20 ص ،0220(، 00التربية الوانية، )وزارة ) .نتاج الفكريواإل

التعليم يف الدوللة اجلزائريلة  على أنمن ذات القانون صراحة  22 :املادة رةم أكدتهالذي  األمر
حيلث  ،باللهلة العربيلة الَّإتاتي ال غىن عنه يف بنائها ال يتم أضمن املنظومة التربوية ال  وضعتها كنظام 

ستويات التربية، تواء يف املؤتسات نه يتم التعليم باللهلة العربية يف مجيع مأعلى منه  22 رةم: نص  املادة
 (52 ص ،0220(، 00وزارة التربية الوانية، )) .والتعليمللتربية  ،أو املؤتسات اخلاصة ،العمومية
 ،نه وبظهور العديد من التحوالت السياتية واالجتماعية والثقافية داخل اجملتملع اجلزائلريأ إال

يف جمملها يف شكل مطالب شلعبية تلواء كانل  نصاف هذه التحوالت ال  ظهرت إوتعيا منها وراء 
قد فمن القانون التوجيهي للتربية  20رةم: نه وضمن نفس املادة الرابعة واملادة إعريضة القاعدة أو ضيقة ف

مازيهلي التوجه األ ل م ْهُت ن اجلزائر ومن ورائها منظومتها التربوية الأدراج بع  الفقرات ال  رحث على إمت 
من حيث التراث الثقايف واحلضاري الذي  وأ ،بنائهأولة بني اتواء من ناحية اللهلة املتد ،يللمجتمع اجلزائر

فضمن املادة الرابعة من القانون التوجيهي للتربية الذي حلدد ةيملة ، هذه اللهلة وهذه اجملتمعات تكتنزه
مازيهليلة ضلمن هلة األكيد على ضرورة االهتمام باللأمهية اللهلة العربية كلهلة علم وحوار وحضارة مت التأو

وزارة )  .مازيهليلةترةية وتوتيع تعليم اللهلة األ ضرورةإ ى  20رةم:  املادة تشارأحيث  ،املنظومة التربوية
 (20 ص ،0220(، 00التربية الوانية، )
يلي : يلدرج  حيث نص  صراحة على ما ،من نفس القانون 20 رةم: عليه املادة أكدتوهذا ما 
 .جل االتتجابة للطلب املعر عنه علر التلراب اللواينأيف املنظومة التربوية، من مازيهلية تعليم اللهلة األ

  (52 ص ،0220(، 00وزارة التربية الوانية، ))
 مبلدأتعيها الدؤوب حنو تكريس  إ ى إضافةاملنظومة التربوية اجلزائرية  أن إ ىواضحة  إشارة هفهذ

و هذا مكسب عظيم  ،تابقا أةرتهن ما كان  ةد توجها جديدا ضم أضاف كذل  ةد  فإهناتعريب التعليم 
ملن  أجانب اللهلة العربية جزءا ال يتجلز إ ىباعتبارها  ،مازيهليةللهلة والثقافة األا ال جيب التفريط فيه وهو
 .اجلزائرية مركبات اهلوية الوانية
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 :تكريس التوجه حنو جزأرة التعليم /2
ملن   متكنلةد من الزمن  ينوية ومنذ حوايل عقداملنظومة الترب أن إ ىبادئ ذي بدء جيب التنويه  
 جزأرة 

درس ُتل الل من حيث احملتويات واملضامني  أواارات تواء من حيث اإل ،ةطاع التربية والتعليم بالكامل
 بنائنا، أل

ملام أاالتتقالل  اَنبَّإن اجلزائر ةد وجدت نفسها أإ ى شارة جب اإلووالتارخيية  ،مانة العلمية فقطلكن لأل
 ،هذا من جهلة ات من القرن املاضي،يوالسبعين نياتيتالسمرحلة اصة يف وخب ،متزايد على التمدرس الب

القادرة على تد العجز يف عدد املكونني واملربني يف مجيلع  ة َأْفاارات الوانية الك ةلة اإل ،خر أومن جهة 
نني من الشرق ومن واانة باملتعاالتتع إ ىت اجلزائر مرغمة يف ظل هذه الظروف أفلج ،التعليمية املستويات
 بناء رجال الثورة.أمن املتمدرتني اجلدد من الكبري اري هذا الكم أليقوموا بت ،خاصة الهلرب

ن اجملتمع اجلزائلري أكان يوحي بآنذاك اتتمرار هذا الوضع على النحو الذي كان عليه  نَّأغري 
ن يبين أنه ال ميكنه أ  شيئا من مبادئ ثورته ااملا نه مل حيقأو وأخطارها، القو  االتتعماريةرح  تأثري  مازال

مسرية ملن ةبلل ومكونات منظومة تربوية موروثة وجود ففي ظل ، نسان الذي يريدهفيها ومن خالهلا اإل
 لتجاوز هذه املرحللة تلريعًا، صقاع املعمورة شعرت اجلزائر بضرورة التحركأجنبيني من كل أونني امتع

من حيث احملتو  تواء من ضرورة جزأرة املنظومة التربوية تدرجييا  02/20/0252مرية أوهذا ما عرت عنه 
ملن ن إولذا ف ،فقد كان  هذه اخلطوة من أو ى أولويات النظام التربوي يف اجلزائر ،اريأمن حيث الت وأ
 وي املوروث،ضمن النظام الترب هم التدابري األو ى ال  ةام  هبا اجلزائر تعزيز مكانة اللهلة العربية تدرجيياأ

التلاريخ واجلهلرافيلا والفلسلفة وكالعلوم االجتماعية ضمنه، وال تيما املواد احلساتة  هوجزأرة مضامين
  (20 ، ص0220(، 20وزارة التربية الوانية )) .خالةية والوانيةوالتربية الدينية واأل

، منظومتهلا التربويلة ئرية يف جزأرةمثرت بعد معركة ةاتية وتضحيات جسام جهود الدولة اجلزاأوهكذا 
 ،تاتذة من معاهد للتربيلةومؤتسات تكوين األ ،عدت هلذا الهلرضأ ال دت النصوص التشريعية أفلقد 

عداد الرامج إ –ة يف امليادين التالية: البحث التربوي صحداث نقلة نوعية خاإ إ ىتاتذة ومدارس عليا لأل
 –املدرتلي التوجله  –املراةبة والتفتيش التربوي التنظيم و –تكوين املستخدمني  –والوتائل التعليمية 
يف  ِرا حيث متكن  اجلزائر من تكوين و جتييش كم هائل من اأُل ،دارة املدرتيةاإل -اخلدمات االجتماعية 
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ومكنهلا ملن بنلاء مضلامني  ،نني اخلارجينيوامكنها من االتتهلناء كليا عن مجيع املتع ،امليدان التربوي
 مائة باملائة جزائرية. ،ةوحمتويات ملقررات ثوري
شارة من باب اإلنصاف ال غري أن لعملية اجلزأرة على أمهيتها وضرورهتا بعل  لكن بقي فقط اإل

على خمرجاهتلا يف فتلرات وخباصة انعكس  على منحى تطور املنظومة التربوية اجلزائرية  ال السلبيات 
 معينة. 

والقيلام نلة معهلا وااملتعرجية   تقدمها اإلاارات اخلاكان ال فاتتهلناء املنظومة التربوية عن اخلدمات 
   همبتعويض

نني كلف اجلزائر ومنظومتها التربوية الكثري من حيلث وابإاارات جزائرية بنفس مستو  نظرائهم من املتع
 الل يف الكثري من التعلديالت  واالرجتالية( 0222)بوبكر بن بوزيد،  ،الفاشلةكثرة التخبط يف التجارب 

تعلديل ارائل   أوتواء من حيث تنظيم التعلليم  ، العديد من املرات على املنظومة التربويةأدخل  يف
من إ ى ثالثة لنقل ظهور جيلني  أو ،ضعف مستو  خمرجات التعليم إ ىاملضامني، إضافة حىت  أو ،التدريس

الرصيد الثقايف اللذي  رحقيقه إضافة إ ى التباين الشاتع والواضح بني نوعية لاملأمواملتعلمني دون املستو  
حيتكم عليه كل واحد منهم ) جيل املتكونني على أيدي املتعاونني اخلارجيني تلواء املكلونني العلرب أو 

 .األوروبيني، وجيل املتكونني على أيدي اجلزائريني (
 : تكريس التوجه العاملي والتفتح واالندماج يف حركة الرةي العاملي /5

التربوية العاملية بفعل االنفتاح والتفتح عللى  النظمجزءا ال يتجزأ من  لقد صارت منظومتنا التربوية
جتارب اآلخرين، و هبذا تكون املنظومة التربوية اجلزائرية ةد أتس  من خالل تفاعلها ملع املسلتجدات 

يلد ال  تساعد على بروز شكل جد ،يةنسانواإل ،والتقنية ،العلمية ،اخلارجية لالندماج يف احلضارة العاملية
وزارة التربية )  .يف إاار ضوابط هويتنا الوانية، جمتمع أتاس ةيامه املعرفة وصناعتها ،للمجتمع اجلزائري

 (02 ص ،0220 (،22الوانية )
ةصلد  ،وعصرنة وتلائلها التعليميلة ،الذي يتطلب من منظومتنا التربوية رحديث مناهجها األمر
مع اجلميلع  هيشترك يف بناء ،يف خل  عامل جديد من املعرفةالتربوية الدولية  نظمإ ى جانب باةي الاإلتهام 

ملن القلانون  20و  20على ذل  مما دع  إليه املادتني رةلم:  اة واملسؤولية، و ال أدلَّواعلى ةدم املس
رتالة املدرتة اجلزائريلة تتمثلل يف أنَّ "  على 20حيث نص  املادة رةم:  20/20 :التوجيهي للتربية رةم



73 

 

كيدة، شديد التعل  بقيم الشعب اجلزائري، ةادر على فهم العلامل ملن أزود مبعامل وانية تكوين مواان م
 ،0220(، 00وزارة التربية الوانيلة )) .والتأثري فيه، ومتفتح على احلضارة العاملية " ،حوله، و التكيف معه

 (  22 ص
لليم بضلمان تعلليم ذي املدرتة تقوم يف جمال التع" ن أكدت على أمنه فلقد  20 :ا املادة رةمأمَّ
تمكينهم من اكتساب مستو  ثقلايف بيكفل التفتح الكامل واملنسجم واملتوازن لشخصية التالميذ  ،نوعية

 عام، وكذا 
 ،0220(، 00وزارة التربيلة الوانيلة )) .ةصد االندماج يف جمتمع املعرفة " ،معارف نظرية وتطبيقية كافية

 (20ص
ن املنظومة التربوية اجلزائرية جادة يف تلعيها حنلو أاملقام على  كيد يف هذاأنه ميكننا التإوبذل  ف 

هنا جادة يف أو  هلذي هبا عقول تالميذها،ُت ال  ويف املبادئ ،وتوجه العاملية يف مضامني مقرراهتا أتكريس مبد
 مسل  التنظيملات ال اندماجها يف حركة الرةي العاملية، ففي عامل يعرف الكثري من التحوالت العميقة 

غري ذلل   إ ىو ،نتاجارق العمل ووتائل اإلو ،ووتائل االتصال ،وهيكلة املعرفة وجوهرها ،االجتماعية
حنسب املنظومة التربوية اجلزائرية  ال ن املنظومة التربوية احلديثة املتوجهة حنو املستقبل وإمن املستجدات ف

نامجة علن ظهلور دماج التهلريات الإملية بن تندمج يف حركة الرةي العاأمكاهنا إب ال هي املنظومة  ،كذل 
وحلىت  ،تتهلري الظروف اجلديدة للعملل ال والثورة العلمية والتكنولوجية  ،االتصالجمتمع املعلومات و

 (02 ص ،0220(، 00وزارة التربية الوانية )) .التعليميةالعالةات 
 :  تكريس التوجه العلمي والتكنولوجي /0

ة الظروف اخلارجية تيف اجلزائر كتوجه تبنته منظومتنا التربوية حتم ن التوجه العلمي والتكنولوجيإ
كان معملوال هبلا يف  ال هداف املخططات االةتصادية أو ،التنمية الوانية أهدافوالداخلية، كما فرضته 

مية تنحنو نه السبيل الوحيد فرض  ذل  االجتاه ألمور ابيعة تطور األ نَّأبداية نشوء الدولة اجلزائرية، كما 
 (02ص ،0220(، 20وزارة التربية الوانية )واالزدهار. )رحق  التقدم تكفل شاملة 

مهية خاصة ملا له من انعكاتات عللى أالتربوية احلديثة ب محيظى يف كل النظ ئفتدريس العلوم ما فت
   ،ورةي اجملتمع ،تكوين الفرد املعاصر
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كيد عليه النصوص التشلريعية أت التعادأو 0252فريل أ 02مرية أكدت عليه أهذا التوجه الذي ف
كد على ضرورة منح التالميذ ثقافة علمية أالذي  ، 20/20 :غاية القانون التوجيهي للتربية رةم إ ىاملتواترة 

خر أيتعني على اجلزائر مواجهتها لتدارك الت ال هانات العلمية والتكنولوجية الرِّ نَّأ ْذإوتكنولوجية حقيقية، 
 .تقدمها املدرتة ال داءات بضرورة رفع نوعية األ يف امليدان مرهونة
كدت على ضرورة اكتساب أن القانون التوجيهي للتربية حيث م 20 :ليه املادة رةمإحمل  أوهذا ما 

مبا يسهل  ،دوات املعرفة الفكرية واملنهجيةأورحكمهم يف  ،التالميذ معارف يف خمتلف جماالت املواد التعليمية
يف الفقرة  سعىكيد على هذا املأوةد زادت نفس املادة الت ،والتحضر للحياة العملية ،معمليات التعلعليهم 
ثراء الثقافة العاملة للتالميلذ بتعميل  إن املنظومة التربوية مطالبة "بأحيث تر  بمن نفس املادة، املوالية 

ت االجتماعية والثقافية تكييفها باتتمرار مع التطوراو ،ديب والفينعمليات التعلم ذات الطابع العلمي واأل
   ( 20 ص ،0220(، 00وزارة التربية الوانية )) ."والتكنولوجية واملهنية 

 ن يتقن أجل أبل هو العمل من  ،باملعلومات األدمهلةلكن يبقى املقصود من كل ذل  ليس هو حشو 
اء والنهم، وهلذا وبن ،نتاجخص متكنهم من املسامهة يف اإلالتالميذ تقنيات علمية ومعارف تقنية على األ

وةلدرت بلذل   ،النظرية مبجال التطبي املعرفة بالضبط ما رمسته املنظومة التربوية اجلزائرية عندما ربط  
التعلليم  ضمنتكنولوجيا حاليا اجلذع املشترك علوم و بتنصيبهاو ،نشاء التعليم املتعدد التقنيات فيما تب إ

و  دراكتلهلة اإل ،جيدة البناء يف مساراهتا ،مضامينها راةية يفعلمية ما يتفرع عنه من شعب مع الثانوي 
 . .الفهم من خالل وتائل وتقنيات تعلمها

 :ربط التنمية الشاملة بالنظام التربويحنو تكريس التوجه  /2
رحق  اتتقالهلا السياتي من خالل ثورهتا اجمليدة لكنها بقيل  متعثلرة يف  أنلقد اتتطاع  اجلزائر 

من خالل توفري الكفلاءات  إالَّ تها اجلانب االةتصادي الذي ال ميكن ربح معركوخاصة منه أخر جوانب 
 .من خالل منظومة تربويلة حمكملة التلدبري الَّإ ميكن رحقيقه األمر الذي ال ،املفيدة لعامل الشهلل ءةالكفا

ن يف اجلزائلر املنظم للتربية والتعليم والتكوي 02/20/0252املؤرخ يف  27/52 :مر رةمفاملتفحص لديباجة األ
تؤكد على الترابط بني املنظومة التربوية والتنمية الشاملة للبالد، فاملنظومة التربوية تستمد أمرية  هناأيالحظ 

يف املقابل يعتملد ميلدان وهدافها من الهلايات املرتومة لتنمية امليادين االةتصادية واالجتماعية والثقافية، أ
النجاعة والفعاليلة،  إ ىخذ به أاارات ال  تسري االةتصاد و تريج اإلاالةتصاد على املنظومة التربوية يف خت
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كبرية  أوية تدابري مهما كان  صهلرية أفال ميكن القيام ب ،وهكذا بالنسبة لباةي امليادين االجتماعية والثقافية
ثبل  أكما  –  دون القيام بتدابري يف ميدان التربية، فاملشاريع الكرمن للنهوض بالبالد يف مجيع النواحي 

وحظ ل ل ْذإل  دائما مقترنة بانتشار التربية والتعليم، وهذا ما تؤكده الوةائع احلالية اكان  وماز –اخلراء 
ةلو  احللوافز وراء تشكل أ  صبحأمكانيات جديدة للشهلل إاحتياجات التنمية االةتصادية وظهور  نَّأ

الشلاملة الوانية التنمية ربط التوجه حنو   ش ومن دون أدىنيستدعي األمر الذي ازدهار التربية ويوها، 
اشتقاةها  إ ىهداف املنظومة التربوية اجلزائرية أتدبري وبناء لى تنظيم وعسؤولني مما يدفع امل، بالنظام التربوي

تنمية شاملة رحق  مزيدا من التحلرر ملن  إ ىبع  جوانبها من احتياجات اجملتمع ومتطلباته الطموحة  يف
، 0220(، 20وزارة التربية الوانيلة)) .ونامية ذاتيا ،من بناء دولة متحررة اةتصاديا َنك َمو ُت ،التبعية للهلري

 ( 05 ص
رادت أذا ملا إن اجلزائر أشار إ ى أالذي  20/20 :كد عليه القانون التوجيهي للتربية رةمأوهذا ما 

 –امللوارد البشلرية  –هنا الئمة، ألن توفر لذل  املوارد البشرية املأمم املتقدمة فعليها ن تبلغ مستو  األأ
حاجيات التنمية املستدامة للبالد، والتفتح لتلبية صبح  تفرض نفسها كرهان اتتراتيجي، وعامل حاتم أ

 ،مارته الثقافات والنماذج االةتصادية للقلو  املسليطرةعلى املنافسة الدولية ال  تتميز بالضهلط الذي ُت
املأمول رحقيقه ملن  التسيري واملردودبص تخذ باملعايري الدولية فيما خيبة باألن املدرتة اجلزائرية مطالإوهلذا ف

دراج مجيع هذه التهلريات ورحضري إهنا مطالبة بالتطور بسرعة بهلية أكما  ةبل كل النشطني يف حركية العمل،
ارد البشرية هيل املوأرحسني مستو  تمن ناحية أخر  ، وهلذا يتعني معها جيال الشابة للتكيف باتتمراراأل

 ٌةَأْفلالارات ك إبتكلوين  يضًاأاارات بالعدد الكايف، بل إوعدم االكتفاء بتكوين  ،ابقا للمعايري الدولية
يلاء إوةادرة على املسلامهة يف  ،تاس اجلهد وروح املبادرة واالتتحقاقأة للمنافسة على أومهي ومبدعٌة
   ( 02ص ،0220(، 00بية الوانية)وزارة التر) .وترةية اجملتمع ،والتحرر ،ة الوانيةوالثر
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 التعليم ضمن البناء اهليكلي للمنظومة التربوية اجلزائرية: تنظيمتطور . -9
 اآلن إليهما وصل   إ ىتصل  أنالتعليم مبراحل خمتلفة ةبل  إ ى ت التربية مبؤتساهتا ونظرهتالقد مرَّ

املتعاةبة ملع  األجيالسياتي واالةتصادي واالجتماعي وتفاعل يف ذل  التطور ال ًةَباك َومن تطور وتنظيم ُم
 ( 7 ص ،0222، ثا)بوفلجة غي .بيئتها

النظم التربوية العاملية عرفل  املنظوملة التربويلة  معظموليس ببعيد عن هذا التطور الذي مس 
 ،ةصى الشمالأ إ ىخر  أوتارة  ،ةصى اليمنيأ إ ىخذها تارة أاجلزائرية تارخيا من التطور والتقلب العنيف 

عرج على ذكلر نن أمن الواجب  تأيناراوعليه  ،مكان تحي  دون ةرار إ ىتارة يرتفع هبا وتارة يهوي هبا 
احلاليلة مل التربية منظومة  نَّأللتدليل على  إالَّال لشيء  ،من االختصاري املنظومة التربوية بشحركية تطور 

 الل والعقول والسلواعد  ،ون الكثري من التضحياتود ،خذ حجمها ومكانتها من فراغأتكن لتولد وت
خطلاء على اللرغم ملن األاليومية، يف حياتنا  وتتجسد واةعا ملموتًا ،بذل  الهلايل والنفيس لتر  النور

منظومة تربوية تبين ن أحر  باأل أون متتل  ألكن شتان بني وا، املرتكبة هنا وهناك على امتداد فترة تطوره
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وبلني الواةلع  ،ن كان يشوب هذا البناء بع  النقائصإحىت و ،ي النظم التربوية العامليةةمة بني باة دَُّعُت
 التعليمي الذي كان  تعيشه اجلزائر يف فترة االتتعمار وما بعده مباشرة.

 :البدايات األو ى للتعليم باجلزائر -1
وملع  اإلتلالمية ى لظهور تعليم شبه منتظم باجلزائر مع بداية الفتوحلات ولقد كان  البداية األ 
هايل وتكان الشلمال فتم تعليم األهبا حيث انتشر التعليم الديين ومؤتساته  ،اجلزائر إ ى اإلتالمدخول 

 اتسلوأاللذين  ،الفقهاءتالمي من العلماء وفريقي الكتابة والقراءة من ةبل مرافقي جيوش الفتح اإلاإل
 ،ن يتعلم القراءة والكتابةأراد أة  لتعليم من ويف نفس الو ،ةامة الصالةللعديد من املساجد والكتاتيب إل
 ذل  الزمان. والدين والفقه وغريها من علوم

الوجود العثماين يف اجلزائر فلقد اتتمر التنظيم التربوي على ما كان عليله  أود التركي ها يف العمَّأ
هنلا أل  احلقبلة عللى تاد اتتعماهلا يف ت ال املدارس اتيب وجانب انتشار املساجد والكت إ ىف ،من ةبل

الرابطات ا ومؤتسات شعبية يتم فيها تعليم الناس الكبار منهم والصهلار بشكل شبه نظامي، ظهرت الزواي
حمصورة يف غالبيتهلا يف التعلليم هذه العملية  كان  ْنإو ،خر  يف نشر العلم واملعرفةال  تامه  هي األ

 الل احلقبة عن تابقتها هو ظهور امللدارس  تل ما مييز  نَّأ الَّإ ،ات والفل يضاالديين وعلوم اللهلة والري
 احلاكمة نشئها السلطة ُت

 .نها كان  ختتص بتعليم الصهلار فقطلك ،على الرغم من شبهها الكبري بالزوايا ،هايلاألوليس 
املدارس ةد انتشرت يف مدن وةر  اجلزائر يف العهد العثماين  أنَّ إ ى بو القاتم تعد اهللأشار أفلقد 

انتشرت فيها املدارس وخاصة الثانويلة  ال هم املناا  إضافة إ ى أن أمية بني السكان، درجة ندرة األ إ ى
 (   052 ص، 0220 ،القاتم تعد اهلل أبو) .ومازونة ،وةسنطينة، والعاصمة ،تلمسانهي: منها 

ن على الرغم من أ ، توجد جامعة يف اجلزائر يف ذل  العهد كمثيلتها باملهلرب وتونس ومصرملنه أ إالَّ
ومازونة، حيث ختلرج علملاء  ،وةسنطينة ،والعاصمة ،الدراتات العليا كان  تقدم يف كل من تلمسان

لقد كان اجلامع الكبلري بالعاصلمة ملثال ف ،هنا مل تصل إ ى درجة اجلامعةأولو  كثريون من هذه املراكز،
على حلقلات دروتله علملاء  ُفِرْشُي كان حيث ،و ىومدرتته العليا يشكالن نواة جلامعة اجلزائر األ
القاتم  أبو) .وية لسكن الطلبةانشاء مدرتة عليا وزإمن  هبارزون، كما كان للجامع أوةاف ضخمة مكنت

 ( 000 ص ،0220، تعد اهلل
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 :التربية والتعليم يف العهد االتتعماري   -2

نون القراءة والكتابة راضيها حيسأ إ ىلقد كان معظم تكان اجلزائر غداة دخول املستعمر الفرنسي 
حلىت مل  ،يف كل البالد ًامن خالل الزوايا والكتاتيب واملساجد منتشرالتعليم حيث كان  ،على اةل تقدير

ةافها أوهدم هذه املدارس ومصادرة  إ ىعمر الفرنسي تن عمد املسأ، فكان دشرة صهلرية أوأي ةرية  يستثِن
التخللف  نَّأراد، حيلث أل السكان، وكان له ملا وتشريد وةتل مدرتيها هبدف جتهي ،)مصدر متويلها(

ة توانتهاجه تيا ،ة كانا نتيجة حتمية لتواجد املستعمر الفرنسيَرَمْعَتْسمية يف اجلزائر امل نتشار األاالتربوي و
أنه وبعد مرور فترة ليس  بالقصلرية عللى وجلود حىت  ،فقارهإفراد الشعب وأجتهيل  إ ىختريبية هادفة 
ة رفل  بناء اجلزائر للتعلم يف بع  املدارس الفرنسيأل املستعمر اتتدراج واعندما حئر واالحتالل باجلزا

 بنائهم.أالسكان ذل  خوفا من تنصري 
 :يف إجياز على النحو التايل نذكرها هنا أتاتيةوعلى العموم لقد عرف  هذه الفترة ثالث مراحل 

الفرنسي إ ى اجلزائر ومصادرته لكل  دخول االتتعمار أعقب : وهي املرحلة ال  مرحلة االنكماش -0
ومصادرة مقدراهتا ) األوةاف ( ال  كان  متول  ،تطبالتإأو رحويلها إ ى  ،املؤتسات التعليمية وتدمريها

بنائهم يف ظل هجرة أو ةتل الشيوخ اللذين أهذه املؤتسات، فتشرد الناس ومل يعودوا ةادرين على تعليم 
 وكذل  يف ظل اهلدم املتعمد هلذه املؤتسات التربوية. ،والكتاتيبهبذه الزوايا  وَنُترَِّدكانوا ُي

وملا  ،ال  تل  الصدمة األو ى الناجتة عن دخول فرنسا إ ى اجلزائلراملرحلة : و هي مرحلة الركود -0
نيلة والكتاتيلب يف آعادة فتح بع  املدارس القرإمت للجزائريني، ففيها  رافقها من خراب وتدمري وتقتيل

حيث فتح  مدارس عربية فرنسية تدرس العربية   -بع  القر  والقبائلضمن نطاق  -كرية املناا  العس
بنائهم أ فامتنعوا عن إرتالومة من ةبل اجلزائريني اة  مقالغري أن هذه املدارس صباحا والفرنسية مساءا، 

ا التعلليم مَّأ ،طيئا جدًاالقليل منهم، وبذل  شهد التعليم االبتدائي الفرنسي املوجه للجزائريني تطورا ب الَّإ
   ( 07ص ، 0220(، 22وزارة التربية الوانية ))  .الثانوي والعايل فكانا شبه منعدمني

املدارس الفرنسلية ومل يرتفلع  إ ى أبنائهم إرتال: لقد كان اجلزائريون يعارضون مرحلة االنتعاش -2
ومما زاد يف حدة هلذا  ،لتعليم شعبيا ى، حيث صار اوبعد احلرب العاملية األ إالعلى هذه املدارس  اإلةبال

حياء الدور التربوي لكلل ملن إوعملها على  ،حيز الوجود إ ىالطلب هو ظهور مجعية العلماء املسلمني 
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حيث جددت اجلمعية ارائ  التعليم ومناهجله لكلي  ،وبناء املدارس احلرة ،املساجد والزوايا والكتاتيب
خر ، كما مل تهلفل ةضلية أيواجه املدرتة الفرنسية من جهة ول ،هذا من جهة ،يواكب التطورات املتجددة

هكذا و .جمموع الدول العربية وخاصة تونس إ ىتكوين املدرتني الذين ةام  بتكوينهم عن اري  البعثات 
هذا التعليم كلان يف غالبيتله  نَّأ الَّإبناء اجلزائر، أتالمي بني تاعدت اجلمعية على نشر التعليم العريب اإل

 ( 02-00 ص ،0222، جة غياثفلبويف التعليم االبتدائي  )منحصرا 
يا إاملستعمر فلقد وتع ةاعدة التعليم االبتدائي املوجه للجزائريني ال بسبب اهتمامه بتعليمهم، و أمَّا

عللى ألرض  لليهمإاملوظفني الصهلار الذين كان االتتعمار يف حاجة   رغبة منه يف تكوين بعذل  كان 
تكوين ابقة من املشبعني بثقافته واملوالني لسياتته، فهؤالء هم اللذين  أيضًااهلدف منه ، كما كان اجلزائر

وزارة التربيلة ) .ملامهمأعلى نلدرة الفلرص املتاحلة  ،كان يسمح هلم بارتياد التعليم الثانوي والعايل
 ( 02 ص ،0222(، 20الوانية)
 

 :اللاالتتقوغداة  ةبيلتنظيم املنظومة التربوية اجلزائرية . -3
 اتتقالهلا، ةبيلالواةع التربوي يف اجلزائر معرفة ال ميكن فهم الواةع احلايل للمدرتة اجلزائرية دون 

 ال  تلبق  فتلرةهذه املرحلة يف  الفرنسياجلزائري املطب  من ةبل االحتالل كان النظام التعليمي فلقد 
صلار ملا وهو  ،ومرحلة التعليم العام ،يمرحلة التعليم االبتدائ ي:مرحلتني ه إ ىمقسما بقليل االتتقالل 
ما ح وايف تن تتركان من لكل ان موجه فهذا النوع من التعليم ك ،توتطبعد مبرحلة التعليم املفيما يعرف 
 غايلة إ ىمن السنة التحضريية  بتداًءاتنوات دراتية  20متتد على مد   تنة كاملة 00وتنوات  22 :بني

   ،تنة الجتياز شهادة التعليم االبتدائي 00ز تنهم وايح التالميذ الذين تتجبعد ترش ،السنة النهائية الثانية
ل والطور األمثة االنتقال إ ى من ، وتقدمي بعضهم المتحان القبول يف القسم اخلامس من املدارس التكميلية

 .ثانويات التعليم التقين أو ،لتعليم الثانوي العاممن ا
اجلزائلريني التالميذ نذاك تنة دراتية خاصة بآلتعليم االبتدائي  ى من اوكان  تعتر السنة األ لقد

اهر طل)ال .كامللةدراتية عليهم تنة  ُعيَِّضمر الذي كان ُياأل ،اللهلة الفرنسية ئتعليمهم مبادهبدف  فقط
 (002ص  ،0202 ،زرهوين
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 الَّإومل تفلتح  ،أافالنلايف وجلوه موصلدة فكان   األافالمدارس احلضانة ورياض  أبواب أما
افال املفتوحة تتسلع اج ورياض األوفوبعد االتتقالل مل تكن األ ،للفرنسيني يف فترة التواجد االتتعماري

اة والعدالة االجتماعية ةلررت واا يف املسَبُحولذل   ،ليهاإبناء اجلزائريني الذين هم يف تن الدخول ألكل 
ةلادرة عللى هنا كان  غلري أل 0227 -22 -02 :لهلاءها مبوجب ةرار وزاري مؤرخ يفإاملستقلة  اجلزائر

 ( 002ص  ،0202، )الطاهر زرهوين .تتقبال كافة الراغبني فيهااتتيعاب وا
مها مرحلة التعليم االبتدائي ومرحلة  ،وعليه فلقد كان التعليم غداة االتتقالل مقسما إ ى مرحلتني

   إلكمايل:ابعد مبرحلة التعليم املتوتط أو  فيماصار يعرف ما التعليم العام، وهو 
 : لقد كان منظما كما يلي:التعليم االبتدائيأوال: 

   .بداية الدراتة تكون ببلوغ الطفل تن السادتة من العمر
رون الشلهادة وةد تضاف تنة تابعة للتالميذ الذين حيضِّ تنوات، 22مدة الدراتة االبتدائية تدوم 

 :على النحو التايلاملرحلة االبتدائية وةد وزع   ،االبتدائية
 التحضريي األول -0
 التحضريي الثاين  -0
 االبتدائي األول -2
 االبتدائي الثاين  -0
 املتوتط األول  -7
 املتوتط الثاين  -2
 النهائي  -5

السلنة  إ ىةسم املتوتط الثاين مبسابقة اللدخول أي  وتنتهي السنة السادتة من التعليم االبتدائي،
شلهادة  - أي النهائية -الميذ السنة السابعة بينما حيضر ت ، ى من التعليم املتوتط ) السادتة تابقا (واأل

بوفلجلة غيلاث، ) .ومتنح هلم فرصة االلتحاق بالسنة الثانية من التعليم العلام ،(CEPالتعليم االبتدائي )
 ( 20ص ، 0222
   هي: أياط: وةد كان يشمل ثالث  التعليم املتوتطثانيا: 
 وكان  منظمة كما يلي:  ،( CEGت التعليم العام )كمالياإتنوات يف  20: ويدوم التعليم العام . -أ      
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 )السادتة تابقا (  ى من التعليم املتوتط والسنة األ 1
 )اخلامسة تابقا ( السنة الثانية من التعليم املتوتط  2
 ) الرابعة تابقا ( السنة الثالثة من التعليم املتوتط  3
 ()الثالثة تابقا  السنة الرابعة من التعليم املتوتط  4

بشهادة التعلليم فيما بعد ( وال  صارت تعرف BEGويتوج التعليم املتوتط بشهادة التعليم العام )
إ ى منهم باالنتقلال السنة الرابعة من التعليم املتوتط الناجحون وبذل  يسمح لتالميذ  ،(BEMاملتوتط )

 .السنة األو ى من التعليم الثانوي 
، (CEAويؤد  يف متوتطات التعليم الفالحلي ) ،تنوات 22دوم : ويالفالحي التعليم التقين .-ب      

   .الكفاءة الفالحيةبنيل شهادة  هوتنتهي الدراتة ضمن
، (CETكماليات التعليم التقين )إويتم يف  ،تنوات 22 خراآلويدوم هو  :الصناعي التعليم التقين ج

 .(CAPشهادة الكفاءة املهنية ) زايتاجوتتوج هذه املرحلة ب
كثر من التركيز على العناية بلالرامج أمتدرس التالميذ تعميم التركيز يف تل  الفترة على  لقد كان

كمايل ) املتوتط ( عللى نفلس اللرامج صالح التعليم، حيث حافظ التعليم يف الطور اإلإب أوالتربوية 
 (   22 - 20 ، ص0222بوفلجة غياث، ) .فقط الشعب املعربة مع تعريب مواد ،الفرنسية

 ال الزمنية  د َد: ويشتمل هذا النوع من التعليم على عدة مسارات خمتلفة الشعب وامل التعليم الثانويا: ثالث
 وهي: ،يقضيها التلميذ ضمنه

 تنوات يسمح لتلميذ الثانوي بالتحضري  22: ويدوم هذا النوع من التعليم التعليم الثانوي العام. -1
 .الفلسفة( –العلوم التجريبية  – الرياضيات) للبكالوريا ضمن ثالث شعب    
الثانويلات  ويتم ضلمن تنوات، 22ويدوم هذا النوع من التعليم كذل   :التعليم الثانوي التقين. -2

تقلين  –البكالوريا التقنية يف التقنية يف شعبتني ) تقين رياضي شهادة التقنية، حيث حيصل تالميذه على 
 .اةتصادي (

حيصل تالميلذه  تنوات 27ما هذا النوع من التعليم فيدوم أوالتجاري: التعليم الثانوي الصناعي  .-3
هليلة يف الدراتلة ن كان  تسمى شهادة األأعلى شهادة البكالوريا التقنية يف الصناعة واحملاتبة بعد 

 ( 05ص ، 0220(، 22وزارة التربية الوانية )يف الدراتة التجارية ) هليةوشهادة األ الصناعية،
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نه مت أهتا مجعية العلماء املسلمني فلقد اتتمرت يف الوجود غري أنشأ  باملدارس احلرة ال  ا فيما تعلمَّأ
ومن هلذا البلاب  ،ةصد توحيد التعليم االبتدائي تدرجييا ،بالتعليم العمومي 0227 -0220اةها يف تنة حلإ

)الطلاهر  .للهلة الوانيةخر  باوتواصل تعليم املواد األ ،جنبيةأشرع يف تدريس اللهلة الفرنسية فيها كلهلة 
 ( 002ص  ،0202، زرهوين

التتقبال تالميلذ  (صلي والشؤون الدينية ) املعاهدت التعليم األمؤتسايف هذه الفترة كما ظهرت 
  .الكتاتيب والزوايا

لقد اتتمرت اجلزائر يف العمل هبذه املنظومة التربوية لفترة اويلة من الزمن على الرغم من بعل  
وحذف بع   ،دخال اللهلة العربية يف التعليم ورفع حجمها الساعيإك ،دخل  هنا وهناكأالتعديالت ال  

املؤرخ  20/75 :وهذا من خالل توجهات القانون رةم، والفالحي ( ،والتجاري ،ياط التعليم ) كالصناعيأ
ة العملل وضرور والذي نص على متديد مفعول املنظومة التربوية املوروثة عن املستعمر ،20/00/0220 :يف

وزارة ) .27/25/0252 :امللؤرخ يف 52/02 رةم: مرمبقتضى األ ،0252لهلاؤه تنة إهبا. هذا القانون الذي مت 
   (05ص ، 0220(، 22التربية الوانية )

 :1998 - 1962تنظيم املنظومة التربوية . -4
ديد الصللة ش 0252غاية  إ ى 0220لقد اتتمر النظام التربوي اجلزائري من حيث تنظيمه من تنة  

نه ةد شهد العديد ملن التحلويرات النوعيلة أ، على الرغم من بذل  الذي كان تائدا ةبل االتتقالل
 اراتوالسري حنو تعريب بع  املضلامني واملسل ،ياط التعليمألهلاء بع  وإكمجانية التعليم،  ،والتنظيمية
ظومة تربوية تعكلس اموحلات بعث من أوثر يف خل  أ أوو غريها، لكنها مل تكن ذات ةيمة  ،الدراتية

ت ترز بعل  املظلاهر أليه بدإاملشار مة اجلزائرية، وهلذا ويف خضم هذا االجترار للتنظيم ومتطلبات األ
منها تقسيم اجملتمع  ،نتيجة هذه املنظومة املوروثة عن املرحلة االتتعمارية ملزعجة يف واةع اجملتمع اجلزائريا
التعلليم و ،صليالتعليم األو ،التعليم املهينظهور خرجيي مزدوجة اللهلة، وفئة وفئة مفرنسة، فئة معربة،  إ ى

مال وتطلعلات آتتوحد ضمنها كل  ،موحدةجديدة عطى دفعة ةوية لظهور منظومة أمر الذي األ، احلر ...
 .الدولة اجلزائرية
د ال  تتضمن أو تنص على مليال ،02/20/0252 :املؤرخة يف 27/52 :مرية رةمن ظهرت األأفكان 

وهي بصيهلة خمتصرة عبارة عن نص علام هدفله  أول منظومة تربوية جزائرية خالصة البناء والتوجهات،
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 ،وغاياهتلا ،ومبادئهلا الرئيسلية ،اجتاهها السياتي وامللذهيب ،رحديد الفلسفة الشاملة للمنظومة التربوية
، 0220(، 22ة التربية الوانيلة )وزاروارائقها. ) ،ومضامينها ،كما حيدد بنيتها ،هدافها، واتتراتيجياهتاأو
   (00 ص

عادة تنظيم فعل التربيلة والتكلوين بلاجلزائر إمرية مبا تضمنته من توجيهات بفلقد ةام  هذه األ
 :املدرتلي ملن اللدخول بتلداًءا والعمل هباتاتية نشاء املدرتة األإحيث نص  على  ،بشكل جذري

ظهلور فكلرة التعلليم ، مع نظيم التعليم الثانوي، وتهجباريتإو ،تاتيحيد التعليم األتوو ،0202/0200
 ية.ريالثانوي املتخصص وتنظيم التربية التحض

والسعي احلثيلث ديد املضامني والطرق التعليمية كر ما مييز هذه املرحلة يف اجملال التربوي هو جتأو
التالميلذ خلالل  مع اتتخدام ميكانيزمات فعالة لتوجيله ،تعميم التدرجيي للتعليم املتعدد الشعبحنو ال

مية منسجمة مع انشهلاالت وتطلعلات يالتعليم واملضامني التعلوتائل جعل إ ى ضافة إمسارهم الدراتي، 
   .احمليط

تاتية حبيث تكون وحدة تنظيمية شاملة ومتكاملة ومندجمة تعرف باتلم املدرتة األ  صمملقد 
لتنظيم اجلديلد للتربيلة يف بنيلة ا ،02/20/0252 :املؤرخة يف 27/52 :مرية رةمولقد حددت األ، من (أ)امل

 يلي:  جديدة حددت كما
و  ،مريلة امللذكورة آنفلاالتعليم التحضريي مبقتضى األ إحداث: لقد مت  التعليم التحضريي -0

فتح هذا ، والذي ينص على 02/20/0252 :املؤرخ يف 52/52 :مرية رةممبقتضى املرتوم الذي راف  هذه األ
ليم ضمن مؤتسات عمومية موضوعة رح  الوصاية التربويلة لللوزير املكللف النوع أو النمط من التع
( 00وزارة التربيلة الوانيلة )األوالد )  أةسامأو  ،أو مدارس احلضانة ،األافالبالتربية، وتسمى رياض 

 ( 02، ص 0252
جه  هو مو تنتني و ليم التحضريي  يدوم التع فالو لذين  لألا ترا بني  حاوت  22تنوات و  20تنهم 

باخلصلوص، ومسلاعدة  األتاتيلدخول عامل  املدرتة والتعليم  األافالات، حبيث يهدف لتحضري تنو
وعلى حلب  ،العادات العلمية احلسنةعلى وتعويدهم  ،وتدريبهم حسيا وحركيا أبنائهاعلى تربية  األترة
ريهم للحيلاة رحضلإ ى  باإلضافة ،تربية فنية مالئمة إعطائهم، مع وتعويدهم على العمل اجلماعي ،العمل

   .القراءة والكتابة واحلساب ئمع تلقينهم مباد ،جدية وعلمية أكثراالجتماعية بصورة 
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)  اإلجبلاريتنوات متتالية من التعلليم  22تدوم  األتاتيمرحلة التعليم  إن: األتاتيالتعليم  .-0
ختصلر توتط الذي ا والتعليم امل تنوات( 22( وهي  عبارة عن دمج ملرحل  التعليم االبتدائي ) إلزامي
ويرتادهلا يف  ،من التعلليم أتاتيةوذل  يف مرحلة واحدة  ،تنوات فقط 22يصبح لتنوات  20من 

 .تنة 02تنوات و 22ما بني  أعمارهم تتراوحالهلالب التالميذ الذين 
 اخلاصة به. أهدافهلكل اور  ،أاوارثالث  إ ى األتاتيوةد ةسم  مرحلة التعليم 

 .أتاتيالسنة الثالثة  إ ى أتاتي ى ون السنة األوميتد م :لوالطور األ
  .تاتيأإ ى السنة السادتة  أتاتيو ميتد من السنة الرابعة  :الطور الثاين 

   .تاتيأإ ى السنة التاتعة تاتي أو ميتد من السنة السابعة  :الثالثالطور 
و منح التالميلذ ثقافلة تاتية هو توجهها حنحر  املدرتة األأو باألتاتي وما مييز هذا التعليم األ 

رحكم العالةات االجتماعية واالةتصادية،  ال لة ااالعهم على القوانني واومعرفة علمية وتقنية عميقة، وحم
وهذا ملا  ،وضمان الترابط بني املعارف العلمية وامتداداهتا التكنولوجية والتطبيقية وبني النظرية والتطبي 

دف رحضري هؤالء التالميذ خللوض هبتطبيقات العلوم التكنولوجية،  اتتحداث مادة إ ىدفع القائمني عليها 
   .حياة عملية وعلمية نشيطة

ل عدد أودور صضمن مناتبة  يبحممد الشريف خروليه وزير التربية الوانية الساب  إشار أوهذا ما  
اتية ضمان تهداف املدرتة األأومن  :تاتية حيث ةالهداف املدرتة األأ( حول 0200)من جملة التربية 

يله اللدروس النظريلة برنامج تعليمي منسجم تتكاملل ف إااريف  ،التعليم ملدة تسع تنوات لكل افل
 .صلقلهاوا اكتشاف مواهبه،   العمل هتذيبه إ ىهتدف  ال وتراعي فيه كل اجلوانب الثقافية  ،التطبيقيةو

 (02 ص ، 0222، )بوفلجة غياث
التالميذ ليواصلوا دراتتهم ضمن خمتللف شلعب البكالوريلا ويتم فيه رحضري  التعليم الثانوي:. -2

حيث يدوم التعلليم الثلانوي  ،تفضي بدورها حنو التعليم اجلامعي ال و ،اآلدابالرياضيات والعلوم و
 وهي التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي التقلين،، تنوات بالنسبة لكل فرع من فروعه 22ثالث 

ن التعلليم أعلى الرغم من  0200والذي ترعان ما مت التخلي عنه تنة  ،املد والتعليم الثانوي ةصري 
ثري شهد الك ما مل ي ثانوي عمو هور األال بدايات ظ حوالت يف  من الت ةم  ية ر خة يف  27/52 :مر  02املؤر

 شهد هذا النوع من التعليم الكثري من التحوالت.  0222غاية  إ ىو 0222نه وبعد تنة أ الَّإ 0252فريل أ
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جهاز مستقل عن وزارة التربية الوانيلة  إ ى 0222غاية  إ ى 0202تناد التعليم الثانوي بني تنة إد مت لق
دماجه مع الوزارة املسؤولة عن التعلليم إعادة إ  يف مرحلة الحقة مت  ،هو )كتابة الدولة للتعليم الثانوي (

 .شكال وزارة التربية الوانيةليتاتي األ
التعلديالت لقد متيز ايلة هذه الفترة بقلة التعديالت املدخلة عليه ومن مجللة التعليم الثانوي العام:  -

دراج التربية التكنولوجية كمقرر جديد إ ى جانب باةي املقررات ال  مل يطلهلا يف إالطفيفة ال  عرفها هو 
متَّ   بعد ذلل   ،يل والتربية البدنية والفنيةعالم اآلالهلالب أي تعديل، والتعليم االختياري يف اللهلات واإل

 .تالميةضافة إ ى اتتحداث شعبة العلوم اإلعادة هيكلة التعليم الثانوي الحقا، باإلإالتخلي عنها كلها بعد 
 ( 02ص  ،0222(، 22وزارة التربية الوانية ))

ن مع حداث تطاب  بني التكوين املمنوح للتالميذ يف املتاةإمييزه هو كان التعليم الثانوي التقين: وابرز ما 
ملام احللائزين عللى أفتح بع  شعب التعليم العلايل  ، معيف الثانويات التقنيةهلم التكوين املمنوح 
  .البكالوريا تقين

 ،التعليم الثانوي التقين ةصري املد : لقد كان هذا النوع من التعليم يتوج بشهادة الكفاءة التقنيلة -
 (  00 ص، 0220(، 22التربية الوانية)وزارة ) 0200إ ى  0202والذي ظل تاري املفعول من تنة 

 .وإكمال دراتاهتم العليا من دخول اجلامعة املنتسبني لهوةد منع 
هتيئة التالميذ ملواصلة الدراتة يف التعليم العايل أو االنضلمام إ ى  التعليم الثانوي عامة هو من غاياتإنَّ 

لكل أفراد اجملتمع مبا يزود به خرجييه العلمي يف رفع املستو  الثقايف وه كما تساهم مؤتسات ،احلياة املهنية
من معارف  وخرات عملية مرتبطة جبملة من التخصصات ال  تكون جمموع شعب التعليم الثانوي ميدانا 

 .خصبًا للتردب عليها وإتقاهنا
 :  2113- 1998تنظيم املنظومة التربوية من 

 عمليلة التعمليم املرحللي للمدرتلة من بعد فترة التجريب والتدريب، متكن  الدولة اجلزائرية
ليتم االنتهاء ملن  0200 - 0202أي من الدخول املدرتي  ،تنوات كاملة 22وال  اتتهلرة   األتاتية،

تاتي دون اوار الثالثة من التعليم األلكنها عمم  على األ ،0202 -0200ذل  ضمن الدخول املدرتي 
 ن ميتد ذل  إ ى أ

   .يمرحلة التعليم الثانوي واجلامع
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كان   ال صالحات اجلديدة وتدابري اإل غاية  ظهور إ ىتاتي اتتمر العمل بتدابري التعليم األ فلقد -
  بعد ظهلور تقلارير  ،عقد النجاعة أواملؤتسة مع فتح وثيقة العمل مبشروع  0225 ى تنة وبداياهتا األ

عللى للتربيلة ووزارة اجمللس األ ر بنيواثر لقاء التشإعلى  0220ظهرت يف  ال ربعة اللجان اجلهوية األ
  القلانون  ،،   ظهور املشلروع التمهيلدي للتربيلة0220، الذي ةدم تقريره يف مارس الوانية التربية

 تاتي علىلتنتهي مرحلة التعليم األ ،الوانيةن وزارة التربية ع الصادر 00/00/0220  :التوجيهي للتربية يف
 ى متوتط ضلمن ووالسنة األ ،0220 – 0222الدخول املدرتي   ى االبتدائي ضمنوثر تنصيب السنة األإ

 – 0222صالحات اجلديدة يف هناية السلنة الدراتلية تعميم هذه اإل مع ،0227 – 0220الدخول املدرتي 

صلالحات تس هلذه اإلأ الذيو ،22/27/0222 :املؤرخ يف 0222/020 :عمال باملرتوم الرئاتي رةم ،0225
الوانيلة  حلداث اللجنلةإعلى  صَّصدور ةرار َنصالح املنظومة التربوية،   ث اللجنة الوانية إلاحدإو

 :وظهور برنامج احلكومة املصادق عليه من ارف اجمللس الشعيب الواين يلوم ،0220-00-00 :للمناهج يف
 (  07 ص، 0220(، 22وزارة التربية الوانية)) ،05-25-0220

 :اتتقر النظام التربوي اجلزائري احلايل على الصورة التالية هذه التعديالت املتوالية تباعًاكل وبناء على 
 :التعليم التحضريي

املؤرخ  20/20 :من القانون التوجيهي للتربية الوانية رةم 00 – 00 – 02 – 20 :بناء على املواد رةم  -
مع السلعي  التحضريية داخل املؤتسات التعليمية االبتدائية، األةساماتتحداث  مََّت 0220 - 20 – 02 :يف

يف  ،الذين هم ما دون تلن التملدرس لألافالمنح التربية التحضريية ُتإ ى تعميمها على نطاق واتع، و
الطفولة املفتوحة بامللدارس االبتدائيلة، كملا ميكلن  أةسامويف  األافالاملدارس التحضريية ويف رياض 

املهنية واخللواص نظمات االجتماعية وامل ،العمومية واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والثقايف لإلدارات
وزارة التربيلة ) .املكلف بالتربية الوانيلةبترخيص من الوزير  للتربية التحضرييةوأةسام هياكل من فتح 
 ( 52-50 ص، 0220(، 00الوانية)

 :األتاتيالتعليم 
 ارفيسمح هلم باكتساب املعكما  لكل التالميذ، تعليما مشتركا وموحدا األتاتييضمن التعليم  

أو االلتحلاق بلالتعليم والتكلوين  ،الضرورية ملواصلة الدراتة يف املستو  املوايل األتاتيةوالكفاءات 
 أو  ،املهنيني
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 (55 ص، 0220(، 00وزارة التربية الوانية)) ية.عاجتمياة االاحللمشاركة يف التوجه مباشرة ل
   .التعليم املتوتطتنوات تشتمل على التعليم االبتدائي و 22 األتاتيومدة التعليم 

ن ميلنح يف أكما ميكلن  ،تنوات يف املدارس االبتدائية العمومية 27: يدوم مخس التعليم االبتدائي -.أ
 :من القانون التوجيهي للتربية رةم 00ة ابقا للمادة أاملنش ،املؤتسات اخلاصة للتربية والتعليم املعتمدة

   .تنوات كاملة 22من العمر التالميذ الذين بلهلوا  إالوال يقبل فيه  ،02/20/0220 :املؤرخ يف 20/20
كملا  مؤتسات التعليم املتوتط العمومية،تنوات يف  أربع: يدوم التعليم املتوتط التعليم املتوتط 

تابقا، وتتوج هناية التمدرس يف التعليم  إليهمينح يف املؤتسات اخلاصة للتربية والتعليم وفقا للقانون املشار 
وملن خاللله يلتم   ،هنائي خيول احلصول على شهادة تدعى )شهادة التعليم املتوتط ( املتوتط بامتحان

مع احتساب املعدل السنوي للتلميذ مناصفة مع معلدل  ،االنتقال إ ى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
  (52 ص، 0220(، 00وزارة التربية الوانية)) .شهادة التعليم املتوتط

ذا ما بلهلوا تلن إباحلياة العملية  أوبالتكوين املهين  امَّإالناجحني االلتحاق كما ميكن للتالميذ غري 
   .(02السادتة عشرة )
 :التعليم الثانوي
ن إفل 0220-20-02 :امللؤرخ يف 20/20من القانون التوجيهي للتربية رةم  72 رةم: حبسب املادة

، حيلث اإللزامي األتاتييلي التعليم  الذي األكادمييالتعليم الثانوي العام والتكنولوجي يشكل املسل  
التعلليم الثلانوي العلام  ُمظََّنوُي ،تنوات يف الثانويات العمومية واخلاصة 22يدوم هذا النوع من التعليم 

  وال  ميكن اإلشارة إليها على النحو التايل: ،والتكنولوجي يف شعب متباينة االختصاصات
   .وجذع مشترك آداب ( ،علوم وتكنولوجيا  ى )جذع مشتركوجذوع مشتركة يف السنة األ-
طبيعلة هللا وثيل  الصللة بيف بداية السنة الثانية يوجه إليها تالميذ اجلذوع املشتركة شعب  -
   ال  ُوجِّه منها تالميذ السنة ألو ى. اجلذوع املشتركةوخصائص 
فوفها يف السلنة عندما يبلغ التالميذ الذين يرتادون صلتتوج يف هناية التمدرس  الشعب ال هذه 

، 0220(، 00وزارة التربية الوانية)) .بشهادة البكالوريا يف التعليم الثانوي العام والتكنولوجياثانوي الثالثة 
  (00-02 ص
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املنظوملة التربويلة وتشلكيل بناء  أعادالقانون التوجيهي اجلديد الذي  أن إ ى اإلشارةيبقى فقط 
 اجلزائرية 

 00/00/0220 :القانون التوجيهي للتربية املؤرخ يف جاء بهعلى ما  ذل  يفيف شكل وتنظيم جديد معتمدا 
 20 - 02 :املؤرخ يف 52/27 :مر رةمواأل ،22/27/0222 :املؤرخ بتاريخ ،020/0222 :واملرتوم الرئاتي رةم

ليه غالبية إشارت أالتعليم الثانوي من تدابري ومسارات تعليمية مثل ما أو َيْعق ُب يلي  ما إ ىمل يشر  ،0252 –
لتعلليم ال إ ى ااجلديد مل يتطرق للتربية القانون التوجيهي ف .27/52 :مرية رةمخاصة األو ،القوانني السابقة

بني هذين القطاعني من جهلة، الفصل هنائيا  مَّنه َتأ إ ىمنه واضحة  إشارةالتكوين املهين، يف  إ ىالعايل وال 
حملهلا ال مركزيلة  ْ لَّوَح ْ لَّة التخطيط الشامل َوتن تياأووةطاع التربية الوانية من اجلهة األخر ، 

   .وضرورة تسيري كل ةطاع وف  خصوصياته واحتياجاته ،التخطيط
وتعلديل  ،دٍّخلذ و َرأبوية اجلزائرية وما تعرض  له ملن انطالةا مما مت عرضه حول املنظومة التر

 تعرف تلو  ثلالث تنظيملات كلر  ن اجلزائر كدولة ملأ إ ىن نشري فقط أيبقى  ،وتهليري ،وتصحيح
   هي: للمنظومة التربوية

 املنظومة املوروثة عن املستعمر. -0
 0252 -20-02 :املؤرخة يف 27/52 :مرية رةمعلى خلفية توجيهات األ َأتش ْنأ املنظومة ال   -0
 ،00/0222 :ت رمسيا ال ظنيا على خلفية توجيهات القلانون رةلمَأنشأ  ال و ،نظومة احلاليةامل -2

املعلدل  0222 - 20 - 02 :الصادر بتلاريخ 22/0222 :مر رةماملواف  على األ ،0222-02-07 :ؤرخ يفامل
املتضمن تنظليم التربيلة  0252 - 20 -02 :الصادر بتاريخ 27/52 :رةم األمرمن  األحكامواملتمم لبع  

 .0252 - 20-02 :مريةأوالتكوين، وهو أول تعديل وتتميم رمسي يف 
 

 :بناء املنظومة التربوية اجلزائرية ناتومكو أركان. -11
يو شامل اال خمتلف  إااريف  ،حققتها اجلزائر ال يعتر تطور النظام التربوي من املكاتب الكبرية 

، وما فتئ  وزارة التربية الوانيلة تةاومتفوالسياتية ولو بدرجات  ،واالجتماعية ،مناحي احلياة االةتصادية
ورحقيل   ،لتلبية اموحات اجملتمع اجلزائري فأكثر أكثر أدائهالتربوية ورحسني تعمل على تطوير منظومتها ا

من خالل التفاعلل التلام  إالَّالذي ال ميكن رحقيقه  األمر ،فاعلية ومرونة أكثر، ومبا جيعلها تهتنمي أهداف
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مة تربويلة يف تنجح أي منظو أنميكن ال  ال واملرتكزات  األركانهذه  ،بنائها أركانواملستمر بني خمتلف 
 أهلدافو بيئة التعلم ) املدرتة( و ،واملعلم واملتعلم ،وهي: املنهاج، الكتاب املدرتي ،مهامها دوهنا تأدية
 غايات املنظومة و

  يف حد ذاهتا. التربوية
 :  اجللاملنه -1

تنبع من  ،وخرات وكفاءات، ى على اختيار جمموعة ةدرات ومهاراتَنْبهو وحدة تعليم وتكوين ُت
التلتراتيجيات فُتشري بذل  إ ى امح املتخرج، حبيث تدمج حمتويات معرفية خاصة مبادة تعليمية معينة، لم

   (22 ص، 0220 (،22وزارة التربية الوانية )). احلجم الساعي وتنظم ددورح ،املتاحة واإلمكانات
 اإلجبلاري اإلاار رحدد التربية الوانية،فاملنهاج عبارة عن وثيقة بيداغوجية رمسية تصدر عن وزارة 

   ، هي:ن تشتمل على مجلة من العناصرأم مادة دراتية ما، ويفترض يلتعل
 .اخلاصة ( هداف، أهداف عامة، وأمبستوياهتا املختلفة )غايات األهداف -
   .والتكامل االتتمرارية يضمن وجود تعرض وف  تدرج أنينبهلي  ال احملتويات  -
   .ةالطرائ  البيداغوجية املقترح أوالطريقة  -
   .منشااات التعل -
 .التحصيلي ( ،التكوين ي،التقومي )التشخيص أوتدابري التقييم  -

يساهم فيها  ال املنهاج يشمل كل العمليات التكوينية  نَّأكيد على أوبذل  ميكننا يف هذا املقام الت
 ويتكون املنهاج عادة من:  ،رح  مسؤولية املدرتة خالل فترة التعلم ،املعلم واملتعلم

 .ادة املعرفيةامل -
 .هداف والكفاءات املستهدفةاأل -
   .اجملاالت املعرفية -
   .تاليب والوتائل املالئمة للعملية التعليميةالطرائ  و األ -
   .التقومي الشامل -

 التالية:  املبادئويراعى يف بناء املنهاج 
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 تنة بعد تنة،ى َنْبن ُتأ: وجوب بناء منهاج لكل مرحلة تعليمية، فال ميكن للمناهج الشمولية مبدأ -أ
كافلة  عتبلاراالخلذها يف أمع ضرورة  ،)مثال( األتاتيبل انطالةا من وحدة واحدة كمرحلة التعليم 

 .املقصودبعاد ملمح التخرج أن تبحث عن رحقي  مجيع أوجمموع الكفاءات املقصودة، و
   األهدافبدةة  ورحديد ،بناء املنهاج جيب مراعاة االنسجام بني خمتلف مكوناته أثناء: االنسجام مبدأ -ب

   ،والوتائل والسندات والنشااات املقترحة ،واملخططات الدراتية املعتمدة ،والوضعيات التعليمية
حىت تكون يف تناغم  ،املركباتهذه تربط بني كل  ال مع ضبط العالةات  ،واتتراتيجيات التقومي املالئمة

 تام فيما بينها.
ضمنها املنلاهج  ذ َفَنُتَت ال  االعتبار الشروط املوضوعية يف نأخذ أن: جيب التطبي  إمكانية مبدأ - لج

نذكر ومن هذه الشروط  .تطبيقها ضمن هذه الشروط، ومن الشروط إلمكانيةرحسبا عند بناء هذه املناهج 
وكيفية تنظيم التعليم ومسلتو   ،ةدرات التالميذ وحاجاهتم، واملواةي  والوتائل التعليمية املسخرة لذل 

 لمني تكوين املع
تتضلمن  أنكما جيلب  ،ن تكون صياغة املناهج واضحة، بسيطة ومفهومةأ: جيب املقروئية مبدأ –د 
 من ذل  الوثائ  املرافقة لكل منهاج. ،واتتخدام املدرتني للمناهجفهم  سرييلت إضافيةوثائ  
/ التعلميلة مية تكون نتائج املتعلمني والوضعيات والنشااات التعلي أن : جيبةابلية التقومي مبدأ -له
املساعدة يف عمليلة  األدواتيتوفر املنهاج على  أنعليها املناهج ةابلة للتقومي، ولذل  وجب  ْ صََّن ال 

   .التقومي
رحملهلا املنلاهج واحلاجلات  الل التكوين  أهداف: ويقصد به توخي التطاب  بني مبدا الوجاهة -و

 يةنااإلنسلوتلبيلة احلاجلات  ،والثقايف ،واالجتماعي ،يعياحمليط الطب من التعلمتقريب التربوية، مبا يعين 
ملة ءمن املالعالية ن حيق  درجة جيب أكما  ،كذا منتظرات اجملتمع )رحق  وجاهة خارجية (وواالجتماعية، 

)وزارة  .(تقترحها املناهج )رحقي  وجاهلة داخليلة  ال التكوين  أهدافو ،بني املضامني ونشااات التعلم
 ( 00 ص ، 0222(، 00ة )الواني التربية

التربوية وهي املنهاج جيعل  دعامة من دعائم بناء املنظومة أهمالتجديد التربوي اجملسد خاصة يف  إن
كلل  داريني وتالميذ، وبلنيإارافها من معلمني وأعالةات تكامل بني  املنظومة التربوية ةادرة على خل 

 هداف احلقيقية من وراء وجودها.رحقي  األرارها ومبا يضمن اتتم ،والثقايف ،هؤالء واحمليط االجتماعي



91 

 

   
 :  الكتاب املدرتي .-2

، أي ةناة مادية معتملدة وتيطًا ميلود حبييب األتتاذالكتاب املدرتي املقرر بصفته املادية يعتره  إن
يف تلوك املتعلم، ومساعدته على التحصليل واالتلتيعاب،  ثريأحداث تإيف نقل الرتالة التربوية، هبدف 

 (02ص ،0222 ،)ميلود حبييب .وهذا الوتيط يدمج فيما يسمى بالنماذج اخلطية
وهو ما يعتمده املعلم يف بناء حصصه التعليمية، فيجد فيه املعلم واملتعلم عللى السلواء جمموعلة 

   األنشطة
، وبالتايل شباع الذاتإواحلكم والنقد، و ،ولةاواملن والتعلمات ال  تساعدمها على اهلدم والبناء، والتساؤل

ومن  ،من البسيط إ ى املركب درجولوجي الذي ميكنه من بناء معرفة تتمستبتساعد املتعلم على التلمس اال
   .السهل إ ى املعقد

 هم، بلنيفيملا بيلن األدوارفمن خالل الكتاب املدرتي املقرر يتبادل املتعلمون واملعلم والكتاب 
 .حوهلا وشارح هلا متسائلوبني ا، هلوبني عارض للمعلومة ومستقبل  ،متحدث ومستمع
لكلي تلؤدي  ،مدرتية منسجمة مع احمليط الذي يعيشون فيله ن نقدم للتالميذ كتبًاأوهلذا ينبهلي 

ن تكون متكيفة مع روح العصر أمر يتعل  بكتب مدرتية جيب كمل وجه، فاألأوظائفها البيداغوجية على 
تطلوير ولذل  فإن  ،ومستجيبة لذوةه واهتماماته ،ومتمشية مع مستواه الدراتي ،الذي يعيش فيه التلميذ

حدث املقاربات البيداغوجية القائمة على املشاركة النشيطة للتالميذ يف أالكتب املدرتية مرتبط حتما بتبين 
 (020ص  ،0222 ،)بوبكر بن بوزيد  .بناء املعارف

ن تقلوم أي أبل ال ميكن  ،ةهم الدعائم يف بناء أي منظومة تربويأحد أوهلذا يعتر الكتاب املدرتي 
نتاجه إعادت تكييفه وأف ،لته عنايتهاأواجلزائرية فالتربوية ليه املنظومة إوهذا ما تنبه   ،منظومة تربوية دونه

 اية من وجوده.هلوحيق  ال ،يف شكل يضمن فعاليته ضمنها
 

 : املعلم .-3
نله أمل نقلل  ْنإ ،جزائهاأورحري   ،للمعلم مكانة بارزة ودور مهم ورئيسي يف بناء املنظومة التربوية

   .االقحيتل الصدارة يف هذا البناء على اإل
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خمرجلات  إ ىهو العمل املخطط الذي يستهدف الوصلول  ةم احلديثاهيعليم وف  املفذا كان التإف
 دور نَّأوالشل  رحقيقها على املديني البعيد والقريب،  إ ىفعلى املعلم السعي  ،تعليمية مطلوبة من اجملتمع

فمنه ما يتصل باملادة ال  يعلمها، ومنها ما يتصل بطبيعة  ،املعلم يف هذه العملية واتع ومتشعب االجتاهات
، فهلو ملن يقلوم ليه من فلسفات تربوية وغريهاإومنها ما يتصل بطرائ  التدريس وما تستند  ،املتعلمني

 .رحققه من خمرجات أو برامج تعليميلةيف ضوء ما  ،والتطبي ، والتقومي ،خضاع الرامج التربوية للتجربةإب
   ( 05ص، 0225 ،عطية ي)حمسن عل

املطللع  ،بتحديات احلاضر واملستقبل ُمل امل وبعلوم املستقبل،  ُمل عداد املعلم العصري امل إن إوهلذا ف
ذ على التطورات العلمية احلديثة يف جمال ختصصه، املعلم التربوي الذي حيسن التعامل والتصرف مع التالمي

تلوب العلمي الصحيح، املعلم الذي يستطيع التعاملل مبهلارة ملع تقوم على األ ،بطريقة تربوية تليمة
تدريب تالميذه على اتتخدامها يف  ليتمكن من ،خاصة تل  املستخدمة يف جمال التعليم ،تكنولوجيا العصر

ر يف تطوير العمليلة التعليميلة ارك باتتمراَشن ُيأعلم النشط االجيايب الذي يستطيع غراض املختلفة، املاأل
 .تاتية املشاركة يف هذه العمليةر األواحد احملأومالحظاته العلمية البناءة، باعتباره  ،اتهحباةترا

، يف بناء املنظومة التربويلةاملسامهة  العملية التعليمية ركانأمن مهما  ًانْكُر أنه يشكل اعتبارعلى و 
 ،يبهلي النجاح يف مسعاه التربوي بشكل خاصبالنسبة ألي جمتمع األولويات  من أو ى دَُّعُياالهتمام به  فإنَّ 
 ( 022 ص، 0225، . )حسني كامل هباء الدينعامشكل األوتع بالتنموي مسعاه و

 امهية تكوين الطالب املعلم ) معلم املستقبل (: 
هذه املهنة و وظائفها ةيس  متطلبات  إذااملهن املوجودة يف اجملتمع  أصعبمهمة املعلم تعتر من  نَّإ
املعلوملات واملهلارات  ملن معينلًا مهنة تتطلب يف صاحبها ةدرًا يةأ أن، وعلى الرغم من أخر مبهن 

فلردة يف تمهنة املعلم تصلبح م نَّأ الَّإ  تل  املهنة، ىإشخص ال ينتمي ال تتوفر لد  ال  ةد واالجتاهات 
توا خبلفيلات اجتماعيلة أوميارس مهنته يف مواجهة االب ن املعلم يتعامل الكثري من متطلباهتا ووظائفها أل

مهملة ولذل  كان  مهنة و، متامًا خمتلفةجعل  كل فرد منهم يتميز عن اآلخر مبيزات اةتصادية وثقافية و
 ال نمو وف  املعايري حىت تتل  اخللفيات مساعدة وهتذيب على  األفرادمساعدة هؤالء هي املعلم الرئيسية 
 حددها اجملتمع.
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 بمقدار صالح املعلم يكون صالح التعلليم،ف العمود الفقري للتعليم،وعلى ذل  ميكن اعتبار املعلم 
املعللم نستطع توفري ذا مل والفائدة إفاملباين اجليدة واملناهج املدروتة واملعدات الكافية تكون ةليلة اجلدو  

ما ةد يكون موجودا من نقلص  حيانيف كثري من األحتمًا يعوض توف وجود هذا املعلم  نَّإبل  الصاحل،
ي ملن هلذه تكون أل نلفإنه  كافيًا هياًلأ، ومؤهلني تجيدًا عدادًاإ َنْيد َعوبدون معلمني ُم ،النواحيبع  

       (27ص ، 0200، تودري مرةص حنا) أي أثر أو دور يذكر.العوامل 
علداده إضلرورة و ،تطويرها املعلم يف العملية التعليمية ودوره يف أمهيةيؤكد على  الفرا قفاروف

يلة واجر الزحوهو  تطوير العملية التعليمية،يف تاتية األركيزة ال ءيعتر املعلم الكف :بقولهللنجاح فيها 
عداد النوعيات املمتلازة إ كان ل ولذ ،داة التهليري احلضاري يف اجملتمعأو وحمور العملية التربوية وةائدها،

تمع وعية حياة اجملمن ورائه ننوعية التعليم و نَّعلى اعتبار أهتا رها وخطومهيتألوية هلا أوتشكل من املعلمني 
على ما يظهره هؤالء املعلمون من كفاءات يف ميادين عملله. بدرجة كبرية  تتحددجياله أومستقبل ككل، 

 ( 007 صهل، 0027، فاروق الفرا)
تتنامى وتظهر  لتعليم بصفة عامةا إ ىاالنتقادات املوجهة أخذت الكثري من الوة  احلاضر بيد أنه يف 

مباشلرة  انوتدريبه ينعكسالتربوي  هداءأن أل داخل صفه،املعلم أداء ضعف وخاصة ما اتصل ب للوجود،
القادر على  الكفءاملعلم  إعدادفبشكل عام، االنفعايل واالجتماعي ويوهم تالميذه الدراتي، على رحصيل 

هناك بع  املشكالت  أنحيث  ،يف نفس الوة  تهابوصع، على ةاألمهيغاية  ةضية يفمهام عمله يعتر  أداء
 املعلدة للذل  املؤتسات التكوينية اجلامعية مثاًل ضمناملعلمني  إعدادفرنامج  عملية،هذه التعترض  ال 

لتربويلة يف الهلالب جمموع املواد التخصصية وا ن وَِّكجمموعة مقررات دراتية ُت مناألعم يتكون يف الهلالب 
وخاصة يف حمتوياهتا عن حقيقة املهنة ال  تيقومون بتأديتها يف مستقبلهم  منفصلة متاماال  تكون ية والثقاف

                (20 ص، 0202، فايز مراد فيناالقريب.)
 :وهيهم ن اغلب برامج إعداد املعلمني تشتهلل على ثالثة أبعاد رئيسية يف إعدادإ

اتلية خالل املقلررات الدر املعلم باملادة التخصصية منيتم فيه تزويد الطالب و: البعد التخصصي -0
 .  ذات الصبهلة التخصصية البحتة

 أحواللهتزويد الطالب املعلم مبعلومات تربوية تتعل  بالتدريس من حيث  إ ىويهدف البعد املهين:  -0
 :إ ى ةسمني مهاينقسم وهو ما جيعله  العمليةته اتطبيقاته وممارتحيث ومن  ،النظرية
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الطالب املعلم معلومات نظرية تربوية هلا عالةة بعللم  إكساب إ ىالنظري املهين: ويهدف  اجلانب – أ
مهية اتتخدامها يف أالنفس وارق التدريس واملناهج املدرتية وتنظيماهتا املختلفة والوتائل التعليمية و

   .ة التربيةوفلسف ،ةيدارة املدرتبع  املفاهيم العامة يف اإل إ ىضافة العملية التعليمية، باإل
تلقاهلا  ال النظريات حلقائ  واتطبي  وفيها يتم  ،ليةماجلانب املهين التطبيقي: ونعين به التربية الع -ب

تكسبه مهارة  ال و املؤتسات التعليمية اجلامعية املتخصصة يف هذا الشأن،ه بتتذاتأمن املعلم الطالب 
التربلوي  لعمللعصلب ا ُدَعُتلذل  تلفة، وومواجهة املواةف املخ ،التدريس والتعامل مع التالميذ

أو درس مسبقة مللمواجهة ُتعد مرها أهنا يف حقيقة ألالتكويين الذي خيضع له هؤالء الطالب املعلمون 
تلودري ) تله املسلتقبلية.مشكالت مهنتدريب على مقارعة و ،تاتيةوظيفته األمع املستقبل معلم 

 ،0200، مرةص حنا

      (00ص
شلراف إتعتر الفرصة احلقيقية للطالب املعلم الكتساب خرة التلدريس رحل   التربية العمليةف  

تاليب العلمية ملالحظة التلدريس دوات و األحدث األأيستخدم يف هذا اجملال، وتوجيه مشرف متخصص 
 تاليب. دوات واألتل  األ مت مجعها بوتااة ال وتعديل تلوك املعلم على ضوء املعلومات 

هنلا أل ،الفعلية جراءات التدريسيةلية العادات واإلمثناء التربية العأعلم يكتسب الطالب امل نَّأكما 
، أي لهللريه مدرس ناجح يعلم ويدرس إ ىيتحول فيها الفرد من جمرد االب يتعلم ويدرس  ال هي الفترة 

   (07 ص، له0220، عبد احلميد حممد اهلامشي) .إ ى )معلم(من )متعلم(  انتقاله
 
 :املتعلم.-0

ركان املنظومة التربوية هو املتعلم، وهو املستهدف بالعملية التعليمية، وملن أكن الرابع من الرُّ نَّإ 
ومكونلات  ،ومبا له صلة بطبيعتله التكوينيلة ،حااة بهيتمكن من اإل من أنيتعامل مع هذا املتعلم البد 

وكافة العواملل  ،مستو  ذكائه و ،وةدراته الفكرية واملهارية ،التهاودوافعه وانفع ،واتتعداداته تهشخصي
 وخاصة من ناحية تعلمه.  ،املؤثرة فيه

تاس وجودها وبؤرة اهتمامها، كما ال أن تقوم أي منظومة تربوية دون متعلمني، فهم أ ُرَوَصَتوال ُي
املتعلملني دون مسلتويات هلؤالء ذا كان إن تنجح مع املتعلمني املنتسبني هلا أي منظومة تربوية ميكن أل
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ن يكلون عنصلرا أالعملية التعليمية، فاملتعلم جيب  والوتائل املسخرة لتنفيذ ،هداف احملددةج واألاملنها
 العملية التعليمية. معه نشيطا ضمن هذه العملية حىت حيدث لديه تعديل يف تلوكه وتنجح 

 
 :( املدرتة) بيئة التعلم  . -7

ال احليوي الذي تنفذ من خالله و ضلمنه املدرتة مؤتسة تربوية متثل بالنسبة للمنظومة التربوية اجمل
تها واتتراتيجياهتا التربوية، فهي اجملال التطبيقي والتنفيذي لكل ما تتضمنه املنظوملة التربويلة ملن تتيا

 توجهات ومناهج وغايات. 
عن كل البعد بعيدا  ،منظم وحمترف إاارودها يف هكل جيهت أنفبواتطة املدرتة تستطيع املنظومة التربوية 

   .لعبطية واالرجتاليةا
بع  املنظرين يف جمال التحليل املنظومي يف امليدان التربوي ال يعترون املدرتة أن وعلى الرغم من 
ن وزارة التربية الوانيلة أ الَّإركان املنظومة التربوية، أبيئة التعلم عنصرا أو ركنا من بوحميطها أو ما يعرف 

وخاصة ما اتصلل يف امليدان التربوي املتخصصني املؤلفني التعليم والفاعلني يف ميدان التربية ووغريها من 
درك ن ُتلأركان املنظومة التربوية ال  ال ميكلن أمهم من  ٌنْكن املدرتة ُرأانبه التنظيمي يؤكدون على جب

بط بينها عالةات تفاعل وترا تنشأ( عناصر 27ن للنظام التربوي مخسة )أارة التربية الوانية تر  بزدوهنا، فو
هداف والهلايات التربوية والبيئة املدرتة، حيث تشكل كلها وهي املدرس واملتعلم واملنهاج، واأل ،وتداخل

نواتج هذه العمليات هلي ، كما أنَّ يشكل عملياتهالبع  وتفاعلها مع بعضها  ،مدخالت للنظام التربوي
   (2 ص، 0220(، 22وزارة التربية الوانية )) .خمرجات النظام التربوي

وتنظيم  ،إداريةبيئة التعلم و ما يتصل هبا من تسهيالت  أن إ ى( 0225ما يشري )حمسن علي عطية ك
كاحللدائ   ،نارة والتهوية ومستو  النظافة، وتوافر الوتائل وامللحقات املطلوبةبيئة الدارس والهلرفة واإل
والعالةلة بلني  ،دارة املدرتةإو لمنياملتعوالعالةة بني  واملتعلمني من التالميذ،م لوغريها، والعالةة بني املع

، وابيعلة املتعلممور، والعالةة بني املشرف واملعلم ولياء األأودارة املدرتة و إالعالةة بني ، واجملتمعاملعلم و
واملردود املادي واملعنوي للتعلم وغري ذل  مما يشلكل  ،تس تطبيقه ومستو  تقديره للمتعلمنيأو النظام،

ورحديد مستو  اندفاعه حنو التعلم و تفاعلله  ،ثر يف تلوك املتعلميكون هلا عمي  األ ال القاعدة النفسية 
 ( 02ص ، 0225، حمسن علي عطية) .ثري يف نتائج عملية التعلم ككلأوبالتايل الت ،مع حمتواه
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   :املتوةعة واألهدافالهلايات  .-2

نه إف ،للعمل معها وهلا َدِجُو ال والفئة  ،ليات عملهآلكل نظام تربوي مهما كان  توجهاته ونواياه و
 .هداف حمددة بصفة دةيقة يبهلي رحقيقهاأن تكون له غايات وأالبد 

هداف توجه العمليلة التعليميلة أن تكون له أنظام تربوي دون  َدَجْوُي نَّأبدا أن نتصور أفال ميكن 
 يم.تعر عن النوايا البيداغوجية ونتائج تريورة التعلال  هداف هي ضمنه، فاأل

يعملل  ال فحقيقة اهلدف التربوي  ،ركان املنظومة التربويةأوهي رحدد ابيعة التفاعالت بني باةي 
دوات والوتلائل املالئملة املعلم على رحقيقها وعلى جتسيدها يف تلوك املتعلمني من خالل اتلتعمال األ

 املتاحة هو ما يكسب النظام التربوي ةيمته وجيعل وجوده ذا مهلز .و
 التعليم اإللزامي وما بعد اإللزامي حبسب توجهات املنظومة التربوية اجلزائرية: تلميذح ملم. -11

 ملمح املتخرجني من التربية التحضريية.  -1
 ملمح املتخرجني من التعليم األتاتي ) االبتدائي و املتوتط(.  -2
 .ملمح املتخرجني من التعليم الثانوي  -3

 مفهوم امللمح: 
فاءات ال  يكتسبها الطفل باالعتماد على وضعيات وأنشطة تعليمية من يقصد بامللمح مجلة من الك 

، 0220 (،22الوانية)وزارة التربية ) .يتصرف فيها يف هناية مرحلة تربوية ما أوخمتلف اجملاالت ال  ينجزها 

 (22ص
إًذ فملمح التخرج الذي جيب أن يالحظ ويقاس على مستو  املتخرجني من مرحلة تعليمية معينلة 

خمرجلات العمليلة ) الذين ميثلون ن واملتخرجهؤالء كتسبها يتل  الكفاءات واملهارات ال  جيب أن  هو
هذه الكفاءات ال  متثل  اخلصائص ال  حددها القانون التوجيهي للتربية كصفات وخاصيات  (،التعليمية

 مسندة للمدرتة، ومهام عليها أن تنصبها لد  جزائري الهلد. 
وليس  ،تخرج بصفة عامة هو خالصة الكفاءات اخلتامية ال  تتحق  مجلة واحدةوعليه فإن ملمح ال

عملية تراكم تدرجيي جملموع الكفاءات، وهو ميثل نظرة شاملة ملا ينبهلي أن تكون عليه املكتسبات األتاتية 
 (07ص ، 0222 (،00)وزارة التربية الوانية مسار دراتي كامل. ) أويف هناية مرحلة تعليمية 
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نستطيع ، كما اولألاوار ال  تشّكله ةّدد ملمح التخّرج ملرحلة تعليمية كاملل  نستطيع أن حنبذ و
 أيضا.دراتية معينة لسنة رحديده 

ويتمّيز امللمح عن اهلدف النهائي اإلدماجي )بصفة عاّمة( بإدماجه للقيم والكفاءات العرضلية، فلامللمح 
 (00ص ، 0222 (،02)وزارة التربية الوانية )راد رحقيقها. يرتبط بالكفاءة الشاملة ال  ُي

رحلة دراتية معينلة، خاصة مبنؤتس ملنهاج  أواألمر الذي يدفعنا للتأكيد على أنه ال ميكننا أن ُنع َد 
 بعد اخلضوع لتعلم تل  املادة. أوحىت ملادة ما دون التحديد املسب  مللمح التخرج من تل  املرحلة،  أو

. هذان شراان أتاتيان الختيار أفضل تلبيل إ ى أين يذهبيذ اجلديد، وفمعرفة  من أين أتى التلم
أفضلل  ةممكن من بني جمموع السبل املتاحة أمام املعلم يف تعليم هذا التلميذ و يف رحديد أي املنهاج املتاحل

 لهلريها مقارنة بهلريه. أولتل  املرحلة 
لوصول( يوجد املسلار املدرتلي، ( وملمح التخّرج )نقطة ا نقطة االنطالق فبني ملمح الدخول )

 حيث جند ترمجته يف أحد مكّوناته، أال وهو املنهاج الدراتي. 
 :حيق  األهداف التالية فوجود ملمح التخّرج

 غايات املدرتة عملية أكثر، وميّكن من ربطها بتطلعات ومتطلبات اجملتمع.  يساعد على جعل 
دمج( يف إدراج املناهج الدراتلية السلنوية يساعد ) كما هو الشأن يف بناء اهلدف اخلتامي امل 

 مستو  آخر ( عر املسار الدراتي.   إ ى) من مستو   ،واملرحلية يف تراتب وانسجام عمودي
 pluridisciplinaire  وذل  من خالل مجعه بني ُبعد تعّدد املواد ،يساعد يف رحقي  وحدة املناهج 

 ) instrumentale interdisciplinarité امللواد األدايت (، وُبعد تداخل  ترابط املواد حسب املوضوع ) أو
تنظيم املعارف عن اري  املبادئ واملفاهيم العاّمة(، وُبعد التشارك الفوةي للمواد ذات الطلابع السللوكي 

comportementale transdisciplinaire ( امل َرَكُز )على التلميذ ومساعيه الفكرية والوجدانية االجتماعية. 
 لمح التخّرج معايري التقومي اخلتامي ومؤّشراته. يوّفر م 

 
 
 
 

   للتربية التوجيهي القانون حّددها ال  الهلايات

 

 املناهللج

 التخّرج مالملح
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 ( يبني دور ملمح التخرج يف جتسيد غايات املنظومة التربوية  يف املناهج 27الشكل رةم: ) 
 ( 00 ص، 0222 (،00)وزارة التربية الوانية )

 
 مرحلة التربية التحضريية: من  املتخرجملمح   .-0

والذي يقصد به جمموعة الصلفات  ،لتحضريية ضمن منط  يو شخصيتهيندرج ملمح افل التربية ا
وال  تعلد معرفتهلا  ما، وضمن مرحلة دراتية ما، واخلصائص ال  يتميز هبا هذا الطفل يف مرحلة عمرية

 ضرورية للمريب/ املعلم من أجل رحقي  ما يصبو إليه املنهاج. 
من املنظومة التربويلة اجلزائريلة يف أربعلة ويتجسد ملمح الطفل املتخرج من التربية لتحضريية ض

 - االتصلايلاجملال الّلهلوي/ -اجملال االجتماعي والوجداين  -جوانب أتاتية هي: )اجملال احلسي/احلركي
 تتضمن كل منها املالمح التالية:( و اجملال العقلي/املعريف

 * يف اجملال احلسي/احلركي:
 )الكلية واجلزئية( بتنات  ودةة ومرونة. ينفذ أنشطة من احلركات الشاملة والدةيقة -
 يستطيع أن يضبط أنشطته وف  ابيعة الوضعيات التعليمية. -
 يتموةع يف الزمن واملكان حسب معامل خاصة به.  -
 ف على إمكاناته اجلسمية وحدوده )احلسية واحلركية(.يتعرَّ -
 يف اجملال االجتماعي والوجداين :* 

 فردانيته. يكتشف ذاته و -
 يتبادل مع اآلخرين مشاعره وأحاتيسه. -
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 داخل القسم وخارجه. ته اليوميةأنشطوواحلياة،  ،يظهر اتتقالليته من خالل األلعاب -
 يستعمل الوتائل املالئمة لالتتجابة حلاجياته وميوله ورغباته واهتماماته. -

 * يف اجملال الّلهلوي/االتصايل:
 يتحّدث ويعّبر بصفة تليمة. -
 اءل على معاين ومدلوالت الكلمات. يبحث ويتس -
) املرحلة الل  كلان  ،زا اتتعمال الكلمة/اجلملةوامتج ،يستعمل اجلمل االمسية والفعلية املفيدة -

 (.كاملة ينط  فيها كلمة وهو يقصد مجلة
 كلمة. 2222 إ ى 0722بني ما ح وايستعمل رصيدا لهلويا يتر -
 
 يف اجملال العقلي/املعريف : *

والعللوم  ،والبيوللوجي ،والفيزيلائي ،مامه وفضوله ملكونات احملليط االجتملاعييظهر اهت -
 والتكنولوجيا.

) إْذ يستكشف، ميارس، يستعمل املعلوملة، يوظلف احلكلم  يوظف تفكريه يف خمتلف اجملاالت -
 وحيل املشكالت(. النقدي

 يوظف الفكر اإلبداعي. 
ن، املكان، املقدار، الكمية، القياس، احلجم، الوزن،  ى يف بناء املفاهيم )الزمويظهر ويضع اللبنات األ

 ص، 0220 (،22) الوانيةوزارة التربية  )…(. الشكل، املساحة، الّلون، املاّدة، اجلمال، التوازن، الصوت، 
02-05) 

 
 التعليم القاعدي اإللزامي ) األتاتي (:مرحلة ملمح املتخرج من  .-2

ينتظم بدوره يف مسارين كبلريين:  وفه ،وات هيكلة التعليمإن هيكلة مالمح التخّرج تّتبع نفس خط
 التعليم األتاتي، والتعليم الثانوي.

: التعليم االبتلدائي، والتعلليم تعليميتني مرحلتنيهيكل بدوره يف مسار التعليم األتاتي ُمكما أن 
 تنتني. أووكّل اور يف تنة ، أاواراملتوّتط، وكّل مرحل مهيكلة يف 
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واملرحللة  ،خّرج من التعليم األتاتي ملمحّي التخّرج من املرحللة االبتدائيلةويشمل ملمح الت
املتوّتطة، كما يشمل ملمح التخّرج من كّل مرحلة مالمح التخّرج من األاوار، وتشمل مالمح األالوار 

القريب فإّن ملمح التخّرج من التعلليم األتاتلي  إ ىمالمح السنوات ال  تكّوهنا. وبذل ، من األةرب 
)الذي يشّكل املستو  األكثر مشوال ( العاكس بشكل بيداغوجي ملا خّصصه القانون التوجيهي للتربية من 

تنحدر منه مالمح دةيقة أكثر ملتخرج من هذا املسار التعليمي، خصائص شاملة ينبهلي رحقيقها لد  التلميذ ا
   الكل باألجزاء ال  تكّونه.       العالةة ال  تربط ابيعة ترم بدّةة يف كّل مستو  رحينبهلي أن  ،فأكثر
 ال  تشتمل على مكّونني ،champs disciplinairesوتطّب  الترتيبات نفسها على مالمح جماالت املواد     
 :مها
 .أ( الكفاءات العرضية ال  تتكّفل هبا املواد املكّونة للمجال    
 رك.ب( الفئات األربع من القيم ال  تنّمها املواد بشكل مشت  

ُيبىن امللمح الشامل للتعليم األتاتي وف  نقاط القّوة املؤّتسة على التحّكم يف اللهلات األتاتلية  
الوانية، واكتسلاب  اكتساب القيم املوافقة للهوّيةو، والرياضيات العربية اللهلة ال  تتمحور أتاتا حول

 والنجاح املدرتي. ،الكفاءات العرضية الضرورية لتنمية الشخصية
وعة من الكفاءات غري القابلة للتقليص، مجعل كّل تلميذ يتحّكم يف جم إ ى، التعليم األتاتي يهدف

االنلدماج  أوبعد التعليم اإللزاملي، متخصص متابعة تكوين  أووثقافة وتأهيل متّكنه من مواصلة دراتته، 
   يف احلياة املهنية.املباشر 
  ويشلّكل ، هي لهلة التدريس يف املدرتة اجلزائريةو –ة املكّون الرئيس للهوّية الواني – :اللهلة العربية

، كما يشّكل يف الوة  نفسله جمموعلة ملن ات َملَُّعالَتكل  بَّالتحّكم فيها تعبريا وةراءة وكتابة ل 
   الدراتي.الطفل مسار ضمن  ، والكفاءات العرضية األتاتيةالكفاءات املرتبطة باملواّد

   تضفي على هذا التعليم الطابع العلميهلة عاملية ( ) لبصفتها لهلة أتاتية  :الرياضيات.   
 

كسب التلميذ القيم والكفاءات العرضية الضرورية إلحداث تكلوين منسلجم ُي فالتعليم االبتدائي
الكفاءات األتاتية املتمّثللة يف معرفلة القلراءة والكتابلة  إ ىولنجاحه املدرتي، باإلضافة  ،لشخصيته

 يح احلاتوب. واحلساب والنقر على لوحة مفات
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وكفاءات امللواّد الل  ُبنيل  يف التعلليم  ،ميّكن من تعمي  الكفاءات العرضيةوالتعليم املتوّتط 
 (25 – 22ص ، 0222 (،02) وزارة التربية الوانية)االبتدائي.  
 

 امللمح الشاملل ضمن توجهات التعليم األتاتي:هيكلة  .2.1
متوتط ( حبسب غايلات املنظوملة  -ابتدائيرج من التعليم األتاتي ) يتوزع تكوين ملمح املتخ

 التالية:األربعة  ياديلنامل أو التربوية اجلزائرية وال  وزع  على اجملاالت
 ميدان تكوين الشخصية: .1.2.1
 ويشمل القيم املتعّلقة بل:    
    عامل.التفّتح على الد (  املواانلة،جل( الوعي(،    أوالضمري الواين )ب( ( اهلوّية اجلزائرية،  أ 

 على العامل بصفة  ومتفّتحًا ،ويتعّل  األمر بإعداد التلميذ ليكون يف املستقبل مواانا راتخا يف ةيمه
فهلم وتساعده على  ،األخالةية للدين اإلتالميواملعايري فهمه للقيم  وتنمي فيهفكر ناةد؛ ذو  و ،مسؤولة

 وحّب الوان.  ،واملواانة ،ي بالروح الوانيةلِّّ حالتوجتعله ةادرًا على العالةات ال  تنّظم حياة اجملتمع، 
 ميدان الكفاءات العرضية: .2.2.1
 ويشمل الكفاءات ذات الطابع:  
 اجتماعي وشخصي )وجداين(.د (    تواصلي،    جل(    املنهجي، ب(   الفكري،  (. أ           

 تلّقي تكلوين أوتعليمه ينبهلي إكساب التلميذ جمموعة من الكفاءات املفتاحية ال  متّكنه من متابعة 
 الكفاءات ما يلي: هومن هذ ،االندماج يف احلياة االجتماعية واملهنيةييسر له  أو، متخصص
 ذات اابع فكلري كفاءات. 
 كفاءات ذات اابع منهجلي. 
 واجتماعي ،كفاءات ذات اابع شخصي، مجاعي. 
 كفاءات ذات اابع تواصللي. 
 :ميدان كفاءات املواّد  .3.2.1

تنتظم كلّل ملاّدة يف وكفاءات ختامية، حيث  ،اد املهيكلة على شكل كفاءات شاملةويشمل املو
، ّ  تأيت الكفاءة اخلتامية لتقّدم وصفا على شكل تلوك  - بامليدان املهيكل - جمموعة من املعارف تسّمى 
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ها حسلب امللاّدة ملا تقّدمه التعّلمات املقترحة يف كّل ميدان مهيكل لتحقي  الكفاءة الشاملة، ويتهلّير عدد
 منها. الًّووف  جمال املعارف الذي يهيكل ك 

 ميدان املعارف: .4.2.1
ل  تيكتسبها ا (connaissancesومتّثله املصفوفة املفاهيمية ال  ينبهلي أن رحّدد لكّل ملمح املعارف )        
    .التلميذ

ملعارف الضرورية )ما ال ميكلن فضمن هذا امليدان جيب على املدرتة أن تزّود التلميذ بقاعدة من ا
 جتاهله منها(، والثقافة املساعدة املرتبطة باإلشكاليات اإلنسانية الكر  املعاصرة، وذل  ةصد تنوير عقله.

)التعبري الشفهي والكتايب، القراءة، وبصلفتها لهللة التعلليم للملواد  اللهلة العربية تشكّل كّل من
التفكري املنطقي، معارف رةمية، التحّكم يف آليات العمليات )معرفة خمتلف أشكال  والرياضياتاألخر ( 
 احلسابية، 

 لية( القطبني األتاتيني هليكلة الكفاءات املكتسبة. ووحّل الوضعيات املشكلة األ
 وزارة التربية الوانية)الشرط األتاتي للنجاح املدرتي. وال شّ  أّن التحّكم يف هذه اللهلات األتاتية هو

   (22 – 02ص ، 0222 (،02)
 ملمح املتخرج من التعليم ما بعد اإللزامي )التعليم الثانوي (: .3

إن التعليم الثانوي ال خيتلف كثريا من حيث توجهاته عن التعليم األتاتي وهذا حبكلم تقلارب  
 لتل  املوظفة يف امتدادأن مناهج التعليم الثانوي ما هي إال  إ ىإضافة  ،حمتويات املناهج من بعضها البع 

التعليم األتاتي، يف نوع من التعقيد والدةة والتوتع الذي يناتب الدراتة يف مستو  التعليم الثلانوي، 
ضمن امليادين احملددة تابقا تبعلا  ،وهلذا فهي تتخذ نفس التوجه يف بنائها ملالمح املتخرجني من هذه املرحلة

ت العرضية، وميدان كفاءات امللواّد، وهي: ) ميدان تكوين الشخصية، وميدان الكفاءا ،للتعليم األتاتي
وميدان املعارف (، ولذل  ال داعي أن خنوض فيها مرة أخر ، غري أنه جيب التأكيد على أن بناء بلرامج 

هو منه التربوية، كان اهلدف  التعليم الثانوي ملختلف الشعب يف إاار املنظور العام لتنفيذ توجهات املنظومة
ي بناء املعرفة وف  اع َرت ال  شرع فيها منذ املرحلة االبتدائية، ضمن مسار ُيضمان االتتمرارية يف التعّلما
والتعليم احللزوين، كما جيعل من حّل املشكالت منطلقا لكثري من عمليلات  ،متطلبات املقاربة بالكفاءات
 ال  هلا عالةة به. أو ،خاصة منها تل  املستمدة من الواةعوالفعل التعليمي/ التعّلمي 
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دريس ضمن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي يساهم يف رحقي  مالمح املتخرج يف هناية هلذه فالت
مباشلرة  أو ،وةاعدة االنطالق للتعليم اجللامعي ،املرحلة ال  تعتر تتوجيا لكل مراحل التعليم السابقة هلا

 وتتمثل هذه املالمح عامة وباختصار يف القدرة على: ،احلياة املهنية
  الت. حل مشك 
  .مواصلة الدراتة يف إحد  التخصصات يف التعليم اجلامعي 
  واالبتكار. ،والبحث املنهجي ،التكوين الذايت املستمر 
  لة تكوين مهين متخصص يؤهل املتخرج من االندماج يف احلياة العملية بسهولة ويسر.وامز 
  ال التواصلل و وتلائله النقد املوضوعي، والتعبري عن املواةف واآلراء، واتتخدام خمتلف أشلك

 باتتقاللية.
 .اتتعمال خمتلف وتائل االتصال احلديثة املتاحة 
  ( إ ىاتتعمال عدة لهلات .) جانب اللهلة العربية لهلتني أجنبيتني على األةل مشافهة وكتابة 
  كل األجهزة والتكنولوجيات احلديثة املتعلقة باملعلوماتية يف البحث وإنتاج وبناء وتسلوي   اتتثمار

   أي
 مادي. أومنتج فكري 

  وراته مع ايف الرأي، مع القدرة على بناء احلجة املبنية على التفكري املنطقي يف كل حم االختالفتقبل
 (5 -2 ص، 0225 (،25) وزارة التربية الوانية) اآلخر.

 
 : حاجة الفرد واجملتمع لوجود نظام تربوي. -12

 ضلمن كافلة املنتسلبة للهاهلائلة من التالميذ  لألعداداملنظومة التربوية ةطاع حساس نظرا  إنَّ
 أنَّعتر القطلاع األوتلع باعتبلار ُي، كما ال  يقدمها اخلدمات التربويةعديد من املستفيدة ، وهمستويات

وغريهم من ذوي الرتب واملهام ني فواملشر ،من املربنيكبري اخلدمات التربوية تقدم ملستهلكيها بفضل عدد 
 .األخر 
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كر غلالف أاةتطاع   تكن األو ى يفمل ْنإكافة الدول باملرتبة الثانية  ضمنتربوية رحظى فاملنظومة ال
ن جمال االتتثمار التربوي ثري جدا، أاملتخصصني يف اةتصاديات التربية يرون  إن، حىت اهتامايل من ميزاني

   .باةتصاد املوارد البشرية ُ َعْنُيحيث 
املهلذي واملوازن لكافلة  فهياويلة املد ،  راتتثماهي عملية فاملنظومة التربوية ومن ةبلها التربية 

 :هي أتاتية أفكارحيدث بفضلها احلراك االجتماعي الذي ميكن اختزاله يف ثالث  ال القطاعات، 
ملن امللوارد  مستثمرا على شكل خنبة  منتجادةي  تقدم والتربية املقدمة ضمن نظام تربوي حمدد  -0

، وتسلاهم يف يف وة  من األوةات تواء كان ذل  ةريبًا أو بعيدًا ون البالدتتو ى مهمة تسيري شؤالبشرية 
النخب على تسيري شؤون اجملتمع  تداولبعث التحرك االجتماعي الذي يعود بالفائدة على الفرد من خالل 

وملن جهلة  ،هذا من جهة التحسني الذي رحدثه التربية دوريا وباضطراد يف مستو  هذه النخب، فضلب
جلل العملل أالتقدمية وال  رحمل مشاريع حداثيلة ملن  األفكار أمامح اجملال افسإن خالل م أخر ،

 .يف كل ما يعود بالفائدة على كافة أفراد  اجملتمع والتجديد اإلصالحو
ويل كل القطاعات باليد العاملة املؤهلة، فهي ال  تهلذي توق العمل بشكل مالتربية تسمح بت نَّإ -0

  .تلفنا املهلذي واملوازن لكل شؤون البالدأولوية والصدارة يف عملية البناء لكوهنا كما ممنهج، مبا مينحها األ
حمددة بعناية فائقة متكن اجملتمع والقائمني عليها ملن  أهدافالتربية املنظمة يف برامج وغايات و نَّإ -2

ن التربوي من بناء اابع يف امليدا أفكارهمواملختلفة  يف الدولة بإتهاماهتمرجال الفكر والسياتة والفاعلني 
ال  يبتهللي اجملتملع بناءهلا  املبادئو الهلايات واألهدافلتميز وتفرد  تبعًا ةمتميزوشخصية وانية واين 
ملر من خالل منظومته التربويلة، األيف أبناءه من األجيال املتصاعدة واملتالحقة أو احملافظة عليها وتثبيتها 

تبعا ي ألي دولة ما عن باةي النظم املعتمدة ببقية الدول، وهذا كل نظام تربواختالف تباين والذي يفترض 
تلواء يف حاضلرها أو  رحقيقهلاال  تؤمل  هاهدافأو ااهتتالختالف تيا وتبعًا االختالف تطلعات شعوهب

 ( 00 ص ،0222 ،)زردومي حممد مستقبلها.
رات مدروتة وخمطط هللا ال  تقدم للنشء وف  برامج ومقرالتربية النظامية  أنن نشري إ ى أويبقى 

عملية تلقني املعارف إجناح هو الوصول إ ى  هامناملنشود ليس اهلدف تواء باملؤتسات العمومية أو اخلاصة 
متثل بأي حال من األحلوال ذلل  وال  ،الفنوناملعارف وبشىت  تهمدمهلأو حشو أوحشد هلؤالء األفراد 

على حسلاب ةضية ما فكرة أو نصرة يف تبيل م الصهلار وجتييشههؤالء دجلة عقول أوراء األعمى لسعي ا
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كلل هو مساعدة الذي ال خيتلف عليه اثنني تاتي يا هدفها األإو األخر ، القضايااألفكار وباةي أو ضد 
ومستقلني فكريًا وماديا، وةادرين عللى  أفرادا راشدين وان يصبحأعلى صهلريهم وكبريهم د اجملتمع افرأ

الذي ينتمون له، وةادرين يف ذات الوة  على الدفاع علن أفكلارهم  بناء كيان خاص هبم ضمن اجملتمع
وإةناع الهلري هبا بكل احلجج والراهني املنطقية دون أن ينقص ذل  من موضوعية تفكريهم، وأن يكونلوا 

على التكيف ملع  ينةادر واوبالتايل يكونةادرين على اختاذ كل القرارات وإصدار األحكام يف حرية تامة، 
حىت  وتبدل الذي يكون ةد و ىَّ م، ذل  العصروليس عصر افولته مرشدهملرحلة العصر املواف  متطلبات 

  ( 70ص  ،0222 ،. )بوتنة حممودوإن كان هو امليدان اخلصيب الذي فيه مت تعليمهم
 

 خالصة:
االجتماعيلة وكرس اختياراته الثقافيلة ياموحاته و تبناه أي بلد يعكسيالنظام التربوي الذي  إنَّ
املتعاةبة تنشئة اجتماعيلة  األجيالالصيغ املالئمة لتنشئة  إجياد، كما يسعى يف حركية دائمة حنو والسياتية
االةتصلادية والثقافيلة االجتماعية و بأدوارهمجتعل منهم مواانني فاعلني ةادرين على االضطالع وعلمية 

   .األكملعلى الوجه 
 لاوحيل أنهذه املهمة الكبرية  تأديةن النجاح يف لى النظام التربوي حىت يضملذل  كان لزامًا عو

 أوهذا اجملتمع  متيز ال التوفي  بني ضرورة احلفاظ على التراث الثقايف الواين والقيم الدينية واالجتماعية 
املسلتقبل  اتتشراف إغفالعن اري  عدم  آداءه، ورحيني مدخالتهرحسني  اآلنيف نفس أن حياول  و ،ذاك

 فية الثقامبستلزماته 
 .العلمية والتكنولوجيةوالسلوكية واملعرفية و

ما هو ملقى عليه من مسلؤوليات جسلام دون  تأديةينجح يف  أنالنظام التربوي ال ميكنه  أنكما 
 األدوارهم بعل  ح، وملنمؤارين ومكونيني وغلريهماملسؤولني عن تسيريه من مدرتني و إ ىااللتفات 

يوميا بكل  شوهناييع ألهنممن غريهم بطبيعة العملية التعليمية  أدر هم احلقيقية يف تطويره واحملافظة عليه، ف
كملا  ةدر من غريهم على وضع املعايري املالئمة لطبيعة عمل النظام التربوي،أ، وأمورهاتفصيالهتا ودةائ  

قل  وحي ،تسبني له ملن املتعلملنينالئم ةدرات املتلمكوناته رحوير إصالحه وعلى تقوميه و ألةدرا همأهنم 
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رحقيقها خدمة للمشروع التنموي الشامل الذي ائتمنه عليله اجملتملع  ي مسؤوليةَنَبَت ال الهلايات واملرامي 
 ككل.
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 الفصل الثاني
 إصالح املنظومة الرتبوية اجلزائرية

 التطلعات املستقبلية   –العقبات احلالية    –املنطلقات الرتبوية  

 

 

 

 

 

 

 د: متهيلل
والتحديث التربوي باهتمام متزايد من ةبل خمططي السياتات   صالحو اإلأظى موضوع التطوير حي
أيضًا تل احواملهتمني بالتربية واملؤتسات التربوية يف اجملتمعات املتقدمة والنامية على حد تواء، و ،التربوية

خلري ، ، وخباصة يف العقد األالتربوي حمور اهتمام وتركيز مجيع الدول العربية صالحموضوع التطوير واإل
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كيد القيادات السياتية واالجتماعية والتربوية يف الدول الهلربية على ضلرورة أجتلى هذا االهتمام يف تةد و
تؤكد على  الشعارات ال  ُ ل ْطت ُتأوبد ،ن توتع هذا التعليم توتعا كميا هائالأرحسني نوعية التعليم، بعد 

التربية هي املدخل الوحيد لتحقي  التنمية الوانيلة الشلاملة،  نَّأو ،ة هامةالتعليم ةضية وانية جمتمعي نَّأ
كان ملن الضلروري  ية ال صالح ى ركوب هذه املوجة اإلإوليس ببعيد عن هذا التوجه تع  اجلزائر 

 رادة ةوية.إ االخنراط فيها بسرعة و
ة الوانية والنهوض بالبحلث على للتربية يؤكد ضمن مشروع تطوير املنظومة التربوياجمللس األ نَّإ

ةطاع التربية والتكلوين هلو  نَّأعلى  0225وت أثراء يف العلمي يف برنامج احلكومة املقدم للدراتة و اإل
يدا ملن سلكثرهلا جتأبرز الطفرات وأالقطاع الذي حقق  فيه اجلزائر يف ظرف ثالث عقود من الزمن 

صلية للمنظومة التربوية الوانية والضهلط الدميهلرايف ية األنه بالرغم من احملدودأالناحية االجتماعية، والواةع 
وتستجيب لتلبية  النمو ال  يعرفها اجملتمع يف باةي اجملاالت، ن تساير وتريةأالذي تواجهه، فقد اتتطاع  

، فلقد اتتلزم التكفلل لكامل اجلزائريني دون اتتثناء أو إةصاء احل  يف التعليم املنصوص عليه يف الدتتور
 ى مثانية إرفع  ةدرات االتتقبال السنوية  احل  جهودا كبرية يف جمال االتتثمارات، وهي اجلهود ال  هبذا

 رئاتة اجلمهورية اجلزائريلة،)  .ثار حبوايل ثلث نفقات الدولة السنويةئوالطلبة واالتت  ماليني من التالميذ
 (  2ص ،0225 ،للتربية األعلىاجمللس 
حنلو املوجهلة ية صالحسعى تطرت اجلزائر العديد من املشاريع اإلجناح هذا املإدف تكريس وهبو
 َلَمَحكما  ،اتسم بالعم  والشمولية ( الذي0222خري )األ صالحمهها اإلأني ةطاع التربية، كان يتطوير ورح
متكامال حول السياتة التربوية اجلديدة ال  تتوجه الفعل التربوي يف املدرتة اجلزائريلة لعقلود  تصورًا
   .ةةادم

ورحليل كافة جوانبه ضمن هلذا الفصلل،  ةثارمناةشته واتتجالء الهلام  منه وإحاول نوهذا ما ت
املقاربلة بالكفلاءات كطلرح  نَّأ ْذإ ،ا للذي يليلهًدِهَمُموللفصل الذي تبقه  داعمًانراه ةد جاء الذي 

عداد خطلط اإلصلالح كان  اجلزائر ةد أعلن  عن تبنيه والعمل مبقتضياته يف عملية إبيداغوجي والذي 
التربوي األخرية مل تكن لتر  النور لو مل تكن هناك إرادة تياتة حقيقية يف بعث هذه العملية اإلصلالحية 
بالشكل الذي عرفته خالل السنوات القليلة املاضية، خاصة إذا ما علمنا أن هذا اإلصالح األخري جاء مبلا 

يدعم أو ليتخطى  يذ إمَّا ل من مقترحات للتنف ةم: ةدمه  سابقة ر تية ال ية الرئا ن  األمر مما كا  27/52بعضًا 
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ةد أتس  له على أنه من األمور غري القابلة للمناةشة أو التعديل، من ذل   املنظمة لفعل التربية يف اجلزائر
 ) 2ص ،0220(، 02وزارة التربية الوانية )(خصخصة التعليم وجمانيته. 

 
  :مفهوم اإلصالح التربوي -20

هنلا أداب والعلوم عللى ضمن منجد اللهلة واآل إصالحكلمة  أوقد وردت لفظة :  للهلة اإلصالح
 (52 ص، 0225، املنجد يف اللهلة العربية.  ) Reforme أو التحسني مرادفة لكلمة: التهليري بهلية التحسن

 هم.نبي َ فَّمبعىن َو ،صلح بينهمأ، وُهَنصلح الشيء، مبعىن حسَّأو
 ،حسن ى األإ َريَّنه يعين َغأعلى  Reformerصلح أورد ضمنه الفعل لقد ا ةاموس اللهلة الفرنسية فمَّأ
 .َححَّمبعىن َص ،Corrigeكذل  معىن كلمة أصلح ، ورحمل Changer en mieuxفضل واأل

فضلل، حداث التهليري ضمن التعليم يف الوجهة األإداللة  أوالتعليم معىن  إصالحعبارة  تأخذوبذل  
   .لحهأصفيد معىن ن رحسينه تعين تعديله، وهي تإو

 إ ىتشلري  أهنلاعلى   عي للتربية والتكوين والتعليم بالقاموس املوت إصالحكما ةد وردت عبارة 
   ى حالة معلن عنها وخمططة.إولية أمن حالة  ،تهليري واتع ومهم ومرغوب فيه إحداث

 (Dictionnaire Encyclopédique de l’Education et la Formation, 2000,P 894 )  
 

 :  اصطالحا اإلصالح
 أوتستخدم يف تهليري النظام التربوي السائد يف جزئيته  ال تل  اجلهود  إ ى اإلصالحيشري مصطلح 

 ص ،0227، ةاتلم الصلراف (  .تهليري مقصود يف االجتاه املرغوبإحداث  ى إما يشري  كليته، وهو غالبًا
002 ( 

ملن  رحدث يف السياتة التعليمية الل  نه تل  التهليريات ال أعلى  SIMONZ تيمونزكما يعرفه 
ثر اللذي و يف األأو يف املنحى اهلرمي للملتحقني باملدرتة، أن رحدث زيادة كبرية تواء يف امليزانية أهنا أش

 (20ص ،0222 ،محد حسن الفاينأ)  .رحدثه االتتثمارات التعليمية يف التنمية االجتماعية
ن ألكن ينبهلي هلذا التهليلري  ،حداث تهليريإوي هو كذل  الترب صالحن اإلأير  ب مانتنين أيف حني 

 صلالحاإل نَّأفيؤكلد عللى  عبد الهلين النوريما أفضل، أ ى ما هو إحسن، والوصول أ ى ما هو إيؤدي 
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تاس وجود أعلى  ،واحلذف والتعديل يف بنية ةائمة فعال ،ضافةالتربوي يتضمن يف اياته معىن التحويل واإل
 (002ص، 0225 ،رداح اخلطيبأمحد اخلطيب وليمة. )هنا غري تأبيوحي تصور 
و أدخال إيتعد  جمرد  ْنأالتربوي جيب  صالحاإل نَّأعلى  محد حسن الفاينأيؤكد ف آخر موةع يفا مَّأ
عادة النظر يف النظام التربوي إالتربوي  صالحليصبح اإل ،حداث تعديل يف بنية النظام التعليميإو أحذف 

يف عمليلة  ء  البلد ،جراء الدراتات التقومييلةإمن خالل  ،ام التعليمي ومناهجهالقائم مبا يف ذل  النظ
، 0222 ،محد حسلن الفلاينأوالرؤية املستقبلية للنظام التربوي. ) ،التطوير وف  مقتضيات املرحلة الراهنة

 (20ص
تلل   ى إشلارة ستعمل يف كل الكتابات التربوية لإلالتربوي ُي اإلصالحوعلى العموم فان مفهوم 

 ى إهبدف االرتقلاء بله  ،جزائهأحد أو يف أ ،يتعرض هلا النظام التعليمي مجلة واحدة العملية التهليريية ال 
من ذل   ،و تتم بطريقة مباشرة على النظام التعليميأمت  ةد ن كان  هذه العملية إحسن، بهل  النظر األ

 صلالحشرة ملن خلالل التعلرض باإلو بطريقة غري مباأه، تدارته وهيكلإو ،حمتوياته ومناهجه إصالح
تعلديل شلروط وومن ذل  حجم املوازنة املرصودة للتعليم،  ،هلا عالةة بالنظام التعليمي للقطاعات ال 
 إصالح اجلانب السياتي واالةتصادي واالجتماعي للمجتمع.والعمل ومعايريه، 
و تبديل أئمة ذاهتا، بتبديلها جراء تعديل ينصب على البنية القاإنه أكثر توتعا ميكن القول بأوبصورة 
وضاع واحلاجات املسلتجدة، وةلد يرملي لضمان تطورها وةدراهتا على االتتجابة لأل ،بع  مكوناهتا

زالة الشوائب املعيقلة لصلاحل مقوملات إنتاجها بصورة جديدة يف شروط متهلرية، مبا يف ذل  إعادة إ ى   إ
 اإلصالح التربوي. وبالتايل رحقي  الهلرض من اعتماد  ،التفاعل والتقدم

 ى السلطح العديلد ملن فإنه بالضرورة جيب أن تطفلوا إصطلح اإلصالح من خالل التعرض ملو
معاين ةد تكون يف دالالهتا بعيدة عن مفهوم اإلصالح التربلوي، ، وال  ةد رحتمل املصطلحات املرادفة له
ملن تلل   ،و نعري ذل  أي اهتملامألقي ن ُنألها للداللة على نفس املعىن دون عمولكننا يف كتاباتنا نست

لتلدبري او والتحيلني، والتحلديث ،والتجديد ،والتعديل ،والتطوير ،املصطلحات نذكر مصطلح التهليري
 التربوي.

و تباعدها من حيث دالالهتا فيما له عالةة مبفهوم اإلصالح ألكن مناةشة هذه املفاهيم ومد  تقارهبا 
 التربوي ليس هو موضوعنا هنا.
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قصد به احلالة ُي مصطلح التطويربالشيء ال أكثر اإلشارة أنَّ من باب االتتئناس لنا فقط ه يبقى نأ الَّإ
حسن للفرد فضل واألحنو األ يراها الداعون هلا تبياًل ،بقيم معينة حدثه حمماًلال  يكون فيها التهليري الذي ُن

   واجملتمع
 .على حد تواء

كثلر أو جعلله أنظام التربوي مثال بقصد زيادة فعاليته، رحدث يف ال فهو جمموعة من التهليريات ال 
مكانيلة حلدوث إالتهليري حيمل معنيني متضادين ومها  نَّأيف حني  ،فيه أاتتجابة حلاجات اجملتمع الذي ينش
 ى ختللف إمكانية حدوث تهليري يف االجتاه السلالب امللؤدي إكما هناك  ،تهليري يف االجتاه املوجب احلسن

  ى التطوير.إال يؤدي  وأبينما التهليري ةد يؤدي  ،ستلزم التهليرييفالتطوير النظام، ومن هنا 
عنصر أو ميتد بالتصحيح والترةيع ضمن  ُسُمفهو تهليري جزئي َي  Modificationا التعديل التربويمَّأ

ليها، إينتمي  جمموعة العناصر ال  أو ال يؤثر من خالل ما يقدمه من خدمة يف حركية وفعاليةمعني ال يؤدي 
حداث تهليري كلي إمعىن   Transformationو التحوير أ، يف حني حيمل التحويل وال يؤثر فيها أي ال خيدمها

 .املتهلري ءيمع تنويع اخلاصية السطحية للش
نله يف أعلى  ،و غري ذل أ ى النظام تواء كان مفيدا إء جديد يالتحديث فهو اتتجالب كل ش أمَّا
تعرفه اليونسلكو  ثحي ،ما مت االتتهلناء عن القدمي اجملرب جبديد جمهول الَّإ و ،عم يكون مفيدًاالهلالب األ

حد  اخليارات املتقدمة يف إنه جهد متعمد للتحسني عنصر من عناصر النظام التعليمي فهو يعر عن أعلى 
و  لكلفتله، ًاإصالح التعليم ةوامه اكتشاف حلول مبتكرة ملشكالت هذا التعليم، توتيعا لفرصه، وختفيض

 ،رداح اخلطيلبأمحلد اخلطيلب و). يوجد فيها ومالءمته للمجتمعات ال  ،لكفاءته وزيادة فاعليته رفعًا
 (002ص، 0225

مت تداوهلا وخاصة منها مفهوم التطوير التربوي  هذه املفاهيم ال  نَّأومن خالل العرض الساب  جند 
 ى ما هو إ ى رحويل ودفع النظام التربوي إها تؤدي كل ْذإ ،والتجديد واإلصالح التربوي تتكامل فيما بينها

 فضل.أحسن وأ
دبيات التربوية والدراتات املتعلقة هبذا اجملال تسلتخدم هلذه ن األإف ليه آنفاإشرنا أولذل  وكما 

  ى املفهوم نفسه تقريبا.إاملصطلحات بالتبادل بينها لتشري 
   يأيت كما يلي:ن اإلصالح التربوي عموما ةد إوعليه ف
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 و تعديالت منفصلة )كما هو احلال يف إصالح ارق التدريس مثال (أكل جتديدات يف ش.  
 وملا  ،ات والتخطيط التربلويتو يف شكل تهليريات جذرية تتناول مجيع العوامل املتعلقة بالسياأ
 يتصل به 

 (    00ص  ،0200 ،) اليونسكو  .ولوياتأو ،تتراتيجياتإو ،هدافأو إيديولوجيات،من 
 

 صالح التربوي: عملية اإل تسأ -12
و أن يعتمد يف بناءه وتنفيذه على جمموعة من العواملل أاإلصالح التربوي حىت يؤيت مثاره جيب  إنَّ
 يلي:  ومن هذه العناصر نذكر ما ،تكفل فعاليته تاتية ال العناصر األ

  :مشولية العملية اإلصالحية 
التربوية، التنظيم   واألهدافلسياتات يشمل اإلصالح التربوي يف مرحلة بناءه وتنفيذه ا أنالبد  إذ

.. ، .ارق التوجيه ومعلايري ،، املوارد البشرية واملادية، املناهج الدراتية وبيداغوجيات التدريسيداراإل
 ى عدم النظلر إ ينبهلي دومًاولذل   لية الفرعية يف النظام التربوي.م ى ما هنال  من العناصر البنائية والعإو

نله جلزء يف أعلى جيب النظر إليه ا يَّإو ،ذاتهحدِّ يف  ًاهدفعلى أنه يشكل التربية  و جتديد يفأكل تعديل 
 (  00ص  ،0200،)اليونسكو. شاملةوعملية إصالح متسقة 

  :اتتمرارية عملية اإلصالح 
و اويلة ملن أو مرتني   يتم التوةف عنه لفترة ةصرية أاإلصالح التربوي ال حيدث مرة واحدة  إنَّ
، بلدًاأحداث التهليري يف النظام التربوي ال تتوةف إا هو عملية مستمرة دائمة احلدوث، فعملية يَّإالزمن، و

تتحرك وتنفذ  وال  ،حداث والسريورات املترابطة يف الزمانعملية اإلصالح تتكون من جمموعة من األإن 
 (02ص ، 0220 ،محد اخلطيبأ) .ددةاحملهداف األو جمموعة من أبلوغ هدف يف اجتاه مبرور الزمن 

  :دميقرااية عملية اإلصالح 
تنخرط يف عملية اإلصالح لتشكل فريقا وحلمة واحدة  أناملعنية بالفعل التربوي جيب  األارافكل 

جلهلا، أوضع اإلصالح من  تاتية ال جل رحقي  الهلاية األأمتآلفة ومنسجمة ومتكاملة يف تناغم وتآزر من 
و ينفلذ أن حيقل  إ ى أمن مكانه كلٌّ لطموحات، وتسعى دائما هداف ونفس افهي تتبىن عموما نفس األ
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ثبت  الكثري من الدراتلات العامليلة أ وامر الفوةية، ال مر والنهي واألعن لهلة األاجلزء املوكل له، بعيدا ً 
 كثر من جناحها يف توجيهه حنو الوجهة املرغوبة.أهنا تعطل عملية اإلصالح أاملقارنة 
  :علمية عملية اإلصالح   

ني  على حقلائ  ذا كان  عناصره ةد ُبإ إالَّتنفيذه  إةرار أويعلن عن مشروع إصالح  أنميكن  ال
 واةعية 
ن يتبع يف تنفيذ اإلصالح التربوي منهجية دةيقة مراعية يف أةصاؤها بشكل منهجي وعلمي، كما جيب إمت 

 ،مهيلةأكثلر أتبدو  ولويات ال ذل  حجم املشكلة املراد ختطيها ضمن النظام التعليمي مثال، ورحديد األ
 (   5ص ،0220 ،محد اخلطيبأ) .من غريها احًاإحلو ،وضرورًة

   الطويلة واملتوتطة والقصرية يف عملية اإلصالح:  اآلجالتوفر اخلطط ذات 
وتعديل خططله ملن  ،اإلصالح التربوي الناجح هو ذاك الذي يعتمد على مراجعة نفسه باتتمرار

من خالل اعتملاد  إالَّوال يكون ذل   تظهر مثاره بسرعة، أذاك اإلصالح الذي تبدنه أكما  ،خرآ ى إحني 
تواء من حيث  -ليتم اعتمادها  الَّإء يلش وذل  ال ،و متوتطةأجال ةصرية آيف  ُزَجْنخطط يف اإلصالح ُت

 إعادةيف  -ا متكن  من رحقيقه ثناء تطبيقها والنتائج ال أبناء اخلطة وخصائصها واملشكالت  املعترضة يف 
ن يعيد العملية اإلصلالحية أنه أتعديل كل ما من ش وإعادةتصحيح اخللل وبسرعة يف العملية اإلصالحية 

 جال تنفيذ اويلة جدا،آ ى مسارها الطبيعي دون اتتهلراق الكثري من الوة  واجلهد يف خطة واحدة ذات إ
مر الذي يتركنا عاجزين عن تلدارك األ ،الزمن بعد فترة اويلة من الَّإال ميكن حىت التكهن بنتائجها  وال 
  .ءيأي ش

  :االعتماد على التجريب يف عملية اإلصالح 
حبيلث  وضوح الرؤية، باملرونة والقابلية للتعديل و باعتماد خطط علمية تتصف الَّإيكون ذل   وال

اعتمادها  فيها متَّية النجاح مكانمع بروز إ ،ثبت  ةابليتها للتنفيذأذا ما إف ،تطب  يف جمتمعات اختيارية ضيقة
   وأعم. مشلألتنفذ على مستو  
 ردنا لعملية اإلصالح التربوي النجاح، والل أذا إال يستهلىن عنها  هم العناصر ال أبرز وأهذه هي 

الذكر، هناك بع  العوامل املسلتقلة  األنفةنه ويف مقابل هذه العناصر أكثر، غري أكثر فأن هنتم هبا أجيب 
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 ملنو ،و الفشللأثريها العمي  فيها تواء من حيث النجاح أاإلصالح التربوي لكن يبقى هلا تعن عملية 
 مهها:أ

املشكالت التربوية، واملالل   سالواتع املعرفة، القادر على رحسو ءتوفر العنصر البشري الكف -
 ملهارات االبتكار والتجديد.

   .ويل الكايف لتنفيذ عمليات اإلصالح التربويموجود الت -
نه بواتطة املعلومة الصادةة والكافية واملتجددة واملتاحلة ر نظام متطور ومتاح للمعلومات، ألتوف -

 لتصاةا بواةع املشكلة الل اكثر أتكون حبيث  ،وتنجح عملية التخطيط ،تسهل عملية ترشيد القرارات
 .جتاوزها اُدَرُي
البحلوث العلميلة  هو د التربوييتاس اإلصالح والتجدفأث والدراتات التربوية، والبح توفر -

 التربوية 
وهي الوحيدة القادرة على رصد مشاكله بدةلة  ،ترصد كل كبرية وصهلرية ضمن النظام التربوي ال 

عادة التلوازن إوالكفيلة ب ،مولةأوهي كذل  الوحيدة القادرة على وضع تصور للحلول امل ،واحترافية
   .جناح عملية اإلصالح التربويإردنا أذا إوزها ال ميكن جتا و اجملاالت البحثية ال أومن البحوث  ،له
 ثر احمليط العام على املدرتة:أالبحث يف  *
مكانيات، وعدم توفري الوتائل الضرورية للعملية التعليمية نقص اهلياكل، ونقص الوتائل واإلإنَّ        

فقلد  ،تالميلذ (الني، وداريإلعلمني، اامل )من وعلى من يرتادها  ،داء املدرتةأوامل تؤثر على ع كلها
مما يوفر على املعنيني بعمليلة اإلصلالح  ،تكون احللول ملشاكل املدرتة يف تلبية هذه احلاجيات ال غري

  .التربوي اجلهد واملال
 :البحث يف املشاكل االجتماعية للتالميذ*  

 ،يلاهتمتللوب حيف حماولة جادة ملعرفة أترهم أر ومويكون ذل  من خالل حبث أحوال وكل أ      
جل فهمه أبصلة للجانب االجتماعي للتالميذ من  َ ُمَي ْنأنه أوكل ما من ش ،ثقافتهم وعاداهتمابيعة و
جناح العملية التعليمية من خالل اتتهلالل اجلانب االجيلايب إوبعد ذل  حماولة توظيفه يف صاحل  ،رحليلهو

 تلهالسليب منه حىت نضلمن علدم عرةلو معاجلة اجلانب أزالة إوحماولة  ،منه يف تدعيم الفعل التربوي
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مة كفاءاهتم للعمل ءومد  مال ،البحث عن مد  توفر املربني ومد  رحفزهم للعمل* .للعملية التعليمية
   .التربوي

   م مستويات التالميلذئالمبا ُي ،جتديدهاأو تطويرها  أتاليبالبحث يف الطرق التدريسية املعتمدة ويف * 
 .ةاملتنامي

 ،والتارخييلة ،واالجتماعيلة ،المة املناهج ومطابقتها لكلل التحلوالت العلميلةالبحث يف مد  ت*
   .ودوليا تصادية املتسارعة حمليااالةو
 وف  ما تقتضيه ،التقومي وشروط انتقال وتوجيه التالميذ، وحماولة رحسينها باتتمرار بأتاليالبحث يف *

  .التطورات واملصاحل العامة للعمل التربوي
   .تباهبا حىت تعاجل من جذورهاأجل فهمها وفهم أعوبات التربوية للتالميذ من البحث يف الص*
نصاف إنصافهم وإبداعي لد  التالميذ حىت نتمكن من البحث يف جمال تطوير التفكري االبتكاري واإل*

خدملة متتلد لتصلبح  كأافلال أوال،  خدمة هلم ُتَعُد ساعدهتم على التميز باتتمرار ، ألن ممتيزهم
   .تيحتلون مرتبة النخبة الفاعلة يف اجملتمع أهنمعاهتم ثانية على اعتبار جملتم
نظلرا  ،عاله ال غىن لعملية اإلصالح التربوي عنهلاأ ى ما مت ذكره إضافة إهذه العناصر جمتمعة  إن

د يف تنفيذه ضمن جمتمع ما، يعل ُعَرْشوُي ُدَمَتْعن أي إصالح ُيأمبعىن  .حلساتية مشكالت القطاع وخطورته
مة كاملة، وهلذا ال جيب التهاون مع توفري هلذه العناصلر أجيال وأمبثابة جمازفة خطرية ةد ترهن مستقبل 

 لنجاح كل جوانب اإلصالح التربوي. دوار بينها ضمانًاوالعمل على تكامل األ
 

 النظم التربوية:  املساعدة على النجاح يف إصالح اإلتتراتيجيات العامة -13
  تواجه األنظمة التربوية بفعل ابيعة العصر احلديث و ما يتسم به ملن تاعدت التحديات ال لقد

مبدخالتله   انفجار معريف، وتطور تكنولوجي، وانفتاح عاملي على إبراز أمهية اإلصالح للنظلام التربلوي
   .املتباينة وعملياته املتكاملة وخمرجاته املتناتقة

ت كثرية حول التطورات املرغوبة يف النظلام وةد أدت االتتجابة هلذه التحديات إ ى ظهور تساؤال
يف مواجهة ما ميكن ها يف إعداد الناشئة اوجدو ،ووتائلها ،ووظائفها ،يف جمال األهداف التربوية ،التعليمي

وةد بدأت هذه اإلصلالحات أو املراجعلات يف اللدول  تتمخ  عنه احلضارة والتقنية من اجنازات، أن
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ملة يف أظهور العديد من التقارير املفصلة حول هذه املراجعات كتقرير "الصناعية أوال، وال  أفض  إ ى 
عن التعليم يف الواليات املتحدة األمريكية، وخرج بعد ذل  تقرير عن التعليم يف اليابان  0202تنة  خطر"
 ( وتقرير املؤمتر الثالث لوزراء التربية والتعلليم002ص ،0227، )ةاتم الصراف .وغريها كثري، 0207تنة 

الذي حدد معامل الطري  حنو إصالح شامل يطب  يف ميدان التربيلة والتعلليم  0220واملعارف العرب تنة 
 .عربيا

فمعظم التقارير ال  كتب  حول اإلصالحات ال  مت اعتمادها يف العديد من الدول، والل  ميكلن 
هبا عند بناء وتنفيلذ أي اعتبارها إصالحات ناجحة إ ى حد ما ةد أوص  ببع  العناصر ال  جيب األخذ 

 خطة إصالحية ضمن ميدان التربية، وال  ميكن اعتمادها يف بناء املشاريع اإلصالحية ضمن الدول ال  ال
ومن مجلة املنطلقات العامة ال  جيب األخلذ هبلا لبنلاء  يزال تعليمها يعاين التخلف وويالت التناةضات،
 يلى: لتربوي ماوتنفيذ إصالح شامل ومؤثر وناجح يف امليدان ا

والوضع املشار إليه مجلة وتفصليال يف عنصلر  ،جتاوز كل النقائص وأوجه اخللل ومواان العجز عامة -ا
   .الظروف الداعية إلةرار اإلصالح ضمن هذا الفصل خاصة

 ة وبني متطلبات التنمية وتوق العمل وحدَّ ،املزيد من إحكام الربط بني التربية والتعليم من جهة أو ى -ب
وال  يفترض هبلا أن تسلتقبل خمرجلات  ،نافسة والتهليري السريع يف كل اجملاالت وامليادين األخر امل

 املنظومة التربوية كمدخالت هلا من جهة ثانية. 
إعداد املعلمني للتكيف مع عامل املعرفة وتكنولوجيا االتصال والتكنولوجية الرةمية لليس فقلط يف  -لج

 نمية ثقافة اإلنتاج لديهم.إاار ثقافة املستهل ، و إيا بت
دعم الثقافة الوانية باعتبار أن ذل  ال يتعارض مع العوملة ومقتضليات احليلاة يف القلرن احللادي  -د

 والعشرين.
النظر إ ى املراحل السابقة يف تطوير النظام التربوي باعتبار أن احلاضر مبين يف بع  أوجهله عللى  -له

مشروع إصالحي يف ميدان التربيلة جيلب أي ند التخطيط الجناز اجنازات املراحل السابقة، وبالتايل ع
يف تلل   هلاتثملني ةيمتمع االتتفادة منها ما مت اجنازه ضمنها، والرجوع إ ى اإلصالحات السابقة و

حبجلة صللته  ،وعلدم جتلاوزهمبا مت اجنازه من خطط ضمن هذا اإلصلالح العمل  وتثبي  ،املرحلة
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 ،0227، مد بن فاامةحم)  إليها.االلتفات والرجوع بالتايل ال جيب باإلصالحات السابقة ال  فشل  و
 (005ص

وميكن القول أن هذه املنطلقات هي من أهم ما ارتكز ويرتكز عليه اإلصالح التربوي الشلامل يف أي 
 ت غايات اإلصالح التربوي.َدض ُنجمتمع، ومنه ةد اشتق  و

 
 :شاريع اإلصالح التربويالعامة ملهلايات ال -14

لة على درجة عالية من التعقيد، خالفا ملا توحي بله أاإلصالح التربوي مس ذل  مبا يف ،صالحإن اإل
فاإلصالح التربوي يقتضي تبين نظرة إ ى وجود اإلنسان وابيعة املعرفلة وأخالةيلات  .الشعارات الرائجة

 ،ال عن السياتيةومبدئية، فض ،وفلسفية ،ستمولوجيةإبنطولوجية، وأنه حيتاج شروط أالعمل التربوي، أي 
وذل  لكي ترتبط عمليات اإلصالح التربوي بلأار وتلياةات  .والتنفيذية، والتخطيطية ،واإلتتراتيجية
وباملستقبل، متنحها ةوة االنطالق وصواب االتتمرار مع  ،وال تيما فيما يتعل  بعامل العمل ،نظرية وجمتمعية
حىت تصل إ ى رحقي  أهدافها  ،دات وةناعاترها وتصحيح مسريهتا، حسبما يطرأ من مستجيإمكانات تطو

 (005ص  ،0227، محد الصيداويأ) .وغاياهتا القاصية دانيةال
ن أهم الهلايات ال  تسلعى إ ى إو غري ذل  فأاإلصالحات من عم  ومشولية هذه ومهما متيزت به 

 رحقيقها ضمن اجملتمعات ال  تكون وعاء لتنفيذها تتمثل فيما يلي:
ذ على اختالف أعمارهم ومستوياهتم الدراتية من تعلم ما جيب تعلمه مبا يكفل هلم تلهولة * متكني التالمي

   .مامهم ماداموا ةادرين على ذل أضمن املسارات التعليمية املفتوحة م وتدرجهم مواصلة دراتته
احلس امللدين  * تربية الناشئة على الوفاء للوان والوالء له، وترتيخ الوعي باهلوية الوانية حىت ينمو لديها

م تفتحها على احلداثلة واحلضلارة يوالشعور االنتماء احلضاري وانيا ومهلاربيا وعربيا وإتالميا، وتدع
 اإلنسانية.

س أو األصل ن* إعداد التالميذ حلياة ال جمال فيها ألي شكل من اإلشكال التفرةة والتمييز على أتاس اجل
   .االجتماعي أو اللون أو الدين
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رحصليال  م من اتلتعماهلاهاتقانا ميكن ،تعلمني من إتقان اللهلة العربية بصفتها اللهلة الوانية* متكني كل امل
إ ى جانب اللتحكم يف اللهللة  ة،والتكنولوجي ةوإنتاجا يف خمتلف جماالت املعرفة اإلنسانية منها والطبيعي

   .جلزائرية احلديثةكب من مركبات اهلوية والشخصية ارله أمهيته كم ،مازيهلية نطقا وكتابة وتراثااأل
* جعل كل املتعلمني يتقنون لهلة أجنبية واحدة على األةل، اتقانا أو تعلما ميكنهم من االاالع املباشر على 

ويؤهلهم ملواكبة تطوره، واملسامهة  - يةةيم حضاروتقنيات، ونظريات   -اإلنتاج الفكر العلمي العاملي
   .ها مع الثقافة اإلنسانية الكونيةفيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوانية، وتفاعل

وا عللى ةليم أشلَ َند الذايت حىت ُي* متكني املتعلمني من حقهم يف بناء شخصيتهم ومساعدهتم على الترشُّ
   .التسامح واالعتدال

، للديهم على إذكاء شخصيتهم وتنمية ملكاهتا وتكوين الروح النقدية واإلرادة الفاعلة ة التالميذساعد* ُم
على التبصر يف احلكم والثقة يف النفس ويف السلوك، وروح املبادرة واإلبداع يف ون وُيربون َينشئ حبيث 
   .العمل

* رحقي  التوازن يف تربية التالميذ وتعليمهم بني خمتلف مواد التدريس حىت تتكافأ فيها حصلة كلل ملن 
والبانية للمعرفة واألخالق  ة واملواد املشكلة للمهارات السلوكيةنيسانالطبيعيات والتقنيات والعلوم اإل

 حىت ينال كل تلميذ حصته من املعارف ال  تنسجم وشخصيته. ،والوجدان
بعد - ميكنهم من أن يسايروا * هتيئة التالميذ يف خمتلف املراحل التربوية ملواجهة املستقبل وإعدادهم إعدادًا

 ن اإلتهام االجيايب فيها.التهلريات السريعة ال  يشهدها العصر احلديث وم -الدراتة النظامية
* تنشئة التالميذ على حب العمل والتبصر بقيمته األخالةية واالةتصادية واالجتماعية، ودوره الفاعلل يف 

املسامهة يف ازدهار الوان وإثلراء مع وغرس الطموح إ ى التفوق واإلبداع والتميز،  ،تكوين الشخصية
 احلضارة 

   .ككلنسانية اإل    
لتربوية وأهدافها مبسرية البالد العامة، مبا تقتضيه من كفاءات ومهارات ةادرة على اإليفاء * ربط العملية ا

   .مبا تستوجبه التنمية الشاملة
ويف براجمها ومناهجهلا، حلىت  * مراعاة مقتضيات بث روح املواانة واحلس املدين يف كل مراحل التربية،

ذي ال ينفصل عنده الوعي باحلقوق عن االلتلزام يتخرج من املدرتة اجلزائرية على األخص املواان ال
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بالوجبات، وف  ما تتطلبه احلياة البشرية يف جمتمع مدين مؤتسايت يقوم على التالزم األتاتي والفعللي 
   .بني احلرية واملسؤولية

عهلا * هتيئة الناشئة ملا بعد التعليم النظامي املؤار داخل املدارس واملؤتسات التعليمية على اخلتالف أنوا
 ،وأهدافها، تعيا وراء دفع كل خرجيي املنظومة التربوية لالخنراط يف عامل التعليم والتكلوين املسلتمر

 .وعدم االنقطاع عن التزود باملعرفة مهما كان املستو  التعليمي الذي فارةوا ضمنه مقاعد الدراتة
هلذه الهلاية حلىت يهللدوا  ت املالئمةوالبيداغوجيا التربوية جتنيد الوتائلعلى اإلبداع مع * تربية التالميذ 

اجملتمع ةد اكتفى ، فمن املتعلمني الذين تكون لديهم ميول حنو أن يكونوا مبدعني ومتميزين اديدجيال ج
هلذه مثل هؤالء املتعلمني من خمرجات  ن حباجة إ ى، وهو اآلمن التالميذ ذوي امليول والقدرات العامة

تكوين هؤالء املتميزين املبدعني، وملا ال البحث عنهم ملن  تو ا هل همَّ ال  ال (املدرتة )مدرتة الهلد
ن يكونوا يف مستقبلهم أههم يف الوجهة الصحيحة، ال  تكفل هلم بيةدراهتم اإلبداعية وتوج تنمية جل أ

 .القريب أو البعيد من ذوي العطاء واإلنتاج املفيد لكل اجملتمع
الل  ته، حول املتعلم وخمتلف أبعاد شخصي تمحوريا تمعن يف هذه الهلايات يالحظ أن معظمهإن امل 

واحلس املدين الراةي، واالنتماء احلضاري، وإذكلاء وتنميلة شخصلية  منها تنمية الوعي باهلوية الوانية،
وحلب  ،والتحوالت املتسارعة ال  يشهدها عامل اليوم ،وملكاهتا والقدرة على مواجهة متهلريات املستقبل

   .األخالةية ودوره يف غرس الطموح إ ى التفوق والتميز واإلبداع العمل وااللتزام بقيمه
وبذل  ميكن اجلزم بان اإلصالح التربوي هو يف احلقيقة إصالح ملكانة املتعلم ال  نعترها حملورا  

نسلاين يف اإلصلالح إوميكن أن نعتره توجه  أتاتيا ينطل  منه إصالح خمتلف مكونات املنظومة التربوية،
 على خالف 

 ملنظمي ...اواملدخل اهليكلي الوظيفي واملدخل اإلداري  املداخل األخر ، كاملدخل االةتصادي،
همل جوانب أخلر  يه ضمن بناء املنظومة التربوية ال يلهلي أو تكما أن التركيز على املتعلم ومكان

ات العوملة، واملسامهة يهدف إليها اإلصالح، وال  منها اجملتمع ورحقي  مناعته ومناعة الوان ككل أمام تأثري
يف ازدهاره، وخدمة التنمية الشاملة واالنفتاح على الثقافات األخر  والعيش معها بسالم، والتفاعل ملع 

 (002 -000ص  ،0227 ،)حممد بن فاامة .الثقافة اإلنسانية الكونية
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 التربوي العاملية:  موجات اإلصالح أهم -15
ختتللف هلذه  إذتربوي منذ تبعينات القرن املاضي، ال لإلصالحاملية ععرف العامل ثالث موجات 

 املوجات عن بعضها البع  من حيث املنطلقات النظرية واتتراجتيات ومناهج التهليري التربوي.
يف تبعينات القرن املاضي منطلقة من التسليم بوجلود  اإلصالحمن مبادرات  األو ىاملوجة  بدأت

ان  كل اجلهود مركزة على رفع مستو  الفعالية داخل وغايات تربوية واضحة ومتف  عليها، فك أهداف
والهلايات التربوية احمللددة ضلمن  األهدافاملدارس وخاصة من حيث ارائ  التدريس والتعليم لتحقي  

 يفداء التلميذ واملعلم أرحسني تركيزها على اهلامة والشائعة يف تل  احلقبة  األهدافتياتة كل دولة، ومن 
لتل  احلقبلة فوةيلة، مببلادرات  صالحكثري من مشاريع اإلالداء، وةد كان ييم األضوء معايري حمددة لتق

   (002ص ،0227، حممد بسام تكرية. )ومل تكن مطلبا شعبيا حكومية،
 يلي:  برز ما ميز هذه الفترة عامليا من الناحية التربوية ماأو
وحىت العمليلة  ،بل دور املعلموالتلميذ دوره تليب يف مقا ،كون املدرس هو حمور العملية التعليمية -0

 التعليمية التعلمية.
كان  يف تل  الفتلرة  تاليب التدريس احلديثة ال أتاليب احلفظ وعدم اتتخدام أالتركيز على  -0

  ى حد ما، مثل االكتشاف والتعلم التعاوين .إ
و أ ،لميذالتركيز على رحضري التالميذ للنجاح يف االمتحانات الرمسية وليس على تنمية شخصية الت -2

   .نجاح يف احلياةوالجياد فرص عمل مواتية إبداعي الذي يسمح بتفكريه اإل
و التوجهات اإلصالحية يف ميدان التربية كتهلريات رحدثها القمة لكي تقوم القاعدة أبروز العمليات  -0

 بتطبيقها فقط.
 ومن  ،التربويةدخال رحويرات وتعديالت على صلب العملية إالتركيز على املعاجلات اخلارجية بدل  -7

 دائها التربوي.أل  املعاجلات اخلارجية زيادة املوارد املتاحة للمدرتة تعيا وراء رحسني ت
 اإلصالحاتحيث جاءت نتائج  ،املهتمني مبيدان التربية على املستو  العاملي آمالالذي خيب  األمر

لتربية والتعليم ضمن نطاق من حيث رفع مستو  ا ، تواءاملعتمدة ضمن هذه املوجة حمدودة وغري مشجعة
 .أو خارجه املدرتة
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من القاعلدة حنلو ميتد تهليري ضمن التربية والتعليم  أريد هلا إحداثا موجة اإلصالح الثانية فلقد مَّأ
لتحسني فعالية ونوعية  ،درتون دورا رئيسيا يف عملية التهليري والنمو التربويالقمة، حيث يلعب املدراء وامل

 كثر دراية حباجات وخصائص كل مدرتة.در واألةألكوهنم ا ،التعليم
تقلدير وتقيليم لهتمام كبري لالعتماد على املعرفة املؤتسة على البحث العلمي او ظهور أوجود  -

  .ولتحسني املمارتة التربوية ،السياتات التربوية
 تكون مبادرات التهليري التربوي مالئمة ملستقبل كل بلد على حدا. ْنأكثر بأاالهتمام  -

خفاةات نه من املبكر يف الوة  احلاضر التحدث عن النجاحات واإلأد خراء منظمة اليونسكو يعتق
ن غالبيلة هلذه التوجهلات ثرياهتا على العملية التربوية، ألأيف السياتات التربوية املقترحة بكل بلد وت

كما  ،عملية حمددةتتراتيجيات وإط خط ى إواملشاريع اإلصالحية مازال  بصيهلتها العامة، ومل تتحول بعد 
ملن العقبلات املعرفيلة   ى العديلدإلي، وهذا كله مرده مار العبحقها من الوة  واالخت هنا مل تستوف أ

حال  دون يو وجناح املوجة الثانية من اإلصالح  ال  ،واالجتماعية والسياتية والثقافية ،والعقبات البنيوية
، )حممد بسام تلكرية .ةناع بكمال هذه اإلصالحاتإل ى درجة اإو التهليري التربوي بشكل كامل وفعال أ

 ( 000 ص ، 0227
 :  العقبات املعرفية

نظرا لقصر فترة اإلصالحات املطبقة يف ميدان التربية والتعليم وأتاليب تسيريه من الناحية البشرية 
يف ظل وجلود  خاصة ،نه من املبكر اجلزم بكمال جناح هذه اإلصالحات أو إخفائهاإأو التربوية املعرفية ف

ومن تل  العقبلات ملا يعلرف  ،كتمال هذا املسعى يف أوانهاالعديد من العقبات ال  رحول دائما دون 
 ومنها:  ،باملعيقات أو املشاكل املعرفية

حيث يف بع   ،غياب أو نقص وضحالة املعرفة املؤتسة على البحث العلمي لإلصالحات املقترحة -
ر من الناحيلة كبٌي فذين يف هذه الدول والذين ليس لديهم باٌعبع  األفراد النا عناألحيان تصدر 

 العلمية 
 يف مثل هذه القضايا.

نقص يف خراء التربية القادرين على إنتاج املعرفة البحثية يف كل اجملاالت ال  يشلملها اإلصلالح  -
 التربوي ) اإلدارة املدرتية، ارائ  التدريس، التشريعات التربوية...(
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ستهلكة ومكررة على صعيد املشاريع التربويلة يف غالبيلة ة اتتنتاج ملعرفة جزئية وُمإنتاج أو إعاد -
 املدارس.

فسرعان ما رحول إ ى مواةلع  ،جدتافتقار املؤتسات التربوية إ ى الكوادر التربوية املؤهلة و إن ُو -
 .االتتفادة منها تربويا ُرُدْنفتقل أو َت)ترةى( إدارية 

 : العقبات البشرية
أو ليس هللم  ،اإلصالح الذي تتبناه أي دولة من ةبل أفراد ليسوا أهال هلذا أو ذاك اإلصالح ُمعَُّزَت -

كالسياتيني ورجال الدولة الذين شاءت الظروف أن يكونوا على رأس هلذه  ،عالةة بامليدان باملرة
 اإلصالحات.

ألمر الذي يؤخر جين امليل دائما إ ى بداية اإلصالحات من الصفر وجتاهل كل االجنازات السابقة، ا -
مثار اإلصالح يف وةتها احملدد هلا، ويرهن كامل هذه اجملتمعات من خالل تنويع هذه التجارب الل  

 غلبها فاشلة ماديا وبشريا وحضاريا.أكان  يف 
 ،نعدام وجود األفراد وفرق العمل احملترفة واملتفرغة لعملية اإلصالح ذات التكوين والتجربة العاليةا -

ال لى توليد األفكار النافعة للمجتمع الذي تنتمي له وتفعيلها ميدانيا ةصد إحداث تهليري فعَّالقادرة ع
 واجيايب.

 ،رحمل املعلمني واملدراء أعباء كبرية من حيث األعمال اليومية ضمن كل مبادرات إصالحية جديدة -
    (    002ص  ،0227، األمر الذي جيعلهم  جيفلون من كل إصالح. ) حممد تام تكرية

 :  العقبات االجتماعية
   .يف واةع املؤتسات التربوية ويف واةع اجملتمع ككل فقدان االلتزام باإلصالح فعليًا -
ما آل  إليه حالة التربية والتعليم هبلذه بسبب ازدياد االنتقادات والضهلوط على املدارس واملعلمني  -

 فقلر، هجلرة، ) إرهاب، حاليًا اهب ل ح َيحلَّ وورحميلهم كافة املسؤولية عن كل شيء  ،اجملتمعات
 انتحار ...(

تلواء  ،ول ما يتطلبه اإلصالح التربوي للنجاححعدم رحديد األدوار واملسؤوليات بصفة واضحة  -
   بفعل التربية والتعليم. أو املؤتسات األخر  ذات الصلة ،ا أو املعلمني، أو األولياءاَيَصبالنسبة للِو
 :   العقبات الثقافية
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واإلميان يف املشاريع اإلصالحية املوجهة حنو تطوير التربية إذا ما كان  من إنتاج حمللي فقدان الثقة  -
ا يف وضع السياتات اإلصالحية ال  تناتلبنا ةدر منَّأفهم وأوغري مستوردة، على اعتبار أن الهلرب 

   .وتناتب خصوصياتنا
فإنه يتم جتاهل العمل بله يف حال كان ذل  ديد يف التربية وجر ومنظأي غياب الفهم أو عدم تبين  -

وجود نوع من املقاومة السلبية للتوجهلات أي  ) يف واةع الفعل التربوي. عدم االلتزام بتجسيدهو
 .احلديثة يف التربية وارائقها (

معنويات املعلمني باألخص لاللتلزام بعمليلة وترفع من جيابية ال  رحفز ات اإلرشؤغياب الصور وامل -
 اإلصالح ةصد إجناحها.

 :  عقبات السياتيةال
تيطرة االعتبارات السياتية واإلعالمية يف مقابل التربوية عند ارح أي مشروع تربوي إصلالحي  -

 للتنفيذ.
ظهور التناةضات املتنامية ضمن أترة التربية ضمن البلد الواحد حول ابيعة وآليات وأهداف كلل  -

املشروع من أصله وبرمته، وتبلادل  ُ ِسْنعطل أو َيمبا ُي ،أو يقدم للتجسيد ُضَرْعمشروع إصالحي ُي
 التهم بني القيمني على الشأن التربوي حول اإلخفاةات ال  تعرفها املسرية التربوية بالبالد.

بسلبب بالتهديد وعلدم األملان األتاتذة وموظفي التربية واملؤتسات التربوية شعور املعلمني و -
وتبب تعطلل  ةات ال  تعاين منها الدولةكل اإلخفااملتسببون الوحيدون يف م إظهارهم على أهنم ه

 .مسرية إصالح النظام التربوي
  .غياب الشرعية يف أي مشروع أخالةي جديد نتيجة فشل املشاريع اإلصالحية السابقة -

شترك فيهلا تواالجتماعية ال   ،لسياتيةاو التنظيمية،بنيوية وال ،والثقافية ،إن هذه العقبات املعرفية
ات ال  تع  والزال  تسعى إ ى جتسيد مجلة من اإلصالحات التربوية ةصد إحداث معظم الدول واجملتمع

من تري هذه اإلصالحات يف خط مستقيم حنو رحقيل   ْتدَّها التربوية ةد َحتنظمأنقلة أو نقالت نوعية يف 
عقلاب يف أظهرت بل  ،عملية اإلصالح مجلة وتفصيال ْ يَِّقلكن ذل  مل ُي ،جلهاأأهدافها ال  وضع  من 

 ،غلب الدول تشترك فيها مجلة وتفصليالأن أموجة ثالثة من موجات اإلصالح التربوي وال  نظن ذل  
 ،حيث تتميز هذه املوجة بتركيزها على احلاجة إ ى إحداث تهليري عمي  ونوعي يف غايات التربية ومضموهنا
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وية، ةصد جعل كل هذه العناصلر تواء من الناحية اإلدارية أو الترب ،واملمارتات املعتمدة يف رحقي  ذل 
جيب أن تسري هذه اإلصالحات حنو رحقي  تكامل شبه تام بني حيث هبا،  ُدع تقبل ولخفاق ال  َيسصاحلة للم

 اإلبعاد العاملية واحمللية والهلربية.
مة التربية للبعد العلاملي ءحتمية رحقي  وزيادة مال هفكل إصالح تربوي جيب أن حيمل ضمن توجهات

والبعد الفردي ) رحقي  دافعية عاليلة لللتعلم واالجنلاز،  ،) التناتب مع احلاجات احمللية ( ،احمللي والبعد
 (002 ص، 0227، حممد تام تكرية) .ورحقي  الذات (

 التالية:األمر الذي ال ميكن رحقي  إال من خالل النقاط 
الءم مع ابيعة العمليلة اإلصلالحية رفع املعايري املهنية للمعلمني واملدراء واملشرفني على التربية لتت -

 وذل  من خالل توفري الرامج التدريبية املناتبة.
لضمان االتتمرارية  ،منهج اإلدارة الذاتية كآلية داخلية لتقييم عملهااتتخدام أن تدفع املدارس إ ى  -

 يف تقدمي ورحقي  النوعية.
ن  الدولة أو اخلواص على ملا تواء كا املمولني يف ذل  داعتمامتويل املدارس بشكل تخي يكون  -

   .التنافسية رحققه هذه املدارس من نتائج نوعية وكمية حىت ختل  بينها امليل حنو
الل  تليل  هبلم املرموةة ضمن اجملتمع ورحسني صورة وشروط عمل املعلمني وإعطاءهم مكانتهم  -

 كمربني.
تربوية بضرورة دعلم هلذه  وعية اجملتمعات ال  تعرف يف هذه اآلونة األخرية مشاريع إصالحيةت -

   .وبأهنا هي املخرج حنو تنمية شاملة ومستدامة ،املشاريع واإلميان مبا ميكن أن رحققه من أهداف
خصائصلهم مع للتالميذ خيارات عديدة ومتنوعة تتناتب  ُنم ؤَّبناء نظام مدرتي يضمن التنوع، ُي -

ورابح من خلالل هناك خاتر أنه ليس و املعرفة، هو مصدر ميذلت، يكون فيه الاملستقبليةوتطلعاهتم 
  .نوعيلةتعليم ذي  ما دام اهلدف هو السعي حنو رحقي  وضمانفالكل رابح، ممارتة التعليم والتعلم، 

 (000 – 000ص ، 0227، سام تكريةب)حممد 
غلب الدول ال  جلأت إ ى إصالح أمن خالل اتتعراض أهم موجات اإلصالح التربوي ال  عرفتها 

 اتصالحإل هااعتماداري  رخيية يف ااملتأخرة أو املتقدمة من الناحية الزمنية التتل  تربوية تواء أنظمتها ال
ن مشلاريع اإلصلالح إف ،إةتصاديا وعلميًا النامية وأأو من حيث تل  املتقدمة  ة،ها التربويتنظمأل ةشامل
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فاهيم واألفكار والنملاذج لتأثريات املةد خضع  والزال  ختضع التربوي يف كل البلدان على اختالفها 
هلا يف هذا الطري . سابقة الخر  األدول غريها من الاملشاريع اإلصالحية ال  اعتمدهتا عديد ال  تضمنتها 

تل  املعتمدة مؤخرا توف تبقى تراوح مكاهنا إما بني االعتماد الكلي على تطبي   ةصاخبإن هذه املشاريع و
ل هذا اإلصالح ليكون صورة يا أن متيل إ ى تأصوإمَّ ،ناء هذه املشاريعمالءات الهلري )التأثري اخلارجي يف بإ

   الثقافية واحلضارية. خلصوصياهتاشبه تامة  اٍةمراعيف اب  األصل جمسدة ملطالب وتطلعات جمتمعاهتا 
 

 :باجلزائر الظروف العامة الداعية إلةرار ومباشرة اإلصالح التربوي -16
التربوية وإصالحها ومن السمات املميزة هلذا العصر تلواء  لقد أصبح  ظاهرة إعادة تقييم النظم

اتسم  بكوهنا جذرية شاملة أو تدرجيية جزئية، ومهما كان  ابيعة هذه اإلصالحات فان جمرد وجودهلا 
فلجوء اجملتمع إ ى إصالح تعليمه يشري حتملا  ،يعر عن وجود أزمة يف هذه النظم أو اجملتمعات ال  أنشأهتا

 .هذا اجملتمع يف جمال من جماالتهيعاين منها   ومشكالت مستعصية إ ى وجود عوائ
وةد ةيل منذ زمن ليس ببعيد أن اإلصالحات التربوية ال  عم  معظم إن مل نقل كلل دول العلامل 

وانفجلار اآلملال  -وانفجلار املعرفلة -نفجار السكان هي: ا كان  معظمها نتيجة لثالث انفجارات
 والتطلعات.

إال من خالل إصالح التعليم وتطويره ألنله امليلدان الوحيلد  تاالنفجاراجهة هذه وال تبيل ملوا
الكفيل بتجاوز هذه االنفجارات الثالث وهكذا أصبح إصالح التعليم لصيقا بقضايا التنميلة الشلاملة ) 

 رحقي  الرفاه 
 .ع يف ظل حياة رغيدة وتعيدة(يجلموع السكان املتزايدة، وتوفري املعرفة للجم

وعلى هذا األتاس ظهر وعلي يف  ،ح وتيلة مهمة جدا يف إحداث احلراك االجتماعي واالةتصاديوأصب 
دول كثرية بضرورة مراجعة أنظمتها التعليمية، والبحث عن إجراءات فاعلة للنهوض هبا، كملا ازدادت 

ارة منهلا يف حركة انفتاح األنظمة التعليمية على التجارب الدولية الناجحة تعيا وراء االةتباس واالتلتع
 (  7ص، 0222 (،05وزارة التربية الوانية )) .بع  جوانب القوة ومسات الفعالية وأتباب الكفاءة والكفاية

وغري بعيد عن هذه اإلرهاصات وهذه التطلعات كان  اجلزائر وإ ى فترة ةريبة جدا تعليش هلذه 
و كملا ال  .خص يف ميدان التعليموتتطلع إ ى رحقي  ةفزة نوعية يف مجيع ميادين احلياة وعلى األ، الظروف
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حد فلقد عرف  اجلزائر ومن خالهلا املدرتة اجلزائرية إصالحا كبريا ابق  مبوجبله املدرتلة أخيفى على 
األتاتية، حيث متيزت يف تل  احلقبة بكوهنا خطوة هائلة وجتربة رائلدة بلني الكثلري ملن التجلارب  

إال أن عدم توفر اإلمكانيات الضلرورية الل  ، دان التربوييف امليوهناك اإلصالحية ال  مت اعتمادها هنا 
األزمة االةتصادية ال  عرفتها اجلزائر خالل التسعينات ملن القلرن يف ظل  ، املدرتة األتاتيةرحتاجها 
بني خمتللف فئلات  مكانتهم وتدينوضعف القدرة الشرائية للمربني  ،وارتفاع مستو  التضخم ،املاضي

 ،هتمام مبوضوع التربية كلها عوامل أدت إ ى مشاكل اتتفحل  إ ى درجلة األزملةاجملتمع، وتناةص اال
زيادة على كل ذل  دخول اجلزائر يف عشرية توداء نعت  فيه املدرتة اجلزائرية بأهنلا أوكلار لتفلريخ 

األمر الذي أد  إ ى ظهور مشاكل ال حصر هلا كان  بوادر لبدء عمليلة اإلصلالح ، اإلرهاب وصناعته
، خاصة يف ظل ضلعف املسلتو  يف تنفيذها وجريئةيف جماالهتا اع التربية والتعليم تكون شاملة ضمن ةط

واخنفاض نسب النجاح يف شهادة البكالوريلا  ،على السواءاجلامعة ولطلبة  التعليم العام الدراتي لتالميذ
املسؤولني علن أداء وتذمر كل من التالميذ واملربني واألولياء و ،وتعاظم نسب التسرب والعنف املدرتي

 (22 ، ص0222، )بوفلجة غياث .ةطاع التربية
وهو وزير تاب  يقول : " إن نظام التعليم يف اجلزائلر افلرز ( 0222)  عبد اللطيف بن اشنهوفهذا 

عددا  كبريا من املطرودين دون وجود هياكل أخر  تستقبلهم، كما أنتج عددا متزايلدا ملن حلاملي 
ويف املقابل كان  أزمة الشهلل يف تزايد لعدم ربط النظام التربلوي بسلوق الشهادات وخرجي اجلامعات 

 ( (Abdellatif  Benachenhou, 2000, p 115"  .العمل
إضافة إ ى كل ما مت ذكره فلقد افا إ ى السطح يف تل  الفترة عائقان آخران ضمن ميدان التربيلة 

يف تابقة ليسل  هلي  ،الح ةطاع التربيةوالتعليم باجلزائر عجل بظهور إصالحات أو مشروع كبري إلص
 األو ى لكنها الثانية واألهم يف تاريخ املنظومة التربوية اجلزائرية وهي: 

* ظهور تالميذ التعليم القاعدي ) األتاتي ( املتسربني من املدرتة مبظهلر العلاجز متاملا عللى 
فلقلد  ،ملنتقلني إ ى املستويات العليلاوحىت أولئ  ا ،االندماج يف احلياة املهنية أو مواصلة أي تكوين مهين

برزت يف حقهم الكثري من الشكاوي واملتعلقة باألتاس يف ضعف مستواهم وةدراهتم على التعلم وعلدم 
 ل لَِّداألمر الذي ُيل، فاءات حاملي الشهادات اجلامعيةكإضافة إ ى مستو  و ،وجود أية محاتة لإلةبال عليه

 وعدم فعاليتها تربويا.  ،راحل التعليم يف اجلزائر يف تل  الفترةعلى وجود انفصام وعدم تكامل بني م
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 اري التربوي ويف كافة املستويات يف مواجهة التوتلع الكملي ملرتلادي أظهور مشكلة نقص الت
لذي ،املؤتسات التربوية من التالميذ لغ عدد نوا مع يتكون عدد تكانه من  ماليني 20 همب  27ضمن جمت

فلتم اللجلوء إ ى احلللول  ،ني عن القطاع يف تل  الفترة على إجياد حل هلامليون فقط، وعجز املسؤول
   .الترةيعية ال  زادت األمر تعقيدا بدل املسامهة يف انفراجه

ر راةلوانطالةا مما مت عرضه يف هذا اجلانب ميكن تلخيص أهم الظروف واألتباب الل  أدت إ ى إ
  ؟وملاذا كان ضروريا يف هذه املرحلة بالذات ( باجلزائر،0222مشروع اإلصالح التربوي األخري )

ظهور النظام التربلوي اجلزائلري  فمن مظاهر صعوبات التربية باجلزائر ةبل إةرار اإلصالح األخري
يف ظل ةصور تشريعاته وعجزها يف الكثري من األحيان  ،مبظهر القاصر أو غري املبايل مبا يدور وحيدث حوله

داري مع افتقاد النظرة الشاملة لإلصالح التربوي تلواء يف اجلانلب اإل ،عن مواكبة اإلحداث التربوية
التنظيمي أو اجلانب التعليمي املعريف وضعف يف بناء و ختطيط املناهج نتيجة لعدم توافر الكوادر املتخصصة 

هداف ، مع ضعف ارتباط املناهج عامة خبطط الدولة اإليائية نتيجة هلشاشة الصلة بني األعلى ذل  واملدربة
املتوتلط )  -االبتلدائية للتعليم باجلزائر: العامة للمنظومة التربوية واألهداف املرحلية للمستويات الثالث

 تعرض له بشيء من التفصيل يف ما يلي:نوهذا ما ت. الثانوي -االكمايل (
 ارتفاع نسب التسرب املدرتي:   -0

داد كبرية من التالميذ ملقاعد الدراتلة تجل  املدرتة اجلزائرية منذ فترة ليس  بوجيزة مهلادرة أع
دون حصوهلم على شهادات أو مؤهالت تسمح هلم باالندماج يف عامل الشهلل بسهولة، بل األكثلر ملن 
غادروا مقاعد الدراتة لينضموا إ ى جمموعات األميني الذين ال حيسنون القراءة والكتابة، فلقد تراوحل  

ةل بقليلل ملن ( أالتعليم االكمايل)والتعليم األتاتي ،   %57و   %52نسب التسرب يف الثانوي ما بني 
بالتعليم االبتدائي على امتداد فتلرة  % 02و  %02وبني  ،%70و  %72التعليم الثانوي، حيث يتراوح بني 

تنة وجمانيته.  02على الرغم من متس  املدرتة اجلزائرية بتطبي  مبدأ إلزامية التعليم حىت تن  ،التسعينات
 (   072ص  ،0227، ( ) حممد بن فاامة20ص ،0222، ياث)بوفلجة غ
 مكتسبات التالميذ املتمدرتني مازال  دون املنتظر أو املأمول:  -0
لقد بني عدد من التقييمات الداخلية واخلارجية ال  نظمتها أو تامه  فيها وزارة التربية الوانية ما        
 يلي:
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ا منذ البداية يف وضعيات إخفاق ألنه مل يتم متكيلنهم ملن إن التالميذ الراتبني أو املتسربني وضعو -
اصلة كفايلات القلراءة والكتابلة خو ،املعارف واملهارات ال  تتأتس عليها التعلمات الالحقة

 واحلساب.
 عاجزين عن مباشرة مواةف حقيقية للتواصل يظلون نسبة كبرية من التالميذ الناجحني يف دراتتهم  -

 قارهم للكفايات املطلوبة لذل .وذل  الفت ،وحل املشكالت
لية ويرجع ذل  إ ى التركيز بصفة خاصة موجود تباين بني مكتسبات التالميذ النظرية ومهارهتم الع -

 على 
مثل حفظ ةواعد النحو والرياضيات على حساب التعلمات األتاتلية مثلل  ،التعلمات الشكالنية
   .كفايات التواصل

  ام التربوي:املركزية املفراة يف إدارة النظ -2
ةام النظام التربوي اجلزائري والزال رغم ما مت اتتحداثه من إصالحات على املركزيلة الل       

حبيلث يصدر مبوجبها كل شيء عن املركز )اإلدارة املركزية( حنو اإلاراف واملؤتسات اجلهوية واحمللية، 
 ات حىت وإن رأت فيها اخلطأ واضحًايقتصر دور هذه األاراف على تنفيذ ما يرد إليها من تعليمات وةرار

 .مما اضعف املبادرة خوفا من الوةوع يف األخطاء، للعيان أو ال يصلح مبنطقه خالفا ملنطقة أخر 
األمر الذي عطل يف غالب األحيان عن احللول الكفيلة بتحسني إنتاجية املؤتسة التربوية ) املدرتة 

 اكلها ال  ال يشاركها فيها غريها، فمن باب أو ى أن ملاالواحدة( انطالةا من كوهنا وحدة واحدة هلا مش
 يصلح هلا من حلول ال يصلح لهلريها.

 ية:يمعلتيف إدارة املؤتسة التربوية ال االحترافضعف  -0
إن تسيري املؤتسة التربوية وتنظيم شؤوهنا وضمنها تسيري العملية التعليمية يتطللب فضلال علن 

هللا   يتم توفريهملو ،ف مما مل يتوفر للمؤتسات التربوية اجلزائرية تابقاالتحمس هلا درجة عالية من االحترا
 .ال يتلقى املربون واإلداريون على اختالف أصنافهم أي تكوين أتاتي يف هذا الصدد ْذإحاليا، 

حمترف من بني األتاتذة واملعلملني غري مل نقل كل القادة اإلداريون يتم انتقاؤهم بشكل  فهلالبية إن
أو ليس لديهم أي كفايلات تسلمح هللم بلإدارة التربيلة  ،أو شارفوا على التقاعد ،وا املهنةالذين مل

 على الفعل التربوي عامة وعلى هذه املؤتسات خاصة. تلبًا ا انعكس ممومؤتساهتا، 
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  الضعف املالحظ يف ثقافة التقييم لد  املدرتني وأاراف اإلشراف واإلدارة: – 7
ن عمليلة ألد  كل هذه األاراف )األتاتذة واملديرين واملفتشني(  لقد كرت  املمارتات السابقة

ألفضل التالميذ ضمن العملية التعليمية التعلمية والسلماح هللم باالنتقلال إ ى  انتقاءالتقييم هي عملية 
األمر الذي يدفعهم إ ى االعتناء هبم أكثلر ملن غلريهم،  ،ن حيق  جودة التعليمأاملستويات العليا كفيل ب

 - جه لالعتناء باملتفوةني من ناحية التحصيل الدراتي على حساب غريهم ملن التالميلذ العلادينيفالتو
والذين ةد يكونون من املبدعني املهلمورين يف جماالت أخر  غري التحصيل الدراتي والذين ينتظرون فرصة 

يني وإ ى دفعهلم إ ى ةد يؤدي إ ى هتميش هؤالء التالميذ العاد - اكتشافهم وتوجيههم إ ى الوجهة احلسنة
حلبة اإلخفاق واإلةصاء، األمر الذي ال يتواف  مع ختريج املزيد من األار والكوادر القادرة على اإلبلداع 
، والتكيف يف عامل تسوده العوملة يف كل شيء والثورة التكنولوجية والعلمية املتسارعة. )حممد بلن فااملة

 ( 070-072ص  ،0227
 املناهج التعليمية:  تيطرة البعد الكمي على – 2

لقد تيطرت على الرامج ال  تبق  مرحلة التعليم األتاتي وال  عاصرهتا مسة البعلد الكملي، 
باألهداف النوعية الصعبة املنال واحملتويلات املعرفيلة  خرفلقد كان لتل  الرامج منحى موتوعي، إذ تز

ما هو أتاتي جوهري، وملا هلو ثلانوي الدةيقة والكثرية التفاصيل، على حنو يصعب معه التمييز بني 
 عرضي، كما تاهم نظام املواد الدراتية املنفصلة يف تكريس جتزئة املعرفة وتقطيع األنشطة.

   النتائج الضعيفة ال  أفض  إليها التقارير الدولية: – 5
 الل أي لقد كان  نتائج املقارنات الدولية لألنظمة التربوية الكونية مرآة عاكسة لدرجة نضج أو اعت

ذل  نتائج املسابقات الدولية ال  جتريها وتنظمها املنظمة الدوليلة للتربيلة والثقافلة كو ،منظومة تربوية
Unesco   حول مكتسبات التالميذ والكفايات احلاصلة لديهم من ذل  برنلامجTimss  وBird   حلول

دا، لدرجة أن السلطات تكتم  ال  احتل  اجلزائر ضمنها مراتب متأخرة ج ،اتتعمال الرياضيات واللهلة
   .على نتائجها لفترة اويلة

  الطابع التقليدي لطرائ  التدريس: – 0
لقد تادت اجلزائر يف فترة التسعينات وةبلها ارائ  تدريس ومنهجيات تعليمية عتيقة جدا مقارنلة 

احلديثلة  املكتشلفات والتقنيلات  األمر الذي جعلها ال تنسجم ملع ،بالزمن الذي كان  تستعمل فيه
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هو مستحدث يف باةي النظم التربوية لبقية الدول املتطورة، فضال علن  املستعملة يف ميدان التعليم، ومع ما
الظروف العاملة للتعلليم إضافة إ ى أن  ،تقليدية املناهج وأتاليب تعامل املدرتني مع مشكالت التالميذ
من املستجدات البيداغوجيلة والتنظيميلة  والتعلم كان  إ ى عهد ةريب غري مالئمة وغري مسايرة للكثري

 .احملفزة على التعلم
                 رةيعات هنا وهناك يف النظام التربوي:تاتتمرارية تياتة ال -2

مع عدم  ، نقل كلها على جوانب فرعية من املنظومة التربويةمل تركيز معظم اإلصالحات السابقة إن
رات ال  مت تطبيقها فيها، ناهي  عن البلبلة واإلرباك الذي  رحدثله شروط تنفيذها يف غالبية امللاتتكماهلا 
من ذل  ظهلور ثانويلة االمتيلاز    ،رةيعات ضمن صفوف املدرتني والتالميذ وأولياء أمورهمتهذه ال
راونية املستحدثة يف معايري االنتقال والتوجيه من األتاس اوالتعديالت امل ،فجأة دون تاب  إنذار اختفاءها

تلنة(    00 الثانوي ال  اتتهلرة  عملية إدخال اإلصالحات عليها ما يقارب من إحد  عشرة تنة )إ ى
وبع  القرارات االرجتالية غري احملسوبة العواةلب ملن للدن  ،مت التخلي عنها فجأة رح  ضهلط األولياء

  .السياتيني املسايرة لرغبات وضهلوط األولياء
                             التالميذ للمدرتة: ُهْرك  -02
 وعدم اهتمامهم مبا تقدمه هلم من معارف  ،تنامي شعور حقيقي لد  معظم التالميذ بكره املدرتة 

جل بناء حياة مستقبلية مرموةة أو حلىت عللى أ تعد ةادرة على مساعدهتم من ملوكفاءات ظنا منهم بأهنا 
اهات تلبية حنو املدرتة وأن فترة املكوث باملدرتة هي تنامي داخل اجملتمع من أفكار واجت َااألةل مقبولة، مل 

   .فترة ضائعة من عمر كل تلميذ
   االت العنف:حتعدد  -00
مير يوم دون أن تطلعنا الصحافة عن إخبار اعتداءات أو حماوالت اعتداء على املدرتني واملربني،  ال

شكيلة املربني عدديا مما شلجع ن العنصر النسوي يتهللب على تأفقد وصل ذل  إ ى درجة خميفة خاصة و
  .التالميذ على االعتداء عليهن حىت داخل األةسام وداخل حرم املؤتسات التربوية

  اخنفاض مستو  النجاح يف شهادة البكالوريا: -00
 نسبة  اللل: إ ى عهد غري بعيد مل تكن النسب الوانية للنجاح يف شهادة البكالوريا باجلزائر تتعد 

فعدد الفاشلني يبقى مرتفعا بالنظر  ،وهذا بالرغم من اتتعمال اريقة اإلنقاذ ، % 22 وكأةصى تقدير 07%
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)غياث  .رنتها بنسب النجاح يف الدول املتقدمةاإ ى هذه النسب احملققة يف امتحانات شهادة البكالوريا ومبق
 (   20ص ،0222، بوفلجة

 ضعف ارتباط التعليم بسوق العمل:  – 02
التعليمية يف اجلزائر من ضعف عام يف كل جمال، وكل ختصص، غري أن تدين  املؤتسات ييعاين خرجي

مستو  اخلرجني تواء من ناحية التحصيل أو مهارات التعليم األتاتية كمشكلة أولية تزداد تفاةما إذا ما 
 ،أدىن شروط التشهليل لد  هلؤالء اخللرجنيرحق  علمنا أهنا ال مت  بأي رابط أو صلة بعامل الشهلل وال 

   .هناك ةطيعة شبه كاملة بني التعليم وتوق العمل ومتطلبات التنميةف
    الدروس اخلصوصية أو املدارس املوازية غري النظامية: -00

عرف  فترة التسعينات ظاهرة انتشار وشيوع الدروس اخلصوصية أو املدارس املوازيلة للمدرتلة 
 النظامية 

أي مادة، حيث أحلق  إضرارا جسيمة بكل مرتاديها ملن  أي تلميذ أو واملدرتة اخلاصة، وال  مل تستثِن
 ، التفكري وعلى العمل، إضافة إ ى حرماهنم من أوةلات راحلتهم لىفجمدت ةدراهتم وإرادهتم ع ،التالميذ

والتشويش الذي حيدثه املعلمون واألتاتذة الذين يقومون بتقدمي هذه الدروس يف عقول التالميلذ حلول 
وعدم جدية الطرق البيداغوجية املعتمدة ضمنها يف مقابل ملا النظامية املدارس  عدم جدو  ما يقدم هلم يف

 هلم.  وتقدميه عون هم فعلهييستط
نتيجة هلذه األتباب ولهلريها من الصعوبات ال  كان  تعاين منها املنظومة التربويلة اجلزائريلة كو

عادة النظر يف توجهاهتا ويف األتس ظهرت احلاجة امللحة إ ى مراجعة كافة اإلصالحات السابقة الذكر، وإ
  .ال  ةام  عليها بعد عقود من إةرارها

 
 

 املنظومة التربوية اجلزائرية وبناء مدرتة الهلد:   إصالحالتوجهات الكر  يف  -17
خااب السليد  0222ماي  02مبناتبة تنصيب اللجنة الوانية إلصالح املنظومة التربوية يوم السب  

لقد عان  منظومتنا التربوية خماار مجة من النقائص واالختالل بسلبب " قوله: رئيس اجلمهورية احلضور ب
 . ..تعريضها إ ى حد بعيد للضهلوط اإليديولوجية واالحنرافات السياتية ال  صرفتها عن بلوغ غاياهتا
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ال ميكن للتطور الكمي الذي يشهده التعليم، رغم كل اجلهود املبذوللة أن حيجلب النقلائص ... 
يف امليدان وال  تتجلى يف التدين امللموس للمستو  التعليمي العام واخنفاض ةيملة الشلهادات املسجلة 

ويف إةصاء اآلالف من الشبان ملن املدرتلة  ،ويف التسرب املدرتي الفادح ،املمنوحة يف شىت املستويات
من االعتراف اليوم  ةحتنويا، بدون منحهم أي تأهيل يتيح هلم االندماج املهين أو االجتماعي ... ال مندو

ن املدرتة مل تعد ةادرة على االتتجابة حلاجات اجملتمع املشروعة وال على تلبية رغباته احلقيقية، إن هلذا أب
الوضع املنذر باخلطر والناجم إ ى حد كبري عن غياب الرؤية الواضحة وعن توء الترابط بني خمتلف أاوار 

من جهة، ونقص التفلتح عللى  ،االتصال باحمليط احمللي املنظومة التربوية ةد ازدادت توءا بسبب ضعف
 احمليط العاملي، من جهة أخر ، مما كان له أتوا األثر يف تفاةم التدهور العام ...

كلل ن يشمل أو يكون معمقا وكامال،إن إصالح املنظومة التربوية الذي تتتلون إعداده ينبهلي أن 
أن يشتمل اإلصالح عللى ينبهلي يدان البحث العلمي، كما ذا مكو أاوار التعليم والتكوين جبميع أيااه،

مجيع العناصر املكونة لسياتة تربوية متسمة بالتجديد التام، ومتميزة بالدميومة، ينبهلي هللذه السياتلة أن 
ينبهللي هللا أن كما  ،تندرج ضمن مسعى شامل ومتس  ومتكامل ومتالئم مع احمليط الداخلي واخلارجي

وتستجيب أيضا ملتطلبات  ،ة الوانية يف امليادين االةتصادية واالجتماعية والثقافيةتتماشى مع شروط التنمي
 ...العصر

إن مشروع اإلصالح املنتظر منكم تيكون يف شكل خمطط مرجعلي حيلدد املبلادئ العاملة ... 
 واألهداف املنشودة، وبعبارة أخر  ينبهلي أن يطرح تصورا متكامل اجلوانب للسياتة التربويلة اجلديلدة
اتتنادا إ ى األتس الدتتورية والسياتية والثقافيلة الوانيلة، وتيتضلمن هلذا املخطلط املرجعلي 

شكال التنظيمية األكثلر عقالنيلة ألاالتتراتيجيات واآلجال الكفيلة بتفعيل السياتة التربوية وتيحدد ا
للملوارد البشلرية والترابط األكثر انسجاما بني خمتلف مكونات املنظومة، كما تيتضمن تقييما تقديريا 

 (00 -02ص، 0222، )بوبكر بن بوزيد "والوتائل املادية املطلوب توفريها لتطبي  اإلصالح تطبيقا فعليا.
إن اإلصالح التربوي يف اجلزائر مل يعد ةضية مطروحة للدراتة واملناةشة وعرض أفكلار اخللراء 

العمليلة  ْ بع شلْ وبآمال التهليري، لقلد أ هي ةضية إرادة واعية حبقيقة الواةع ما املتخصصني بشأنه، بقدر 
( حيث كان  املدرتة حقلال 0222 -0252ليال خالل العقود الثالثة املاضية )التربوية اجلزائرية دراتة ورح

وفيها ما كان جمرد ارجتلال يف  ،لعديد من التجارب واحملاوالت الترةيعية ال  ما كان يف حمله ووةتهلخصبا 
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خالل التوجه اإلصالحي األخري والذي عر عن خمططه وأتلس لله اخلطلاب نه ومن أحلظة محاس، غري 
ن اجلزائر ةد اتتطاع  أن تؤتس ملشروع إصلالح أالرئاتي املذكور جزء منه أعاله نستطيع أن نقول ب

 ى غاية التقييم النهائي ملا ميكن أن إو 0222تيمتد معها ابتداء من تنة  ،شامل ومتكامل للمنظومة التربوية
 .0207ضمنه تنة ينجز 

 ،حيث من املأمول منه أن يشمل كل جوانب املنظومة التربوية من حيث تنظليم مراحلل التعلليم
اري التربلوي واإلداري، أومناهج التدريس ، وتكوين القيادات املكلفة بالتل ،ومضامني الرامج التعليمية

يم اخللاص، واعتملاد مقاربلات وضبط تياتة تعليم اللهلات األجنبية، وفتح اجملال لتأتيس مدارس التعل
متجددة مبا ميكن األجيال الصاعدة من املسامهة الفاعلة يف النهضة العلمية والتنمية االةتصادية واالجتماعية 

وزارة التربيلة ) معها. الشاملة يف انسجام كامل مع التحوالت العاملية ومتطلبات املعاصرة وحسن التفاعل
 (22 ص ،0220، (00)الوانية 

اتتلهام التوجهات الكر  ال  حددت اإلتتراتيجية املعتمدة يف إصالح املنظومة التربويلة وميكن 
اجلزائرية من صلب التوجيهات العامة لطريقة وهنج اإلصالح التربوي ال  تتضمنها كل من خطاب السيد 

 التالية:رئيس اجلمهورية ومداخلة السيد وزير التربية الوانية، وال  ميكن إمجاهلا يف احملاور 
 وضع التلميذ يف ةلب العملية التربوية ويف حمور النظام التربوي:  التوجه األول:

يركز اإلصالح اجلديد الذي أةرته وزارة التربية الوانية ضمن هذا التوجه على اعتبار أن اإلنسلان 
لذي ينسلجم هو رأس املال احلقيقي يف عصر املعرفة، ومن هذا املنطل  وجب إعداده لالضطالع بالدور ا

يستدعي على مستو   ن يكون هذا اإلنسان فاعال ومبدعا ومبادرا، وهذا ماأمع هذه املكانة، ال  تقتضي ب
اإلعداد املدرتي تطوير مكانة املتعلم داخل الصف وخارجه ليكون فاعال ومسلئوال إ ى حلد ملا علن 

من  ،لرئيسي يف العقد التربويمن هذه النظرة من اآلن فصاعدا هو الطرف اضوبذل  يكون التلميذ  تعلمه
كر يف املبادرة التعليمية من أمنح املعلم حرية واتتقاللية يف حني ُي نه تيحتل مركز العملية التعلمية،أحيث 

حيث صياغة وتطبي  آليات متكن هذا التلميذ من توجيه نفسه حنو أفضل املمارتات ال  تكسبه الكفاءات 
 (22ص، 0222، )بوبكر بن بوزيد  .ليةال  ختدمه وختدم توجهاته املستقب

 ،إن رحقي  هذا التوجه يتطلب اعتماد إجراءات تربوية على مسلتو  عمليلة التعلليم واللتعلم
واعتملاد إجلراءات  ،وأيضا بعملية التوجيه املدرتي ،وإجراءات هيكلية تتعل  مبراحل التعليم ومسالكه
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ومن هلذه . توخيا لشمولية اإلصالح يف هذا اجملال ،تيةواحلياة املدر يتنظيمية يف جمال تنظيم الزمن املدرت
 اإلجراءات ال  مت اعتمادها يف هذا اجملال:

  تطوير الرامج ومناهج التدريس والوتائل التعليمية باالتتئناس مبرجعيات عاملية يف جمال تطلوير
 بناء املناهج وف  املقاربة بالكفاءات،بة يف خمتلف جماالت التعليم، َجْوَتْساملناهج التعليمية، ورحديد املعايري امل 

ومراجعة شبكة املواد املقررة والتوةي  املخصص هلا، وتطوير تدريس العللوم والتكنولوجيلا وإدملاج 
 ،0227، تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف مسارات التعلم منذ املراحل األو ى للدراتة. )حممد بن فاامة

نية للمناهج يف وثيقة املرجعية للمناهج عندما أشارت إ ى التحول وهذا ما نص  عليه اللجنة الوا (077ص
ول ضلرورة حلو وكيفية تقدمي العون ملعدي املناهج ومؤلفي الكتب املدرتية واملدرتلني، البيداغوجي،

 Institutionnelleالتفكري معهم إلحداث التهليري يف إاار مراعاة كل اجلوانب املنهجية و البيداغوجية الرمسية
ذا لتحقي  انسجام وتناتب بني برامج خمتلف املراحل التعليمية، وتشارك املواد بني بلرامج خمتللف ، وه 

وإحداث تطاب  بني مضامني الكتب املدرتية مع الرامج، وتطاب  املمارتات داخل القسم ملع  ،املراحل
والتعلملات  يتم من خالل التركيز على الكفلاءات ذل  نأحيث أشارت إ ى  ،التوجيهات البيداغوجية

املبنية كمبادئ منظمة للمناهج وعملية التعليم والتعلم، وعلى املشروع البيلداغوجي كوتليلة لتنفيلذ 
 (  00ص ،0222(،  00وزارة التربية الوانية)) .ف املقاربة النسقيةنالنشااات واملضامني يف ك

ال  تكرس منط  التعلم إن توجه اجلزائر ضمن هذا املسعى يف تطبي  بيداغوجية املقاربة بالكفاءات 
يف مقابل منط  تعليم يرتكلز عللى  ،املركزي على التلميذ وأفعاله وردود أفعاله إزاء الوضعيات املشكلة

املعارف ال  ينبهلي إكساهبا للتالميذ يف حجم وكم كلما كان ضخما كان أفضل، فرض عليها التخلي عن 
م األول جمموعة املعلومات واملعارف ال  جيب تلقينهلا واالنتقال إ ى مفهوم املنهاج، مادا ،مفهوم الرنامج

للتلميذ خالل مدة معينة، يف حني أن الثاين يشمل العمليات التكوينية ال  يساهم فيها التلميذ رح  إشراف 
ومسؤولية املدرتة ، وبذل  جتسد املناهج بتوجهها هذا جوهر اإلصالح التربوي وغايته يف جعل امللتعلم 

بإشراكه يف مسؤولية وةيادة وتنفيذ عمليلة اللتعلم،  وذل  التعلمية، – العملية التعليمية حمور أتاتي يف
(، 05))وزارة التربية الوانية جمتمعه أتاس بناء الوضعيات التعليمية. وما حيدث ضمن اليومية ته وجعل حيا

 (5 ص، 0222
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واريقة التعاملل  بنيتها هاتهضمن كما أن تنظيم املناهج اجلديدة وتقسيمها إ ى وحدات تعلمية متنح 
نه وتيلة لتحقي  تدريب وتنصليب الكفلاءات أمعها احلرية للمعلم أو األتتاذ يف اتتهلالل التوةي  على 

   .والقدرات املالئمة واملتوخاة
فعلى املعلم ضمن هذا التوجه أن يعمل على إجياد أحسن اتتهلالل للتوةي  وحسلن اتلتثماره يف        

   ه.تكوين تالميذ
  اتتعمال التكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة ضمن تريورة التعلم منذ السلنوات وإدراج تعلم

هبدف تسهيل عملية اكتساب املعرفة وتنمية اتتقاللية املتعلمني يف البحث علن  األو ى للمسار الدراتي،
هم، األمر الذي أكد عليله إلجياد األجوبة واحللول للمشاكل ال  تطرح علي ،املعلومة ومعاجلتها واتتهلالهلا

ضمن الفقرات األخرية من املادة الرابعة  0220جانفي  02املؤرخ يف  20/20 القانون التوجيهي للتربية رةم:
( حيث نص  على إدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يف حميط التلميذ ويف أهداف التعليم 20)

وزارة ) .خدامها بفعالية، منذ السلنوات األو ى للتملدرسوارائقه، والتأكد من ةدرة التالميذ على اتت
 ( 20، ص 0220، (00التربية الوانية)

 ضمن املدرتة اجلزائرية اإلصالح اجلديد ضمن هذا التوجه االهتمام باللهلة العربية كذل   لقد مثن
ة ووتليلة التواصلل وأداة اكتساب املعرفة يف خمتلف املستويات التعليمي ،باعتبارها اللهلة الوانية والرمسية

االجتماعي وأداة العمل، إ ى جانب ذل  دعا اإلصالح املستحدث باجلزائر إ ى ضرورة االهتملام باللهللة 
إ ى جانب متكني التالميذ من التحكم يف لهلتني أجنبيتني على األةل للتفتح على العامل، باعتبلار  ،االمازيهلية

بادالت مع الثقافات واحلضارات  األجنبية، يف تكامل مع اللهلات األجنبية وتيلة لالاالع على التوثي  و امل
 (  20، ص 0220، (00وزارة التربية الوانية)) .اللهلة العربية وليس على حساهبا

كما ال تسمح ال بالتفتح على العامل وال باكتساب املعارف  ،فأحادية اللهلة ال تساعد على تنمية البالد
مما تيقف كحجر عثرة أمام كل حوار خصب ملع الثقافلات  ،نواملعلومات العلمية احلاصلة خارج الوا

 نه أصبح ةرية صهلرية.أيقال عنه  ةل ماأواحلضارات األخر  يف العامل 
  بعث مسال  جديدة يف التعليم الثانوي وحذف أخر ، من ذلل  حلذف اجللذع املشلترك

جنبية ضمن كل الثانويلات شعبة اللهلات األ تعميم تكنولوجيا، وحذف شعبة العلوم الشرعية واحملاتبة...
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تضم بدورها أربع شعب خمتلفة وهي شلعبة  شعبة هندتة الطرائ  وشعبة تقين رياضي ال  مع اتتحداث  
  .اهلندتة الكهربائية واملدنية وامليكانيكية وهندتة الطرائ 

 ملستمرة والذي يهدف إ ى رحقي  املتابعة الدورية وا ،الطابع الدوري يذ إرتاء نظام التقييم املستمر
فالتقومي التكويين يوظف دائما يف خدمة التلميلذ ، النشااات التالميذ يف خمتلف األاوار التعليمية  اليومية

املعلم من املعاجلة الفورية واآلنية لكل عملية تعلميه شاهبا نلوع  ُنكَِّممن حيث األهداف ال  حيققها، إذ ُي
فنظام التقومي أو التقييم اجلديد حبسب توجيهلات  .لصحيحمن اخلطأ ليعاد توجيهها يف حينها حنو االجتاه ا

لألخطاء فحسب، بل يتعلد   ًاراصدأن يكون دون  ،السياتة التربوية يكون مدجما يف مسار التعليم ذاته
نظر للخطأ الذي يقع فيله التلميلذ أو ذل  ليكون مبثابة كاشف للتقدم احملرز يف التعلم، حيث جيب أن ُي

كتساب الكفاءات احملددة يف تلل  إشارة كاشفة ملد  متكن أو عدم متكن التلميذ من نه إأيصدر عنه على 
العملية التعليمية، حيث يتم من خالل عملية التقومي تقدمي املعاجلة بالقضاء على األتلباب الل  أدت إ ى 

 ظهور هذه اإلعاةة يف اكتساب كفاءة ما. 
 بيعة النشااات املقررة يف الطورين األول و الثاين، مراجعة التوةي  يف التعليم االبتدائي مبا خيدم ا

   .ومبا خيدم املقررات احلديثة املعتمدة
 ( تنوات بداًل27تقليص مرحلة التعليم االبتدائي إ ى مخس ) ( تلنوات22من تتة )،  وتعويضلها
( 22)تنوات كاملة بلدال ملن ثلالث  20أربع )إ ى يمتد لواحدة إضافية يف التعليم املتوتط  (20بسنة )
   .تنوات
  اعتماد تدريس األافال يف املرحلة التحضريية ضمن حميط املدارس وليس رياض األافال املتنلاثرة

املرحللة أنَّ على اعتبلار  من املؤتسات، هنا وهناك على مستو  اهليئات احلكومية و البلديات و غريها
ليقتحم عامل التعلليم  وعقليًا وجسديًا ًامهمة يف احلياة التعليمية بالنسبة ملن يتحضر نفسيمرحلة  التحضريية

األتاتي )تعميم املرحلة التحضريية على كل املدارس دون إجبارية االلتحاق هبا ( وهذا خدمة للمتعلم يف 
   .املقام األول واألخري

 : توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال:  التوجه الثاين
تبيال مهما يف تأهيل املتعلمني ملواجهلة رحلديات  عتر التحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالُي

   :املستقبل، ولتحقي  هذا التوجه مت اعتماد اإلجراءات التالية ضمن برنامج اإلصالح اجلديد ومنها
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  إدماج تكنولوجيات املعلومات واالتصال ضمن احملتويات التعليمية التعلمية وخصوصا بامللدارس
الكر ، حيث مت تعميم تعليم مادة اإلعالم اآليل بكلل مؤتسلات  واملؤتسات التربوية املنتشرة باملدن

تعميم  امتدالتعليم الثانوي )ضمن السنة األو ى جذع مشترك( على املستو  الواين، وضمن املدن الكر  
اتتعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وتوظيفها يف عملية التحصيل الدراتي ليطال املستويات اللدنيا 

(، حيث عملدت الوصلايا إ ى جتهيلز هلذه تملدرتة اجلزائرية )املتوتطات، واالبتدائياضمن هيكلة ا
املؤتسات بأحدث وأجود معدات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال لتكون يف متناول كل التالميذ ورحل  

   .تصرفهم
 تأهيل املعلم يف جمال السيطرة على هذه التكنولوجيات (NTICفهمًا ) مج مع وضع برا واتتعمااًل

للتدريب هبدف مساعدة املعلمني على اتتخدام هذه التكنولوجيا املشار إليها يف عملية التدريس وخاصلة 
( حيث عمدت الوصايا إ ى التعاةد مع الكثري من املهندتني املتخصصلني يف 0227 -0220 -0222تنوات )

فيما بعد التتعمال وإفهلام جل ضمان تقدمي دروس وتدريبات هلؤالء املعلمني، تؤهلهم أاإلعالم اآليل من 
   .التالميذ الكيفية املثلى يف اتتعمال هذه تكنولوجيات

  بطريقة إجبارية -ربط كل املؤتسات التربوية- ( بالشبكة العنكبوتية للمعلوملاتwww ملع )
ختصيص ةاعة هلذا الشأن وجتهيزها بكل الوتائل احلديثة املسهلة لدخول واتتعمال هذه التقنية ضمن هذه 

   .تساتاملؤ
  إنتاج حمتويات رةمية وبرجميات تربوية تواء من ةبل رجال التربية اخلاضعني لوصاية وزارة التربية

  .سني الفعل التربوي ضمن املؤتسات التربوية اجلزائريةالوانية، أو من ةبل أولئ  اخلواص الطاحمني إ ى رح
 اجلزائر تيكفل هللا يف حلال  إن رحقي  هذا التوجه ضمن املسار اإلصالحي اجلديد الذي انتهجته

ملموتا يف حياة  قات ويف ظرف ةصري رحقي  وجتسيد مشروع مدرتة الهلد واةعًايعدم وجود الكثري من املع
يكون هدفها رحضري األجيال اجلديدة ملواجهلة املسلتقبل بكلل رحدياتله تكل اجلزائريني، هذه املدرتة 

اللية املتعلمني يف البحلث علن املعلوملة ومعاجلتهلا املتجددة، هذه املدرتة ال  من مهامها تنمية اتتق
تواء ضلمن مسلاراهتم  يوميا واتتهلالهلا إلجياد احللول واألجوبة املناتبة لكل املشاكل ال  تطرح عليهم

من القانون التوجيهي للتربيلة  20رةم: األمر الذي أكدت عليه املادة  ،الدراتية أو ضمن مساراهتم املهنية
من ذات القانون حيث تؤكد على أن مدرتة اإلصالح اجلديدة  22 :املادة رةم منه صة، وخا 20/20 :رةم
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تعمل على تأهيل وتلبية احلاجات األتاتية للتالميذ وذل  بتلقينهم املعارف والكفاءات األتاتلية الل  
 ذا ملع التهللريات االةتصلادية والعلميلةكرف واملهن ومتكنهم ... من التكيف باتتمرار مع تطور احل

والتكنولوجية، واالبتكار واختاذ املبادرات، واتتئناف دراتتهم أو الشروع يف تكوين جديد بعد ختلرجهم 
، (00وزارة التربية الوانيلة)) بكل اتتقاللية.وكذا االتتمرار يف التعليم مد  احلياة  ،من النظام املدرتي

 ( 20، ص 0220
  كل املقااعات واملؤتسات التعليمية: تكريس مبدأ تكافؤ الفرص واإلنصاف بني التوجه الثالث:

قد صاحب هذه اإلصالحات مجلة من اإلجراءات خدمة هلذا التوجه النبيل الذي واصلل  كلل ل
ذا ملا أراد هلاإلصالحات ال  مت إةرارها باجلزائر تواء الشاملة منها أو الترةيعية على احملافظة عليله و

من اإلفصاح والتأكيد عليه مرة أخر   20/20: للتربية رةماإلصالح اجلديد املعلن ضمن القانون التوجيهي 
 .00و، 02و، 00و، 00و ،02 :رةمخالل مواده 

متييز تلواء أي أن التعليم ح  لكل جزائري وجزائرية دون على منه  02حيث أكدت املادة رةم:  
 أو الوضع االجتماعي أو اجلهلرايف.اجلنس على أتاس 

ة على أن جتسيد هذا احل  يف التعليم يكون بتعمليم التعلليم فقد نص  صراح 00: رةماملادة ما أ
 األتاتي وضمان تكافؤ الفرص يف ما خيص ظروف التمدرس ومواصلة الدراتة بعد التعليم األتاتي.

 مجيع الفتيان والفتيات البالهلني على  منه فقد نصتا على أن التعليم إجباري 02و 00 رةم: أما املادتني
التعليم جملاين يف املؤتسلات التابعلة  نَّأتنة كاملة، و (02ات إ ى تتة عشرة )( تنو22من العمر ت  )

ذل  دعمها امللادي كل مع منح الدولة عالوة على  ،للقطاع العمومي للتربية الوانية ويف مجيع املستويات
نح لتمدرس التالميذ املعوزين، وذل  بتمكينهم من االتتفادة من إعانات متعددة التيما فيما خيلص املل

 الدراتية والكتب 
 (  22-27، ص 0220، (00وزارة التربية الوانية)) .والتهلذية واإليواء والنقل والصحة املدرتية ،واألدوات
  ن الدولة اجلزائرية إحالة األافال ذوي االحتياجات اخلاصة ف مثليف حني ويف احلاالت االتتثنائية

، 0220، (00وزارة التربية الوانيلة)) منهم.كل واحد تكفل هلم كامل احل  يف التعلم وبالطريقة املالئمة ل
 (  25ص

 إضافة إ ى كل ما مت ذكره فان اإلصالح اجلديد ضمن نفس التوجه ةد اعتمد مجلة من اإلجراءات منها:
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  دعم املدارس ذات األولوية التربوية، وهي املؤتسات ال  تشكو تدين نتائج منتسبيها، وصلعوبة
حيث خصص  الدولة دعما خاصا تاهم يف بناء ةاعات متعددة االتتخدامات  الظروف العامة للتعلم هبا،

واملالعب الكاملة التجهيز خدمة للتالميذ، إضافة إ ى تدعيم مكتباهتا بالكتب اجلديدة وببع  التجهيلزات 
املساعدة على جناح الفعل التربوي، من ذل  إهداء وزارة التربية الوانية كل املؤتسات التربويلة عللى 

 ستو  امل
 ( 0222تنة   Data Show)جهاز إعالم آيل حممول وجهاز عرض املعلومات .الواين
  تعميم الصف التحضريي على كافة املؤتسات التربوية االبتدائية، وهو صف يكون فيه التالميذ يف

تن الرابعة إ ى اخلامسة من أعمارهم، حيث يتعااون أنشطة خمطط هلا ومراةبة ملن ةبلل وزارة التربيلة 
الوانية تساعدهم على التكيف مع ظروف الدراتة ال  تيواجهوهنا مستقبال يف السنة األو ى من مرحللة 
التعليم األتاتي، على أن يكون التعميم تدرجييا، ويصبح شامال يف السنوات الالحقة على كل املؤتسات 

ببع  املؤتسات التربوية دون اتتثناء، علما أن القسم التحضريي كما كان يعرف تابقا مل يكن يوجد إال 
أو اإلدارات أو املؤتسات العمومية ضمن املدن الكر  فقط، وال يستقبل هذا القسم إال عددا حمددا من 

 األافال.
نله بلدأنا أولكن على الرغم من هذا التوجه احملمود الذي تضمنه املشروع اإلصالحي اجلديد إال 

مل  إن ،ة الوانية تراوح مكاهنا يف هذه النقطة باللذاتن وزارة التربيأنسجل بع  الصعوبات ال  توحي ب
جباريتها ضمن إلة تعميم السنة التحضريية وأنقل إننا بدأنا نسجل عليها بع  التراجع غري املعلن حول مس

 (  077ص، 0227 ،)حممد بن فاامة .املسار الدراتي لكل التالميذ
 :  العمل مببدأ االحتراف يف مهنة التدريس: التوجه الرابع
يقوم هذا التوجه املعلن ضمن اإلصالحات اجلديدة على ما يشهده ميدان التربية من تهليلري يف دور و

وتوفري التكلوين املالئلم  ،املعلم وتعقده، ويف ملمحه املهين مما يدعو للسري حنو االحتراف يف هذا امليدان
طوير املهارات أكثر فأكثر إثنلاء أو من حيث التدريب وت واملتني للمدرتني تواء من حيث اإلعداد األويل

 اخلدمة 
 ولتحقي  هذا التوجه أةرت الدولة اجلزائرية هذه اإلجراءات: )تكوين مرمج مستمر(،
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إعادة بعث وفتح املعاهد املتخصصة يف إعداد املعلمني بكل ختصصاهتم ومستوياهتم و هي امللدارس  -
 .العايل( وجعلها رح  وصاية وزارة التعليم ENSالعليا لألتاتذة )

ن جناح اإلصالح التربوي مرهون إ ى أاألمر الذي يؤكد على أن وزارة التربية الوانية مقتنعة متاما ب
 حد بعيد مبستو  ونوعية تأهيل املعلمني.

مجلة من التدابري لتوفري تكوين إضايف لفائدة  0227وهلذه الهلاية اختذت وزارة التربية الوانية منذ تنة 
   (.أتتاذ تعليم متوتط 50222معلم ابتدائي و 022222) مدرس موزعني على 000222 :ما ال يقل عن

كل هذا بهلرض رحقي  التواف  بني مستو  تأهيل املعلمني وبني املالمح الل  حلددها اإلصلالح 
فصاعدا توظيف معلمي مرحلة  اآلنوعلى هذا األتاس أصبح ترشيح أتالك التعليم يشترط من   التربوي،

وأتاتذة التعليم املتوتلط ملن بلني  ،تنوات 2من احلاصلني على شهادة البكالوريا +  التعليم االبتدائي
تنوات، وأخريا جمموع أتاتذة التعليم الثانوي من بني احلاصلني على  0كالوريا + بالشهادة احلاصلني على 

ملتخصص، كما التعليم العايل ا يفتنوات  7شهادة البكالوريا + التخرج بنجاح بعد اتتكمال دراتة مدهتا 
، بكر بن بوزيدبو) .ميكن يف املستقبل القريب التنازل أو السماح خبرق أي من هذه املقاييس النوعية نه الأ

 (   27 ص، 0222
ة ضمن املؤتسات التربويلة آليلا )اإلدارة يالقياداملناصب  إلهلاء مبدأ التأهيل املفضي إ ى احتالل -

، الذي يتحكم معه املرور أو اخلضوع ملسلابقات وامتحانلات املدرتية ( وتعويضه مببدأ اجلدارة والكفاءة
انتقاء واختيار  يكون من نتائجها توجيه اإلاارات األكفاء حنو تقلد مسؤوليات ةيادية ضمن مؤتسلات 

ن من االرتقاء باإلدارة التربوية درجات كان هلا أثرها البالغ يف رحسن عملل هلذه تربوية، األمر الذي مكَّ
 وية.املؤتسات الترب
 اعتبار املؤتسة التربوية اخللية األتاتية يف النظام التربوي:  التوجه اخلامس:

يتجسد هذا التوجه يف إةرار مجلة من اإلجراءات لصاحل املؤتسة التربوية هبدف رحسني أدائها ضمن 
 املشروع اإلصالحي اجلديد وأمهها: 

 واللذي 0225بوية بدءا من تنة تطبي  مشروع املؤتسة كآلية جديدة يف تسيري املؤتسات التر ،
يكرس مبدأ ةيام املدرتة كوحدة منفصلة بذاهتا، هلا مميزات ومتطلبات ومقتضيات وأولويات لنموها خاصة 
هبا، ال تشترك فيها مع أي مدرتة أخر  غريها، األمر الذي حيتم عليها تويل أمر يوها ورحسلني جلودة 
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واالحترام والتكامل مع األهداف العامة للسياتة التربوية للدولة خدماهتا وخمرجاهتا بنفسها، يف إاار التقيد 
بإعادة تنظيم يلط  0222/0225وللنظام التربوي وتوجهاته احلالية واملستقبلية كما متيزت السنة الدراتية 

تسيري القطاع التربوي، وهي العملية ال  تقوم على تطبي  مشروع املؤتسة يف إالار ملن التصلورات 
ملتجددة، حيث أصبح ميثل إتتراتيجية أخر  يف جتنيد خمتلف الفاعلني القائمني على إجناح الفعل اجلديدة وا
   .التربوي

ن مشروع املؤتسة ضمن مسعاه هذا يسمح لكلل مؤتسلة انطالةلا ملن إفكما أتلفنا تابقا ف
حللول األكثر مالئملة ن متنح نفسها ذاتية خاصة يف إجياد اأاخليارات التربوية والبيداغوجية ال  تعر عنها ب

حلاجيات متعلميها واموحات معلميها وأتاتذهتا، حيث يصبح مشروع املؤتسة انطالةا من هذه الوضعية 
معرا عن فعل اتتباةي واتتشرايف ملستقبل كل مؤتسة تربوية بذاهتا، وخلري تعبلري علن إرادة التهليلري 

 والتجويد ضمن اإلاار 
 .قضي باحترام التنظيمات القانونية الوانية )برامج ومواةي  ...(احملدد يف املنظومة التربوية الذي ي

مل أونه يعتر حمركا لإلبداع التربوي والبيداغوجي  واإلداري إبلداع ال تقلره إباإلضافة إ ى ذل  ف
 تقرره 

كر بلن )بوب .كل مؤتسة يف التفوق والتميزورغبة اتتقاللية وحرية نتيجة وزارة التربية الوانية وإيا هو 
 (027ص ، 0222، بوزيد

و أومن هذا املنطل  أصبح  كل مؤتسة تربوية مدعوة لوضع وبناء مشروعها التربوي )عقد جناعة 
ن تعمل على تنفيذه من خالل توريط كل اإلاراف املعنية بالعملية التربوية ضمن أمشروع املؤتسة ...( و

   .اجيابية كان  أو تلبية ،ل كل املسؤوليات املترتبة عنههذه املؤتسة للعمل به، ورحمُّ
  تطوير احلياة املدرتية باملدارس االبتدائية واملتوتطة والثانوية من خالل تطوير الفعلل اإلرشلادي

املسلعى هلذا ضمنها ، حيث ضمن  اإلصالحات اجلديدة على اعتبارها امتداد لإلصالح الساب  ضمن 
الذين يعرفون حاليلا بتسلمية  - جيهالعملية من خالل توظيف مستشاري التوهذه بالذات على جتسيد 

مبؤتسات التعليم الثانوي وجعل نشاااهتم  وتلدخالهتم   - مستشاري التوجيه املدرتي واإلرشاد النفسي
مبا يعلرف  -واملتوتطات  تالتربوية واإلعالمية متتد لتشمل كل املؤتسات التربوية مبا يف ذل  االبتدائيا

ملن شاااهتم بشكل كبري يف جعل املؤتسة التربوية  امللالذ اآلوحصر ن -تقنيا بالقطاع الواتع للتدخل
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وتلبيلة متطلباتله  ،واحلصن احلصني الذي ال ميكن ألي تلميذ أن جيد مكان أفضل من حيث تفهم حاجاته
رهلا بامللدارس امع إشراك وحدات الكشف واملتابعة ال  تتواجد مق وةبلها اجلسدية والفكرية،، النفسية

   .ة يف هذه العملية تواء من خالل ابيب الوحدة أو األخصائي النفسايناملتوتطة والثانوي
 االمتياز كإشارة أو كمسعى من وزارة التربية الوانية إ ى أوليلاء كلل التالميلذ  تإنشاء ثانويا

ن املؤتسة التربوية اجلزائرية املتميزة ومؤاريها هي الطرف الوحيد القادر على أاملوهيني واملتفوةني دراتيا 
رعاية وتنمية موهبة أبنائهم، وأهنا الوحيدة القادرة على جعلهم من املتميلزين يف مسلاراهتم على افظة واحمل

   .الدراتية أو حىت فيما ميكن أن يكونوا عليه
 : أين مت إنشاء شعب االمتياز يف السنة الثالثة من التعليم الثلانوي يف ختصصلي 0222فبعد جتربة تنة      

يف السلنة الدراتلية  متَّرضلية، جلد ُم 0220اللتني جاءت نتائجها يف بكالوريا  ،الرياضيات والفلسفة
، 0222، بن بوزيدبوبكر) .( مؤتسات للتعليم الثانوي من يط ثانويات االمتياز22فتح ت  ) 0227/0222
 (  002ص 

مل يكتب هللا  أهدافها اإلتتراتيجية املستقبلية إال أن التجربة على الرغم من ثرائها وجدواها التربوية
ةاملات اخلاصلة اري ( واملادية ) اإلأالنجاح بسبب العديد من املشاكل ال  توزع  بني البيداغوجية ) الت

...( يف ذلل املعتمدة األتس التنظيمية )ارق انتقاء هؤالء التالميذ و(، وهبؤالء التالميذ و مؤاريهم ...
 وغريها. 

ةيملة هلذا ، أوضلح  ومل يتم التخلي عنه هنائيا قهتأجيل تطبي متغري أهنا كتجربة وكفعل تربوي 
التوجه يف مسار اإلصالح التربوي اجلديد من أن املدرتة هي اخللية األتاتية ال  تعول عليهلا الدوللة 

 اجلزائرية يف رحقي  إتتراتيجية تنمية اجملتمع اجلزائري تنمية شاملة ومتكاملة ومستدامة.
ومة التربوية ورحسني أدائها وتنمية ةدراهتا على االتلتجابة ملتطلبلات رحديث ورحسني املنظ التوجه السادس:
   اجملتمع املتجددة:

جتلدد  ،لقد جاء اإلصالح اجلديد ليضع املنظومة التربوية اجلزائرية على مسار التجلدد املسلتمر        
   . وجتدد وتطور املعارف والعامل اخلارجي من جهة أخر ،متطلبات وحاجات اجملتمع من جهة

 ني املنظومة التربوية اجلزائرية مت اعتماد اإلجراءات التالية:يولتحديث ورح 
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  دعم الالمركزية ضمن مستويات متعددة، مع رحرير املبادرة يف كل االجتاهات واجملاالت، وعللى
بوي، صعيد خمتلف املسؤوليات تعيا وراء حفز اهلمم وتفجري الطاةات اإلبداعية لد  الفاعلني يف اجملال التر

ال زالل   إذاملؤتسة، لكنها تبقى خطوة حمتشمة من حيث التنفيلذ مشروع وخاصة يف إاار بناء وتنفيذ 
  .وحدة األمر ومركزية القرار هي السمة الهلالبة ضمن ميدان التربية يف اجلزائر

 رحسني وترةية اإلدارة التربوية مبا يضمن ترةية الفعل التربوي ضمن هذه املؤتسات.   
 خل  وبعث ثقافة التكوين املستمر لصاحل كل  ات تدريبية عر برامج متجددة يف إاارتنظيم دور 

أو فيما خيتص  ،تواء فيما له صلة باجلوانب البيداغوجية وارائ  التدريس ،إاارات وموظفي ةطاع التربية
   .بطرائ  التسيري اإلداري وتنظيم املوظفني وغريها

 علومات وبشكل جلد موتلع يف إدارات وزارة التربيلة تعميم اتتخدام تكنولوجيا االتصال وامل
ضمن هذه التكنولوجيلا،  سب حاجته وأولوياتهحويف كل مؤتسة تربوية كل  ،الوانية ومديريات التربية

ملا تعلل  باجلانلب  مع السيطرة والتحكم يف اتتعماهلا ضمن هذه املؤتسات يف كافة امليادين، وخاصة
التدريس بشكل مالئم وتدريب التالميذ خالل متدرتهم وتواجلدهم عمليات البيداغوجي واتتثمارها يف 

ضمن حميط املؤتسة التربوية على اتتخدام هذه الوتائل يف عملية البحث عن املعلومة بأنفسهم، وتطلوير 
 خراهتم رح  

   .إشراف معلمي املؤتسة حىت حيسنوا التفاعل مع حميطهم مستقبال
 سارعة احلاصلة يف اجملتملع  تتالءم مع كل التطورات املتنها لتقريب حمتويات الكتاب املدرتي ورحيي

 (  072ص ،0227، )حممد بن فاامة .احمللي والدويل جماراة لروح العصر وحمققة خلصائص جمتمع املعرفة
  اإلصالح اجلديلد يف رحلديث مشروع اعتماد الدولة خطة لتقييم االجنازات احملققة مرحليا ضمن

من خالل االعتماد عللى تقييملات  ،مة التربوية ورحسني أدائها داخليا وخارجياوتعديل إتتراتيجية املنظو
 022 و 020 و 05رةم:  من ذل  ما أشارت إليه املادة ،العديد من اهليئات ال  مت اعتمادها يف هذا الشأن

ة والل  جمموع  اهليئات التابعة لوزارة التربيل 05 :من القانون التوجيهي للتربية حيث حددت املادة رةم
عتمد عليهلا يف فحلص تعتر كهياكل دعم ومساندة للفعل التربوي باملؤتسات التربوية وكمرجعيات ُي

فقد نص  على إنشاء جمللس والين للتربيلة  020 املادة رةم: أما ،انوتطوير العملية التعليمية مبؤتسات
انية للتعليم بكلل مكوناهتلا، والتكوين خيتص بدراتة ومناةشة كل القضايا املتعلقة بأنشطة املنظومة الو
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التيما بالتنظيم والتسيري واملردودية واالبتكار والتجديد التربويني والعالةات مع احمليط، يف حلني نصل  
عين مبعاينة تري املنظوملة الوانيلة على إنشاء املرصد الواين للتربية والتكوين، والذي ُي 022رةم:  املادة

مل احلامسة يف وضعيات التعليم والتعلم، وتقييم نوعية اخلدمات التربوية للتعليم بكل مكوناهتا ورحليل العوا
وزارة التربيلة ) .داءات املدرتني واملتعلمني وإبداء اةتراحات الختاذ تلدابري التصلحيح أو التحسلنيأو

 ( 25-20، ص 0220، (00الوانية)
عللى ألاللمناهج واجملللس  اد العديد من اهليئات األكثر ختصصا منها اللجنة الوانيةإجيإضافة إ ى 

فلقد اعتمدت الدولة اجلزائرية ضمن مشروع ، أما من الناحية اخلارجية هذا من الناحية الداخلية، ، للتربية
، وذل  من خالل املشاركة اواعيلة  UNESCOUاليونسكومنظمة  اإلصالح اجلديد على نتائج تقييمات

بهلرض التأكد ملن   BIRD/ALوبرنامج   TIMSSرنامج مية العاملية املتخصصة من ذل  بييف الرامج التقي
أو علات جاةصد املسارعة إ ى إدخال تعلديالت أو مر ،مستو  فاعلية اإلصالح املعتمد من عدم فاعليته

هم من كل ذل  أهنا تكون يف حينها واأل ،جتديدات تكون مالئمة للنتائج ال  تكشف عنها هذه التقييمات
 ( 007، ص 0202 ي،براعابد اجل )حممد .وليس بعد فوات األوان

 
 جوانب اإلصالح اجلديد ضمن املنظومة التربوية اجلزائرية:  -18

وبعلد أن  ،تل  املشروع اإلصالحي للمنظومة التربوية اجلزائرية مسل  املرمم للبناء القائمأن  بعد
ناء حيتاج إ ى إعلادة ن هذا البأب مرة أخر  ل صورة هذا البناء ملدة معينة من الزمن، ترعان ما تبني لهعدَّ

ممكلن،  جل ضمان اتتمرار ةيامه إ ى أاول وة أته القائمة من ايعتمد فيها على أتات ة،هدم وبناء جديد
  ذل  ةائمة.احلاجة إ ىمادام  

بلل ضلرورة ملن الضلرورات  ،إن جتديد ورحديث النظام التربوي يف اجلزائر أصبح مطلبا ملحا
وم كلما نظرنا إ ى هذا النظام يف امتداداته املتشعبة مع ميادين احليلاة األتاتية ال  تأكدت لنا يوما بعد ي

األخر  وما حيدث من تهلري ويو يف الظروف واملعطيات ال  يتواجد ضمنها هذا النظام، إضافة إ ى مجللة 
ري عمله وارائقه ومناهجه البالية وخمرجاته غلوأتلوب كال له يوما بعد يوم حول وترية االنتقادات ال  ُت

هذا كون اإلصالح اجلديد جذريا وشامال لكل جوانب ياألمر الذي رحتم معه أن  الكفؤة ... وما إ ى ذل ،
رحتلاج إ ى  بأهنا، أو على األةل شامال يف معاجلته للجوانب ال  تبني مبا ال يدع جماال للش  النظام التربوي
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تلواء  ،للنوعية ةاجلاري يةعملية اإلصالحلهذه اتعيا وراء إعطاء األولوية والعناية الكر  ضمن  ،إصالح
 .وبشكل أكثر جدية دون التهلاضي عن اجلانب الكمي ،على مستو  البنيات أو احملتويات
حيث تضلمن ، 05/25/0220 :عنه يف برنامج احلكومة املصادق عليه يف عرًاهذا التوجه الذي جنده ُم

ا يتمثل اإلصالح يف تنفيذ تلسلة ملن التلدابري مجلة من حماور اإلصالح ملخصة يف الفقرة التالية:...كم
 تتركز على مخسة حماور هي: 

  .اريأرحسني نوعية تأهيل الت -
   .إصالح البيداغوجيات -
  .التنظيم العام للمنظومة التربوية إعادة -
   .والبحث العلميالعايل  التدابري اخلاصة بالتعليم -
 (0ص ،0220(، 22)وزارة التربية الوانية )     .خصخصة التعليم القاعدي -

ن نتعرض بإجياز ألهم جوانب اإلصالح اجلاري على املنظومة التربوية انطالةلا أوعليه توف حناول 
 من توجهات برنامج احلكومة اجلزائرية هبذا اخلصوص.

 
 إصالح املناهج الدراتية: -أوال

املواد الدراتية ال  مثل جمموعة لقد كان  املناهج الدراتية ةبل اإلصالح اجلاري عبارة عن برامج ُت
واملتضمنة موضوعات املقرارات الدراتية وال  تستند إ ى حفظ املعلارف واملعلوملات  ،يدرتها التالميذ

ة وتعتمد ارائ  التلقني يكون فيها املتعلم متلقيا يواملوضوعات اجلاهزة كهلاية يف حد ذاهتا، تتصف بالتراكم
 حيث كان  تتكون من:، فقط

   .املراةبة أو االمتحان -التوةي   د -لاملقررات  ج -ة   باملادة املعرفي -أ  
 متامًا مهلايرًا وبعدًا خذ مفهوم الرنامج منحًاأ يف اإلصالح اجلديد اجلاري تطبيقه يف الوة  الراهن  

حلدد والذي أصبح ُي ،حيث مت االنتقال من مفهوم الرنامج إ ى مفهوم املنهاج تابقا، ملا كان يعرف عليه
جمموع اخلرات التربوية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية ال  هتيئها املدرتلة للمتعلملني  نهأعلى 

يف تكاملل  واجتماعيلًا وجسلديًا ونفسيًا وعقليًا روحيًا لتحقي  يوهم الشامل يوًا، داخليا أو خارجيا
  .واتزان
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 تتكون من: املناهج  وأصبح 
 املادة املعرفية       -أ
 كفاءاتاألهداف وال -ب
 اجملاالت املعرفية   -جل
    لطرائ  واألتاليب والوتائل  ا    -د  

  .التقومي الشامل   -هل
رع يف العمل هبا منذ مطلع السنة الدراتلية فاملناهج اجلديدة املوظفة ضمن املنظومة التربوية وال  ُش

 مت االعتماد يف بناءها على معايري متعددة منها: 0222-0220
 ، لقد أصبح حمتو  املنهاج بأنشطته وخراته متماشيا مع األهداف والكفاءات احملددة سي:املعيار النف

   .ومتناتبا مع حاجات املتعلم وةدراته ودرجة نضجه
املناهج جمموعة معارف ومعلومات وخرات وأنشطة ومواد تتعل   نيضم تلقد مت املعيار االجتماعي:

   .عر وحدات تعليمية يف صلة وثيقة حبياة املتعلمني اليومية مة، منظبالتراث الواين خاصة واإلنساين عامة
كنولوجية يف تنظيم دةي  للهلاية مساير تاملناهج اجلديدة مواد علمية و نيمََّض تلقد مت املعيار العلمي: -

من هذه املناهج للتلميذ التلزود مبعلارف غايلة يف الدةلة، للتقدم العلمي والصناعي والتقين، حيث تْض
أعمال تطبيقية جتريبية تساعده على التفاعل املؤدي إ ى رحقي  االكتشاف والبحلث والتنظليم  ومبمارتة

 (22ص ،0220(، 22وزارة التربية الوانية ))   .املوصلة إ ى االبتكار واإلبداع ، واملمارتة الواعية
الرنامج  مشل منأعم و أوبذل  ميكننا التأكيد على أن مفهوم املناهج ضمن اإلصالح اجلاري أصبح 

، كما أصبح املتعلم هو حمور وبؤرة االهتمام الذي تدور حوله هذه املناهج من ناحية ثانيلة، أو ى من ناحية
إضافة إ ى أن املناهج احلديثة أصبح  تسعى إ ى توفري كل عناصر االلتحام والتكامل بني احلياة املدرتلية 

وهذا اجللدول وملا  أو العلمي أو التكنولوجي. تواء يف حميطه االجتماعي أو االةتصادي، وحياة املتعلم
 يتضمنه من مقارنة بني مفهومي الرنامج واملنهاج يوضح أوجه االختالف بينهما:
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 املنهاج الرنامج
جيعل اكتساب املعارف واملعلومات واملوضوعات 
الدراتية وحفظها غاية يف حد ذاهتا دون االهتمام 

 .ة،  مما جيعلها غري وظيفيبتطبيقها يف حياة املتعلم
 

 جيعل اكتساب املعارف واملعلومات
وتيلة حنو تنمية ةدرات املتعلم وتطوير 
مهاراته واكسابه الكفاءات الين يكون هلا 
امتداد يف حياته اليومية وخاصة يف مواجهة  

 مشكالهتا.
تزدحم مبوضوعات كثرية ومتنّوعة، تتراكم لتفوق  

 ص هلا وللمدّرس واملتعّلم.حبجمها احلجم الساعي املخص
                          

هتتم باكتساب الكفاءات أكثر من اهتمامها 
باملعارف، منظمة يف وحدات ال يقيدها 

 موضوع وال حيدها وة  حمّدد.    
تعتر نقل حمتو  املقررات الدراتية إ ى عقل املتعّلم هدفا 

الطفل أمسى اعتماد على منط  التعليم الذي ير  أّن 
 صفحة بيضاء.

 

تعتر اجملال املعريف ةاعدة إليقاظ 
االتتعدادات وتعبئة القدرات  واالاالع 
على التجارب واخلرات اعتمادا  على 
منط  التعّلم، ألّن الطفل يولد وهو مزّود 

 بقدرات.
متنح له املعارف واملعلومات جاهزة، دون أن تتاح له 

 ا. الفرصة للتأمل والتفكري والبحث حوهل
  

رحّث املتعّلم على االكتشاف واتتقصاء 
املعارف واألفكار، والبحث عن اخلرات 

 وإدماجها  يف معارفه السابقة.
 هتمل حاجات املتعّلمني ومطالب  اجملتمع.  

 
تبىن املعارف على حاجات الفرد وعلى 
رغباته وميوله وحاجات اجملتمع ومؤتساته 

 االةتصادية.
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 حيدد أوجه االختالف بني الرنامج واملنهاج  (20:)جدول رةم
 (02ص ،0220(، 22وزارة التربية الوانية ))

مت االنتهاء من وضع الرامج الدراتية اجلديدة حيز  0220- 0225م الدراتي اوهكذا فمنذ بداية الع
تتكون منها املنظومة التربوية، أي ما ال يقل عن  ( ال 00عشر ) ثينالتطبي  جملموع املستويات الدراتية اإل

 .0222منهاجا دراتيا جديدا مت بناؤها منذ انطالق اإلصالح التربوي اجلاري يف تنة  007
 منهاجا دراتيا جديدا ينبهلي تسليط الضوء على عدد من املكاتب نوجزها فيما يلي: 007ومن بني 

 ج مجيع أةسام السنة الثالثة ملن التعلليم الثلانوي، مادة التربية اإلتالمية أصبح  مقررة يف برام
  .وأدرج  يف ةائمة مواد امتحان البكالوريا بعد أن كادت رحذف هنائيا كمادة ضمن اإلصالحات السابقة

 شرع يف تدريسها ابتدءا من السنة الرابعة من التعليم االبتدائي، وليس كملا مازيهلية ُيمادة اللهلة األ
 لسنة السابعة من التعليم األتاتي القدمية.كان  مقررة يف برنامج ا

 يف  َعٍرمادة التاريخ واجلهلرافيا أصبح  تدرس ابتدءا من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي، ولقد ُش
  .0225-0222ذل  منذ بداية املوتم الدراتي 

  0222/0225راتي بتدءا من السنة الثالثة ابتدائي انطالةا من املوتم الدامادة اللهلة الفرنسية تدرس ،
ابتدءا من السنة الثانية ابتدائي لكن إجلراء  0220/0227نه مت برجمة تدريسها خالل املوتم الدراتي أعلما 

أن إدراج هذه املادة يف وة  مبكر إضافة إ ى وجود بع  الصعوبات   للعملية أثبتاآلنية  بع  التقييمات
نه ينبهلي اإلشارة إ ى أن هذه اللهلة أ َدْينة الثالثة ابتدائي، َبح كفة تدريسها يف السالبيداغوجية والتنظيمية رجَّ

  .مل تكن تدرس يف الساب  إال ابتدءا من السنة الرابعة من التعليم األتاتي
  مادة اللهلة االجنليزية تدرس ابتدءا من السنة األو ى من التعليم املتوتط بعد ما كانل  تلدرس يف

 (75ص، 0222بوبكر بن بوزيد، ) .التعليم األتاتيالساب  ابتدءا من السنة الثامنة من 

 لفروق الفردية بني التالميذ.  ال تراعي وال هتتّم با
 
 

رحرص على عملية التقومي وعلى رحليل  
. الكتشاف الفروق بني تنتائج االختبارا
 تالميذ القسم.

 
 جتعل املادة املعرفية هي احملور  الذي يدور حوله املتعّلم.             

جتعل املتعّلم هو حمور العملية التعليمية كما  
 ايت واملستمر.تشجع على الّتعّلم الذ
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  نه ألول مرة يف تاريخ اجلزائر املستقلة يتم إعداد وثيقة مرجعية لتصميم اللرامج أجتدر اإلشارة إ ى
يلتم التعليمية يف كافة األاوار الدراتية، هذه الوثيقة ال  تعتر املخطط املرجعي العام للمنلاهج حيلث 

وتتعل  أتاتا بتحديد اهلدف العام للمرحلة  ،من ارف اللجنة الوانية للمناهج ياها ومراجعتها دورميتصم
وكذا بيان العناصر املكونة للمجلال  تهلطي جمموع املواد املقررة يف هذه املرحلة،كما  التعليمية املقصودة،

مبثابة ميثاق عمللي فهي  .وبالتعليمات املشتركة يف اجملال املقصود ،التعليمي فيما يتعل  بالسياتة التربوية
 ودللياًل ًاعامل ًاو هبذه الصفة تصبح إاار ،يأخذ اابع الوثيقة الرمسية ال  رحدد العناصر التنظيمية للرامج

 رحدد: بذل  هي و ،إلعداد برامج كل مادة من املواد الدراتية ًاعملي
   .أتس املناهج وجذورها الوانية والعاملية -
  .اإلاار الذي تكونه الهلايات -
والكفلاءات ، مثل: املنهاج، التعليم، التعلم، القدرات والكفلاءات ،اهيم العملية األتاتيةاملف -

ال  ينبهلي ترتيخها لد  التالميذ يف خمتللف مراحلل املسلار  املهارة العامةوالعرضية واخلاصة، 
  .الدراتي

   .ميدان املعارف ال  ينبهلي إكساهبا للمتعلمني، وتنظيمها يف جماالت للمواد -
وزارة التربيلة ) .ة التقومي والقيادة ملختلف مراحل إعلداد وتنفيلذ املنلاهج اجلديلدةأجهز -

 (  00ص  ،0220(، 00الوانية)
ألول مرة تصدر وزارة التربية الوانية بالتوازي مع املناهج الدراتية ما يسمى بالوثائ  املرافقلة  -

ومجلة  ،تبيان كيفية تطبيقهاوللمناهج وذل  لشرح املناهج الدراتية للمعلمني والشركاء اآلخرين 
 (،00وزارة التربيلة الوانيلة)). الكفاءات ال  ينبهلي إكساهبا للتالميذ والكيفية ال  يتم هبا ذل 

 ( 02ص  ،0222
 ة بيداغوجية جديدة حمل البيداغوجية القدميةبل مقارإحال  -ثانيا: 

خلالل رحسلني  لقد ارتقى اإلصالح اجلديد ضمن هذا اجلانب وةطع شواا كبلريا جلدا ملن
ملن بيداغوجيلة املضلامني ملرورا  هوذل  بقفز ،البيداغوجيات ال  كان  تستعمل يف تعليم التالميذ

  .ببيداغوجية األهداف إ ى غاية إةراره بضرورة العمل وف  منطلقات بيداغوجية املقاربة بالكفاءات
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وهي متفرعة عن املنهج  ،تالية وف  املقاربة بالكفاءاحيث أصبح يتم إعداد الرامج الدراتية احل -
عارف املوالذي يعتمد على تطبي  منط  أن املتعلمني يتمكنون مبفردهم من بناء  ،البنائي أو البنيوي

، فعلى الرغم ملن أن الذي ينتمون إليه جتماعيإلوتط االمن خالل تعاملهم مع اآلخرين ضمن 
مرتبطلة تبقى دائما تماعي، فاملعلومات ذل  ال يتم إال يف إاار اج أنَّ بناء املعرفة أمر شخصي إالَّ

ن هو أتاس التفاعل احلاصلل وفكر به حنن واآلخرُنفما  ،جزء منه بالوتط االجتماعي الذي حنن
 (  02ص  ،0222(، 02وزارة التربية الوانية)) .وهو الذي يبين معارفنا وينميها ،بيننا

ن أل ،أمام وضعيات إشلكاليةود أفعاله وبردأفعاله بحيث تدفع هذه املقاربة إ ى االهتمام بالتلميذ و
حمل التلميذ على املبادرة بالفعل بدل الركون إ ى التلقي، حيث ُيها ففي، ذل  هو األتاس يف بناء تعليماته

ألن ترتيبها، ورحليل الوضعيات واملساحات الل  حيتلاج ويقوم بنفسه بالبحث عن املعلومات، وتنظيمها 
وتقييم  ،يكون فيها أو يعايشها ال اء فرضيات كحلول حمتملة للوضعية يوظف فيها هذه املعلومات، مع بن

دفعا ضمن مجلة من الوضعيات اإلشكالية املختارة بعناية ةصلد يدفع التلميذ ففعالية هذه احللول عمليا ... 
م  مالئل حلٍلكأفضل  هتطبيقو هإجيادحول حٍل ما وجل التفكري أمن  على تطبي  اخلطوات املعلنة آنفًا هلمح
ا صادفها مستقبال مبرو لحقيقية وضعية هذه األخرية ةد تكون حيث أن  أو لهلريها. وضعية  املشكلةذه الهل

أو خمتلفة جزئيا ضمن جممع املدرتة أو اجملتمع اخلارجي علن املدرتلة  ،يف حياته اليومية وبوترية متكررة
 (70ص  ،0222بوبكر بن بوزيد، )  .فيكون مهيئا لتخطيها

 مزدوجة:    عمال الترميز الدويل واملصطلحات العلمية بلهلةاتت -ثالثا
لقد نص اإلصالح اجلاري على أن يتم اعتماد الترميز الدويل يف كافة برامج املواد العلمية يف الكتب 

سالتلة ويسلر باملدرتية اجلديدة، حيث مت تطبي  هذا املسعى بعد تكييفه مع شىت املستويات الدراتية، 
للجوء إ ى املزاوجة بني اللهلة العربية والفرنسية ضمن الكتب الدراتلية اجلديلدة عنلد كبريين، كما مت ا

 اإلشارة إ ى أي مصطلح علمي، حيث مت  العملية على النحو التايل:
على كتابة وةراءة العمليات الرياضية من اليسلار إ ى  يتم يف مرحلة التعليم االبتدائي التدرب أتاتًا -

   .اليمني
واتتعمال احلروف الالتينية واليونانية  ،رجيي لرموز و وحدات ةياس الكميات املألوفةاالتتعمال التد -

   .)اإلغريقية ( يف وصفها اهلندتي
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نه يتم ذكلره إاللهلة العربية فباتتعمال املصطلح العلمي فعالوة على مرحلة التعليم املتوتط يف أما  -
اهيم األتاتية الواردة يف الرامج الدراتية، التركيز خاصة على املف ، معبلهلة أجنبية أخر  ) فرنسية (

  .مرفقة بالرموز القدمية املألوفة يف تدريس املادة ،وكذا إدخال الصيغ العلمية وكتابتها بالرموز الدولية
نه يتم إدراج املصطلح العلمي باللهللة األجنبيلة إأما يف مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ف -

 ( 72ص  ،0222يد، بوبكر بن بوزوحدها. )
 :  ترةية املواد الدراتية املسامهة يف بناء شخصية التلميذ  -رابعا

ساهم أكثر من غريها وإ ى حد كبري تهناك العديد من املواد الدراتية مبحتوياهتا وبأتلوب تدريسها 
ي ضلمن أي جدا يف بناء وتوايد وترتيخ القيم االجتماعية والثقافية ال  تعتر حلمة التمات  االجتملاع

ن اإلصالح التربوي اجلاري أبد  عناية كبرية باملواد والرامج الدراتلية  الل  إوهلذا السبب ف ،جمتمع
فأعطاهلا  ،وتشكل شخصية وتوجهات األافال ليكونوا موااين جزائر الهلد ،تساهم يف بناء اهلوية الوانية

ومن تل  املواد اللهلة العربيلة، التربيلة  ،دخلهاأما تستحقه من عناية يف تفريد اإلصالحات املالئمة ال  
 والتربية املدنية. ،والتاريخ ،واللهلة االمازيهلية ،اإلتالمية

 هوحقيقلة ةيمل ،ويفهمون توجهات جملتمعهم ،فكل هذه املواد جتعل التالميذ يكتشفون جذورهم
 (22ص  ،0222 ،بوزيد)بو بكر بن  .تطلعاته مبا يسهل عليهم عملية االندماج ةيه واحملافظة عليهأعرافه وو

ولكوهنلا اللهللة  ،فباعتبار اللهلة العربية عنصرا من العناصر الثالثة ال  تتكون منها اهلوية الوانيلة
ويف مجيع مستويات وأاوار املنظومة  ،م مجيع املواد الدراتيةيالوانية الرمسية فإهنا تتكون بالضرورة لهلة تعل

يف إاار اهتمامها بتعزيز مكانة اللهللة العربيلة بلني الوانية ة ولذل  ةام  وزارة التربي ،التربوية الوانية
 املعلمني والتالميذ على السواء يف إاار هذه اإلصالحات اجلديدة مبا يلي:

   27 :إ ى 20 :رفع معامل اللهلة العربية يف امتحان شهادة التعليم املتوتط من -
  .زيادة احلجم الساعي املخصص لتدريسها -
  املدرتني يف مرحل  التعليم االبتدائي واملتوتط يف اللهلة العربيلة ملن السعي إ ى رحسني مستو -

 ،بلن بوزيلدبوبكر ) .وواتع يف إاار التكوين أثناء اخلدمة هلذا الهلرضاألمد  خالل تسطري برنامج اويل
 (20ص ،0222

   .رحسني مضامني مناهج اللهلة العربية ضمن كل املستويات التعليمية -
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ن رحسني وضعية اللهلة العربية مت اعتماده مع اللهلة االمازيهليلة وللنفس أ بشوما مت اختاذه من تدابري
  .االعتبارات السابقة الذكر

كمادة اختيارية يف السنة التاتعة ملن  0222 -0227فبعد أن كان  اللهلة االمازيهلية تدرس يف تنة 
أتاتية وبصفة رمسية ضمن  أصبح  تدرس كمادة ويف السنة الثالثة من التعليم الثانوي، ،التعليم األتاتي

املعدل لألملر  02/20/0222 :املؤرخ يف 22/22 :برامج املنظومة التربوية وهذا من خالل تدابري األمر رةم
درج تعليم متازيهل  لهلة وانية يف نشااات ُي نه )أحبيث ينص على  ،0252 /20 /02 :املؤرخ يف 27/52 :رةم

مل الدولة على ترةية وتطوير تعليم االمازيهلية يف كل تنوعاهتلا اإليقاظ و/ أو كمادة يف النظام التربوي، تع
اللهلوية املستعملة على التراب الواين برصد الوتائل التنظيمية والتربوية الضرورية لالتتجابة لطلب هلذا 

 (  0222(، 02وزارة التربية الوانية )) .التعليم يف التراب الواين(
تعميم تدريس اللهلة االمازيهلية يف مجيع تنوات التعلليم مت  0222-0227وبذل  ويف العام الدراتي 
( 00( مستويات تعليمية من بلني اثلين عشلرة )25ليشمل تبعة ) ،يف مرحل  التعليم املتوتط والثانوي

الشروع يف تدريس اللهلة االمازيهلية  ويف نفس العام متَّ ،مستو  ال  تتكون منها املنظومة التربوية اجلزائرية
 ،( ثالث تاعات يف األتبوع22تويات ابتدءا من مستو  السنة الرابعة ابتدائي وهذا بتوةي  )يف مجيع املس

ار اللهلة االمازيهلية ضمن امتحانات شهادة التعلليم املتوتلط بإضافة إ ى إدراج اخت، ويف مجيع املستويات
بن بوبكر ) .0225-0222 :والبكالوريا بالنسبة للتالميذ الذين تابعوا هذه الدراتة وهذا حبر العام الدراتي

 ( 22ص  ،0222، بوزيد
تالميلذ وتعزيلز والئهلم الأما فيما له عالةة مبادة التاريخ وال  ترتبط ارتبااا وثيقا بتدعيم هوية 

عرفتهلا وتعرفهلا  جملتمعهم، كما هي النافذة ال  من خالهلا يستطيع التالميذ إدراك أهم التحوالت ال 
صالح اجلاري ةد حاول إدخال رحسينات معترة خدمة لألهداف املتوخاة من ن اإلإف ،اجلزائر عر العصور

حيث أصبح  رحتوي على صور لوثائ   ،األخص نوعية الكتب املدرتية ومضامينهاب  سم وةد ،وجودها
 .وباأللوان ورتوم توضيحية وخرائط تساعد على الفهم اجليد للحدث

وجية متناتقة ومتسلسلة تسمح للتالميذ بالتفاعلل إعادة بناء األحداث التارخيية يف فقرات بيداغ -
 معها بشكل ممتاز.

 توفري السندات التعليمية الضرورية كاخلرائط احلائطية واألفالم التوثيقية وغريها. -
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اعتماد املقاربة التحليلية يف دراتة األحداث وتوجيه التالميذ لفهم احللدث التلارخيي يف تلياةه  -
ل  أدت إليه، ورحديد العالةات بني األحداث وانعكاتات ذل  وجتلياته يف الزمين من خالل رحليل العلل ا

 احلاضر.
 20اعتماد تدريس التاريخ ابتداًء من السنة الثالثة من التعليم االبتدائي حبجم تاعي ةدره تاعة )  -
 ( واحدة.
تاعة  00تضاعف احلجم الساعي املخصص لتدريس مادة التاريخ يف مرحلة التعليم االبتدائي من:  -
تاعة يف التعليم املتوتط، أما يف التعليم الثانوي فلقلد أضليف   002تاعة إ ى:  20تاعة، ومن:  22إ ى: 

 تاعة لبقية الشعب العلمية. 00تاعة لشعبة االةتصاد، و  00تاعة، و  00للشعب األدبية 
ألافال وتقوية وهذا إْن دلَّ على شيء فإيا يدل على اهتمام اإلصالح اجلاري حبسن بناء شخصية ا

، 0222أواصر التالحم بينهم وبني جمتمعاهتم من خالل ربطهم بتارخيهم بكل أبعاده. )بوبكر بلن بوزيلد، 
 (50ص

أما مادة التربية اإلتالمية فلقد شرع  وزارة التربية الوانية بلدافع رحسلني وترةيلة أهلدافها 
كل الكتب والرامج املدرتية اخلاصلة وذل  بإعادة مراجعة  0220-0222ومضامينها منذ العام الدراتي: 

هبذه املادة من السنة األو ى إ ى السنة التاتعة من التعليم األتاتي، ةصد ترتيخ املبادئ املطابقلة للقليم 
اإلنسانية ال  يدعو إليها وميجدها اإلتالم، وتكييف هذه القيم مبفاهيمها مع أعمار التالميلذ ومسلتو  

األمر الذي حفظ للمادة الدراتية مكانتها املرموةة، وال أدل على ذل   يوهم السيكولوجي واالجتماعي،
من أهنا إ ى جانب بع  املواد كالرياضيات واللهلة العربية فإنه يتم تدريسها بدون انقطاع الوال املسلار 

 (20، ص 0222الدراتي للتلميذ كما تدرج ضمن مواضيع امتحان البكالوريا. )بوبكر بن بوزيد، 
مت إدراج مادة التربية املدنية بدءًا من السنة األو ى إ ى غاية السنة التاتعة ملن التعلليم يف حني لقد 

( تلاعة، 20، حبجم تاعي أتبوعي ال يتجاوز الواحد )0222 – 0220األتاتي ابتداَء من العام الدراتي: 
فلإن اإلصلالح  ونظرا حلسن بنائها تواء من ناحية األهداف أو املضامني ال  تكفل رحق  هذه األهداف

اجلاري مل يدخل عليها الكثري من التعديالت اللهم إالَّ ما تعل  مبواضيع الساعة اجلديدة، كأهم ةضايا العامل 
املعاصر والتربية على املواانة والتسامح واحترام رأي الهلري...، وهذا كله ينلدرج ضلمن السياتلة أو 

ن ضرورة َتْحييِّن التربية بني كل فترة وأخر ، تواء اإلتتراتيجية ال  أرتاها اإلصالح التربوي اجلديد م
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من حيث التشريعات أو من حيث املضامني أو حىت األهداف والتوجهات العامة لتتالءم دائما وأبلدا ملع 
 متطلبات وتطلعات اجملتمع.

 تعزيز تعليم املواد الدراتية العلمية والتقنية: -خامسا
التوجهات ال  تبنتها ةدميا وحديثًا بتعليم امللواد  لقد اهتم  املنظومة التربوية من خالل  

العلمية والتكنولوجية عناية خاصة، ملا لذل  من انعكاتات إجيابية يف تكوين وتأهيل اإلنسان ليكون فاعال 
 يف هذا العصر ) عصر املعلوماتية واملعرفة بامتياز (.

التالميلذ ملن املنتسلبني  فالتعليم الذي يكون هذا هو توجهه فإنه حتما تيسلعى إ ى إكسلاب
للمؤتسات التعليمية على اختالف أاوارها ومستوياهتا املعارف األتاتية والضرورية ال  متكلنهم ملن 
الُرةي والفهم والتحكم يف العامل احمليط هبم، ومتكينهم من جتاوز وحل املشكالت ال  تصادفهم يف حيلاهتم 

 (22 ، ص0222(، 00اليومية. )وزارة التربية الوانية)
حيث يهدف إ ى رحقي  مجلة من الكفاءات واملؤهالت ذات الطابع العلمي العملي لد  تالميذ كل املراحل 

 التعلمية، ومنها على تبيل املثال ال احلصر:
  .تنمية الفضول وحب االتتكشاف العلمي وروح اإلبداع واملبادرة 

  .فهم واتتعمال الطرائ  العلمية 

 ة ودةيقة تكسب التلميذ ةدرة على توضيح أعمالله العلميلة وجتاربله التمكن من اتتعمال لهلة بسيط
 وتقييمها. 

ويف تبيل رحقي  ذل  عمل  الدولة اجلزائرية ضمن اإلصالح اجلاري إ ى اعتماد مجلة تدابري هبذا الشلأن 
 منها:
 تتوخى  إدراج التربية العلمية والتكنولوجية ضمن برامج السنة األو ى من التعليم االبتدائي، والذي

من خالله املنظومة التربوية تعويد التالميذ يف وة  مبكر عللى توظيلف واتلتعمال ملكلة املالحظلة 
واالتتدالل والتجريب، من أجل بناء معرفة أولية من خالل التعامل ملع األشلياء الطبيعيلة أو التقنيلة 

على حداثلة تلنهم وحداثلة البسيطة، مما يتوفر يف حياهتم اليومية، األمر الذي تيكسب هؤالء التالميذ 
احتكاكهم مبثل هذه املواضيع املبادئ واملفاهيم العلمية والتكنولوجية األولية ال  تتفيدهم يف اتلتيعاب 
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الدروس املقبلة واملتوةعة يف مواد العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والتكنولوجيا واإلعالم اآليل، والل  
 من اتتيعاب املواد الدراتية األخر .تتمكنهم باعتبارها معارف مستعرضة 

تا( أتبوعيا، يف حني حيظى احلجم الساعي  20ولتحقي  هذه الهلاية فلقد حظي توةي  هذه املادة بساعتني )
من إمجايل احلجم  % 02إ ى:  % 22املخصص للمواد العلمية يف املرحلة االبتدائية حبصة معترة تقدر ما بني: 

ملن إمجلايل  % 27اد، أمَّا يف مرحلة التعليم املتوتط فلقد متَّ تكريس نسبة: الساعي األتبوعي لكامل املو
احلجم الساعي األتبوعي تعزيز البعد العلمي والتكنولوجي وخاصة ما تعل  مبادة الرياضليات والعللوم 

 الطبيعية والفيزياء...
راتية، فالشعب ذات التوجه أما يف مرحلة التعليم الثانوي فإن األمر خيتلف باختالف الشعب واملسال  الد

التقين أو العلمي البح  فإن احلجم الساعي األتبوعي املقرر هلذه املواد هو الطاغي يف مقابل باةي امللواد 
من إمجايل احلجم الساعي األتبوعي لكافة املواد، أما بلاةي  % 52األخر ، وهذا مبا يفوق ويتجاوز نسبة: 
ار بع  الوة  لتدريس املواد العلمية حىت و إن كان  شلعبًا يف العشب األخر  فإهنا ال ختلوا من اتتثم

 ( 02، ص 0222بوبكر بن بوزيد، )  أتاتها ذات توجه أديب أو لهلوي.

 تعديل املواةي  مبا يتالءم وخصائص كل مادة وشعبة ومستو  دراتي: -تادتا

ز واالتتيعاب هذا من جهة، و إن رحديد شبكات املواةي  يتم وف  عمر التلميذ وةدراته على التركي       
 وف  ابيعة النشااات املخططة لإلجناز وأمهية األهداف املرجو رحقيقها من جهة أخر .

فاملقاييس الدولية تؤكد على أن املواةي  املدرتية مبفهومها العام ينبهلي أن تكون متدرجة وموزعة بانسجام 
 على خمتلف النشااات.

ربوية أن ختصص رصيدا زمنيًا يوضع رح  تصلرف املؤتسلة للقيلام وعليه ينبهلي لكل منظومة ت        
بالنشااات التربوية األتاتية واملكملة مثل النشااات املوجهة أو احملروتلة، دعملًا لنشلااات امللواد 
والنشااات املتعلقة بتعديل وتصحيح تلوكات التالميذ، ونشااات املشاريع، والنشااات املوجهة لتنميلة 

 ( 05 ، ص0222(،  00وزارة التربية الوانية ))تلميذ. وإيقاظ شخصية ال
إالَّ أن عملية رحديد شبكة املواةي  لكل مادة دراتية ولكل مستو  تعليمي ال تتمُّ دائمًا وف  املوازنة ال  
ذكرنا أنفًا، وال  تقتضي األخذ يف عني االعتبار األهداف التعليمية املتوخاة، وةدرات التلميلذ احلقيقيلة 

تبطة باالنتباه والتركيز والتخيل والتذكر، فهي أحيانًا ختضع يف توزيعها وبنائهلا وخاصلة يف مرحللة املر
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إعدادها إلمالءات وتوجيهات إدارية بعيدة كل البعد عن املعايري البيداغوجية والتعليمية، كتقسيم الوةل  
امج الدراتلية ضلمن املخصص للتعليم والتعلم  إ ى حصص ذات تاعة أو تاعتني، لقد عرف  كل الر

اإلصالح اجلاري ختفيفا أو ختفيضا يف احلجم الساعي ويف مجيع املراحل التعليمية، ففلي مرحللة التعلليم 
اإلبتدائي مثال مل متس هذه العملية تو  النشااات التكميلية، يف حني بقي  املواد األتاتية على حاهللا، 

ة التلميذ، من مثل مادة اللهلة العربية والتربية اإلتلالمية ااملا أهنا تعد من املواد األتاتية يف تكوين شخصي
 والتاريخ.

 ابتدائي 27 ابتدائي 20 ابتدائي 22 ابتدائي 20 ابتدائي 20 املستويات

 د 22سا  00 د 22سا و  05 د 22 و سا  00 سا 05 سا 05 التوةي  القدمي

 د 07و  سا 00 د 07سا و  00 د 22سا و  07 سا 00 سا 00 التوةي  اجلديد

(  يوضح احلجم الساعي القدمي يف التعليم اإلبتدائي والتخفيضات ال  حلقته ضمن اإلصالح 20جدول )
 اجلديد

 (002، ص 0222)بوبكر بن بوزيد،        
وكذل  كان احلال بالنسبة للتعليم املتوتط والتعليم الثانوي، حيث خضع  بع  املواد للتقليص         

ما مت إضافة حصص أخر  حبجم تاعي أكر ملواد أخر  مثل مادة العلوم اإلتالمية يف حجمها الساعي، ك
 يف الثانوي، ومادة التاريخ يف املتوتط.

لكن عملية توزيع مواةي  كل املواد واحلجم الساعي للعام الدراتي حبسب القانون التلوجيهي  للتربيلة 
أتبوعًا من العمل والنشاط الدراتي،  20اتا توزع على أت 20/0220/ 02املؤرخ يف:  20/20الوانية رةم: 

من النشااات املرتبطة بلاملواد الدراتلية،  % 07إ ى:  %02وهي املدة ال  يتم توزيعها إ ى ما نسبته من: 
من النشااات املتعددة املعارف، حيث توزع نشااات املواد الدراتلية حسلب  % 02إ ى:  % 07ومن: 

 املعدالت التالية:
  :من احلجم الساعي األتبوعي للهلة التعليم )اللهلة العربية(. % 02 إ ى: % 07خيصص من 

  :للعلوم الدةيقة. % 02 إ ى: % 07خيصص من 

  :للعلوم التجريبية.  % 02 إ ى: % 07خيصص من 

  :للعلوم االجتماعية.  % 07 إ ى: % 02خيصص من 
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  ملواد اإليقاظ. % 02خيصص 

 للتربية البدنية والرياضية. % 27 خيصص 

 بوبكر بن  للنشااات املتنوعة )املكتبة، نواٍد علمية، خرجات تربوية(.)  % 07 إ ى: % 02من:  صص يخ
 (020، ص 0222بوزيد، 

يبقى فقط أن نشري إ ى أنَّ تنظيم املناهج اجلديدة وتقسيمها إ ى وحدات تعليمية يقوم يف األتاس على نظرة 
ل األنشطة التعليمية، ضمن توجهلات اإلصلالح خال هجديدة للتعامل مع التوةي  املدرتي، واتتهلالالت

اجلديد للمنظومة التربوية، وملختلف ركائزها، فاملناهج اجلديدة تترك يف بنيتها واريقة التعامل معها حريلة 
للمعلم أو األتتاذ يف اتتهلالل التوةي  على أنه وتيلة لتحقي  تدريب، أوتنصيب الكفاءات والقلدرات 

م إدخال بع  التعديالت يف توزيع حصصه الدراتية ويف الوة  املخصص لكلل املتوخاة، هلذا حي  للمعل
نشاط، حبسب ما يراه مناتبا لذل  النشاط إن اةتض  الضرورة، وأن يتقيد به إن مل يكن هناك ما يلدعو 

 إ ى ذل ، ااملا أنه يعتقد أن هذا التعديل توف حيق  التعلمات املخطط هلا لد  التالميذ.
يبقى تيدًا يف تعامله مع كل نشاط يقوم به، ويف األتلوب الذي يعتمده يف إجنلاح حصلته فاملعلم        

واتتعمال الزمن املخصص لذل ، وف  ما حيق  األثر الذي يبهلي إحداثه لد  متعلميه، فهو مطالب بإجيلاد 
 (22 ص، 0222(، 20أحسن اتتهلالل للتوةي  الزمين املسخر يف تكوين التالميذ. )وزارة التربية الوانية )

 ترةية تعليم و تدريس واللهلات األجنبية: -تابعًا
إن أغلب التوجهات احلالية على املستو  العاملي تفضل خيار التعليم املبكر للهلة ثانية خالل املسلار        

الدراتي للتلميذ، هبدف رحقي  غاية التحكم على األةل يف لهلة أجنبية واتعة االنتشار إضافة إ ى التحكم يف 
اللهلة العربية بامتياز من جانب مجيع املواانني يف هناية مستواهم الدراتي، وهذا ما تصبوا املنظومة التربوية 
اجلزائرية إ ى َتَمث ل ه  يف إصالحاهتا التجارية، حيث تؤكد املنظومة التربوية على أن تعلم اللهللات األجنبيلة 

شهد انتشارا مل يسب  له مثيل يف تاريخ البشرية، أصبح ضرورة ال غىن عنها، خاصة وأن اللهلات األجنبية ت
حيركها يف ذل  تزايد حجم املبادالت الدولية والتطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجيلة )ظهلور 
اةتصاد وجمتمع املعرفة(، مما جعل احلدود بني البلدان تفقد ةيمتها، حيث مل يعد للمسافات البعيدة أي تأثري 

 تواصل الناس. يذكر يف احلدِّ من
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فلقد أكدت املنظومة التربوية من خالل وثيقة الدليل املنهجي إلعداد املناهج ال  أصدرهتا اللجنلة          
، باإلضافة إ ى ضرورة التحكم وإتقان 0222الوانية للمناهج، التابعة لوزارة التربية الوانية الصادرة تنة: 

إنه يتعني على مرتادي املدرتة اجلزائرية ممارتة اللهلات األجنبيلة اللهلة العربية واألمازيهلية مشافهة وكتابة ف
كأداة لإلاالع املباشر على املعارف العلمية والتكنولوجية، وعلى الفكر والثقافة العامليني، وتنمية اللتحكم 
ة يف اللهلات األجنبية كوتيلة تبادل وحوار بني الثقافات واحلضارات األجنبية، وملواجهة مستلزمات عوملل

 (20، ص 0222(، 02االةتصاد واملستجدات التكنولوجية واإلعالمية. )وزارة التربية الوانية )
(  20يف مادته الرابعلة )  02/20/0220املؤرخ يف:  20/20كما أشار وحدد القانون التوجيهي للتربية رةم: 

العلامل، باعتبلار اللهللات إ ى ضرورة متكني التالميذ من التحكم يف لهلتني أجنبيتني على األةل لتفتح على 
األجنبية وتيلة لإلاالع على التوثي  واملبادالت مع الثقافات واحلضارات األجنبية. )وزارة التربية الوانية 

 (20، ص 0220(، 00)
يف حني حددت وثيقة املرجعية العامة للمناهج الصادرة هي األخر  عند اللجنة الوانية للمناهج األتلوب 

تعلم اللهلات األجنبية مبدارتنا من خالل إشارهتا إ ى أن التلميذ على مد  مسلاره  الذي ينبهلي أن يتخذه
، و إ ى متكنه تدرجييًا langageالدراتي االبتدائي والثانوي يكتسب عددًا من الكفاءات املتعلقة باللهلة مبعىن 

عمال الشخصي، ويأخذ من االتتقاللية يف العمل الفكري، واالنتقال من االتتعمال املدرتي للهلة إ ى االتت
بذل  مسئوليات أكثر يف مساره التعليمي، ومهما كان النشاط أو املادة، فإن الكفاءات اللهلويلة ) بلل 
اللسانية( ينبهلي أن تستخدم باتتمرار، وأن ُتَقيََّم ةبل كل شيء يف التعلمات، وأن ُتويل هلا الوصاية عنايلة 

 (00 ، ص0222(، 00خاصة. )وزارة التربية الوانية )

و من مجلة التدابري ال  أةرها اإلصالح اجلاري تطبيقه حاليًا وبناء على توجيهات وةرارات جملس اللوزراء 
 ما يلي: 22/20/0220املنعقد يف: 

  إدخال اللهلة الفرنسية كلهلة أجنبية أو ى، بدءًا من السنة الثانية من التعليم االبتدائي عوض السنة الرابعة
أنه متَّ التراجع عن هذه اخلطوة بعد تنة  ، إاّل0227-0220قا يف العام الدراتي: من التعليم األتاتي تاب

من تطبي  هذا القرار بسبب ظهور العديد من العقبات أمهها عجز الدولة آنذاك عن توفري معلملي اللهللة 
علدم الفرنسية باإلعداد املطلوبة لتهلطية حاجات كل املؤتسات التربوية، هذا من جهة، ومن جهة أخر ، 
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ةدرة الدول  على توزيع املوجود أو املتوفر منهم بصورة متكافئة عر املناا  الكلر  لللوان خاصلة 
 باهلضاب واجلنوب واملناا  املعزولة.

تقرر تأجيل إدخال اللهلة الفرنسية ضمن السنة الثانية ابتدائي، على  0222-0227ويف أثناء العام الدراتي: 
، علمًا 0225-0222ن السنة الثالثة ابتدائي، وهذا خالل املوتم الدراتي: أن يتم إدخاهلا بدال من ذل  ضم

فقط من معلمي اللهلة الفرنسية ممن يزاولون حاليًا تدريسها يف مرحللة التعلليم االبتلدائي  % 22.22أن 
ميلكون مستو  التأهيل الذي يشتراه اإلصالح وهو مستو  الليسانس على أةل تقلدير. )بلوبكر بلن 

 (22، ص0222بوزيد، 
  إدخال اللهلة اإلجنليزية كلهلة أجنبية ثانية بدءًا من السنة األو ى من التعليم املتوتط عوض السنة الثامنلة

 من التعليم األتاتي تابقا. 

   فتح شعبة اللهلات األجنبية يف إاار إعادة هيكلة التعليم الثانوي ضمن صيهلة جديدة ةد تتجاوز يف بع
لثة ) األملانية أو اإلتبانية( لتكتفي فقط باللهلة الفرنسية واالجنليزية، وهذا كله املؤتسات اللهلة األجنبية الثا

تعيًا وراء توتيع أو تعميم هذه الشعبة بكل ثانويات الوان يف ظل ةلة أتاتذة اللهلة الثانية على الرغم من 
مام التالميلذ يف ظلل أنه يفترض يف شعبة اللهلات األجنبية ضمن املنظومة التربوية اجلزائرية أن ال تفتح أ

 27 ، ص0222غياب اللهلة الثالثة، وهي املقصود هبا هنا اللهلة األملانية أو اللهلة اإلتبانية. )بوبكر بن بوزيد، 

) 
 
 إعداد الكتاب املدرتي:  -ثامنا

لقد كان للتهلريات العميقة ال  أدخل  على منهجية إعدادا الرامج الدراتية امتداد إجيلايب عللى         
جية إعدادا الكتب املدرتية، حيث حدث  ةطيعة جذرية مع اإلجراءات ال  كان  تارية من ةبلل يف منه

جمال إعداد الكتاب املدرتي، وحلَّ حملها اريقة أو أتلوب جديد يتماشى مع روح العصلر و متطلبلات 
درتي حنو الوجهلة اجملتمع انطالةا من التطور احلاصل ضمنه، وةد كان كل هذا التهلري يف إعداد الكتاب امل

ال  هو عليها اآلن مرده إ ى مجلة النقائص واالنتقادات ال  كان  توجه حنوه من هنا وهناك، وأبرز هلذه 
النقائص كون اجلانب املادي للكتاب دون املستو ، تواء تعل  األمر بالهلالف أو اللورق، أو بالصلور 

لفهرتة ...( غري موجودة مبعظم الكتلب، وإن والرتوم التوضيحية، كما أن النصوص اهلامشية )املقدمة، ا
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وجدت فهي ال تقدم للتلميذ التوجيهات املنهجية الالزمة لتسهيل اتتعمال الكتاب، إضافة إ ى أن أهداف 
خمتلف الفصول غري معلن عنها، واحملتويات املقترحة غري حديثة وغري حمفزة، وال تتماشى واملستو  الذهين 

النشااات ال  إحتوهتا تل  الكتب ةد اةتصرت على الفهم واالتلترداد، وال للتلميذ، إضافة إ ى أن كل 
 ( 20، ص 0220 (،02تستدعي روح اإلبداع عن التلميذ. )وزارة التربية الوانية )

من أجل كل ما ذكرنا ومن أجل ختطي هذه الصورة القامتة حول الكتاب املدرتي، ويف إاار جتسيد         
الذي تبنته اجلزائر كان للكتاب املدرتي حظه هو اآلخر ضمن هذا اإلصالح، مشروع اإلصالح اجلذري 

مائة ومخسة ومخسني   077حيث ميكن القول وبصورة إمجالية بأنه ةد متَّ إعداد واعتماد ما ال يقل عن الل: 
. ) بلوبكر 0220كتابًا مدرتيًا جديدًا منذ البدء يف تطبي  اإلصالح التربوي إ ى غاية بداية العام الدراتي 

 (002، ص 0222بن بوزيد، 
تبعة عشر عنوانًا جديدًا خاصة بالسلنة األو ى 05متَّ إعداد  0222-0220ففي غضون السنة الدراتية:  -

ابتدائي والسنة األو ى متوتط، حيث متَّ اباعة أثىن عشر مليون ومائ  وأربعني أللف كتلاب مدرتلي 
 كتاب مدرتي (. 00.002.707)

تتة عشر عنوانًا جديدًا وضع  يف متناول تالميذ السلنة  02متَّ إعداد  0220-0222ة: ويف السنة الدراتي
 .0220الثانية ابتدائي والسنة الثانية متوتط وهذا يف شهر تبتمر 

وتتعل  عناوين هذه الكتب املدرتية بنفس املواد الدراتية ال  متَّ املشروع فيها يف السنتني األوليتني ملن 
ئي واملتوتط، باإلضافة إ ى كتاب اللهلة الفرنسية اخلاص بالسنة الثانية ابتدائي، وهلي متثلل التعليم االبتدا

 تنوات اإلصالح األو ى.
تتة وثالثون عنونلًا  (22)فلقد متَّ إعداد ما ال يقل عن:   0227-0220أما يف غضون السنة الدراتية:       

خاصلة بالسلنة  (20حيث مثانية عناوين منها )، 0227وضع  يف متناول التالميذ بداية من شهر تبتمر 
عنوانًا موجهلة  (05عنوانا خاصا بالسنة الثالثة متوتط، وتبعة عشر ) (00الثالثة ابتدائي، وإحد  عشر )

لتالميذ السنة األو ى ثانوي، مع العلم أن الكتب املعدة للتعليم االبتدائي واملتوتط فهي مرتبطة بنفس املواد 
كتبها يف السنتني السابقتني من التعليم االبتدائي واملتوتط، يف حني أن عناوين كتلب ال  شرع يف إعداد 

 ،0222التعليم الثانوي فلقد كان  موجهة للجذوع املشتركة يف السنة األو ى ثانوي. )بوبكر بن بوزيلد، 
 (000-002 ص
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( عنلاوين 22ًا، تسلعة )عنوانًا جديد (07متَّ إعداد مخسة وأربعون ) 0222-0227أما يف العام الدراتي  -
( عنوانًا وجه  للسنة الثالثة متوتلط، أمَّلا اخلمسلة  00وجه  للسنة الرابعة ابتدائي، وإحد  عشر )

 عنوانًا املتبقية فلقد وجه  للسنة الثانية ثانوي مبختلف شعبها. (07والعشرون )

جديلدًا ُوضلع   عنوانلًا (25متَّ إعداد تبعة وثالثلون ) 0225-0222ويف غضون العام الدراتي:  -
عناوين وجهل  للسلنة اخلامسلة  (22، منها تسعة )0225لالتتعمال الدراتي يف شهر تبتمر من عام 

 عنوانًا وجه  للسنة الثالثة من التعليم الثانوي. (00ابتدائي، ومثانية وعشرون )

من الكتلب   0220-0225ولتهلطية حاجات املتمدرتني يف تنوات اإلصالح ضمن املوتم املدرتي:        
(  00.022222املدرتية فإن وزارة التربية الوانية ةد عَمَدْت إ ى اباعة اثنني وأربعني مليون ومثان مائة ألف )

كتاب مدرتي، فبعد هذا العمل الدؤب واحلرص املتواصل من جانب الوصاية لتوفري الكتلاب املدرتلي 
وضلع  وزارة التربيلة  0220-0225اتلي: املالئم ملشروع اإلصالح اجلديد فإنه ويف مستهل العام الدر

برناجما دراتيا، ومائلة وواحلد  (007الوانية يف متناول اجلماعة التربوية ما جمموعه مائة ومخسة ومثانون )
عنوانا للكتب املدرتية كلها جديدة، وهذا رةم ةياتي مل يسب  له مثيل يف تاريخ التربيلة   (070ومخسون )

 والتعليم باجلزائر.
عنوانًا، من بينها  (072فلقد ابع  الوصاية مائة وتتة ومخسون ) 0222-0220ا يف العام الدراتي: أمَّ       
) منها كتاب اللهلة الفرنسلية  0220-0225( عناوين جديدة باملقارنة مع بداية السنة الدراتية: 27مخسة )

موع ما متَّ ابعله ملن كتلب للسنتني الثالثة والرابعة ابتدائي، وكذا كتاب التربية التحضريية(. فبلغ جم
مليون كتاب، أي أن وزارة التربية الوانيلة ومنلذ  (02اإلصالح يف هذه السنة الدراتية ثالثة وأربعون )

مليون كتاب مدرتلي ( 002انطالق مشروع اإلصالح اجلاري ابع  و وزع  ما يربو عن مائة ومثانون )
ْ  حاجات التالميذ إ ى الكتب املدرتية بنسبة: من كتب اإلصالح التربوي اجلديد، وبذل  تكون ةد َغطَّ

من االحتياجات. )بوبكر بن بوزيد،  % 77بعدما كان  التهلطية يف الساب  ال تتجاوز حدود الل:  % 022
 (000، ص 0222

 واجلدول التايل يبني برجمة إعداد العناوين اجلديدة للكتب املرتبطة باإلصالح اجلديد.
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مل بداية العام الدراتي ملعنيةا عدد العناوين ال  مت  ستويات الدراتية ا
 إعدادها

 05=00+22 تنة أو ى ابتدائي + تنة أو ى متوتط 0222تبتمر 
 02=00+27 تنة ثانية  ابتدائي + تنة ثانية متوتط  0220تبتمر 
تنة ثالثة ابتدائي + تنة ثالثة متوتلط + تلنة أو ى  0227تبتمر 

 ثانوي 
20+00+05=22 

تنة رابعة ابتدائي + تنة رابعة متوتط + تلنة ثانيلة  0222تبتمر 
 ثانوي 

22+00+07=07 
 25=00+22 تنة خامسة ابتدائي + تنة ثالثة ثانوي  0225تبتمر

 عنوانا جديدا 070 //// اجملموع

 (يبني برجمة إعداد العناوين اجلديدة للكتب املرتبطة باإلصالح اجلديد22جدول رق: )
 ( 002، ص 0222، ) بوبكر بن بوزيد

 بناء تصور جديد للتقومي البيداغوجي: -تاتعا
ال ش  أن ما كتب حول التقومي كثرٌي جدًا ال تيما فيما له عالةة بأنواعه وتقنياته، من ذل  التقومي        

 اإلشهادي والتكويين والتحصيلي، لكن يبقى من املفيد التركيز على املكانة اهلامة ال  ينبهلي ختصيصلها أو
أن حيظى هبا التقومي عموما يف منظومتنا التربوية، وضمن ترتيب أولويات مشلروع اإلصلالح التربلوي 

امللؤرخ يف:  20-20اجلاري  العمل به منذ عقد على أةل تقدير، فالقلانون التلوجيهي للتربيلة رةلم: 
واتلتعداداهتم ويف إشارة إ ى ضرورة رصد مستويات املتعلمني وتقييم ةدراهتم وكفلاءهتم   02/20/0220

للتعلم يدعو يف ديباجة إ ى عدم االكتفاء بتقدمي تربية واحدة للجميع بل البد من التطلع إ ى ملنح أفضلل 
 (20 ص  ،0220(، 00تربية لكل واحد. )وزارة التربية الوانية )

، وعلى هذا األتاس يصبح التقومي حبسب فلسفة مشروع اإلصالح التربوي اجلديد ممارتة مستمرة       
تسمح بوصف وةياس وتكميم ما هو كائن بالفعل ضمن نطاق املدرتة أو الصف الدراتي، مقارنة مبا هو 
ممكن، أو باملقارنة مع ما ينبهلي أن يكون عليه احلال، ُمَسهِّاًل عليه البحث والكشف عن أتباب االحنرافات 

ء على املسلتو  الفلردي أو املالحظة ميدانيا، وما الذي جيب أن يتبع من تصحيحات وتعديالت لألخطا
اجلماعي، هبدف تعزيز وتدعيم النشاط البيداغوجي أو إ ى تدارك اخللل فيه، لكي يتماشى ملع األهلداف 

 (007 ، ص0222احملددة ضمن كل منهج دراتي. )بوبكر بن بوزيد، 
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ديدة ال  ُتَعدُّ وهلذا جيب أن تكون توجهاتنا وتصوراتنا اجلديدة للتقومي منسجمة مع روح املناهج اجل       
نتيجة منطقية للتطور العاملي ضمن علوم التربية وتقنياهتا، مستعينني يف ذل  باملقاربات النظرية ملن مثلل 
النظرية املعرفية، والبنيوية، والبنيوية االجتماعية، ما دام  هذه املناهج اجلديدة املعتمدة ضمن اإلصلالح 

بة الكفاءات ال  رحمل تصورا جديدا للعالةة املعرفية، وكيفيلة التربوي اجلديد تعتمد يف مبناها على مقار
 (72 ، ص0222(، 00بنائها وتقوميها. )وزارة التربية الوانية )

غياب شبه كامل لثقافة التقومي، كلان نتيجلة  0220لقد عرف  املنظومة التربوية اجلزائرية ةبل تنة        
لد  غالبية الفلاعلني واملتلدخلني التربلويني، ويف شلىت  للعجز والنقص الفادح يف الثقافة البيداغوجية

مستويات املؤتسات التربوية، حيث كان االجتاه السائد يف هذا اجملال هو إجراء اختبارات كتابية أو شفوية 
ضمن األوةات أو الساعات املخصصة للدراتة ويف الهلالب األعم كان  تتم هذه االختبارات التقومييلة يف 

تد من أتبوع إ ى أتبوعني، ويف ذل  هدر للوة  واحلصص املخصصة لتمدرس التالميذ. دورات معلقة مت
(  وهو األمر الذي يعين فصل املمارتات التقوميية عن الفعل التربلوي 000 ، ص0222)بوبكر بن بوزيد، 

لفصل الدراتلي )التعليم والتعلم( مادام  العملية التقوميية تتم يف الهلالب األعم يف هناية احلصة، أو هناية ا
)كل ثالثي( هبدف ةياس منتوج فترة كاملة من العمل، دون التساؤل عن ظروف إنتاجه ناهي  عن تقلومي 

 هذه الظروف نفسها.
فالتقومي البيداغوجي كان موجًه فقط لقياس مكتسبات التالميذ من املعارف املدرتية هبدف تصلنيفهم إ ى 

 ص، 0222(، 00)هذه النتائج. )وزارة التربية الوانيلة، فئات، ومن مثة تقرير مصري كل واحد على ضوء 
72  ) 

غري أن هذه احلال ةد لقْ  اريقها حنو التحول والتهلري يف االجتاه الذي ينسجم مع املسلعى اللذي        
يعتر التقومي البيداغوجي مظهرًا أتاتيًا وجوهريًا يف إشكالية التعليم والتعلم. وهبذا املعىن فلإن التقلومي 

يداغوجي مدعو للقيام أو لضمان وظيفتني أتاتيني على اعتبار أنه أداة ال غىن عنها يف العملية التعليمية، الب
بل هو عملية أو مرحلة أتاتية يف ذل  ملا له من دور فعال وُمَساهم يف إدخال التعديالت الضرورية على 

 ت التلميذ بصورة جلية. عملية التعليم والتعلم، ويف أي وة ، وإتاحة إمكانية اكتشاف كفاءا
 وميكن رحديد هذين الوظيفتني على النحو التايل:
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  الوظيفة التكوينية: حيث يهدف التقومي إ ى تطوير وتصحيح وتدارك اخللل يف مسار كل تلميذ، فيسهل
 له تصحيح إتتراتيجيات تعلمه، أما على مستو  املدرس، فإنه يساعد على تكييف تعليمه مع ةدرات 

 تالميذه.وإمكانيات 

  الوظيفة التحصيلية: فهي تتمثل يف إثبات املستو  على اعتبار أن التقومي يتدخل يف هناية كلل مرحللة
دراتية معينة )حصة أو ثالثي أو تنة، أو يف هناية مسار دراتي كامل(، ليقدم صورة علن مكتسلبات 

لية للتقلومي  ميكلن كل تلميذ وعن مستو  األداء الذي وصل إليه. فمن خالل هذه الوظيفة التحصي
معرفة مد  جناح التلميذ يف اكتساب الكفاءات احملددة ضمن مناهج معينة أم ال. )بوبكر بن بوزيلد، 

 (020، ص 0222
وما ميكن ةوله حول التقومي ضمن توجهات املنظومة التربوية اجلزائرية اجلديدة، أنه ةلد متَّ إحيلاء         

ملتعلمني، يف إاار من االنسجام بني وظيفتيله األتاتليتني )التقلومي ثقافة التقومي بني كل من املعلمني وا
اإلشهادي  الذي حياول دائما إصدار ةرارات بنجاح أو فشل املتعلم، يف حني أن التقومي التكويين حيلاول 

(، 20أثناء ممارتة التلميذ لتعلماته رحديد صعوبات هذا التلميذ يف ذل  وتداركها. )كلزايف روجلريس )
 (020 ، ص0222

وةد حددت وزارة التربية الوانية مجلة من الترتيبات العملية ال  جيب التقيد هبلا عنلد ممارتلة          
 العملية التقوميية نوجزها فيما يلي:

  على مستو  التقومي االبتدائي: ُتَراَةُب تريورة تعلم تالميذ االبتدائي بصورة يومية بواتطة الواجبلات
اختبلارات يف الثالثلي الثلاين  (22)اختبارات يف الثالثي األول، و (22الشفوية، )املنزلية و االختبارات 

( يف الثالثي الثالث(، مع وجوب أن يسب  كل اختبار شهري إجراء مجلة ملن النشلااات 20واختبارين )
 التركيبية املخصصة إلدماج مكتسبات التلميذ.

الديه مرة كل شهر وجوبا، حيث يتضمن عالمات كما جيب أن يرتل الدفتر املدرتي اخلاص بالتلميذ إ ى و
كل االختبارات الشهرية مع تدوين تقديرات هلا صلة مبد  التقدم احلاصل يف تعلمات أبلنهم، وتللوكه 

 ومستو  اتتيعابه.
 مالحظة:
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جتر  اختبارات كل هناية مرحلة من مراحل التعليم االبتدائي بصيهلة مشتركة على مستو  املؤتسلة       
ية ككل. أما على مستو  التعليم املتوتط فتقيم أعمال التالميذ بواتطة املراةبة املستمرة واملنتظمة، التعليم

وذل  يف شكل اختبارات وأتئلة كتابية وشفوية، وعروض وأعمال تطبيقية، و واجبلات منزليلة، ملع 
 فترات مهللقة، ما عدا فرضني مراةبني واختبار كتايب يف هناية كل ثالثي، مع عدم إجراء هذه االختبارات يف

 اختبار الثالثي الثالث. 
أمَّا أةسام هناية التعليم املتوتط فيخضعون إضافة إ ى ما متَّ ذكره من اختبلارات وتقيليم مسلتمر         

 الختبارات موحدة على مستو  املؤتسة التعليمية.
 ثية وللتقييم املستمر لألعمال على مستو  التعليم الثانوي: خيضع تالميذ التعليم الثانوي الختبارات ثال

ال  يقومون هبا داخل صفوفهم، شأهنم شأن تالميذ التعليم املتوتط، إالَّ أنَّ تالميذ اجلذوع املشتركة يلتم 
 توحيد مواضيع اختباراهتم على مستو  املؤتسة التعليمية خالل كل الثالثيات.

ستو  معني، وهذا كتدريب هلم على ظلروف أما اختبارات الثالثي األخري فهي مشتركة بني كل تالميذ م
 (  000-022 ، ص0222اختبار البكالوريا. )بوبكر بن بوزيد، 

يبقى فقط أن نشري إ ى أن تالميذ املدرتة اجلزائرية وحبسب التنظيم املعمول به خيضعون حبسب املسلتو  
تينتقل إ ى اور جديلد الذي يدرتون فيه لثالث امتحانات شاملة يتحدد من خالهلا ما إذا كان املمتحن 

 ضمن املسار الدراتي املفتوح أمامه أم ال، وهذه االمتحانات هي:
 .امتحان شهادة التعليم االبتدائي، وينظم على املستو  الوالئي 

 .امتحان شهادة التعليم املتوتط، وينظم على املستو  الواين 

  .امتحان شهادة البكالوريا، وينظم هو اآلخر على املستو  الواين 

وكخالصة ملا تضمنه موضوع التقييم من آليات، وما متيز به من أمهية ضلمن املنظوملة التربويلة         
اجلزائرية فإنه ميكن القول بأنه ةد أعاد االعتبار ملكانة اخلطأ يف العملية التعليمية التعلمية، والذي تيعدل ال 

 من خالل: حمالة يف االعتقاد السليب للتقومي بالفهم اإلجيايب له وهذا
اتتهلالل احملاوالت واألخطاء ال  يقوم هبا املتعلمون يف رحديد وتنمية العمليلات املعرفيلة، وملا وراء  -

 .Métacognitionاملعرفية 
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تنويع الوضعيات التقوميية ال  تثري وتنمي لد  املتعلم مواةف واتتراتيجيات مكيفة وف  ما يقتضيه حل  -
 املشكالت املطروحة.

الذي جيمع األعمال ال  أجنزها التالميذ، وال  تشهد وتدلل على  Portfolioفتر املتابعة تطبي  أتلوب د -
 حصيلة كفاءاهتم.

إدراج املشروع البيداغوجي الفردي أو اجلماعي كأتلوب إلدماج الكفاءات ال  متكن ملن تنميلة  -
 (70 ص  ،0222(، 00نشااات التعلم. )وزارة التربية الوانية)

 لنظر يف تياتة تكوين املعلمني واإلدارة املدرتية:إعادة ا  -عاشرا
إن تكوين املؤاريني البيداغوجني واإلداريني ورحسني مستواهم يعتر ةطبا ةائما بذاته ضمن برنلامج        

( فتحسني نوعية املدرتة ورحسني مرد ودها كهلدف 072، ص 0222إصالح التربوية. )بوبكر بن بوزيد، 
يتوةف بالدرجة األو ى على رفع مستو  املعلمني واألتلاتذة، ملن خلالل جوهري لكل إصالح تربوي 

توتيع وتعمي  برامج التكوين املخصصة هلم، ورحسينها بصورة مستمرة مع التطورات احلاصلة يف ميلدان 
 (2ص ، 0225 اجمللس األعلى للتربية، أوترئاتة اجلمهورية اجلزائرية، التربية. )

 ى رحسني وجتديد األار التربوية ال  أ وك َلْ  هلا مهمة التدريس واإلدارة تع  اجلزائر إ 0222حيث ومنذ 
التربوية، وذل  من خالل اعتمادها مجلة من اإلجراءات، كان على رأتها منع عملية انتساب أيًا كان من 

لعليلا غري اجلامعيني كمعلمني ضمن ميدان التربية والتعليم، إضافة إ ى اتتحداث أو إعادة بعث املدارس ا
بالتعاون مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وذل  لتتكفل بتكوين املعلمني  (ENSلتكوين األتاتذة )

واألتاتذة املوجهني للعمل ضمن األاوار أو املستويات الثالثة املعروفة ضمن املنظومة التربوية اجلزائريلة، 
ية يف هذا الشأن وال  كان  تضمن هذا الدور، خاصة بعد غياب أو تهلييب دور املعاهد التكنولوجية للترب

ومع إةرارا ما يسمى بالتكوين املستمر أو التكوين أثناء اخلدمة املوجه لكل العاملني يف ةطاع التربية، حيث 
 هتدف هذه العملية برمتها إ ى رحقي  مجلة من األهداف أمهها:

 لدراتية يف هذا الباب.رحسني نظام التكوين األويل للمعلمني يتماشى مع املعايري ا -

تطبي  نظام جديد للتكوين أثناء اخلدمة يوجه خصيصا للمدرتني العاملني يف مرحل  التعليم االبتلدائي  -
 واملتوتط.

 التدريب املتواصل جلميع املستخدمني للتكفل بعمليات إصالح املنظومة التربوية. -
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 ق  األهداف التالية:أمَّا على صعيد املضامني التكوينية فإهنا ةد حددت كذل  لتح

 تقدمي ثقافة متينة، ورحكم جيد يف التعبري الشفوي والكتايب ويف لهلة التعليم لكل املعلمني واألتاتذة. -

 تقدمي وتثبي  ثقافة عامة لفائدة معلمي الطور االبتدائي.  -

 تقدمي تكوين متخصص مرتبط مبواد االختصاص لفائدة أتاتذة التعليم املتوتط. -

 صص مرتبط مبواد االختصاص لفائدة أتاتذة التعليم الثانوي. تقدمي تكوين متخ -

 تقدمي تكوين يعزز الشخصية ويطورها. -

تقدمي تكوين حول اتتعمل الوتائل التعليمية، وحول االتتراتيجيات العامة للممارتة البيداغوجيلة،  -
 (025 ، ص0222وكيفية التعامل مع التالميذ وغريها. )بوبكر بن بوزيد، 

عتماد اجلزائر على هذه اإلجراءات يف عملية تكوين املؤارين من معلملني وأتلاتذة أد  إ ى إن ا       
اعتبار التكوين العملي والتدريبات التطبيقية ال  خيوضها املعلمون واألتاتذة يف فترة تكلوينهم جلزءًا ال 

 يف هذا امليدان. يتجزأ من مناهج التكوين عامة، خاصة يف ظل إتناد هذه املهمة إ ى موظفني متخصصني
وبذل  أصبح تكوين األتاتذة باجلزائر بعد أن مت تنظيمه على هذه الشاكلة متطابقا مع التوجله العلاملي 

 الذي يشترط أن ميتل  املدرتون يف مجيع أاوار التعليم معارف ومهارات ذات مستو  جامعي.
رتفاع مستو  شروط توظيلف األمر الذي أد  ضمن مشروع اإلصالح التربوي اجلاري العمل به إ ى ا 

املعلمني بقطاع التربية، وبإاالة مدة تكوين فئة املعلمني، حيث أصبح معلم املدرتة االبتدائية وهذا انطالةا 
( تنوات من التكوين اجلامعي املتخصلص باملدرتلة  22يقضي ثالث )  0220-0222من العام الدراتي: 

تنوات، وأتتاذ التعليم الثانوي يقضي مخسلة  (20أربع ) العليا لألتاتذة، ويقضي أتتاذ التعليم املتوتط
 تنوات ضمن نفس املدارس العليا لتكوين معلمي وأتاتذة التربية والتعليم.  (27)

مما جيعل تأهيلهم وتكوينهم مطابقا ومتالئما مع ما هم مقبلون عليه من مهام جسيمة، كما يضلعهم هلذا 
ه على أكمل وجه، ألن املعلم هو أتاس العملية التربوية الل  ال التكوين يف مكان القادر على القيام مبهام

 ميكن أن تنجح بدونه، األمر الذي يتحتم معه جناح عملية تكوين هذا املعلم.
مبناتبة تنصيبه للجنة الوانية إلصلالح  02/27/0222وهذا ما أشار إليه خطاب رئيس اجلمهورية يف،       

نَّ الصَّرح الذي أنتم مقبلون على بنائه يرتكلز برمتله عللى امللدرس املنظومة التربوية، حيث ةال: " إ
واألتتاذ، وال مناص من التأكيد على هذا، وتسمية األشياء بأمسائها، ذل  أن املعلم حيتل مكانة مركزية يف 
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صلب املنظومة التربوية، و يضطلع فيها بدور رئيسي ال ميكن االتتهلناء عنه، كملا أن نوعيلة التعلليم 
و  التكوين يتوةفان أواًل وةبل كل شيء على كفاءة املعلمني، وضمريهم املهين، وكذا على شليمهم ومست

 (00، ص 0222اإلنسانية ومؤهالهتم البيداغوجية". )بوبكر بن بوزيد، 
 إعادة تنظيم  و هيكلة النظام التربوي: -احلادي عشر

رحسني هذا النظام، ومنحه فعالية أكثلر ضلمن إن إعادة تنظيم وهيكلة املنظومة التربوية يهدف إ ى        
 التعليم 

القاعدي اإللزامي وما بعد اإللزامي، وتقوية مردوديته حىت يستجيب بصورة كاملة للهلايات الكر  الل  
 يسعى 

 اإلصالح التربوي وراء جتسيدها واةعًا معيشًا يف اجملتمع اجلزائري.
زائرية ضمن اإلصالح اجلديد جاء اتلتجابة لقلرار جمللس إن تنظيم وهيكلة املنظومة التربوية اجل       

 والداعي إ ى إعادة تنظيم املنظومة التربوية من خالل ما يلي: ،22/20/0220الوزراء املنعقد يف: 
 .رحديد إتتراتيجية التعميم التدرجيي للتربية التحضريية 

 :إعادة تنظيم التعليم اإللزامي حبيث يتحول إ ى 

 تنوات 27تعلم ابتدائي مدته  -

 تنوات 20تعلم متوتط مدته  -

  إعادة هيكلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي 

  ،( 025، ص 0222ترتيم مؤتسات التربية و التعليم اخلاصة. ) بوبكر بن بوزيد 
وةد عمدت وزارة التربية ضمنيًا إ ى تقسيم مراحل التعليم إ ى أاوار مضبواة جبملة من الكفاءات         
ب أن يتحصل عليها املتعلم، كما حددت الطور التعليمي يف أي مرحلة من املراحل التعليمية عللى ال  جي

أنه املدة التعليمية ال  يكتسب أثناءها املتعلمون جمموعة من الكفاءات يف ملواد التعلليم، والكفلاءات 
ال  خيضعون هلا، حبيلث العرضية ال  تصادق عليها وتثب  اكتساب التالميذ هلا مجلة التقييمات الدورية 

 متكنهم من متابعة تعلمهم مستقال.
ويرتبط الطور التعليمي بعدد حمدد من الكفاءات النهائية ال  ينبهلي إكساهبا للتالميذ، حيث ةد أصحب 

التنظيم املدرتي يف أاوار تعلمية أمرًا ضروريًا بعد أن ُبِنَيْ  املناهج الدراتية على الكفاءات، وميكن رحديد 
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الطور بناًء أو انطالةًا من الكفاءات املراد تعليمها أو إكساهبا للتالميذ على وجه اخلصوص )وزارة  مدة
 (  25، ص 0222(، 02التربية الوانية)

 ويتهيكل مسار التنظيم التربوي على النحو التايل:
 ( حيدد مسار التنظيم التربوي ضمن املدرتة اجلزائرية اجلديدة 20جدول رةم: )

 الثانوي املتوتط االبتدائي التحضريي املراحل
 تنوات2 تنوات0 تنوات 7 تنة واحدة املدة
 0+0 0+0+0 0+0+0 20 األاوار

لقد مت الشروع يف تنفذ عملية إعادة تنظيم النظام التربوي وإعادة هيكلته ضمن مسعى اإلصلالح          
، وأدلة املعلمني واألتاتذة، على حنو تلدرجيي اجلديد باملوازاة مع توزيع الرامج اجلديدة، والكتب املدرتية

 ، إذ مت يف السنة الدراتية:0220إ ى غاية:   0222: أمتد من تنة
 إنشاء أةسام السنة األو ى ابتدائي واألو ى متوتط. 0222-0220 -

 إنشاء أةسام السنة الثانية ابتدائي والثانية متوتط. 0220-0227 -

 ابتدائي والثالثة متوتط. إنشاء أةسام السنة الثالثة 0227-0222 -

( جذوع مشتركة، ومها جلذع 22وتنصيب جذعني مشتركني يف السنة األو ى ثانوي بدال من ثالثة ) 
 مشترك علم وتكنولوجيا، وجذع مشترك آداب.

إنشاء أةسام السنة الرابعة ابتدائي وأةسام السنة الرابعة متوتط. )آخر دورة لشهادة  0225- 0222 -
 وأول دورة لشهادة التعليم املتوتط(التعليم األتاتي، 

 إنشاء ةسم السنة اخلامسة ابتدائي، وزوال الطور األتاتي. 0225-0220 -

 (027، ص 0222التعميم التدرجيي للتربية التحضريية )بوبكر بن بوزيد،  0220-0222 -
ترك تكنولوجيا من أمَّا فيما يرتبط بالتعليم الثانوي فلقد أتفرت عملية إعادة هيكلته إ ى اختفاء اجلذع مش

السنة األو ى ثانوي كجذع مشترك مستقل، وإعادة إدماجه مع اجلذع مشترك عللوم، ليصلبح يعلرف 
 باجلذع املشترك علوم والتكنولوجيا، والذي يتفرع إ ى العديد من الشعب ابتداء من السنة املوالية، وهي:

يبية، وشعبة تقين رياضي ال  رحتوي على شعبة الرياضيات، وشعبة التسيري واالةتصاد، وشعبة العلوم التجر
 اختيارات هي: هندتة كهربائية، وهندتة مدنية، وهندتة ميكانيكية، وهندتة الطرائ . (20أربع )
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وهتدف هذه اهليكلة ضمن التعليم الثانوي إ ى رحسني املضمون التربوي هلذه الشعب، وإ ى تكييفهلا ملع 
 الدراتات اجلامعية.

هليكلة إ ى زوال شعبة العلوم الشرعية من التعليم الثانوي، وال  كان  تتفرع علن كما أدت هذه ا       
اجلذع مشترك آداب، واحتفاظ هذا األخري ضمن املسارات الدراتية ال  يفضي إليها بشعبتني مها: شعبة 

 اللهلات األجنبية، وشعبة اآلداب والفلسفة.
تسات التربوية الوانية ككلل، وهلذا يف شلعب  ظهور شعب االمتياز كاختيار يتاح أمام تالميذ املؤ -

الرياضيات والفلسفة، حيث يتم انتقاء تالميذ هاتني الشعبتني حسب معايري صارمة من جمملوع تالميلذ 
التعليم املتوتط،   يتم إخضاعهم بعد هذه العملية إلجراء مسابقة على املستو  الواين حىت يتم انتقلاهلم 

ني املذكورتني تابقًا، لكن ترعان ما متَّ التخلي عن التجربلة يف امليلدان للدراتة ضمن واحدة من الشعبت
ألتباب لوجيستية وتقنية ) نقائص على املستو  البيداغوجي واإلداري، وأخر  على مسلتو  اإليلواء 
واإلاعام(، على الرغم من أن وزارة التربية مازال  حلدِّ اليوم تبحث عن تبل جديلدة لتجسليد هلذه 

 ثانويات االمتياز. الشعب وحلم

 
 إةرار التعليم اخلاص:  -الثاين عشر
إن إةرار وإضفاء الطابع الرمسي على التعليم اخلاص باجلزائر يعد أهم إجراءات اإلصالح  اجلديلد         

للمنظومة التربوية، ااملا أنه أصبح ضرورة ال مفر منها ضمن تطور وحركية التهليري ال  يعيشلها اجملتملع 
 الذي بات مييل شيئا فشيئا إ ى اشراك القطاع اخلاص يف التنمية االجتماعية واالةتصادية. اجلزائري،
لقد ظهرت املدارس اخلاصة يف اجلزائر بادئ ذي بدء يف شكل فوضوي، غري خاضع ألي رةابلة،          

منذ زمن، وهلذا  فما كان من الدولة اجلزائرية إالَّ أن حاول  أن تضفي الطابع القانوين على وضعية ةائمة
حىت تتمكن من إخضاعها لرةابتها هذا من جهة، ومن جهة أخر  حىت َتُسدَّ الباب أمام املدارس املوازنلة 
ال  كان  تعمل على هدم ةيم وثقافة اجملتمع اجلزائري من خالل  الرامج واملضامني ال  كانل  تقلدم 

 ملنسبيها من التالميذ.
احملدد لشروط إنشاء وفتح ومراةبة ، 0227-00-20بتاريخ:  020-27فيذي رةم: لقد أحَل َّاملرتوم التن        

املؤرخ يف:  20-20املؤتسات التربوية والتعليمية اخلاصة، ومن بعده القانون التوجيهي للتربية الوانية رةم: 
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يلة يف مجيلع على أنَّ التعليم ُيمنح باملؤتسات اخلاصة للتربية، ويكون التعليم باللهلة العرب 02-20-0220
املستويات، ويف مجيع املواد، كما أن هذه املؤتسات تبقى ُملزمة بتطبي  برامج التعليم الرمسية ال  حيددها 

 التنظيم صراحة.
كما أهنا تبقى خاضعة لرةابة وتفتيش الوصايا، مثلها مثل أي مؤتسة تربويلة عموميلة. )وزارة التربيلة 

 (02 -00 ، ص 0220(، 00الوانية)
 
 
 بناء أجهزة داعمة للمنظومة التربوية ولعملها: -ث عشرالثال

إن إصالح املنظومة التربوية كمشروع هادف يتوخى إحداث نقلة نوعية ومضمونة يف جمال التربية        
والتعليم ميثل شكاًل اموحًا من أشكال التفتح على اجملتمع بكل ااةاته ومؤتساته، وعماًل يقوم يف املقام 

اكة، ألهنا هي األتاس لضمان جناحه ورحقي  غاياته، كما يتطلب ذل  معاجلة علمية األول على الشر
ومتأنية ملختلف املشاكل الطارئة والكامنة واملؤثرة يف صريورة عمل النظام التربوي، وهو هبذا ال يكتفي 

البناء باملعاجلة السطحية للمشاكل التربوية بل ينبهلي كلما اتتدعى األمر ذل ، أن يهلوص يف أعماق 
والتكوين اخلاص باجملتمع، ليسلط الضوء على عوامل أخر  ةد ال تؤخذ يف احلسبان، ولكنها مع ذل  

   ( 050 ، ص 0222تؤثر تأثريا بليهلًا يف رحقي  األهداف املرجوة. )خلضر لكحل، 

بعل  وهلذا تع  وزارة التربية الوانية ةصد ضمان جناح مسرية إصالح املنظومة التربوية إ ى إشلراك 
األجهزة واملؤتسات ذات التوجه التربوي يف هذا اإلصالح، هذا من جهة، واتتحداث بعضلها اآلخلر 

 لضرورة وجوده من جهة ثانية، ومن هذه املؤتسات أو األجهزة احلكومية نذكر ما يلي:
 Le Conseil National de L’Education et de la Formation (CNEF)2003 اجمللس الواين للتربية والتكوين: 

لقد ُشكَِّل هذا اجمللس هبدف إجراء التشاور والدراتة والتقيليم والتنسلي  يف ميلدان التربيلة         
-20-02امللؤرخ يف:  20-20من القانون التوجيهي للتربية رةم:  020والتكوين، ويضم حبسب املادة رةم: 

ة، والشركاء االجتماعيني، وةطاعات ممثلني عن مستخدمي خمتلف ةطاعات املنظومة التربوية الواني  0220
النشاط الواين املعنية بالتربية الوانية، ويهتم هذا اجمللس بدراتة ومناةشة كل القضايا املتعلقلة بأنشلطة 
املنظومة الوانية للتعليم بكل مكوناهتا، التيما بالتنظيم والتسيري والسَّْيِر واملردودية واالبتكار والتجديلد 

 (22 ، ص 0220(، 00مع احمليط. )وزارة التربية الوانية) التربويني والعالةات
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  L’Observatoire National de l’Education et de la Formation (ONEF)  0222املرصد الواين للتربية والتكوين: 

وميثل املرصد الواين للتربية والتكوين مؤتسة عمومية مهمتها إةامة التشاور بني شلركاء الفعلل        
وي، وإجراء الدراتة واملتابعة والتحليل اإلشتشرايف للنظام التربوي، فاملرصد الواين للتربية والتكوين الترب

من القانون التوجيهي للتربية هو هيئة تعىن مبعاينة تسيري املنظوملة  022من خالل ما دل  عليه املادة رةم: 
عيات التعليم والتعلم، وتقييم نوعية اخلدمات التربوية الوانية بكل مكوناهتا، ورحليل العوامل احلامسة يف وض

التربوية، وأداء املدرتني واملتعلمني على السواء، وإبداء االةتراحات املساعدة يف اختاذ تلدابري التصلحيح 
 (25 ، ص 0220(، 00والتحسني ضمن النظام التربوي. )وزارة التربية الوانية)

 2003 (CNPLET )يم األمازيهلية: املركز الواين البيداغوجي واللساين من أجل تعل

مع بدء تعلليم األمازيهليلة باملؤتسلات التربويلة  20/00/0222لقد مت إنشاء هذا املركز بتاريخ:        
اجلزائرية، ويعتر هذا املركز هيئة عمومية تابعة لوزارة التربية الوانية، حيث يهتم باللهلة األمازيهلية عللى 

ات األمازيهلية املنتشرة بكامل تراب الدولة اجلزائرية( تواء ملن حيلث االختالفات املوجودة بينها )اللهل
التدريس وتوفري الشروط البيداغوجية املالئمة لذل ، أو من حيث التراث والتاريخ األديب واالجتملاعي 

 املرتبط باجملتمعات النااقة باللهلة األمازيهلية ةصد تنميتها وصيانتها.
 2003 (CNIIPDTIC )ربوي و تطوير تكنولوجيات اإلعالم و التربية: املركز الواين إلدماج اإلبداع الت

على أتاس هيئة عمومية تعىن بالدراتات ،  0222-00-20لقد أنشئ هذا املركز هو كذل  بتاريخ:        
والبحث واالتتشارة، وإعداد ونشر التجديدات التربوية والتكنولوجيات اجلديدة يف اإلعالم واالتصال يف 

 تربية، وإشاعة اتتهلالهلا من ةبل األتاتذة والتالميذ على حد تواء.ميدان ال
    (INFPE )   2000املعهد الواين لتكوين مستخدمي التربية ورحسني مستواهم:

وهو هيئة عمومية ُتعىن بإجناز الدراتات التشخيصية للنظام التربوي، هبدف رحسني وتكييف بلرامج        
لبات اإلصالح التربوي وجتديده، كما يساهم يف تقلدمي دورات تكوينيلة التكوين املتخصص املساير ملتط

 وتنظيم أيام دراتية لفائدة إاارات التربية ةصد رحسني معلوماهتم وكفاءاهتم يف امليدان التربوي.
 (ONEFD )   2001الديون الواين للتعليم والتكوين عن بعد: 
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-20يم والتكوين عن بعد من خالل مرتوم تنفيذي رةلم: لقد متَّ إعادة تنظيم الديوان الواين للتعل      

، حيث متَّ فيه رحديد املهام املنواة به، واملؤتسات التابعة لوصايته، ومنهلا  0220-22-00مؤرخ يف:   000
 املراكز اجلهوية للتعليم عن بعد.

التطاب  ملا  حيث يسهر الديوان على رحديد منهجية إعداد الدروس وكراتات التعليم هبدف ضمان      
بني مضامني الدروس والرامج الدراتية الرمسية النامجة عن اإلصالح التربوي، كما يضطلع مبهمة إعلداد 
الكراتات اخلاصة بالدروس عن بعد وبتوزيعها، كما يضمن رحضر وتنظيم تري امتحانات املستو  َحْسَب 

 ُمَقاَرَبٍة ُتَواف ُ  امتحاين البكالوريا والتعليم املتوتط.
 Institut National de la Recherche en Education ( INRE ) 1996املعهد الواين للبحث يف التربية:  

 إن املعهد الواين للبحث يف التربية هيئة حكومية تعىن يف املقام األول يف إاار ضمان تنفيذ إصالح        
 املنظومة التربوية مبا يلي:

مادها للتداول ضمن املؤتسات التربوية، من ذلل  الكتلاب املصادةة على الوتائل التعليمية واعت -
 املدرتي ودليل املعلم.

تقومي االمتحانات الوانية الرمسية، وهي امتحانات هناية مرحلة التعليم اإلبتدائي، وامتحان شلهادة  -
 التعليم األتاتي ) تابقا (، وشهادة التعليم املتوتط، وشهادة البكالوريا. 

 الصادرة يف فترة اإلصالح التربوي. تقييم الكتب املدرتية -

 إجناز الدراتات واألحباث املرتبطة بالنظام التربوي يف عالةته باملهام املنواة باملعهد. -

               Centre National de la Documentation Pédagogique(CNDP) 1992  املركز الواين للتوثي  التربوي:

تصال يف ميدان التربية، حيث يقدم املسلاعدة للملرين واألتلاتذة يلعب املركز دور اإلعالم واال      
ومستخدمي التربية وغريهم لتمكينهم من التوتع يف معارفهم العلمية، ورحسني أدائهم التربوي، حيث ةلد 
أجنز العدد من املنشورات والدوريات املهمة يف عامل الرتبة، منها نافدة على التربية ال  ُعوَِّضْ  فيما بعلد 

 .0220-0222: مبجلة املريب، الصادرة باللهلتني العربية والفرنسية تنة
 ) Office National d’Alphabétisation et d’Education des Adultesالديوان الواين حملو األمية وتعلم الكبار: 

(ONAEA) 1995   مية الذي أنشلئ يعد الديوان حملو األمية وتعليم الكبار امتدادًا للمركز الواين حملاربة األ
. حيث يعمل الديوان كحاجز بني األافال املتسربني واملنقطعني عن الدراتة ألتباب أو ألخر  0220تنة 
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وبني الدخول يف العامل املظلم لألمية، حيث أن وزارة التربية الوانية ال  تشرف على هذا اللديوان ملن 
ميني املنتشرين بني أبناء هذا اجملتمع إ ى ملا حيث التسيري وتوفري مستخدميه عازمة على أن تقلص نسبة األ

دون النسبة املسجلة حاليا لضمان جناح إصالحها التربوي، ألهنا تعتقد بأن اإلصالح التربلوي اجللاري 
العمل على جتسيده حاليا مل يأيت فقط لتقتصر أهدافه وتأثرياته يف من هم داخل أتوار املدارس  من التالميذ 

اإلصالح ليمتد ليشمل آبائهم وأمهاهتم وإخواهنم مملن مل  حيلالفهم احللظ يف  فحسب، بل لقد جاء هذا
 ( Ministère de l’éducation national , Septembre 2004, p14-15التعلم.                     )

 

 

 

 خالصة:
معه مراجعة  لقد فرض التطور االجتماعي واالةتصادي والعلمي واةعًا جديدًا على اجلزائر، مما تطلب       

مكونات النظام التربوي ضمن إصالح تربوي جذري شامل، فكان  مراجعة غاياته وأهدافه وأتس بناءه، 
ومناهجه وارق التدريس املعتمدة ضمنه، وحىت مراجعة هيكلته وإعادة بناءها، مبا يضلمن هللذا النظلام 

سر وةوة، حمققا يف ذات الوة  جناحه التربوي اجلديد أو املتجدد النفاذ إ ى القرن الواحد والعشرين بكل ي
يف تأهيل كل األجيال املتمدرتة لتكون ذات كفاءة وفعالية يف مواجهة ما هلو آٍت ملن تكنولوجيلات 

 متطورة وتهلريات اجتماعية متواترة، ومنافسة ثقافية مستعرة.
لليم دون اتلتثناء، لقد مس اإلصالح التربوي اجلديد للمنظومة التربوية اجلزائرية كل مراحل التع       

وكل مضامني الرامج التعليمية ومناهج التدريس، كما ضبط تياتة تعليم اللهلات األجنبية ونضمها مبلا ال 
خيالف توجهات اجملتمع اجلزائري، هذا من جهة، وال يضعها يف مواجهة اللهلة العربيلة، بلل جعلهلا أداة 

ُتنتُج بشىت اللهلات، من جهة أخر ، وفتح البلاب حيادية تساهم  يف االنفتاح على املعارف والعلوم  ال  
واجملال لتأتيس املدارس اخلاصة، وإنشاء املعاهد املتخصصة يف تكوين إاارات التربية، صلقل كفلاءاهتم 

 ومعارفهم ورحيينها مع كل جديد  يف عامل التربية والتعليم.
ح  للجزائر يف غضلون العشلرية إن املسرية املنتهجة ضمن مشوار إصالح التربية الوانية ةد مس       

األو ى من القرن احلايل من تدارك وجتاوز التأخر والضعف الذي عان  منه منظومة التربية والتعليم الوال 
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الفترات السابقة، كما مسح  بتحسني مستو  منتسيب هذه املنظومة يف شىت امليادين تلواء فيملا تعلل  
، كما تامه  هذه املسرية اإلصالحية يف ترةية الرامج التعليمية بالتالميذ واملعلمني واألتاتذة أو اإلداريني

ونتائج االمتحانات البيداغوجية. األمر الذي ميلي على اجلزائر بالضرورة امل َضي ةدمًا من أجل رحقي  املزيد 
ملع، من االجنازات والتحسينات يف هذا اجملال وباتتمرار، متاشيًا مع التحوالت الداخلية واخلارجية للمجت

 ومىت ما كان  احلاجة ملحة على ذل .
 
 
 
 
 

 

 

 الثالثالفصل 
 النظام الرتبوي اجلزائري  ضمنمقاربة الكفاءات 
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 اإلسرتاتيجيات البيداغوجية   – والتصورات الفلسفية  املفاهيم

 
 
 
 
 
 
 
 

 :متهيد

ت من التطلور لقد انتقل  اجلزائر على غرار العديد من األنظمة التربوية العاملية عر حمطات وحمطا
ارتبط  يف معظمها مبجال التركيز على بناء املناهج وف  إتتراتيجيات مسلايرة ملقتضليات التحلوالت 

ال  مرت هبا كل اجملتمعات، تواء منها ما تعل  باحملتويات العلمية وثيقة الصلة باملواد الدراتلية،  املختلفة
د شكل ذل  يف كل حمطة من حمطات التحلول أو ما ارتبط بطرق تدريسها ووتائل تنفيذها وتقوميها، وة

 والترةي رحوال ال يستهان به يف رحديد وضبط املمارتات التربوية املالئمة لكل مرحلة بعينها.
إن آخر حمطة تربوية توةف  عندها املنظومة التربوية اجلزائرية كان  يوذج التلدريس باألهلداف 

ة ) عدم فهمه، عدم تقبله، علدم جناحله، علدم مسلايرته الذي الةى الكثري من العوائ  امليدانية املتنوع
للتطورات احلاصلة يف اجملتمع وجهة وتل  املسجلة يف ميدان الدراتات واألحباث التربوية من جهة أخر  
... ( هذا النموذج الذي كان  الكثري من الدول ةد جتاوزته إ ى ما هو أحسن وأفيد منه. لذل  كان لزاما 

أن يعمد إ ى رحري  العملية التربوية يف خمتلف جوانبها ومكوناهتا من خالل توظيلف  على النظام التربوي
بيداغوجية جديدة تستجيب ملتطلبات وحاجيات فرد وجمتمع القرن احلادي والعشرين، بيداغوجية تعتملد 

لكفاءات األتاليب والطرق التربوية ذات األهداف البعيدة املد ، ضمن إاار إتتراتيجية التعليم مبقاربة ا
 اجليل الثاين . –التدريس بواتطة األهداف  –أو كما تسمى كذل  
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لقد تبن  املنظومة التربوية اجلزائرية هذا النمط وشجع  على اتتعماله بكل ارائقله التدريسلية 
املالئمة يف كافة مراحل العملية التعليمية بل شرَّع  القوانني لتجعل منه البيداغوجية رةم واحلد ضلمن 

ة التربوية اجلزائرية ملا أظهرته وكشف  عنه الكثري من الدراتات واألحباث ال  أةيم  هنا وهنلاك املنظوم
من فعالية يف األداء امليداين واملردود التربوي املسجل ضمن مستو  املتعلمني وتكوينهم، حيث ما زالل  

ت والقفزات النوعية اهلاملة األحباث والدراتات املتخصصة تطالعنا من يوم إ ى آخر بالعديد من االكتشافا
ضمن هذه البيداغوجية، مبا ينعكس إجيابا على أداء املعلمني ومن بعدهم رحسني نوعية وكفاءة املتكلونني. 
األمر الذي تنحاول أن نسلط عليه الضوء بشيء من التفصيل فيما يأيت وخاصة ما ارتلبط باملمارتلات 

ذه البيداغوجية للعلن وتبنيها ضمن ميلدان التربيلة األو ى من ةبل بع  الرواد ال  أفض  إ ى ظهور ه
لتعلم ) نائي يف ا جتاه الب تة أو اال لواء املدر رح   ضوين  ظرين املن هات املن ليم، أو بتوجي  Leوالتع

Constructivisme  فيجوتسكي( من أمثل  Vygotsky ديوي وجون John Dewey بياجي وجان Jean 

Piaget ر هذه البيداغوجية يف تنمية ةدرات التالميذ وحثهم على التميلز الذين اةترن  أمساؤهم بتفعيل دو
والتفرد واإلبداع يف اإلجناز تواء فيما له صلة بعامل املدرتة والتحصيل الدراتي أو مبا يتعلداه إ ى احليلاة 

 اليومية خارج أتوار املدرتة.
 
 مفهوم الكفاءة:. -1

الرنامج واالنتقال إ ى مفهوم املنهاج مبا حيمله إن تطبي  مقاربة الكفاءات يستلزم التخلي عن مفهوم 
من تصورات واجتاهات تربوية جديدة، فاألول يشري إ ى جمموعة املعلومات واملعارف ال  جيلب تلقينهلا 
للمتعلمني خالل فترة زمنية حمددة، يف حني يشري الثاين إ ى جمموعة العمليات التكوينية ال  يسلاهم فيلا 

ت ال  يقوم هبا يف مسعاه حلل وجتاوز العقبات ال  تعترض إدراكه لألشياء إدراكلًا وكل النشااا التلميذ،
يكون معه ةادرا على رحويل هذه املدركات إ ى تلوكيات تعود بالنفع عليه وعلى غريه، وذل  ابعا رحل  

 إشراف ومسؤولية املدرتة خالل املدة احملددة لكل نشاط.
ت املقاربة بالكفاءات أرادت أن تقدم إجابات حول مجللة ملن لذا فإن املناهج اجلديدة ال  اعتمد

 التساؤالت ال  مل يكن باإلمكان اإلجابة عنها ضمن البيداغوجية السابقة وهي:
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 ما الذي يتحصل عليه التلميذ يف هناية كل مرحلة تعليمية تعلمي ملن معلارف، وتللوكيات  -
 وةدرات وكفاءات؟            

 ية األكثر جناعة واملناتبة الكتساب التلميذ هذه الكفاءات؟ما هي الوضعيات التعليم -

ما هي الوتائل والطرائ  املساعدة على حسن اتتهلالل هذه الوضعيات؟ ) وزارة التربية الوانية  -
 ( 5، ص 0222(، 05)

ولكن وةبل التطرق بالتحليل والتمحيص آللية عمل املناهج وتفاعالهتا مع خمتلف الطرق التدريسية 
ولكل مدرس وجب أواًل رحديلد كلل على جتسيدها وةعا ملموتا يف احلياة املدرتية لكل تلميذ  املساعد

املفاهيم ال  من شأهنا أن تساعدنا يف رحقي  هذا املسعى، وعلى رأتها مفهوم الكفاءة وما يتصل بله ملن 
الكفلاءة ال زال مفاهيم أخر  كالوضعية املشكلة، واإلدماجية، واملشروع البيداغوجي، وغريها، فمفهوم 

 مبهمًا لد  الكثريين من املشتهللني بالتربية والتعليم وفنوهنما تواء هبذا البلد أو بهلريه من باةي الدول.
 فكما هو معلوم تعد املقاربة بالكفاءات إحد  البيداغوجيات إن صح التعبري ال  تبنتها وزارة التربية

جلديدة ال  شرع يف تطبيقها ضلمن مشلروع اإلصلالح الوانية وعلى أتاتها متَّ بناء وتشييد املناهج ا
، وبذل  أصبح مصطلح الكفلاءة أو 0220 – 0222الشامل للمنظومة التربوية، ابتداًء من السنة الدراتية 

 الكفاية متداواًل بشكل شبه يومي يف كل مدارتنا، فماذا نعين بالكفاءة؟
حه كمصطلح تربلوي يلدخل كلبنلة لإلحااة مبفهوم الكفاءة من كل جوانبه وعمال على توضي 

أتاتية ضمن بيداغوجية املقاربة بالكفاءات نعتقد بأنه ال بد من أجل رحقي  هذا الهلرض أن نتناولله ملن 
 ناحيتني:

 رحديد الكفاءة كمفهوم جديد ضمن بيداغوجية مقاربة الكفاءات. -0

، أو تل  ال  تلدخل يف رحديد وتدةي  مفهوم الكفاءة يف عالةته ببع  املفاهيم األخر  القريبة منه -0
 بناءه.

 :الكفاءة لهلة
يشري إبن منظور يف لسان العرب ضمن مادة " كفأ " إ ى أن كلمة الكفاءة كلمة مولََّدٌة، فنحن نقول 
َكاَفَأُه على الشيء، ُمَكاَفَأًة، وك َفاٌء. مبعىن َجاَزاُه، فتقول مايل به ة َبٌل وال ك َفاٌء، أي مايل به ااةة عللى أن 

 ه.أكافئ
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والكفئ : النظري، وكذل  الك ْفُء، والك ف ؤ، والكفاءة ويف األصل مصدر للفعل َكَفَأ، أي ال نظري له، 
 (   702، ص 0222ويقال كافأه، يكافئه، فهو مكافئه، أي مساويه. ) إبن منظور، 

يا والكفُء: النظري واملساوي، ومنه الكفاءة يف النكاح مثال، وهو أن يكون اللزوج مسلاو        
 للمرأة يف حسبها ونسبها، ودينها، وعلمها، وغري ذل  ... 

والكفاءة يف العمل أو للعمل: يقصد هبا القدرة عليه وحسن تصريفه، وهي هنا كلمة كملا أشلرنا 
 تابقا مولدة من مصدر.

، ( فلقد أشار إ ى أن كلمة كفاءة لهلويا تعين اجلدارة، واألهلية 0220أمَّا القاموس اجلديد للطالب ) 
القدير واجلدير. ) ةاموس الطلالب اجلديلد، أي أهنا جاءت مبعىن ما يكفي ويهلين عن غريه، والكفء هو 

 ( 220، ص0220
كما ورد يف معجم الوتيط الصادر عن جممع اللهلة العربية بالقاهرة، أن : كفلاه الشليء، يكفلي 

 كفاية: أي اتتهلىن به عن غريه، فهو كاٍف، وكفٌئ.
يف القوة والشرف وغريمها،... يف حني تؤكد العديد من املراجع على أن لفظة  والكفاءة هي املماثلة

حيلث  ، وتعين العالةلة،Competentiaالكفاءة يف اللهلات األوروبية ذات أصل التيين باملعىن الذي حيمله 
عىن ، وال  تكون ةد ظهرت ضمن اللهلات األوروبية هبذا املCompétenceتقابلها يف اللهلة الفرنسية كلمة: 

 حوايل تنة 
 م.0020

يف حني جند كلمة أخر  تستعمل ضمن بيداغوجية املقاربة بالكفاءات بل تكاد تكون لصليقة هبلا 
وخاصة يف مؤلفات وكتابات املتخصصني املهلاربة والتوانسة وبع  كتاب دول املشرق العلريب ) األردن 

حلقيقي هلذه الكلمة على اللرغم ملن أن مثال(، وهي كلمة كفاية، وهلذا نر  لزاما علينا توضيح املعىن ا
 وكفاية ( لإلشارة إ ى نفس املضمون. –غالبية املشتهللني مبيدان التربية مييلون إ ى توظيف الكلمتني ) كفاءة 

إن كلمة كفاية ةد وردت يف لسان العرب من خالل الفعل َكف َي، وَكَفَى، و َيْكف ي ك َفاَيًة، إذا ةلام 
هذا األمر، أي َحْسُبَ ، وكفاك هذا الشيء، ويقال ِإْتَتْكَفْيُنُه أمرًا فَكَفاِنْيه ، والكفاية باألمر.  ويقال َكَفاَك 

 ( 702، ص 0222مصدر للفعل َكف َي، أي ةام باألمر. ) إبن منظور، 
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ويف ضوء األصل اللهلوي لكل من كفاية وكفاية واختالفهما يف اجلذر فإن ذل  اجنرَّ عنه اختالف يف 
ة، فداللة األول هي املكافأة، واملناظرة، واملماثلة، يف حني داللة الثاين هي القيام باألمر والقدرة حقيقة الدالل

 ( 72، ص 0225عليه. )حمسن علي عطية، 
 

 :الكفاءة اصطالحا
إن مفهوم الكفاءة من حيث جماالت توظيفه واتتعماالته ال يزال يعتريه وحلد اللحظة الكثري ملن  

من أن الكفاءة كمفهوم ال يقتصر على  .Leboterf G لوبوتارفذل  مما أشار إليه  الهلموض، وال أدل على
مما  عاين  من امل يد  عد  إ ى العد بل يت حدة،  لة وا علدال لدالالت. جي نوع ا بائي مت ما حر نه مفهو  .G) م

Leboterf, 1999, p14    ) 
تعريف هلذا  – 022 –حني أحصى أكثر من مائة  Gilles Tremblay ترومبلي جيلاألمر الذي أكده 

املفهوم موزعة حبسب السياةات ال  تستعمل فيها، ولذل  ال ميكن اإلحااة مبدلول مفهوم الكفاءة إالَّ من 
خالل تقدمي ياذج من هذه التعارف املتكاملة له، ةصد اتتشفاف ما جيمع بينها جوهريا، حىت يتسىن لنا من 

اءة، وخاصة إذا ما اتتحضرنا تطلور هلذا املفهلوم خالل ذل  بناء تعريف جامع مانع ومتكامل للكف
واتتعماالته ضمن خمتلف اجملاالت، بدًأ باجملال االةتصادي والعسكري، ومرورا مبجال التكلوين املهلين، 

 وانتهاء باجملال التربوي.
الكفاءة على أهنا ةدرة الشخص على تفعيل موارد معرفيلة   Philipe Perrenoud برينو فيلبيعرف 

 (.Perrenoud, 1997, p17  Phملواجهة نوع حمدد من الوضعيات . ) خمتلفة
مبعىن أن تتوفر للمتعلم القدرة على توظيف واتتهلالل كل ما يقع رح  تصرفه من معارف ومهارات 

 وموارد وخرات، يف تبيل تذليل وتطويع كل ما يواجهه من رحديات يف حياته اليومية. 
ويف موضع آخر على أنَّ الكفاءة هلي جتنيلد جملموعلة ملن  وهذا ما عاد إ ى تأكيده مرة أخر 

اإلمكانيات املعرفية ) معارف، ةدرات، معلومات،...( ملواجهة فئة من الوضلعيات / املشلكالت بدةلة 
 وفعالية.
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فالتلميذ ال ميكن له أن يتمكن من كفاءة معينة إالَّ حينما يتمكن من توظيف ما اكتسبه من معلارف 
بهلرض إجنلاز مهلام –تلوكيات تدرب عليها فيما تب   –ومهارات، وةدرات  - مفاهيم، ومعطيات -

 حمددة، وحل مشكلة ضمن وضعية بيداغوجية إشكالية.
إ ى اعتبارها نظام من املعلارف املفاهيميلة ) الذهنيلة (   Pierre Gillet بيار جيلييف حني ذهب 

ن يف إاار فئة من الوضعيات من التعرف عللى واملهارية ) العملية ( ال  تنتظم يف خطااات إجرائية، متك
 (P. Gillet, 1986, p 17وحلها بنشاط وفعالية. ) –اإلشكالية  –املهمة 

فيعطيها توضيحا أكثر التصاةا مبيدان التربية والتعليم، حيث ير  بأهنلا ةلدرات  حممد الدريجأما 
ن معارف ومهلارات وةلدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف تياق معني، حيث يتكون حمتواها م

واجتاهات مندجمة بشكل مركب، كما يقوم الفرد الذي اكتسبها بتوظيفها ةصد مواجهة مشكلة ما وحلها 
 ( 72، ص 0222(، 20يف وضعية حمددة. )حممد الدريج)

على جمموعة من  الدريجفالكفاءة من حيث أهنا تكتسب ال بد أن رحتوي ضمن ميدان التعليم حبسب 
حركية ال  تسلمح مبمارتلة  –القدرات والسلوكيات االجتماعية املتراكمة، واملهارات احلس املعارف و
 وظائف وأنشطة بعينها، وبشكل فعَّال إن لن نقل بشكل متقن. أدوار  و

وهذا ما أشار إليه معجم علوم التربية من أن الكفاءة هي مجلة اإلمكانات ال  متكن فردًا ملا ملن 
 ( 020، ص 2001(، 04يف التعلم أو يف أداء مهام خمتلفة. )عبد الكرمي غريب )بلوغ درجة من النجاح 
ةد بىن تعريفني متكاملني ملفهوم الكفلاءة حيلث أراد يف األول  Dekatele ديكاتيليف حني جند أن 

التأكيد على أن الكفاءة عندما تكتسب تصبح دائمة وال تزول ااملا ألن صاحبها يستعملها باتتمرار، ويف 
ثاين أشار إ ى أن الكفاءة تكتسب من خالل دمج جمموعة من االتتجابات إزاء وضعيات معينة، وال  يتم ال

رحويلها إ ى تلوك يثري جموعة مهارات ومعارف مستعملها، حيث يشري من خالل التعريلف األول إ ى أن 
ن اري  اتتيعاب معارف الكفاءة هي جمموعة من املعارف ومن القدرات الدائمة، ومن املهارات املكتسبة ع

وجيهة، وخرات مرتبطة فيما بينها يف جمال معني. يف حني يردف يف التعريف الثاين بقوله بأهنا االتلتجابة 
ال  تدمج وتسخر جمموعة من القدرات واملهارات واملعارف املستعملة بفعاليلة يف وضلعيات مشلكلة 

 وظروف متنوعة مل يسب  للمتعلم أن مارتها. 
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فيعرف الكفاءة على أهنا مهارة مكتسبة عن اري  اتلتيعاب معلارف  R. Legendre ندرلوجأمَّا 
)لوجندر يف حمملد وعن اري  اخلرة والتجربة، وال  تسمح بتحديد املشكالت اخلاصة وحلها.  ،مالئمة
 ( 72، ص 0222(، 20الدريج)

فية داخلية جمموعة مدجمة ملن يعرفها على أهنا هي ما يسمح للفرد بتجنيد بكي جزافيي روجرسيف حني أن 
 ( Xavier Rogiers, 2000, p 66املوارد ةصد إجياد احللول لوضعية مشكلة. )

األمر الذي جيرنا إ ى التأكيد على أمهية امتالك الفرد لبع  املهارات العقلية املعرفية، واحلس حركية 
ات وجتارب معينة، جتدد كفاءاتله ال  من شأهنا تسهيل عملية مرور الفرد إ ى مرحلة اتتيعاب وجتميع خر

أي بضرورة توفر املهارة لد  املتعلم لكي يسلتطيع  –وتصقلها، غري أنه ال ميكن اجلزم بذل  على املطل  
أن ُيَكوِّن  كفاءات تالئم جمال تعلمه، فلو تلمنا جداًل بأن الكفاءة تتحول إ ى مهارة، ملا اتتقام معنا مفهوم 

 جمموع االتتعدادات الفطرية ال  تسمح لفرد ما وتسهل عليه القيام بعمل ما، املهارة الذي يشري عامة إ ى
ال يكون متاحا بنفس املستو  أمام فرد آخر. على الرغم من أن املهارة ميكن أن تطور وتصقل، لكن عند 

ره مركبا ملن مالكها وليس عند غريه، وبالتايل ال ميكن اعتبار الكفاءة مهارة وإيا املهارة هي ما ميكن اعتبا
 مركبات الكفاءة.

 لوجنلدرفبالتجربة واخلرة ميكن لد  الكثريين من األفراد رحويل املهارات إ ى كفلاءة، غلري أن 
Legendre  مل يشأ من خالل تعريفه للكفاءة أن جيعل من هذه املهارات واخللرات املكتسلبة كفلاءات

هبا ضمنها، فهي تسمح حسبه بتحديد املشكالت متحولة، وإيا ةصرها على املشكلة ال  مت تعلمها واكتسا
اخلاصة وحلها. مبعىن أن الفرد صاحب الكفاءة املكتسبة ضمن وضعية إشكالية معينة تيقف عاجزا علن 
إجياد حل ما أو التكيف مع وضعية مشكلة مستجدة شبيهة بتل  ال  اكتسب ضمنها كفاءاتله إذا ملا 

 ه التعامل معها.  كان  بعيدة عن جمال اهتمامه أو مل يسب  ل
حينما عرََّف الكفاءة على أهنا متكن الفلرد ملن   Guy. Leboterf لوبوتارف ةياألمر الذي جتاوزه 

 إدماج 
وتوظيف ونقل جمموعة من املوارد ) معلومات، معارف، اتتعدادات، اتلتدالالت...( يف تلياق معلني 

  ( G. leboterf, 2001, p66) ملواجهة مشكالت تصادفه، أو لتحقي  عمل معني.
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فالكفاءة ضمن هذا السياق تتجاوز لتشمل املهارة واالتتجابات الظرفيلة والعفويلة للفلرد إزاء 
ما زاده  ية وهذا  هوم أكثر مشول هي مف عددة، ف شكلة املت نو لويسالوضعيات امل   Luis D’hainault دي

جدانية، وكذا مهارات نفسية و –توضيحا وتبسيطا عندما أشار إليها على أهنا جمموعة تلوكيات اجتماعية 
 حركية تسمح مبمارتة دور ما أو وظيفة أو نشاط بشكل فعال.–حسية 

أمَّا مفهوم الكفاءة وداللة هذا املصطلح ضمن ميدان التربية والتعليم فلقد مت النظر إليه على انه ميثل 
دراتية، وتظهلر يف صليهلة  جمموعة مندجمة من األهداف املميزة ال  رحق  يف هناية فترة تعلمية أو مرحلة

وضعيات تواصلية دالة، هلا عالةة حبياة التلميذ، فهي ترمي إ ى توظيف مجلة ملن املكتسلبات كاملعلارف 
واملفاهيم واخلرات فتدجمها مع بعضها البع ، وجتعلها مالئمة لكل وضعية أو مشكلة مسلتجدة. ) بيلري 

 ( 000، ص 0222ديشي، 
ملعارف واملفاهيم واملهارات واالجتاهات ال  يكتسبها التلميذ نتيجلة فالكفاءة التعلمية هي جمموعة ا

إعداده وتكوينه ضمن برنامج تعليمي معني، فتوجه تلوكه، وترتقي بأدائه إ ى مستو  من اللتمكن، مملا 
يسمح له مبمارتة أعماله ومهامه بسهوله ويسر، ودون عناء، وأةرب ما يقوم به التلميذ يف هذه احلال هو 

على التعلم بشكل جيد وتنمية مداركه باضطراد من خالل توظيفه جملموع الكفاءات ال  تسمح له  ةدرته
 بالنجاح يف هذه املهمة.

وما ميكن اتتخدامه من مجلة التعارف ال  تقناها يف هذا الشأن هبدف توضيح مفهوم الكفاءة، هو 
جناز، فما هذه االتتعدادات واملظلاهر إالَّ أن الكفاءة ذات مستو  أعلى من املهارة والقدرة واألداء أو اإل

مركبات وأرضية صلبة تساهم كل واحدة من جانبها يف بناء الكفاءة، كما أن الكفاءة ال ميكلن هللا أن 
 تكون دون هذه املركبات، فهي األتاس يف تشكلها ويوها.

للمناهج الصادرة تنة  وهذا ما ذهب  إ ى تأكيده اللجنة الوانية للمناهج من خالل الوثيقة املرجعية
، حيث أكدت على أن الكفاءة املستهدفة عند كل تلميذ هي كل تلوك مسؤول ومعتمد، يدل على 0222

القدرة على جتنيد عدد من املوارد ) معارف،ارق، تصورات عقلية، مواةف وتصرفات، مهلارات ... (، 
ادفها يف احلياة. ) وزارة التربيلة وجتنيدها يف تياق معني، ةصد حل وضعية مشكلة من املشكالت ال  نص

 ( 07، ص 0222(، 00الوانية)
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يبقى فقط اإلشارة إ ى أنه كلما كان اجملال التعلمي واتعًا ومتنوعًا كلما كان  الكفلاءات امللراد 
اكتساهبا أكثر تعقيدا، واتتوجب  وةتًا أاول لالكتساب، ضمن شروط جيب توفرهلا للبنلاء الصلحيح 

 للكفاءة ومنها:
  الوضعيات التعلمية.تنوع 

 .مالءمة املدة الزمنية الالزمة لكل وضعية تعلمية 

 كما أن كل التعاريف ال  أوردناها حول مفهوم الكفاءة تتف  حول أهنا تتحدد من خالل العناصلر 
 األتاتية التالية:       

 كل كفاءة جيب أن تدمج عدة مهارات ومعارف.-
   نشاط ةابل للمالحظة.يستدل على وجود الكفاءة من خالل رحقي-
 تطب  أو تستثمر الكفاءات يف ميادين خمتلفة، تواء كان امليدان شخصي، أو اجتماعي، أو مهين.-

من خالل هذه التعاريف ال  مت توةها اتتجالًء ملفهوم الكفاءة فإنه ميكننا اجلزم بأن الكفاءة ليس  
حصة دراتية أو حصتني أو أكثلر، فقلد  تو  تتويج لفترة اويلة من التعلم والتدريب، وليس  حصيلة

ميكن اعتبارها حمطة ختامية لسل  تعليمي أو مرحلة تعليمية معينة، فإذا اعترنا جدال أن التفكري العلملي 
املفيد بضوابط ومعايري علمية ومنطقية صارمة كفاءة يسهم النشاط العلمي يف إجيادهلا ورحقيقهلا للد  

لتفكري العلمي السليم ( لن يتم إالَّ بعد فترة زمنيلة اويللة ملؤهلا املتعلم، فإن حدوث هذه الكفاءة ) ا
النشاط واحليوية والعمل، وهلذا االعتبار ال جيب اخللط أبدا بني الكفاءة واهلدف، هذا األخري الذي يبىن أو 
يتحق  مرحليا وحبسب منصوص كل حصة تعليمية، بعكس الكفاءة ال  ال ميكن أن تتحق  إالَّ يف احملطلة 

 اخلتامية من مرحلة تعليمية معينة.
فاملسألة ليس  تبديل مفردات بأخر  كما ةد يتوهم البع ، ولكنها مسألة تصور عميل  أتاتله 

 تهليري املقاربة من بيداغوجية جتزيئية ) أهداف مرحلية ( إ ى بيداغوجية شاملة أو مشولية ) الكفاءات (.
 
 خصائص ومميزات الكفاءة:.  -2

ضنا فيما تب  إ ى كل ما له صلة مبفهوم الكفاءة من خلالل أراء وتوجهلات وتصلورات لقد تعر        
الباحثني واملهتمني مبيدان التربية والتعليم، فتأكد لدينا حينها أن للكفاءة دالالت عديدة تتجله لتؤتلس 
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من خالل  التعلمية، وذل  –ألتلوب جديد يف التدريس، جيعل من املتعلم جوهر وأتاس العملية التعليمية 
 االرتكاز على مجلة من اخلصائص األتاتية للكفاءة، هذه اخلصائص ال  حاولنلا أن نسلتجلي بعضلها
بالشرح، أو على األةل أن نذكر بشيء من اإلجياز ما متَّ االتفاق عليه حوهلا، مع عدم التهلافل عن تل  ال  

 مل يقع عليها إمجاع املفكرين.
 بعضا من خصائص الكفاءة على النحو التايل: Philipe Perrenoud  0225 فليب برينولقد حدد 

 :توظف وجتند مجلة من املوارد -0

من اخلصائص املميزة للكفاءة عن القدرة هو أن الكفاءة توظف مجلة من املوارد، هذه املوارد ال     
 ةد تتجسد يف معارف علمية، ومعارف التجارب الشخصية، وةدرات ومهارات من أنواع خمتلفة.

تمكن من الكفاءة يعين أو يستوجب امتالك مجلة من املعارف واملهارات واخللرات والتقنيلات فال
والقدرات ... ال  تتفاعل فيما بينها ضمن جمموعة مدجمة تكون يف غالب األحيان خاصية اإلدماج. ) حممد 

 ( 00، ص 0220الصاحل احلثرويب، 
مفهلوم امللوارد بكونله كلل املعلارف،  Rogiers Xavier (0222)  إكزافيي روجريسوُيَعِرُف 

واملهارات، والسلوكيات، وكفاءات املواد الدراتية ال  ميكن جتنيدها عندما يارس كفاءة ما، وبالتايل هي 
 ما ينبهلي أن نتحكم فيه إْن أردنا اكتساب الكفاءة املستهدفة.

 تتطلب اكتساب املوارد التالية: -لعب كرة القدم  -فمثاًل كفاءة 
 : كمعرفة ةواعد لعبة كرة القدم، ومعرفة دالالت العالمات املوجودة على أرضية امللعب.ارفاملع-
 .: كتمرير الكرة، مراوغة اخلصم، الضربة الرأتية، ... اخلاملهارات-
 : امتالك االتتجابة، احترام القواعد، التحلي باحلذر وباللباةة.السلوكيات-

رتبطة بشخصية الفرد املتعلم، ملن ذلل  الكلرة، وأرضلية باإلضافة إ ى املوارد اخلارجية غري امل
 ( 22، ص 0222(، 00امللعب... )وزارة التربية الوانية )

 
 :الكفاءة ترمي إ ى غاية حمددة ومنتهية -0
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وهي عبارة عن ملمح ذي غاية وظيفية اجتماعي، فهي رحمل يف اياهتا داللة بالنسبة للمتعلم اللذي 
نتاج شيء أو القيام بعمل أو حل مشكلة مطروحلة يف املدرتلة أو يف يوظف مجلة من التعليمات بهلرض إ

 ( 5، ص 0220(، 20و) وزارة التربية الوانية )(  00، ص 0220حياته اليومية. ) حممد الصاحل احلثرويب، 
فاجملتمع ينتظر دائما من املتعلم أن يقوم جبملة تلوكيات أو منتجات رحمل مواصفات حمددة بعد كل 

 ما يقوم به فعاًل بعد اكتسابه أي كفاءة.تعلم، وهذا 
 الكفاءة مرتبطة جبملة الوضعيات ذات اجملال الواحد: -2

إن رحقي  الكفاءة ال حيصل إالَّ ضمن الوضعيات ال  متارس يف ظلها هذه الكفاءة ) مبعىن وضلعيات 
 الوضلعيات ةريبة من بعضها البع  ( حىت وإن تنوع  هذه الوضعيات، فال بد أن يكون هذا التنوع يف

 حمدودا أو حمصورا يف جمال مشترك بينها.
و من أجل توضيح أكثر هلذه اخلاصية، نأخذ على تبيل املثال كفاءة حل املشكالت، فقلد يكلون 
التلميذ كفئًا يف حل مسائل الرياضيات، غري أنه ال يتحكم يف حل مسائل الفيزياء، األمر الذي يسلتدعي 

  املتعلم أن نقوم اوال بتعيني وحصر الوضعيات ال  يستدعى فيها إ ى تفعيل إذا ما أردنا تنمية كفاءة ما لد
 ( 0، ص 0220(، 20الكفاءة املقصودة. ) وزارة التربية الوانية )

وبالتايل فإن ممارتة الكفاءة ال ميكن أن يتم إالَّ يف إاار حل فئة من الوضعيات املتكافئة، فالكفاءة يف 
واد مدجمة ( تعين ةدرة التلميذ على حل مشكالت متنوعة، باتتثمار األهداف جمال ما ) مادة دراتية أو م

 حركية، والوجدانية ( احملددة يف الرنامج.-)املعرفية، واحلس
 الكفاءة ترتبط باحملتو  الدراتي ) املادة الدراتية (: -0

ارات أغلبيتها يف غالب األحيان الكفاءة هلا اابع متعل  باملادة، أي أهنا توظف معارف وةدرات ومه
من املادة الواحدة، مع العلم أن هناك بع  الكفاءات تتعل  بعدة مواد، األمر الذي يتحتم معله توظيلف 
مدة مواد من أجل تنمية كفاءة واحدة أو اكتساهبا، كما أنه توجد كفاءات يف احلياة جملردة متاملًا ملن 

 00، ص 0220دراجة. ) حممد الصاحل احلثرويب، االنتساب أو االرتباط مبادة بعينها، من ذل  كفاءة ةيادة ال
  ) 
 

 الكفاءة ةابلة للتقومي: -7
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الكفاءة تقوم من خالل االتترشاد مبقياتني إثنني على األةل ومها: نوعية اإلجناز يف العمل، ونوعيلة 
 النتيجة املتحصل عليها.

قاييس، ويف مقدمتها جودة ففي اجملال املدرتي يقوم املتعلم بداللة ما ينتجه وذل  باعتبار مجلة من امل
 املنتوج، دةة اإلجابة، مدة اإلجناز، درجة اتتقاللية التلميذ، تنظيم املراحل ، ...

يبقى فقط اإلشارة إ ى أن املؤشرات أو املقاييس ال  تقوم الكفاءة من خالهلا ما هلي إالَّ أهلداف 
بالتقومي باألهلداف يف اجمللاالت  -اتأي تقومي الكفاء –تعلمية، األمر الذي يؤدي إ ى ربط هذه العملية 

 الثالثة املعروفة )اجملال املعريف، اجملال الوجداين، واجملال احلسي احلركي (.
وبذل  يهلدو تقومي كفاءة هو تقومٌي للقدرة على اإلجناز، مبا يستلزم رحديد أنشطة و وضعيات تسمح 

و مهارات أو مواةف، أو اجتاهات تضمن للمتعلم باتتهلالل مجيع إمكاناته تواء كان  معارف أو ةدرات أ
 ( 02، ص 0220(، 20له النجاح يف الوضعية ال  هو بصددها. ) وزارة التربية الوانية )

يف حني هناك من ير  بأن للكفاءة مجلة من اخلصائص ال  تتفرد هبا عن األهداف التربويلة ميكلن 
 إجياز ذكرها فيما يلي:

ل  الكفاءة خاصية اإلدماج يف مقابل خاصية جتزئلة املعلارف : متتl’Intégration خاصية اإلدماج -أ
 واملهارات ال  متيز بيداغوجية األهداف.

فهي تسعى دائما إ ى إدماج املعارف واملهارات مع مواةف حياتية معينة لتشكل معها واةعلا منسلجمًا 
واالنهلماس فيها وجدانيًا  وجدانية تدفع التلميذ للقيام مبهمة معينة،-ومندجمًا، فهي من الناحية السوتيو

على اعتبارها مشروعه الذايت، وانعكاتًا ورحقيقًا لذاته، أمَّا من الناحية املعرفية الذهنية فهلي تكسلب 
التلميذ املعارف واخلطط ال  تيوظفها أو تل  ال  تيتم بناؤها واكتساهبا أثناء القيام باملهمة ) العملية 

 التعلمية ( 
متيل الكفاءة إ ى الواةعية يف مقابل الطابع األكلادميي النظلري  :L’Authenticité خاصية الواةعية -ب

للهدف، ضمن بيداغوجية األهداف، فهي متيل إ ى حل مشكالت ذات داللة عملية حقيقية مرتبطة 
 باحلياة اليومية للمتعلم.

 ميكن ألي كفاءة أن تتحول إ ى كفاءات جديلدة أكثلر تعقيلدًا :Le Transfert خاصية التحول -ت
لتتناتب مع وضعيات متداخلة جديدة، يف مقابل ختصص اهلدف ضمن بيداغوجية األهلداف، حيلث 
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فيما ترتبط املعارف واملهارات املتعلمة بوضعيات ومواد حمددة، فإن الكفاءة من خالل هلذه اخلاصلية 
يف حياته تسهل على التلميذ رحويل ما تعلمه وتدرب عليه يف حجرة الصف إ ى التطبي  الفعلي والعملي 

 اليومية.
:  ترتقي الكفاءات املكتسبة يف تلم تصاعدي متدرج من حيلث La Complexité خاصية التعقيد -ث

التعقيد، حيث رحتل الكفاءة يف مقابل اهلدف ةمة هذا السلم، فالكفاءة أكثر تعقيلدا و تركيبلًا ملن 
 اهلدف.

 
 :ةأنواع الكفاء. -3

تصلنيفًا  0225 منشوراهتا حول السياتة التربوية لسنة لقد تبن  وزارة التربية يف الكيب  بكندا يف
 للكفاءات ال  من احملتمل أن ينتقل املتعلم عرها ضمن مشواره التعليمي، حيث ميكن إجيازها فيما يلي:

 : Compétences d’ordre intellectuelالكفاءات املرتبطة مبستويات العمل الذهين -0
مبعاجلة وتوظيف املعلومات ال  يكتسبها دوريا، مع ةدرته وهي تل  الكفاءات ال  تسمح للمتعلم 

 على حل كل مشكالته التعلمية، وممارتة الفكر النقدي والتفكري اإلبداعي.
 : Compétences d’ordre méthodologiqueباجلوانب املنهجيةالكفاءات املرتبطة  -0

للى اتلتهلالل وتوظيلف وتتجسد يف تزويد املتعلم بطرق ومنهجيات العمل الفعالة، والقلدرة ع
 توظيفا حمكمًا ودةيقًا. تكنولوجيات االتصال واملعلوماتية

 : Compétences d’ordre personnel et socialباجلانب الشخصي واالجتماعيالكفاءات املرتبطة  -2
وهي الكفاءات ال  تساعد املتعلم على بناء هويته، وتدفعه إ ى االندماج يف احلياة االجتماعية جملتمعه 

 النجاح يف التكيف معه.و
 : Compétences d’ordre de la communicationبالتواصل الكفاءات املرتبطة  -0

 وتتجسد هذه الكفاءات يف التمكن من آليات التواصل مبختلف أشكاله.
يف حني ويف مقابل هذا التصنيف لبع  أنواع الكفاءات والذي متَّ التركيز يف بناءه عللى مفهلوم 

املرتبطة بالنشاط التربوي يف مشوليته، بعيدًا علن كلل  Compétences Transversales الكفاءات املمتدة
توجه حنو االنهلالق يف جانب أو ختصص حمدد، هناك تصنيفات أخر  للكفاءات تعتمد كمنطل  هلا يف ذل  
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شلروع على ما تقوم به الكفاءات من ترمجة لقيم وغايات اجملتمع على اعتبار أهنا تستمد وجودها ملن امل
 اجملتمعي، ومن كل أبعادة السياتية والثقافية واالجتماعية والعلمية...

فلقد متَّ على تبيل املثال تصنيف الكفاءات ال  جيب أن يكتسبها املتعلم يف مرحلة التعليم االبتدائي 
ة، إ ى كفاءات تواصلية، وكفاءات إتتراتيجية، وكفاءات منهجية، وكفاءات ثقافية، وكفاءات تكنولوجيل

على أن هذه األخرية ال يتم التركيز عليها بشكل كبري ضمن هذه املرحلة على اعتبار أن املراحل التعليمية 
وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية الالحقة تتوليها عناية أكر. )

 (  02، ص 0220(،20)
حل املتقدمة من العملية التعليمية إ ى مخسة أنواع منها ما هو وبذل  ميكن تصنيف الكفاءات يف املرا

مرتبط بتنمية الذات، ومنها ما هو ةابل لالتتثمار يف التحول االجتماعي، ومنها ما هو ةابلل للتصلرف 
 والتوظيف يف القطاعات االةتصادية واالجتماعية.

ات واملواةف الفرديلة للملتعلم، : وهي الكفاءات ال  هتتم بتنمية الذالكفاءات اإلتتراتيجية .-0
حيث تساعد يف تكوين شخصيته وتعديل تلوكه داخل جمتمعه، فهي تستوجب من املتعلم معرفلة ذاتله، 
ورحديد موةعه من كل ما جيري حوله زمنيًا ومكانيًا، ورحديد موةعة بالنسبة لخخرين وبالنسبة للمؤتسات 

 ا ومع كل ما حييطه بصفه عامة.االجتماعية املتعددة، مع القدرة على التكيف معه
: وهي تل  ال   هتتم بتنمية ةدرات التواصل لد  امللتعلم ملن خلالل التواصليةالكفاءات  .-0

اكتسابه القدرة على إتقان اللهلة العربية واللهلات األجنبية كتابة ومشافهة مبا حيق  لديه التواصلل داخلل 
م املواد الدراتية، والتمكن من خمتلف أنواع اخلطلاب املؤتسة التعليمية وخارجها، يف خمتلف جماالت تعل

 األديب، والعلمي، والفين، املتداولة يف خمتلف املؤتسات االجتماعية.
: وتستهدف إكساب املتعلم منهجية التفكري، مع تطوير مداركله العقليلة، املنهجيةالكفاءات  .-2

خارجه، ضلمانًا لنجاحله يف تنظليم  ومتكينه من اكتساب منهجية للعمل تواء داخل فصله الدراتي أو
 وتدبري شؤونه ووةته، وتكوينه ومشاريعه الشخصية.

: ومتتد لتشمل اهلوية الدينية والوانية، واإلنسانية، والتارخيية للملتعلم، ملن الثقافيةالكفاءات  .-0
 خالل رحديد دوره وموةفه منها واملتمثل أتاتًا يف احملافظة عليها وتنميتها.
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: وتتجسد يف إكساب املتعلم خمتللف املفلاهيم واملهلارات العلميلة التكنولوجية الكفاءات .-7
 والتكنولوجية املنتشرة يف جمتمعه، مع القدرة على توظيفها يف اجملاالت املرتبطة هبا.

 ومن جانب ثالث، ميكن رحديد الكفاءات يف نوعني رئيسيني مها:
وهي تل  الكفاءات املرتبطة مبلادة دراتلية : Compétences spécifiquesالنوعية  الكفاءات  .-أ

معينة، أو جمال تربوي أو مهين حمدد، وتعرف كذل  بالكفاءات اخلاصة املستهدفة، حيث ميكن تفريعها إ ى 
 كفاءات أتاس، وكفاءات إتقان. Deketele  0222  ديكاتيلةسمني اثنني حبسب 

وجب من املتعلم أن يلتحكم فيهلا إن حيث يقصد باألو ى الكفاءات الرئيسية والضرورية ال  تست
أراد االرتقاء يف تعليمه املدرتي واجلامعي، وهذه الكفاءات ال  يتم تنميتها بطريقة تصاعدية متكن بطريقة 
ُمرضية وباتتقاللية إرتاء دائم للمكتسبات وبناء كفاءات جديدة، حيث أن هذه الكفاءات هي ما يسمح 

 يات احلياتية.ملكتسبها من التصرف يف خمتلف الوضع
أمَّا كفاءات اإلتقان فهي ترتبط بفئة من الوضعيات أكثر تعقيدا وتركيبا حيث ال يطلب من امللتعلم 
التحكم فيها بصورة مطلقة يف مستو  دراتي معني، إيا يطلب منه مع مرور الوة  االةتراب منها وحماولة 

ت عملية، تؤدي به إ ى إتقان كل ما يقوم بله توظيفها يف حياته اليومية، ألهنا تتشكل حتما مصدرًا لكفاءا
، 0222 (،20وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربيلة)بشكل أفضل. )

 (02ص
الكفاءات العامة  : وهي تل Compétences Transversalesالكفاءات املستعرضة أو املمتدة   .-ب

مبادة دراتية معينة، وإيا ميتد توظيفها إ ى جماالت ومواد عدة وخمتلفة، فهلي  ال  ال ترتبط مبجال حمدد أو
تتعد  ميادين وحدود السياق املدرتي أو اجلامعي، حيث متثل هذه الكفاءات درجة عالية ملن الضلبط 
ما  واإلتقان والتحكم، ولذل  ةد يشار إليها أحيانًا على أهنا ُتمثل كفاءات ةصو ، على اعتبار أهنا أةصى

، (20وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية )ميكن أن حيققه الفرد. )
 (02، ص0222

ومن جهة مهلايرة متامًا ملا مت ذكره فيما له عالةة بأنواع الكفاءات وتصنيف املختصني هلا، فإن هناك 
 مدا يف ذل  على الكفاءة يف عالةتها بطبيعة مكتسبها.من رأ  إمكانية تقسيمها إ ى ةسمني رئيسيني، معت



191 

 

 ويقصد هبا الدرجة الُسفلى من املعارف واملهارات اخلاصة بفئة معينة ملن ذوي الكفاءات الدنيا :
االحتياجات اخلاصة، كاملعاةني حركيا وحسيا، وغريمها من اإلعاةات، أو املبتدئني يف ميلدان اللتعلم، 

إكساب املتعلم القدرة على القيام مبهام ما بشكل مالئم ومقبول، ملن  حيث تتجسد هذه الكفاءات يف
مثل القدرة على ةراءة، وكتابة رتالة، والقدرة على اتتخدام القاموس، وفهم الكلملات يف تلياةها 

 اللهلوي...

  وهي تل  الكفاءات ال  خيتص باكتساهبا املتعلمون املتميزون بقدرهتم عللى الكفاءات القصو:
عالية، وعلى الترةي من كفاءة إ ى أخر ، وهلذا فهي ال ترتبط مبجال حمدد، من ذل  ما أشلار التعلم ال
من اكتساب املتعلم القدرة على التحليل، والتركيب، والتقومي الذايت، والقدرة على  0222 الدريجإليه  

ر واختاذ املبلادرة التركيز، و وضع القوانني واحترامها، واالندماج يف جمموعة عمل، والقدرة على احلوا
 ( 02، ص 0222، (20)واالبتكار. ) حممد الدريج 

إنَّ احلديث عن موضوع تعدد أنواع التقسيمات ال  أ خضعْ  هلا الكفاءات،مل يكن ليحدث للوال 
تعدد واختالف الزوايا ال  اختذها كل ُمْهَتٌم هبا من منظري وعلماء التربية كمنطل  له يف معاجلة موضلوع 

 وكل ما يتصل هبا من مفاهيم تواء من ةريب أو من بعيد.الكفاءة، 
إنَّ هذا التعدد هو تعدد تكامل، وثراء، وليس تعدد، واختالف، وتوء فهم وتقدير، وما ُيَدلِّل  على 
صحة هذا التخمني هو ابيعة هذه التقسيمات نفسها، حيث ةد الق تنوعها وتعددها ةبول، وإمجاع، وتبين 

ةضايا مرتبطة ارتبااا وثيقا مبا يالةيه التالميذ يوميا أثناء تعلمهم يف مدارتلهم، ومبلا  اجلميع ملا أثارته من
 كشفته عن حقيقة خصائصهم كمتعلمني ينتمون إ ى هذا اجملتمع.

إنَّ هذه التقسيمات نبَّه  إ ى ضرورة االهتمام باملعارف ومبا ُتَعِبُر عنه، ومبن تيتلقى هذه املعلارف، 
دون إغفاهلا حلقيقة ما ةد ختلفه كل هذه العملية من أثر يف عقل و وجدان وجسد  وبسريورة حدوث ذل ،
 هذا املتلقي ) التلميذ (.  

 
 :مستويات الكفاءة حبسب مراحل التعلم. -4

تتحق  الكفاءة على عدة مراحل متتالية، ختدم كل مرحلة متقدمة املرحلة ال  تليهلا أو تلدخل يف 
 القاعدية وانتهاًء بالكفاءات املستعرضة. بنائها، ابتداًء من الكفاءات
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إن منطل  التدرج الذي تسلكه الكفاءة يف رةيها لد  مكتسبها ال جيوز أن تتجاوز فيه أي مرحللة 
 تابقة 

مرحلة الحقة هلا، ألن كل واحدة منها هلا صلة بال  تليها، األمر الذي ميكن توضحيه من خلالل رحديلد 
 ئها.مستويات الكفاءات أو مراحل بنا

: وهي جمموع نلواتج اللتعلم األتاتلية، املرتبطلة Compétence de Base الكفاءة القاعدية .-0
 ( 52، ص 0227بالوحدات التعليمية بصورة مباشرة. ) عيسى العباتي، 

فهي توضح بدةة ما تيفعله املتعلم وما تيكون ةادرًا على أدائه، أو القيام به ضمن ظروف حملددة، 
علم ضمن هذا املستو  أن يتحكم فيها ليتسىن له وللوج دون مشلاكل أو معوةلات ولذا جيب على املت

 تعلمات جديدة مستقبلية. فالكفاءة القاعدية هي األتاس الذي يبىن عليه التعلم.
كما ميكن أن ترتبط الكفاءة القاعدية بعدد من احلصص التعليمية وليس حبصة واحدة فقط، إذا كان 

 الوحدات ) احملاور ( املتكاملة فيما بينها، واملفضية إ ى دفع املتعلم إ ى اكتساب  الدرس مبنيًا من جمموعة من
 جمموعة من الكفاءات القاعدية الداعمة لبعضها البع .

: وهي عبارة عن  كفاءة نسبية، يكتسلبها Compétence d’Etape الكفاءة املرحلية ) اجملالية ( .-0
كأن تكتسب خالل شهر، أو ثالثي، أو تداتي مثلال،  –يف الزمن  حمددة -املتعلم خالل فترة زمنية معينة 

 (02، ص 0220، (20)أو ضمن جمال معني. )وزارة التربية الوانية 

فالكفاءة مرحلية ألهنا تسمح بتوضيح األهداف اخلتامية أو النهائية، جلعلها أكثر ةابلية للتجسليد، 
قاعدية، من ذل  أن يستطيع التلميذ القراءة جهلرًا، كما ميكن هلا أن متتد لتشمل جمموعة من الكفاءات ال

 وُيراعي األداء اجليد، مع فهم ما يقرأ، وفهم كل ما يقدمه إليه املعلم أو غريه من توجيهات.
: وهي جمموعة من الكفاءات املرحليلة، Compétence Finale ou Terminale اخلتامية الكفاءة  .-2

ع شامل وعام، تعر عن مفهوم إدماجي جملموعة من الكفاءات املرحلية، تصف عمال كليًا منتهيًا، تتميز بطاب
حبيث يتم بناؤها وتنميتها خالل تنة دراتية أو اور تعليمي ) مرحلة تعليمية معينلة (. )حمملد الصلاحل 

( ففي هناية الطور املتوتط مثاًل جيب أن يقدر املتعلم ضمنه على ةلراءة نصلوص 72، ص 0220احلثرويب، 
ملستواه ويتعامل معها بكل تالتة، حبيلث يسلتجيب ذلل  حلاجاتله الشخصلية واملدرتلية مالئمة 

 واالجتماعية.
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: وهي الكفاءات املكتسبة من ةبل املتعلم يف هناية Compétence Finale الكفاءة اخلتامية املندجمة .-0
 ( 52، ص 0227كل اور. ) عيسى العباتي، 

ت متنوعة، تواء كان ذلل  يف مواضليع ونشلااات فهي متثل كفاءات متعددة مكتسبة يف جماال
مرتبطة مبادة واحدة، أو جمموع كفاءات متعددة تكون نتيجة جمموع مواد دراتية خمتلفة ظاهريا، لكنهلا 

، (00)جوهريا تكون منسجمة، ومتكاملة يف هناية كل مستو  اور تعليملي. ) وزارة التربيلة الوانيلة 
 ( 22، ص 0222

: وهي الكفاءة ال  تسمح للمتعلم بأن ُيظهر Compétence Méthodologiqueة املنهجيالكفاءة  .-7
من خالهلا مكتسباته املتعلقة بالتخطيط، و وضع وبناء األتاليب والطرائ  املالئمة جملال أو موضوع معني. 

 ( 22، ص 0222(، 00)وزارة التربية الوانية )

ودعمها، مع التركيز على تقنيات التعامل مع فهي تستهدف اتتعمال التقنيات واملهارات املكتسبة 
الوضعيات املختلفة، كما هو احلال بالنسبة لتمييز أياط الكتابة، و وظائفها، واكتساب القدرة على رحديد 

 ( 20، ص 0222، (20) اإلشكاليات. ) عبد الكرمي غريب
القاعدية احملققلة يف  : وهي جمموع الكفاءات Compétences conceptuelles اجملالية اتالكفاء .-2

جمال ما، كمجال حمدد من املعرفة، أو جمال العبادات وغريها، حيث ترتبط يف غالبية أوةاهتا بفصل دراتلي 
 أو جمال عمل حمدد.

: وتعرف كذل  بالكفلاءات  Compétences Transversalesالكفاءات املستعرضة أو املمتدة   .-7
واةف واخلطوات الفكرية واملنهجية املشتركة بني خمتلف امللواد، العرضية أو األفقية، حيث متثل جمموع ال

وال  تكون من واجب املتعلم اكتساهبا وتوظيفها أثناء إعداد ودراتة خمتلف املعارف، أو حلني الفعلل، 
وذل  أن التحكم يف الكفاءات العرضية يرمي إ ى دفع املتعلمني حنو التمكن ملن اللتعلم يف اتلتقاللية 

 ( 00، ص 0222، (05)زارة التربية الوانية متزايدة. ) و

فهي متثل جمموع التعلمات املتقااعة أو املعارف املدجمة من جماالت متنوعة مرتبطة مبلادة دراتلية 
واحدة، أو أكثر، حيث ميكن أن توظف يف عائلة من الوضعيات املتميزة، بسبب العديلد ملن العواملل 

ويل. فالكفاءات املستعرضة أو املمتدة هي تل  الكفاءات الل  املتشاهبة أو املختلفة وذل  عن اري  التح
ميتد جمال تطبيقها وتوظيفها داخل تياةات جديدة، إْذ كلما كان  اجملاالت والسياةات والوضعيات الل  
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توظف وتطب  فيها نفس الكفاءة واتعة وخمتلفة عن اجملال والوضعية األصلية، كلما كان  درجة امتلداد 
برية، كما متثل أيضا خطوات عقلية ومنهجية إجرائية مشتركة بني خمتلف املواد الدراتلية. هذه الكفاءة ك

 ( 22، ص 0222، (20))عبد الكرمي غريب
كالقراءة مثاًل، فهي أداة يف كل املواد واألنشطة، اللهلوية منها أو العلميلة، أو غريهلا، وكلذل  

 ( 2، ص 0220، (20)رة التربية الوانية اتتعمال الرياضيات، ومصادر مجع املعلومات، ... ) وزا
إنَّ تركيز  املهتمني مبقاربة التدريس بالكفاءات على الكفاءات املستعرضة أو املمتدة يأيت يف إالار 

 االهتمام بتطوير هذه الكفاءات ال  يؤمل  منها رحقي  ثالث رحوالت أتاتية يف عملية التعلم هي:
 ملواد، إ ى تعلم يركز على املتعلم.. املرور من التعلم الذي يركز على ا-
 . املرور من التعلم الذي يركز على مكتسبات ميكن جتنيدها، حنو تعلم يركز عللى القلدرة عللى -    
 الفعل كلما أراد املتعلم ذل .    
 . املرور من تعلم املعارف إ ى تعلم حسن الفعل وحسن التفكري، أي املرور إ ى حسن توظيلف هلذه    -
 ( 00، ص 0222، (05)املعارف. ) وزارة التربية الوانية         

واجلدير بالذكر، أنَّ الكفاءات املمتدة أو العرضية تلتقي بشكل كبري مع مفهوم الكفاءات القصو ، 
يف حني تكون الكفاءات اخلاصة متقاربة يف مدلوهلا مع مفهوم الكفاءات الدنيا، وذلل  ألن الكفلاءات 

ل واحدة منها مستو  حمدد ومعني من اإلتقان، األمر الذي يتيسر معله للفلرد اخلاصة والدنيا تتطلب ك
املتعلم من خالهلما القدرة على القيام بعمليات معقدة، كما هو الشأن بالنسبة للقلدرة عللى التحويلل، 
والتعميم، والتحليل، والتركيب، أو احلفظ، والفهم، وإ ى غري ذل  من العمليلات املركبلة واملتآلفلة يف 
تركيبة الكفاءة، أو الكفاءات الضرورية حلل خمتلف املشكالت ال  تعترض الفرد، تواء داخلل احليلاة 

 (52، ص 0222، (20)الدراتية أو احلياة العامة. ) عبد الكرمي غريب
 

 :Indicateur de Compétence مؤشر الكفاءة. -5
للتعلم، واالكتسلاب حسلب إن مؤشر الكفاءة هو العالمة أو النتيجة الدالة على حدوث فعل ا

 مستو  حمدد مسبقًا، ومن خالله ميكن احلكم على مد  رحق  اهلدف من فعل التعلم.
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فهو إذن معيار من معايري التقييم الذي يرتبط أو يكون لصيقًا بسلوك مالحظ، فيهلدو عالمة ميكلن 
تايل فإن مؤشلر الكفلاءة مالحظتها وةياس مد  احترام السلوك الدال عليه للمعايري احملددة مسبقًا. وبال

يأخذ صفة النتيجة لنشاط ما، أو كنتيجة لتحق  كفاءة أو هدف مركب، أو كنتيجلة ملرحللة وتليطية 
 لكفاءة ما.

فلكل كفاءة مؤشر تقاس من خالله وذل  من خالل داللته عن ابيعة السلوكيات املؤداة من ةبلل 
ملن عدمله. )رمضلان أرزيلل، حمملد الفرد، وال  تعكس مد  رحكمه يف هاته الكفاءة املكتسلبة 

 (  020، ص 0222(، 20حسونات)
ويف الهلالب األعم ميكن مالحظة هذه املؤشرات السلوكية وال  تكون ظلاهرة وةابللة للمتابعلة 
واملالحظة والقياس عندما حيدث فعل التعلم، أو التحكم التام يف كفاءة ما، فيترجم هلذا اللتعلم وهلذا 

ال  تقارن مبعايري حمددة ملستو  ولطبيعة هذه السللوكيات لتؤكلد حقيقلة التحكم يف هذه السلوكيات 
اكتساب هذا الفرد هلذه الكفاءة، أم ال، ومد  ةدرته على توظيفها يف املناحي العملية املقابلة هللا، أم ال.  

 ( 00، ص 0222، (02))وزارة التربية الوانية 
  هي:وميكن التمييز بني نوعني من املؤشرات أو املعايري

 : وهي ذات صيهلة مطلقة، مثل معرفة التواريخ، أو احلساب والرياضيات. معايري أو مؤشرات كمية. -
فاملؤشر هنا يكون حمددًا حبيث أنَّ املتعلم إماَّ يصيب و إماَّ خيطئ، أي هل متكن فعال من الكفاءة تعلملًا 

 وتوظيفًا أم ال؟
ية مثل عدد األخطاء املسموح هبا، أو نسبة اإلجابة . معايري أو مؤشرات كيفية: وهي ذات ابيعة نسب-

 الصحيحة.
إنَّ املؤشر ضمن بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يؤدي دورًا مزدوجًا، فمن ناحية ُيتيح للتلميذ إمكانية 
القيام بتقومي ذايت إلجنازه ) مد  متكنه من كفاءة معينة (، وذل  من خالل إحالل مقارنة مستمرة بني ملا 

وبني املعايري احملددة لدرجة اإلتقان، ومن ناحية أخر  ُيتيح املؤشر للمعلم إحداث تهلذية راجعة حول  ينجزه
أتلوب عمله مع تالميذه، حيث إن املؤشرات أو املعايري ال  حددها إلجناز هؤالء التالميذ تتيح له إمكانية 

هذا بناء على مد  رحقي  التالميذ هلذه مراجعة الوتائل التعليمية واألهداف املدرجة للتحقي  باتتمرار، و
 (   022، ص 0222(، 20) املعايري. )رمضان أرزيل، حممد حسونات
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 ومن املعايري واملؤشرات ال  ميكن رحديدها ألداءات التالميذ ما يلي:
: ويتعل  بالزمن املطلوب ألداء عمل ما بإتقان ) توظيف كفاءة يف وضعية معينة ضمن زملن الزمن.. 0

 (.مضبوط 
: ويتعل  األمر باحمليط الذي جيب ألن تنحصر فيه عملية األداء، وال  ال جيب أن يتجاوزهلا املكان.. 0

 إ ى ما تواها ) فاملالكم يعتمد مجلة من األداءات تكون مطلوبة يف حلبة املالكمة وليس يف غريها (.
 : ويرتبط األمر بدةة اإلجناز، واتتثمار الكفاءة.الدةة.. 2
: ويقصد هبا نسبة اإلجابات والسلوكيات املقبولة مقارنة باخلاائة، حىت يعتر السلوك مقبوال ةالنسب.. 0

 وناجحا.
 : ويتعل  األمر يف هذه احلال بصفة األداء املطلوب.النوعية.. 7
: ويتعل  األمر بعدد اإلجابات، أو االتتجابات املطلوبة يف موةف ما. ) عبد الكرمي غريلب الكَِّم.. 2
 ( 75، ص 0220، (20)

 
 
 

 الكفاءة يف عالةتها باملفاهيم اللصيقة هبا:. -6

إذا كان  الكفاءة هي جمموعة من املهارات والقدرات واملعارف ال  يتسلح هبا التلميذ أو فلنقلل 
مواجهة جمموعة من الوضعيات والعوائ  واملشلاكل الل   –املتعلم عامة مهما كان موةعه وجمال نشااه 

فإن ذل  يؤكد على ارتبلاط الكفلاءة أشلد  -حللول الناجعة هلا بشكل مالئم وفعَّال تستوجب إجياد ا
االرتباط مبقومات وجودها وأتاس عملها، ونقصد بذل  كل من املهارات والقدرات وحقيقة الوضلعيات 

ارتأينا  ال  تستثمر فيها الكفاءة، وإلزالة كل ل ْبٍس أو تداخل بني هذه املصطلحات اللصيقة مبفهوم الكفاءة
 أنه من الواجب إجالء الهلموض عنها ولو بشيء من اإلجياز.

 :l’Aptitudeمفهوم املهارة . -0
   (0207، ص 0222إن املهارة لهلة يقصد هبا احَلْذُق، فالفرد املاهر هو الفرد احَلاذ ُق. ) إبن منظور، 
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رعة، واإلتقلان، على أهنا السلهولة والدةلة، والسل حمسن علي عطيةأمَّا اصطالحا فلقد عرفها 
 ( 72، ص 0225واالةتصاد يف الوة  واجلهد يف عمل معني. ) حمسن علي عطية، 

وُتعََّرُف كذل  على أهنا ةدرة مكتسبة من حيث القيام بنشاط ملؤه الراعة والذكاء والسهولة، فهي 
، 0220(، 00وانية)ةدرة وصل  إ ى درجة اإلتقان، والتحكم يف إجناز مهمة، أو عمل ما. ) وزارة التربية ال

 ( 0ص 
فهي موضوع ذو صلة بالتعلم من حيث االتتعمال الفعال للسريورة املعرفية، واحلسية، واحلركيلة، 
فهي ثابتة نسبيا مقارنة بالكفاءة والقدرة، كما ميكن مالحظتها بسهولة على أتاس أهنا تضفي نوعلًا ملن 

ء كان تكيفيًا، أو تعلميًا، وهلذا فهي مرتبطلة أو اخلصوصية املتميزة بالراعة واإلتقان على كل تلوك، توا
 ذات صلة بكل ما هو تطبيقي عملي أكثر من صلتها بسعة االتتعداد لتقبل املعارف وتوظيفها.

بشكل جلي يف أثناء تعرضه للمهارة من منطل  أهنلا  Ronald Doron رونالد دورونوهذا ما خلصه 
ل  ةد تشكل يف أي حلظة كفاءة ما ضمن موةف معني، فيقول: جمموعة من املهارات املتجانسة واملتكاملة ا

أن املهارة هي التمكن من أداء مهمة حمددة بشكل دةي  يتسم بالتنات  والنجاعة والثبات النسيب، للذل  
يتم احلديث عن جعل الفرد ماهرًا، مبعىن إعداد الفرد ألداء مهام تتسم بدةة متناهية، ومن املهارات الل  

رب عليها الفرد فيكتسبها نذكر مهارة التقليد واحملاكاة، وال  تكتسب بواتطة تقنيات احملاكاة ميكن أن يد
والتكرار، ومهارة اإلتقان والدةة، وال  تكتسب هي األخر  عن اري  التدريب املتواصلل واحملكلم. ) 

Ronald Doron,  

1998, p 35) 

اف التعليم، ومطمحًا من مطاحمه، يشمل كفاءات وبالتايل فإن املهارة تصبح هبذا املعىن هدفا من أهد
املتعلمني وةدراهتم على أداء مهام معينة، بكيفية دةيقة أو متناتقة أو ناجعة، حيث يترجم هذا األداء درجة 

مثل مهارات القراءة، واملهارات القرائية. ) عبد الكرمي غريلب  Savoir Faireالتحكم يف أهداف مهارية 
 ( 020، ص 0220(، 20)

وهي تظهر على مستو  احلركات املنظمة بشكل معقد خاصة، كما هو الشأن يف جملال الرياضلة 
البدنية مثال، حيث تتطلب املهارات جمموعة من األنشطة تتحدد أتاتًا يف ثالثة مستويات كان ةد أشلار 

ة، أملا املهلارة إليها وهي: مهارة التقليد واحملاكاة، ومهارة اإلتقان والدة Ronald Doron دورون رونالد
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الثالثة فهي مهارة االبتكار والتكيف واإلبداع، حيث ُتَنَمى بالعمل اجلماعي أو الذايت امللوجهني. ) عبلد 
 ( 70، ص 0222(، 20الكرمي غريب)

 :L’Aptitude مفهوم االتتعداد.-0
ة وةصدية. يقصد باالتتعداد جمموعة الصفات الداخلية ال  جتعل الفرد ةابال لالتتجابة بطريقة معين

(Roland  Legendre, 1998, p 36 )  
فهو ةابلية فطرية أو مكتسبة تسمح بالقيام مبهمة ما بشكل ُمرٍض يف ميدان معني، أي أن االتتعداد 

 هو تأهيل الفرد ألداء معني، بناًء على مكتسبات تابقة، منها القدرة على اإلجناز، واملهارة، واألداء.
ا لإلجناز ألنه الوجه اخلفي له، كما أن االتتعداد ال ميكنه محل صلاحبه ولذل  يعتر االتتعداد دافع

على النشاط إذا افتقد إ ى الشروط املعرفية واملهارية، وكذا الشروط السيكولوجية، ملن مثلل امليلل، 
والرغبة، اللذان يعدان أتاتيان يف إحداث وبعث االتتعداد، بذل  ميكننا التأكيد على أن االتتعداد هلو 

ة الفرد الكامنة ال  تسمح له وتدفعه ألن يتعلم بسرعة وتهولة، وعلى أن يصل إ ى مستو  عاٍل ملن ةدر
 ( 70، ص 0220املهارة يف جمال معني، إن توفر له التدريب واملران الالزمني. ) حممد الصاحل احلثرويب، 

 تتهيأ الظروف واألحداث يبقى فقط التنويه إ ى أن االتتعداد ةدرة فطرية ةد يبقى كامنا وخفيا إذا مل
 املناتبة لظهوره، وأن كل ةدرة ميتلكها اإلنسان يف األصل هي اتتعداد.

 : La Performance اإلجناز أو األداءمفهوم .-2
 يعتر األداء أو اإلجناز ركنا أتاتيا يف وجود الكفاءة، حيث ينظر إليه على أنه إجناز مهام يف شكل 

 ى مستو  عاٍل من الدةة والوضوح.، وةابلة للمالحظة، والقياس، وعلأنشطة أو تلوكيات آنية وحمددة
كما يقصد به ما يتمكن الفرد من رحقيقه آنيا من تلوك حمدد، وما يستطيع املالحلظ اخللارجي أن 

 ( 0، ص 0220(، 18يسجله بأعلى درجة من الوضوح والدةة. ) وزارة التربية الوانية)
فهومي االتتعداد، والقدرة، كما بينامها تابقًا، فإذا كان  القلدرة وهو هبذا املعىن يقترن نوعًا ما مب

تُدلُّ على ما يستطيع املالحظ اخلارجي أن يسجله بأعلى درجة من الوضوح والدةة، فإهنا بذل  تشلري إ ى 
از إمكانات الفرد املتعددة يف اإلجناز، واألداء، فلوال االتتعداد الذي يترجم إ ى ةدرات ملا كان هناك إجنل

 ميكن مالحظته وةياته.
 : La Capacité القدرةمفهوم .-0
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القدرة جمموعة من االتتعدادات ال  يوظفها الفرد يف مواجهة خمتلف الوضعيات، فهلي اتلتعداد 
مكتسب أو متطور يسمح للفرد بالنجاح يف أداء نشاط بدين، أو فكري، أو مهين. فهي كل ما جيعل الفرد 

 هاًل للقيام به، أو إظهار تلوك أو جمموعة تلوكيات تتناتب مع وضعية ما.ةادرا على فعل شيء ما، ومؤ
فهي غري مرتبطة مبضامني مادة دراتية ما، أو مبجال معني، بل ميكن أن ترز ضلمن علدة ملواد  

 دراتية خمتلفة، مثل القدرة على احلفظ أو املقارنة بني األشياء...اخل
على أهنا التمكن من أداء نشاط معني، واملتالك القلوة ( 0222) عبد الكرمي غريبكما يشري إليها 

على أداء فعل ما، جسديًا كان أو عقليًا، تواء كان هذا الفعل فطريًا أو مكتسبًا بالتعليم والتدريب. )عبد 
 ( 70، ص 0222، (20)الكرمي غريب

املتعلم، فالقدرة كما يعترها يف موةع آخر عملية دمج بني جمموعة من املهارات ال  مت تكوينها عند 
على اخليااة مثاًل، تتطلب جمموعة من املهارات، منها اتتعمال اإلبرة، تقطيع وتفصليل الثلوب، ضلبط 
املقاتات، ... فهذه املهارات الثالثة الرئيسية تتكون كل واحدة منها من جمموعة من اإلجنازات احملددة يف 

خال اخليط يف اإلبرة، إدخال اإلبرة يف الثوب،   شكل إجنازات دةيقة ومضبواة، مثل اإلمساك باإلبرة، إد
اخليااة باإلبرة، ... فاتتعمال اإلبرة وةص وتفصيل الثوب كمهارات متكاملة يف فعل اخليااة هلي ملا 

 مع بعضها البع  القدرة على اخليااة.  يشكل بفعل اندماجها
تطورة ال  تؤدي إ ى القيام بعمل فالقدرة إذن هي تل  االتتعدادات النفسية والبدنية املكتسبة أو امل

 ) عيسى العباتي، يسمح لصاحبه بتحقي  كفاءة ما. فكل متعلم له ةدرة مىت ما اتتعملها حق  هبا كفاءة. 
 ( 50، ص 0227

 وتتميز القدرة بعدة خصائص أو مميزات نوجزها فيما يلي:
 خصائص القدرة:

مبعىن أهنا ةابلة للتوظيف أو التفعيلل يف  كل ةدرة ذات اابع اتتعراضي،. القدرة االتتعراضية: -أ
، 0220خمتلف املواد الدراتية أو اجملاالت احلياتية املتباين، وبدرجات متفاوتة. ) حممد الصلاحل احلثلرويب، 

 (05ص
ففي ميدان التعليم على تبيل املثال ال احلصر، ال تكون القدرة على تسيري الوة  الدراتي كامللة 

اةي  املخصصة للمواد، بل ال تكون القدرة كاملة إذا مل نستطع أن نستفد منهلا يف إذا مل ترز يف كل املو
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، ص 0220(، 20التحكم يف احلياة اليومية، وضبط أوةات عملنا يف مجيع امليادين. )وزارة التربية الوانيلة )
2 ) 

ربيلة : كل ةدرة تنمو وتتطور اوال حياة اإلنسان، وةد تلنقص. ) وزارة الت. القدرة تطورية-ب
( أي أن القدرة لد  اإلنسان ال تنف  تنمو وتتعدل باتتمرار بكيفيات خمتلفة  0، ص 0220(، 00الوانية)

مع مرِّ الزمن، فقد ُتمارس بسرعة وبدةة وبتلقائية أكثر فأكثر، إ ى درجة اةتراهبا من املعرفلة السللوكية، 
كن من التجارب الشخصية، وكلما تعلم فكلما تقدم اإلنسان يف العمر كلما متكن من توظيف أكر ةدر مم

أشياء أخر ، مبا يسمح له من تنمية ةدراته، اعتمادا على ما يكتسبه يوميا من معلارف. )وزارة التربيلة 
 ( 2، ص 0220(، 20الوانية )
: القدرات ةابلة للتحول إ ى أشكال جديدة خمتلفة، فالكالم إذا ملا اجتملع . القدرة رحويلية-جل

اع، والقدرة على الرهنة، فإهنا كقدرات تنتج أو تتحول إ ى ةدرة جديدة ميكن أن تكون كقدرة مع االتتم
 ( 0، ص 0220(، 00ةدرة التفاوض، أو ةدرة اإلةناع، أو ةدرة احملاورة مثاًل )وزارة التربية الوانية )

ج يف بعضها : هناك مجلة من القدرات تتفاعل فيما بينها، وتندم. القدرة على االندماج فيما بينها-د
البع  متأثرة باحمليط، ومبحتويات املواد، وببعضها البع ، وبالوضعيات احلياتية أو التعليميلة املختلفلة، 
حبيث تتولد بذل  تدرجييا ةدرات جديدة تصبح إجرائية أكثر فأكثر، مثل القدرة على القراءة، والقلدرة 

ني ما هو مهم وبني ما هو أةل أمهيلة، فعللى على الكتابة، والقدرة على احلساب، والقدرة على التمييز ب
تبيل املثال فإن القدرة على التمييز بني املهم وبني ما هو أةل أمهية جندها تعتمد هي بدورها على ةلدرات 
أخر  ةاعدية أكثر، مثل القدرة على املقارنة بني األشياء، والقدرة على التحليل، والقدرة عللى حصلر 

 ( 5، ص 0220(، 20ليمًا. )وزارة التربية الوانية )األشياء، وترتيبها ترتيبا ت
: إنَّ القدرة غري ةابلة للتقومي، وإيا ما ُيَقوَُّم أو يقيم فيها هو مقلدار غري ةابلة للتقومي. القدرة -هل

توظيفها حملتويات معرفية معينة ضمن موةف ما، على أنه يتعذر يف بع  األحيان ذل  ويصلعب ضلبط 
د ربط عملية التقومي بوضعية ما، كأن نقيم رحكم املتعلم يف القلدرة عللى تلدوين التحكم فيها بدةة عن

املعلومات بدون ربط ذل  بالوضعية ال  يفعل وينفذ فيها هذه القدرة، فقد يكون هذا التلميذ ةادرًا على 
ن أن تدوين املعلومات يف وضعية ما وغري ةادر على ذل  يف وضعيات أخر  خمتلفة، وبذل  فإنه ال ميكل

ُنَقوَِّم ةدرته على التدوين مهما اختلف  الوضعيات، ألن هذه األخرية تقتضي وتتطلب توفر تقنيات خاصة 
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يتكون ويتدرب عليها كل من يريد أن يقوم مقدار ما يتم توظيفه من ةدرات يف مواةف معينة تكلون ذات 
ييس مضبواة. )وزارة التربيلة صلة مبطلب فعل التدوين، حبيث يصبح كفاءة بعينها، تقوم على أتاس مقا

 ( Xavier Rogiers, 2000, p 52( و)5، ص0220(، 20الوانية )
إن اخلصائص أو املميزات ال  مت ذكرها تنطب  على كل ةدرة من القدرات ال  جيب أن ميتلكهلا 
ف ويوظفها اإلنسان يف حياته اليومية، وميكن تصنيف أو رحديد هذه القدرات وجتميعها يف ثلالث أصلنا

 وذل  
 حبسب األبعاد الثالثة للشخصية، وهي: 

ويندرج ضمن هذا النوع أو اجملموعة كل القدرات الل  تنتملي إ ى جملال  القدرات املعرفية:. -
 التفكري واالتتيعاب، والتحليل، واملقارنة، والرهنة.

ال هلي : إن القدرات ال  ميكن جتميعها ضلمن هلذا اجمللالوجدانية –القدرات االجتماعية . -
القدرات املرتبطة بالتكيف مع املواةف املتباينة، تواء بقبوهلا أو برفضها، وبإصدار األحكام على األشخاص 
واألفعال واألشياء،... ومرتبطة كذل  باإلنصات لخخرين، وتفهمهم وتقدير وتثمني كل شيء يسلتح  

 ذل ، وَذمِّ ورحقري كل شيء يستح  هو اآلخر ذل .
: وتتل  القدرات يف هذا اجملال بكل ما هو عمل حركي ميكن حركية –حسية  القدرات السيكو. -

مالحظته والتحق  منه، من ذل  التحكم يف العمل اليدوي بالنسبة للتلميذ، كالتلوين، و وضع اخلطلوط، 
 والرتم، و مزج اخلطوط واأللوان.

 
 
 

 هبا ( حيدد خصائص املفاهيم اللصيقة بالكفاءة مقارنة   27  )جدول رةم: 
 املهارة الكفاءة

إن مفهوم الكفاءة يشمل يف مدلوله البيداغوجي -
 مفهومي القدرة واملهارة مبعنامها املركب.

مفهوم الكفاءة البيداغوجي يقترن مبفهوم اإلجناز -
البيداغوجي، الذي ال يعتلر جملرد تطبيل  آيل 

 للكفاءة، وإيا هو اتتخدام ونقل إبداعي هلا.

هي مرحلة أو جزء من القدرة، أي أن جمملوع -
 مهارات ةد تشكل ةدرة ما.

 ذات صلة مبا هو تطبيقي عملي.-
ل للمجلال وتيلة تعلم مرتبطة باتتعمال فعلا-

 املعريف، العاافي، احلركي.
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ويل، ومندمج. فهلي ملا الكفاءة ذات اابع مش-
يكتسبه وينميه املتعلم لديه فيجعله ةادرا على أداء 

 نشاط تعليمي ومهام معينة.
الكفاءة جتسيد لكل من االتلتعداد واملهلارات -

والقدرات، مبعىن أهنا هي التجسيد العملي واملنطقي 
 لكل من االتتعداد واملهارة والقدرة.

 الكفاءة تتركب وال تظهر دفعة واحدة.-
الكفاءة ةابلة للتقومي املباشر من خالل املؤشرات -

 السلوكية.
 مسار الكفاءة تكوينها خاص مبجال حمدد.-
 الكفاءة بناء أتاتها يف ذل  القدرة.-

 تنمو باتتمرار.-
 االتتعداد هو أتاس ظهور املهارة.

املهارة عبارة عن ةلدرات وصلل  إ ى درجلة -
اإلتقان، مبعىن أنه ميكن للقدرات أن تلتلف عللى 

 نفسها لتكون مهارة ما.
املهارة أكثر ختصصا من القلدرة، وذلل  ألن -

متثل أداء تسلهل  املهارة تتمحور حول الفعل، فهي
مالحظته، الرتبااها باملمارتة والتطبي ، أمَّا القدرة 

 فترتبط بامتداد املعارف واملهارات.

 القدرة االتتعداد
حاليا يعتر املشتهللني بالتربية وفنوهنا لفظا ةلدرة -

Capacité  واتتعدادAptitude  مرادفان لبعضلهما
ة، كان البع ، إالَّ أنه يف السنوات األخرية السابق

واملكون للقدرة،  Substratيعتر االتتعداد باجلوهر 
على اعتبار أنه إمكانات يعر عنها داخل الكفاءات 

 ال  تظهر كحقائ  ةابلة للمالحظة.
متثل ةابلية فطرية أو مكتسبة تسمح للقيام مبظاهر -

 تعليمية نوعية.
 رافد من روافد القدرة.-
 ويرها.تيسمح االتتعداد بتنمية القدرة وتط-
 دافع لإلجناز، بل هو الوجه اخلفي لكل إجناز.-

 هي جمموعة إجنازات.-
 تتشكل من خالل جمموعة مهارات مدجمة.-
 ترتبط كمفهوم بسعة االتتعدادات واملعارف.-

 القدرة هي رحيني لالتتعدادات.
 القدرة تنمو.-
 القدرة غري ةابلة للتقومي املباشر.-
 مسار يو القدرة عام.-
ميكن هلا أن تصري مهارة يف حال مت إتقاهنا القدرة -

 والتحكم فيها بامتياز عن اري  التعلم والتدريب.
القدرة عامة ال ترتبط مبوضوع معني، كالقلدرة -

على املالحظة، أو احلفظ، فهي توظف يف جملاالت 
 متنوعة.

 القدرة أتاس بناء الكفاءة.-
 فاءة مقارنة هباخصائص املفاهيم اللصيقة مبفهوم الك(27جدول رةم: )

 ( 22-75، ص 0222، (20) ) عبد الكرمي غريب
 

 مدخل حنو املقاربة بالكفاءات يف ميدان التربية والتعليم:. -7
لقد اختارت وزارة التربية الوانية مرجعية تعتر جديدة بالنسبة إ ى ما كان معموأًل بله يف األملس 

علم واملتعلم داخل املؤتسلات التربويلة، حيلث القريب تواء يف بناء الرامج، أو يف ضبط ممارتات امل
اختارت املقاربة بالكفاءات على غرار عدة أنظمة تربوية أخر  يف العامل، ةصد إعطاء نفس جديد، وتهليلري 
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بع  املمارتات وجتديدها داخل املؤتسات التربوية ملواكبة التطور السريع للعامل ، وخاصة فيما له عالةة 
واملعايري املرتبطة بالوظائف املعروضة يف توق العمل، وال  ما انفك  تشح من باللحاق بشروط التشهليل 

 يوم إ ى آخر، وتتعاظم شرواها.
إنَّ مقاربة بناء املناهج عرف  تطورًا له عالةة متينة بتطور البيداغوجيا بصفة عامة، وتطلور الرق 

نعرضها حبسب ترتيب العمل هبا يف التعليم والتعلم بصفة خاصة، حيث ميكن ربط كل اريقة مبقاربة حمددة 
 ميدان التربية باجلزائر.

 الطريقة اإللقائية: املقاربة باملضامني أو احملتويات... -
 الطريقة السلوكية: املقاربة باألهداف... -
 الطريقة البنائية: املقاربة بالكفاءات... -

دة ال  مت اعتمادها باجلزائر ال وةبل اخلوض يف املقاربة بالكفاءات كمؤار ومنظم للبيداغوجية اجلدي
 بد من اإلشارة بشيء من االختصار إ ى مفهوم املقاربة على اعتبار أنه مصطلح لصي  مبفهوم الكفاءة.

 :L’Approche مفهوم املقاربة
كلمة مقاربة تفيد االةتراب والدنو من احلقيقة املطلقة وليس الوصول إليها، ألن املطل  أو النهلائي 

 .Approcheد يف املكان والزمن، وهي ما يقابلها يف اللهلة الفرنسية كلمة يكون غري حمد
هذا من اجلهة اللهلوية، أّما من اجلهة االصطالحية فإن املقصود هبلا هلو وضلع خطلة عملل أو 

 ( 22، ص 0222( 17)إتتراتيجية لتحقي  هدف ما. ) وزارة التربية الوانية 
شروع عمل ةابل لإلجناز يف ضوء خطلة أو إتلتراتيجية كما تعرف املقاربة على اهنا تصور وبناء م

تأخذ يف احلسبان كل العوامل املتداخلة يف رحقي  األداء الفعَّال، واملردود املناتب، ملن ذلل  الطريقلة 
املالئمة والوتائل الضرورية، وابيعة املكان والزمن، وخصائص املتعلم والوتط، والنظريات البيداغوجية. 

 ( 00، ص 0227 ،(20)) فريد حاجي 
ويستعمل مصطلح املقاربة يف ميدان التربية والتعليم للتدليل أو لإلشارة إ ى تل  القاعلدة النظريلة 
ال  تتكون من جمموعة من املبادئ ال  يقوم عليها إعداد برنلامج دراتلي، وكلذا اختيلار وضلبط 

 ( 005، ص 0222اتتراتيجيات التعليم والتقومي. ) عزيزي عبد السالم، 
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ميكن الوةوف على العديد من املقاربات ال  يتم توظيفها يف ميدان التربية والتعليم، نلذكر منهلا و
املقاربة التكاملية للمواد، واملقاربة االتتنتاجية، واملقاربة التحليلية، واملقاربة بالكفاءات. والشكل التلايل 

 يبني كيفية بناء املقاربة
 مقاربة
 

 إتتراتيجية                      إتتراتيجية              
 إتتراتيجية
 

 اريقة                                         اريقة                  نظرية                           
 اريقة
 

 تقنية                                        تقنية
 تقنية
 

 إجراء                                       تكتي                     إجراء  
 إجراء
 

 تطبي                                        تطبي                                                     
 

 صيهلة                              صيهلة
 صيهلة
 
 وصفة

 يوضح كيفية بناء املقاربة  (22) شكل رةم:
 ( 22، ص 0222(، 20)رمضان أرزيل، حممد حسونات)(  00 ص، 0220، (20) عبد الكرمي غريب)     

 

واملقاربة وفقًا للشكل أعاله تشري إ ى اخلطة املوجهة لنشاط ما، مرتبط بتحقي  أهلداف معينلة يف 
ليات ومجلة ضوء إتتراتيجية تربوية رحكمها مجلة من العوامل واملؤثرات تتعل  باملدخالت وابيعتها، وبالعم

 تفاعالهتا، 
 وأخريًا باملخرجات وال  متثل ابيعة وصورة املنتج وهيئته.

 :بالكفاءات املقاربة مفهوم. 7-1
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إن تطور النظم االةتصادية واالجتماعية والثقافية، والتحوالت يف جمال تنظيم العملل، ويف مالملح 
التطور من ةبل املدرتة، هذه األخلرية الل  ومعايري احلرف، ُتملي علينا يف أيامنا هذه تبين وإدماج هذا 

أصبح  مدعوة أكثر من أي وة  مضى إ ى تهليري مهمتها، وغاياهتا، ومن  َّ حمتويات براجمها الدراتلية، 
والطرق البيداغوجية ال  تعتمدها كمداخل يف تعليم منتسبيها من األافال، وأمام هلذا الواةلع ينبهللي 

بليغ املعارف بقدر ما جيب أن هتتم باالتتهلالل املالئم هللا يف السلياةات للمدرتة أن ال تنشهلل بإشكالية ت
 (002 ، ص2006اجلديدة حيث تتهلري االحتياجات باتتمرار.)حممد ميالدي، 

ويف هذا السياق تعد املقاربة بالكفاءات كبيداغوجية جديدة تبنتها معظم الدول ال  جتاوزت مرحلة 
الكالتيكية يف التعليم وبني املهلامرة بتهليري وتعديل هذه الطريقة بلأخر  بني اإلبقاء على الطري   -التردد 

هي املخرج من مرحلة اللوهن  -أكثر حداثة وجماراة للتطورات احلاصلة يف مجيع امليادين احلياتية لإلنسان 
إ ى والفشل إ ى مرحلة الفهم والتكيف، فهي القادرة على محل التلميذ على املبادرة بالفعل بدل الركلون 

ورحليل الوضعيات، بنلاء الفرضليات، تقيليم فعاليلة  ،وترتيب ،التلقي ) البحث عن املعلومة، وتنظيم
 .احللول...(

إن اختيار هذه املقاربة البنائية ال  تضع التلميذ يف صميم تريورة التعليم / التعلم وجتعله شريكا يف 
ويف يلط املقاربلات التعليميلة )  ،امج الدراتيةبناء معرفته ال ختلو من تأثري مباشر يف منهجية إعداد الر

 مبا حيسنها ويفعلها أكثر فأكثر. ،و وظيفته ،الديداكتيكية(، وكذا يف أتلوب التقييم
إنه من باب إحقاق احل  التنويه إ ى أن هذه املقاربة هي امتداد لبيداغوجيا األهداف، وليس إلهلاء هلا، 

مرَّت بأهداف ُمَصاغة يف شكل تلوكيات، كما أهنا مقاربة ال تلرف  فال ميكن للكفاءة أن تتحق  إالَّ إذا 
وإيا تعمل على انتقائها وتفعيلها يف خمتلف مواةف احليلاة اليوميلة  ،املعرفة واحملتويات املعرفية املقيدة هلا

أو تلوكيات تكيفية ناجحة مع كلل موةلف أو علارض  ،وترمجتها يف شكل تلوكيات منتجة ،للمتعلم
 ( 20 ص ، 0200، (16)زارة التربية الوانية و .)جديد

وبذل  ميكن اعتبار املقاربة بالكفاءات تل  البيداغوجية ال  هتتم مبنط  التعليم املتمركلز حلول 
التلميذ وأفعاله وردود أفعاله إزاء كل وضعية مشكلة، هبدف إكسابه القدرة على التصرف املبين على جتنيد 

   ( 00 ، ص0222، (00)تتعماال ناجحا ) وزارة التربية الوانية واتتعمال جمموعة من املوارد ا
 يف مقابل منط  تعليم يرتكز على املعارف ال  ينبهلي إكساهبا للتالميذ. 
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األمر الذي ال يعين بأي حال من األحوال ويف أي مستو  من مستويات العملية التعليمية أن يتحول 
لى أمهيتها، يف مقابل االةتصلار والتركيلز عللى اكتشلاف هذا املسعى إ ى إمهال الرنامج وحمتوياته ع

ا منطلقا يف كلل العمليلات التعليميلة هواختاذ ،الوضعيات التعليمية ال   تثري اهتمام التلميذ على ندرهتا
يرنو إ ى رحقيقها كل معلم ملع  االتعلمية، كما ال جيب أن نتخذ من فهم الرنامج وحمتوياته غاية يف حد ذاهت

وبأي اريقة تعليمية كان . وهلذا وجب االعتماد على هذه املقررات أو الرامج التعليمية وعللى  تالميذه،
تساعد يف حل العديد من اإلشلكاالت ملن  ،حمتوياهتا كموارد وكأدوات لتحقي  كفاءات تلو الكفاءات

 مجيع املناحي.
يقسمها املهتمون بلالعلوم وهذا ما جتسده مراحل تطور التعليم والتعلم عر التاريخ اإلنساين حيث 

 ومناهجها وتطورها الزمين إ ى ثالث مراحل تدرجية هي:
مرحلة التعليم من أجل التعليم ) املعرفة من أجل املعرفة (: وهي املرحلة ال  كان  فيها املعلارف  -

 تشكل هدفا يف حد ذاهتا، وكان  تتوق خالها اجملتمعات إ ى تثقيف نفسها.

إشكاالت علمية ) املعرفة ال  تكسب القدرة (: وهي املرحللة الل   مرحلة التعليم من أجل حل -
وإجياد إجابات ملشلكالت  ،وتطبيقها ،كان اهلدف منها البحث عن أدوات ومناهج اكتساب املعارف

 علمية حبتة يف خمتلف اجملاالت.

رحللة مرحلة التعليم من أجل حل إشكاالت حياتية ) املعرفة من أجل اكتساب كفاءة (: وهي امل -
وهي ال  هتدف إ ى جعل املعارف العلمية وتيلة رحل مشكالت احلياة املعقلدة، اآلن، ال  حنن بصددها 

، 0220، (22)كهلاية يف حد ذاته. )رمضان أرزيل، حممد حسوناتحيث فيها يتوج التعلم كوتيلة وليس 

 (07ص

ذه املرحلة األخلرية احمللددة فاملقاربة بالكفاءات هي البيداغوجية ال  مت اعتمادها وتوظيفها يف ه
للتطور الكرونولوجي آللية التعليم وغاياته، وبذل  ميكن اعتبار املقاربة بالكفاءات بيداغوجيلة وظيفيلة، 
تعمل على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما رحمله ملن تشلاب  يف العالةلات، وتعقيلد يف الظلواهر 

من النجاح يف هذه احلياة على صورهتا ال  حددناها آنفلا،  االجتماعية، فهي اختيار منهجي ُيَمكُِّن املتعلم
وذل  بالسعي إ ى تثمني املعارف املدرتية، وجعلها صاحلة لالتتعمال يف خمتلف مواةف احليلاة اليوميلة. 

   ( 00، ص0227، (20)فريد حاجي )
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حلة تعليمية / أو يف هناية كل مر ،حيث تعتمد على بناء مجلة من الكفاءات يف هناية أي نشاط تربوي
تعلمية من خالل توظيف املناتب من الوتائل التعليمية واحملتويات واملعارف، إضافة إ ى ضلبط أتلاليب 

 التقومي 
 املالئمة.

وما تتميز به هذه املقاربة من معامل التجديد يف إتتراتيجية التدريس ال  كان  النملاذج السلابقة 
 ا يلي:تفتقرها ما ميكن اإلشارة إليه باختصار فيم

وهي القفز من منطل   ،التركيز أكثر على نشاط املتعلم هبدف رحقي  نقلة نوعية يف عملية التعليم -0
تشلجيع  - إ ى منط  اللتعلم -نقل كم من املعارف بصورة ممنهجة وحشو رأس املتعلم هبا  -التعليم 

)  -اليومية  تهحياسدها تلوكا مالحظا يف واةع جياملتعلم على اكتساب معارف مقرونة خبرات عملية 
 تشجيع االتتقاللية واملبادرة لد  املتعلم (.

أخذها يف االعتبار للفروق الفردية بني املتعلمني، و وترية كل متعلم يف النشاط التعليمي، والتفاعل  -0
 مع الوضعيات اإلشكالية املسخرة للتعلم.

اعتبار أهنا امتداد للبنائية يف إدماج املعارف والقدرات وف  تريورة بناء الكفاءات أو تنميتها على  -2
) أي بناء كفاءات  .تكوين وبناء املعرفة املتمركزة حول املتعلم وأفعاله وردودها أمام وضعيات إشكالية

 جديدة انطالةا من دمج عدة كفاءات ةدمية أو متعددة (.

كفلاءات إزالة احلواجز وتذويبها بني خملف األنشطة واملواد التعليمية ةصلد بنلاء أو تطلوير ال -0
 املستعرضة.

متثل أفضل جتسيد التتقاللية املعلم يف اختيار الوضعيات واألنشطة التعليمية ال  هتدف إ ى رحقيل   -7
 الكفاءات املرجوة يف حدود التوجيهات التربوية.

حممد الصلاحل ) تستخدم وتوظف الطرائ  والوتائل ال  تنسجم مع املعطيات التعليمية اجلديدة.  -2
 ( 20ص  ،0220احلثرويب، 

 بالتركيز على أداء املتعلم يف تريورة تعليمية  ،متيل بشكل الف  لالهتمام بالتقومي التكويين -5
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اويلة املد  وف  مقتضيات بناء كفاءة من الكفاءات على اختالف مستوياهتا ومؤشراهتا، دون أن هتمل 
وملد   ،ن ةياس املعلارفات بدال ميالتقومي اإلشهادي، مبعىن أهنا متيل إ ى ةياس األداءات والسلوك

 التمكن من اإلملام هبا.

متيل إ ى احترام مبدأ التدرج يف منهجية بناء الكفاءات، وال  تقتضي مراعاهتا من حيث اكتساهبا،  -0
يتحقل  إالَّ بلاالنطالق ملن ال ومن حيث بناء املفاهيم ومعاجلة الوضعيات اإلشكالية، األمر اللذي 

  التدرج يف الصعوبة وصلوال إ ى نلوع ملن  ،ستو  املتعلمنيومناتبة مل ،وبسيطة ،وضعيات مألوفة
 التجريد والتعميم.

 ربط احملتويات املعرفية باملمارتة، أي ربط املقررات واحملتويات الدراتية بإشكاالت حياتية يومية  -2

حلىت نضلمن  ،جعل املشكالت اليومية للمتعلم هي حمتويات تل  املقررات الدراتية ،معيشة، وملا ال
 تعمال  املتعلم كل مكتسباته املرتبطة بتل  احملتويات املعرفية يف حياته اليومية.ات

 جعل املتعلم ةادرا على مواجهة وضعيات احلياة اليومية املختلفة بنجاح.  -02

 
لكن يبقى األتاس يف مقاربة الكفاءات هو تركيزها بشكل كبري على الكفلاءة وكيفيلة توليلدها 

هتمام باحملتو  الذي جيب أن يوظف يف تبيل بعث وخل  الكفاءة، ولذل  فإن وتنميتها، وابتعادها عن اال
مقاربة الكفاءات تفرض على منتهجيها اختيار احملتويات انطالةا من الكفاءات الواجب تنميتها عند املتعلم، 

ف أو يقول بأن املقاربة بالكفاءات رحدد مكانلة املعلار  Philippe Perrenoud فيليب برينووهذا ما جعل 
رحديد ابيعة املشاكل وحلها، واختلاذ يف  احامس احمتويات الرامج يف الفعل، هذه املعارف ال  تشكل مورًد

وتسىن هلا الشروع يف االشلتهلال ملع  ،توفرت يف الوة  املناتب القرارات، وتكون عدمية القيمة إالَّ إْن
 ( 22 ، ص0220، (02)الوانية وزارة التربية املوةف. ) 
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 نشأة املقاربة بالكفاءات ) اخللفية العلمية ومررات االختيار (: . 7-2

إن البيداغوجيا التقليدية تستند على مسلمة خاائة إ ى حد كبري مؤداها أن املعرفة توجلد خلارج 
 فكلان –الدماغ والعقل، وأن مهمة البيداغوجية تتمثل يف حماولة نقل هذه املعرفة إ ى دماغ وعقل التلميذ 

وأن هذه املعرفة جيب أن ختزن وحيتفظ هبا كأمثن ما ميكن أن ميتلكله أي تلميلذ يف  –التركيز على التعليم 
وأن هذه املعرفة تتنبجس وُتسَتْدَعى من الذاكرة يف الوةل   –فكان التركيز على االتتذكار  -ذاكرته، 

فلم حيدث ذل  ةط دون  –ليها وهو وة  احلاجة إ –املناتب تليمة دون أن يلحقها أي تهليري أو تشويه 
فقدان أو تشويه جزء من هذه املعارف، إن مل ُتْفَقْد كلها، األمر الذي أثار االتتهلراب لد  املتعلم واملعللم 
على السواء، وهو أن املعلمني كانوا دائما يدركون إخفاق العملية ال  يقومون هبا، لكنهم ال زالوا يفعلون 

من الشكو  من أن املعارف ال  ةدم  للمتعلمني بإحكام، وال  بدا أنله  ذل ، فهم ال يكلون وال ميلون
مت ختزينها يف الذاكرة تتأىب عن احلضور حني ُيطلب منها ذل ، أو ُتْفَقُد حني احلاجة إليها، والسبب معروف 
يف ذل  وهو أن التعلم حدث دون احلاجة إليه، أو حدث يف زمن خاائ. وأكثر ما جيعل األملر يفشلل 

 اتتمرار ضمن البيداغوجية التقليدية األتباب ال  ميكن إمجاهلا فيما يلي:ب
 .% 02املتعلمون يف املقاربات التقليدية يتهليبون ذهنيا أثناء الدرس بنسبة:  

 يتضاءل مستو  االنتباه كلما تقدم الدرس، واال  املدة الزمنية املخصصة له. 

،   تتنلاةص  %52و ى من الدرس اإللقلائي إ ى ( األ 02تصل نسبة التحصيل يف الدةائ  العشر )  
 لتصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 ( األخرية. 02، خالل الدةائ  العشر ) % 02إ ى         
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       . )فريد % 20( أشهر ال يتبقى من املعارف املقدمة حول موضوع معني تو   20بعد مرور أربعة )  
 ( 25 ، ص0220 حاجي فريد،        

تواصلة وما يتبعها من تسارع مطلرد يف شلىت العللوم الطبيعيلة أضف إ ى ذل  الثورة العلمية امل
 واإلنسانية، و وةع ذل  يف املتعلمني.

وأمام التنامي اهلائل لرصيد املعارف واملعلومات واتتحالة جتميعها وخزهنا، خاصة وأن مصادرها ةد 
ظيفها لتل  البيداغوجيا تعددت وتباين  ومل يعد بوتع املدرتة االضطالع بوظيفتها التقليدية من خالل تو

 العتيقة املتمثلة يف نقل املعارف إ ى منتسبيها من املتعلمني. 
هلذا كان التصور الداعي إ ى تبين بيداغوجية جديدة تالءم هذا العصر مبا ينتجه من معارف ضلخمة 
ت ومتسارعة النمو، بيداغوجية ال هتتم باملعارف كمعارف بقدر ما تعىن حبسلن توظيفهلا، فلقلد ظهلر

بيداغوجية الكفاءات كحركة تصحيحية لتجاوز الثهلرات ال  رافقل  ملوج  التلدريس باملضلامني، 
واألهداف، حيث ميكن اعتبارها امتدادا هلذه األخرية، حىت أن بع  امللؤلفني يطلقلون عليهلا تسلمية 

 بيداغوجية التدريس باألهداف اجليل الثاين.
ار املدرتة املالئم ملواجهة انفجلار املعلارف، وتطلور إن بيداغوجية املقاربة بالكفاءات كان اختي

التكنولوجيات، ودينامية وياء عامل الشهلل من ناحية، وحال ملعضلة تنوع التالميذ وتباين واختالف مالحمهم 
العرفانية والوجدانية من ناحية أخر . ومن مثة فإن جوهر التعديل يف املناهج الذي راف  هذه البيداغوجية 

عن أتلوب تلقني املتعلم معارف جاهزة ترعان ما تسري حنو التقادم والنسيان، والتوجه للعمل هو التخلي 
على إكساب املتعلم تلوكيات عرفانية مستدمية، وتدريبه على إتقاهنا، إْذ بفضلها ميكنه أن يبلين معلارف 

در جديلدة للمعلارف أخر ، من خالل القدرة ال  تترك لديه وال  حتما َتُتَيسُِّر له احلصول على مصا
 (   002، ص 0222، وتتسمح له بأن ينظمها ويتخري منها ما يستجيب وخيدم حاجته إليها. ) حممد ميالدي

 
 :اخللفية التارخيية للمقاربة بالكفاءات. 7-2-1

لقد ظهرت مقاربة الكفاءات كمذهب تربوي أول ما ظهرت بالواليات املتحدة األمريكية، حيلث 
 ى من حيث ظهور مصطلح الكفاءة ضمن االتتعمال التعليمي يف اجملال العسكري،   كان  االنطالةة األو
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انتقل ليستعمل يف جمال التكوين املهين ليستقر أخريا ضلمن جملال التربيلة والتعلليم. ) وزارة التربيلة 
 ( 22 ، ص0220 ،(00)الوانية

رغبة أولياء أملور التالميلذ  لقد كان السبب يف العمل هبذا املذهب يف ميدان التربية والتعليم هو
بالواليات املتحدة األمريكية يف مرحلة الستينات يف أن يكتسب أبناءهم تعليما جيعلهم ةادرين على مسايرة 
متطلبات احلياة وخاصة املرتبط منها بالتطورات التكنولوجية واتتعماالهتا، حيث عاب هؤالء األولياء على 

الفترة ضعفها الشديد يف تعليم أبنائهم تعليما جيب أن ينعكس يف شكل  املدارس ال  يرتاده أبناءهم يف تل 
تلوكيات مقبولة اجتماعيا لد  هؤالء األبناء، األمر الذي مل حيدث إضافة إ ى تراجع مردودهم الدراتلي 
عامة، فكان أن توجه  الواليات املتحدة األمريكية ضمن خطط اإلصالح ال  مت اعتمادها لتجاوز هلذا 

ق والفشل الذي أصاب مدارتها وكشفه أولياء أمور التالميذ إ ى وضع مناهج دراتية رحث عللى اإلخفا
بناء كفاءات لد  كل تلميذ، وجتعله من خالهلا ةادرا على بناء شخصيته بنفسه، وعلى أن يكون وظيفيلا 

 ضمن جمتمعه.
دأت يف تطبيل  املوجلة   ما لبث أن انتشر هذا املذهب اجلديد يف التعليم ليعم بع  الدول ال  ب

األو ى من إصالحاهتا التربوية، وعلى رأتها دول أوروبا، وكندا، حيث أصبح التعليم يف هذه البللدان يف 
مع معايري توق العمل، هذا من جهة أو ى، ومع كل جديلد يف  -من خالل مناهجه الدراتية  -تناغم تام 

من خلالل  0255ة ثانية، حيث بدأت فرنسا تنة  احلياة االةتصادية، والتكنولوجية، واالجتماعية من جه
فري  تربوي مكون من أتاتذة التعليم الثانوي ) من خمتلف التخصصات ( يف تأتيس خلية للبحث، اختذت 

أالق  عليه تسمية: مركز الدراتات البيداغوجية للتجريب والتشلاور)   Lyonلنفسها مقرا مبدينة ليون 
 م. د. ب. ت. ش(  

  (Centre des Etudes Pédagogiques pour Expérimentation et Conseil-CEPEC)  ليقدم العديد من
الدراتات ال  متحورت حول إنتقاد اريقة التدريس باألهداف، ووضع النواة األو ى لظهور بيداغوجيلة 
اد التدريس باألهداف اجليل الثاين بفرنسا، وال  أصبح  تعرف مبقاربة الكفاءات أو القدرات، وملن رو

الذي أهتم   Bordet بورديالذي اهتم يف حبوثه بالتعليم باملشكلة، و  Bartolucci باراولوتسيهذه اخللية 
لكنها مل رحسم أمرها  ( CEPEC )الذي كان عميد فري    Pierre gillet جيلي بيريباملؤتسة ومشروعها، و 

. ) ميللود 0220لجيكا وتونس تلنة ، وكذل  فعل  ب0222فيما تعل  بتطبي  هذه البيداغوجية إالَّ تنة 
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يلا ضلمن لتبدأ مشوار تطبيقها رمس 0222( بينما كان على اجلزائر أن تنتظر تنة  70، ص 0222التوري، 
 نظامها التربوي من خالل خطة تربوية إصالحية شاملة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 اخللفية املذهبية والعلمية ملقاربة التدريس بالكفاءات:. 7-2-2
املذهيب اللذي نشلأت عنله هلذه البيداغوجيلة هلو النزعلة البنائيلة إن األتاس العلمي و

(Constructivisme  وال  ظهرت كرد فعل للمدرتة السللوكية )تلكينر Skinner (Béhaviourisme )
 –أن مبدأ ) مثلري   J.Peaget بياجي جانال  رحصر التعلم يف مبدأ )مثري يؤدي إ ى اتتجابة (، حيث ير  

 ره السلوكيون جيب إعادة النظر فيه، وذل  لسببني مها:اتتجابة ( كما يتصو
  وجود نشاط عصيب مستقل عن كل اتتثارة خارجية، فليس من الضروري وجود مؤثر ما ليحلدث

 النشاط العصيب.

 .إن املؤثر ال يكون فعاال إال إذا كان هناك اتتعداد يف اجلسم أو لد  الذات للتفاعل معه 

ك رابطة بني املؤثر واالتتجابة إال بوجود الذات، ال  تشكل صلة الوصل وبالتايل ال ميكن أن تكون هنا
 بينهما.

 النموذج السلوكي: مؤثر = اتتجابة.
 (   02 ص ،0220 حثرويب،الصاحل حممد ) النموذج البنائي: مؤثر = ذات = اتتجابة. 

، Dewey ديلويل لقد ظهرت النظرية البنائية كنظرية بارزة للتعلم يف العقد املاضي نتيجة ألعملا
، الذين ةدموا تواب  تارخيية للنظرية البنائيلة Vygotsky وفيجوتسكي، Bruner برونر، وPiaget بياجيهو
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وال  متثل يوذج لالنتقال من التربية ال  تستند على النظرية السلوكية إ ى التربية ال  تستند على النظرية 
 (077، ص 0222 ،منري موتى صادقاملعرفية. )
إن البنائيلة  :ذلل  بقوهللاعلى ، حيث تؤكد نائية احلديثة ةد ظهرت يف أواخر القرن املاضيفالب

فلون ، Arnestاحلديثة ةد ظهرت منذ أكثر من عشرين تنة على يد جمموعة من الباحثني أمثال: أرنس  
، Nelson Goodman نيلسلون جودملان، Lees Steaf ليس تلتيف، Von Glassersfel جالترتفيلد

دريج تادت األفكار البنائية، وانتشرت إ ى أن مت تعديل للنموذج البنائي يف صورته احلديثلة القلائم وبالت
، وتعتر الفلسلفة  Susan Loucks Horsley( م0222) توزان لوك هورتليعلى البنائية احلديثة بواتطة 

عليها عدة ياذج تعليميلة  البنائية من الفلسفات احلديثة ال  يشت  منها عدة ارق تدريسية متنوعة، وتقوم
، 0220 مىن عبد اهلادي تعلودي،)  متنوعة، وهتتم الفلسفة البنائية بنمط بناء املعرفة وخطوات اكتساهبا.

    ( 500 - 552 ص
 )البنائية  فيجوتسكي) البنائية املعرفية ( ونظرية  بياجيهوالنظرية البنائية مشتقة من كل من نظرية 

 ، وبذل  فالتعليم ينحصر يف رؤيتني: (0222) عبد الكرميتحر ل  االجتماعية( كما أوردت ذ
ال  تشري إ ى أن التعليم يتحدد يف ضوء ما حيصل عليه امللتعلم  Jean Piaget بياجيهرؤية  -0

 من نتائج منسوبة لدرجة الفهم العلمي. 
ي، ال  تشري إ ى أن التعلم يتحدد يف ضوء تلياق اجتملاع Vygotsky فيجوتسكيرؤية  -0

 ( 027 ص، 0222 ،يتطلب درجة من التمهن يف تعلم مادة العلوم. ) تحر عبد الكرمي
ونتيجة ملا تب  ذكره ظهر اهتمام كبري منذ هناية الثمانينات لتجريب العديد من الطرق غري التقليدية 

ل  يشت  منها بع  الطرق الديداكتيكية وا -النظرية البنائية  -يف عملي  التدريس والتعلم، انبثق  عنها 
عدة ياذج تدريسية متنوعة ومفيدة، وهلا ةيمة كبرية يف عملية التعليم والتعلم، وهذا ما مت تأكيلده ملن 
خالل القول بأن النظرية البنائية احلديثة ةد ظهرت منذ أكثر من عشرين عامًا، وتادت بالتدريج األفكلار 

 (07ص  ،0220 تحر عبد الكرميجمال التدريس.) البنائية وانتشرت، مما أد  إ ى تطبي  هذه األفكار يف
إن املنظور البنائي ينطل  من أن اتتجابة الفرد ألي مؤثر ال تكون إال من إمكانات واتلتعدادات  

الفرد، وبالتايل فالفرد حبسب افتراضات التوجه البنائي حيتل حمور العملية التربوية، فهو الذي يبين املعرفلة 
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أو حول غريها، يف حني يلعب املعللم دور  ،املكتسبات القبلية حول تل  املعرفةاعتمادا على ما لديه من 
 املسهل والوتيط بني املعرفة واملتعلم. 

عقلل لذا تعتقد اائفة كبرية من التربويني يف عاملنا املعاصر اليوم يف فكرة أن املعرفة يتم بناؤهلا يف 
تسلتند عللى هذه األخرية ال  ور النظرية البنائية، حيث متثل هذه الفكرة حم املتعلم بواتطة املتعلم ذاته،

املعرفلة تبلىن ففكرة أن هناك دافع إنساين يقود الفرد لفهم العامل بداًل من اتتقبال املعرفة بشكل تليب، 
(، )منري بنشاط املتعلمني بواتطة تكامل املعلومات واخلرات اجلديدة مع فهمهم الساب  )املعلومات السابقة

إ ى أن النظرية البنائية تنظر إ ى التعلم على أنه  (0220)  الوهريف حني يشري  (072، ص0222 صادق،موتى 
عملية بناء مستمرة، ونشطة، وغرضية، أي أهنا تقوم على اختراع املتعلم لتراكيب معرفيلة جديلدة، أو 

م لليس عمليلة تراكميلة إعادة بناء تراكيبه، أو منظومته املعرفية اعتمادًا على نظرته إ ى العامل، والتعللي
، الوهرللمعرفة، بل عملية إبداع رحدث تهليريات ثورية يف التراكيب املعرفية املوجودة لد  املتعلم، )حممود 

فالتعليم حيدث نتيجة التركيز على الدور اإلجيايب والفعال للتلميذ أثناء عملية اللتعلم ملن ( 22 ، ص0220
( وكذل  عللى دفلع 0-2، ص 0222 امليهي،ة املتنوعة. )رجب خالل ممارتته للعديد من املناشط التعليمي

فالكتاب املدرتلي مل يعلد إ ى  ،اتتخدام أي نشاط ةد يفيد يف هذا الصدد املعلم لكي ال يدخر ُوْتعًا يف
 الوحيدة بالبيئة واجملتمع ةاحملاضرة أو العمل يف الورشة أو املخر عوامل االحتكاك املباشر وأجانب الدرس 

ومشكالته وحاجاته، فهناك غريها من العوامل، وإيا يبقى ألمهية دور املعلم يف التدريس مكانتله  اخلارجي،
حمملود املهدي ) ال يف التوجيه واملمارتة العلمية.يف كونه يقوم بدور فعَّ ،ال  ال تضاهيها أية مكانة أخر 

بداع الطرق والوتائل الل  وبسط يده يف إ ،من الطرق التقليدية ( شريطة رحريره22 ص، 0222، تاللم
 يراها تكافئ مستويات وحاجات تالميذه اليومية.

إن النظرية البنائية بتفسريها ملنهج التعلم وآلية حدوثه تقدم التلميذ على أنه ميتلل  اتلتعدادات  
متكنه مبجرد دخوله املدرتة من بناء ةدرات جديدة، فهو ال يدخل أبدا إ ى املدرتة وهو فارغ وجمرد ملن 

ي اتتعدادات، فهو يتعلم من اخلرات ال  يعيشها يوميا، ويفسر هذه اخلرات من خالل إخضاعها مللا أ
بىن وال يعرفه من حمكات ومعايري كان ةد كوهنا لنفسه فيما تب ، وبذل  فإن املعرفة ضمن التوجه البنائي ُت

 ( 14، ص 2111(، 11انية ). ) وزارة التربية الونقل، تنتج عن نشاط حمدد وضمن تياق واضح ودةي ُت
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أي ال تتم إال عن اري  الشراكة بني املتعلم  ،أضف إ ى ذل  فإن بناء املعرفة تفاوضية ) اجتماعية (
 أو يف بناء وتكوين املعاين حوهلا. ،وفهمها ،تواء يف إدراك األشياء ،واملعلم

نشودة ملختللف املراحلل لذل  حدد رواد هذه البيداغوجية البنائية ابيعة الكفاءات والقدرات امل
 وحاجاته من العملية التعليمية. ،التعليمية على النحو الذي يتماشى وةدرة واتتعداد املتعلم

ففي مرحلة التعليم االبتدائي ) التعليم القاعدي ( حياول املتعلم تكوين وبناء ثقافلة اتصلالية،  
وتوظيفها يف مواةلف  ،ول على املعارفمبعىن بناء القدرة على االتصال واختبارها يف مواةف متنوعة للحص

 ،واحلسلابية ،كاملهارات اللهلويلة ،متعددة ومتباينة، إضافة إ ى بناء مهارات أتاتية مساعدة على التعلم
 واتتخدام بع  التقنيات ...  ،والعلمية

واكتشاف املعلارف  ،التعليم املتوتط يهتم املتعلم بتدريب نفسه على التفكري الناةد ةيف مرحل 
 وتنوعها، ومجعها من مصادرها، وإدراك أمهية البناء املعريف ضمن احلياة اإلنسانية. ،هابزمخ

فإن املتعلم يركز على البحث  ،أمَّا يف مرحلة التعليم الثانوي ويف ما يليها من باةي مراحل تعلمه 
مية، ميلارس ويف حياته اليو ،واالكتشاف، حيث يبدأ يف هذه املرحلة مبواجهة مشكالت حقيقية يف متدرته

 واالتتقصاء، وكشف احلقائ ، والتمييز بني  ،يف البحث  Auto-Educationخالهلا مهارات التعلم الذايت 

 ( 22 ص، 0227 (،20. ) حاجي فريد )صحيحها وخاائها
 رواد البنلللائية:

 الرواد املمارتون: -1

ة أافال معاةني ذهنيلا : ابيبة إيطالية، جنح  يف إعادة تربي( 0270 – 0050)  ماريا مونتسوريأ/ 
كان ميؤتا منهم، حيث كان يعتقد كل من جاورهم أو عرفهم بأهنم غري ةادرين على التعلم أبلدا، لكلن 
هذه الطبيبة دفع  هؤالء األافال املعاةني عن اري  توظيف كل أعضائهم احلسية يف عملية اكتساب بع  

ارجي بنوع من الفهم والراغماتية، فكان هللا أن املعارف ولو بالقدر الذي يتيح هلم التفاعل مع حميطهم اخل
 جنح  يف مسعاها إ ى حد ما. 
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كل هذه اخلرة يف التعامل مع األافال املعاةني توجه  التتثمارها يف  مونتسوريبعد أن اكتسب  
، تعليم أافال آخرين تليمني من الناحية اجلسمية والعقلية والنفسية، وبنفس النهج، فحقق  نتائجًا باهرة
حيث برهن هؤالء األافال على امتالكهم لقابلية واتتعداد كبريين جدا للتعلم وللتكيف مع كل ما هلو 

 جديد بيسر شديد.
مدرتة تقوم على التعلم ملن  J.Dewey جان ديوي: لقد أتس ( 0270 – 0072)  جان ديويب/ 

القائمة على مبلدأ  Pedagogie de projetخالل العمل، فكان ذل  إعالنا على والدة بيداغوجية املشروع 
 أن التعلم يتحق  بشكل ممتاز من خالل املمارتة والعمل.

هي متكني األفراد املتعلمني من االختيار احلر، من أجل رحقي  ذواهتلم ملن  لديويفالتربية بالنسبة 
 يديلوخالل هذه املشاريع ال  يعملون على جتسيدها، ولذل  جيب أن يشتمل الرنامج التعليمي حبسب 

 على التجارب واألنشطة احلية، ال على معارف تابقة جاهزة فقط للحفظ والتخزين. 
اريقة خاصة يف التعليم تقوم على عدة خطوات، تشكل كل واحدة منها مرحلة ملن  لديويفكان 

 املراحل األتاتية يف تثبي  اخلرة ) الكفاءة التعليمية ( لد  املتعلم، وهي:
خاصة وآنية، حيث ينطل  املدرس من جتارب احلياة اليومية للتلميلذ، اإلنطالق من وضعية جتريبية  -0

 متجنبا ةدر اإلمكان املعارف الشكلية إلثارة مشكل ما.

إثارة شكوك حول التفسريات ال  يقترحها التالميذ، وتوجيههم إ ى ارح مشكل يتطلب إجيلاد  -0
 حل له يتطلب القيام ببحث.

 أن تشكل حلوال للمشكالت املطروحة، وذل  من خالل يقوم املعلم بفحص املعطيات ال  ميكن  -2

 االتتناد إ ى جتارب املتعلمني السابقة، باالعتماد على أدوات و وتائل خيتاروهنا بأنفسهم.

صياغة الفرضيات عن اري  وضع تصور لعدة تبل ممكنة للحلل، اعتملادا عللى تصلورات  -0
 واةتراحات املتعلمني.

عبد الكلرمي . )   الة  إمجاع املتعلمني واعتمادها حلل املشكلجتريب الفرضية األكثر مالءمة وال -7
 (   070 ص، 0222(، 20غريب )

 ويشترك هؤالء املمارتون رح  لواء التربية اجلديدة يف أمرين أتاتيني:
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إن الطفل أصبح مركز العملية التربوية، الشيء الذي جعل بع  املؤرخني التربويني يتحلدثون  
 علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن   

 كية ةام هبا هؤالء الرُّواد داخل النظرية التربوية، وهي ثورة ةلب العالةلة بلني املركلز ثورة كوبرني     
 والدائرة.     

( " من الواجلب أن تكلون 0222)  Claparède Edouard كالباراد إدواردويف هذا االجتاه يقول 
ل مناهج ةد ضبط  املناهج والطرق هي ال  رحوم حول الطفل ال أن يكون هذا األخري هو الذي حيوم حو

 (Edouard Claparède 1993, p 161  )مبعزل عنه".   
إن العمل التربوي جيب أن يبىن على أتس تيكولوجية، أي على معرفة معمقة للقلوانني الل   

" أريد أن أبني لكم كيلف أن  كالبارادتنظم امليكانيزمات الذهنية للمتعلمني، حيث يف هذا الصدد يقول 
س الطفل باخلصوص يقدم لنا معارف حول التلميذ هي يف غاية من األمهيلة بالنسلبة علم النفس وعلم نف
  (   Edouard Claparède, 2003, p 143  )للممارتة التربوية". 

من أجل ذل  نر  املريب يدعو إ ى بناء مدرتة جديدة تكون أكثر مالءمة مع التالميذ يف متلايزهم 
وتعتمد هذه التربية على ثالثة أركان أتاتلية  -  l’Ecole sur mesure –واختالفاهتم الذهنية والوجدانية 

 هي:
 االعتراف بوجود اختالفات نفسية بني التالميذ. -1
 ضرورة االعتبار هبذه االختالفات عند التدخل البيداغوجي. -2
 األخذ هبذه االختالفات لوضع آليات جديدة لتنظيم العمل املدرتلي ) تنظليم الفصلل إ ى  -3
 ددة (.جمموعات حم      

 
 

 الرواد املنظرون: -ثانيا 
عامل أحياء وعامل نفس تويسري، معروف بأحباثله : Peaget Jean  (0022 – 0202 )جان بياجي أ/ 

(، ير  بأن انتقال أو نقل املعارف من شخص يعلم  Constructivisme العلمية، مؤتس ما يعرف بالبنائية )
اس علمي، فاملعرفة بناء، أي أن كل واحد منا يبين معرفته إ ى شخص آخر ال يعلم أتطورة ال تقوم على أت
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أتاتا بواتطة ما ميارته من أفعال جسدية، وذهنية، أثناء معاجلته للموضوعات، واألشياء، والوضلعيات 
 ال  تصادفه يف حياته.

هي فعل ميارس على موضوع ما، حبيث ال تكون النتيجة هلي   Peaget بياجيفكل معرفة يف تصور 
أو خمططات الفعل هذه تنتظم  2فة احلاصلة عن ممارتة الفعل على موضوع معني فحسب، وإن رواشماملعر

يف بنيات عملية متكن صاحبها من التصرف بإحكام وف  متطلبات الوضعية ال  تواجهه، وهكلذا يكلون 
التوظيلف إزاء أي دائما هنج التعلم وبناء املعرفة ال  تصبح بتراكمها وإتقاهنا كفاءات ةابلة لالتتدعاء و

 موةف اارئ مالئم هلا.
يف كتابة املوتوم بالنظريات التربوية املعاصرة يف معرض  Y.Bertrand بارترند. يوهذا ما أشار إليه 

، حيث يقول Gaston Bachlard باشالر غاتتونفيها إ ى جانب  جان بياجيحديثه عن البنائية وإتهامات 
( تنة يؤكد أنه ال وجود ملعارف نامجة عن جمرد القيلام  72سني ) وبعد خرة ما يفوق عن اخلم بياجيبأن 

مبالحظات، ودون تنظيم يساهم يف حدوثه الفرد من خالل نشاااته، بل ال يوجد ) لد  اإلنسان ( لبنيات 
معرفية مسبقة، أو فطرية، فكل ما يورث هو نشاط الذكاء، وهو النشاط الذي حيدث بنيات بفضل تنظيم 

ية يؤثر هبا الفرد على األشياء، وبالتايل تظهر وتنمو املعرفة من خالل عملية بنائية تتطللب تلوكيات متتال
 ي. برترانلد،إضافة إ ى ذل  حدوث اتتيعاب مستمر للعمليات وللبنيات اجلديدة من ةبلل امللتعلم. ) 

 ( 52 ص، 0225
أتطورة ال تقوم ةد أدرك أن نقل املعارف من شخص يعلم إ ى شخص ال يعلم  بياجيوبذل  يكون 

على أتاس علمي،  وهذا ما أرادنا أن نؤمن به، ونعلم أبناءنا انطالق منه، حيث بقي دائما يؤكلد ملن 
خالل ما توصل إليه من جتارب على أن املعرفة بناء، أي أن كل واحد منا يبين معرفتله وةدراتله أتاتلا 

وعات واألشياء والوضعيات ال  تصلادفه بواتطة ما ميارته من أفعال جسدية وذهنية أثناء معاجلته للموض
 يف حياته اليومية.

فالذات املدركة ليس  تلبية يف تعاملها وتفاعلها مع احمليط اخلارجي، فهي ختضع ما تتلقاه لعمليات 
من أن كل  Ausubel أوزبالفهم، وتأويل، وإدراك، وتعدل بياناهتا لتتالءم مع ما حييط هبا، وهذا ما يؤكده 

                                                 
هنا الفعل  بياجيوال  منها ينمو النبات ويزدهر ويكر، ويقصد هبا  مالحظة: الرشيم، هو النبتة الصهلرية ال  تقابل اجلنني عند احليوان، 2

 الصهلري القابل لالزدهار والكر.
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ل كفاءة تظهر يف شكل تلوكيات مالحظة، وبذل  فإهنا تدين يف وجودها إ ى بنيات معرفية تعلم جديد وك
 ( 220 ، ص0220 (،20الكرمي غريب )كان  ةد تشكل  من بنيات وحمتويات ومفاهيم ةبلية. ) عبد 

فالفرد املتعلم يبين املعارف من خالل متثيلها يف شكل صور وخطط ذهنية، حيث يقوم دماغ الفلرد 
يلها وتنظيمها يف شكل ُبىن عملياتية، وظيفية، جتعل املتعلم يتصرف بشكل مقبول وصلحيح إزاء أي بتسج

 وضع من األوضاع املستجدة.
يف هذا التراتب ملسارات بناء املعرفة عند الفرد وهي تتم على النحو   Peaget بياجيوهو ما يوضحه 

 التايل:
الفرد بتمثيل املعرفة املكتسبة واخلرات املرتبطة هبلا ، حيث يقوم  Assimilationمتثيل املعرفة عقليا  

متثيال عقليا داخليا، فيكون هلا صورة عقلية، مما يسمح له بإعادة تنظيمها مرة أخر  لتجسد أبعلاًدا 
 وخطًطا ولبنات جديدة يف الرصيد املعريف الذي يكونه وينميه باتتمرار.

، وهي املرحلة ال  حيدد فيها الفلرد Accommodationمالءمة املعرفة والقدرة للوضعية املستجدة  
 املالئم من املعارف ال  ميتلكها للوضعية املستجدة.

، وهي الوضعية الديناميكية ال  جتمع بني االتلتجابة ) السللوك (  Adaptationمرحلة التكييف  
يث تلتدخل والوضعية ال  أدت إ ى ظهور هذه االتتجابة، مبا خيدم خرة ومعارف هذا املتعلم، ح

 حصيلة هذا السلوك وتصنف مستقبال كمعارف وةدرات ةبلية.
 

ضلمن االجتلاه  غاتتون باشالرعلى الرغم من إدراج  :Gaston Bachlard غاتتون باشالرب/ 
نب كل من  سان إ ى جا ناء املعرفة عند اإلن شوء وب عريف يف تفسري ن ياجي جانالنفسي امل   Peaget Jean ب

ةد تفلرد بإتلهاماته  بياجيإ ى جانب  باشالروغريهم كثريون، إالَّ أن  Jacques Tardif تارديف وجاك
املتميزة يف تفصيل ورحليل كيفية بناء املعرفة عند املتعلم ضمن يوذج ينائي متفرد، ترك فيله أثلرا كبلريا 

 ومهما يف منهجية البحوث التربوية ال  أعدت الحقا.
 بستمولوجية، الذي َيْعَتِبُر اخلطأ نقطة بداية املعرفة فهو صاحب فلسفة النفي، ومفهوم القطيعة اإل

عبلد  :" ال ميكن تشكيل معرفة علمية صحيحة إالَّ على أنقاض املعرفة اخلاائلة". )باشالراجلديدة. يقول 
 ( 00ص ، 0202(، 27) غريب الكرمي
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فة تللبية فلسفة بنائية تعتمد على مبدأ النفي معتقدا أهنا ليسل  فلسل  Bachlardيطرح باشالر 
التوجه، بل بالعكس من ذل ، إهنا فلسفة تقوم على تهليري مبادئ املعرفة ذاهتا، وإ ى إعادة بنائها من جديلد 

 من خالل نشاط املتعلم.
هي عملية بناء تأخذ يف التطور باتتمرار وبدون انقطلاع، ويف ذلل   باشالرفاملعرفة العلمية عند 

يف الواةع املعيش على الرغبة يف االتتفادة من اموحاته لتعديل : " يدل تفكري الفرد غاتتون باشالريقول 
فكره والتتنفاره، فالفرد باتتطاعته إثراء وجهات نظره كلما ةال ال للتفسلريات القدميلة وعارضلها ) 
عارض املعرفة اجلاهزة ال  يقدمها املعلم (، ينبهلي أن نبحث يف الواةع عن كل ما يتعارض ملع التجربلة 

اةضة الفكر منهج كفيل بضمان االبتكار العلمي لظواهر مكتملة، ولبعث املتهلريات ال  أمهلها السابقة، فمن
   ( 00 ، ص0225 ي. برتراند،األو ى". )التفكري العلمي الساذج أثناء دراتاته 

هو اجلدل والبناء، فالفرد يبين معرفته من  باشالرولذل  ينبهلي أن نعي منذ البداية أن جوهر فلسفة 
جراء فحص نقدي ملعارفه وجتاربه الراهنة، األمر الذي يسمح له بأن يتطور من خالل إدراك الواةع خالل إ

وهم مزودون  باشالرالذي اتتشعر فيه التناة  يف املعرفة الراهنة، فكل التالميذ يأتون إ ى املدرتة حبسب 
داخل مدرتتهم هو إتلقاط مبعارف جتريبية اكتسبوها يف وة  تاب  ) مدركات ةبلية (، وكل ما يفعلونه 

املعوةات ال  كدتتها احلياة اليومية يف نفوتهم، مبا يسمح هلم من إعادة هدم وبناء معارفهم من جديلد، 
 وذل  عن اري  االختبار والتجريب.

كهلريه ممن تاهم يف تفسري كيفية بناء املعرفة لد  املتعلمني يف إذكاء فكلرة  باشالروبذل  ينخرط 
باملدركات العفوية وال  تكلون كنتيجلة جململوع   Jodlet جوديلأو كما يشري إليها  املدركات القبلية

 تفاعالت  الفرد مع حميطه، وتتجلى كتعابري تفسريية يستعملها الفرد ليصف هبا بع  تفاعالته مع حميطه.
إيا هي ، وباشالرفاملدركات القبلية ليس  نقاط انطالق وال نتائج لبناء املعرفة حبسب ما ذهب إليه 

أدوات هلذا النشاط، إْذ تعدل باتتمرار إلدماج كل معرفة جديدة يف البنيات القائمة ال  يتوفر عليها كل 
تلميذ، وهذا هو اجلوهر الذي اعتمدته بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يف عملها، وديناميتها، األمر اللذي 

بلية هي مبثابة جسور معرفية تستعمل كمطية لبناء بفكرة مفادها أن املدركات الق Ausubel أوزبالعبَّر عنه 
املعرفة بعد هدم القدمي منها وتعديله، أو إعادة بناءه بأخر  جديدة تكون أكثر تقبال ملن للدن امللتعلم، 

  ( 00 ص ،0225 ي. برتراند،والواةع اجلديد معًا. )
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نائية االجتماعية أحد رواد الب فيجوتسكي: يعد Vygotskyليف تومينوفيتش فيجوتسكي   جل/  
Constructivisme Social  ومن السباةني إ ى التأكيد على أمهية التفاعل بني الطفل وبيئته، حيث يف هلذا

السياق أملح إ ى أمهية تدخل الراشد كوتيط يف بناء تعلمات األافال، وحىت يف رحديد اجتاه يوهم، وابيعة 
تفاعل احلاصل بني األافال وأةراهنم، واآلباء واملعلمني يف تلوكياهتم، كما يؤكد على األمهية ال  حيدثها ال

ذل ، فاملعلمون وخاصة إذا ما كانوا ةادرين على احترام اإليقاع اخلاص باملتعلم، وخاصة النمائية والثقافية 
منها، وكانوا ةادرين على رصد ورحديد اللحظة ال  تكون فيها أية ةدرة من ةدرات املتعلم ةد اكتملل ، 

وا بتقدمي أنشطة جديدة متكن هذا املتعلم من تنمية ةدرة جديدة، هذه اللحظة الل  أالل  عليهلا ليقوم
، وهي اللحظة ال  يكلون فيهلا  La Zone du Développement Prochainحبيز النمو املوايل فيجوتسكي

 ما. املتعلم ةادرا حني تقدم له املساعدة ) مساعدة الراشد (، على حل مشكل حيايت أو معريف
أمَّا ما ُيْقد م عليه املعلم يف هذه اللحظة من تلوك وهو الفرد الراشد فيسمى باملساندة، حيث حيتلرم 
فيه أو من خالله هذا الراشد حاجات املتعلم ال  تأخذ يف التقلص، ويف االعتماد على إتلناد ومسلاندة 

   (20 ص، 0202(، 27)عبد الكرمي غريب) املعلم كلما تقدم يف تعلميه. 
 هذه يف نقطتني أتاتيتني مها: فيجوتسكيوميكن تلخيص وجهة نظر 

يقر بضرورة إعطاء األولوية يف التعلم لدور الراشد، أو القرين، حيث يقول أنه  فيجوتسكيإنَّ . -
يعجز التلميذ عن إاالةها مبفرده، فلإذا اختلار   يف حلظة معينة يتدخل الراشد إلاالق شرارة التعلم ال

املناتب وكان فعله مناتبا فإن التلميذ يستطيع أن يشتهلل منفردا بواتطة مكتسباته. )عبلد  الراشد الوة 
 ( 22 ، ص0202(، 27الكرمي غريب)

على املتعلم أن ينتقل إ ى حلظة البناء، وهي اللحظة ال  يبدأ فيها املتعلم يف عملية العمل عللى . -
ومتحيص املوةف الذي يكون فيه زمنيلا ومكانيلا توظيف مكتسباته القبلية، وتوجيهات الراشد يف غربلة 

 لينتج معارف خاصة به، جاءت كنتيجة للتعاون املثمر بينه وبني معلمه.

على أن املعرفة هي نشاط وموةف يف عامل احلياة يكون فيه املعلم الوتيط  فيجوتسكيولذل  يؤكد         
 ال غري.
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عادها واجتاهاهتا ) االجتاه املعلريف، النفسلي، من خالل عرض إتهامات أهم رواد البنائية بكافة أب
االجتماعي (، فإنه ميكن تلخيص أهم خصائص التعلم أو بناء املعرفة من خالل امللدخل البنلائي اللذي 

 اعتمدته مقاربة التدريس بالكفاءات مذهًبا ومرجعية هلا.
وتفاعالتله الشخصلية املتعلم يبين فهمه اخلاص للعامل الذي هو جزء منه باالعتماد على جتاربه،  

 ضللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمن 
 املواةف احلياتية املتنوعة.             

 ضمن السياق الذي تستخدم فيه، فال حيدث تعلم واكتسلاب ملعلارف  ُعُبْناملعرفة متضمنة أو َت 
 سب هذه املعارف ضمن حيثياهتا.تتك ،وكفاءات جديدة دون وضعيات حياتية حقيقية             

لتالئم املشكلة ال   ،جديد عن اري  جتميع املعرفة من مصادر متنوعةيتولد من يوم إ ى آخر فهم  
 يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتم 

 ا للهلاية.أو حماولة حلها، مبعىن تصبح املعرفة وأتلوب اتتخدامها مرًن ،دراتتها           

ال ميكلن أن  ،االعتقاد بأن هناك أكثر من اريقة وأكثر من منظور يف بناء العامل وكيانه، وبالتايل 
 نتقيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد 

 بتوجيهات تعي  تفتحنا على العامل وفهمه من منظور شخصي وحداثي.              

 ا عن تواجدها يف العامل بشكل مستقل، أي االعتقاد بأن املعاين توجد وُتنَشأ  بواتطة األفراد عوًض 
 جيب محل املتعلمني على الفعل واملمارتة ةصد التعلم.             

 ،والتوجيله ،يف مقابلل احلجلر Médiationمبدأ الوتااة  جيب أن يعتمد يف بناء املعرفة على 
 والوصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاية 

 الزائدة عن احلدود.              

 االعتقاد بأن بناء املعارف ومن مثة التعلم يكون مستداما. 
 أن يكون التعلم وموضوعاته مرتبطا حبياة املتعلمني وحاجياهتم. 

اه البنائية ةد أثبتل  نقلائص املقاربلات وبذل  تكون أراء هؤالء املنظرين أو املمارتني ضمن اجت
التقليدية يف التعليم، تل  املقاربات ال  كان فيها املعلم هو تيد املوةف، وال رأي وال ةول ةبل وال بعلد 

كان  فيها املعارف رحمل صفة الكمال، وأهنا غري ةابلة للنقاش أو االنتقاد. لقد أعادت وجهات  ةوله، كما
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ملمارتني ضمن اجتاه البنائية ونتائج جتارهبم ترتيب هرمية املعارف، فصارت األتبقية نظر هؤالء املنظرين وا
واألولوية للقدرة والكفاءة، على حساب كم املعرفة، حيث أصبح  هذه األخرية خادمة أو رافلد ملن 
روافد هذه القدرات، إضافة إ ى أهنا ةد أثبت  أن أفضل السبل إلحداث تعلم متني ومستدمي هلو ذلل  

 أنشطة املتعلم حمورا يدور حوله نشاط املعلم، وليس العكس.لتعلم الذي جيعل من ا
لذل  تقترح مقاربة الكفاءات ومن ورائها النزعة البنائية يف إاار بناء الكفاءات عند املتعلمني ثالثة 

 رحوالت أتاتية يف عملية التعلم هي:
 تعلم.املرور من تعلم يركز على املواد إ ى تعلم يركز على امل -

   املرور من تعلم يركز على املكتسبات ال  ميكن جتنيدها يف أي وة  حنو تعلم يركز على القلدرة  -
 على الفعل وإمكانيات الفعل يف تياةات متعددة.  

 ات (.ياملرور من تعلم املعارف إ ى تعلم حسن الفعل وحسن التفكري ) تعلم تلوك -

 و رحقي  إدماج التعلم الذي ميكن مالحظته يف املظاهر التالية:وباختصار، فإن الهلاية من كل ذل  ه          
: يرتبط إدماج التعلم ارتبااا وثيقا بالقدرة على الفعل ال  تتجلى يف األداء أو السلوك الذي الفعل -0

 ميكن مالحظته.

ملن  : إنَّ اجلانب اخلفي من الكفاءة هو جمموع املعارف واملهارات الضرورية ال  متكن املتعلمالفهم -0
اكتساب الكفاءة، ذل  أن هذا اجلانب أتاتي ، فهو ميثل التعلم القاعدي الذي يسمح للمتعلم فهم ملا 
يقوم به، فال ميكن الفصل بني الفعل ) كفاءة ( و الفهم ) تعلم ةاعدي ( ذل  أن التعلم القاعدي جلزء ال 

 .يتجزأ من الكفاءة، بل هو املظهر اخلفي هلا الذي ال ميكن جتاهله أبدا

: إنَّ اتتقاللية املتعلم تتجلى بصورة واضحة عندما يوضع يف مواةف جديدة ومتنوعلة، التتقالليةا 2
حيث يظهر من خالل القرارات ال  يتخذها دون تدخل الراشدين )املعلمني(، فكلما جنلح يف التكيلف 

 ،0220، يف الفلاريبعبد اللطباتتقاللية تامة كلما كان ذل  مؤشرا دااًل على حدوث التعلم وجناحه فيه.
 ( 22ص

 لوضعية املشكلة ضمن مقاربة التدريس بالكفاءات:ا مفهوم. -8
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إن التدريس وف  بيداغوجية املقاربة بالكفاءات يستند يف جناحه على العديد من املبادئ يأيت عللى  
القريلب  رأتها مشاركة املتعلم بفعالية يف بناء كفاءاته، من خالل تفاعله مع موضوع املعرفلة وحميطله

والبعيد، الضي  منه والواتع، وحىت نضمن جناح املتعلم يف هذا املوةف البنائي فإننا مطالبون ببلورة جمموعة 
وضعيات تدفع هذا املتعلم إ ى اتتخدام تعلماته ومتثالته السابقة فيها، لفهمها وحل اإلشكال الذي أثارته، 

يأيت من وضعيات ذات عالةة مبحيطله وحياتله  األمر الذي يكسبه تعلمات جديدة أتاتها النشاط فيما
 اليومية.

إنَّ االنتقال من مرحلة االكتساب مرورًا مبرحلة التكيف مع موةف مشكل وانتهلاًء بقلدرة هلذا 
 املتعلم 

على إدماج هذه املكتسبات والكفاءات يف حياته اليومية ال يكون إالَّ من خالل وضعيات إشكالية حمفلزة، 
أنس من نفسه ضمنه القدرة على ختطيه، مبا جيعل مفهوم ) الوضلعية ( أو )الوضلعية / تضعه أمام رحٍد يست

املشكلة( حيتل مرتبة ومكانة مركزية يف هندتة التكوين بصفة عامة، على اعتبلار أن علدُ َّة التكلوين أو 
ن ذل  يف تعلم املنهاج يستعمل من البداية إ ى النهاية الوضعية كإاار أو وعاء لتعبئة املكتسبات، تواٌء كا
وزارة التربيلة التحويل، أو يف تقومي القدرة عليه، أو يف رحديد أو تقومي درجة التحكم يف الكفلاءات. ) 

 ( 02، ص 0222(، 20الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية)
 ات؟املشكلة ضمن إاار التدريس وف  بيداغوجية الكفاء –فما هو مفهوم الوضعية 

، 0220تعرف الوضعية على أهنا كل الظروف ال  ينجز فيها نشاط معني  ) عبد اللطيف الفلاريب، 
( جمموعة من الظروف ال  رحيط باحلدث إحااة زمنية ومكانيلة Situation( وبالتايل فهي ) الوضعية 20ص

  ( Paul Robert, 1992, p 378 وآنية رحدد من خالهلا تياةه. )
 جمال التربية والديداكتي  بأهنا وضعية ملموتة تصف يف الوة  نفسه اإلالار وتعرف الوضعية يف

األكثر واةعية، واملهمة ال  تواجه التلميذ من أجل تشهليل املعارف املفاهيمية، واملنهجية الضرورية لبللورة 
 (   000، ص 0222الكفاية، والرهنة عليها. ) بيري ديشي، 

ز املتعلم عن حلها مبجرد االتترجاع والتطبي ، وهي تسلتوجب فهي وضعية تعلم مبنية بكيفية يعج
 صياغة فرضيات جديدة.
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على أهنا ليس  تو  التقاء لعدد من العوائل  واملشلاكل يف إالار (  0222وةد عرفها الدريج ) 
شروط وظروف معينة، فهي تطرح إشكااًل عندما جتعل الفرد أمام مهمة عليه أن ينجزها، مهمة ال يتحكم 

 مكوناهتا،  يف كل
وخطواهتا، وبالتايل فالتعلم ُيطرُح كمهمة تشكل رحديًا معرفيًا للمتعلم، حبيلث يشلكل جمموعلة 
القدرات واملعارف الضرورية ملواجهة الوضعية، وحل اإلشكال، وهو ملا يعلرف بالكفلاءة. ) حمملد 

 ( 20، ص 0222، (20)الدريج
ي جمموعة من املشاكل والعوائ  والظلروف ومن خالل ما تقدم ميكننا أن نؤكد على أن الوضعية ه

ال  تؤدي إ ى زعزعة توازن املتعلم، وجتعله يف حالة من الرغبة للتحرك حنو إعادة إرتاء توازنله النفسلي 
واملعريف الذي كان فيه ةبل تعرضه هلذه الوضعية املشكلة، وذل  من خالل توظيفه لكل مكتسباته السابقة 

 يف تبيل 
 ما أثارته الوضعية ال  أرغم على التصدي هلا من إشكال. إجياد حل يتواف  مع

كما أن الوضعية املشكلة ليس  بالضرورة وضعية تعلم، فقد ُتنضُد وتبىن من أجل رحقيل  هلدف 
تقوميي، أو من أجل تثبي  ودعم مكتسبات ومعارف وكفاءات أتاتية َيخشى املعللم أن تنفلل  ملن 

 التتعماهلا.املتعلم، خاصة يف ظل ةلة وجود الفرص 
إن املواد الدراتية مبا تقدمه من حمتويات وتقترحه من معارف ُتعُد دون إةصاء وضلعيات إشلكالية 
تعلمية، على اعتبار أهنا املنطلقات األتاتية ال  يتم اعتمادها من ةبل املعلمني يف برجمة كل أنشطة املتعلمني 

املشكلة يسري أو مييل حنو التمفصلل  -ا للوضعية على منوال الوضعية اإلشكالية، األمر الذي جيعل مفهومن
 التايل:

 الوضعية:هي كل ما يشمل الظروف ال  ينجز فيها وضمنها نشاط معني. 
املشكل: وهو موضوع حبث، ذو صعوبة كافية، حيتاج حلله بذل جهد ملا. مبعلىن أن املشلكل  

ه هذا األخري حاًل جلاهزًا يسلمح لله يكتسي صفة املوةف احمليِّر الذي يواجه املتعلم، حبيث ال ميل  إزاء
 بتجاوزه.
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ضعية  هومني أن الو هذين املف ضوء  نا يف  ستقيم مع تاس ي هذا األ لى  شكلة  -وع  Situationامل

Problème  ،هي عملية بنائية، يقوم فيها املتعلم باإلدماج بني خمتلف تعلماته، هبدف حلل مشلكل معلني
 يتضمن عدة عوائ  

 لعوائ  هي:بالنسبة له كمتعلم. وهذه ا
 أن تكون الوضعية جديدة بالنسبة للمتعلم. -

 أن تدفع فيه القدرة على إنتاج شيء معني، أو حل مشكل للرهنة على حقيقة تعلمه. -

 ) عبلد اللطيلف الفلاريب،يكرر تعلمات تابقة بكيفيلة آليلة. أن يكون إنتاجه جديدًا، حبيث ال -

 (22،ص0220
 

 :مكونات الوضعية املشكلة.  8-1
( ملن  0222)  Xavier Rogiers روجرس جزافيياملشكل  حبسب ما ذهب إليه  -لوضعية تتكون ا

،  ومن املهمة املبنية على التعليمات أو اإلرشادات Supportالسند أو احلامل، أو ما يعرف كذل  بالدعامة 
Consigne . 

اإلشارة إليهما ملن املشكل تتكون إضافة إ ى املركبني الساب   -غري أنه هناك من ير  بأن الوضعية 
 مركب ثالث أتاتي، وهو املرتقبات أو التوةعات املنتظر رحقيقها من ةبل املتعلم.

. السند أو الدعامة: وهوجمموع العناصر املادية املوضوعة رح  تصرف ومالحظة امللتعلم مثلل: -0
 الصور، 

واحمليط اللذان حييا فيهما هلذا الرتوم، النصوص، اخلرائط، واخلرات السابقة،... إضافة إ ى رحديد اجملال 
 املتعلم، حيث يستند السَّند يف وجوده إ ى ثالث عناصر هي: 

السِّياق: ويقصد به اجملال أو اإلاار الذي متارس ضمنه الكفاءة، ) تياق تربوي، اجتملاعي،  .0-0
وزارة اته. )تياتي، ... ( وهو يف الهلالب األعم يرتبط بالظروف ال  تكون ةريبة من حياة املتعلم واهتمام

 ( 20، ص 0222، (22) التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية
املرجعية: ويقصد هبا املراجع ال  تبىن عليها حيثيات الوضعية، وتل  املعلوملات الكامللة أو  .0-0

ومات ال  توضع رح  تصلرف الناةصة ال  توضع يف متناول املتعلم، كما ميكن أن تدمج املرجعية مع املعل
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املتعلم، على اعتبار أهنا جمموع املعطيات ال  تينطل  منها وهبا املتعلم يف اإلنتاج، تواء كانل  معطيلات 
 رئيسية أو ثانوية، كاملة وتامة، أو ناةصة ومشوشة.

املشكل الذي يتم إجناز املهمة من أجله،  -رحديد اهلدف من املنتوج: وهو ميثل هدف الوضعية  .0-2
 ومثال ذل  صياغة نص، مجع أعداد، ضبط مفاهيم.

. املرتقبات: وهي جمموع التوةعات املؤمل رحقيقها من ةبل املتعلم، مبعىن أن وجود التلميذ ضلمن -0
مشكلة تيمنحنا القدرة على التنبؤ بطبيعة السلوك واملنتج املؤمل أو املرتقب رحقيقه من جانبله.  -وضعية 

(Xavier Rogiers, 2000, p 126) 
. التعليمية: ويقصد هبا جمموع توصيات العمل ال  جيب أن ُيَزوََّد هبا كل ملتعلم، حلىت ُيباشلر -2

البحث عن حٍل مالئٍم للمشكل الذي يعيشه، كإجناز عرٍض ما، أو توليف دارة كهربائية، أو ترتيب أشياء 
 ما وف  منط  معني معلوم، ...

 
 املشكلة: -خصائص الوضعية . 8-2

املشكلة مبجموعة خصائص أتاتية نذكر من بينها أمهها، وهي حبسب ملا أورده  -لوضعية متتاز ا
)وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األالر  تنقسم إ ى ثالث خصائص هي: De ketele ديكاتيل

 ( 22 ، ص0222، (22)والبحث العلمي املهلربية
تسبات املتعلم من معارف، وحركلات، و وجلدان، . إدماجية: مبعىن أهنا تعبئ وجتند خمتلف مك-0

 وخمتلف تعلماته السابقة على تنوعها وتعدد وتباين مستوياهتا، ةصد توظيفها وبنجاح يف تياق وضعيات 
 جديدة أكثر تعقيدًا.

مشكلة أن  -. ذات منتج منتظر: نتوةع من املتعلم دائما من خالل حماولته التصدي ألي وضعية -0
ل لهلزها مبنتج حمدد ةد يكون معرفة جديدة، أو تللوكًا مبتكلرًا، أو كفلاءة وةلدرة خيرج منها عند ح

جديدين، حبيث يأخذ هذا املنتج اابع املنتج الواحد يف حالة الوضعية املهللقة، ويأخذ اابع املنتج املتنوع يف 
 حالة الوضعية املفتوحة.

مشكلة ليس  وضلعية  -كل وضعية  املشكلة تعلمية ال تعليمية) ديداكتيكية (: إنَّ -. الوضعية -2
تعليمية، بل هي وضعية تعلمية، تعطى فيها حرية العمل وبصورة واضحة للمتعلم دون تواه، فهي تقحمله 
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أمام رحٍد خيل  فيه القدرة على ختطي كل مشكل ضمن وضعية ما، فهي تضع املتعلم يف حالة نشاط دراتي 
دة، ) مثل إجناز مشروع، رتم، كتابة مقال، ... ( يف إاار متواصل هبدف تأدية مهمة أو جمموعة مهام متعد
 (   75، ص 0200، (02) من البناء الذايت للمعرفة. ) وزارة التربية الوانية

 
 :أنواع الوضعيات

املشكلة يستلزم منا أن نكون ةادرين على التمييز بني أنواعهلا، عللى  -إنَّ احلديث عن الوضعية 
وهنا جمموعة من األار واملؤشرات والظروف السياةية ال  رحدد مجللة ملن اعتبار أهنا تدخل كلها رح  ك

املشكالت والعوائ  والصعوبات ال  تواجه التلميذ، هذا األخري الذي ُيفترض فيه أن يكلون متسللحًا 
مبجموعة كبرية من املعارف والقدرات والكفاءات الوظيفية، ال  تتمكنه ال حمالة من حلها، والوصول إ ى 

ء إجابات وافية وصحيحة ومقنعة حول كل ما أثارته هذه اإلشكاالت ال  تضمنتها هلذه الوضلعيات بنا
على تنوعها، وللرهنة على صدق هذه الكفاءات والقدرات ال  كان هذا التلميذ ةد اكتسبها يف وةل  

 تاب  عر جمموعة من التعلمات ال  فرضتها مثل هذه الوضعيات املشكلة.
  يظهر للعيان مد  أمهية التعرف على أنواع هذه الوضعيات الرتباط ذل  بلأنواع ومن هذا املنطل

الكفاءات والتعلمات ال  نبهلي مساعدة التلميذ على بنائها، والتمكن منها، فمىت ما رحكمنلا كمعلملني 
كلملا  وباةتدار يف ضبط الوضعيات املشكلة التعليمية ومتكنا من تنويعها حبسب ما متليه حاجات املتعلمني

كان ذل  أفيد وأغىن من حيث كم ومستو  الكفاءات ال  تيتمكن املتعلم من رحصليلها واكتسلاهبا. 
 وعليه ميكن اإلشارة إ ى بع  هذه األنواع وال  نذكر منها:

وضعيات التقليد واحملاكاة: وهي تل  الوضعيات ال  ترتكز على مهمات التقليد وإعادة إنتلاج  
تسبة، عن اري  التطبي ، واملماثلة، واحلفظ، واإلعادة، وبالتايل ميكن نعتها بأهنلا املعارف واملهارات املك

 وضعيات اجترار.
وضعيات التحويل: إن املتعلم ضمن الوضعيات التحويلية يعمد إ ى جتلاوز صلعوبات الوضلعية  

ة للوضلعية اجلديدة عن اري  رحويل اتتفادته من الوضعيات السابقة، وتوظيفها يف بناء احللول املناتب
اجلديدة غري املتوةعة مبا رحتويه من مشاكل جديدة أكثر تعقيدًا، لكنها تبقى ةريبة من تابقتها من حيلث 

 السياق الذي ُتثار فيه.
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وضعيات التجديد: متيل وضعيات التجديد إ ى مواجهة املتعلم بصعوبات وعراةيل مل يسب  أن جابه  
عل تصرفه فيها منصبًا ومركزًا على إبداع حلول جديدة ناجحة مثيال هلا يف تاب  حياته التعليمية، مبا جي

 تكفل له جتاوز صعوبات املشكل الذي أملته الوضعية املقترحة.
إضافة إ ى هذا التصنيف للوضعيات هناك تصنيف آخر يعتمد فيه أصحابه على الناحية التقوميية املعيارية 

 يف الوضعيات املشكلة، وهي: 
عية ال  يقترحها املعلم كمدخل حنو الدرس ) ةبل الشروع فيه (، أو تل  وضعية أولية:وهي الوض 

ال  ُيسهِّل  من خالهلا الدرس، على اعتبار أهنا شكل من أشكال املراجعة، واألتئلة ال  تكون الهلايلة 
 منها إثارة ةدرة التلميذ الذاتية واملهارية حول املوضوع املشار إليه.

ال  يتمكن ضمنها املتعلم من توظيف ةدراته ومهاراته وكفاءاته  وضعية وتيطية: وهي الوضعيات 
 تعيًا منه لف  اإلشكال الذي أثارته هذه الوضعية، وجتاوزها حنو غريها.

وضعية هنائية: وهي تل  الوضعية ال  رحتل املكانة املتأخرة يف الدرس، حيث يواجهها املتعلم عنلد  
 على كفاءته، ومد  حدوث التعلم لديه. هناية كل حصة تدريسية، فتكون أتاس احلكم
املشكلة مل يعتمد أصحابه يف وضعه ال على السلياةات  -كما أن هناك تقسيم ثالث ألنواع الوضعيات 

ال  ُتبىن ضمنها الوضعيات، وال على املراحل ال  يقطعها املتعلم متنقاًل بني هذه الوضلعيات، وإيلا 
 ذاهتا، وما تبهلي رحقيقه من أهداف لد  املتعلم.  ركزوا يف ذل  على ابيعة الوضعية يف حدِّ

املشكلة ميكن تقسيمها  -ير  من هذا املنطل  أن الوضعيات  Xavier Rogiers فجزافيي روجريس
 إ ى نوعني رئيسيني مها:

املشكل الديداكتيكية: وهي الوضعية التعليمية/التعلمية ) وضعية تعلم ( الل  يتصلورها  -الوضعية  
طط هلا كي يدفع باملتعلمني من التالميذ إ ى التعلم يف وضعيات اندماجية متواصلة، حيث يفكلر املدرس وخي

املدرس ويضع العديد من النشااات ال  متكن التالميذ من االشتهلال بالبحث علن حلل للمشلاكل أو 
د ، تكلون اإلشكاالت ال  أثارهتا هذه الوضعية، وذل  عن اري  ةيامهم بعدة أعمال متكاملة يف آن واح

 ( 2، ص 0220حمصلتها اكتساب هؤالء التالميذ املزيد من الكفاءات اجلديدة. ) عبد اللطيف الفاريب، 
فهي إذن وباختصار شديد وضعية تعلم تصاغ أو تقترح على املتعلمني يف ااار اتتكشاف وتعلم معارف 

وزارة التربية االتتكشافية. )ت ومهارات جديدة، وهلذا عادة ما ُينعُ  هذا النوع من الوضعيات بالوضعيا
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( وبالتايل فإن موةعهلا  05، ص 0222(، 20الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية)
 يف تريورة التعلم يكون يف البداية.

املشكل املستهدفة ) اإلدماجية (: وترتبط الوضعية املستهدفة أو اإلدماجية مبلا ينجلزه  -الوضعية  
علم يف أنشطة التقومي، حىت يرهن على أنه ةد اكتسب الكفاءة املستهدفة، مما جيعلها رحتل موةعًا متأخرًا املت

ضمن مراحل التعلم، الرتبااها مبهمة الكشف عن مد  متكن املتعلم من إتتدماج جمموعة من التعلمات يف 
ال ميكن حل إشكاالهتا إالَّ إذا جنلح  معاجلته ملشكل معني. األمر الذي يكسبها اابع الوضعية املركبة، ال 

املتعلم ضمنها يف التنسي  بني جمموع تعلماته السابقة، وف  ما تقتضيه هلذه الوضلعية، وجنلح يف تعبئلة 
وتوظيف مكتسباته التعلمية اجلزئية بطريقة مدجمة، على اعتبار أن الوضعية املدجمة أو اإلدماجية من زاويلة 

 ية مركبة.مقاربة التدريس بالكفاءات وضع
فهي تصاغ يف املقام األول لتمكن املتعلم من تعلم إدماج مكتسباته، والتحق  من ةدرته على ذلل  
يف إاار القسم، واحلياة اليومية، هذا من جهة، ومن جهة أخر ، فإهنا تتسمح للمدرس من تقومي ةلدرة 

  أرتلتها التعلملات اجمللزأة املضامني واملهارات والقدرات الاملتعلم على اإلدماج، ومستو  رحكمه يف 
، ص 0222(، 20وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربيلة )السابقة. ) 

05 ) 
 
 
 
 
 املشكلة ضمن مقاربة التدريس بالكفاءات: –للوضعية  املكانة التربوية. 8-3

أمهية النشاط البنائي يف إحداث التعلم لد   لقد أشارات العديد من الدراتات النفسية والتربوية إ ى
التالميذ، ويف جناح ذل  بشكل بارز. فمن وجهة النظر البنائية فإن املتعلم حىت حيسن ويستقيم تعلمه جيب 

رحفزه للقيام بالعديلد ملن العمليلات  -اتتكشافية أو إدماجية  -مشكلة  -توجيهه حنو وضعية تعلمية 
حياول تفسره، ومن ةبله فهمه،   يطرح حوله فرضليات تلؤدي بله إ ى الذهنية، كأن يتصور املشكل و

تصميم مسال  متعددة حلله، فيختار منها مسلكًا واحدًا وينفذه،   حيلل النتائج يف ضوء الفرضيات الل  
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وضعها،   بعد ذل  ينتقل إ ى التفكري يف االمتدادات املمكنة هلذا املشكل يف حالة من االتلتقاللية علن 
املشكلة ضمن مقاربة التلدريس بالكفلاءات  -ات وتدخالت معلمه، األمر الذي يكسب الوضعية تأثري

مكانة وأمهية بالهلة، من حيث أهنا هي املنطل  األول يف بناء الكفاءات وإدماجها، وحلىت تقوميهلا للد  
ت حياتيلة املتعلمني، ويف إعادة توظيفها تواء ضمن الوضعيات ال  يقترحها املعلمون أو ضمن وضلعيا

 (  007، ص0225(، 20حقيقية.) روجريس جزافيي)
املشكلة بكل أنواعها ضمن املسلاةات أو السلياةات  -إن املقاربة بالكفاءات بتوظيفها الوضعية 

التعلمية للتلميذ تكون ةد أتاح  أمامه فرصة تعبئة واتتثمار مكتسباته ضمن جماالت خمتلفة ومتنوعلة يف 
آخر تضع أمامه رحديات جديدة ومتجددة،   رحفزه على ختطيها وعلى النجاح  حياته، ما دام  من يوم إ ى

 يف ف  ألهلازها.
املشكلة تتيح للمتعلم االخنراط يف عمليات التعلم الذايت، وتتيح له فرصة االتلتفادة  -إن الوضعية 

... ( كما تفلتح  من مكتسباته وتدعيمها، وذل  بنقلها بني تياةات خمتلفة ) دراتية، اجتماعية، اتصالية،
أمامه آفاق تطبي  هذه املكتسبات يف حياته اليومية، كما أهنا متكن املتعلم من الربط بني مكتسباته النظريلة 
واألخر  التطبيقية، وبني مسامهات خمتلف املواد الدراتية يف ذل ، إضافة إ ى ةدرهتا على رحديد حاجاتله 

ه من ةدرات وكفاءات على أمهيتهلا وةيمتهلا العمليلة من التعلم، من خالل إدراك الفرق بني ما اكتسب
والعلمية بالنسبة ملا هو فيه من وضع، وبني ما يتطلبه حل إشكال جديد أثارته وضعية مشكلة ما يف مرحلة 

 من مراحل تعلمه من معارف وكفاءات جيب أن يكتسبها ويوظفها بنجاح يف حل اإلشكاالت اجلديدة.
القدرة على اإلبداع والقدرة على توظيف واتتثمار ةلدرات التفكلري وضمن هذا املقام ترز أمهية 

مشكلة متباينة، على اعتبارها ذروة ما يصبو إليه كل متعلم. فمن خالل حسلن  –اإلبتكاري يف وضعيات 
املشكلة من ارف املعلم خدمة أو رحقيقًا هلدف تربوي ما، فإن ذل  ترعان ما  –بناء وتوظيف الوضعيات 

املشلكلة  -املتعلم، ويف يو اتتجاباته جملموعة املثريات والعراةيل ال  رحددها الوضلعية  يظهر يف تلوك
احملكمة البناء، فيظهر تبعًا لذل  املتعلم القادر على افتراض العديد من احللول املتجددة، ال  َتلُنمُّ علن 

م مع ابيعة ومتطلبات أصالة وةدرة على التصرف من خالل حسن توظيف ورحويل كفاءاته السابقة لتنسج
املوةف املستجد، ألنه ال ميكن وال بأي اريقة تربوية ما، أن جنعل املتعلمني يسعون بقوة حنو التعلم احلقيقي 

 النابع من رغبة يف الفهم، 
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 املشكلة ومتطلباهتا. -ويف إدراك كامل ملا هو مطلوب منهم فعله دون الوضعية 
ايت، ما دام  تضعهم يف ةلب مسار اللتعلم، دون وصلاية فهي فقط ما يسمح للتالميذ بالتعلم الذ

وتدخل مباشرين من جانب املعلم، كما أهنا تسعى إ ى جتنيد كل مكتسبات التالميذ املعرفية ضمنها، األملر 
املشكلة ال  يتمكن املعلم من  -الذي جيعلهم فاعلني أكثر ضمن مسارهم التعليمي، إضافة إ ى أن الوضعية 

د تنمي لد  املتعلمني القدرة على التحليل، وتدرهبم على عملية اختاذ القلرار الصلائب، بنائها بشكل جي
وإصدار األحكام املنسجمة مع حيثيات املوةف التعليمي، كما أهنا متثل أحسن وتيلة إلدماج املكتسلبات 

 السابقة للمتعلمني.
ن تتوفر فيها الشلروط املشكلة يف إحداث نشاط فكري لد  املتعلم جيب أ –وحىت تنجح الوضعية 

 التالية:
. أن ُيْعط ْى نص الوضعية معىن يف إاار حقل معارف املتعلم ) أي أن يتعرف املتعلم بسرعة على جملال -1

املشكل ويعطيه معىن، ما دام اإلنسان يف حبثه عن املعرفة حياول أن يعطي كل شيء معلىن، وبلذل  
مشكلة دالة، ألنه إذا  -يتحق  إالَّ ضمن وضعية وجب أن يكون للتعلمات معىن، األمر الذي ال جنده

كان  هذه األخرية غري دالة بالنسبة لشخص ما، مرَّ هبا وكأهنا غري موجودة فهي ال تعنيه، األمر الذي 
ال يعين أهنا ليس  ذات داللة وأمهية بالنسبة إ ى شخص آخر، هلذا حنتاج إ ى أن نراعي الفوارق بلني 

 ضعيات. املتعلمني عند اختيار الو
املشكلة املتعلم على توةع احلل أو اإلجابة عنله،  -. يساعد احملتو  أو النص الذي تتضمنه الوضعية -2

 فينمو لد  املتعلم تصورًا متكاماًل عمَّا يبحث عنه أثناء معاجلته اإلشكال الذي افترضته الوضعية.
من املفاهيم متكن املتعلم من مواجهلة . جيب أن تتصف الوضعية بالثراء، مبعىن أن تتضمن عددًا كافيًا -3

 الصعوبات والعوائ .
 املشكلة كافية. -. أن تكون درجة انفتاح الوضعية -4
 املشكلة بلهلة املتعلم حىت تضمن حسن ودةة جتاوب املتعلم معها. -إمكانية صياغة الوضعية  .-5

ي ضمن نطاق بيداغوجية املشكلة تيؤد -إن احترام هذه املمارتات البيداغوجية يف بناء الوضعية 
 التدريس بالكفاءات إ ى رحقي  الهلايات التالية لد  كل املتعلمني على السواء، ومنها:
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تكوين شخصية املتعلم تواء من حيث إياء ةدرته على العمل، أو من حيث تدريبه على مواجهة  .-أ
 الصعوبات بشىت أنواعها ومستوياهتا.

مة له يف كامل مشواره الدراتي، واحليايت، كتنمية ةدرتله إكساب املتعلم تلوكيات عملية مه .-ب
على املالحظة، والتعبري، وارح الفرضيات، والقدرة على التحق  من صحتها، واالتتنتاج، واالتلتدالل، 

 ... وغريها.
إياء مقومات احلس االجتماعي كالقدرة على التعبري واإلنصات آلراء الهلري، ومناةشة هلذه  .-جلل
 كنه من تعليل أفكاره واإلةناع هبا.اآلراء كما مت
 

 :الكفاءاتجية املشروع ضمن مقاربة التدريس ببيداغو. -9
إن عملية الوةوف عند حدود احلديث عن الكفاءات يعتر من األعمال الناةصة واملبتورة، إْن عللى 

سؤال التايل: ماذا املستو  املعريف، أو املستو  البيداغوجي، إذا ما اةتصر األمر عند حدود اجلواب عن ال
نتعلم؟ لذل  كان لزامًا من جتاوزه إ ى مستويات اجلواب عن السؤال احملدد لسريورة التعلم، واملتمثل يف: 

 كيف نتعلم؟
 وكما ةد تبق  لنا اإلشارة إ ى أمهية عملية توظيف الوضعية املشكلة يف إجناح عملية التعليم والتعلم 

صور وبناء هذه الوضعيات ليجعلها أكثلر ارتباالًا حباجيلات على السواء، يف ظل وجود معلم حيسن ت
املتعلمني املتهلرية بإتتمرار، تهلري مستويات تعلمهم وتهلري أعمارهم، فإن لبيداغوجية املشروع ضمن مقاربلة 
التدريس بالكفاءات حظها من هذه األمهية، ملا ال ؟ وهي تنشد تكوين شخصية املتعلم وتعويده االعتملاد 

، 0200(، 02دراتة وعالج مشكالته املتوةعة، والتفكري يف حلها. ) وزارة التربية الوانيلة ) على نفسه يف
 ( 00ص 

 
 مفهوم بيداغوجية املشروع:. 9-1

هو ما يؤمل رحقيقه يف املستقبل، أو هو جمموع العمليات ال  تقود إ ى رحقيل    Le Projetاملشروع 
ين يفترض القدرة على اتتحضار الهلائب ) ما ليس حاضرًا األهداف املأمول بلوغها، فهو بذل  تلوك إنسا

اآلن ( وختيل الزمن القادم ) املستقبل ( ذهنيا، ضمن تلسلة من األعمال واألحداث املنتظملة املمكنلة 
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التحقي . ولذل  حنتاج حىت يستقيم معنا هذا املعىن حول مفهوم املشروع إ ى رحديد مظهران يلدخالن يف 
 صلب تكوينه، ومها:

لنية: وهي تصور اجلانب املثايل ملا نصبو إ ى رحقيقه، أي األمل املرتقب من خلالل جتسليد هلذا ا 
 املشروع واةعا ملموتا. 

الرجمة: وهي جمموع العمليات ال  خيطط هلا يف الزمن واملكان، وال  ال ميكن رحقي  املشلروع إالَّ  
 ( 70، ص 0225من خالل االلتزام هبا. ) حممد الطاهر وعلي، 

فاملشروع يبدأ بفكرة نبنيها حول ما توف نقوم به، حيث تتخذ صورة أكثر وضوحًا وجالًء ملن 
خالل ارتبااها مبشكلة أو موضوع يثري اهتمامنا، مما يدفعنا إ ى التخطيط له، فيحملل ذلل  الفلرد إ ى 

ل  يف املستقبل االةتراب من درجة التنبؤ مبا تتكون عليه تريورة العمل ضمن هذا املشروع وعن نتائج ذ
حول املشروع من أنه  ( 00 ، ص0222) عبد اجمليد لبي ،   Boutinet بوتيينةول املنظور، وهذا ما يفسر 

 هو املرور من الرغبة إ ى النية، ومن النية إ ى الفعل.
يف حني يشري مفهوم بيداغوجية املشروع إ ى التعلم بالتصرف واملمارتة. ) حممد الطلاهر وعللي، 

 (   05، ص 0225
فبيداغوجية املشروع ال  تدفع املتعلم حنو التصرف والتحرك وبذل النشاط العقلي واجلسدي ةصد 
التعلم، رحرك فيه الرغبة حنو اتتثمار مجلة الكفاءات ال  كان ةد اكتسبها تابقًا ضمن وضعية مشكلة، أو 

اكتساب كفلاءات جديلدة العديد من الوضعيات املستجدة البسيطة أو املركبة، كما تتسمح للمتعلم ب
بطريقة نشطة، األمر الذي ُيظهر أو ُيرغم املتعلم على أن يكون ارفًا فعَّااًل ضمن بيداغوجية املشروع منذ 

 أن ُتطرح فكرة املشروع وإ ى غاية إجنازه.
فاملشاريع على هذا املنوال وضمن هذا التوجه تكون مرتبطة بوحلدات متباعلدة ضلمن املقلرر 

 م عادة على النحو التايل:الدراتي، حبيث تت
 . إمَّا أن يقترح املعلم على املتعلمني مواضيع املشاريع املزمع إجنازها.-
 . أو خيتار املتعلمون مشاريعهم بشكل حر ومباشر.-

 .ويف كلتا احلالتني تكون املشاريع رح  إشراف وإدارة وتوجيه املعلم
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ه إ ى املشروع على أنله ميثلل موةلف من خالل إشارت  J. Dewey جون ديوياألمر الذي يؤكده 
 تعليمي وخطة عمل تسمح باكتساب املعارف من مصادرها، بواتطة النشاط الذايت.

إنَّ بيداغوجية املشروع إذا ما وجدت اريقها حنو التطبي  يف ميدان التعليم والتربية بشكل كاملل 
يقترح حمتويات مفتتلة ومنظملة ومستمر على مدارس السنة، فإهنا حتما تتتعارض مع يط التعليم الذي 

بشكل تسلسلي على التالميذ، حبيث ال يدركون فائدهتا اآلنية مهما حاولوا جاهدين إ ى ذل ، بل إهنا تنص 
على أن تكون هذه احملتويات موصولة إ ى بعضها البع ، يف صيهلة وضعيات تعليمية، تدور حول مشلكلة 

عرون مبيل حقيقي لبحثها، وحلها حسب ةلدرات كلل معينة، وواضحة، يتعني حلها، فتجعل التالميذ يش
واحد منهم، كل ذل  رح  نظر وتوجيه وإشراف معلم، منطلقني يف ذل  من ممارتلة تتجلاوز احللدود 
الفاصلة بني املواد الدراتية، كما أتلفنا اإلشارة إليه أعاله، حبيث تتداخل هذه امللواد لتتمحلور حلول 

ل ةيمة ملعارف وكم املعلومات أمامها، لتصبح وتيلة ال غاية يف ذاهتا. جمموعة من األنشطة اهلادفة، فتتضاء
 ( 077، ص 0222(، 20) عبد الكرمي غريب)

 
 حملة تارخيية عن بيداغوجية املشروع:. 9-2

لقد اعترت منذ عدة ةرون فكرة التعليم املنظم حول املشاريع ال  تستلزم اتصاالت خارج املدرتة 
رًا من عناصر البيداغوجية، حيث جعل  التعلم باملشاريع يف لقرن التاتع عشلر وتعاون كل التالميذ عنص
 أحد مكوناهتا األتاتية.

و ، J. Dewey  (1859 - 1952) جون ديلويإن من رواد بيداغوجية املشروع ميكننا ذكر كل من 
أوروبا األوكراين ( بالواليات املتحدة اإلمريكية، ويف 0050 – 0227) William Kilpatrik وليام كلباتري 

 Celestin Freney  تيلستان فريين، والفرنسي Antoine Makarenko  (0000 - 0222)  مكارنكو أنطوان

 (   07، ص 0225)حممد الطاهر وعلي، (. 0222 - 0022)
إن غالبية منظري التربية يرجعون الفضل يف ظهور بيداغوجية املشروع ضمن نشااات املؤتسلات 

، وال  جاءت خمالفة للبيداغوجية التقليديلة يف  Jean Dewey ديوي جونال ال  أجنزها التربوية إ ى األعم
 ذل  الوة ، حيث متيزت عنها بالعوامل التالية:

 . املتعلم هو األتاس يف عملية تعلمه، وحمورها.-
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 . جيب أن تكون كل التعلمات حقيقة يف حياة املتعلم.-
 خالل العمل ) فال عمل دون علم، وال علم دون عمل (. . ال حيصل وال يتحق  التعلم إالَّ من-

وال  مفادها أن املدرتة  هي احلياة، وليس  مكانًا نعد  وييدإن هذه العناصر الثالثة تؤشر لفكرة  
 فيه املتعلمني للحياة.
حيث أكد على ضرورة تكوين الفرد عقليلًا َبلَدَل حشلو ذهنله  لستانيفريين توكذل  فعل 

مداده بالقدرات ال  تسمح له باملشاركة يف نشاط بناء وهادف يف إالار مجاعلة خيلدمها باملعلومات، وإ
وختدمه، حيث دعا إ ى أن يكون حبوزة التالميذ خمتلف الكتب وأدوات الطباعة والسلحب ، واألجهلزة 
يف اإللكترونية املختلفة، ومن مثة يشكلون مع معلميهم أفواج عمل داخل أةسامهم، حيث جيتهد كل واحد 
 البحث عن املعلومات، وتبادل اآلراء ورحليلها من أجل إنتاج نصوص تنشر يف جريدة داخل مدرتتهم.

من التأكيد على أن اريقة املشروع تسمح للمتعلم بأن  لسيلستان فريينفمن خالل كل ذل  أمكن 
ته، وأتاليب عمله، ُينمي ةدراته على البحث والتجريب، والتعاون، والتحكم يف معارفه، ومهاراته، واجتاها

من جهة، ومن جهة أخر  متكنه من اكتساب القدرة على انتقاء املعلومات واتتعماهلا بكفلاءة. )حمملد 
 ( 05، ص 0225الطاهر وعلي، 

 
 تريورة عمل املشروع:. 9-3

تتحدد عادة خطوات إجناز املشروع يف أربع خطوات، نوجزها متبعني يف ذلل  توجيهلات وزارة 
 التربية 
ة، ال  تطابق  وجهة نظرها حول خطوات وضع وتنفيذ املشروع التربوي مع تل  ال  أشار إليها الواني

عبد الكرمي غريب يف كتابه إتتراتيجيات الكفايات وأتاليب تقومي جودة تكوينها، حيث جلاءت هلذه 
 اخلطوات على النحو التايل:

ع من أهم خطوات أو مراحلل إجنلازه، : تعد عملية اختيار املشرواختيار املشروع ورحديد أهدافه .-0
وذل  ألن االختيار اجليد تيساعد يف جناح املشروع، ويتم ذل  بإشراك املتعلمني والتفاوض معهم حلىت 

 يأيت املشروع:
 . متوافقًا مع ميول كل واحد منهم.-
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 . خصبًا، يثري أنشطة متعددة، وميس جماالت عمل متنوعة.-
 . ةاباًل للتنفيذ.-
(، 20وثي  باملوضوعات املقررة، ومع بقية املواد التعليمية األخر . ) عبد الكرمي غريب ) . ذا ارتباط-
 (   077، ص 0222
: لكل مشروع خطة عمل مفصلة يضعها أصحابه، تبني تلري العملل نفيذهاملشروع وتوضع خطة  .-0

ن عدم اإلخفلاق يف فيه، واإلجراءات الالزمة إلجنازه، يف ضوء االحتماالت املمكنة، وذل  من أجل ضما
تنفيذه، حيث تشمل عملية التخطيط رحديد األهداف ال  ينبهلي بلوغها من خالل املشلروع، إضلافة إ ى 
تقسيمه وجتزءته إ ى مراحل واضحة، وخطوات حمددة، يكلف كل أفراد بعينهم بتنفيذ خطوة ما فيه، ملع 

 بيان بكل وتائل اإلجناز وآجال التنفيذ.
تم يف هذه املرحلة ترمجة اجلانب النظري املتمثل يف بنود خطة املشروع إ ى واةلع : وياملشروع تنفيذ .-2

 عملي حمسوس، وذل  رح  إشراف املعلم وتوجيهه، حيث يقوم املتعلم يف هذه املرحلة مبا يلي:
 . تنفيذ بنود خطة العمل.-
 . تنمية روح اجلماعة والتعاون بني املتعلمني.-
 لعمل املطلوب منه، وعدم االتكال على الهلري يف أداء عمله..التحق  من ةيام كل منهم با-
. التأكيد على ضرورة االلتزام ببنود خطة املشروع، وعدم اخلروج عنها إالًّ رح  إكراه أمٍر الارئ، -

حيث ال يتم إعادة النظر يف بنود خطة املشروع إالَّ بعد مناةشة ذل  مع املعلم، ةصد اةتراح التعلديالت 
 ( 70، ص 0222(، 02ارة التربية الوانية)اجلديدة. )وز

: تعد هذه اخلطوة آخر مراحل تريورة املشروع، وفيها يناةش املعلم متعلميه فيملا املشروع تقييم .-0
أجنزوه، االبا منهم تقدمي إجنازاهتم وآرائهم حول ذل ، كما يطلب منهم تقييم ما حققوه ملن أهلداف، 

نظيم، والتنفيذ، كما يتعرفون من خالل هذه اخلطوة على مواان ومد  جناحهم يف عمليات التخطيط، والت
( 072، ص 0222(، 20الضعف وأماكن اخلطأ يف خطوة جريئة حنو رحاشيها مستقباًل. ) عبد الكرمي غريب)

حيث يقوم املعلم بتقدمي تهلذية راجعة للمتعلمني على اعتبار أن هذه هي أهم فوائد تقومي املشروع، فملن 
ن املتعلم من رحديد مد  تقدمه وإتقانه لعمله، وال األخطاء ال  وةع فيها، واريقة معاجلتها. دوهنا لن يتمك

   ( 70، ص 0222(، 02)وزارة التربية الوانية)
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كما ةد يساعد تقييم املشروع يف رصد املهارات املكتسبة من ةبل املنفذين للمشروع، ويسلاعد يف     
 رصد 

وتنفيذه تواء من حيث القصور أو القوة، هذا من جهة، ومن جهة أخر ،  مظاهر البناء املنهجي يف إعداده
، 0200(، 02من حيث تكامل ومتانة  هذا البناء املنهجي أو ضعفه وعدم اتساةه. ) وزارة التربية الوانية )

 ( 07ص
 
 :أةطاب املشروع. 9-4

تفاعلل مسلتمر، بتشكل املشروع التربوي ويعمل من خالل مخسة أةطاب أتاتية، تكون يف حالة 
 وهي:
. القطب العقلي املعريف: ويسمح املشروع من خالله للتلميذ من اكتسلاب املعلارف واملهلارات -0

 والكفاءات.
القطب الديداكتيكي: يستطيع التلميذ ضمن هذا القطب معاجلة املعارف والكفاءات الل  يريلد  .-0

ليات واألنشطة ال  تفضي إ ى التحكم اكتساهبا أو التمكن منها من خالل اتترجاعها، وممارتة العم
 هبا أثناء تنفيذ املشروع.

القطب االجتماعي: للمشروع فوائده وانعكاتات االجتماعية على التلميذ املتعلم إْذ يأخلذ بعلني  .-2
 االعتبار موارد  الواةع املعيش للتلميذ، ومعيقاته بكل تلبياته واجيابياته.

ينمي املشروع الدافعية واملتعة والرغبة يف اجناز شليء ملا للد   القطب الوجداين ) االنفعايل (: .-0
التالميذ املعنيني به داخل حميط املدرتة، وخارجها، حبيث جيعلهم يتمسكون مبا ينجزونه، ويتعلقلون 

 به، رغبة منهم يف إجنازه وإجناحه.
ةات تشاركية نشطة القطب السياتي املدين: إن املشروع التربوي يسمح للتالميذ بالدخول يف عال .-7

تؤهلهم ومتنحهم التدريب الكايف ليكونوا عالةات مدنية اجتماعية تليمة يف واةعهم املعيش. ) حممد 
 ( 70، ص 0225الطاهر وعلي، 

 
 األمهية التعليمية لبيداغوجية املشروع:. 9-5
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 يني:تتجلى أمهية بيداغوجية املشروع ضمن تريورة تعلم التالميذ يف تكريس املبدأين التال
. تعلم التلميذ يتم عن اري  العمل املنتج، أي عن اري  النشاط الذايت للمتعلم، تواء من الناحيلة -

 الفكرية العقلية، أو من الناحية اجلسدية العملية.
 . التعليم يسعى دائما إ ى جعل املتعلم يدرك فائدة احملتويات املقترحة عليه، ضمن الوضعيات التعليمية -

 .حاضرا ومستقباًل
وانطالةا من هذين املبدأين اللذين تعتمد عليهما بيداغوجية املشروع يف عملها ميكن رحديد أمهيتهلا 

 بالنسبة للمتعلم فيما يلي:
 . دفع املتعلمني للتعلم بواتطة نشااهم الذايت.-
 . ربط التعليم مبواةف احلياة االجتماعية.-
 دف، مع رحمل املسؤولية واالعتماد على اللنفس. . تكوين وبناء مواةف التعاون العمل اجلماعي اهلا-

 ( 072، ص 0222(، 20)عبد الكرمي غريب)
 . وضع املتعلمني يف تريورة تعلم مستمرة.-
 . مراعاة الفروق الفردية يف منهجية العمل، واتتعمال الفوج كأداة لبناء املعرفة وتطويرها.-
 أنشطة حىت يدركوا املهلز  من تعلم ما يتعلمونه. ملا يقترح على التالميذ من –داللة  –. إعطاء معىن -
 . تنمية القدرات العالئقية للتالميذ، إْذ أنَّ إجناز املشاريع تيسمح هلم بتبادل اآلراء، وةبوهلا أو نفيها، -

كما تيفتح الباب أمامهم للتعاون والتوفي  بني حاجاهتم الفردية وحاجات اجلماعة الل  يعمللون 
 ضمنها.

) حممد الطاهر وعلي، نمية التفكري النقدي لد  كل املنخراني يف إجناز املشاريع التربوية. . تطوير وت-
 ( 70، ص 0225
أنله  K. Rogiersويف نفس هذا السياق يذكر الكثري من علماء النفس ومنهم كارل روجلريس   

الفهم لديه، للذل  كلما أتيح  الفرصة للمتعلم لتنمية خياله، واجلانب اإلبداعي فيه كلما تهل  عملية 
فالتالميذ هم يف حاجة إ ى إاار آمن وجماالت من احلرية ُيسمح هلم فيها باإلختيار وأخذ املبادرة، واإلبداع 
ورحمل املسؤولية، وهذا ما تقترحه البيداغوجية الفارةية، حيث أن العمل الذايت أو املستقل، والتقومي الذايت 
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العمل مبجموعات كلها تقنيات تشجع وتنمي اجلانلب العقللي كذل ، والتعاةد، وبيداغوجية املشروع و
 ( 022، ص 0202لد  املتعلمني وتزيد من حظوظ تفوةهم الدراتي. ) حممد شرةي، 

 
 :األهداف العامة لبيداغوجية املشروع. 9-6

 ما ميكن إمجال األهداف العامة أو الكفاءات ال  تتوخى بيداغوجيية املشروع بلوغها عند املتعلمني في 
 يلي:
 التمكن من الربط بني النظر والعمل، والفكر واملمارتة. -
التوفي  بني ميول املتعلمني وةدراهتم، وتنمية اإلدراك لديهم بأمهية مراعاة ذل  يف كل مشلروع أو  -

 عمل يقبلون عليه مستقباًل.
 تعديل السلوك واكتساب عادات وخرات جديدة. -
 لمي يف التفكري، ويف حل ملشكالت ال  تعترضهم.تعويد املتعلمني على إتباع األتلوب الع -
التدريب على التخطيط والتنظيم، وعلى مجع املعلومات والبيانات وفهمها ورحليلهلا، وملن مثلة  -

 توظيفها، وتقومي نتائج ذل .
وعلى العموم فإن املشروع  أو بيداغوجية املشروع متثل يف الواةع أرضية مالئمة لتكوين الكفاءات 

ى عملية الدمج والتوليف بني خمتلف املصادر الشخصية ومصادر احمليط الذي تتفاعل معه تل  املؤتسة عل
الذات، كما أن مسالة النجاح يف املشروع هي من األمور ال  ال ميكن أن تتحق  إالَّ إذا كانل  للفلرد 

احله يف حياتله مؤهالت أو اتتعدادات لبناء وتكوين الكفاءات الضرورية لنجاحه يف تعلمه أواًل، ويف جن
 ( 070 – 072، ص 0222(، 20ثانيا. ) عبد الكرمي غريب)

إن بيداغوجية املشروع وتيلة تربوية هتتم بالوضعية التعليمية، يتعلم من خالهلا التالميلذ حبسلب 
حاجاهتم والكفاءات الالزم بناؤها وإياؤها لديهم، فتدفعهم للعمل بنشاط ااملا أهنلم ينجلزون أعملاهلم 

فيما بينهم، شاعرين بأهنم بصدد إجناز عمل معني، يقومون هم أنفسهم بإجنلازه رحل  إشلراف متعاونني 
 معلمهم، يف جو تسوده احلرية واالنطالق، وذل  مبقتضى اخلطوات ال  يتبعها العقل يف التفكري وهي:
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 احلل فاإلحياء أو اإلشارة إ ى -  معرفة موضوع الصعوبة فيها، ورحديدها  -الشعور بوجود مشكلة 
   -  ممارتة التفكري يف حلها وارح الفرضيات ال  هبا ميكن التهللب علل صلعوبته -املمكن للمشكلة 
 لترجيح أحد الفروض والتأكد من صحته وخطأ غريه.  -املالحظة والتجربة 

ولذل  فإنه جيب على املعلمني التفكري جبدية يف تطبي  بيداغوجية املشروع لتحفيز املتعلملني عللى 
إلةبال على هذا النوع من النشاط التربوي، الذي يفتح  الباب أمام رحق  التعلم الذايت النشلط، اللذي ا

يكتسب صاحبه  كفاءات ال حصر هلا، تكون أشد ما تكون وثيقة الصلة حبياته اليوميلة. ) وزارة التربيلة 
 ( 00، ص0200(، 02الوانية)

 
 ليمية بني الطريقة التقليدية واريقة املشروع(  حيدد الفرق يف الوضعية التع 22جدول رةم: ) 

 اريقة املشروع الطريقة التقليدية 
 يف القسم وخارجه القسم اجملال
 حميط املدرتة –الرامج  الرنامج احملتو 

 آخرون –أصدةاء الفصل  –املعلم  الكتاب املدرتي –املدرس  املرجعيات
 التلميذ املدرس املسؤول األول

 تقومي –تعليم  وظيفة املدرس
التزويد  –إةتراح  –إرشاد وتوجيه 

 مبعلومات
متركز العملية 

 التعليمية التعلمية
 على املدرس كمال  للمعرفة

على التلميذ كطرف أتاتي يف معادلة بناء 
 املعرفة

 إجيابيات
إكتساب ةدر كبري من 

 املعارف
 –اإلحساس مبتعة التعلم  –تعلم مهارات 
 تفتح الشخصية

 ضياع الوة  يف غياب الضبط والتوجيه حن آيل للمعارفش تلبيات

 ( 25، ص 0202) حممد شرةي،                              
 
 :التدريس بالكفاءات مقاربةاملكانة التربوية للتقومي ضمن . -11

دور  التعلمية، يواكبها يف مجيع مراحلها، وبلعب –يعد التقومي عنصرا أتاتيًا يف العملية التعليمية  
 رئيسيًا يف الوةوف على مد  رحق  األهداف التربوية، ونواتج التعلم املنبثقة عنها.
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بقياس مد  فهم املتعلم للمعارف واللتمكن  –أكثر من أي وة  مضى  –وةد أصبح التقومي معنيًا 
وهلذا كان من املهارات والقدرة على توظيفها يف جماالت احلياة املختلفة، ويف حل املشكالت ال  تواجهه، 

التقومي بالكفاءات عبارة عن مسعى يرمي إ ى إصدار حكم على مد  رحق  التعلمات املقصلودة ضلمن 
النشاط اليومي للمتعلم بكفاءة واةتدار، من أجل التأكد من أن هذه التعلمات آخذة يف النمو املستمر من 

رجه، أم أهنا غري كافية أو جمديلة يف خالل جمموع األنشطة التعليمية املختلفة ال  تدور داخل القسم أو خا
 ( 27، ص 0227(، 20هذا املسعى. ) فريد حاجي)

 :لتقومي يف إاار املقاربة بالكفاءاتامفهوم . 11-1
يشري مفهوم التقومي بصفة عامة إ ى الفعل الذي نقوم به للحكم على حدث أو شخص أو موضلوع 

ىن أنه يشري إ ى درجة املالءمة بني جمموعة من املعلايري ما، وذل  بالرجوع إ ى معيار معني و عدة معايري، مبع
 املالئمة 

 (   020، ص 0222(، 20للهدف احملدد ألجل اختاذ فرار بصدد ذل . ) عبد الكرمي غريب)
فهو إجراء ميكن من احلصول على معلومات حول تعلم التالميذ، تساعد على اختاذ ةرارات لترشيد 

، (20)التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربيةوزارة . )عملية التعليم والتعلم
   ( 00، ص 0202

وبذل  ميكن التأكيد على أن التقومي التربوي ال ميكن أن حيدث إالَّ من خالل تثبي  أربعة مراحلل 
 أتاتية، وال  تعرف مبراحل التقومي، وهي:

يجة أو مسة للمتعلم ، ويتم ذل  من خالل تطبيل  : وهو عملية متكن من احلصول على نتالقياس 
 اختبارات، اتتبيانات، روائز، وغريها.

ويتم ذل  من خالل ةراءة ورحليل البيانات املتحصلل عليهلا يف املرحللة  :رحليل وتأويل النتائج 
ة األو ى، مبطابقتها مع جمموعة من املعايري واحملكات واملؤشرات ال  مت رحديدها مسبقًا ) كمقاربل
النتائج الكمية والكيفية اجملمعة مع أهداف الرنامج الدراتي واملتمثلة يف : القدرات والكفاءات 

 املؤمل الوصول إ ى رحقيقها(
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وتتم هذه املرحلة يف ضوء مقارنة النتائج مع املعايري، أو احملكات احملددة مسلبقًا، و  :اختاذ القرار 
طوات دةيقة وعلمية لتحسني مردودية عملية التعليم اختاذ ةرارات تربوية خمتلفة متكن من تبين خ

 والتعلم.
ويتم يف هذه املرحلة املتأخرة من مراحل التقومي وضع اتتراتيجية للتصحيح  :أجرأة القرار وتنفيذه 

 والتعديل انطالةًا من نوع الصعوبات والعثرات املشخصة يف حياة املتعلمني وتنفيذها.
يكون مالزمًا لفعل التعليم  والتعلم يف كل أالواره   بكل مراحلهاألمر الذي ُيدلل على أن التقومي

ومستوياته، فالتعليم والتقومي عمليتان متالزمتان دومًا، فال ميكن تصور أي نشلاط تعليملي دون رحديلد 
أتاليب ومؤشرات وارق وأدوات تقوميية، كما ال ميكن أن يتم التقومي بصفة جلادة وموضلوعية ملا مل 

ٍم أهداف وكفاءات التعليم، ألن أحد أهم أهداف التقومي هو رحديد مد  مالءمة هلذه تتحدد بوضوح تا
 األهداف للنشاط التعليمي وملستواه.

فالتقومي التربوي انطالةا من هذا التصور ومن هذه اإلجراءات يف تفعيله يعد عملية تيسريية لفعلل 
ها يف حينها، ضمن  اجملاالت املرتبطلة التعلم، خاصة إذا ما امتد إ ى الكشف عن صعوبات حدوثه، وعاجل

بالتربية، كاملناهج التربوية وأهدافها، واألنشطة الصفية وحمتوياهتا، ارائ  بيداغوجية وأدواهتا و وتلائلها، 
وأتاليب التنشيط وياذجها. لكن يبقى أهم جمال يهتم به التقومي التربوي هو جملال كفلاءات التلميلذ، 

 مساره الدراتي، باعتباره احملور األتاتي الذي يدور حوله الفعل التربوي. وتريورة بنائها ويوها ضمن
 وُيَقوَُّم التلميذ ضمن هذا اإلاار يف أربعة جماالت هي:

 *. جمال االتتعدادات       * جمال الشخصية        * جمال املعارف       *  جمال القدرات  
علومات وبيانات مهمة تفيد يف الوةوف على مد  حيث ُتعرف بتقومي املكتسبات، فالتقومي يزودنا مب

رحقي  أهداف املنهاج وانعكاتاهتا على املتعلم مباشرة، تواء ضمن األمد القريب أو البعيد، عند تفاعل 
 ( 22، ص 0222، (02)وزارة التربية الوانيةالحقة. )املتعلم مع مواةف أخر  

   
 أنواع  التقومي:. 11-2

 التقومي التربوي إ ى أربعة أنواع رئيسية هي: Jean Marie De ketelلقد صنف دوكتيل 
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: ويكون هذا التقومي يف بداية السنة الدراتلية أو يف Evaluation d’Orientationالتقومي التوجيهي  -
 بداية التدريس، هبدف الوةوف على مستلزمات التعلم ) ةدرات التالميذ، اتتعداداهتم... (

: ويكون خالل تدريس كل وحدة أو خلالل Evaluation de Régulationالتقومي من أجل الضبط  -
 السنة الدراتية ككل، وهدفه رحسني نوعية التدريس والتعلم.

: ويكون يف هناية السنة الدراتية أو هنايلة Evaluation Certificativeالتقومي اإلشهادي أو اإلمجايل  -
صوص التحكم بالكفلاءات أو اور دراتي معني، وذل  من أجل منح شهادة أو رحديد الرتوب خب

 من أجل ترتيب املتعلمني يف تلم ةياس التحصيل.

: وحيدث يف هناية Evaluation Certificative et Régulationالتقومي من أجل اإلثبات أو الضبط  -0
كل ثالثي ويف هناية السنة الدراتية، وذل  هبدف املسامهة جزئيًا يف اختلاذ القلرارات املتعلقلة بتنظليم 

حمملد )يس وترتيب التالميذ ما دام  السنة الدراتية مل تنته بعد متهيدا لتفعيل التقومي اإلشلهادي. التدر
 (0202الصدوةي، 

يف ثالثة أنلواع  –كما هو متداول يف األدبيات التربوية  –وبصفة عامة ميكن رحديد أنواع التقومي 
 حمورية هي:
ارة عن عمليلة مرتبطلة بوضلعيات : وهو عبEvaluation Diagnostique التقومي التشخيصي -0

انطالق املناهج والدروس، حبيث ُيتوخى منه فحص وتشخيص الوضعية التعلمية هبلدف احلصلول عللى 
معلومات وبيانات متكن من اختاذ ةرارات حول تعليم الح ، فهذا التقومي ال يهتم بتقدير اخلصائص الفردية 

اريقه حنو التنفيذ يف مستهل العام الدراتي، وذل   للشخص أو للجماعة، وإيا هو يف الهلالب األعم يأخذ
من اجل احلصول على بيانات ومعلومات حول كفاءات وةدرات وميول ومعلارف ومواةلف التالميلذ 
السابقة، والضرورية لتحيقي الكفاءات املنشودة من الوحدة التعليمية. فهو إذن تشخيص ملنطلقات عملية 

 ( 022، ص 0222، (20)بد الكرمي غريبالتدريس ومد  اتتعداد التالميذ. )ع
إن التقومي التشخيصي يسمح للمعلم بالتنبؤ مبا يستطيع املتعلمون القيام به يف عمليات الحقة، ويوفر 
له فرصة مثينة ملعرفة كل النقائص لد  تالميذه، حبصوله على مؤشرات واضحة حوهلا تدفعله إ ى تبسليط 

تتراتيجياته مع متطلبات هؤالء املتعلمني، ولذل  فلإن التنقليط املعارف، وتكييف ارائقه البيداغوجية وا
يصبح غري ضروري ضمنه، بل وليس من مساعيه البيداغوجيًة، ااملا أن الوةل  الطبيعلي والضلروري 
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ملمارتة هذا النوع من التقومي التشخيصي يكون دائما يف بداية السنة الدراتية، وةبل القيام بلأي عمليلة 
 تعليم أو تعلم. 

 من األهداف ال  يؤمل رحقيقها بوضعية االنطالق ما يلي:و
 مجع املعلومات عن مدخالت التالميذ التحصيلية، وحوصلة مكتسباهتم وتعلماهتم السابقة ال  يعتمد  -
 عليها يف رحديد أهداف التعلم وتريورته.         
 ة.الكشف عن ميول واهتمامات واجتاهات التالميذ وخصائصهم العقلية والنفسي -
 رحديد املستويات املختلفة للمتعلمني ) رحديد الفروق الفردية الكائنة بينهم (. -
 رحديد الصعوبات ال  يعاين منها املتعلمون، وكشف املعوةات واألتباب الكامنة وراءها. -
 يساعد املعلم يف رحديد أهداف التعلم، ورتم إتتراتيجيته املتوافقة مع ابيعة هؤالء املتعلمني. -
)وزارة التربية  نب القوة والضعف ومد  اتتعداد التالميذ للمراحل التعليمية الالحقة.يكشف جوا -
 (02، ص 0222، (22)الوانية
: وهو عملية تشخيصية تصحيحية مسلتمرة مواكبلة Evaluation Formative التكويينالتقومي  -2

ية راجعة ملعاودة التعلليم، لفعل التعليم والتعلم، هتدف إ ى ضمان إحداث التعلمات املطلوبة مع توفري تهلذ
دون إصدار أحكام على املتعلم أثناء تعلمه، وذل  بقصد رحسني مردود عملية التعلم والتعلليم، وتفعيلل 

 مكتسبات التالميذ وبناء شخصياهتم.
التعلمات يف مسلتو  كلل تلميلذ، ويف كل بهلرض ضبط  العملية التعليمةفهو تقومي جيري أثناء  
 مستو  
 (020، ص0222(، 20)جزافيي روجريس) بة إ ى العمل التدريسي الذي يقوم به.درس بالنسكل ُم

إن التقومي التكويين يهدف إ ى اختبار املتعلم واملعلم معًا حول درجة رحكم كل منهملا يف مهامله  
التعليمية والتعلمية، مع حماولة اكتشاف مواان الصعوبة ال  ُيصادفها التلميذ خالل تعلمه، وذل  بهلرض 

له يتنبه إ ى إتتراتيجيات متكنه من متابعة تريورة التعلم يف شكلها التصاعدي بشكل تليم، حيث يعد جع
من األوائل الذين وظفوا هذا املفهوم حبثًا عن تبل جتعل التقلومي  Seriven ترييفيانو Granbach كرانباش

 جزءًا من تريورة العمل التعليمي.
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ليًا يسمح بالتدخل لتصحيح مسار التعليم والتعلم بواتلطة كما يعد التقومي التكويين إجراءًا عم 
 إجراءات جزئية لذل  يسعى باألتاس إ ى رحقي  ما يلي:

 إعالم املدرس والتلميذ بدرجة رحكمهما يف تعليم معني. -

 كشف صعوبات التعلم -

 ( 020، ص 0222(، 20كشف وتائل جتاوز وختطي هذه الصعوبات. ) عبد الكرمي غريب) -

د  اتتيعاب التالميذ للتعلمات، وما اكتسبوه من مهارات، وكفاءات ةاعديلة ةبلل التأكد من م -
 االنتقال إ ى غريها.

ضمان تدرج كل تلميذ يف مسعاه حنو التعلم، من خالل توظيف أتلوب التهلذية الراجعة، وتصحيح  -
 كل أداء رديء يصدر عنه.

اوزها جبملة من اإلجراءات العملية دفع املتعلمني إ ى التعلم واكتشاف أخطائهم، ومساعدهتم على جت -
 والتوجهات التربوية.

السَّماح للمعلم واملتعلم بتقومي أدائه، وأداء أعضاء الفوج التربوي، ومعرفة املسافة ال  تفصله علن  -
 األهداف املسطرة لتصحيح مساره.

 متكني املعلم من معرفة تالميذه معرفة جيدة، ورحديد ما بينهم من فروق فردية. -

هذا الباب مثة ثالثة أتئلة جيب أن يطرحها املعلم عند مالحظة تعثر تلميذه يف دراتته، أو عجزه ويف 
 يف عملية رحصيل املعارف وترمجتها إ ى أداءآت تلوكية، وهي:

 ما نوع الصعوبات ال  يواجهها هذا التلميذ؟ 

 ملاذا يواجه هذه الصعوبات ؟ وما هي عواملها ؟ 

 لتعديل األداء الضعيف ؟ ما تبل اتتدراكها وجتاوزها 
وبناء على اإلجابات ال  ةد تراف  هذه األتئلة احملرجة املتعلقة بعوامل ضعف التلميذ وعدم اهتمامه 

 ( 00 - 00، ص 0222(، 22. )وزارة التربية الوانية)بدروته، يكون العالج الناجح
اية جمموعة ملن املهلام : ويتم عادة عند هنEvaluation Sommative التحصيلي اإلمجايلالتقومي  -0

التعليمية التعلمية، ويكون له يف الهلالب صفة الشمولية، كما يرمي إ ى احلكم على درجة رحق  التعلم الذي 
يتوخاه الرنامج أو أجزاءه النهائية، أو جمموعة املقااع املنجزة وذل  اعتمادًا على معطيات منهجية متكلن 
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إ ى مستو  أعلىن أو االعتراف  بكفاءته يف جمال معلني ومنحله  من اختاذ ةرارات مناتبة بانتقال املتعلم
 شهادة تثب  تفوةه يف ذل .

إن التقومي اإلمجايل يعتمد يف عمله عادة على املقارنة بني أداءات التالميذ وبني حد أو معيار للنجاح 
ى يكون ةد حدد مسبقًا عند ضبط أهداف كل منهاج أو كل مستو  دراتي، كما يعتمد كلذل  علل

مقارنة أداء تلميذ بهلريه من أداءات أفراد جمموعة مرجعية، فيتم ترمجة هذا األداء إ ى موةلع تلرتييب بلني 
 اجملموعات. )عبد 

 ( 022، ص 0222، (20)الكرمي غريب
 أمَّا عن أهداف التقومي اإلمجايل فيمكن حصرها فيما يلي:

 تقدير التحصيل النهائي للتالميذ. -
عيارية وف  بناء الكفاءات، تتعل  مبنح شهادة تعتلرف بقلدرات امللتعلم، إصدار أحكام ةياتية أو م -

وكفاءته، وأهليته لالنتقال إ ى املستو  األعلى، أو إعادته لنفس املستو  لعجزه عن الوصول إ ى عتبة 
 النجاح، وةصور مكتسباته، وضعف كفاءاته.

 ناهج املالئمة لذل .التزويد ببيانات متكن من إعادة ختطيط الفعل التربوي، وبناء امل -
وعليه فإن التقومي اإلمجايل يهتم عادة باملواصفات العامة للتلميذ، وباألخص تل  ال  يتلوخى الرنلامج 

 بلوغها.
 
 :أمهية التقومي ضمن مقاربة التدريس بالكفاءات. 11-3

ه وخمتللف بتعدد جماالت تطبيقل -يف إاار تنفيذ إصالح املنظومة التربوية الوانية يشكل التقومي  
 ركيزة أتاتية لعملية رحسني نوعية التعليم املمنوح، ومردود منظومتنا التربوية. -إتتراتيجياته و وظائفه 

فالتقومي يف مفهومه الواتع ليس أداة مساعدة و وتيلة اختاذ ةرار، وتسيري وظيفي فحسب، بل هلو 
 ثقافة 

 ها ضمن ديناميكية شاملة إلحداث تهليري نوعي.جيب تنميتها لد  كل املتدخلني يف املسار التربوي، وإدراج
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فالتقومي البيداغوجي من أهم احملاور األتاتية لنظام التقومي الذي يدعو إ ى تطوير فعلي للممارتات 
التقوميية السائدة حاليًا يف امليدان حىت تنسجم مع أهداف اإلصالح، وروح املناهج التعليميلة اجلديلدة. 

 ( 7ص  ،0227 ،(07))وزارة التربية الوانية
إن التوجهات اجلديدة للفعل التربوي باجلزائر حيتم أن حيدث تفاعاًل ةويًا بني فعل التعلليم وفعلل 

 التقومي، وعليه جيب أن يكون للتقومي من هذا املنطل  وظيفيتني أتاتيتني:
 املساعدة على تعديل مسار التعليم والتعلم. -
 إةرار كفاءة التلميذ. -

فتني جيب إدماج املمارتات التقوميية يف املسار التعلمي لللتمكن ملن إبلراز ولتحقي  هاتني الوظي
التحسينات احملققة، واكتشاف الثهلرات املعرةلة لتدرج التعلمات، وبالتايل التمكن من رحديلد العمليلات 

 قدها.املالئمة لتعديل عملية التعلم وللعالج البيداغوجي لكل النقائص أيًا كلن حملها أو مستو  و درجة تع
إْن أردنا أن تكون املقاربة بالكفلاءات ناجحلة  Ph. Perrenoud برينو فليبويف هذا الصدد يقول 

علينا أن نكيف ونضبط الرامج حسب نتائج التقومي، وذل  بكيفية جتعله يهتم مبدئيًا وتطبيقيًا بالكفاءات، 
خل  مهمة معقدة، ومالحظلة هلل  ولكي ُنَقوِّم الكفاءات ال جيب أن نضع أتئلة هتتم باملعارف، بل جيب

ميكن للمتعلم َتَمث َلَها، واتتدخاهلا وإجناحها، وذل  بتعبئة معارفه، وأن أحسن اريقة للقيام بلذل  هلي 
إدماج التقومي يف العمل اليومي داخل القسم، وبأن تقومي الكفاءات يتم من خالل مالحظلة املتعلملني يف 

توظيلف الكفاءات وهي يف تريورة البناء، وذل  من خالل وضعية عمل / اشتهلال، وإصدار احلكم حول 
 ( 72ص ، 0202أدوات معينة. ) حممد الصدوةي، املفيد يف التربية، 

ويف األخري ميكننا القول بأن أي عمل ذي باٍل، مهما كان  أمهيته فإنه يتطلب التوةف من حلني إ ى 
أفيد دون رحدد أتاليب وارق تقومييلة، آخر عند حمطات معينة من أجل التقومي، ولعل ذل  يكون أهم و

كما ال ميكن أن يتم التقومي بصفة جادة ما مل تتحدد بوضوح تام األهداف والكفاءات املتوخاة من التعليم، 
ألن أحد أهم  أهداف التقومي هو رحديد مد  مالءمة هذه األهداف للنشاط التعليمي وملسلتواه، وملد  

م لكل حمتويات املناهج التعليمية، واةتراهنا حباجيات املتعلملني املعرفيلة انسجام املعلمني واملتعلمني وتقبله
 والنفسية واالجتماعية. 
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 :املكانة التربوية للخطأ ضمن مقاربة التدريس بالكفاءات. -11
لقد كان  كل املقاربات املتقدمة عن مقاربة التدريس بالكفاءات من حيث الظهور ُيعتلر اخلطلأ 

صعوبات ال  يواجهها املتعلم يف تنقله من وضعية تعليمية إ ى أخر ، فكان االعتقلاد مظهرًا من مظاهر ال
السائد آنذاك أنه كلما كثرت أخطاء املتعلم كلما كان ذل  مؤشرا دااًل عللى انسلحابه ملن العمليلة 

التعاملل  التعليمية، وعلى ضعفه وعدم ةدرته على جماراة املستويات املتجددة واملركبة من املعرفة وأتاليب
 معها . 

يف حني أن مقاربة التدريس بالكفاءات مل تعد تنظر إ ى تل  األخطاء ال  يقع فيها املتعلم من حلني 
إ ى آخر أثناء ممارتته لتعلماته على أهنا دليل أو مؤشلر ةصلور يف التحصليل الدراتلي، وضلعف يف 

دريس بالكفاءات إ ى اختاذ اخلطأ االتتعدادات، والقدرات، بل بالعكس من ذل ، لقد توجه  مقاربة الت
الذي يصدر عن املتعلم كمؤشٍر ومنطل  حنو رحديد ورصد العوائ  والشوائب ال  حالل  دون اكتسلابه 

 اجليد أو املقبول للمعرفة وحسن توظيفها، وذل  هبدف إزاحتها مىت ما متَّ رحديدها.
 
 :  Pédagogie de l’Erreur مفهوم بيداغوجيا اخلطأ. 11-1

إ ى بيداغوجيا اخلطأ على اعتبارها تصور ومنهج لعملية التعليم والتعلم، يقوم على اعتبلاره  ينظر 
 إتتراتيجية مالئمة ومساعدة على حسن التعليم والتعلم.

فهو إتتراتيجية للتعليم ألن الوضعيات الديداكتيكية ُتعُد وتنظم يف ضوء املسار الذي يقطعه املتعلم  -
 من خالل حبثه، وما ميكن أن يتخلل هذا البحث من أخطاء. الكتساب املعرفة أو بنائها

وهو إتتراتيجية للتعلم ألنه يعتر اخلطأ أمرًا ابيعيًا ،إجيابيًا يترجم تعي املتعلم للوصول إ ى املعرفة.  -
   (. 77، ص 0222، (22)وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية)

 
 :م رصد األخطاء ودجمها يف تريورة التعليم والتعلمكيف يت

لقد بين  العديد من الدراتات أن األخطاء ال  يرتكبها املتعلم ليس  ناجتة عن ما هو بيلداغوجي 
أو تعليمي أو عالئقي فحسب، بل تتعد  ذل  إ ى كوهنا ذات صلة بتمثالت وتصورات املتعلم اخلاائلة، 

 وبتعلماته السابقة.
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ل  نرتكبها يف تعلمنا تشكل جزءًا من تارخينا الشخصي، مع كل ما يشتمل عليله هلذا فاألخطاء ا
 التاريخ 

 فباشلالراخلاص من معرفة وجتارب عملية ةد تكون يف معظمها صحيحة، كما ةد تكون غري ذل  متاملًا، 
Bachelar  بقة، والل  متَّ مثاًل يعتر أن التمثالت ال  تترتب وتثب  يف ذهن املتعلم على شكل أفكار مس

اكتساهبا من خالل التجارب املباشرة املرتبطة باجملال الثقايف واالجتماعي للمتعلم، ُتكوِّن محولة معرفية على 
شكل جمموعة من العوائ  اإلبستمولوجية ال  ُتْضَمُر وُتَخَبأ ، فتدفع صاحبها إ ى مقاومة اكتساب املعرفلة 

جديد ملرات وملرات. يف ارتكاب األخطاء أو إعادة ارتكاهبا من العلمية اجلديدة فيما بعد، وتتسبب له 
   (. 72، ص 0222، (22)وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية)

إن هذه العوائ  املضمرة املرتبطة بالفرد املتعلم جيب أن متثل موضوعًا أتاتيًا للمدرس وغالبلًا ملا 
ب فيما يرتكبه املتعلم من أخطاء خالل مساره الدراتي، كما أن هذه العوائ  ةلد تبقلى تكون هي السب

 كامنة يف الفرد رغم انتهاء مراحل الدراتة بالنسبة له.
إنَّ التقومي التشخيصي يضطلع يف بداية كل حصة أو كل ثالثي أو تنة دراتية مبهمة احلصول على 

يف مكتسباته السابقة، وكذل  يتوجه حنو حماولة معرفة تصوراته كل البيانات ال  توضح مد  رحكم املتعلم 
ومتثالته حول مفهوم الظواهر املطروحة أمامه، وكيف ينظر إليه حاليا، على اعتبار أن العديد من الدراتات 
التربوية ةد أثبت  أمهية الكشف عن هذه البيانات املرتبطة مبكتسبات املتعلم السابقة، وخاصة إذا ما علمنا 
أن اتتجابة كل املتعلمني إزاء كل املثريات ال تكون من فراغ، وإيا تتأتس عللى ابيعلة املكتسلبات 
السابقة، فكل إجابة حول أي تؤال تصدر عن أي متعلم ال تكون إالَّ ترديدًا أو توليفًا جملموعلة حقلائ  

 لة تابقة من مراحل تعلمه.يعتقد فيها هذا املتعلم الصحة والكمال، وال  حتمًا كان ةد اكتسبها يف مرح
فإذا أردنا أن نبني ذل  مبثال افترضنا أن جمموعة من التالميذ ممن مل يسب  هلم معرفة كيفيلة تكلاثر 
املتعضيات اجملهرية، الب منهم تقدمي شروحات أو تفسريات حول تكاثر هذه املتعضيات أو امليكروبلات، 

 فكان  إجاباهتم على النحو التايل:
 ألنثى تبي ، وكل بيضة ميكن أن تعطينا ميكروبًا جديدًا.إن امليكروب ا -
إن امليكروب األنثى تتزاوج مع امليكروب الذكر فتصبح األنثى حامال بعد ذل  تضع مولودا صهلريًا  -

 ينمو ليصبح ميكروبًا بالهلًا.
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وةوعهم يف إنَّ املتمعن يف هذه اإلجابات االحتماالت اخلاائة ال  أوردها افتراضًا التالميذ تؤكد أن 
اخلطأ مل يكن ليحدث من فراغ، وإيا كان ذل  نتيجة للتمثالت ال  كوهنا هؤالء التالميذ حول ظلاهرة 

 التكاثر 
 يف إاارها الضي ، وال  أنتج  هذه األخطاء.

ولذل  فعلى املعلم يف هذه احلال أخذ هذه األخطاء على حممل اجلدِّ، والرجوع إ ى حقيقة التكلاثر 
الميذ حبسب كل جنس، تاعيًا يف ذل  يف املقام األول إ ى هدم املعرفة اخلاائة الل  كوهنلا وتعريفها للت

هؤالء املتعلمون فيما تب  هلم من تعلمات، وتعويضها باملعرفة العلمية اجلديدة والصحيحة، األملر اللذي 
قاض اهلدم الذي مت نتيجة تيؤدي حتمًا إ ى حدوث ةطيعة بني اخلطأ واملعرفة اجلديدة ال  متَّ بناؤها على أن

يقولله  موران بقوله إن احلقيقة العلمية خطٌأ مت تصحيحه، و باشالركشف هذا اخلطأ، وهذا ما ذهب إليه 
وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلملي )اخلطأ. إن اخلطأ يف عدم تقدير أمهية 

    (.72، ص 0222، (22)املهلربية
االنطالق من اخلطأ مسألة أتاتية يف بناء املعرفة والتعلمات الصائبة إذا اعترنلا أن اخلطلأ  إذن إنَّ

ليس معطى ينبهلي إةصاؤه، بل إنه يشكل نقطة انطالق أتاتية ومتينة يف بناء املعرفة العلمية الصحيحة عند 
 املتعلمني. 
 

 :الكفاءاتاألمهية التربوية لبيداغوجيا اخلطأ يف مقاربة التدريس ب. 11-2
إّنَه ملن الصواب االعتقاد بأنه ألخطاء املتعلمني ةيمة إعالمية وداللية بالنسلبة للمعللم، ال بلد أن 

 يتوةف عندها بالتقصي والتحليل لتشخيص أتباهبا اجلوهرية هبدف معاجلتها.
بعل  فاملعلم مطالب باتتهلالل أخطاء املتعلمني يف معاجلة الثهلرات والنقائص ال  ميكن أن تشوب 

التعلمات، وخاصة الدةيقة منها، فمن خالل اشتهلال املعلم على أخطاء تلميذه فإنه حتمًا توف يكتشلف 
اريقة توظيف هذا التلميذ ملعارفه مبا يتيح أمامه الفرصة لوضع خطة تسمح له بتحسني تعلماته مسلتقباًل، 

النحو الذي أشرنا له تابقًا، فلال فإذا متكنا من اتتهلالل هذه األخطاء يف معاجلة الثهلرات والنقائص على 
مانع من اتتهلالها التتباق وةوع التلميذ يف هذه األخطاء، وذل  بتذليل كل الصعوبات أملام تعلماتله 

 املستقبلية.
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وحىت تنجح هذه البيداغوجيا يف مسعاها هذا جيب عليها أن تنجح أواًل وةبل كل شيء يف تشخيص 
   من خالل األربع مراحل التالية:هذه األخطاء تشخيصًا دةيقًا نراه يتحق

 رحديد اخلطأ أو األخطاء. -0
 وصف ابيعة األخطاء، ) خطأ حسايب، خطأ لهلوي، خطأ تلوكي،... (. -0
 البحث عن مصادر األخطاء ) تبب اخلطأ يرجع مثاًل إ ى توء فهم املطلوب، عدم فهم املطلوب،  -2

 ت السابقة، ... (.رة على التركيز، عدم القدرة على الربط بني التعلماعدم القد
وضع خطة للعالج ) اةتراح األنشطة املالئمة ملعاجلة اخلطأ وإتتراتيجية تنفيذها (. ) وزارة التربية  -0

 (02، ص 0227، (00)الوانية
، يف الفقلرة 0227 /0222األمر الذي دعى إ ى جتسيده وبصورة واضحة املنشور الوزاري رةلم:          

نه ااملا أن عملية التعلم مل تنته، ال جيلب أن يشلكل أملنهجية، حيث أكد على الثانية منه من باب املبادئ ا
ضمنها اخلطأ عالمة عجز، وإيا هو جمرد مؤشر لصعوبات ظرفية ضمن مسار بناء الكفاءات، للذا جيلب 
ة. اتتهلالل اخلطأ بصفة آنية لتشخيص أتبابه، والقيام بعملية عالجية هادفة تفاديًا لعرةلة التعلمات الالحق

 ( 5 ص، ،0227 ،(07)رة التربية الوانيةا)وز
ولذل  جيب االنتباه بنوع من الفهم والتفهم لكل أنواع األخطاء ال  يقع فيها املتعلمون والعملل عللى 
تقليها، كما التقليل من آثارها، فاخلطأ يف مسار تعلم التلميذ وف  مقاربة التدريس بالكفاءات أصبح يشري 

اء، األمر الذي يرغم املعلمني على التنويع يف ارائ  تدريسهم، وإتتراتيجيات تعاملهم إ ى تعلم يف اور البن
 مع هؤالء التالميذ للتقرب أكثر منهم وفهمهم وحماولة مساعدهتم على جتاوز كل صعوباهتم التعلمية. 

 
 :املقاربة بالكفاءات والعالةات اجلديدة بني أةطاب العملية التعليمية. -12

غوجية اجلديدة املتبناة يف بناء املناهج التعليمية املستحدثة ضمن املنظومة التربوية اجلزائرية إنَّ البيدا 
دفع  القائمني على العملية التربوية إ ى إعادة النظر يف العالةة ال  تربط بني أةطلاب العمليلة التربويلة 

و املواد العلمية وبني املعلم وامللتعلم، كتل  ال  تربط بني املعلم واملتعلم، أو تل  ال  تربط بني املعارف أ
 وما انبث  عنها من تصورات جديدة جتاه تريورة التعلم.

 :  تهلري العالةة بني املعلم واملتعلم -أ
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لقد كان دور املعلم ينحصر يف حشو عقل املتعلم باملعلومات اجلاهزة، وما عللى هلذا األخلري إالَّ        
هذه املعلومات عندما يطلب منه ذل ، دون إدراك أو وعي منله  االمتثال له وحفظ وتكديس واتترجاع

ألي املواةف تصلح هذه املعارف ، وملاذا أصاًل مت تلقينها له، فكان مقياس النجاح ضمن حجلرة الصلف 
 حينها هو القدرة على التخزين واالتترجاع.

هض  هذا التوجله العتيل  يف كيفيلة إالَّ أن البنائية بتصوراهتا الثورية ضمن العملية التربوية ةد نا       
 حدوث 

التعلم، فاملتعلم ضمن التوجه اجلديد ةد أخذ دور الفاعل األتاتي يف تعلم وبناء املعرفة، مبا يؤكلد عللى 
اتتحضار جانب التعلم الذايت يف كل أنشطته، هذه األنشطة البيداغوجية ال  ال بد أن تتركز على فاعليته 

تركيز على مساته الشخصية وةدراته العقلية )التفكلري، اإلدراك، التلذكر، دون غريه، وذل  من خالل ال
 حركية. -االتتدالل...( ومميزاته الوجدانية )االنفعاالت والعوااف ( وخصائصه السيكو

وبذل  تتجسد أمهية املقاربة بالكفاءات يف مدها جبسور التفاعل بني املتعلم واملعلم الذي أصلبح          
الوتيط الراشد، الذي يساعد ويدفع بإرشاداته وحكمته املتعلم ليلرز ةدراتله وأفكلاره يعرف ضمنها ب

 وإبداعاته املتنامية يف إاار نظام الفصل الدراتي أو القسم.
فدور املعلم أصبح ينحصر يف ةيادة وتوجيه وتنشيط املتعلم يف إاار من التنظيم حلىت ييسلر لله          

 ها باتتمرار بنوع من التقييم والتهلذية الراجعة عن كل مناحي نشاااته.وضعيات تعلمية مناتبة، يتابع
 :تهلري وجهة نظر املعلم واملتعلم إ ى املعارف العلمية -ب

إنَّ املقاربة بالكفاءات تقوم على مشاركة املتعلم بفعالية يف بناء كفاءات من خلالل تفاعلله ملع         
 موضوع 

 ( 20، ص 0220عني. )عبد اللطيف الفاريب، ماملعرفة واحمليط ضمن موةف بنائي 
 ففي كنف هذه املقاربة على املعلم واملتعلم أن يهلريا نظرهتما إ ى املعارف العلمية )املقرر أو املادة الدراتية( 

 فعالةتهما باملعارف العلمية تأخذ اابع البحث والتقصي ال األخذ والتسليم.
حبث وتنظيم وختطيط وتكييف، حياول ضلمنها رحويلل املعرفلة  فعالةة املعلم باملقرر بات  عالةة        

املرجعية )الكاملة( إ ى معرفة مدرتية، ميكن تدريسها لفئة معينة من املتعلمني تكون فيها مكيفة مع مستو  
هذه الفئة املستهدفة، األمر الذي ال ميكن اعتباره بسيطا ويف متناول كل املعلمني، بل يتطلب من كل واحد 
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ن ُيل َم بكل خصائص تالميذه العقلية والنفسية واالنفعالية، هذا من جهة، ومن جهة أخر ، عليه أن منهم أ
يكون واتع الدراية مبحتويات املقرر ) املادة العلمية (، ومن جهة ثالثة ةادرا على رحويل املعارف األكادميية 

د منها مؤشرات للكفاءة القاعديلة أو إ ى معارف صاحلة للتدريس، تشت  منها أهداف تعليمية بعينها، وتولَّ
املرحلية أو اخلتامية املستهدفة ال  ينتظر من املتعلم اكتساهبا والتحكم فيها، وذل  ملن خلالل ممارتلته 

 لنشااات حمورية 
 حول ما أعده املعلم من نشااات تعليمية تفضي إ ى رحقي  هذه الهلاية.

فرضتها املقاربة اجلديدة من ناةل للمعرفلة إ ى مسلاعد وبذل  يتحول دور املعلم ضمن هذه العالةة ال  
 على اكتشافها وبنائها.

يف حني تفرض هذه املقاربة اجلديدة على املتعلم أيضا أن ال يكون ذل  املتلقي السلليب للمعلارف        
ل جيلب واملسجل هلا، دون أن تكون له أية بادرة يف حماولة التحق  منها ناهي  عن رفضها أو انتقادها، ب

عليه أن يكون ذل  املتعلم املفعم بالنشاط، الفضويل، املتشك  يف كل ما حوله من معارف لليس ذلل  
الش  املرضي وإيا الش  الذي يدفع صاحبه إ ى التجريب واختبار األشياء بنفسه حىت يقتنلع بصلحتها 

 وبأمهيتها له يف املواةف ال  يراها هو مالئمة هلا.
 :اه اخلطأتهلري وجهة النظر جت -جل

من األخطاء الشائعة يف النظام التربوي التقليدي وال  ما زال  راتخة يف أذهان البع  إ ى يومنا          
اعتبار املفاهيم الهلامضة ال  يأيت هبا املتعلمون أو غري املالئمة للوضعيات املطلوبة خطيئلة تسلتدعي  هذا

ها ملاذا جاءت اتتجابات املتعلمني اخلاائة هبذا الشكل التعنيف أو اإلةصاء أو العقاب، دون أن نسال أنفس
 وما السبب يف تكررها.

فالتربية احلديثة اهلادفة تأىب هذا الطرح، وترف  معاةبة املتعلمني بسبب أخطائهم أثناء ةيامهم بنشلااات 
اجم تعلمية، بل على العكس من ذل  متاما فهي توصي باتتهلالل األخطاء وةصور التحصيل الدراتي النل

عن عوائ  مستترة، واتتعماله يف رحديد وبناء أهداف تربوية ضمن نشااات تعليمية مسلتقبلية جديلدة، 
 وذل  هبدف دفع 

 املتعلم الذي وةع يف اخلطأ مبساعدة املعلم إ ى جتاوز خطأه هنائيا.
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التوةلف عنلدها إنَّ أخطاء التالميذ ضمن التوجه اجلديد تأخذ ةيمة إعالمية بالنسبة للمعلم ال بد له من 
، 0220(، 27وزارة التربية الوانيلة). )مطوال بالتقصي والتحليل لتشخيص أتباهبا اجلوهرية ةصد معاجلتها

 (5ص 
 :تهلري التصور جتاه التقومي -د

لقد مت تضخيم دور التقومي يف أنظمتنا التعليمية السابقة حىت بات ينظر إليه على أنه أهم عناصلرها         
 ر املتعلمني واملعلمني واآلباء بنوع من التخوف والقل .تتجه حنوه أنظا

إن التقومي ضمن مقاربة الكفاءات يعد عنصرا أتاتيا، ومكونا هاما من مكونات العملية التعليمية          
 التعلمية، ال تقوم بدونه، يرادفها وال ينفصل عنها أبدا، بل األكثر من ذل  فهو يندمج فيها اوال تريورة 

 التربوي، فهو مالزم له، ةبل وأثناء وعقب كل درس وكل نشاط تربوي هادف.الفعل 
إلةصائي املخيف الذي يرهن حظوظ املتعلمني يف التعليم افلم يعد ينظر إليه على أنه ذل  النشاط          

مبجرد حصوهلم على عالمات غري مرضية، أو دون املطلوب منهم احلصول عليها، وإيا أصبح ينظر إليله 
من ةبل اجلميع على أنه عملية اكتشاف الصعوبات وعالجها، وأنه تسيري للتعليم، حيلث ميلدنا بكلل و

املعطيات الصحيحة حول وضعية كل تلميذ ةصد تصحيحها يف حينها، ولذل  فهو يأخذ عدة أشكال منها 
عند بداية كل الذي يرتبط بوضعية االنطالق  Evaluation diagnosticالتقومي التربوي األويل التشخيصي 

يسمح للمعلم بتحديد كل ما يستطيع املتعلمون القيام به يف عمليات الحقة أثناء تعلمهلم،  ،نشاط تربوي
وهو التقومي الذي يواكلب العمليلة التعليميلة  Evaluation formativeومنها التقومي التكويين )البنائي( 

 ، كما هو مرجو له أن يكون، وف  بناء الكفلاءةهادفا إ ى رحديد ما إذا كان التعلم يسري ،التعلمية برمتها
 ومنها التقومي التحصيلي ) اإلمجايل أو اإلشهادي ( لتعليمية من بدايتها إ ى هنايتها، حيث أنه يالزم احلصة ا

Evaluation certificative  ويهدف إ ى معرفة ورحديد مد  رحق  األهداف واملكتسبات املراد التحكم فيها
ني، حيث يتوج بإعطاء شهادة أو تقدير للمتعلم يف هناية وحدة أو فصل دراتي أو مقرر ما، من ةبل املتعلم

فهو يتركز يف إصدار حكم ةياتي أو معياري يتعل  مبنح شهادة تعترف بقدرات املتعلم وكفاءتله أو يقلرُّ 
 بأهليته يف االنتقال 

 تبة النجاح.إ ى القسم األعلى أو إعادة نفس املستو  لعجزه عن الوصول إ ى ع
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 :اخلالصة
إن معظم األنظمة التربوية حاليا ويف جل أحناء العامل تتجه حنو املقاربة بالكفاءات هذا التيار التربلوي        

 الذي حظي بإمجاع الكل من حيث فائدته ومالءمته للفترة ال  حنن بصددها.
مملا جعلل  ،جه من معارف وتكنولوجياتإن وترية يو اجملتمعات مل تعد كما كان  عليه تابقا، وال ما تنت

التحكم هبذه املعارف أمرا بالغ األمهية بالنسبة للجميع، غري أن االةتصار عللى جملرد اإلالالع عليهلا 
واكتساهبا وحشو العقول هبا ال يكفي يف حياتنا اليوم، بل جيب أن يتعد  ذل  إ ى اتتعماهلا بنجلاح ملع 

حياتنا اليومية، ألن هذا ما يؤهل الفرد ليكون ةادرا عللى مواجهلة  إتقان التعامل مع نواجتها وتفعيلها يف
 متطلبات العصر املركبة واملتعاظمة وامللحة يوما بعد يوم.

فهذا العصر يتطلب من الفرد أن يكون كفًء على كل األصعدة ةادرا على اللتعلم وبسلرعة وبطريقلة 
 مهلايرة ملا 

عتمد مبدأ حشو األذهان باملعارف مل يعد مقبول وجودها بيننلا مت التعارف عليه فيما تب ، فاملدرتة ال  ت
اليوم، وإن ما زال  موجودة فإن اريقها آيل  حنو األفول والزوال، حيث جيب أن رحلل حملهلا مدرتلة 
املستقبل املدرتة املاهرة، واملتناغمة مع كل األبعاد النفسية والعاافية واملعرفية واالجتماعية للفرد امللتعلم، 

ة تقترح تعلمات مناتبة لكل فرد على حدا ولكل فترة زمنية حمددة، ذات جودة عالية، مسايرة لكل مدرت
 عمار.تية البناء واالجديد، مهها الوحيد هو تنشئة فرد متعلم وكفء، ميزته األتا
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الرابعالفصل   
 اإلبداع

  وتنميته -وقياسه   - فهمه 

 داخل املدرسة احلديثة

 

 
 
 
 
 
 
 

 متهيد:
لقد لقي اإلبداع كمفهوم واتع ومثري إهتمام الكثريين من علماء النفس والتربية ممن كلرس كلل       

 -مساتله –جهده من أجل فهم وجتلية كل شيء غام  ضمنه، من ذل  مفهوم الفرد املبدع ) شخصيته 
بة للفرد وجملتمعه... امهيته بالنس –أصالته  -ةدراته ... ( ومفهوم الناتج اإلبداعي ) ةيمته العلمية والعملية 

إختبلارات  –ارق تربية اإلبداع  –( وكذل  مفهوم العملية اإلبداعية ) عوامل ظهور السلوك اإلبداع 
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ةياته ...( وما إ ى ذل  ممل له عالةة وايدة باإلبداع، األمر الذي تنحاول توضيحه بشيء من التفصليل 
   يف هذا الفصل. 

 
   مفهوم اإلبداع:. -1

 :لهلةاإلبداع يف ال

على غلري مثلال إن اإلبداع يف اللهلة مشت  من الفعل " أبدع الشيء " أي بدأه وأنشأه واخترعه 
 ﴿ بديع السموات واألرض﴾  أي مبتدعها وموجدها. ةوله تعا ى ومنهتاب ، 

ونقول أبدع  الشيء وأبدعته، أي اتتخرجته وأحدثته، ونقول فالن بدع يف هذا األمر أي كان 
( و)زيلد 020، ص 0225، (20)جلادو)صلاحل حمملد أبوثه على غري مثال تاب . أول من فعله، وأحد

 (00، ص 0220، (20)اهلويدي
وبذل  يستقيم معنا مفهوم كلمة اإلبداع على أهنا تعين اإلجياد أو اخلل  أو التكوين أو االبتكلار يف غلري 

   تقليد وال حماكاة.
ن املفاهيم فيما بينها وبني مفهلوم اإلبلداع غري أننا ويف هذا املقام نسجل التداخل بني العديد م
 ،" اإلبداع كل من مصطلحهناك تداخل بني لتستعمل يف بع  األحايني على أهنا تدل على نفس الشيء، ف

بينما يستخدم البع  لفظ "، إبداع "كمرادف للفظ "ابتكار"واخلل  " إذ يستخدم البع  لفظ  ،واالبتكار
اللذي   "ابتكاربدال من لفظ "لسلوك املتعل  بالتفوق واحلذق يف الصنعة للداللة على النشاط وا "إبداع  "

الذي يقترب من مفهلوم  "إبداع"على خالف لفظ  ،وإتيان األمر أوال ،السب  ةد يقتصر عند البع  على
 (22، ص 0220 (،22)جروان )فتحي عبد الرمحن اخلل .

عه، مبعىن أنشأه، وبدأه، وأبدع الشليء، كما ورد يف لسان العرب البن منظور تعبري بدع الشيء، يبد
كلمة اإلبداع  Websters dictionary 1995مبعىن اخترعه على غري مثال، كما ورد ضمن ةاموس ويبستر 

 مبعىن 
 ( 52، ص 0220 ،(20)القدرة على اخلل  أو اإلجياد. ) فتحي عبد الرمحن جروان

 :  اإلبداع اصطالحا



261 

 

ين  بني املهتمني بالظاهرة اإلبداعية وذل  ما ميكن علزوه إ ى لقد تعددت تعاريف اإلبداع وتبا    
كثرة اجملاالت ال  شاع فيها توظيف واتتعمال هذا املفهوم، هذا من جهة أو ى، وإ ى تعدد مناهج الباحثني 
واختالفاهتم واهتماماهتم العلمية والثقافية، ومدارتهم الفكرية من جهة ثانية، وتعدد جوانب هذه الظاهرة 

 ( 022، ص 0220 ،عقدها من جهة ثالثة. ) خليل عبد الرمحن املعايطةوت
أن جهودًا  كبرية بذل  التتيعاب مفهوم اإلبداع وأن هناك    Taylor 1998 تايلوريف نفس السياق يذكر 

 أكثر من مخسني تعريفا هلذا املفهوم، ميكن حصرها يف تتة فئات وهي:
 :تعريفات اجلشطال  أو اإلدراك   -0

 يركز اجلشطل  يف تعريفهم لإلبداع على إعادة جتميع األفكار وإعادة بناءها يف بناء كلي، حيلث        
 أن اإلبداع هو تدمري جشطل  ةائم لبناء جشطل  جديد.  Wertheimer فريتيمر ير         

 :تعريفات الناتج النهائي   -0
 اع عملية ينتج عنها عملل يتميلز حيث ير  أن اإلبد Stein شتاينوميثل هذه الفئة من التعريفات       
 باجلدة، تقبله مجاعة من الناس يف فترة زمنية معينة، لقدرته على تلبية احتياجاهتا. )عوين معني شلاهني،       
 (02، ص 0222      

 :تعريفات مجالية -2

ذكر تركز هذه التعريفات بدورها على إظهار اإلبداع على أنه القدرة على التعبري عن الذات، حي ي   
 Ghiselin جيزلنيأن اإلبداع ميثل ةدرة الفرد على رحسس املشكالت، كما ير   Thurstone ثريتتون

 أن اإلبداع هو القدرة على إحداث تهليري يف تنظيم احلياة الشخصية للفرد.
 :تعريفات التحليل النفسي   -0

بني اهلو، واألنا، و األنا األعللى، ينظر أصحاب هذا االجتاه إ ى اإلبداع على اعتباره حمصله التفاعل           
هي متهلريات تعمل بشكل دائم يف شخصية الفرد أتاتلها  Bllack بالكفكل أشكال اإلبداع حبسب 

، 0225 ،(20)) صاحل حممد أبو جادوكب  األنا، مما تيسمح بظهور حمتويات الشعور وما ةبل الشعور.
 (020ص 

 
 :تعريفات عملية التفكري اإلبداعي   -7
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 أن اإلبداع هو ةدرة العقل على إدراك العالةات بني شيئني بطريقة ينلتج  Spearman تبريمانر  ي        
 عنها ظهور شيء ثالث.

فري  ضمن نفس االجتاه، أن اإلبداع يتضمن كمفهوم علددا كبلريا ملن   Guilford جيلفورأما        
اإلبداع يتضمن عمليلة التفكلري العناصر الذهنية، أمهها االكتشاف والتفكري التباعدي. وعليه فإن 

 نفسها، ال ما ينتج عنها وكيف ينتج فحسب.
 :تعريفات أخر    -2

 لإلبداع، والذي ير   Rand راندهي جمموعة تعريفات ال ميكن تصنيفها يف فئة معينة، منها تعريف         
الذي يعتقد بأن  Lowenfield لونيفلدبأنه إضافة جديدة إ ى املعرفة املختزلة لد  اإلنسان، وتعريف  

 (020، ص0225 (،20)اإلبداع حمصلة للعالةة الشخصية بني اإلنسان وبيئته. ) صاحل حممد أبو جادو
على أنه عملية رحسلس للمشلكالت   Torrance تورانسأمَّا اإلبداع من الناحية التربوية فيعرفه 

، مع البحث عن احللول الل  وإدراك ملواان الضعف، والثهلرات، وعدم االنسجام أو النقص يف املعلومات
ميكن التنبؤ هبا. فاملتعلم يصبح أكثر حساتية للمشكالت وجوانلب اللنقص والثهللرات يف املعرفلة أو 
املعلومات، واختالهلا أو انسجامها، األمر الذي يدفعه جاهدا إ ى رحديد مواان الصعوبة وما شابه ذلل ، 

كل مشكلة يصادفها، وصياغة فرضليات واختبارهلا، والبحث عن احللول ال  ميكن التنبؤ هبا يف مقابل 
وإعادة صياغتها أو تعديلها من أجل التوصل إ ى نتائج جديدة ينقلها املتعلم لخخرين من املتعلمني وغريهم 

 ( 00، ص 0220 (،20)ممن هم يف حاجة ماتة إليها. ) فتحي عبد الرمحن جروان
على التخلص من النمط العادي للتفكري، وإتبلاع  ، فيعرفه على أنه ةدرة الفرد0225 اهلويديأمَّا 

 ( 020، ص 0225 ،(20)يط جديد يف التفكري. ) زيد اهلويدي
وبالتايل فإن الفرد املبدع هو ذل  الشخص الذي يكون ةادرا على إجياد عالةات جديدة ال يعرفها من هم 

 ومرونة وأصالة التفكري. يف نفس مستواه العمري واملعريف، كما أن هذا الشخص يتصف بصفات االةة
، يف تعريفه لإلبداع حنو التأكيد على القدرات ال  تظهر كسلوك عنلد 0225 جروانيف حني يتجه         

الشخص املبدع، حيث ير  بأن الشخص املبدع ميتل  مزجيا من القدرات واالتلتعدادات واخلصلائص 
ن ترةى بالعمليات العقلية لتؤدي إ ى إنتاجلات الشخصية،  ال  إذا ما وجدت بيئة مناتبة فإنه ميكن هلا أ

أصيلة ومفيدة، تواء بالنسبة خلرات الفرد السابقة هذه من جهة أو ى، ومن جهة ثانيلة تكلون مفيلدة 
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للمجتمع أو العامل ككل، خاصة إذا كان  هذه اإلنتاجات من مستو  ما هو تائد داخل هذا اجملتملع.) 
 (   022، ص 0225 (،20)صاحل حممد أبوجادو

فري  يف اإلبداع تل  الوحدة املتكاملة جملموعة العوامل الذاتية واملوضوعية ال  تقلود  روشكاأمَّا 
 (722ص ،0225(،20)إ ى رحقي  إنتاج جديد، وأصيل، وذي ةيمة عند الفرد وعند جمتمعه. ) يوتف ةطامي
ميكن تصنيفها ضلمن يف حني هناك من ير  بأن جل أو كل التعريفات الواردة يف مفهوم اإلبداع 

أربعة إجتاهات رئيسية على غرار التصنيف الساب ، لكن من وجهة نظر أكثر مشولية واتساعا، حىت تشكل 
( وال  تعر عن  052، ص 0220يف جممله ما يسمى مبكونات وأبعاد اإلبداع، ) خليل عبد الرمحن املعايطة، 

 يلي: خمتلف االجتاهات النظرية يف علم نفس اإلبداع وهي كما
تعريفات حمورها املناخ اإلبداعي أو البيئة ال  يقع يف نطاةها اإلبداع، وهي ما يتبناه علماء االجتماع  

 وعلماء اإلنسان.

تعريفات حمورها اإلنسان املبدع بكل خصائصه ومركباته الشخصية والتطورية واملعرفية، وهي ملا  
 يتبناه علماء نفس الشخصية.

إلبداعية يف ذاهتا، وكل ما يرتبط هبا من مراحل حل املشكالت، وأيلاط تعريفات حمورها العملية ا 
التفكري ومعاجلة املعلومات، وغريها من مراحل العملية اإلبداعية املتعاةبة، وهي ملا يتبنلاه علملاء 

 النفس املعرفيون.

تعريفات حمورها الناتج اإلبداعي، وذل  من حيث خصائصله األتاتلية كأصلالته، ومالءمتله،  
يفيته، وأمهيته للمجتمع وللمجال الذي أنتج ضمنه وألجله، فهي تعريفات تعكلس ببسلااة ووظ

اجلانب املادي وامللموس يف العملية اإلبداعية، وهو ما يفسر أو يعكس وجهة نظر املتقدمني اللذين 
ال  اهتموا باإلبداع وجماالته وةياته، حيث ركزوا يف غالبيتهم على اإلنتاج اإلبداعي امللموس الذي

 ( 02، ص 0220، (20)ميكن أن ينكر أو يتنكر له أحد. ) فتحي عبد الرمحن جروان

 
 :La Situation Créativeمفهوم اإلبداع بناء على املناخ اإلبداعي :أوال
ويقصد املناخ أو بالبيئة املبدعة أو املوةف اإلبداعي مبا يتضمنه من ظروف ومواةلف خمتلفلة تيسلر       

 دون إاالق ااةات األفراد اإلبداعية، ويكمن تفصيلها إ ى ةسمني: اإلبداع ، أو رحول
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 ةسم يرتبط بالظروف العامة اللصيقة باجملتمع وثقافته بصفة عامة. -أ

ةسم يرتبط بالظروف ال  هتيئها املدرتة واملعلمون لألفراد املبدعني داخل أتوارها وداخل حجلرات  -ب
 تناء ناصلر حجلازي،)  ،( 002، ص 0220يطة، خليل عبد الرمحن املعاالصف )الظروف اخلاصة(. )

 ( 00 ص، 0222

وبع  علملاء اللنفس   -األنثروبولوجيا  –ويتبىن هذا االجتاه علماء االجتماع وعلماء اإلنسان 
االجتماعي، حيث يرون أن اإلبداع ظاهرة اجتماعية وذات حمتو  حضاري وثقايف، وأن الفلرد يصلبح 

أثريه حدود دائرته الذاتية الضيقة ليمتد نفع أعماله كافة اجملتمع، وةد جديرا بوصف " املبدع" إن جتاوز  ت
، 0220، (20)تتجاوز كذل  حدود املعايري العادية ال  ينتظم اجملتمع وفقا هلا. )فتحي عبد الرمحن جلروان

 (00ص 
 
  : sonnelleerParactéristique CLa Créative commeمفهوم اإلبداع بناء على مسات الشخص املبدع :ثانيا

ميثل هذا االجتاه حمور اهتمام علماء نفس الشخصية الذين يرون أنه ميكن التعرف على األشلخاص        
املبدعني عن اري  دراتة متهلريات الشخصية والفروق الفردية يف اجملال املعريف، وجمال الدافعية. )فتحلي 

 (  70، ص 0222، (20) و ،00، ص 0220، (20)عبد الرمحن جروان
املبدع واإلبداع على اعتباره مسات تضم االةة التفكلري   Guilford جيلفوردوعلى هذا األتاس يعرف  

ومرونته واألصالة واحلساتية للمشكالت، واعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيالت، وهي ةلدرات 
 ( 00، ص 0220، (20)ميكن تصنيفها رح  مظلة التفكري الناةد. )فتحي عبد الرمحن جروان

اإلبداع ضمن هذا املنحى بقوله: " إنه املبادأة ال  يبديها الفلرد  Sempson تيمبسونكما يعرف  
)حممد محلد الطيطلي،  .بإتباعه يطا جديدا من التفكري ،يف ةدرته على التخلص من النس  العادي للتفكري

راع، مصلطلحات واالخت ،فهو يعتر أن حب االتتطالع واخليال، واالكتشاف، وبذل  ( 70، ص0225
  جيلفلورو  تلورانساإلبلداع  أتاتية يف مناةشة معىن اإلبداع واالبتكار، وهذا ما أكده رواد دراتلة

Torrance et Guilford  بإشارهتما إ ى اإلبداع على أنه تفكري يف نس  مفتوح يتميز اإلنتاج فيله خباصلية
 طاة.فريدة، هي تنوع اإلجابات املنتجة ال  رحددها املعلومات املع
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فكان من مثار هذا االجتاه وضع عدد غري ةليل من مقاييس الشخصية وتطويرها هبدف الكشف عن  
 األفراد املبدعني، وهي كما أردفنا تابقا تدور يف فل  رحديد اخلصائص املعرفية، واخلصائص الشخصية 

 ,Torrance. (Roquette1976  0220 تورانسالدافعية، واخلصائص التطورية للشخص املبدع مثل اختبار 

p13) 

 :  اخلصائص املعرفية   -0

يتف  الباحثون عموما على أن األشخاص املبدعني برغم اختالف ميادين إبداعهم يشتركون يف جمموعة     
من السمات والقدرات وأتاليب معاجلة املشكالت واملعلومات، ومن تل  اخلصائص اشتراكهم يف امتالك 

صالة، ةلوة البيلان، اخليلال الواتلع، املرونلة، املهلارة يف اختلاذ ذكاء مرتفع، الطالةة اللفظية، األ
القرارات،التكيف مع األوضاع املستجدة، حسن اتتخدام املعرفة املتوفرة كأتاس لتوليد املعرفة واألفكار 

 اجلديدة، وغريها من 
 ت تطوره.اخلصائص ال  جتعلهم متنبهني لكل موةف جديد يف حماولة ملعرفة كل حيثياته وكل احتماال

 :اخلصائص الشخصية والدافعية -0

( ال  تناولل  Rank, Mackinnon, Barron, Torranceلقد ورد يف العديد من الدراتات العاملية )       
شخصية األفراد املبدعني الكثري من الصفات الشخصية والدافعية ال  ةلَّ ما توجد جمتمعة كلها يف واحلد 

عم موجودة بنسب متفاوتة من فرد إ ى آخر، إالَّ أهنا تكون ةليلة الوجود منهم، لكنها تكون يف الهلالب األ
وضعيفة التأثري عند األشخاص العاديني يف ةدراهتم التفكريية، ومن هذه اخلصائص امليل للمهلامرة، وتفضيل 

ك علوض املسائل املعقدة يف مقابل تل  البسيطة وغري املثرية، رحمل الهلموض والقل ، التنظيم الذايت للسلو
إتباع ةواعد اآلخرين، القيام باملخاارات الذكية، املثابرة، امليل للبحث والتحقي ، وحلب االتلتطالع، 

( وامليلل للفلن 02، ص 0220، (20)واالنفتاح على كل اخلرات اجلديدة. )فتحي عبد الرمحن جلروان
والتركيب والتقييم، التركيز واجلمال، والعمل املنفرد، امتالك وتوظيف ةدرات عالية يف التخيل والتحليل 

على األداء واإلتقان، االنتقاد الدائم لألفكار، وامليل إ ى روح الفكاهة واتتعمال النكتة يف معظم مواةلف 
 (050، ص 0220احلياة. )خليل عبد الرمحن املعايطة، 

 :  اخلصائص التطورية -2
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يني كوهنم يف الهلالب من املواليد األوائلل إنَّ ما مييز األشخاص املبدعني عن غريهم من األفراد العاد        
يف أترهم، كما يكونون ةد عانوا من فقدان أحد الوالدين أو كليهما، ومروا مبواةف حياتية غري عاديلة، 

وةراءة الكتب، وحيبون التواجلد باملدرتلة،  ءويو يف بيئة خصبة ومشجعة على التميز، لديهم ميل الةتنا
رج الصف، كما مييلون إ ى تطوير وتنمية هوايات كثرية ويف العديد ملن يكتسبون الكثري من اخلرات خا

جماالت احلياة، ومن بني أكثر العوامل تأثريا يف تكوين اجتاهاهتم املهنية وجود النموذج أو املعلم القلدوة يف 
 حياهتم املبكرة.تين 
 (00، ص 0220، (20))فتحي عبد الرمحن جروان 

 : pécifiqueSrocessus PLa Créative comme أنه عملية متفردة  مفهوم اإلبداع على أتاس:ثالثا

وميثل هذا االجتاه حمور اهتمام علماء القياس النفسي وعلماء النفس املعرفيني الذين تيطرت عللى         
تفكريهم فكرة االتتبصار لد  علماء اجلشطال ، حيث ركزوا يف دراتاهتم على اجلوانب املتعلقة بعملية 

كالت، وأياط التفكري، وأياط معاجلة املعلومات ال  تشكل عملية اإلبداع. )فتحي عبد اللرمحن حل املش
 (70، ص 0222، (20)جروان
أن اإلبداع هو عملية جتعل الفرد حساتا مدركا للثهلرات واالختالل يف   Torrance تورانسحيث ير     

ت يف املوةف فيما لد  الفرد من معلوملات، املعلومات والعناصر املفقودة،   البحث عن دالئل ومؤشرا
ووضع الفروض حول هذه الثهلرات، وفحصها، والربط بني النتائج، وإجراء التعديالت، وإعادة اختبلار 

 (  72، ص 0225)حممد محد الطيطي، الفروض. 
ر كال ميكن ذك تورانسومن أشهر من ةام بتحديد خطوات أو مراحل العملية اإلبداعية إضافة إ ى          

، حيث حدد األول أربع مراحل أتاتية يف كل عمليلة إبداعيلة  Harris وهاريس  Wallas  واالس من
،   تليها L’Incubation، مرحلة االحتضان والكمون La Préparationوهي: مرحلة التحضري أو اإلعداد 

 .La Vérification، ويف األخري مرحلة التحقي  L’Illuminationلة اإلشراق حمر
لكنه ةسمها إ ى تلتة  واالس، فقد حدد مراحل شبيهة ومماثلة لتل  ال  حددها 0272 هاريسأمَّا 

مراحل جاءت كما يلي: رحديد ومعرفة احلاجيات، مجع املعلومات، رحليل هذه املعلوملات فكريلا، ختيلل 
ل عبد الرمحن ( و)خليRouquette, 1976, p 18وافتراض احللول، التحقي ، وضع احللول موضع التطبي . )

 (057، ص 0220املعايطة، 
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للعملية اإلبداعية )ختيل وافتلراض  Harris هاريسوعليه، فإنه ضمن املرحلة الرابعة ال  وضعها  
)اإلشراق(، يكمن للب وجلوهر العمليلة  Wallas واالساحللول(، وضمن املرحلة الثالثة ال  وضعها 

 (Rouquette, 1976, p 18اإلبداعية وأتاتها. )
 : roduitPLa Créative comme مفهوم اإلبداع على أتاس اإلنتاج :ابعار

ويعىن هذا االجتاه بالناتج اإلبداعي ذاته، على افتراض أن العملية اإلبداعية توف تلؤدي يف هنايلة         
ا املطاف إ ى نواتج ملموتة وبارزة، ال لبس فيها مهما كان الشكل الذي يتخذه هذا الناتج، حيث غالبا م

 يتخذ أو 
، 0222، (20)يعتمد على األصالة، واملالءمة كمعيارين للحكم على الناتج. )فتحي عبد اللرمحن جلروان

 (72ص
اإلبداع بأنه ظهور إلنتاج جديد نابع  الذي وصف  Rogers روجرزويقع ضمن هذا االجتاه تعريف  

 (  72، ص 0225حممد محد الطيطي، من التفاعل بني الفرد وما يكتسبه من خرات. )
فاإلبداع هو إنتاج جديد مقبول وغري شائع، ونافع، حيق  رغبة جمموعة من الناس يف فتلرة زمنيلة         

يقول يف إشارة مهمة منه لقيمة الشيء املنتج املفيد للمجتمع يف   Renzulli رينزويلمعينة، األمر الذي جعل 
يف اجملال الذي جاءت ضمنه لكنها ال تعرف اريقها مقابل األفكار العظيمة ال  ميكن أن تفيد هذا اجملتمع 

حنو التنفيذ أبدا، فيقول إن التاريخ يسجل األشخاص املبدعني واملنتجني يف العامل، وال يسجل أولئ  الذين 
حيققون درجات عالية يف اختبارات الذكاء أو الذين حيفظون دروتهم جيدا. )خليل عبد الرمحن املعايطلة، 

 (050، ص0220
 ميكن إمجال هذه االجتاهات يف تعريف اإلبداع يف الشكل التايل: وعليه
 
 
 
 

 
 
 

 العملية اإلبداعية الشخص املبدع

ملناخ والبيئة اإلبداعية اإلنتاج اإلبداعي  ا

 جماالت وأبعاد تعريف اإلبداع
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 (02، ص 0220، (20)) زيد اهلويدي  جماالت تعريف اإلبداع(  25الشكل رةم: ) 

 
 

 :خصائص الفرد املبدع. -2
 لليسلقد اتتأثرت السمات النفسية واخلصائص السلوكية للمبدعني باهتمام كبري ما ةبل علدد  

من الباحثني والعلماء يف ميادين علم لنفس والعلم التربوية وغريها، تواء يف املاضي أو احلاضلر،  القليلب
ليها فيملا تلب  إ ى أن األشلخاص إفلقد ثب  يف عقول العام واخلاص من خالل األدلة ال  مت التوصل 

 ركون يف خصائص عاملةعن غريهم يف خصائصهم املعرفية واالنفعالية، فكل املبدعني يشتاملبدعني خيتلفون 
ةوائم متعددة من اخلصائص جتعلهم مميزين عن غريهم، حيث توصل  العديد من الدراتات إ ى وضع وبناء 

 فيما يأيت بنوع من االختصار وف  التصانيف ال  أفردت هلا:املشتركة لألفراد املبدعني نعرضها 
 التصنيف األول:

 :امهاثنتني وضمنه يتصف املبدعون خباصتني  
 فعالية .ناخلصائص اال-0           اخلصائص املعرفية -0
 :   اخلصائص املعرفيةأوال: 

، وةلدرة عللى س املشكالتسعلى رحوةدرة  ،وتظهر هذه اخلصائص املعرفية يف شكل ةدرة لهلوية
وعلى العموم فإن اخلصائص املعرفيلة تتضلمن املكونلات التاليلة: )زيلد  .التعامل مع الرموز اجملردة

 (.02ص  ،0220، (20)يداهلوي
 القدرة على التعامل مع األلفاظ والرموز اجملردة:-0
ل منذ صهلره يف حميط أترته أو مدرتته ةدرته اللهلوية وةدرته عللى فالط ُرِهْظضمن هذه اخلاصية ُي 

أو ختتزله هلذه اتتخدام الكلمات يف مجل تامة، كما يظهر ةدرة واضحة على اتتخدام األعداد وما تشري 
يتصف بقدرتله عللى فهلم الرملوز على العموم فالطفل املبدع ة تنه، بشكل متقن رغم حداث األعداد

 واتتخدامها بشكل صحيح.
 حب االتتطالع: -0
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ظهر الطفل رغبته امللحة يف التعرف على البيئة احمليطة به، حيث تكثر أتئلته وتأخلذ كلل ا ُيهوفي
ومن مثة تفسري ملا النتباه والتعرف إ ى املشكالت، كما يظهر غليه يو ةدرته على املالحظة وا ،االجتاهات

 حيدث حوله من ظواهر.
 االتتقاللية يف العمل:-2
تدخالت اآلخرين، وهذا كي يتمكن ملن بنلاء ن عين أن الفرد املبدع للعمل لوحدة يف معزل عتو

رها بنفسه تعترضه، ويقوم جبمع املعلومات الالزمة و وضع الفروض ال  خيتصور متكاملة عن كل مشكلة 
مواجهلة  يتعرف على ةدرتله يفليضع نفسه يف موضع االختبار فهو وذل  للوصول إ ى احللول املالئمة، 

 .تاملشكال
 االحتفاظ باالجتاه:-0

ويقصد هبذه اخلاصية أن الفرد املبدع يستطيع التركيز  والتفكري يف العمل أو يف املشكلة ملدة أاول 
 مما 

أو فهم املشكلة والسيطرة عليها مهما  ،ما يكفل له الوصول إ ى وضع احلل وذل  ،يستطيعه الفرد العادي
 ه عن املشكلة األصلية.ئكان  شدة أو ةوة املشتتات ال  رحاول دائما إبعاده وإهلا

 ةدرة لهلوية:-7
والقلدرة اللفظيلة،  ،وتشري هذه اخلاصية إ ى امتالك املبدعني ملستويات متطورة من الناحية اللهلوية

ا ممبأتراهبم، األمر الذي يدلل على أهنم يدركون أكثر  قارنةلبا ما تكون حصيلتهم اللهلوية متقدمة محيث غا
 (.00ص  ،0220، (20)دي)زيد اهلوي .J.Piaget بياجيحبسب ما أشار إليه  ،يدركه غريهم

 :اخلصائص االنفعاليةثانيا: 
حيث ذكرت العديد ملن  ،ليها الفردإوالرغبات ال  ميل  ،وامليول ،واالجتاهات ،ويقصد هبا القيم 

والثقة بالنفس، كما يهتمون  ،األمانبوالشعور  ،وعدم اخلوف ،الدراتات أن املبدعني يتميزون بالشجاعة
تطوير  نظام ملن القليم يف وضع وإ ى  مييلونمبشكالت اآلخرين ويقدمون هلم املساعدة، إضافة إ ى أهنم 

ل على نضجهم االنفعايل مقارنة بهللريهم لعلى أتاته، ما يد حياكمون تلوكاهتم ،مرحلة مبكرة من العمر
 (.00ص  ،0220، (20)يد)زيد اهلوي .من هم يف مثل تنهم
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 : التصنيف الثاين
 ثالث فئات رئيسية هي:يف يصنف عدد من الباحثني خصائص املبدعني  
 عرفية.املصائص فئة اخل-  
 الشخصية والدافعية.فئة اخلصائص -
 ورية .تطالصائص فئة اخل-

 :أوال: اخلصائص املعرفية
وتضم اخلصائص املعرفية ال  وردت يف العديد من الدراتات ال  أجري  حول اإلبداع جمموعات 

 من السمات والقدرات املميزة لألفراد املبدعني نوجز أمهها فيما يلي: 
 األصالة.-
 ة اللهلوية والبالغية .ةالطال-
 الذكاء املرتفع.-
 اخليال اخلصب.-
 درة على التفكري اجملازي.الق
 املرونة واملهارة يف اختاذ القرارات.-
 االتتقاللية يف إصدار األحكام .-
 القدرة على التفكري املنطقي.-
 املشوشة. فالقدرة على تنظيم األمور املختلفة واتتيعاب املواة 
 ات واملسلمات املوجودة يف جمال ختصصهم.ضترافالتساؤل حول املعايري واال-
 خدام معارفهم احلالية كأتاس لتوليد أفكار جديدة.اتت-
 (.25ص  ،0222)تعيد عبد العزيز،   .القدرة على رحديد مشكالت جيدة  للبحث واملتابعة-
 :صائص الشخصية والدافعيةاخلثانيا: 

ها التواجد عند كل املبدعني جمتمعلة، فيشترط يإن خصائص الشخصية والدافعية لد  املبدعني ال 
ولد  مبدعني  ،بعضها دون البع  اآلخرل  العديد من الدراتات أهنا امتالك بع  املبدعني فلقد أوضح



271 

 

وعلى العموم ميكننلا يف  ،من املبدعنياألخر  آخرين ميتلكون صفات وخصائص خمتلفة عن باةي الفئات 
 عدد أشهرها، كما وردت يف أكثر من مصدر وهي:نهذه القائمة أن 

 ؤل واملساءلة.حب االتتطالع وامليل للتسا-
 رة.باثامل-
 االلتزام املفرط بالعمل.-
 واالجتهاد يف العمل. دُّاجل  
 ات وعدم التشت .مالتركيز على  امله-
 الدافعية الذاتية املرتفعة.-
 القدرة على التنظيم الذايت وف  ةواعد خاصة.-
 امتزاج مظاهر الطفولة والرشد يف األفكار والسلوكات.-
 ة.يأو ةواعد السلوك املرع عدم التمس  باألعراف-
 القدرة على التأثري يف اآلخرين.-
 القدرة على رحمل الهلموض.-
 احلدس أو حضور البديهة.-
 .حنو املشكالتاحلساتية التعااف مع اآلخرين و-

 :ثالثا: خصائص تطورية هنائية
ومراحل  ،ملبكرةلقد أورد الكثري من الباحثني العديد من اخلصائص التطورية ذات العالةة باخلرات ا

 النمو املختلفة نذكر منها ما يلي:
 غالبا ما يكون الفرد املبدع هو املولود األول لألترة.- 
 غالبا ما يكون املبدع ةد عاىن من فقدان أحد الوالدين أو كليهما.-
 وغنية باخلرات. ،متنوعةو ،األجواء األترية للمبدعني مثرية-
 ايات كثرية.ولديهم ه-
 لكتب على صحبة الناس يف مرحلة الطفولة.ة ابل صحيفضت
 والنجاح فيها. ،حب املدرتة-
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 .التوتر الناشئ عن الصراع بني االندماج مع اجملتمع واالنعزال عنه-
 .تطوير عادات عمل ممتازة واحملافظة عليها-
حي )فتو( 20ص  ،0222) تعد عبد العزيز،  .ِ سَّْبوال غتقدمي مبادرات وإتهامات دالة على النبو-

 (.025-020ص  ،0222،  (20)عبد الرمحن جروان
 التصنيف الثالث:
 تصنيفا لإلبداع مهلايرا للتصانيف السابقة الذكر، تعكلس فيله Clarck كالركلقد ةدم  الباحثة 

 بصورة مشولية نظريات اإلبداع املختلفة، واتتند تصنيفها إ ى النموذج التكاملي لإلبداع، والذي توصل 
مستفيضة لنظريات اإلبداع، وأحدث ما توصل  إليه الدراتات العلمية حول تركيلب  إليه بعد مراجعة 

 لكل مكون منها وظائف وخصائص. ،وظائفه العقلية، حيث يتألف يوذجها من أربعة مكوناتوالدماغ، 
 :أوال: اخلصائص املنطقية 

 وكراهية السلطة. ،واالتتقاللية ،االنضباط الذايت- 
 .ضهلوط االجتماعيةالقدرة على مقاومة ال-
 واالنتباه للتفاصيل. ،القدرة العالية على التذكر-
 رحمل الهلموض والقل .-
 ائل املعقدة.ستفضيل امل-
 لديه ةاعدة معرفية واتعة. 
 لديه ةدرة على التفكري املتشعب.-
 عدم رحمل املواةف اململة والروتينية.-

 :تتبصاريةثانيا: اخلصائص احلدتية اال
 أفكار اآلخرين بهلري حدود.االنفتاح على - 
 القدرة على مقاومة ومواجهة اهتامه بهلريب األفكار واألاوار.-
 احلساتية الزائدة.-
 احلماس الزائد والتسرع.-
 الرومانسية وأحالم اليقظة.-
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 لة.يالتفاعل اجليد والكامل مع األفكار األص-
 ل املشكلة.وتقدمي أفكار جديدة حل ،القدرة على جتاوز التفصيالت واملشكالت-

 :ثالثا: اخلصائص العاافية
 عن نفسه. ًاأكثر عفوية وتعبري- 
 يدرك األشياء بطريقة خاصة.-
 وأةل خوفا مما يقوله اآلخرون عنه، وأةل حاجة للناس، وأةل خوفا من عواافه  ،أكثر تقبال للذات-
 الذاتية وأفكاره .           
 الرغبة يف مواجهة خرات جديدة كل يوم.-
 فضوال ورغبة يف االتتطالع. أكثر -
 باحلقيقة . ثواالختالف عن اآلخرين، والتشب ،لديه الشجاعة على خمالفة املسلمات-
 لديه القدرة على التوحد مع مشاعر اآلخرين وتوةعاهتم.-
 الداخلية. هأكثر بداهة وحدتا واتتعدادا لالعتراف بصراعات-

 :  رابعا: اخلصائص احلسية
 واألفكار اجلدية. االنفتاح على اخلرات-
 الضبط والتحكم الذايت أو الداخلي. -
 االهتمام بالعامل اخلارجي والعامل الداخلي.-
 اتتعجال االنتهاء من األعمال. معد-
 القدرة على تقبل الصراع والتوتر.-
 (.022ص  ،0222، (20))فتحي جروان .القيم النظرية واجلمالية مرتفعة-
   
 
 
 
 

 

 اإلبداع

 احلدس /االتتبصار
حالة وعي ةصو  تتأتى 
من واةع الالشعور أو تهلري 

 مستو  الشعور

 احلس 
 حالة املوهبة يف إجياد 

 املشاعر 
 حالة لشعور املتأثر عاافيا،            
وتتطلب وعيا ذاتيا وعملية   

رحقي  الذات وإاالق الطاةة 
 العاافية للخارج 

 التفكري  
طقي ميكن حالة تفكري من 

ةياته وتطويره بالتدريب 
 املكثف
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  يوذج كالرك التكاملي  لإلبداع.(  ميثل  20شكل رةم: ) 
 (.020ص  ،0222، (20)جروانعبد الرمحن )فتحي 

 
 التصنيف الرابع:

يف ضوء التعريفات املتعددة األوجه واإلحياءات لإلبداع، و ما توارث يف التراث التربوي والنفسلي 
 ني إ ى مخس حماور أتاتية هي كما يلي:ميكن تصنيف خصائص ومسات املبدع ،حول نفس الظاهرة

عقلية عالية، حيث يتربعون على ةمة السلم اهلرمي  اتسمون بقدرتالتفوق العقلي: إن كل املبدعني ي-0  
 وكذل  اختبارات التفكري االبتكاري. ،يف اتتجاباهتم الختبارات الذكاء

امتالكهم ملهارات متميزة، وااةلة وإرادة ئ ببالقدرة على أداء وإجناز األعمال الكفاءة: األمر الذي ين-0 
 بالسيطرة على كل األشياء واملواةف ال  تتخلل حياهتم بكافة أبعادها.هلم ةوية، تسمح 

 ،ة املبدعني القدرة على فهم وإدراك األشلياءبيالقدرة العالية على الفهم واإلدراك والتصور: ميتل  غال-2
واجملردة  ،املكانية وأتواء منها العالةات الزمانية  ،مستوياهتا وتصور العالةات ال  تربط بينها يف خمتلف

 املشاهدة بني األفكار واألشياء. وأ
ويف إنتاج البدائل اجلديدة واحللول ال  تتصف باجلدية  ،فهم أةدر الناس على إظهار املرونة يف تفكريهم    

 واألصالة واحلداثة.
 ،ويف اختاذ ةراراته ،مييز الفرد املبدع هو اتتقالله يف يط حياته االتتقاللية مع الثقة بالنفس: إن أهم ما-0

وإصدار أحكامه عن تأثريات اآلخرين فيمن هم حوله، ومتتعه بثقته بنفسه إ ى درجة املخاارة واملهلامرة، 
يف ذلل ، ويف  كبلريًا تزايدة دورًااملعيته فادوإةباله على القيام باملهام الصعبة دون تردد، حيث تلعب 

 وعدم االكتفاء مبا يقدمه له اآلخرين والتوةف عنده. ،غبته يف التعلم واالكتشافر
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إن أكثر أفراد اجملتمع حساتية للمشكالت االجتماعيلة واملواةلف  احلساتية للمشكالت واملواةف:-7
اصلر  ى اكتشاف التناة  يف املواةف، كاشفا للعنإ ااًليالتعليمية هو الفرد املبدع، فهو غالبا ما يكون م
أكثر من غلريه ملن  -مهما كان  كبرية أو صهلرية -املفقودة أو غري املكتملة يف حل أي مشكلة ما 

 (.70ص  ،0222)تناء نصر حجازي،   .أترباه ذوي التفكري النمطي

 

 :والعملية اإلبداعية مقومات اإلبداع. -3
 ،عمليلة اإلبلداع حللارمكوناته، وم علىي، وبداعالتفكري اإلومفهوم اإلبداع  علىبعد تعرفنا  

فإننلا أو كان كبريا عامال يف ختصص معني،  ،وخصائص الفرد املبدع تواء كان صهلري السن يرتاد املدارس
ألمهية ذلل  يف تسلهيل  ،نر  أنه من املفيد التعرض إ ى مالمح أو مقومات اإلبداع بشيء من االختصار

تلواء والرةي بتفكريه اإلبلداعي  ،اإلبداعيةويف كيفية تنمية ةدراته  ،املبدعالفرد عملية تشخيص وفهم 
 ضمن البيئة األترية أو ضمن حميط املدرتة.

 : الذكاء-0
كلل  سوللي ،يف دراتة هلما أن كل مبدع ذكي  Goodwin and Moran مورانو جودوينييذكر 

ع ن الفرد املبلدأاألمر الذي يقودنا إ ى التأكيد على أن الذكاء شرط ضروري لإلبداع، و .مبدعذكي 
 (.00ص  ،0220، (20)يدوياهل)زيد  .البد أن يتصف حبد أدىن معروف من الذكاء حىت يكون مبدعًا

باختيار البيئة  ىعَنعندما ذكر أنه إذا كان الذكاء ُي، Ochse  1990أوشسي هوهذا ما ذهب إ ى تأكيد
 يتمكن الفرد من ا، فإن هذا هو جوهر عملية اإلبداع، فحىتعهوالقدرة على التكيف اهلادف م ،وتشكيلها

اختيار البيئة  وتشكيلها، فإن هذا يتطلب القدرة على ختيل البيئة ملناتبة للوصول إ ى مستو  جيعل عمليلة 
حممد نوفلل،  ،وجادوب)صاحل أ .التكيف ممكنة، باإلضافة إ ى القدرة على رحويل هذا الوضع املثايل إ ى واةع

 (072، ص0225
بداع ةد تكون أكثر تعقيدا ملا يبدو للوهلة األو ى بأنه عالةة إجيابية حول اإلأن البحوث احلديثة  إالَّ 

لكن هذه العالةة متيل إ ى التالشي يف املستويات العليا من الذكاء، فعندما تتجلاوز ، وبني الذكاء واإلبداع
حمملد  وجلادو،ب)صاحل أ .( فإن الزيادة عن ذل  ال يتبعها بالضرورة زيادة يف اإلبداع002نسبة الذكاء )

 (072ص ،0225نوفل، 
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 :الناحية االنفعالية-0
هللا ال  يكون و ،تسم هبا أو يؤمن هبا الفرديال   ،ويقصد هبا القيم واالجتاهات وامليول واملعتقدات

عالةة مباشرة باإلبداع، فالشخص املبدع  يتسم يف غالب حياته باالتزان، وبنضج انفعايل يزيد عن أةرانه، 
ذاته مثل أوةاته باألمان وعدم اخلوف واالتتقاللية والثقة بالنفس، ومييل إ ى تقدير لب كما أنه يشعر يف غا

)زيلد  .خاصلة إذا ملا وافقل  أفكلاره ،ما يقدر اآلخرين وحيترم  آراءهم، ويساند ويدعم أفكارهم
 (.02ص  ،0220، (20)ييداهلو
   دافعية الفرد حنو اإلبداع:-2

ويف تفجري كل كوامنه اإلبداعية واةعا ملموتلا يف  ،ند الفردللدافعية أثر عظيم يف خل  اإلبداع ع
 ر فالشخص صاحب الدافعية الداخلية لإلجناز إذا ما توفرت لديه عوامل اإلبلداع األحل، حياته اليومية

وحالة من التوتر وعدم االتتقرار ال تزول إال بتحقيل  وإجنلاز  ،توف يصبح يعيش حالة من االنفعاالت
 والذي يف الهلالب األعم يكون عمال إبداعيا متميزا. ،ويف أي جمال كان ،و يبتهلي عملهالعمل الذي يقدر أ

 :أتاليب وارق التعليم-0
لقد أكدت معظم الدراتات ال  تناول  اإلبداع وشخصية الفرد املبدع على أن للطرق التعليميلة 

هلام يف ظهلور السللوكات ال  تسمح للفرد بالتعلم واالكتشاف واالنتقاد وإعادة بناء األفكلار دور 
أفضل من تل  الطرق ال  تقتصر على تقدمي املعلومات جاهزة للتلميذ، على أمهية املعلوملات  ،اإلبداعية

 رحقي  العمل اإلبداعي.يف واملعرفة عامة 
ليهملا فيملا إاجلوانب ال  أشرنا فيها ى َعَاُريألتاليب املستخدمة يف احلصول على املعرفة وال  اف
  ، هلاتب 

  الفرصلة يحويف تعيهم حنو تقدمي األفضل مىت ما أت ،أمهية بالهلة يف دفع املتعلمني حنو التميز يف أعماهلم
 أمامه.

 التخيل: لىةدرة الفرد املبدع ع-7
ن التخيل كقدرة عقلية فذة تدفع صاحبها إ ى إجياد وبناء عالةات جديدة ومتجددة بلني جمملوع إ

فالفرد املبدع ال ميكنه أن ينجز أي عمل  ميكن وصفه  ،عةاواط واضح يف الاألشياء ال  ال يوجد بينها ارتب
يلة، دعلى أن يتصور كل حيثيات هذا العمل يف عقله بصورة جتري إذا كان ةادرًا بصفة العمل اإلبداعي إالَّ
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ال الل  على إنشاء العديد من الصور الذهنية املؤلفة أو املتضمنة للعديد من األوجه أو األشك وكان ةادرًا
 ويكون مميزا ومقبوال اجتماعيا. ،ميكن أن يظهر هبا عمل ما

 :الناحية االجتماعية-2
ملن الناحيلة النفسلية والعقليلة األصحاء إن ةدرات التفكري اإلبداعي توجد لد  كل األفراد 

   ،بالتساوي
 ونثقايف الذي يوجدواإلاار ال ،أن مستو  اإلبداع خيتلف باختالف هؤالء األفراد يف املكان والزمانغري 
 ،والناحية االجتماعيلة ،وأن العالةة بني الفكر اإلبداعي وما ينجر عنه من إجنازات إبداعية من ناحية ،فيه

هي كعالةة األرض باملاء،  ،والسياتية ال  يعيش ضمنها الشخص من ناحية أخر  ،والثقافية واالةتصادية
كذل  هو اإلبداع يف عالةتله  ،ض وانبت  من كل الثماركلما اهتزت األر وفريًاااهرًا فكلما كان املاء 

سهلة للعملية اإلبداعية من خالل ما تضعه أمام الفلرد مفكلما كان   ،الفرد باحلياة االجتماعية ال  حيياها
 به كلما كان إبداعه وفريا ومتنوعا. نيودعم من جانب  كل احمليط ،من تشجيعات وحمفزات ثقافية
كل خصائصها ومميزاهتا إ ى حد كبري تتأثر باحمليط والبيئة االجتماعية ال  يعليش فالعملية اإلبداعية ب

- د الثقلايف للمجتملعيكل ما يتصل بالرصبو ،والقيم واملعتقدات ،فيها الفرد، فتتأثر بالعادات والتقاليد
ك اجملتمعات ال  وكما هو معلوم فإن اجملتمعات ختتلف يف بنائها وثقافتها ومعتقداهتا عن بعضها البع ، فهنا

أخلر  يف حني تؤكد جمتمعلات  ،وتشجع روح النمو والتقدم ،تشجع االتتقاللية واالعتماد على الذات
 (.77ص  ،0220، (20))صاحل أبو جادو أفرادها.على التبعية وتعمد إ ى كب  ةدرات واموحات 

 :الظروف النفسية واالجتماعية للفرد-5
فرد أثر بالغ يف دفع أو إعاةة العملية اإلبداعية، حيث يؤكلد إن للظروف النفسية واالجتماعية لل 
)زيلدي  .أن اإلبداع يشبع حاجة هامة عند اإلنسان، هلي حاجلة رحقيل  اللذات :ذل  بقوله وماتل
 (.07ص  ،0220، (20)ييداهلو

وتسامح وتشجيع عللى  ،فالطفل املبدع هو ذل  الفرد الذي يعيش يف بيئة كلها ثقة وأمان عاافي
نلوع ملن القيلود أو أي ا وجود أدىن فرصة للتصادم ملع يف كل اجملاالت، واملوضوعات دوي اخلوض
واحليلوللة دون  ،ذل  إ ى عرةلة العملية اإلبداعيلة يف حال حدوثن تؤدي أال  من املمكن  ،العراةيل

 ك.اعند هذا الفرد أو ذإبداعية ظهور نواتج 
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غريبة وغري معقولة به من أهنا اره مهما كان  توصف وأن أفك ،إن شعور الفرد بأنه حمط تقدير الهلري
إن هذا األمر ملن  يتبنوها بشكل ةااع، ملحىت وإن  ،حمط اهتمام وةبول اآلخرين  أهنا تبقى هي األخر إالَّ

ورحقي  االختراةات اإلبداعية ال  ختلدم جمتمعله  ،شأنه أن يدفع هذا الفرد إ ى املزيد من العمل واإلنتاج
  له بالدرجة الثانية، األمر الذي ال ميكن الوصول إليه يف حال شلعر َترِّواجملال الذي ك  ، ىبالدرجة األو

ألنله  ،ِلَالعمل اإلبداعي ضربا من احمل لله اوعدم األمان، فيصبح بالنسبة  ،والقهر ،نفس هذا الفرد بالهلنب
 هبني أةرانه يكون ضمن وتكوين مكان له ،إلثبات وجوده ضمن هذه الظروف يصارع ال لشيء إالَّ تيبقى
 ةبداعيلاإلل اعملالتوجه حنو إجناز بعل  األرحق  له هذا األمر    يأيت بعد ذل  إْن ،من جانبهم مقبواًل

 .ةتميزامل
 
 :معوةات اإلبداع. -4

ول رحلقد أشارت العدد من املراجع والدراتات إ ى حقيقة وجود معوةات أو عقبات كثرية ومتنوعة 
أو فنيلة يرضلى عنهلا  ،أو أدبية ،ات أصلية ذات ةيمة علميةجظهور نتا أوداعي، اإلبدون يو التفكري 
 ويتقبلها اجملتمع.

تواء كانل  مرتبطلة  ،يدهايونظرا ألمهية التعرف على هذه املعوةات هبدف جتنبها أو إزالتها ورح
 ،، أو مبحيطه غري املباشرواملؤتسة التعليمية ال  يرتادها ،من مثل أترته ،املباشر هحيطمبأو   ،بالفرد املبدع

   املتمثل يفو
 ل.يفصتمن الواجب التعرض هلا بشيء من ال هفإن ،لذي يعيش يف كنفهلواتع ااجملتمع ا

 :أوال: املعوةات الشخصية
فعل بيقصد باملعوةات الشخصية كل تل  العقبات وثيقة الصلة بالفرد نفسه، وال  مت تطويرها لديه 

، 0222، (20)) فتحي عبد الرمحن جروان طه األتري أو املدرتي أو اجملتمعي.تواء مع حمي ،خراته الذاتية
 ( 050ص

وبسبب تراكم عواملل اإلحبلاط  ،فهي متثل نتاج تراكمي اتتقر لد  الفرد بفعل التنشئة األترية
ل يشكله بذل  خرات مؤملة وةاتية رحد من مستو  تفكريه اإلبداعي، وميله لإلنتاج األصم لديه، والفشل

   (002ص  ،0222اجلديد. )تعد عبد العزيز، و
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   :ومن أهم هذه املعوةات نذكر باختصار ما يلي       
 ،ا من عوامل التشلجيع عللى اإلبلداعمهمضعف النفس بالنفس: إن الثقة بالنفس متثل عامال -أ

ملن  أو انعدامها تيؤديان إ ى تيطرة اخلوف على الفلرد بالنفسوالنجاح فيه، وال ش  أن ضعف  الثقة 
عواةب، وبالتايل ينسلحب الفلرد الالوةوع يف الفشل واإلخفاق، وجتنب املخاارة واملواةف غري مأمونة 

 حلراجأو غري الشائعة جتنبلا لإل ،أو غري املعروفة ،تدرجييا من جمال القيام باألعمال اإلبداعية غري املألوفة
 (.020ص  ،0222) جودت أمحد تعادة،  .واتتهزاء اآلخرين

 د يَّلقويقصد بالتفكري النمطي ذل  النوع من التفكري امل  النمطي )االفتقار إ ى املرونة(:التفكري-ب
 ،من أبرز  عقبات التفكري اإلبلداعي Treffiger ترفنجرو  Isaksan إتاكسنكل من  ُهدَّبالعادة، حيث َع

ابلة ثريهم جاملدا وحيث مييل غالبية الناس إ ى التمس  باالتتعماالت املألوفة لألشياء، حيث يصبح تفك
يصبحون بفعل ألفة األشياء  غري مرنني يف تعامالهتم املستقبلية ملع بلاةي  ،خرآعلى ما ألفوه، أي مبعىن 

 (057 ، ص0222، (20)فتحي عبد الرمحن جروان) .املشكالت املستجدة
ة يف حلل اعتماد الطرق الروتينيل هأتات ،فالتفكري  النمطي املفتقر للمرونة هو تفكري مقيد بالعادة

واجههلا يف نعطل الكثري من احللول السريعة واألةرب إ ى الصواب للمشكالت الل  حيث ُي ،املشكالت
ويستعمله بطريقلة  ،ينطل  تفكريه من عقالهلد من ةدرات الفرد على ةدح زناد عقله حياتنا اليومية، مما حي

 عدة مرات.الظهور يف خمتلفة وغري مألوفة يف حل كل ما يعترضه من مشكالت، وإن تكررت 
وعدم رغبتله  ،لسائدة داخل جمتمعهاويقصد هبا مييل الفرد إ ى االمتثال للمعايري  امليل للمجاراة:-ج

 يف 
ختطيها حفاظا على هذه املعايري، حيث أن االمتثال األعمى هلذه املعايري تيعي  حتما اتتخدام هذا الفرد أو 

 ذاك 
 التخيل والتوةع عنده.ملكة وةوة ح نضاالت د من احتما حيممجلميع مدخالته احلسية، 

، (20)فتحي عبد اللرمحن جلروان) .وبالتايل يضع حدودا واتعة بينه وبني ةدرته على التفكري اإلبداعي
 (050ص  ،0222

حيث تلؤدي  ،يشكل احلماس املفرط واملتهور، أحد أشكال االنفعال املبالغ فيه احلماس املفرط:-د
اح واحلماس الزائد إ ى رحقي  إجنازات غري ذات ةيمة، كما أن احلماس املفلرط رغبة الفرد القوية يف النج
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املتطلبلات  املسلبقة  ذإ ى مرحلة متأخرة من العملية اإلبداعية دون اتتنفا فزيشجع الفرد ويدفعه إ ى الق
الفلرد واغتلرار  ،إ ى زيادة الثقة بلالنفس هوعزال  ةد رحتاج إ ى وة  أاول، األمر الذي ميكن منها، و
 ( 000، ص 0222د عبد العزيز، ي) تعتهولة املشكل  الذي هو بصدد التعامل معه. وأ ،بقدراته

 ويقصد بالتشبع دخول الفرد يف حالة من االتتهلراق الزائد عند احلد الطبيعي أو عن :التشبع-هل
اللوعي صرف من وة  يف معاجلة مشكلة ما، األمر الذي ةد يؤدي إ ى حجلب أو نقلص ما ينبهلي أن ُي

   .حبيثيات املوةف الراهن ككل، وعدم دةة املشاهدات
 .وال  تعد مرحلة مهمة من مراحل العملية اإلبداعية  Incubationالتشبع حالة مضادة لالحتضان ف

يقود صاحبه إ ى حالة من االتتهلراق ةد فالتأمل الزائد  (050ص  ،0222، (20)فتحي عبد الرمحن جروان)
واملتباينة جلدا  ،متشبعا بالعديد من األفكار املتشعبة هاإ ى درجة يصبح مع ،ء اخليالالزائد والواتع يف مسا

 حول نفس املوضوع، حبيث جتعله خيرج عنه وهو ال يدرك ذل .
ال يكلون اإلبلداع ناجحلا واألنشلطة  :ضعف احلساتية حنو املشكالت والشعور بالعجز -و  

حنو املشكالت أو املواةف ال  رحليط  فة من جانب األشخاصيف ضوء احلساتية املره اإلبداعية مقبولة إالَّ
 أو مرتبطة بعموم اجملتمع، فاحلساتية  ،أو عائلية ،تواء كان  شخصية ،هبم

كما يشري إ ى ذلل   ،للعملية اإلبداعيةعنها للمشكالت واليقظة من اخلصائص  الضرورية وال  ال غىن 
ارة أو ةللة ثتضعف هذه اخلاصية  عند الفرد نتيجة عدم اإليف تعريفه لإلبداع، وعندما  Torrance تورانس

منله التحدي، فإنه يصبح مياال للبقاء يف دائرة ردود الفعل ملا يدور حوله، فيتخلى عند املبادرة يف حماولة 
وبالتايل يهليب عن ذهنه جمرد التفكري يف إجياد حلول ملشكلة مل يشلعر  ال  رحواه،فهم األشياء واملواةف ل

 وجودها.حىت ب
ويكتنفه نلوع ملن  الفرد إالَّ هوةف يعيشمل مشكلة أو ك :انعدام القدرة على رحمل الهلموض-ز 
خيلو موةف من هلذه  ميكن أن ال ،التعقيد من موةف إ ى آخردرجة ةد ختتلف حبيث  ،والتعقيد ،الهلموض

مل األفلراد معهلا إ ى اخلاصية على بسااة بعضها، األمر الذي رحتاج معه هذه املواةف واملشكالت يف تعا
ا يستدعي ذل  وةتا وجهدا ليس بالقصر أو اهلني مموعدم التسرع أو الفشل،  ،والتحمل ،درجة من الصر

 حماولة افتراض وإجياد حلول هلا، وةبل ذل  يف إدراك  وتبسيط ما اتتشكل على الفهم مما ارتبط هبلذه يف
يف  مرارن يفقدون صرهم وةلدرهتم عللى االتلتمن حيثيات، األمر الذي جيعل الكثرييأو تل   املشكلة



281 

 

وعدم اخلوض فيها مفضلني بذل   عدم التورط يف وضع حللول  هاا بتركالتركيز يف املشكلة، فيقومون إمَّ
ا بطلرح حللول مَّلإو، ملشكلة، األمر الذي يعين إعالن فشلهم يف التعامل معهاهلذه اةد ال تكون مناتبة 

الهلالب صيهلة احللول املؤةتة، ال  ال ميكن األخذ هبا كحلول هنائية  ث تأخذحبي هلا،متسرعة أو غري مكتملة 
 (.022ص  ،0222)جودت أمحد تعادة،  .ذرية هلذه املشكلة أو تل جو

ةلد عندما تترتخ لد  الفرد أياط وأبنية ذهنية معينلة كلان  :االتتسالم للعادات الشخصية-ح
فإهنا غالبا ما تأخذ عنده مكانة العادة ال   ،ديدة ومتنوعةمع مواةف ع هتعامل فيما تب  من خالل اكتسبها

تتراتيجيات واألتاليب املتاحة أمامله الحيث تدفعه إ ى جتاهل كل ا وثاب ، تلوكه وف  يط معني ُبل ْوَقُت
ال  اعتاد على تنفيلذها يف احللول تل  وامليل يف مقابل إ ى تبين  جديد، موةفأي يف حل مشكلة أو فهم 

 ة.السابقواةف كل املمع  هملتعا
فتعود الناس على حل مشكالهتم اليومية بطرق اعتيادية وروتينية ومألوفة ةد يدفع هبم إ ى أن علدم 

 ،ر العلادةتلتقبل ما خيالف ذل ، فيصبحون أكثر إصرارا على مقاومة التهليري، وأكثر ميال للبقلاء يف أ
ويوه عند هؤالء  ،ة ةد تقود حنو التفكري اإلبداعيبل يقضى متاما على كل بذر ،ها، األمر الذي يعي دويوة

 األفراد.
ميكن حصر هذه املعيقات يف متس  الفرد بالنظرة النمطية لألمور، مع امليل إ ى  :معيقات إدراكية-ط

وال  ةد يكون هلا الدور الرئيسي يف حركيتها، وعدم النظر  ،املشكلة وعزهلا عن املتهلريات احمليطة هبا دييقت
نظر  ةجهو أو ،من وجهات نظر خمتلفة، واالكتفاء بالنظرة األولية فقط تهوةف الذي هو بصدد معاجلإ ى امل
ونظرة الفرد إ ى أن رأيه هو  ، الرأييفكما أن التصلب   (020، 0220، (20)يل السرورايا هدان)  .وحيدة

آراء يف حبث التفكري اء عنيدفعه إ ى عدم تكليف نفسه ، حتما تعلى خطأ ةالبقيأن و ائبصالالوحيد على 
 اآلخرين.
  األمور ال  هتمله ضلمن ع: وتتجسد هذه اإلعاةة يف توجه الفرد حنو رؤية بمعيقات بصرية-ك

أو لعدم  ،نا منه أهنا ال تؤثر يف املشكلةظ ،بنفس املوةف الصلة موةف ما، وإمهال باةي القضايا ال  هلا وثي 
   .االنتباه هلا

   ةادرة على تفسري املوةف وحل ما به من   عن هذه الرؤية ناةصة أو غريثتنبما جيعل كل احللول ال  
 (025ص  ،0220املعايطة، عبد الرمحن )خليل  مشكالت.
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مد عليها يف ةدح عقل الفرد للتفكري حوهللا تعإن اتتخدام  حاتة واحدة يف بناء املعلومات ال  ُي
ل يتعط فحاتة التذوق تتأثر إذا متَّ ،ترابطمعا بشكل كر معيقات اإلبداع، فاحلواس تعمل مأيعد معيقا من 
وباملقابل ميكن أن تتعزز املدخالت احلسية املختلفة بشكل كبري بواتطة الصوت والصلورة  ،حاتة  الشم

 (.022ص  ،0220، (20)السرورناديا هايل ) .أفضل منها لو كان  بالصوت أو بالصورة فقط
دم ةدرة الفرد على إيصال األفكار لخخلرين ولنفسلية يف عوميكن حصرها : معتقدات تعبريية-ل

اتتخدام لهلة بعلى حد تواء، ومن أمثلتها  شعور الفرد بالفشل واإلحباط نتيجة لعدم ةدرته على التواصل 
خليلل عبلد اللرمحن ) .نها بالشكل الذي يضمن له إيصال أفكاره كما يتصورها يف عقلهسأجنبية ال حي
 (.025ص  ،0220املعايطة، 
إن انشهلال الفرد يف معظم وة  هنلاره بتأديلة األعملال  :االنشهلال الزائد باألعمال الروتينية-م

نه أن يساعد يف إضعاف الروح اإلبداعية فيه، ورمبا العمل على ةتلها، ويزداد هذا أالروتينية املتكررة من ش
 ،النمطية املفرالة يف اجلهلد وحوله إ ى نوع من ،األمر توءا إذا ما ةبل هذا الفرد هبذا االنشهلال الزائد

)جلودت أمحلد  .حبيث ال يترك منفذا صهلريا أو كبريا لروز ويو بع  األفكار اإلبداعية لديله ،والعمل
 (.052ص  ،0222تعادة، 
 :تريةاألعوةات املثانيا: 
ال ش  يف أن األترة هي املؤتسة االجتماعية األتاتية ال  تتحمل املسلؤولية األو ى يف تنشلئة  

حيث  ،من أي مؤتسة أخر  ،واجتاهاته ،واباعة ،بناء ورعايتهم، فهي األةو  تأثريا يف شخصية الطفلاأل
أهنا الوحيدة القادرة على إكسابه السلوك االجتماعي، ومعظم القيم األخالةية والعادات ال  رحلدد يلط 

والدين ألبنائهم رحدد درجة  فمعاملة ال .تلوكه وتتحكم يف تصرفاته وتطبعه بطابع حمدد يالزمه اوال حياته
 ،واحلاجة لإلجنلاز ،والثقة يف النفس ،ب االتتطالعحمثل الشعور باألمن، و ،إشباعهم  حلاجتهم النفسية

وما من تبيل إ ى إشباعها إشباعا تويا  ،وغريها من احلاجات ال  تبقى ملحة على كل افل ،واالتتقاللية
 هم البع .إال عن اري  األترة وتفاعل أفرادها مع بعض

وتيادة التوتر داخلهلا ةلد يلؤدي إ ى  ،فالقسوة مثال وفقدان احلب واحلنان داخل حميط األترة
نسلحاهبم ملن اومشكالت تلوكية لد  األافال تظهر يف ضعف ثقتهم بأنفسهم و ،اضطرابات انفعالية
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ية ال  يواجهها هلؤالء  ناهي  عن التفاعل السليب مع كل املواةف احليات ،احلياة االجتماعية كليا أو جزئيا
 األافال.

 ،ة مثل الطلالقعبكما أن الضهلوط النفسية ال  ةد يتعرض هلا األافال نتيجة الظروف األترية الص
مزمنة يرافقهلا  ةحالعل هذه الضهلوط ، ةد جتعامة أو توء األحوال املادية لألترة ،حد الوالدينأأو وفاة 

 ،وفقدان الدافعية حنو اإلجنلاز ،والضجر ،زائدة، والعدوانيةواحلركة ال ،كالعصبية ،مشكالت تكيفية حادة
 ،(20)جلروانفتحي عبلد اللرمحن وضعف كل القدرات العقلية. ) ،وتدين مستو  التحصيل  الدراتي

 (050ص  ،0222
 وميكن تلخيص معوةات اإلبداع املرتبطة باألترة فيما يلي:

والش  أيضا أن تلدين مسلتو   ،ياةال ش  أن املال هو عصب احل :تدين املستو  االةتصادي-أ
ناهي  عن عدم ةدرهتا على تلوفري  ،الدخل يقف عائقا كبريا أمام إشباع حاجات أفراد األترة الضرورية

الوتائل التعليمية والوتائط الثقافية من كتب وجمالت وحواتيب وغريها من الوتائل املساعدة والدامعلة 
دورها بيستحيل على األترة أن تقوم  ،ذهكهاةتصادية صعبة  ففي ظل أوضاع ،للتعلم السليم لكل أافاهلا

يسي الفقر، واملرض واجلهل، حب ااملفترض هبا القيام به، األمر الذي جيعل كل أفرادها صهلارا كانوا أم كبار
صفة جتعلهم يفكرون فيما حييط هبم بإجيابية، بل على ببعد عن االخنراط يف احلياة االجتماعية لكل ا نوبعيدي
ل اهتمامهم تيكون منصبا على توفري لقمة العيش وحماولة جتاوز احملن ال  تعترض ج فإنَّ ،كس من ذل الع

عللى وجله  -د املواهب واالتلتعدادات جتفإنه من املتوةع أن ال اثلة ظروف ممظل ففي . تبيلهم يوميا
 اإلبداعية. اهتاجنازإحىت تصبح متميزة ب ،فرصة للكشف عنها ورعايتها -العموم 
وي  فرص ق: إن ارتفاع نسبة األمية بني اآلباء واألمهات من شأنه رحديد وتارتفاع نسبة األمية-ب

األافال املوهوبني من حيث تفهم احتياجاهتم وتعزيز دافعيتهم للتعلم من ةبل الواللدين، حيلث تتفلاةم 
ية بني األمهات الاليت يتحملن الصعوبات ال  يواجهها الطفل املبدع إذا أخذنا باالعتبار النسبة املرتفعة لألم

وكسلب  ،يف ظل غياب شبه كلي لخباء أمام هذا الدور حبجة العملل ،املسؤولية األو ى عن تربية األبناء
 (.052ص  ،0222، (20)جروانفتحي عبد الرمحن ) .لقمة العيش خارج البي 

ن ماذا حيدث حوهلم من وعلى العموم فإن أمية الوالدين جتعلهم يقبعون يف صومعة عازلة، ال يعرفو 
تقدم علمي وتكنولوجي وحضاري وإبداعي، حيث يفتقرون إ ى القدرة على اإلاالع عللى ملا جيلر  
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وعند فهم احتياجلاهتم النفسلية  ،وعلى فهمه، األمر الذي يتركهم عاجزين عن مساعدة أافاهلم ،حوهلم
 قوم به أافاهلم.ةد يتفهم ما فهم وناهي   عن  ،واملعرفية

: تسود يف معظم اجملتمعات العربية أو غريها ملن اجملتمعلات ة املسؤولية يف تربية األبناءأحادي-جل
حضاريا واةتصاديا اجتاهات ترتخ  عر السنني حول األدوار املنوالة باللذكور واإلنلاث يف  ة َفلََّخامل 

بينما يتحمل اآلبلاء واجملتمع بصورة عامة، فاألمهات هن املسؤوالت عن رعاية األبناء وتربيتهم،  ،األترة
فتحي عبد الرمحن ) .مسؤولية العمل إلعالة األترة، وذل  على الرغم من تزايد أعداد األمهات العامالت

 (052ص  ،0222، (20)جروان
ممارتة تنعكس يف ذل  ل األب ةبوعدم املشاركة الفاعلة من  ،ل األم مسؤولية تربية األبناءيإن رحم
تنشئة االجتماعية لألبناء، ذكورا كانوا أم إناثا، فاملفاضلة بني دور األب ال ومباشرة يف نتائجبصورة تلبية 

 وذل  ألن كال منهما يقوم بدور مكمل للدور الذي يقوم به اآلخر. ،ودور األم يف تربية األبناء غري ممكنة
ى يتعاون اآلباء واألمهات يف تلربيتهم علل نفلقد أشارت بع  الدراتات إ ى تفوق األافال الذي 

وحلب  ،والدافعية ،يف التحصيل الدراتي ،األافال الذين تتو ى األمهات رعايتهم فقط دون تدخل اآلباء
حيث   .واإلبداع، كما تفوةوا عليهم يف مستو  النضج االجتماعي واالنفعايل ،وفهم ذواهتم  ،االتتطالع

يف تربيلة  تامهلاآلباء واأل فسر الباحثون هذا التفوق على أتاس األثر اإلجيايب الذي يترتب على تعاون
أافاهلم، حيث أن هذا التعاون يساعد األبناء على إشباع حاجات ال يشبعوهنا إال مع أبائهم، ويقدم دعما 

 ،(20)جلروانفتحي عبلد اللرمحن ) .يرفع من كفاءهتا يف التعامل مع أبنائها ورعايتهم ، حبيثنفسيا لألم
 (.002ص  ،0222

 :ةثالثا: معوةات مدرتية تعليمي
، وعدم لكل مرحلة تعليمية ويف نقص اإلمكانات التربوية املالئمة ،وتتمثل يف املناخ التقليدي السائد

وميوهلم وملواهبهم ،  ،هلالب حاجات املتمدرتنييف التوفر املعلم الكفء، ويف املناهج املكتظة ال  ال تليب 
وأتاليب التقومي ال  تعتمد على احلفظ ويف ارائ  التدريس ال  تركز على التلقني،  ،وال تتحد  تفكريهم

مصدر  املعرفة الوحيلد، والسللطة يف  ،واالتترجاع، هذا إ ى جانب وجود املعلم املتسلط، اآلمر الناهي
 (.70ص  ،0220، (20)أبو جادوصاحل ) .غرفة الصف



284 

 

تنميلة  وجلهمعوةات خاصة باملدرتة تقلف يف  Amabileأمابيلو Hurlock هريلوكلقد حددت 
 يلي: نوجزها فيما ،اعاإلبد

يفرض هذا العدد على التالميلذ حيث : دحالعدد الكبري من التالميذ داخل الفصل الدراتي الوا-1
وعدم تشجيع أي أداء ال يلدخل يف  ،التخيل سولي ،نظاما ةاتيا وتركيزا شديدا على التذكر واملعلم معًا

 العمل اليومي 
 للمدرتة.

ييم من ةبل التلميذ يضعف لديه األداء اإلبلداعي تلدرجييا، ألن : إن جمرد توةع التقنظم التقومي-2
)إمكانية وةوعه رح  اائللة العقلاب  نه أن جيعل التلميذ يعمل ويف ذهنه أن عمله توف يقيمأذل  من ش
 ،يتم تقييمه توف ينعكس عليلهتأن هناك من يراةب عمله وأنه بمبعىن أن جمرد شعور التلميذ  واجلزاء(،
يف  ،عن املخاارة واخليلالةدر املستطاع توف يبتعد  تلميذالهذا ألن  ،تكاري بالسلبي عمل ابأوعلى 

 مقابل البحث عن العمل الذي حيصد أفضل تقدير.
ولكن يبدو أن ذل  ال يصدق  ،: يعتقد معظم الناس أن إثابة السلوك تؤدي إ ى تنميةنظام اإلثابة-3

 تلهرحطيم دافعي :فعها الفرد املبدع مقابل الثواب أمههامتاما على السلوك اإلبداعي، فهناك خسائر خفية يد
 .الذاتية
لقد أثبت  التجارب أنه بالنسبة للمهام املباشرة أو ذات احلل الواحد فإن أتلوب الثلواب يلؤثر ف

أو حللول  ،ا بالنسبة للمهام ال  رحتاج إ ى تأمللإجيابيا على اتتجابة األفراد، بطريقة أفضل وأترع، أمَّ
ر تللبا ث، مما يلؤٌةدَِّجأو اإلتيان بأشياء فيها أصالة و ،بداعية فإن الثواب حيول دون اإلجادة فيهاتباعدية إ

 على التفوق.
:إن الفصل الذي يتعرض للضبط الشديد من معلمه ينخف  فيه مستو  الضبط الشديد للفصل-4

)زكريلاء .ية الذاتية يف الفصلإذا مسح املعلم بشيء من احلرمتاما الدافعية الذاتية لإلجناز، على عكس ذل  
 (.020ص ، 0220يسرية صادق،  الشربيين،

سلمرين يف ت: ويتمثل يف بع  جوانبه الطلب من التالميذ وبإصرار اجللوس مالتدريس التقليدي-5
مقاعدهم، وان ميتصوا املعرفة امللقاة هلم كما ميتص اإلتفنج املاء، إن مثل هلذا احللال تعلوق النشلاط 

 حجر عثرة أمام يو القدرات اإلبداعية لكل التالميذ.اإلبداعي وتقف 



285 

 

عوق يف الهلالب األعم املعلملني يس املنهج وضخامته د: إن تكتهلطية املادة التعليمية مقابل تعلمها-1
تالميذهم، خاصة عندما يدركون بأهنم ملزمون بإهناء املادة يف الوة  لتنمية القدرات اإلبداعية القيام ب عن

مقابل حدوث التعلم فعال لد  معظم التالميذ، األمر الذي ال ميكن أن حيدث أو يتحقل  يف  يف ،احملدد هلا
 ظل وجود منهج ضخم ومتشعب.

  تصمم على أتاس تنمية ملا إ ى أهنا نتشري الدراتات التقوميية ملناهج :املناهج والكتب املدرتية-7
داعي لد  التالميذ، كما تعوق توجه املعلم حنو اإلبداع، األمر الذي جيعلها غري مثرية لقدرات التفكري اإلب

أو  ،ة توجهاهتالفاخوال تسمح له مبمارتة األنشطة ال  رحق  ذل  إال مب ،تنمية هذه القدرات لد  تالميذه
ما حيدث يف ظل غياب املعلم الكفء املدرك ألبعلاد العمليلة  الذي ةلَّاألمر جتاوز معظم حماورها، وهو 

 (.005ص  ،0222ا )تناء نصر حجازي، اإلبداعية وملتطلباهت
 :رابعا: املعوةات االجتماعية

 تم وال ياإلبداع من وجهة نظر علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي ةضية اجتماعية وتربوية، ال 
مبعىن أن اإلبداع يتأثر يف وجوده ويف شدته بطبيعة هذا اجملتملع ومبجملوع  ،يف حدود اجتماعية يوجد إالَّ
ن نتعرض بشيء من االختصلار، للبع  أ  تشكل  يف عمقه منذ مئات السنني، فإذا جاز لنا ه البروات

ي حال من األحوال أن تأثري هذه املعوةات ميتد ليشلمل أاملعوةات االجتماعية لإلبداع، فإن هذا ال يعين ب
د بذل  هو امتداد ولكن املرا ،ريب مبدعا واحداعكل أفراده، فلو كان احلال كذل  ملا كان ضمن اجملتمع ال

ةبضته لتطال معظم أفراده ممن مل تسمح  هلم الظروف بالتميز واإلبداع على الرغم من ظهور بوادر ذلل  
 عليهم، وتتجسد هذه املعوةات فيما يلي:

 ،واالمتثال واالةتداء ،: وتتلخص يف ةيم الطاعة واخلضوعاالجتاهات والقيم السائدة يف اجملتمع-1  
 ية.دداتتبواالجتاهات التسلطية واال ،ر املاضيواملبالهلة يف تقدي

 ،عظم األفكار الثوريلةأو مل: عدم تقبل اجملتمع لكل والتحديد الصارم ألدوار كل جنس ،التميز-2
ألفكار الرجل حىت ولو كان  أةل منهلا اجملتمع  يف مقابل ةبول ،واملتجددة الصادرة عند املرأة ،ةلواألصي
 ال  تبقىو، مي دور الرجل يف جماالت أخر زوتق ،دور املرأة يف بع  اجملاالت إ ى جانب تقزمي ،وفائدة انفع

 مقتصرة على النساء فقط.
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من واحلروب تكاد أ : إن العنف السياتي والالالعنف السياتي واالضطرابات األمنية واحلروب-3
لدول للتصدي هلذه صرف اهتمام مسؤويل هذه ا ذياألمر ال نا،ن املشهد الوحيد الطاغي على جمتمعاتوتك

عللى  ،النوائب على حساب االهتمام بالكشف عند املبدعني أصحاب اخليال والقدرات التفكريية الفلذة
ويف األخلري  ، تعليم  كل من يرغب يف ذل   ،األولويات، وهي إرتاء األمن واحملافظة عليه تقدمياعتبار 

ذه الفئة هبال  جتعل االهتمام ك الكثري من املشاغل وبني هذا وذاك هنا التنبه لألافال املميزين من املتعلمني
 من األمور 

 املستحيلة املنال والتحقي .
 املفاهيم وثيقة الصلة باإلبداع:. -5

 ار:لللاالبتك -0
 االبتكار مردها إ ى مادة " َبَكَر"، وباكورة الشيء هي أوله.كلمة لهلة          

التتحداث غري املسبوق، والسب ، واملبلادرة، والتبكلري يف أمَّا من الناحية االصطالحية فإن االبتكار هو ا
 ( 57، ص 0220)  ةاموس الطالب اجلديد،  عمل األشياء والوصول إليها، وترعة إدراك املراد منها.

فحني يوصف التفكري اإلنساين على أنه تفكري ابتكاري، فهو يدلل ضمنيا على أنله ميتلل  تلل         
   ا، ليكون فيه السب  واإلجيابية واإلبداع واجلدية، ورحقي  النفع.األوصاف املشار إليها آنف

االبتكار بقوهلا هو عملية أو نشاط يقوم به الفرد وينتج عند اختلراع  Mead ميدولذل  عرف       
 جديد.  

 ( ما جيعل مصطلح االبتكار يأخذ خاصية إنتاج ما هو غري مألوف.00، ص 0222)تناء نصر حجازي، 
يدفعنا إ ى التأكيد على أن اإلبداع  واالبتكار يشتركان يف هذه احملصلة اشتراكا وثيقا، فهملا  األمر الذي

وجهان لعملة واحدة، حيث يصعب الفصل بينهما أو إجياد فروق واضحة ودةيقة، ولذل  جنلد معظلم 
ما ميثالن مزجيا من املهتمني بدراتة اإلبداع مييلون إ ى تعريف االبتكار بنفس ما يعرفون به اإلبداع، على أهن

اخليال والتفكري العلمي املرن، يهدف إ ى تطوير فكرة ةدمية أو إجياد فكرة جديدة مهما كانل  صلهلرية، 
حيث ةد ينتج يف الهلالب األعم عن هذه الفكرة إنتاج مميز وغري مألوف ميكن تطبيقه واتتعماله يف حيلاة 

 الناس.
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بداع هو تفرد اتتعماله، يف إشارة إ ى اإلنتاج اجلديد الذي جيب غري أن ما يتميز به االبتكار عن اإل         
أن يكون مقبوال ونافعا حيق  رضا جمموعة كبرية من الناس يف فترة زمنية معينة. يف حني أن اإلبلداع ةلد 
يتضمن نفس ما يتضمنه مفهوم االبتكار من خصائص، إال أنه ال يشترط فيه حتمية القبول من ارف الناس 

 ق  النفعية هلم.أو أن حي
ويف احملصلة نقول بأن معظم الدراتات العاملية عامة والعربية خاصة ةد درجل  عللى اتلتعمال         

املصطلحني للداللة على نفس املعىن، فهم  يستعملون مصطلح اإلبداع أو التفكري اإلبداعي  أو االبتكار أو 
 س املعاين.التفكري اإلبتكاري على أهنا مجيعا مفاهيم تشري إ ى نف

 :Giftedness ةلللللاملوهب -0
أصل لفظة املوهبة يف اللهلة كما ورد يف املعاجم العربية ةد أخذ من الفعل " وهب" أي أعطى شيئا جمانا،     

فاملوهبة إذن هي العطية للشيء بال مقابل. أما كلمة موهوب فلقد أت  لهلويا من نفس األصلل " وهلب" 
 وهي 

،ص  0220ي أو مينح شيئا بال عوض أو مقابل. )خليل عبد الرمحن املعايطلة،  تشري إ ى اإلنسان الذي يعط
25.) 
علام   تريملانأما املعىن االصطالحي هلذا املفهوم فكان أول ما رحدث عنه واتتخدمه يف دراتاته هو      
علم ، وال  عرف   الطفل املوهوب بأنه ذل  الطفل الذي يلت0220عام  هولنجورت ليتا، و  تلته 0207

 (.25، ص0220بقدرة وترعة تفوق بقية األافال يف كافة اجملاالت. ) خليل عبد الرمحن املعايطة، 
وجتدر اإلشارة إ ى وجود الكثري من التعريفات املتباينة حول مفهوم املوهبة واملوهوب، توزعل  بلني      

رحديلدها وضلبطها ملفهلوم  التعريفات الكمية ال  تعتمد حاصل اختيارات الذكاء والقدرات العقلية يف
املوهبة، وبني التعريفات ال  تعتمد كمنطل  هلا يف ذل  على اخلصائص السللوكية للموهلوب، وبلني 
التعريفات ال  تعتمد حاجات وتوةعات اجملتمع من املوهوب، وبني التعريفات التربوية. )فتحي عبد الرمحن 

 (.25-70، ص 0220، (20)جروان
 املوهبة من خالل ثالث حماور هي:  Renzulli and Reis ريسو  نزويليرلقد عرف    
ةدرة عقلية عامة فوق املتوتط، ومستو  مرتفع من اإلبداع أو االبتكار، ومستو  رفيع من االلتلزام      

 (.00، ص 0220، ، يسرية صادقباملهام، أو الدافع إ ى اإلجناز. )زكريا الشربيين
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ذي ميتل  مستو  أعلى من املتوتط يف اللذكاء، يظهلر يف وبالتايل فالطفل املوهوب هو ذل  ال
شكل  أداء متفوق يف املدرتة، وكذا يف أدائه على اختبارات الذكاء، مييل  صاحبه االلتزام باملهام املنوالة 
به، فيظهر ذل  على شكل مثابرة وإصرار على رحقي  أهدافه بشكل جيد وتريع، ينزع فيله دائملا  إ ى 

 .األصالة واجل دَّة
 

 ةدرة عقلية  ةدرة                                                         
 فوق املتوتط      إبداعية                                                    

 املوهبة                                                            
 
 

 دافعية                                               
 

 ميثل يوذج احللقات الثالثة الذي يعر عن تعريف رينزويل (  22)  :شكل رةم
 للموهبة ) مكونات املوهبة (

 ( 22، ص 0220، (20)) فتحي عبد الرمحن جروان

فلقد ةدم تعريفا مركبا للموهبة يأخذ يف االعتبار العوامل االجتماعيلة أو  tannenbaum تاننبومأما 
 باإلضافة إ ى العوامل النفسية للفرد يف بناءها. البيئية

حيث يقول بأن الطفل املوهوب هو ذل  الطفل الذي يتوافر لديه االتتعداد أو اإلمكانية ليصبح منتجلا  
لألفكار )يف جماالت األنشطة كافة (، ال  من شأهنا تدعيم احلياة البشرية أخالةيلا، وعقليلا، وعاافيلا، 

 (.22، ص 0220، (20)ومجاليا، )عبد الرمحن جروانواجتماعيا، وماديا،  
ةد ربط القدرات العامة واخلاصة للفرد بتنوع جماالت النشاط اإلنساين، وعدم  تاننبومن ووبذل  يك

ةصره فقط  ضمن اجلانب األكادميي املعريف، وبالعوامل البيئية السائدة ضمن جمتملع املوهلوب بظهلور 
ة إ ى توتيع مفهوم املوهبة ليأخذ  باالعتبار العوامل اخلارجة علن حلدود  املوهبة، يف إشارة منه إ ى احلاج

 مسات الفرد نفسه.
وبالتايل فإن مصطلح املوهبة ةد تطور من كونه يدلل على وجود مستو  أداء مرتفع يصل إليه الفرد 

ب ةدرات خاصلة ذات يف جمال من اجملاالت ال  ال ترتبط بالذكاء، أو اجملاالت األكادميية، مبعىن أن املواه
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أصل  تكويين، ال ترتبط بذكاء الفرد، بل أن بعضها ةد يوجد بني املتخلفني عقليا، وهكذا ينظر إ ى املوهبة 
يف  ضوء وصول الفرد إ ى مستو  أداء مرتفع يف جمال ال يرتبط بذكائه، وةد ةيل إن الفرد  يرث مثل هذه 

، 0220املعايطلة،  بد الرمحنعأتلفنا الذكر أعاله. )خليل املواهب  حىت لو كان من املتخلفني  عقليا، كما 
 (20ص 

ليتجه الفهم اجلديد إ ى ضرورة اعتبار املوهوب هو من ميتل  ةدرًا مناتبًا من اللذكاء إ ى جانلب 
املوهبة، وبذل  فإن املوهوبني جيب أن يكونوا متفوةني على غريهم تواء كان هلذا التفلوق يف اجمللال 

 .األكادميي أو غريه
فاملوهوبون هم األافال أو األشخاص الذين يتمتعون بذكاء عال ومواهب مرتفعة، وميتلازون علن 

 أةراهنم مبستو  عاٍل من األداء يصلون إليه يف اجملاالت املختلفة للحياة.
فلقد عرف املوهبة من خالل تعريفه للموهوب من أنه ذل  الطفل الذي يتلوافر  0225أما اهلويدي 
ليصبح أداؤه متميزا يف جمال أو أكثر من جماالت احلياة، وبالتايل فإن املوهبة هي إإلملتالك  لديه االتتعداد

 ( 020، ص 0225، (20)هذه اإلتتعدادات وحسن توظيفها يف جمال حمدد. ) زيد اهلويدي
فاملوهبة تكون نتيجة ذكاء مرتفع، وخرات تابقة تشري إ ى القدرات اخلاصة ال  توجد لد  الفرد، 

  تكون يف الهلالب متجاوزة للعادة وللمألوف، وبذل  ختتلف املوهبة عن اإلبداع يف كون هذا األخري وال
 غري مقيد مبجموعة ةدرات خاصة رحدد جمال نشااه، إضافة إ ى عدم ارتباط النشاط اإلبداعي بالتفوق على 

 اآلخرين، مثل ما هو مثب  بالنسبة للموهبة.
 :Genius العبقرية-2

م مصطلح العبقرية  منذ القدمي ليشري إ ى األفراد الذين ميتلكون ملكة متكنهم من إحراز لقد اتتخد
يسرية  أو إجناز اكتشاف، أو عمل بارز يف جمال العلم، أو يف أي جمال آخر يكون أصيال. )زكريا الشربيين،

 (.00، ص 0220 صادق،
والقدرات العقلية املمتلازة يف وكان يستعمل خالل القرن الثامن عشر ليشري إ ى أصحاب امللكات 

 ( 07، ص 0220العلم والفن. ) خليل عبد الرمحن املعايطة، 
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للداللة على أولئ  الذين يسلتطيعون أن   Spearman تبريمانويف أوائل القرن العشرين اتتخدمه 
أو النلاتج  يقدموا إنتاجا جديدا مبتكرا، وبصورة إبداعية، فكان احمل  للعبقرية يف ذل  الوة  هو اإلنتاج

 االبتكاري.
مصطلح العبقرية للدالللة   Houlling worth هولنجورتأو   Terman تريمان  اتتخدم كل من 

كل تلميذ من أفراد العينة الل  ةلام عللى  تريمانعلى األافال الذين ميلكون ذكاء مرتفعا، حيث اعتر 
بينيله يف  -ة على اختيار تلتانفرد نقط 002عاما، ةد حصل على أعلى من  27دراتتها ومتابعتها حوايل 

نقطة فما فوق لكي يكون ذل  التلميلذ يف علداد  002فقد حدد لذل   هولنجورتعداد العباةرة، أما 
 (.02، ص 0220العباةرة  )خليل عبد الرمحن املعايطة، 

فئة ةد ةسم املوهوبني إ ى ثالث فئات هي: فئة املمتازين، وفئة املتفوةني، و Dunlop دنلوبكما أن 
املتفوةني جدا، وضمن هذا الفئة األخرية وبناءا على حاصل نقاط الذكاء احملققة من الرف هاتله الفئلة 
ةسمها إ ى ثالث فئات، هي: األذكياء املتفوةون،   املوهوبون،   فئة العباةرة ) املوهوبني جلدا ( وهلم 

سبة واحد يف كل مائة ألف فلرد. وأكثر، وهم ميثلون حسبه ن 052 أولئ  الذين تتراوح نسبة ذكائهم بني
 .(20 ، ص0220 )خليل عبد الرمحن  املعايطة،

وبذل  ال يلتقي مفهوم العبقرية مع مفهوم اإلبداع إالَّ يف القدرة على إجناز الشيء األصيل اللذي 
على يعود بالنفع على اجملتمع، أو يالةي اتتحسانه وتقديره، ويبتعد عنه يف كون العبقرية يف وجودها تعتمد 

امللكة اخلاصة ال  تدفع الفرد للتمييز يف إجنازه، ونسبة الذكاء العالية ال  جيب أن يبلهلها الفرد حىت يبللغ 
 مرتبة العبقرية.

 :  Intellectuallyالتفوق العقلي-0

شاع اتتخدام هذا املصطلح  يف النصف الثاين من القرن العشرين، وذل  حلداثته وعدم االختالف 
نه ،كما هو احلال بالنسبة لباةي املصطلحات القريبة منه من حيث الدالللة. حيلث ةلد حول املقصود م

فهو يشري إ ى أولئ  األفلراد   اتتعمل للتعبري عن خمتلف أشكال التفوق يف مجيع اجملاالت املعرفية،
عن املسلتو  الذين  وصلوا يف أدائهم إ ى مستو  أعلى من األفراد العاديني يف جمال من اجملاالت ال  تعر 

 العقلي الوظيفي للفرد، شريطة أن يكون ذل  اجملال موضع تقدير اجلماعة.  )خليل عبد الرمحن املعايطلة،

 (.02 ، ص0220



291 

 

 ويشتمل مصطلح التفوق العقلي على ثالثة جوانب هي:
 وصول الفرد املتفوق عقليا إ ى مستو  معني من األداء. -
 اديني.أن يكون هذا األداء أعلى من أداء الع -
 (07، ص 0220، بيين، يسرية صادقأن يكون هذا األداء يف جمال تقدره اجلماعة. )زكرياء الشر -

 ، أصلبح يف هنايلة القلرنMental Superiority أو   Intellectuallyإن مصطلح التفوق العقللي 

بلدل إ ى العشرين يستخدم يف مقابل املوهوب أو املوهوبة ضمن معظم الدراتات العلمية، حيث أصلبح 
جانب املوهبة على جمموعة من األشخاص من ذوي الذكاء املتميز واملرتفع، إ ى جانب التحصيل الدراتلي 
واألكادميي  العايل، والذين ميتلكون ةدرات خاصة جتعلهم يتميزون عن غريهم يف كل أداءاهتلم وخاصلة 

ني املصطلحني يف مجيع كتاباتله من عدم تفريقه ب 0220األكادميية منها. وهذا ما ذهب إليه فتحي جروان 
حول املوهبة واملوهوبني حيث يستعمل املصطلحني متجاورين مع بعضهما البع  جنبا إ ى جنلب، عللى 

 (.27-07، ص 0220 (،20)اعتبار أهنما يشريان إ ى نفس الشيء. )فتحي جروان
اج إ ى بلرامج يف حني أن التلميذ أو الطفل املتفوق هو ذل  الشخص املتفوق دراتيا الذي حيتل 

 تربوية إثرائية متميزة فوق ما يقدمه الرنامج املدرتي العادي.
 

 مفهوم التفكري:. -6
يعد التفكري من أبرز الصفات ال  تسمو باإلنسان عن غريه من خملوةات اهلل تعلا ى، وهلو ملن 

تفكري يف مجيع مراحل احلاجات املهمة ال  ال تستقيم حياة اإلنسان بدوهنا، وحيث إن اإلنسان حيتاج إ ى ال
عمره لتدبري شؤون حياته، فإن الضرورة تدعو إ ى حسن تعليمه يف كافة املراحل التعليمية وخاصة املتقدمة 

 منها.
 حلولالتربويون والنفسيون ويتبناه عليه  ُيقِبل تعريف حمدد ومطل  يكاد يكون من املستحيل وجود 

وتكلاد تكلون  منهم، لة تفسريات يتف  عليها الكثريولكن هناك مجعند اإلنسان، التفكري  ومصدر ماهية
حول التفكري وماهيته، حيث جند أن معظم التعريفات والتصورات املتبلورة حلول هلذا  عامة فيما بينهم

اتلتخدام الوظلائف النفسلية حللل  كنشاط إنساين يف دائرةالتفكري  املفهوم تدور حول حماولة حصر
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خيتلار  حىتعلى العقل  اهواملناتبة هلا، ومن مثة عرض املالئمةلول احلياغة اليومية، من خالل ص تشكالامل
 ة.يف خطوات متصلة مترابطها ليتم تنفيذ ها،نسبأمنها 

فلقد وردت تعريفات عديدة للتفكري منها ما يشري إ ى أنه تلسلة من النشااات العقلية غري املرئية   
تتقباله عن اري  واحدة أو أكثر من احلواس اخلمس، حبثا ال  يقوم هبا الدماغ عندما يتعرض ملثري ما، يتم ا
( وهو نفس املنطل  الذي اعتملده 17، ص 2112، (20)عن معىن يف املوةف أو اخلرة. )توتن شاكر جميد

يف تعريفه للتفكري من أنه تلسلة من النشااات العقلية ال  يقوم هبا الدماغ عنلدما   Barell 1991 باريل
اتتقباله عن اري  واحدة أو أكثر من احلواس اخلمسة: اللمس، والبصلر، والسلمع، يتعرض ملثري، يتم 

، ص 0225والشم، والذوق، وهو يعر عن عملية حبث عن معىن يف املوةف واخلرة. )كمال حممد خليلل، 
02) 

ومنهم من ير  أن التفكري مفهوم افتراضي، يشري إ ى عملية داخلية تعز  إ ى نشاط ذهين، معلريف، 
علي، انتقائي، ةصدي، موجه حنو مسألة ما، أو حنو اختاذ ةرار معني، أو إشباع رغبة يف العلم، أو إجيلاد تفا

معىن أو إجابة عن تؤال معني، كما يتطور التفكري لد  الفرد تبعا لظروفه البيئية احمليطة. )توتن شلاكر 
ري نشاط ال ميكن مالحظتله، أن التفك (2112( لقد ذكرت ناديا هايل السرور )12، ص 2112، (20)جميد

ولكن يستدل عليه من نتائجه، وهو بذل  أعقد نوع من أشكال السلوك البشري، فهو إتاحة للفرصة أمام 
 (   375، ص 2112، (20)الذكاء ملمارتة دوره على اخلرة. )ناديا هايل السرور

يقوم هبا الدماغ اإلنساين ومن التعريفني السابقني يتضح أن التفكري مفهوم جمرد، ألن النشااات ال  
أثناء عملية التفكري غري مرئية وغري ملموتة، وما يشاهده اإلنسان عند مالحظة إنسان آخر ميارس التفكري 
ما هي إالَّ نواتج فعل التفكري، تواء أكان  حركية، أم مكتوبة، أم منطوةة، فهو ال يعدو كونله عمليلة 

عي الكثري من التخيالت، والصور الذهنية الباانيلة، ةصلد عقلية داخلية نشطة ومستمرة، دائما ما تستد
توظيفها بصورة مستحسنة، على أن ترتبط هذه العملية يف الهلالب األعم حبل املشكالت املصاحبة للفرد يف 

 حياته اليومية.
كما يعرف التفكري على أنه نشاط عقلي مركب، وهادف، توجهه رغبة ةوية يف البحث عن حلول، 

 نتائج أصيلة مل تكن معروفة تابقا، حيث يتميز بالشمول، والتعقيد، ألنله ينطلوي عللى أو التوصل إ ى
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، 2112، (20)عناصر معرفية، وانفعالية، وأخالةية متداخلة، تشكل حالة ذهنية فريدة. )توتن شاكر جميد
 (34ص 

 أنه جتربة عقليلة ذهنيلة تتضلمن كللعلى ( 0220البع  أمثال فؤاد أبو حطب ) يف حني عرفه
 ،واللذكريات ،واألرةلام ،واأللفلاظ ،واملعاين ،الفعاليات العقلية ال  تستخدم رموزا كالصور الذهنية

 ،واألحداث املختلفة ،واملواةف ،واألشخاص ،ال  رحل حمل األشياء ،واإلحياءات ،والتعبريات ،واإلشارات
 ال  يفكر فيها 

 (272 ، ص0220، فؤاد أبو حطب) الفرد من أجل فهم موةف حمدد.
األةرب إ ى بيان ماهيلة من التفسريات  والذي يعد -لتفكري ل ه( يف تفسري0200تيد خري اهلل )أمَّا 
واجه أي معضلة وال جيد يف خراته ومعلوماته السابقة ما يعينه عللى  مامفاده أن اإلنسان عندف -التفكري
الوصول إ ى حل مناتلب هللذه  ميّكنه من ،تيقوم وةتها بنشاط فكري خاصفإنه  ،والتهللب عليها ،حلها

 على أن يتميز هذا النشاط الفكري بالسمات التالية: ،املعضلة
 .القابلية على إدراك العالةات األتاتية يف املوةف املشكل .0
 من البدائل املتوفرة. مالئمةالقابلية على اختيار البديل األكثر  .0

 القابلية على االتتبصار وإعادة تنظيم اخلرات السابقة . .2

، (22))فتحي جروانعادة تنظيم األفكار املتاحة من أجل الوصول إ ى أفكار جديدة .إلقابلية ال .0
 (50، ص 0220

أن هناك إمكانية لالتفاق على تعريف عام للتفكري بني معظم علماء  Mayer 1984 مايريف حني يقول 
ممكن التنبؤ مبداه وفحصه،  النفس، وذل  من خالل إظهار أمهية العمليات الداخلية، واةتراهنا بأداء واضح

 ويشمل تعريف التفكري ثالثة أفكار رئيسية هي:
 التفكري حيدث داخل نظام معريف، ويستدل عليه من خالل تلوك معني. 

 التفكري يشمل جمموعة من عمليات املعرفة ضمن النظام املعريف. 

 (02، ص 0225كمال حممد خليل، التفكري موجه حنو حل املشكلة. ) 

فإن التفكري عبارة عن مفهوم معقد، يتألف من ثالثة عناصر تتمثل يف العمليات املعرفيلة وباختصار، 
املعقدة، وعلى رأتها حل املشكالت، واألةل تعقيدا كالفهم والتطبي ، باإلضافة إ ى معرفة خاصة مبحتو  
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اهلات وامليلول. املادة، أو املوضوع، مع توفر االتتعدادات والعوامل الشخصية املختلفة، وال تيما االجت
 (02، ص 0222)جودت أمحد تعادة، 

ومما تقدم من تعريفات للتفكري، ميكن االتتنتاج أن العناصر املشتركة يف هذه التعريفلات ةلد 
 ركزت على العناصر التالية:

 التفكري نشاط عقلي يقوم به الدماغ عندما يتعرض ملثري ما. 

 القدرة على إصدار األحكام. 

 الت.القدرة على حل املشك 

 اتتكشاف للخرة من أجل الفهم واختاذ القرارات. 

حيدث داخل نظام معريف، ويشتمل على جمموعة من عمليات املعرفة ضمن هلذا النظلام  
 (02، ص 0225كمال حممد خليل،املعريف. )

 
 :أياط التفكري اإلنساين. -7

يف ابيعتهما وةابليتهملا حقيقة علمية وحياتية تؤكد بأنه ما من شخصني يتفقان يف تفكريمها وك اهن
حىت وإن كان هناك اتفاق بيلنهم  ،فالبشر خمتلفون يف ارائ  التفكري والفهم ،على القيام بأي نشاط حيايت

أياط عديلدة ملن بني تمييز الإ ى املعرفيني دفع التربويني والنفسيني  األمر الذي ،يف العمر الزمين والبيئي
مثال بوضع تصنيف ثالثي للقدرات العقلية املسلامهة  Guilford ، فلقد ةام ج ب جيلفوردالتفكري البشري

 يف عملية التفكري، مساها بنية العقل، تتضمن أنواع التفكري املتاحة أمام اإلنسان وهي:
 العمليات العقلية: كيف يعمل العقل؟ -أ
 يعمل العقل؟ ااحملتويات أو املضامني: فيم -ب

 النواتج: ماذا ينتج العقل؟ -جل

 ت: وهي أنواع من النشااات العقلية ال  يقوم هبا الشخص من خلالل املعلوملات مستو  العمليا
 اجلاهزة، أو اخلامات ال  يتعامل معها عقليا، ويستطيع متييزها، ومن أمثلة هذه املعلوملات املعرفلة، 

 والذاكرة، والتفكري التفريقي أو التباعدي، والتفكري التجميعي، والتقومي.
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 تشكل فئات أو أشكال متسقة من املعلومات، يكون الشخص ةلادرا عللى  مستو  احملتويات: فهي
 متييزها، 

 ومن أنواعها احملتو  الشكلي، واحملتو  الرمزي، وحمتو  املعاين، واحملتو  السلوكي.
  مستو  النواتج: ويقصد به أشكال املعلومات ال  مت إفرادها أو حدوثها خالل نشلاط العمليلات

 ه النواتج الوحدات، والفئات، والتحويالت، والعالةات، والنظم أو األنسلاق، العقلية، ومن أمثلة هذ
 (00 ، ص0225واملضامني. ) حممد محد الطيطي، 

التفكري إ ى ةسمني مها: التفكري اإلنتلاجي التقلاريب،  Guilfordوبناء على ذل  يقسم ج.ب. جيلفورد 
 والتفكري اإلنتاجي التباعدي.

على  اإلبداعي،واإلنتاج  ،االبتكارياإلبداعي أو القدرة على التفكري  ومنه فرق ج.ب.جيلفورد بني
، ولكنه ال ينتج إنتاًجا املؤدية لإلبتكار واإلبداع فر لديه القدرات العقلية الكافيةاأن اإلنسان ةد تتو اعتبار
وفر إضلافة إ ى ، بل ينبهلي أن تتبداعيإلنتاج اإللتحقي  األن القدرات العقلية وحدها غري كافية  إبداعيا،

ال  تسمح بنمو تلل  املؤتسات التربوية الثقافية(،  –اجملتمع  –)املدرتة ذل  اإلمكانيات البيئية املناتبة 
إبداعيا معترفا به إنتاًجا صاحب القدرات اإلبداعية حىت ينتج بعد ذل   ،توظيفهاوتسهيل ارق  ،القدرات
 ،عبد السالم عبلد الهلفلار) ت، وةد تكون مشجعة هلا.ألن البيئة ةد تكون مثبطة لتل  القدرا يف بيئته،
  .(022ص  0255

، وذل  ضمن تصنيف أول يعتمد يف بنائه على ملد  التايل وميكن إجياز أنواع التفكري على النحو
 :عم  التفكري ومد  جديته

 :التفكري احلر غري املوجه نسبيا 

هذا النوع من النشاط العقلي جملرد مثال ذل  أحالم اليقظة، واألحالم، واأللعاب اإليهامية، و
تعبري عن رغبات أو حاجات، ال يعتمد إال على عالةات بسيطة ةد تكون حقيقية، ولذل  فلإن هلذا 

 النوع أةرب إ ى التخيل منه إ ى التفكري.
 :التفكري املوجه 

وع وهو ذل  التفكري الذي يهدف إ ى حل مشكلة أو ابتكار شيء نافع، وميكننا أن نقسم هذا الن   
 من التفكري إ ى ةسمني مها:
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التفكري الناةد أو التقييمي: وعادة نلجأ إليه عندما حناول فحص رأي، فنقرر مد  صلحته، حيلث  -أ
 ينتهي هذا التفكري بإصدار األحكام أو املوازنة بني موضوعني أو أكثر للمفاضلة بينهما.

ةيمة، ويتضلمن العملل  التفكري اإلبداعي: وهو التفكري الذي يستخدم إلنتاج شيء جديد ذي -ب
اإلبداعي أو اإلبتكاري اختراع شيء خيدم غرضا معينا، أو اكتشاف عالةات جديدة يف ميدان ملا، 

 ( 22، ص 0225جادو وحممد بكر نوفل، )صاحل حممد أبوأو الوصول إ ى حل جديد ملشكلة ما. 
ذاهتا ) مستو  العمليلات  أما التصنيف الثاين فإنه يعتمد على رحديد ابيعة العملية التفكريية يف حد

 واحملتو  الذي ينبين عليه التفكري (، حيث تتعدد أنواع التفكري على النحو التايل:
 (:thinking Tangible)التفكري امللموس    -0
 مبعىن أنه فهم يتعل  باألشياء  ،دون حماولة فهم معناها ،هو التفكري اخلاص باملظهر اخلارجي للحوافز  

وال  ال يتطلب إدراكهلا جهلدا  ،من إدراكها بواتطة احلواس خالل اليوم العادي امللموتة ال  نتمكن
 .وبع  البالهلني مبرض خمي، ويتصف هبذا النوع من التفكري عادة األافال ،عقليا كبريا

 (:   thinking Abstract) التفكري اجملرد   -0
ألهنلا  ،أو وزهنلا ،أو مسعها ،مكن رؤيتهاال  من غري امل ،هو التفكري املتعل  باألشياء غري احملسوتةو      
 ويتصف هبذا النوع من التفكري البالهلون األتوياء. ،مفاهيم جمردة حولتدور 

 (:thinking Objective)التفكري املوضوعي    -2
   :هو التفكري باألشياء ذات الوجود الفعلي يف عاملنا الذي حنياه، ويستند على ثالثة أتس متتابعة      
 بني اجلزء والكل.أو تل  ال  تربط بني األجزاء، ال  تربط ي إدراك العالةات الفهم: أ   .أ
 .بني األجزاءال  تربط التنبوء: أي التوصل إ ى عالةات جديدة من خالل إدراك العالةات  .ب

 .التحكم: أي القدرة على التحكم يف الظروف احمليطة بأحداث العالةة اجلديدة املراد رحقيقها .ت

 (:thinking Subjective)  التفكري الذايت -0
فتصبح هلذه األوهلام  ،هو التفكري املتعل  بأشياء ليس هلا وجود إال يف خيال الفرد املفكر وأوهامه     

وةد يكلون  ،وةد يكون التفكري الذايت الشخصي اجيابيا ينتج عنه ابتكار عشوائي مفيد ،شخصيا لصيقة به
  متزنة.تلبيا نتيجة أمراض نفسية تعكسها تلوكيات غري

 (:thinking Criticalأو الناةد ) التفكري النقدي -7
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، ملا لد  الفرد من معلوملات ،واالختبار ،واالختيار ،والفرز ،هو التفكري الذي يعتمد على التحليل     
 هبدف التمييز بني األفكار الصحية واألفكار اخلاائة .

 (:thinking Generalization)  التفكري التعميمي -2
 ،على تنظيم وتصنيف ما حيتويه العامل اخلارجي من مكونات وأشياء بقدرة الفردالتفكري الذي يتميز هو     

 األشياء.هذه والقدرة على تكوين مفاهيم من حيث الشكل واملضمون عن هذه املكونات و
 (:thinking Distinctive)  التفكري التمييزي -5

 لفروق األتاتية بني األشياء أو املكونات ال  تنتملي إ ىهو التفكري الذي يتميز بالقدرة على بيان ا     
 ا.نوع معني منه

 :(Thinking Créativeاالبتكاري  )اإلبداعي أو التفكري  -0
والذي ينتج عنه حلول وأفكار تبتعد عن اإلاار  من األمور والقضايا، هو التفكري فيما هو غري واضح     

فهو نشاط عقلي مركب، وهادف، توجهه رغبلة ةويلة يف  ،عيش فيهاأو البيئة ال  ي ،املعريف للفرد املفكر
مبعىن هو العملية ال  تقود إ ى وجود البحث عن حلول، أو التوصل إ ى نتائج أصيلة مل تكن معروفة تابقا. 

. ويتميز التفكري اإلبداعي بالشمول والتعقيد، ألنه ينطوي على عناصر ناتج ينفصل يف وجوده عمن أوجده
 –انفعالية وأخالةية، متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة. حيث يشتمل عللى املهلارات التاليلة معرفية و
 احلساتية للمشكالت. –اإلفاضة  –األصالة  –املرونة  –الطالةة 

 (:  Thinking Convergentالتفكري التجميعي أو التقاريب ) -2

املطروحة إ ى فكرة واحلدة فقلط أو  وهو ذل  النمط من التفكري الذي يتم بواتطته تقليل األفكار     
اثنتني، متثل احلل األفضل واألدق واألكثر فائدة كإجابة عن السؤال الواحد احمللدد، أو حللل مشلكلة 

 مطروحة للنقاش.
حيث يكون ملزملا  -وابيعة تعقيدها كيف ما كان نوعها -يظهر عندما يواجه املفحوص مشكلة ما فهو 
على و ،حلوال منطقيةيف الهلالب األعم ، وال  تكون مسبقا ملتعارف عليها حل واحد من بني احللول اميقدبت

. اتتجابات وحيلدة وحملددةمتثل يف هناية املطاف ، فهي والقبول من ارف اجلميع من الدةةدرجة عالية 
عىن أن املفحوص يستقطب تفكريه احلل الوحيد واملنطقي، وهلذا فإن املفحوص تبدو لديه احللول ضلئيلة مب
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كما حيتاج هذا النوع من التفكري إ ى وجلود معلايري  ا، والناتج الفكري يبدو تقليديا إ ى أةصى حد.جدًّ
 يستطيع الفرد يف ضوئها صنع القرارات املناتبة.

 (:Divergent Thinkingالتفكري التشعييب أو التباعدي ) -02

املختلفة عن السؤال الواحلد وهو ذل  النوع من التفكري الذي يتطلب توليد العديد من االتتجابات      
 أو 

 (22، ص 0220، (20)املشكلة الواحدة، دون تقييد لتفكري الفرد بقواعد حمددة مسبقا. )توتن شاكر جميد
من األوائل يف دراتة هذا امليدان العلمي الذي أال  عليه التفكري اإلبتكلاري والتفكلري  جيلفوردويعد 

هذا النوع من التفكلري أن  جيلفورد ج ب( حيث ير   00، ص 0222التباعدي.  )جودت أمحد تعادة، 
إذ يقدم املفحوص عدًدا كبرًيا من اإلجابات على االختبار ذي األتلئلة  ،يعتمد على االتتجابات املتعددة

 .املفتوحة
، ما دام  كلل اخليلارات بوضوح اإلبداعيويظهر يف هذا النوع من التفكري النشاط العقلي كما 

يقدم حلوال كثرية تظهر فيهلا ليقدم منها ما يراه مالئما، وبذل  يستطيع أن فحوص امل تتكون متاحة أمام
 ( 0220، (20)) الطاهر تعد اهلل ، حىت و إن كان  تبدو غريبة يف تل  الوهلة. واألصالة ،ةدَّاجل 

 ،Divergent، والتفكري التباعدي   Convergentفهناك فرق بني نوعني من التفكري، التفكري التقاريب 
الوةائع، وهو يقاس باختبارات اللذكاء، ورحدد أمامنا إجابة حمددة عندما تعطى بناء إ ى  حيث يدفعنا األول

، ص 0222يف حني يدفعنا الثاين إ ى رؤية عالةات جديدة بني األشياء املالئمة ملوةف معني. )إبراهيم عيلد، 
02 ) 

األخر ، هو اتتخدامه يف إنتلاج احلللول ومما مييز التفكري التباعدي عن غريه من أنواع التفكري 
 اإلبداعية ملختلف املشكالت، وذل  باعتماده على املبادئ التالية:

: تأجيل احلكم على األشياء: وذل  من خالل تأخري احلكم والتقييم حلني االنتهاء ملن املبدأ األول -
 توليد عدد كبري من االحتماالت والبدائل حول أي مشكلة.

يتحق  من خالل تعيه حنو أكر ةدر ممكن من األفكار، حيث أن األفكلار املميلزة : واملبدأ الثاين -
تنتج من بني الكثري من األفكار، مبعىن أنه كلما تولدت كمية أكر من األفكار كان احتملال وجلود 
أفكار أصيلة ومتميزة أكر، وهذا املبدأ يوجه الفرد حنو السعي لتوليد أكلر علدد ملن األفكلار، 
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، ويساعد على رحقي  اهلدف من خالل متكني الفرد من تعبري عن أفكلاره بأةلل الكلملات والبدائل
 كقيامه بوضع عنوان لفكرة ما.

: ويتمثل يف االنطالق حنو تسجيل مجيع األفكار الواردة، مع عدم االنشهلال بأن هلذه املبدأ الثالث -
ية هي السبيل إ ى إجياد بدائل جديدة، الفكرة أو تل  مفيدة أم ال، فكثريا ما تكون األفكار غري التقليد

إْذ أنَّ إجياد عالةة جديدة بني األفكار ةد تكون نتيجة لألفكار ال  تبدو غري منطقية، أو غري مفيلدة، 
فاألتاس هنا هو ترك العنان للخيال ليتجاوز املألوف إ ى غري املألوف منها. )كملال حمملد خليلل، 

 (00، ص 0225
 أن التفكري اإلبداعي هو تفكري تباعدي إ ى التأكيد على ( 0220 حطبفؤاد أبو )وهلذا ذهب     

Divergent Thinking،  حيث  عندما يكون هناك مؤثروتنوعها يتضمن القدرة على تعدد االتتجابات فهو
فيه،  والتأمل ،جديدإظهار كل  ميتل  ويدفع صاحبه حنوبل ميكن القول إنه نوع من التفكري  على ظهورها،

عاجزة ختبارات الذكاء التقليدية تقف الذا  .حل اريفبكل واالبتكار، واإلتيان  ى االختراعيشجع علو
التفكري اإلبلداعي مما رتخ االعتقاد بارتباط  للشخص ذي التفكري اإلبداعي، عن ةياس القدرات اإلبداعية

 التفكري ب

  (272، ص 0220، التباعدي. )فؤاد أبو حطب
ومكوناهتا ال تقتصر على جمموعة معينة من  اإلبداعيعلى التفكري أن القدرة  .ب. جيلفوردجوير  

الناس، بل هي موزعة على مجيع أفراد اجلنس البشري، وهم خيتلفون فيما بينهم ملن حيلث الدرجلة، 
هي  اإلبداعيوفروةهم الفردية، وما تتيحه الظروف البيئية من يو لقدراهتم. وهبذا فإن القدرة على التفكري 

أثبتلوا ن أولئ  اللذين بهل  النظر ع ،ميكن دراتتها وةياتها عند مجيع األفراد ،معرفية نامية ةدرة عقلية
 إنتاًجا ابتكاريًّا أو مل يثبتوا ذل .

يف مواجهلة  ،واإلبداع يف جمال التعليم يقابله التفكري التباعدي الذي يستند إ ى تعلدد اإلجابلات
. )حممد املتعلم ذاكرةتوظيف على يف غالبيته والذي يعتمد  التفكري التقاريب الذي يستند إ ى إجابة واحدة،

 ( 000 ، ص0222عدس،  يمعبد الرح
حلول التفكلري التباعلدي  ج.ب.جيلفلوردونستخلص من ذل  كله القيمة التنبؤية ملفهلوم    

الباب اإلبداعية، ما دام توجيه األفراد توجيه يتماشى مع ةدراهتم  وأمهية ذل  يفوللدراتات ال  تأخذ به، 
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األمر الذي ميكن معيًنا،  إبداعياإنتاجا  أصحاهبا ةبل أن يثب  أصبح مفتوحا أمام إمكانية اكتشافها وتنميتها
على أتاس هذا املفهوم. مثلل معدة نتائجهم أو أدائهم على اختبارات مقننة حمصلة على  رحقيقه باالعتماد

وهي كلها اختبلارات  E.P. Torrance نسإ.ب. توراأو اختبارات  Guilford  ج.ب. جيلفورداختبارات 
 (0220، (20)الطاهر تعد اهلل) مقننة وعلى درجة عالية من الثبات والصدق التنبؤي.

 ٌجَتْنفاإلبداع ُم ،وتأتيسًا على ما تب  يتضح أن هناك عالةة اردية بني اإلبداع والتفكري اإلبداعي   
بقدر ما تكون براعة العمليلة يكلون ف دون عملية. ، وال يكون املنتجيف حني أن التفكري اإلبداعي عملية

، فالعالةة بينهما هي عالةة احلسن يف نفوس وعقول اجملتمع الذي ينتمي إليه الفرد املبدع للمنتج متيزه وأثره
أتللوب ملن على أنه اإلبداع على ذل  يستقيم معنا مفهوم و. أو عالةة البداية بالنهاية ،الشيء بأصله

من يصل حياول أن أو  ،وجه واهلادف، يسعى الفرد من خالله الكتشاف عالةات جديدةأتاليب التفكري امل
أو  ،وارةًا جديلدة ًا، أو خيترع أو يبتكر مناهجومشكالت غريه حلول جديدة ملشكالتهإنشاء إ ى خالله 
 (   000ص  ،0220أو ينتج صورًا فنية مجيلة. )عبد الرمحن العيسوي،  مفيدة،أجهزة 

يلجلأ ال يعين أنله ال  األمر الذيخمتلفًا عن املألوف، وفردًا تيكون دائمًا جديدًا م فالشيء املبدع
فهناك عالمات كثرية توضح أن مجيع اإلبداعات تتضمن التأليف بني  ،تتخدم اخلرات السابقةصاحبه إ ى ا

القدمي هو مل فاملنتج أو الع .جديدةوتوليفات تشكيالت وبناء من أجل إخراج  ها وجديدها،ةدمي ،فكاراأل
لطفلل يكون يف ذل  مثله مثلل ا فالفنان حينما ينتج ألوانًا جديدة من ألوانه القدمية ،أتاس إبداع اجلديد

 متر به يف حياته اليومية. مرت وباتتخدام املناظر واألحداث واخلرات ال  يف ذهنه الذي يبدع عاملًا خياليًا 
نواع أو أياط التفكري البشلري هلو التفكلري غري أن الذي يعنينا من  ذكر وعرض كل هذه األ

 اإلبداعي، الذي يرتبط بقدر كبري بالتفكري التباعدي، أو التفريقي، أو التشعييب، فما هو التفكري اإلبداعي؟
 

 مفهوم التفكري اإلبداعي:. -8
ملة، منذ تتينيات القرن املاضي تقريبا، أخذت أصوات املهتمني بالتعليم يف عدد من البللدان املتقد

وخباصة يف الواليات املتحدة األمريكية ترتفع منادية بضرورة إعادة النظر يف التعليم املدرتي، وتوجيهه حنو 
تنمية مهارات التفكري وةدراته عند البة املدارس، وةد اشتدت هذه الدعوة ايلة العشرين تنة املاضلية، 

 ري.حيث صارت تعرف حبركة تعليم التفكري أو التعليم من أجل التفك
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فلقد بني  بع  التطبيقات التربوية على التصورات املنادية والداعية إ ى تعليم التفكلري ملرتلادي 
املدارس من التالميذ، مبعزل عن احملتويات الدراتية املقدمة داخل صفوف املدارس، وذل  من خالل إنشاء 

ني بلالتعليم وتنميلة مناهجله صفوف وتقدمي حمتويات خاصة بالتفكري اإلبداعي، يف حني أن غالبية املهتم
وارةه توجهوا حنو تكريس تدريس التفكري اإلبداعي من خالل حمتويات املناهج الدراتية ذاهتا، )ناديا هايل 

( على ضرورة إثرائها ورحيينها من فترة إ ى أخر ، جماراة للتطلور العلملي 00، ص 0227، (20)السرور
ةفزات عمالةة تصبح معها التربية ومؤتساهتا ملزمة عللى  والتقدم التكنولوجي الذي ما ينف  ينمو وحيق 

 اللحاق هبا. 
ومن هذا املنطل ، جيب على كل مدرتة تطمح ألن تعلم التفكري وتعمل عللى تطلوير القلدرات 
العقلية واإلبداعية لتالميذها، أن ُتدرِّس موضوعات من شأهنا أن تثري العقل، ورحفزه، وتدربه على التفكري، 

ذ مضمون هذه املواد كحقائ  ثابتة مسلم هبا، وإيا يكون إثارة التفكري جوهرها وتبيلها حنلو وأن ال تتخ
 اكتساب 

 (02، ص 0227، (20)املعرفة وتنظيمها، ومن   توظيفها. )ناديا هايل السرور
توجهله رغبلة  ،أنه نشاط عقلي مركب وهادفعلى لتفكري اإلبداعي ا 0220 فتحي جروانيعرف 
ويتميلز التفكلري كملا أو التوصل إيل نواتج أصيلة مل تكن معروفة تلابقًا.  ،عن حلول ةوية يف البحث

ألنه ينطلوي عللى - اإلنساين عقد مستو  من التفكريوأأعلى  ميثلفهو  -اإلبداعي بالشمولية والتعقيد 
، 0220 )وليد عبد الكرمي صلوافطة، .عناصر معرفية وانفعالية وأخالةية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة

 (22ص 
األتلوب الذي يستخدمه الفرد يف إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار حلول  هوالتفكري اإلبداعي ف

وعلدم  ،واالختالف )املرونة( ،الطالةة الفكرية(، وتتصف هذه األفكار بالتنوع)املشكلة ال  يتعرض هلا 
 .التكرار أو الشيوع )األصالة(

ه ذل  التفكري الذي يؤدي إ ى التهليري حنلو األفضلل، وينفلي وينظر إ ى التفكري اإلبداعي على أن
األفكار الوضعية املقبولة مسبقا، حيث يتضمن الدافعية واملثابرة واالتتمرارية يف العمل، والقدرة العاليلة 

فلقد عرفه على أنه تفكري يف نس  مفتوح، يتميز اإلنتلاج فيله  ج. ب. جيلفوردعلى رحقي  أمر ما. أمَّا 
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، (20)ريدة تتمثل يف تنوع اإلجابات املنتجة، ال  ال رحددها املعلومات املعطاة. )توتن شاكر جميدخباصية ف
 (020، ص0220

التفكري اإلبداعي أو اإلبتكاري بأنه ةدرة الفرد على اإلنتلاج، إنتاجلا  تيد خري اهلليف حني يعرف 
ات البعيدة، وذل  كاتتجابة ملشلكلة أو يتميز بأكر ةدر ممكن من الطالةة، واملرونة، واألصالة، والتداعي

موةف مثري. ويتضمن هذا التعريف ةدرات التفكري اإلبداعي الرئيسية وهي: الطالةة، واملرونة، واألصالة. 
 (07، ص 0220)أمحد عبادة، 

ا التفكري اإلبداعي رتبط التفكري اإلبداعي ارتبااًا وثيقًا باإلبداع، ولكن اإلبداع يصف الناتج، أمَّوي
. ولذل  فهلالبية التربويون يعتقدون بأن التفكري اإلبداعي هو ةدرة الفلرد عللى يصف العمليات نفسهاف

رؤية ما حوله بطريقة جديدة، والتعرف على املشكالت ال  مل يتوصل إليها أحد من ةبل، والتوصلل إ ى 
بقوله علن  Guilford ج. ب. جيلفوردحلول فعالة ومتفردة وجديدة لتل  املشكالت، األمر الذي أكده 

التفكري اإلبداعي بأنه نوع من أنواع التفكري مطل  املشكالت، الذي يتطلب التفكري يف عدة اتلتجابات 
وليد عبلد صحيحة ويف اكتشاف عالةات فريدة بني عناصر املوةف للوصول إ ى نتائج جديدة وأصيلة. )

   (22، ص0220الكرمي صوافطة، 
بعوامل التفكري اإلبداعي ضمن حميط املدرتة، ورعايتها، للدورها   لنا ضرورة االهتمامنيا تب  يتبمم

املهم يف التحصيل املدرتي، وعدم االهتمام يف مقابل ذل  فقط بالتفكري التجميعي أو التقاريب وحده، كما 
هو حاصل يف غالبية مدارتنا اليوم، ملا للتفكري اإلبداعي من أمهية يف صقل وتنمية مهم أافلال امللدارس، 

جيهها حنو عدم االكتفاء مبعرفة ما هو مقرر عليهم من معارف وحقائ  ثابتة ضمن مناهجهم املدرتلية، وتو
وجتاوزها إ ى التساؤل عن كنهها، وعن الكيفية ال  مت التوصل هبا إليها، وملاذا كان  على الصورة املعروفة 

ا. وغريها من األتئلة الل  جيلب أن هبا لديهم اآلن؟ ومل تكن على األشكال األخر  املهلايرة ال  جيهلوهن
رحركهم حنو فهم أفضل ملا يدور حوهلم، وحيرك حياهتم والتكيف معه بأفضل الطرق املمكنة، وملا ال تذليلها 

 وتكييفها وف  مقاصدهم واموحاهتم. 
 

 مراحل عملية التفكري اإلبداعي:. 8-1
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فإن االجتلاه التقليلدي  -اإلبداعية  العملية -على الرغم من تنوع االجتاهات حول ما يعنيه تعبري 
يصف هذه العملية بداللة جمموعة من اخلطوات أو املراحل ال  ختتلف من باحث إ ى آخر، حبسب فلسلفة 
واجتاهات كل منهم، غري أهنم يتفقون على أن اإلبداع هو عملية معرفية عقلية تتم حسب مراحل حملددة،  

 وذل  لالعتبارات التالية:
 يكون يف هذه العملية نشطا وحيويا وفعاال.الطفل املبدع  -

    الطفل يقوم بدور املنظم للخرات واملعلومات والكفاءات املتوافرة لديله تلابقا، وذلل  كلي  -
 يستجيب ملتطلبات املوةف اجلديد، أو للوصول إ ى احلل اجلديد.    

 تفاصليل حلول أي إن األصالة واملرونة واحلساتية للمشكالت والوصول إ ى رحديد الكثري من ال -
 مشكلة هي من مكونات عملية اإلبداع، األمر الذي يتطلب معه من أي افل مبدع بلذل جمهلود     
 ذهين ومعريف معتر حىت حيق  ذل .    

 الطفل املبدع يتميز بقدرات ةد تكون يف الهلالب األعم مفقودة لد  غريه من األافلال العلاديني  -
 ؤهله إلجياد حلول مبتكرة وغلري اعتياديلة للمشلكالت الل  من الذين هم يف نفس تنه، مما ي    
 (  702، ص 0225، (20)تعترضه. )يوتف ةطامي    

وميكن هنا اإلشارة إ ى بع  النماذج ال  وضعها بع  من املهتمني بالعملية اإلبداعيلة، والل    
 حاول 

حدوثها، ومن هذه النماذج ميكلن من خالهلا أصحاهبا تفسري مراحل العملية اإلبداعية عند الطفل وكيفية 
 ، Taylor تايلور، ويوذج األلوتي، ويوذج  Stien شتاين، ويوذج  Graham wallas واالسذكر يوذج 
 ، ويوذج املرحلتني.  Hariss هاريس، ويوذج Rosman  رومسانويوذج 
تفسلرياهتم للعمليلة على أن أغلب املهتمني باإلبداع والعملية اإلبداعية يفضلون أو يتبنلون يف   

  وهلذا توف نقوم بعرض مراحله مع شيء من التفصيل.  واالساإلبداعية يوذج 
 : Wallas  Graham يوذج واالس -أ

 0227 جوردنو ، Osborn 0220 تبورنأو و Wallas & Marksberry وماركسري واالسيذكر 
Jordan ، 0222 فرميانو Freeman  متباينة تتوللد أثناءهلا الفكلرة  أن عملية اإلبداع عبارة عن مراحل

         ي:، ومتر مبراحل أربع متتالية ه(التفكري اإلبداعي)اجلديدة املبدعة 
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      Preparation:مرحلة التحضري واإلعداد -0

فيلتم من مجيع جوانبها،  هافحصفهم عناصرها، من خالل د املشكلة ويديتم رحيف هذه املرحلة       
إضافة إ ى مقارنتها بباةي املشكالت األخر  ال  تشاهبها، والتعرف عللى  ،اهب املرتبطةاملعلومات كل مجع 

 025، ص 0222ارق حلها السابقة لالتتفادة منها يف توليد حلول للمشكلة الراهنة. ) تعيد عبد العزيز، 
ل (  ففها يتم اتتحضار اخلرات السابقة املتجمعة لد  الفرد املبدع عند ختطيطه حلل مشكلته أو للوصلو

إ ى شيء جديد حوهلا، إْذ يقوم باتتدعاء هذه املعلومات، واخلرات املوزعة، ال  مل تكن منظمة من ةبلل 
، 0225، (20)فينظمها ويرتبها، لكي تسهل عليه رصد تصور دةي  للمشكلة أو للموةف. )يوتف ةطلامي

ع بشلكل أكثلر بسلااة ( فتأخذ املشكلة أبعادا جديدة خمتلفة جتعلها تظهر يف ذهن الفرد املبد702ص 
 .ووضوحا
لتحليل  هممن وةت كبرياالذين خيصصون جزءًا  التالميذأن  منالبحوث وهذا ما أكدته نتائج بع   
هم أكثر إبداعًا من أولئ  الذين يتسلرعون يف  ،وفهم عناصرها ةبل البدء يف حلهاال  تعترضهم املشكلة 

  .إجياد احلل األوحد واألتهل هلا
ميكلن لموضوع الذي لاخللفية الشاملة واملعمقة مبا مت ذكره أعاله، تعد وتعتر مبثابة إن هذه املرحلة 

 ه.والتفاعل معللحل بأهنا مرحلة اإلعداد املعريف   Gordonجوردن، ولذل  ينعتها يبدع فيه الفردأن 
     Incubation :مرحلة الكمون واالحتضان  -0

تنظيم األفكار ذات العالةة باملشكلة مع العملل وتعرف أيضا مبرحلة االختمار، حيث يتم فها      
 على 

ترتيبها ورف  أو التخلص من األفكار واملعلومات والتجارب السابقة ال  ال مت  إ ى املشلكلة بصللة، 
حيث يتم التعرف بشكل أعم  على هذه املشكلة وأبعادها، مع افتراض بع  األاروحات غري النهائيلة 

حالة من القل  واخللوف (  كما ةد يصاحب هذه املرحلة  077، ص 0222كحل هلا.)جودت أمحد تعادة، 
ي وأشقها على أصعب مراحل التفكري اإلبداع مما جيعلها منالبحث عن حلول،  وأعمل أي لقيام بلوالتردد 

الفرد املبدع، حيث ةد تدفعه مشكلته هذه إ ى تركها واالنصراف إ ى ممارتة نشاط آخر، تاركلا اجمللال 
 ختتمر يف ذهنه أكثر فأكثر، ومفسحا اجملال أمام فكره أو تفكريه الالواعي ليقلوم بلدوره يف ألفكاره حىت
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) تعيد عبلد  -وهو نشاط ذهين يعرف مبا ةبل االتتبصار، يتصف بتشتي  االنتباه -إجياد احلل املناتب 
 (025، ص 0222العزيز، 

د تعقب عدة حماوالت يائسة للتوصل إ ى اإلشارة إ ى أن هذه املرحلة ة  0220 جبروانوهذا ما دفع 
حل خارق وتريع للمشكلة بعد التفكري يف كل االحتماالت املمكنة، ويف هذه املرحلة ةد يلجأ الفلرد  إ ى

املبدع إ ى عدة أتاليب لتحويل انتباهه الواعي عن املشكلة، كأن يتمشى أو يذهب للعب، أو ممارتة هواية 
املشكلة مبوضوع آخر أةل أمهية، حيث تشري خلرات األشلخاص  ما، أو حىت النوم وتعمد االنشهلال عن

املبدعني إ ى أن اجنازاهتم اخلارةة رحدث بصورة أكثر جاهزية خالل األوةات ال  يتركز فيها وعيهم حلول 
وال  حازت على جلائزة  -  Barbara Mc Clintock مكلنت  باربراموضوع آخر، فلقد ذكرت الباحثة 

هذه احلالة بقوهلا: " لقد فقدت محاتي متاما، وعرف  أن هنلاك خطلًأ  –ة اجلينات نوبل لعملها يف درات
جسيما ،ومل أكن أر  األشياء، ومل أكن أربط بينها، ومل أكن على صواب أبدًا، وكن  ضائعة... وللذل  
ترك  املختر، وذهب  أمتشى، فوجدت مقعدا رح  شجرة يف حرم جامعة تتانفورد حيث جلس  أفكر، 

نصف تاعة وأنا أفكر، وفجأة ةفزت من مقعدي واندفع  مسرعة إ ى املختلر، فقلد وجلدت  ومكث 
احلل..." لقد عزت إجنازها اخلارق هذا إ ى تفكريها املركز على مستو  ما ةبل الوعي، وليس إ ى تفكريها 

فكلرة ةلد املركز الذي عجزت من خالله على إجياد احلل املرتقب ملشكلتها. وهلذا فإن فترة احتضان ال
تطول لسنوات، كما ةد ختتصر يف بضع دةائ ، ويف كلتا احلالتني ال ميكن التنبؤ مبداها. )فتحي عبد الرمحن 

 ( 022، ص 0220، (20)جروان
      Illumination :مرحلة اإلشراق    -3

، أو اللحظة اإلبداعيلة، أو اإلحللاح (Flash Créative)تسمى هذه املرحلة بشرارة اإلبداع و      
هي احلالة ال  رحدث هبا الومضة أو الشلرارة الل  ( و 702، ص 0225، (20)بداعي.  )يوتف ةطامياإل

فهي متثل اللحظة ال  تلمع فيها فكرة ما يف ذهن صاحبها عن واخلروج من املأزق،  ،تؤدي إ ى فكرة احلل
وهذه احلالة ال و يسرية، احلل املرتبط باملشكلة ال  كان  ةد شهللته لفترة من الزمن، تواء كان  اويلة أ

رمبا تلعب الظروف املكانية والزمنية والبيئلة  ما، يف مكان ما، و ميكن رحديدها مسبقًا فهي رحدث يف وة 
   .وصفها الكثريون بلحظة اإلهلامحيث دورًا يف رحري  هذه احلالة، بالفرد املبدع احمليطة 
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ي الطفل املبدع حىت يف مرحلة االحتضان، أن املشكلة ال تهليب عن وع Patrick باتري فلقد افترض 
ونظرا ألن املشكلة تعاود الظهور على مستو  الشعور أو الوعي بني وة  وآخر، فإن احللل ميكلن أن 

 كشرارة تنري ذهن املبدع، فيضع يده على احلل األنسب ملشكلته دون جهد يذكر. حيصل
فيما له اتصال مبوضوعنا، فلقلد   A. Ansteinحول ترمجة حياة ألرت أنشتني  جروانوفيما ذكره 

كان أنشتني حيمل يف جيبه دفترا صهلريا حىت يف أوةات راحته واتترخائه، حىت يتمكن من تثبي  أي فكرة 
 تعرض له، وكأنه كان دائم االتتعداد ملواجهة حلظات توارد األفكار ال  تأيت غالبا من دون مقدمات.

نا ةد جند أحد األشخاص مطالبا بأن يتذكر اتم شخص ملا العادية، فإنو ،ومن واةع اخلرة اليومية
تب  وأن تعرف عليه يف يوم ما، وةد يكون مقطعا من اتم ذل  الشخص عالقا يف ذهنه، وعللى الرف 
لسانه، لكنه ال يستطيع أن جيده كامال، فيأخذ يف اتتعراض مجيع األمساء ال  تضم هذا املقطلع، وعنلدما 

االتم دون جناح ال جيد مفرًا من تعلي  التفكري يف املوضوع وللو إ ى حلني، يستنفذ كل احملاوالت لتذكر 
ولكنه ُيبقي على الطلب ةائما يف ال وعيه، ويف وة  الح  وبينما هو منشهلل باحلديث حول موضلوع ال 
ث عالةة له بالطلب املعل ، يقفز فجأة ذل  االتم الضائع بل املختزن يف ثنايا الدماغ، بعد إجناز عملية حبل
، (20)وتقص معقدة فيما يعرف بالالوعي، كأنه شرارة أو إهلام وةع عليه فجأة. )فتحي عبد الرمحن جروان

 ( 020، ص 0220
 : Vérification  والرهان والتنفيذ مرحلة التحقي  -0  

الل   ه املتوةعةعلى نتائجاملبدع صل آخر مرحلة من مراحل تطوير اإلبداع، حيث فيها حيوهي      
منلتج كحل و هتا، وحيازلكل اجلهد الذي بذله هبدف الوصول إليها واملرضية فيها الفائدة له ولهلريه، يعتقد
املبدعة ويعيد النظر فيها لري   تهأن خيتر فكر يهاملبدع يف هذه املرحلة يتعني عل أصيل، إال أن الفرد إبداعي

فإن هذه املرحللة  ،قل. وبعبارة أخر تتطلب شيئًا من التهذيب والصأهنا  مهل هي فكرة مكتملة ومفيدة أ
 الناتج اإلبداعي(. للفكرة اجلديدة )واالنتقاد  ،مرحلة التجريبهي 

إن مرحلة التحقي  تفيد املبدع يف التعرف إ ى مواان الضعف والقصور يف فكرته، أو وجهة نظلره، 
 املأل، كما جيب عليه أن  ولذل  يتعني عليه جتريب فكرته حىت يتأكد من صحتها ةبل تعميمها وإعالهنا على

يتوةع مقاومة اآلخرين ألفكاره، وصدور انتقاداهتم هلا، وعدم تقبلهم هلا بسهولة، وأن ال يستبعد ظهور ما 
 ةد 
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 (    20 ، ص0220، (20)ينتقص من فكرته ويهدم أركاهنا يف أي زمان ومكان. ) زيد اهلويدي
 :Steinيوذج شتاين  -ب

اإلبداعية بأهنا تكوين للفرضيات واختبار هللا، هبلدف التوصلل  العملية Stein شتاينلقد عرف   
للنتائج ال  تفضي إليها هذه االختبارات، ولذل  فإن العملية اإلبداعية واعتمادًا على هذا التعريف متلر 

 بثالث مراحل 
 هي:
و مرحلة تكوين الفرضيات: وتبدأ بعد االتتعداد، وتنتهي بفكرة أو خطة جديدة ) فرضية واحلدة أ -

 أكثر (، وهي املرحلة ال  يقوم فيها الفرد باةتراح حلول للمشكلة ال  تعترضه.

مرحلة اختبار الفرضيات: وفيها يقوم الفرد املبدع باتتخدام األتاليب والوتائل واألدوات املتاحلة  -
حقل  له، يف تبيل اختبار وفحص الفكرة اجلديدة ال  تعد مبثابة فرضية ةابلة للتطبي ، وهذا ةصد الت

 من صحتها ومد  متاشيها وخدمتها للحل النهائي الذي يبتهلي الوصول إليه.

مرحلة الوصول وتوصيل النتائج: وهي املرحلة ال  يتأكد فيها الفرد املبلدع ملن صلحة إحلد   -
الفرضيات، وبالتايل يقوم بتعميمها وعرضها على اآلخرين وذل  ملعرفة مد  فائدهتا هلم وةبوهلم هللا، 

، (20) ى تبادل املعلومات حول هذه النتيجة، ومد  أمهية ذل  للمجتمع. ) زيد اهلويلديباإلضافة إ
  ( 20، ص 0225) حممد محد الطيطي، و(  22، ص 0220

 
 :(0200يوذج األلوتي ) -جل

 ويتلخص هذا النموذج احملدد ملراحل العملية اإلبداعية يف اخلطوات التالية:  
املرحلة يستشعر الفرد وجود مشكلة ما، كما تظهر لديه الرغبلة  مرحلة الشعور باملشكلة: ويف هذه -0

 يف حلها.

مرحلة رحديد املشكلة: وفيها يتجه الفرد إ ى رحديد املشكلة من خالل صياغتها وضبط أبعادها يف مجلل  -0
 تقريرية، أو بصياغتها يف شكل تؤال حيتاج إ ى إجابة، هذه اإلجابة ال  يفترض فيها أهنا متثلل احللل

 سب هلا.األن
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مرحلة فرض الفروض: يتجه الفرد املبدع يف هذه املرحلة حنو فرض العديد ملن الفلروض الل    -2
 يقترحها 

 اعتقادا منه أهنا متثل حلوال مستقبلية حمتملة للمشكلة ال  تواجهه.

مرحلة والدة احلل: ويف هذه املرحلة يتمكن الفرد املبدع من إنتاج احلل األصيل واجلديد، ويستثين  -0
 قية احللول األخر  املقترحة.ب

مرحلة التقومي: وهي املرحلة ال  يتم فيها التأكد من صحة احلل األصيل أو اإلنتاج اجلديد، وملن  -7
مد  فائدته يف تلبية حاجة اجملتمع إليه، كما ةد تتضمن هذه املرحلة إدخلال بعل  التعلديالت 

ات الفرد واجملتمع على السواء. ) زيلد واإلضافات إ ى الناتج اجلديد، وذل  حىت يصبح ملبيًا حلاج
 (700، ص 0225، (20)) يوتف ةطاميو( 22، ص 0220، (20)اهلويدي

 : 1975Taylor يوذج تايلور  -د
 وتتحدد خطوات العملية اإلبداعية عنده باملراحل أو الفترات ) القفزات الذهنية العقليلة ( األربلع      
 التالية:      

: وهي فترة يتوجه فيها الفرد املبدع حنو االتتهلراق واالندماج Mental Labourفترة العمل الذهين:  -0
 العمي  يف املشكلة.

: وفيها يأخذ الفرد املبدع وةته يف دراتة وبناء أفكاره حلول Incubation Periodفترة االحتضان  -0
املفترضة املشكلة ال  تعترضه دون ميله حنو تبين حل من احللول على حساب غريه من باةي احللول 

 األخر .

: وةد تسمى كذل  فترة اإلهلام، وفيها يهتدي الفرد املبلدع  Illumination Periodفترة اإلشراق  -2
إ ى أنسب احللول للمشكلة ال  هو بصددها، حيث تظهر على هذا احللل ) النلاتج اإلبلداعي ( 

 .اجلدَّة، واملالءمة، واألصالة ال  جتعل اجملتمع يقبل به ويوليه اهتمامه

:  Refinement of an ideaوتنقيلة التفاصليل   Elaboration Accessفترة الوصول إ ى التفاصيل  -0
وهي الفترة ال  يقوم ضمنها الفرد املبدع بوضع احلل الذي توصل إليه حلول مشلكلته موضلع 
التطبي  والتحقي ، حيث يصحب هذه الفترة تنقية احلل من كل األفكار ال  اتضح أهنا غري فعاللة 

 ( 700، ص0225، (20)فيه، أو ظهور أفكار جديدة ميكن تطعيم احلل هبا. ) يوتف ةطامي
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 : Harissيوذج هاريس  -له
 يوذجا تتم وفقا له العملية اإلبداعية يتكون من تتة مراحل، نذكرها باختصلار هاريسلقد حدد         
 فيما 
 يأيت:

 وجود احلاجة إ ى حل مشكلة. -0

 كلة.مجع املعلومات حول املش -0

 التفكري يف املشكلة بتمعن. -2

 متثيل وافتراض احللول. -0

 رحقي  احللول بالتجريب. -7

 تنفيذ األفكار. -2

 : Rosmanيوذج رومسان  -و
 ويتلخص هذا النموذج هو اآلخر يف تتة مراحل هي:    

 اإلحساس بوجود صعوبة، أو مشكلة ما. -0

 صياغة املشكلة. -0

 اختبار املعلومات وكيفية اتتخدامها. -2

 املطروحة.احللول  -0

 اختبار احللول ونقدها. -7

 (00، ص 0225، (20)صياغة الفكرة اجلديدة ال  متثل حال للمشكلة. ) يوتف ةطامي -2
 :يوذج املرحلتني -ي

 إنَّ هذا النموذج حيدد مراحل العملية اإلبداعية يف مرحلتني أتاتيتني مها:      
 مرحلة الفكرة األتاتية. -0

 مرحلة التوتع التفصيلية. -0

لفرد املبدع حياول يف املرحلة األو ى البحث عن فكرة جديدة مثرية أو حل ملشكلة ما إذا ما فرض  فا     
 نفسها عليه، مستخدما يف ذل  تقنيات التفكري اإلبداعي.
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يف حني يذهب الفرد املبدع ضمن املرحلة الثانية إ ى تطوير فكرته املتولدة عن ما ةام به يف املرحللة   
 ( 27، ص 0220، (20)وتيعها وتطبيقها يف أرض الواةع. ) زيد اهلويديالسابقة، حماواًل ت

 
 :مالحظة

لقد اتضح من خالل عرض بع  النماذج ذائعة الصي  يف تفصيل مراحل حدوث العملية اإلبداعية 
أن هذه العملية العقلية تبدأ بالتعرف على املشكلة، وتنتهي بتقدمي الناتج اإلبداعي الذي يأخلذ يف هلذه 

ة صفة احلل األوث  واألمثل للمشكلة، حيث تسري هذه العملية وف  مراحل معينة تلي كلل منهلا اللحظ
األخر ، كما أن لكل مرحلة بداية وهناية، حيث تبدأ املرحلة املوالية بنهاية املرحلة السابقة، وتنتهي ببداية 

ة فإنه ةد حيدث تداخل بني هلذه املرحلة التالية هلا، لكن على الرغم مما ةد نسجله من نظام يف هذه العملي
املراحل، وةد حيدث توةف يف مرحلة ما، وةد يفضي يف بع  األحايني إ ى العودة إ ى املرحلة السلابقة. ) 

 (20، ص 0225حممد محد الطيطي، 
لقد أثبت  الدراتات واألحباث ال  أجري  باتتخدام النماذج املرحلية ال  مت ذكر بعضلها فيملا 

 الية:تب  احلقائ  الت
إن هذه املراحل مرتبة ومنظمة بطريقة غري واةعية، ألن العملية اإلبداعية ال تسري هبذه اخلطلوات  -

 على وجه التحديد، وإيا ةد تتبع مراحل مهلايرة بني احلني واآلخر.

 إن هذه املراحل مستمرة ومتداخلة يف خمتلف اللحظات واملظاهر. -

ي بعضها أثناء ممارتة العمل اإلبداعي، وميكن أن تظهلر إن هذه املراحل ةابلة للتهليري، أو ةد خيتف -
 (700، ص 0225، (20)يف مرحلة واحدة. )يوتف ةطامي

فهي وبشكل خمتصر عبارة عن خطوات أو مراحل افتراضية، ةد رحدث يف مواةف ولد  أفراد      
 معينني، وةد ال رحدث هبذا التسلسل يف مواةف أخر  مع أفراد آخرين.

دع أن ينتقل من مرحلة املالحظة إ ى مرحلة اإلبداع أو إ ى مرحلة اإلهلام واإلشراق فللشخص املب  
مباشرة دون احلاجة إ ى املرور عر كل املراحل األخر  حىت يصل إ ى مرحلة اإلبلداع، فهلذه املراحلل 
 ليس  جامدة األمر الذي يتحتم معه إتباعها بنفس التسلسل احملدد تابقا يف كل يلوذج حلىت يتحقل 

 اإلبداع، كما أن إتباع هذه املراحل ال يتحق  معه بالضرورة ظهور عمل إبداعي.
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إن عملية اإلبداع عملية متداخلة كما أن املوةف اإلبداعي موةف متكامل ال حيتمل معه كل هلذا    
التقسيم االفتراضي، والذي يبقى الهلرض من عرضه هو التبسيط والتوضيح للعملية اإلبداعيلة لليس إالَّ. 

 ( 27، ص 0220، (20)زيد اهلويدي)

 
 :مستويات التفكري اإلبداعي. 8-2

أو  ،تف  كلنا يف ذهابنا إ ى االعتقاد يف أن األعمال اإلبداعية هي تلل  اإلجنلازات أو النتاجلاتن
عامة الناس العمل اإلبداعي، هذا العملل  يعتقدأو هكذا  ،االبتكارات أو االختراةات املعرفية غري املسبوةة

 يف كل مكان وكل زمان. تهاحترام وتقدير عامة اجملتمع وخاصحيظى بالذي 
ن اب أي عمل أو إنتاج مادي أو فكري صفة اإلبداع جيب أن يتوفر فيله شلراسيكت إال أنه حىت

 قتضى احلال.ملوةيمة ومالئمة هذا العمل  ،ألصالةن ال خيتلف عليهما اثنني ومها: اجلدة أو ااأتاتي
اني رتب  كل األعمال اإلبداعية ضمن مستويات متعددة ومتباينة، وملن اعتمادا على هذين الشر
 أهم هذه التصنيفات ما يلي:

 :املستو  األتاتي
ديد ذي معلىن، ج، ويتمثل يف خل  عامل من االتتبصار اجلديد، أو تقدمي عنصر وهو إبداع املوهبة 

من ذل  ملا  .كن معروفة ةبل اختراعهاحد، ومل تمثل ما ةدمه كبار املخترعني من أعمال مل يسبقهم إليها أ
 فقد ةدم جماال جديدا يف ميدان الفيزياء مل يكن موجودا من ةبل. ،ةدمه أينشتاين يف نظرية عن النسبية

 :املستو  الثانوي
وهو أشبه ما يكون بعملية امتدادات تطبيقية ألفكار موجودة تابقا دون أن يكون ضلمن هلذه  

 تل  األفكار األو ى، من ذل  التعديالت اإلبداعية ال  تدخل يوما بعد يوم االمتدادات ما ميكن أن يهلري يف
 وما يصاحب ذل  من إدخال أو حذف تعديالت جديدة. ،أو حول فكرة بعينها ،حول منتوج معني

إ ى اإلةرار بأن األعمال اإلبداعية تظهر  Cattell et Butcher كاتل وبوتشراألمر الذي دفع كل من  
فوجلود  .ة املنلزلقلوتنظيم خمطلط حلدي ،تتراوح بني اكتشاف تركيب الذرة ،خمتلفة مستويات ضمن

أمرا معقوال، وهذا ما ال يسلتطيع أن  ُدَعية على أتاس النواتج اإلبداعية ُينمستويات متباينة يف األحكام مب
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  .خصليةيرفضه أي أحد، حىت أولئ  الذين يرفضون فكرة التوزيع الطبيعي لإلبداع كسمة من مسات الش
 (.22ص  ،0222، (20)انوجر عبد الرمحن)فتحي 

ثالث مستويات متدرجلة ملن الفلرد ملرورا  تضمنلثاين ملستويات اإلبداع فقد أما التصنيف ا
 وانتهاء باملنظمة أو املؤتسة. ،باجلماعة
 يكون هذا النوع من اإلبداع مرتبطا يف ظهوره جبملة اخلصائص و :اإلبداع على املستو  الفردي-1

شكالت ال  ةد املحل وجتاوز على من ذل  ةدرة فرد ما  ،و املكتسبة ال  يتمتع هبا بع  األفرادألفطرية ا
 ،تعترضه بنجاح ويسر، وما مييز هذا املستو  من اإلبداع أو العمل اإلبداعي هو إمكانية التلدرب عليله

 ه.بتوموه ،ردومما يساعد يف ذل  ذكاء الف ،وتنمية اخلصائص املساعدة على النجاح فيه
ال ميكن ظهور هذا املستو  من األعمال اإلبداعيلة إال ضلمن اإلبداع على مستو  اجلماعات:-2

 ون بتحقيقها.ملتتميز بالتعاون فيما بينها لتطبي  األفكار ال  حيملوهنا، وحي ،مجاعات حمددة
وغالبا ملا  ،: هناك منظمات متميزة يف مستو  أدائها وعملهااإلبداع على مستو  املؤتسات-3

يكون عمل هذه املنظمات يوذجيا ومثاليا للمنظمات األخر ، لكن يبقى اإلشارة فقط إ ى أنه حىت رحقل  
 .واجلماعي يف آن واحد ،املنظمة عمال وإنتاجا يتسم باإلبداع ال بد من وجود إبداع على املستو  الفردي

 (.50ص  ،0222)تناء نصر حجازي، 
مني باإلبداع والعملية ترة وإمجاعا من ةبل املهشهيات اإلبداع فهو أكثرها ا التصنيف الثالث ملستوأمَّ
تسلوية اخلالفلات بلني   C.Taylor كالفن تايلور، هذا التصنيف الذي ظهر نتيجة حملاولة عامة اإلبداعية

 اةترح مخسة مستويات هي:  حيثوجهات نظر الباحثني حول موضوع التفكري اإلبداعي، 
ويشري هذا املستو  إ ى تطوير أفكلار فريلدة  :Expressive Creativity تعبرييإلبداع الامستو  -0

ن فيله وتكحبيث للوحة فنية،  هأو رمس ،بهل  النظر عن نوعيتها أو جودهتا، ومثال ذل   كتابة افل لقصة
ال   ،األصالة والكفاءة على ةدر ةليل من األمهية يف مقابل اعتماده يف ظهوره على ضف  التلقائية واحلرية

 تؤدي يف الهلالب إ ى رحرر الفرد من كل ةيد ةد يعي  إبداعه.
: ويعين إجياد ناتج له فائدة أو ةيمة لد  الفرد الذي Productive Creativity إلبداع املنتجامستو  -0
مما يؤدي إ ى إنتلاج  ،لديه يستو  التعبريامللد  أفراد جمتمعه، وهو عادة يكون كمحصلة لنمو و ،أبدعه
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حيث ال ينبهلي أن يكون العمل أو املنتج اإلبداعي مسلتوحى  ،ل كاملة بأتاليب متطورة غري مكررةأعما
 (.20ص  ،0220، (20)من عمل اآلخرين. )صاحل أبو جادو

كما يتم فيه تقييد النشااات ال  يقوم هبا الفرد املبدع وضبطها ورحسني األداء اخلاص به من خالل 
هلرض معني خيلدم لمته ءومال ،أبسطها تل  ال  رحدد فائدة املنتج اإلبداعي ،هاتيمجلة من القواعد والتوج

 (.00ص  ،0220، (20)ييد)زيد اهلو .من خالله جمتمعه
 ويشري هذا  :Invetive Creativity اإلبداع  مستو  اإلبداع االبتكاري أو االختراعيمستو  -2

دون  رد املتاحة يف اتتعماالت جديدة ومطورةاملستو  من اإلبداع إ ى القدرة على اتتخدام وتوظيف املوا
هاما جوهريا يف تقدمي وبناء أفكار أو معارف جديدة، ولذل  فإن أهم ما مييز هذا املستو  تأن ميثل ذل  إ

هو االختراع واالكتشاف اللذان يضمان مرونة يف إدراك عالةات جديدة وغري عادية بني جمموعات أجزاء 
 ،BELL بللو Marconi ماركوينو  ADISON أديسونذل  اختراعات ومثال  ،كان  منفصلة من ةبل

، (20)جلروانعبلد اللرمحن )فتحي  .ال  كان  متثل أعماال غري مسبوةة ونافعة يف نفس اآلن للمجتمع
 (.20ص  ،0222

ويستدل على هذا النلوع ملن  :INNOVETIVE CREATIVITYمستو  اإلبداع التجديدي -0
والذي  ينحسر يف اتتخدام املهارات التصلورية  ،على التطوير والتجديد اإلبداع  من خالل ةدرة الفرد

 والعقلية للفرد.
وعلمية ثابتة،  ،مبعىن أنه ميثل املستو  الذي يكون فيه الفرد املبدع ةادرا على اختراق مبادئ فكرية

فات من إضا  JUNG ET ADLER أدلرو يونجمن ذل  ما ةدمه  هبدف تقدمي منطلقات وإضافات جديدة.
 .S.FREUD فرويدوجتديدات يف نظريتهما املبنية يف األتاس على تيكولوجية 

مما  ،ي لألشياءدوبذل  فإن هذا املستو  من اإلبداع تيتطلب حتما ةدرة ةوية على التصور التجري
ر للمبدع إدخال رحسينات وتعديالت على هذه التصورات مىت ما اتتدع  احلاجة إ ى ذل ، )صلاحل يسي
 ( األمر الذي ينجم عنه اكتساب هذا الفرد ملهارات جديدة.20ص  ،0220، (20)و جادوبأ

وهو أرفع صلور اإلبلداع : EMERGENTIVE CREATIVITYمستو  اإلبداع االنبثاةي  -7 
يف رحقل  مستو  اإلبلداع اإلنبثلاةي ويتمثل  ،وأةلها حدوثا وتكرارا، وأعالها جتريدا ،وأعالها درجة

ارس دازدهار أو بروز م اأو إنشاء نظرية يترتب عليه ،و وضع افتراض جديد كلياالوصول إ ى بناء مبدأ أ
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)فتحلي عبلد اللرمحن  .يف الرتلم بيكاتلويف العلوم و أينشتاينمثل أعمال  ،وحركات حبثية جديدة
 (20ص ،0222، (20)جروان

ااع مع ملا املستو  األول من اإلبداع وهو املستو  التعبريي يف درجة تتق كالفن تايلورلقد وضع 
ن كل األافال يستنفذون معظم جهودهم اإلبداعية أرياض األافال، حيث بحيدث يف مرحلة النمو اخلاصة 
)رجب الشافعي، وأمحلد اله،  .من يرتقي بإبداعه إ ى املستو  الثاينفقط يف هذا املستو ، وةليل منهم 

 (20ص ،0220
ناهيل  علن االختلراع أو التجديلد  ،فطفل هذه املرحلة لن يكون ةادرا على اإلنتاج اإلبداعي

حيث ةد يتوزعلون  ،وأرفع منه خرة، وكفاءة ،واالبتكار، األمر الذي ةد يرع فيه من هم أكثر منه تنا
املستويات اإلبداعية حبسب حاجاهتم وأهدافهم وتأثريات الطبيعية  فيهم من خلالل ملا امتداد هذه على 

 افع.تضعه أمامهم من موارد وما رحرك  فيهم من دو
على ابيعة النشاط  وأن حيققه يتحدد بناءالفرد املبدع أن يصل إليه  حاعي الذي يطمفاملستو  اإلبد

نتيجة ملا يتلقاه من البيئة احمليطة به من هذا األخري الذي حيدث  ،الذهين والوجداين الذي حيدث داخل عقله
فتحلدد بلذل  عمل  أو  ،از املتميزومستو  دافعية حنو اإلجن ،وفكره ،إيقاعات وإحياءات تؤثر يف حسه

يظهر ضمن مسلتو  ملن املسلتويات حتما توف الذي و ،وكر أو ضآلة هذا العمل اإلبداعي ضحالة
 املذكورة آنفا.

 
 ةدرات وخصائص التفكري اإلبداعي:. 8-3

 ،يتضمن اإلبداع بوصفه ةدرة متكاملة جمموعة من القدرات اإلبداعية األتاتلية أمههلا الطالةلة
واإلفاضة أو التوتع، وإن كان بع  الباحثني يعتر احلساتية  ،واحلساتية للمشكالت ،واألصالة ،ةواملرون

( ير  أن عامل احلساتلية 0225ا ةدرة إبداعية، فعبد السالم عبد الهلفار )نهللمشكالت مسة دافعية أكثر م
زال يتأرجح بني الطبيعة للمشكالت من العوامل أو املتهلريات ال  تدخل يف إاار ةدرات التقومي، حيث ما

 (020ص  ،0225)عبد السالم عبد الهلفار،  .املعرفية والطبيعة املزاجية
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لمشكالت إ ى نقله من منطقة القلدرات املعرفيلة إ ى منطقلة لاألمر الذي انتهى بعامل احلساتية 
مليلة برمتهلا ال على أتاس أنه جمرد منبه إ ى ةيام مشكلة ما، وأن هذه الع ،القدرات التقييمية الوجدانية

 ة.يأن تكون عملية تقييم دوتع
والتحليالت العاملية املختلفة أصبح ينظر إ ى كل ةدرة ملن ةلدرات  ،وعلى ضوء البحوث املتتالية

اإلبداع على أهنا ةدرة مركبة، مبعىن أن هناك أكثر من ةدرة نوعية للطالةلة، وكلذل  األملر بالنسلبة 
 للمرونة، كما أصبح 

 تعددة هي األخر .م الألصالة أبعاد
 ،كونلات اإلبلداعأيضا مبف َرْعوفيما يلي تفصيل لقدرات التفكري اإلبداعي األتاتية، وال  ةد ُت

 وهي:
 :FLUENCY: ةللللالطالة – 0

تعد الطالةة من أهم العوامل والقدرات املكونة للتفكري اإلبداعي، حيث ةد اختلف البلاحثون يف  
تلواء ال  يتخذوهنا مدخال يف تفسري وفهم ظاهرة اإلبلداع  ةالنظريتعريفها باختالف مناهجهم وأارهم 

 لد  الصهلار أو الكبار .
مبعىن أن الفرد الذي يتميلز هبلذه  ،بسهولةوالطالةة على أهنا إصدار لألفكار  جيلفوردفلقد عرف 

لطاهر تعد )ا .همه من موضوعاتيمن األفكار ال  ختدم ما  هائٌل ٌمالقدرة تيصدر عنه وبسهولة ويسر َك
 (0220، (20)اهلل

( الطالةة بأهنا القدرة على اتتدعاء أكر  عدد ممكن ملن األفكلار 0220عبادة ) أمحدف كما عرَّ
 (07، ص 0220 ،)أمحد عبادة .ةف مثريةااملناتبة يف فترة زمنية حمددة ملشكلة أو مو

حلللول للمشلكالت، وتعرف كذل  بأهنا القدرة على إنشاء أو توليد عدد كبري من األفكلار وا 
يف مدة زمنية حمددة، كما تشري أيضا إ ى القلدرة  متميزة يف ذل  بإنتاج عدد كبري من األفكار والتصورات

ممكن من البدائل أو األفكار أو املشكالت أو االتتعماالت عند االتتجابة ملثلري أو على توليد أكر عدد 
 .يف وحدة زمنية ثابتة ،تؤال حمدد
وهرها عملية تذكر واتتدعاء للمعلومات املتوافرة يف البناء املعريف للملتعلم ملن هذه القدرة يف جف

يف الدةيقلة  أفكلارعشرة خرات أو  مفاهيم أو حقائ ، وعلى هذا فإن الشخص الذي يستطيع أن يقدم 
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)صلاحل حمملد  .الواحدة يعتر شخصا أكثر االةة من الفرد الذي يعطى تبع أفكار يف الدةيقة الواحلدة
 (072،ص 0225جادو، وحممد بكر نوفل، أبو

اتتذكار لألفكلار أو املشلكالت  الطالةة ( إضافة إ ى كون0227كما تعتقد ناديا هايل السرور )
 تليتمرغو دفيسلوناملتعلقة مبفهوم أو عمل ما، فهي مشاهبة للسلوك االتتبصلاري اللذي وصلفه 

0202Davidson et Stemberg  باملقارنة االختياريةSelective Comparison،  درة يطل  على ة كان وهو ما
اإلنسان على ربط املعلومات احلديثة باملعلومات ال  مت اكتساهبا يف املاضي، مما جيعلها يف ارتبلاط  كبلري 

 (00ص  ،0227، (20)سرورال)ناديا هايل  .بالتذكر
مسلألة أو  لحلوية وأدائ ،لفظية ،فكار عديدةألوبذل  يستقيم معنا مفهوم الطالةة من أهنا إنتاج 

تشكيل وبنلاء مهما يف  هذا التصور دورًاعلى  عتماداحيث تلعب الطالةة ا ،ومفتوحة مشكلة هنايتها حرة
حلدود كميلة، تقلاس بعلدد الهلاللب يف  تتحدد يففهي  ،صور التفكري اإلبداعي عند أي فرد مبدع

نة لديه كلما واملعلومات املخزاالتتجابات وترعة صدورها، أي أن الطالةة هي ةدرة الفرد على اتتدعاء 
 بعيدا عند ضهلط الوة . ،دع  احلاجة إ ى ذل  أو ،احتاج إليها

ة إ ى وجود مخسلة ةوةد أتفرت دراتات التحليل العاملي ال  أجري  على مهارة أو ةدرة الطال
 أشكال 

 تتوزع على النحو التايل: ،أو أنواع هلا
 :Verbal World Fluencyالطالةة اللفظية أو االةة الكلمات:  -0- 0
 تريتلتونأو ما يسميه  ،ويطل  على هذا النوع من الطالةة اتم اإلنتاج التباعدي لوحدات الرموز 

على توليد عدد من الكلمات وف  منطلقات واعتبلارات حملددة،  كقدرةحيث تقتصر  ،بطالةة الكلمات
املعريف يف الذاكرة لتحقي  مطالب  هزونعلى اعتبار أن  الكلمات تكوينات أجبدية يعتمد فيها الطفل على خم

 (000ص  ،0220ويسرية صادق،  )زكرياء الشربيين، .موةف معني ستدعيهابسيطة ي
كاللقطات يف لهلة التصوير،  ،بوحدات التعبري إذن فالطالةة اللفظية تكون مرتبطة باللهلة املنطوةة، أو

بنائها وتركيبها، مثال ذل  كأن يطللب وف  شروط معينة يف حيث تقاس ترعة توليد أو إنتاج الكلمات 
 وتنتهي حبرف الدال. ،من افل ما كتابة أو ةول أكر عدد ممكن من الكلمات ال  تبدأ حبرف السني

 :Expressional Fluencyالطالةة التعبريية  -0- 0
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وتهولة صياغتها يف كلمات أو صلور معلرة علن هلذه  ،وهي القدرة على التعبري عن األفكار 
 ،0225نوفلل، حممد بكلر وجادو، بر، بطريقة تكون فيها متصلة بهلريها ومالئمة هلا. )صاحل حممد أاألفكا
 (022ص

وبشكل عام تشري الطالةة التعبريية إ ى ةدرة الفرد على وضع الكلمات يف أكر  عدد ممكلن ملن 
   .اجلمل والعبارات

يف كون األو ى تدور حول صلياغة  فالطالةة التعبريية ختتلف عن الطالةة الفكرية أو االةة األفكار
ية جمرد إنتاج أفكار مل يطلع عليها ناثفهام اآلخرين مبحتواها، بينهما ال تعدو الإو ،ومجل ،األفكار يف كلمات

 اآلخرين بعد.
أي متييز عامل الطالةة التعبريية وعن عامل االةة األفكار إيا يدل عللى  ج.ب جيلفوردوهلذا ير  
ا كلان أفكار ختتلف عن القدرة على صياغة تل  األفكار يف كلمات ذات معىن، وملَّاد إجيأن القدرة على 

 ايف هلذ فإنه يفتلرض أنَّ يف ألفاظ، -ارات الطالةة الفكرية بيف اخت -على املفحوص أن يصوغ أفكاره 
صلبا عللى ارات ال يكون االهتمام منبأن يف مثل هذه االخت ، إالَّ عن نفسها لقدرته على التعبريا أيًضتةيا

ارات أخر  تقدم  فيها الفكرة للفرد، ويكون عليله باخت ج.ب جليفورالقدرة على التعبري، هلذا يستخدم 
ر من اريقه، وعندئذ تكون مشكلة التعبري أكثر صعوبة  من جملرد ثكأعر عنها يف كلمات بأن يصوغها وُي
 إنتاج أفكار.

 ميذ  املبدعني، أن األافال الذين ينالون ةد أشار يف تياق كالمه عن التال ستوران ولأ.بكما أن 
أكلر ملن  كانوا يعطون عددًا -ارات املبنية هلذا الهلرضبضمن االخت -عالمات عليا يف التفكري املبدع 

لة، كما كانوا يعطون املزيد من التفسريات عن عمل األلعلاب ياألفكار، وينتجون املزيد من األفكار األص
 (0220 ،(20)هلل)الطاهر تعد ا .غري املألوفة

وكمثال على ما هو مطلوب من الفرد صاحب الطالةة التعبريية فعله، هو أن نطلب منه كتابة مجيع 
 أو ذكر النتائج احملتملة واملترتبة عن نضوب النفط من اآلبار. ،االتتعماالت املمكنة لعلبة الكرتون الفارغة

 
 :Associational Fluencyاالةة التداعي  -2- 0
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 ،0225)حمملد محلد الطيطلي،  .ا إنتاج أكر عدد ممكن من األلفاظ ذات املعىن الواحدويقصد هب
مبعىن أهنا تنحصر كقدرة إبداعية يف ترعة إنتاج أكر عدد ممكن من األلفاظ والصور ال  تتلوافر  (72ص

ة وفل  فيها شروط معينة من حيث املعىن، وكذل  القدرة على إعطاء أكر عدد من املرادفات لكلمة حمدد
 خصائص معلومة.

مسلاء ذات أ ءوإعطلا  ،ارات دمج احلروف، وتركيب اخلطوط املنكسرةبوتقاس هذه القدرة باخت        
ار حيدد فهم الفرد اللهللوي، بوتقاس هذه القدرة يف ميدان تداعي الكلمات من خالل اختكما ، معىن معني

 ،لمات ومعانيها، وغىن رصيدهم اللهللويحيث حياول أن حيدد ويقيس مد  معرفة ورحكم األافال يف الك
 مع حسن وتهولة توظيفهم هلذا الرصيد.

 :Ideational Fluencyاالةة األفكار  -0- 0
حيلث ال  ما، وتشري هذه القدرة إ ى ترعة توليد عدد كبري من األفكار أو الصور العقلية يف موةف

 يهتم 
بعدد أو كمية االتتجابات ال  يتم توليدها، كملا ودهتا، بقدر اهتمامه جبهذا النوع بنوعية االتتجابة أو 

كأن يعطي  ،تتضمن وضع ةائمة بأكر عدد ممكن من املثريات ضمن تصنيفات معينة تبعا خلصائصها احلرجة
امللمس الناعم، أو األشلياء  أو ،أو امللمس اخلشن ،الفرد أكر عدد ممكن من األشياء ذات اللون األبي 

 (022ص  ،0225نوفل، حممد بكر وجادو، ب)صاحل أ .لألكل القابلة
 -من أهم عوامل الطالةة عاملة، به وتعد الطالةة الفكرية أو االةة األفكار كما حيلو للبع  نعتها 

من أن األو ى تشري إ ى القلدرة عللى أن  ، ى الفرق بينها وبني الطالةة التعبرييةإأشرنا تلفا لقد كما ةد 
ارات ال  بفإن االخت  - فتشري إ ى القدرة على صياغة هذه األفكار يف ألفاظ ثانيةا الأمَّ ،تكون لدينا أفكار

ذات أمهية بالنسبة و ،تقيس هذه القدرة تدفع املفحوص إ ى بذل جهد كبري يف توليد أفكار أصيلة وجديدة
للمشكلة ال  ارح  أمامه، من ذل  أن يطلب من املفحوص ذكر أكر عدد ممكن من األفكلار حلول 

يف متناوله،  ا توضععني، أو أكر عدد من احللول ملشكلة معينة، أو أن يقدم عدة عناوين لقصة مموضوع م
والهلاية من كل ذل  ال تكون من خالل احلكم على عدد الكلمات ال  أنتجها املفحوص، وإيا على عدد 

 األفكار ال  تؤدي معىن حمددا.
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من مطلوهبا ملن حيلث تتف   حمددةرح أتئلة عن اري  ا تههذا النوع من الطالةة ميكن تنميإنَّ 
واب صلحيح جلميكن اإلجابة عليها بأكثر من كما مع مستو  النمو املعريف للطفل، التعقيد أو السهولة 
 حيدث لطفل صهلري لو مل ينم ملدة أتبوعني؟ الذي ةد ما -فرد املفحوصلأي ا- واحد، كأن تسأله 

وهو عامل يتطلب  ،تيةنرة التباعدية للوحدات السيماويطل  على هذا النوع من الطالةة اتم  القد 
ويتمثل يف مقدار املواصفات الل  تتطلبهلا  ،إنتاج أفكار عديدة يف موةف يتطلب أةل درجة من التحكم

عطى األمهية الكبرية لعدد اإلجابات الل  تعليمات االختبار، حيث ال يكون لنوع االتتجابة أمهية، وإيا ُت
 (002ص  ،0220يسرية صادق،   )زكرياء الشربيين، .زمن حمدديعطيها املفحوص يف 

 :Figural Fluencyاالةة األشكال  -7- 0

كال معينة هبدف تكلوين رتلوم شويقصد هبا ةدرة الفرد املبدع على تقدمي بع  اإلضافات إ ى أ
السلريع  ( أهنا متثل القدرة على الرتم0220) جروان( وير  72ص  ،0225)حممد محد الطيطى،  ،حقيقية

 ْنوِّمثلل: َكل ،أو بصري ،لعدد من األمثلة والتفصيالت أو التعديالت  من خالل االتتجابة ملثري وضعي
 أةصى ما تستطيع من األشكال أو األشياء باتتخدام الدوائر املهللقة أو اخلطوط املتوازية التالية:

 .عند األافاللنموذج من أمثلة ةياس االةة األشكال (  02شكل رةم: )   
 
 
 
 

 وذج من أمثلة ةياس االةة األشكالي
 (022ص  ،0225صاحل أبوجادو، حممد بكر نوفل، )و (20، ص 0220، (20))فتحي عبد الرمحن جروان

وةد ترتبط االةة األشكال باإلبداع يف الفنون التشكيلية، كما ترتبط باإلبداع الرياضي والتأليف يف 
 ،ال  تتطلب إدخال إضافات جديدة على أشكال غري مكتمللة وغريها من امليادين ،واهلندتة ،الرياضيات

 وأكثر وضوحا انطالةا من أشكال من دون معىن أو غري تامة. ،أو تكوين صور ذات معىن
وبناء على ما تقدم ميكن التأكيد إمجاال على أن الطالةة تعين ترعة إنتاج علدد غلري حملدد ملن 

 رد املبدع نوع هذه االتتجابات بقدر ما يهمه عددها.االتتجابات حيال موةف مثري، حيث ال هتم الف
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ارات الل  تقليس بومن أجل ذل  جاءت االخت ،ولذل  ارتبط  تل  االتتجابات بعنصر الزمن
 ارات ترعة، وليس اختيارات ةوة.ببعنصر الزمن، وهذا ما جيعلها اخت ةعامل أو مكون الطالةة مرتبط

 القدرة عند تالميذه، وذل  بإتباعه جملموعة من األنشلطةكما ميكن للمعلم أن يتجه حنو تنمية هذه 
ومثال ذل  كأن يقوم بتوزيع نص عللى  ،أو من خارج املنهاج الدراتي ،لعالةة باملنهاج الدراتيا ذات

تكليف هؤالء التالميذ باتتخراج الكلملات الل   ةتالميذه، يقوم هو وغريه من التالميذ بقراءته، ومن مث
أو ارح بع  األتئلة التشعيبية مثل: ما هي إجيابيلات ، تل  ال  تنتهي حبرف معني أو ،تبدأ حبرف معني

أو إحضار على تبيل املثال علب كرتون فارغة أمام التالميلذ    وتلبيات اتتخدام جهاز اهلاتف النقال.
نوفل، حممد بكر )صاحل أبوجادو،  .وا أغلب االتتعماالت املمكنة واملفيدة هلذه العلبُددَِّعطلب منهم أن ُيي

 (020ص  ،0225
 : Flexibilityة للللاملرون – 0

 والتحلول وتعين ةدرة الفرد على التفكري يف أكثر من اجتاه، كما تعين أيضا ةدرة الفرد على التهلري
ند حل مسألة رياضية إ ى اريقة أخر  تعتمد على عسهولة من موةف إ ى موةف آخر، كأن يتحول الفرد ب

 (00ص  ،0220، (20)يدزيد اهلوي. )حل جديدة جديد وخطوات تفكري
فري  أن املرونة كقدرة من ةدرات التفكري اإلبداعي  Norbert Silamy  (1980) نوربري تيالميأما 
مبعىن أهنا متثل ةدرة  الفرد على إحداث تعديل  ،أو السلوكي ،القدرة على مرونة التوجه العقليفتشري إ ى 

 .ستجدة أو املعدلة، وهي بذل  تأخذ معىن عكسي للتصلب أو اجلملودتريع للسلوك وفقا للوضعيات امل
 (022ص ،0202المي، ي)ت

فري  يف املرونة القدرة على ترعة إنتاج أفكار تنتملي إ ى أنلواع  Guilford ج.ب.جيلفوردأما   
رونلة (، وبذل  ختتلف امل002ص  ،0220 يسرية صادق،  )زكرياء الشريبين، .خمتلفة، وترتبط مبوةف معني

يف أن الطالةة تتحدد متاما يف كمية االتتجابات ال  يستطيع الفرد أن يولدها يف وحدة زمنية  ،الةةطعن ال
يف حني أن املرونة تستند أتاتا إ ى اخلصائص الكيفية لالتتجابات املولودة، من ةبل الفرد، وتقلاس  ،ثابتة

 (020ص  ،0225فل، نوحممد بكر )صاحل أبوجادو،  .مبقدار تنوع هذه االتتجابات
( ير  فيها ةدرة على توليد أفكار متنوعة ليس  ملن نلوع األفكلار 0220) جروانيف حني أن 

ومن األتئلة ال  ميكن ملن  ،وةدرة على رحويل مسار التفكري مع تهلري املثري أو متطلبات املوةف ،املتوةعة
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يع الطرق ال  ميكن أن تصممها لوزن فكر يف مج -ار مد  توفر هذه القدرة لد  الفرد املبدع بخالهلا اخت
فتحي عبلد اللرمحن ) - أكتب مقاال ةصريا ال حيتوي على أي فعل ماٍض -أو   -؟األشياء اخلفيفة جدا

 (20، ص 0220 ،(20)جروان
وةد أوضح  البحوث السيكولوجية وجود نوعني من املرونة يف التفكري اإلبداعي مهلا: املرونلة 

 ئية.واملرونة التلقا ،التكيفية
 :Adaptive Flexibilityاملرونة التكيفية  -0- 0
إن هذا الشكل أو النوع من املرونة يرتبط بالسلوكيات الناجحة يف مواجهة مواةلف أو مشلاكل  

ض له بلني حلني رمعينة، فإذا مل يظهر هذا السلوك يفشل الفرد يف حل مشاكله أو يف مواجهة مواةف تع
ألهنا رحتاج لتعديل مقصود يف السلوك ليتفل  ملع  - التكيفية - وآخر، ومن هذا اجلانب أخذت تسميها

 (.07 ص ،0205)عبد الستار إبراهيم،  .احلل السليم
فهي إذن تتطلب ةدرة على إعادة بناء املشكالت وحلها انطالةا مما تفرضه هذه املشلكالت ملن 

 متهلريات، وخاصة يف جمال احلروف واألرةام واألشكال بالنسبة لألافال.
ته الذهنية ال  ينظلر ملن هولوج ،تشري إ ى ةدرة الفرد على تهليري وجهة نظره، ولزاوية رؤيته كما

 ،والتعصب للرأي ،خالهلا إ ى حل مشكلة حمددة، وبذل  فهي على النقي  متاما من عملية اجلمود الذهين
 .بداعيلة التكيفيلةهذه القدرة ازدادت لديه املرونة اإل   الفردل التهليري، فكلما ازدادت لدووصعوبة ةب

 (000ص  ،0220صادق،  ية)زكرياء الشربيين، يسر
 :Spontaneous Flexibilityاملرونة التلقائية:  -0- 0

 .ويقصد هبا ترعة الفرد على إنتاج أكر عدد ممكن من األفكار املختلفة ال  ترتبط مبوةلف معلني
 (000 ص ،0220، (20)سرورال)ناديا هايل 

عللى أن تكلون  ،اج بأكر ةدر ممكن من األفكار ال  ترتبط مبوةف معلنيفهي القدرة على اإلنت
 األفكار 
 ذا املوةف متنوعة وغري مألوفة.هباخلاصة 

وهلذا يتم ةياس املرونة التلقائية كقدرة إبداعية من خالل االتتخدامات غلري املعتلادة للشليء أو 
ميكن مالحظة بذل  و .الت إضافة إ ى ةراءهتامن ذل  اتتخدام اجلريدة يف آالف االتتعما ،الفكرة املنتجة
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ومن إبداع يف جمال معني إ ى إبداع  ،آخرإ ى هذا النوع من املرونة لد  األشخاص الذين ينتقلون من جناح 
 آخر يف جمال بعيد كل البعد عن األول.

العقليلة فالفرد الذي يتميز باملرونة التلقائية هو الذي ينهلمس يف معطيات املوةف بكل إمكانياتله 
 لينتج حلوال متنوعة ملوةف معني أو جمموعة مواةف. ،واالنفعالية واحلركية

وبذل  كان الفرق بني املرونة التكيفية واملرونة التلقائية يتمثل يف رحديد املوةلف رحديلدا دةيقلا 
تميلز التكيفية، مبعىن أن املفحوص يوجه تفكريه حنو موةف موحد، أما املفحوص اللذي ي للمرونة بالنسبة

باملرونة التلقائية، فال يتقيد مبوةف حمدد، وإيا يترك تفكريه جيول يف عناصر املوةف حىت وإن كلان هلذا 
 املوةف على شيء من التحديد.

وبإجرائية أكثر، فإن املفحوص الذي يتميز باملرونة التلقائية هو الذي يستطيع إنتاج عدد أكر ملن 
ار ةياس ةلدرات بضمن اخت على تبيل املثالاملصمم  ، املعتادةار االتتعماالت غريباالتتجابات على اخت

 (0220، (20))الطاهر تعد اهلل .TTCT لبول تورانس التفكري اإلبداعي
بقوله أن املرونة التلقائية هي القدرة على إنتاج أكر علدد  عبد السالم عبد الهلفار هوهذا ما يؤكد 

واملثل يف ذل  إذا تألنا شخصا أن يذكر أكر علدد  ،ألفكارمن األفكار ال  تنتمي إ ى أنواع خمتلفة من ا
من االتتعماالت املختلفة لشيء معني، فهو ينتقل يف تفكريه من اتتخدام إ ى اتتخدام آخر، أي ينتقل من 
 .نوع إ ى آخر من االتتعماالت املختلفة واملتعددة، أي من نوع من األفكار إ ى نوع آخر ملن األفكلار

 (.20ص  ،0255الهلفار،  )عبد السالم عبد
 :ORIGINALITYالة لللللاألص – 2

بأهنا القدرة على إنتاج عدد من األفكار خالل فتلرة زمنيلة  GUILFORD ج.ب جيلفورديعرفها 
ري، على أن تتصف تل  األفكار باملهارة، أو أن تكون غري ثحمددة، وذات ارتبااات غري مباشرة باملوةف امل

 اإلحصائية.نادرة من الوجهة  شائعة أو
 أهنا متثل القدرة على االبتعاد عن الشيء العادي،  Torrance إ.ب.تورانسوير  يف نفس السياق  

)زكريلاء  .والطري  الشائع املعروف، والقدرة على رؤية العالةات والتفكري يف املواةف بطريقلة خمتلفلة
   (002ص  ،0220صادق،  يةالشربيين، يسر
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ق النمطية الشائعة يف التفكري، وعدم التكرار والتقليد، فهي تتميلز فاألصالة تتطلب البعد عن الطر
بل  تعتمد عللى تبلاين هلذه  ،أهنا ال تعتمد على كمية األفكار أو تنوعهايف الطالةة واملرونة  يتعن ةدر

، صادق ية)زكرياء الشربيين، يسر .األفكار ومتيزيها، وعلى اابع اجلدة والتفرد فيها مقارنة بأفكار اآلخرين
 (000ص ،0220
بقوله أن األصالة هي القدرة عللى  جيلفورد( إ ى نفس ما ذهب إليه 0200)  تيد خري اهللويذهب  
اتتجابات أصيلة، أي ةليلة التكرار باملعىن اإلحصائي داخل اجلماعة ال  ينتمي إليها الفرد، أي أنله   إنتاج
 (0220 ،(20)عد اهللالطاهر ت. )درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتها ةل كلما 

وعدم شيوعها تتحدد إحصائيا يف ارتبااها بالعينة ال  ينتملي إليهلا  ،إن ندرة االتتجابة املسجلة
وإ ى غلري   - ذكر أو أنثلى -أو اجلنس  ،املفحوص )الفرد املبدع( من حيث السن، أو املستو  العلمي

 ذل  من اخلصائص واملتهلريات املشتركة بني هذه الفئة.
للفكرة ال  ينتجهلا املفحلوص،  ال  أن األصالة تتحدد بناء على درجة الشيوع إحصائيومعىن ذ

فكلما ةل  االتتجابات الفريدة والنادرة واألصلية موازنة بالفئة ال  ينتمي إليها املفحلوص، أد  ذلل  
 درجة أصالتها من الوجهة اإلحصائية. غلى ازدياد
ط األصالة القوي بشخصية املنتج للفكرة األصلية، حلىت وعليه ميكن أن نسجل يف هذا املقام ارتبا 

ومتباعدة، فإهنا تبقى رحتفظ هبلذا  ،لو ظهرت نفس هذه األفكار لد  أفراد آخرين يف أماكن وأزمنة خمتلفة
 البعد الفردي والشخصي إ ى أةصى احلدود.

تلاده النلاس يف ا اعمبلف عليه، ورعدم التقيد مبا هو متعاإ ى ب هذا التوجه سفاألصالة توحي حب
جمتمعهم، بل جيب على كل فرد إذا أراد أن تكون أفكاره وإنتاجاته الفكرية أصيلة أن يطبع كلل فكلرة 
تصدر عنه بطابعه الشخصي، ألهنا عادة ما ترتبط بقدرته على احلساتية للمشكالت واتتشعار النقلائص 

واملوازنات ال  يبلديها الشلخص وكل ذل  يكون نتيجة لألحكام  ،ال  يالحظها يف األشياء واألفكار
 املبدع اجتاه هذه األفكار واألشياء.

ألنه ال يكرر أفكار احمليطني به، فتكلون  ،فالشخص املبدع ذو تفكري على درجة عالية من األصالة
 اآلخرين. اداألفكار ال  يولدها جديدة إذا ما حكمنا عليها يف ضوء األفكار ال  ترز عند األفر
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الةة واملرونة واحلساتية للمشكالت جند أهنا ختتلف علن ط األصالة يف ضوء عوامل الوإذا نظرنا إ ى
 يلي: ببسااة تؤكد على ما ألهنا كل منها

ال تشري إ ى كمية األفكار اإلبداعية ال  يقدمها الشخص، بل تعتمد عللى ةيملة تلل  األفكلار، -0 
 وهذا ما مييزها عن الطالةة. ،وجدهتا ،ونوعيتها

 األصالة إ ى نفور الشخص من تكرار تصوراته، أو أفكاره كما هو احلال يف املرونة، بل تشلري ال تشري-0
 إ ى النفور من تكرار ما يفعله اآلخرين، وهذا ما مييزها عن املرونة.

األصالة ال تتضمن شرواا تقوميية يف النظر إ ى البيئة احمليطة، كما ال رحتاج إ ى ةدر كبري من الشلروط -2
هذا ما مييزهلا فية املطلوبة لنقد الذات، حىت يتمكن الفرد املبدع أن ينهي عمله على خري وجه، التقومي

أو اللذات )عبلد  ،ال  رحتاج لقدر مرتفع من التقومي تواء يف تقومي البيئة ،عن احلساتية للمشكالت
 (05ص ،0205الستار إبراهيم، 

ول األصالة أن أصحاهبا يركزون على إنتلاج وما ميكن مالحظته على مجلة املفاهيم ال  أوردناها ح
هل هي ةلدرة  ،أهنم مل حيددوا ابيعة ةدرة األصالة األفكار النادرة من حيث درجة الشيوع اإلحصائي، إالَّ

م أهنا ةدرة أو عامل مزاجي انفعايل لد  الفرد املبدع؟ وهذه من أهم  املعضالت ال  مل يتم أعقلية فكرية، 
كلاالنطواء  ،ة، خاصة إذا ما علمنا أن للعامل املزاجي عند اإلنسان عامل عكسلياحلسم فيها حلد الساع

وعامل املرونة الذي يقابله عامل التصلب، وعامل األصالة الذي يقابله عاملل  ،مثال الذي يقابله االنبساط
ولليس ذو  إ ى التجديد أو النفور من تكرار ما يفعله اآلخرين، -مزاجيا -التقليد، فقد يكون الفرد مياال

 ةدرة على إنتاج األفكار غري املألوفة.
أو اتلتعدادا  ،كان ةلدرة عقليلة ء كن اجلانب الذي يندرج  ضمنه عامل األصالة، تواومهما ي

 والندرة كمح  للناتج اإلبداعي. ،فإن أغلب املهتمني بالعملية اإلبداعية يركزون على اجلدة ،مزاجيا
عقلية ومن عوامل القدرة على التفكري اإلبداعي، وهي موزعلة  وعليه فإننا ييل إ ى اعتبارها ةدرة 

ن تدفع أصحاهبا إ ى ترعة أبني الناس مجيعا مبستويات خمتلفة ألهنا لو كان  عامال مزاجيا فإننا لن تستطيع 
إنتاج األفكار اجلديدة ويف خمتلف امليادين كلما تعرضوا لضهلوط موةف ما، بل إهنم يف الهلالب األعم كانوا 

 صابون يت
 لة ومتجددة.يدون التمكن من جتاوزه حبلول أص ،هو تائد يف اجملتمع ومعارضة ما ،واالنطواء ،باإلحباط
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 :Sensitivity to Problems  احلساتية للمشكالت - 0

أو مواان الضعف يف املوةف املثري،  ،يقصد باحلساتية للمشكالت ةدرة الفرد على إدراك الثهلرات
أو مشكالت يف موةف معني، وهذا يعين أن بع  األفراد أكثر كفاية من غلريهم والوعي بوجود حاجات 

وال ش  أن اكتشاف املشكلة ميثل خطوة للبحث عند حلل  والتحق  من وجودها، ،يف مالحظة املشكلة
 ،أو إدخال رحسينات على معارف الفرد صاحب  احلساتية للمشكالت ،هلا، ومن   إضافة معرفة جديدة

)فتحلي عبلد اللرمحن  و (20ص  ،0220، (20))صاحل حمملد أبوجلادو  .ه تواء بسواءوعلى إنتاجات
 (22ص ،0220، (20)جروان

ورؤية جوانلب  ،النظم وكل ،والعادات األشياء،املشكالت يف  رؤيةفهي تشري إ ى ةدرة الفرد على 
 (27ص  ،0222)تناء نصر حجازي،  .لنقص والعيب فيهاا

 ،شكالت تظهر غالبا يف شكل وعي بالنقائص أو العيوب يف األشياءومن هنا نر  بأن احلساتية للم 
وةد أوضلح   .و إجراء ممارتات أو حيل جديدةأو املواةف، مما يؤدي إ ى اإلحساس باحلاجة إ ى التهليري أ

الدراتات السيكولوجية احلديثة وجود عامل للحساتية للمشكالت يتصل برؤية املشلكالت املباشلرة 
" يتصل بالقدرة عللى إدراك ملا وراء املشلكالت  خر يطل  عليه اتم " عامل النفاذوالقريبة، وعامل آ

 (007، ص 0220صادق،  ية)زكرياء الشربيين، ويسر .الواضحة من نتائج بعيدة
 ،علي األخطلاءيإن الشخص املبدع يستطيع رؤية الكثري من املشكالت يف املوةف الواحد، فهلي 

وال ش  أن األشلخاص اللذين تلزداد  ،الت إحساتا مرهفاونواحي النقص والقصور، وحيس باملشك
حساتيتهم إلدراك أوجه القصور واملشكالت يف املواةف العقلية واالجتماعية تزداد فرصتهم خلوض غمار 

)عبد السلتار  .البحث والتأليف فيها، فإذا ةاموا بذل  فإن االحتمال تيزداد أمامهم حنو اإلبداع اخلالق
 (02ص  ،0205إبراهيم ، 

وه، فإنه ميكلن تعريلف ونومعا جيلفوردوبناءا على نتائج االختبارات ال  ابقها  ،ومما تقدم عرضه
 ةدرة 

أو عامل احلساتية للمشكالت على أهنا تعر عن القدرة على إدراك ورحسلس النقلائص واألخطلاء يف 
 األدوات والنظم االجتماعية.
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شكالت ميكن أن تدرج ضمن القدرات التقوميية وبذل  فإنه ميكنها التأكيد على أن احلساتية للم 
ومساعديه، وذل  من دراتته ال  ةام هبا حول أثر العوامل العقليلة يف حلل  جيلفوردال  توصل غليها 

 ة وهي: نمراحل مير هبا حل املشكالت املعي سمخوال  توصل من خالهلا إ ى ضبط  املشكالت،
 التحضري للعمل.-0
 اءات العقلية.رحليل املعطيات واإلجر-0
 الوصول إ ى حل.-2
 رحقي  احلل.-0
 (0220 ،(20))الطاهر تعد اهلل .إعادة التحقي  والبحث عن حلول أخر -7
وميكن تنمية مهارة أو ةدرة احلساتية للمشكالت لد  املتعلمني يف املدارس من خالل جمموعة من  

 اإلجراءات منها.
حيث يقوم املعلم ةصدا  ،ل تؤال يف الرياضيات مثالأن يقوم املعلم بتكليف تالميذه بالعمل على ح

وبعد تقدمي هذا املثري يراةب املعلم اتلتجابات  ،ن تتوفر يف السؤالأبعدم إعطاء كامل املعطيات ال  جيب 
 تالميذه، ليستثمرها يف تدريبهم على هذه القدرة.

ري املناتلبة، وحلث ديقة املدرتية يتضمن بع  اجلوانب غلللحأو أن يقوم املعلم بوضع تصميم 
 (022ص  ،0225، (20))صاحل أبوجادو .ف االختالالت يف هذا التصميمتالميذه على اكتشا

 :Elaborationإدراك التفاصيل أو اإلفاضة والتوتع  - 7
عد هذا العامل أو هذه القدرة امتدادا ضروريا لبقية العوامل املكونلة للقلدرة عللى التفكلري وي

 و اإلفاضة أو التوتيع.أل اكمأو ةدرة اإل ،أحيانا باتم إدراك التفاصيل اإلبداعي، وةد يشار إليها
يف هلذا وال تعين  ،فقدرة اإلفاضة أو التوتيع تعىن إضافة عدد من التفاصيل املالئمة ملوضوع معني 

 فاعلة فيه، وبالتايل فإهنا تنتملي ،إضافات هامشية، بل ينبهلي أن تكون مناتبة للموضوع احملدد املقام وضع
إ ى عملية التفكري اإلنتاجي التباعدي، حيث أن أكثر االبتكارات كان  نتيجة لتعديالت وإضافات ألشياء 

 (0220، (20))الطاهر تعد اهلل .موجودة يف األصل كان 
وعليه فإن اإلفاضة أو التوتع أو إدراك التفاضل كعامل من عوامل وةدرات التفكري اإلبداعي ميكن 

شليء  موضوع ما، أوأو احلذف، أو رحسني  ،باإلضافة ،ة الفرد على توتيع خطة مارحديدها على أهنا  ةدر
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مثل ما هلو حملدد يف  ،أو رحسني األشياء ،تكميل األشكالمن األشياء املعطاة، وميكن ةياتها باختبارات 
 يف جزء لعبة الفيل احملشوة بالقش. Torrance توراتنار باخت

أو موةلف  ،ضافة حلول أو أفكار متنوعة حول مشكلة حمددةفاإلفاضة أو التوتع هي القدرة على إ
 حيث ميكن تعويد التالميذ على هذه املهارة وتنميتها لديهم من خالل تدريبهم على إبقاء املشكلة يف  ،معني

 أذهاهنم حىت بعد أن يتوصلوا إ ى وضع حلول هلا.
يقصد بعملية و ،ضوع ةيد البحثع يف عملية إكمال املوةف أو املويوتسهم عملية اإلفاضة أو التوت 
البناء على أتاس من املعلومات املعطاة، لتكملة بناء ما من عدة نواح، حبيث يصلبح أكثلر هنا اإلكمال 

 تفصيال، فاملعلومات املعطاة تشري إ ى اخلطوة األو ى للبدء، وبالتايل كل خطوة تسهم يف بناء اخلطوة التالية.
فالكاتب اللذي  ،حداثة والتوتع من خالل جمموعة من األمس القدرة على اإلفاضلوميكن أن نت

واملصور الذي يبدأ لوحته بفكلرة  ،والشاعر الذي ينظم ةصيدة يف عدد من املشاهد ،و روايةأيكتب ةصة 
الواةلع أو غري متجسد، بيد أنه  ،بشيء بسيط جمردأعماهلم مبهمة غري واضحة املعامل، كل هؤالء يبدؤون 

)صلاحل  .غنية بالعناصر اإلبداعيلة ، هناية املطاف إ ى رحقي  وإنتاج صورة مركبةختطيط لكل ينتهي يفهو 
 (025ص ،0225، (20)حممد أبوجادو
 اتتخدام القدرات اإلبداعية عن أمثلة  حيدد (  25رةم: )  جدول

 النتائج مثال العمليات الرتكيز القدرة

إنتاج وتوليد أفكار  الطالقة 
 عديدة

ين تداعي األفكار واملعا
 بشكل حر وغري مقيد

يذكر الطفل املبدع وسائل 
 خمتلفة

ة ايأفكار غزيرة ووافرة كبد
 للعمل اإلبداعي املبتكر

 املرونة 

التفكري ببدائل خمتلفة 
ما هو متعارف ن ع

 عليه

ج ز امتختيل عملية تكامل و 
 بني األشياء

يتخيل األطفال بعض الطرق 
 غري العادية

وضع بدائل أخرى وأفكار 
خمتلفة، والتغلب متشعبة و 

على القيود والقصور يف 
 األفكار التقليدية

 األصالة 

اق يتصور وختيل س
 تكون بطريقةالفكرة 

ومميزة فريدة ومبتكرة 
 باجلدة

 ،استعراض البدائل
 ،واالستعانة بالتخيل

والبحث العلمي بني 
ال  لتدقيق برتك ماوا ،البدائل

 يلزم

يستخدم  األطفال أفكارهم 
 حلول نادرةمن أجل ابتكار 

إجياد أفكار غريبة وذات 
 مستوى عال من الغرابة

 التفاصيل
القيام بالتوسع 

باألفكار اجلديدة  
 وتوفري التفاصيل

د بأفكاره، تيتوسع الطفل ومي ار، التحليل، الرتكيبباالخت
  ،تعمل الفكرةكيف ويكشف  

أن تكون هلا وكيف ميكن 

دقيقة نسج األفكار بطريقة 
تكيف مع احمليط تمرتبة ل

 .والسياق اجلديد
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 .وقابلة للتطبيق ،عملية

 (020ص  ،0225نوفل،  بكر أبوجادو، حممدحممد صاحل )
 
 النظريات املفسرة للظاهرة اإلبداعية:. -9

ات القلرن العشلرين ياإلبداع شكل راق من أشكال النشاط اإلنساين املتعددة، أصبح منذ مخسين
دد كبري من دول العامل، وخاصة تل  ال  عرفل  ةفلزة مشكلة هامة من مشكالت البحث العلمي يف ع

أكثر على النشاط اإلبداعي فنوعية يف جماالت التقدم التكنولوجي والعلمي، حيث ازداد فيها الطلب أكثر 
وةد ثب  لديها مبا ال يدع جماال للش  أن التقدم العلمي ال ميكلن رحقيقله دون تطلوير  ،ق، ملا الاخلالَّ

ةصد فهلم  ،ند اإلنسان، فتزايدت بشكل ملحوظ الدراتات واألحباث يف جمال اإلبداعالقدرات املبدعة ع
والتحكم يف حيثياهتا، متاشيا مع روح وحاجات هذا العصلر  ،وفهم تبل تطويرها ،آلية العملية اإلبداعية

الذي يتطلب عددا كبريا من املتخصصني  املبدعني، اجلديرين بفهم وحل املشكالت الل  تتطللب روح 
ة امللحة إ ى وجود إاارات متل  جته إ ى احلاادرات معظم يف جيلفوراإلبداع والشخص املبدع، حيث أشار 

 االةتصادية لألفكار اجلديدة. ل  بنعتها بالقيمةذو ،املوهبة املبدعة
بل وةبله ما فتئوا جيدون صعوبة يف فهم وتفسري ظلاهرة اإلبلداع  ،حثني منذ ذل  احلنياغري أن الب

 ،إلبداع كاتتعداد أو ةدرة على إنتاج  شيء ما جديدوينظر لدها كظاهرة إنسانية، فتارة يعرف بسبب تعق
بعل   عملية يتحقل  ملن خالهللا نه، وإيا حيدد على أباملرة وذي ةيمة، وتارة أخر  ال ير  فيه ذل 

، هبذه الظاهرةهي توجهات املهتمني  وهكذا ، ومرة ثالثة ير  يف اإلبداع حل جديد ملشكلة ما.اإلنتاجات
وال  هلي يف  ،ولعل هذا ما يفسر تباين اآلراء واختالف النظريات يف تفسري ظاهرة  اإلبداع عند اإلنسان

احلقيقة ليس  مشكلة وليدة األمس القريب، وإيا متتد جبذورها إ ى بواكري الفكر الفلسفي القدمي املتهللهللة 
يف توضيح جوانلب   تامهةد اع ورحديد معناه ومعامله يف التاريخ، غري أن هذا االختالف يف تفسري اإلبد

لبعضها يف إجياز، نظرا ألمهية فهم السلياق تنحاول أن نعرض  وال   ،وأبعاده املتعددة ،هامة من جوانبه
والل   ،النظريات ال  تعرض  لله بالتفسلري التارخيي لتطور مفهوم اإلبداع وذل  من خالل فهم أهم

 وهي:حىت اآلن، فهمنا له  ا علىهلمازال  تلقي بظال
 :نظرية العبقرية أو اإلهلام .-1
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تعد نظرية العبقرية يف تفسري اإلبداع وآلية حدوثه من أةدم االجتاهات املرتبطة هبذه الظاهرة، فهلي 
 ،وملا ةبللهالقدمي تعود جذورها إ ى الفكر اليوناين  إْذ متأصلة يف الفكر الهلريب وغريه منذ آالف السنني،

واإلرادة اإلهليلة،  ،ا ناةال لألفكار السماويةةلوهذا االجتاه لالعتقاد يف أن اإلنسان ليس إال خمحيث يدعو 
عبد ) فتحي .وأنه ال يلعب دورا مباشرا يف عملية اإلبداع واالبتكار، هذه األعمال ال  تعد من فعل اخلال 

 (52ص  ،0222، (20)جروانالرمحن 
بلذاهتم دون معينلني  ،اإلبداعية تتفت  لد  أشخاص عظماءنظرية العبقرية تفترض أن األعمال إن 
مبعزل عما أجنزه هؤالء يف ماضيهم، ومبعزل عن خراهتم السابقة، فلالفرد  ،يف حلظات إحياء مفاجئةغريهم، 

خبطوة جبارة واحدة  ًاجديد ئاشي وينتجأن يتجاوز حدود املعرفة احلالية بإمكانه املبدع مبوجب هذا االجتاه 
 كون بوثبة يف اجملهول.تأشبه ما 

خاصة أمام اتتحالة  ،لتقبله ينإن هذا التفسري للظاهرة اإلبداعية على الرغم من شيوعه وميل الكثري
نتاجات اإلبداعية لد  أشلخاص معنيلني، ال ل هذه اإلمثإجراء دراتات نقدية متحيصية لكيفية حدوث 

نظلرا  ،به ُدتَّْعهو ضعيف جدا، وال ُيف ،َدِجُو ْنوما ذهب إليه، وإ ،ميل  الدليل الكايف على صحة إدعاءاته
ومذكرات يومية لبع  األشخاص األفذاذ العتماد هذا االجتاه يف وجوده بالدرجة األو ى على تقارير ذاتية 

 .وبطريقة فجائيلة ،شبه الكاملة ،توصلهم إلنتاج أعماهلم اإلبداعيةوالعباةرة الذين رحدثوا فيها عن كيفية 
 (20ص  ،0220، (20)وجادوب)صاحل أ

منه شيئا يف املقام األول، وذلل  بدعوتله  يدكما أن العلم احلديث يرف  هذا التفسري الذي لن يف
والعقل يرفضان هلذا للخيال واألحالم واألوهام واحلث عليها يف املقام الثاين، كما أنَّ الدين لالتتسالم 

اتصال بقو  خارةة تلقنهم ما يفعلون وملا التفسري رفضا ةااعا التفاةهما حول عدم وجود أشخاص هلم 
 خارج إاار األنبياء واملرتلني. ،يقولون

 :النظرية الترابطية. -2
 ورانلداي ثعملية التفكري اإلبداعي ملن خلالل إتلهامات ل هلقد برز االجتاه الترابطي يف تفسري

Thorndike املثلري بني  الةة ال  تربطينتج عن الع ،الذي أشار إ ى أن التفكري اإلبداعي هو تفكري ترابطي
تتكلرر  واالتتجابة، حيث تتحدد ةيمة التفكري اإلبداعي مبد  ونوعية الرابطة ال  إذا ما كان  ةوية فإهنا

 (.020ص  ،0222)جودت أمحد تعادة،  .كان  ضعيفة فإهنا تزول أو تتالشىما ا إذا وتقو ، وأمَّ
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ن اإلبداع تنظيم للعناصر املترابطة يف تراكيب ا أيفري Maltzman مالتزمان و  Mednick ميدن أما 
وبقدر ما تكون العناصر اجلديدة املتضمنة يف التراكيب أكثر تباعدا  ،جديدة متطابقة مع املقتضيات اخلاصة

 والتواتر اإلحصائي  ،بقدر ما يكون احلل أكثر إبداعا، ويكون معيار التقومي يف هذا التركيب هو األصالة
 (.20ص  ،0220، (20)حممد أبوجادو)صاحل  .للترابطات
ات بني األفكلار غياصيتمثل يف ةدرة الفرد على وضع اإلبداع يؤكد على أن  Mednick ميدن ف

ويكون التفكري يف أثناء اإلبداع عملية من التنبه املتكرر للتأليف بني العناصر  ،القدمية صياغة تتسم باحلداثة
على وجود ثروة من األفكار املكتسبة من خلالل إنسانيا شااا يتوةف ظهور اإلبداع بصفته نكما  ،العقلية
يصوغ عملياتله  أنيصوغها الفرد بصورة جديدة، وبدون هذه العناصر األولية ال يستطيع الفرد  ،اخلرة

 اإلبداعية.
أن العملية اإلبداعية تتمثلل يف تكلوين ارتباالات بلني  مثلريات  Mednick ميدن كما ير  

نها ارتبااات تابقة، حيث يقول أنه كلما تباعدت العناصلر املترابطلة يف تكلوين  يكن بيمل واتتجابات
نه كلملا أالترابط اجلديد كلما كان ذل  دليال على ارتفاع مستو  القدرة على التفكري اإلبداعي، مبعىن 

رةلي  كان االرتباط بعيدا عند املثري واالتتجابة كان  غريبة وغري مألوفة وجديدة ، كان ذل  داال على
أن أصالة االتلتجابة تتحلدد  . إضافة إ ىمستو  التفكري اإلبداعي، شرط أن يكون للناتج اجلديد فائدة

 (70ص ،0222)تعيد عبد العزيز،  .حبسب ندرة هذه األخرية بني الناس
على  هوعلى ذل   فإن تدريب الفرد على اكتساب القدرات اإلبداعية ال يقوم إال من خالل تشجيع

 .ميلدن حبسب ما ذهب إليله  ،ع حنو الربط بني العناصر املتعارضة أو تل  ال  تبدو متعارضةارة الدافثإ
  (00ص  ،0220 ،(20))صاحل أبوجادو

 :النظرية التحليلية. -3
إن املتتبع لنظرية التحليل النفسي يالحظ أن هناك اجتاهني رئيسيني يتقامسان تفسرياهتا، ميثل االجتلاه 

، يف Segmound Freud فرويد ها مؤتس نظرية التحليل النفسيملتقليدية، ال  يتزعاألول نظرية التحليل ا
 أدللرها تالميذ فرويد وعلى رأتلهم محني ميثل االجتاه الثاين نظرية التحليل النفسي اجلديدة، وال  يتزع

Adler  ويونج Jung هارينو Harney. 
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نفسية تتولد عن غرائز الفرد ال  تعمل على تر  النظرية التقليدية أن السلوك اإلنساين رحركه ااةة 
ؤدي اةتراهبا من حيز الوعي أو الشعور إ ى حالة من التلوتر أو القلل  الل  يمستو  الالشعور، حيث 

فإنه يلجأ إ ى ملا  يستشعرها الفرد، فيحاول التعامل معها بشكل واةعي إذا كان ذل  ممكنا ومتاحا، وإالَّ
أو التسامي، وبالتايل فإن كل تلوك إبداعي  ،أو النكوص ،كالكب  ،لدفاعيةباحليل النفسية ا فرويديسميه 
 .واإلعالء ،تضبط وف  مفهومي التسامي ،هو عبارة عن ممارتة حليلة نفسية دفاعية لفرويدبالنسبة 

خاصلة عنلد كبتهلا وةيام الفرد بفالدوافع الهلريزية وال  عادة ما تكون جنسية يتم إعالؤها عند 
إ ى  أو تتحلول ُهجَّلَوُتهذه الدوافع فاالجتماعية، وبالتايل  ملعايريالضوابط وا جمموعمع  اعصردخوهلا يف 
)صلاحل  .أهداف ذات ةيملة اجتماعيلة إجيابيلةرحقي  مقبولة اجتماعيا،   تتسامى حنو للسلوك دافعية 
 (27ص ،0220 ،(20)أبوجادو

حيث أنه ينشلأ يف رأي هلذا  ،فسيال خيتلف يف ديناميته عن االضطراب الن فرويدفاإلبداع عند 
 ،ملواجهة الهلرائزاملبتكرة أيامه األو ى، وهو احليلة الدفاعية  ذالتوجه عن صراع نفسي يبدأ عند كل فرد من

وما اإلبداع واالبتكار هبذا املعىن إال نتيجة ملا حيلدث ملن  ،وال  ال يقرها اجملتمع ،أو الدوافع الكامنة فيه
 نسية والعدوانية من جهة، وضوابط اجملتمع ومعايريه وممنوعاته من جهة أخر .صراع اهلو الهلريزية واجل

والتوجه حنو ابتعاد عن الواةع واملألوف إالَّ هو ما نظرية التحليل النفسي  حبسب تفسرياتواإلبداع  
عيد عبد )ت  .حياة ومهية تسمح بالتعبري عند حمتويات الالشعور املرفوضة اجتماعيا يف صورة يقبلها اجملتمع

 (72ص  ،0222العزيز، 
ملا ةبلل عليه ا التحليليون اجلدد فلقد مالوا إ ى اتتبدال مفهوم الالشعور مبفهوم جديد أالقوا أمَّ
العملية  أنَّعلى  Ernest kris كريس أرنس و kubie كوبيه أكدا كل منأو ما ةبل الوعي، حيث  ،الشعور

لكن  ،، حيث أن للوعي دوره األتاتي يف العملية اإلبداعيةاإلبداعية ما هي إال نتاج لنشاط ما ةبل الوعي
يف ملا النفس  اهلواجس الكامنة يف أنغري  ،ة يف املرحلة النهائية لكل إنتاج إبداعييدوره يظهر بصورة جل
ف التجارب وتكون أكثر مرونة، حيث أهنا تتعاةب بسرعة تفوق تل  ال  رحدث ثِّةبل الشعور هي ال  تك

ح ما ةبل الوعي صالبة من خالل ارتبااها العمي  نأن عمليات الالوعي متيؤكد  kubie وبيهفك ،يف الوعي
بوةف  Egoا ةام األنا إَذ ير  أن اإلبداع ال يكون إالَّ أرنس  كريسالصراعات والدوافع املتناةضة، بينما ب

ها يف صورة نتاجات ومسح للمحتويات  املترتبة يف ما ةبل الوعي بالتعبري عن نفس ،ه بشكل مؤة طباضو
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ص  ،0220 ،(20))صاحل أبوجادو. إبداعية، وبذل  تكون األنا مركز حل الصراعات بني اهلو واألنا األعلى
27) 

لكنله خيالفله يف  ،يف أن الالشعور هو منبع اإلبداع فرويدفرأيه من رأي  كارل جوتتاف يونغأما 
ل الالشعور الفردي، على اعتبار أن الفرد دب ،يف الالشعور اجلمعي يونغحيث حيدده  ،ابيعة هذا الالشعور

)حسن إبلراهيم  .شكل احلياة النفسية اإلنسانيةياملبدع إيا هو كذل  ألنه حيمل الشعور البشرية مجعاء، و
  (50ص  ،0220عبد العال، 

ن لكنه حمدود الفائدة م ،ومثري فوأتباعه للعملية اإلبداعية واألعمال اإلبداعية اري فرويدإن تفسري 
نظرا لوجود شكوك وتساؤالت كثرية حلول  ،الناحية العلمية والعملية يف فهم اإلبداع والتفكري اإلبداعي

ات ال  تبنوهلا حلول تفسريالوبع  أتباعه، وذل  من ناحية  فرويدأتلوب دراتة احلالة الذي انتهجه 
 رحمل أكثر من معىن.ةد ال  لعمالئهم و لتقارير الذاتية ا

التحليل النفسي يف تفسلري دلة العلمية املتوافرة تضعف ةناعة الباحثني بقيمة نظرية إضافة إ ى أن األ
يلاة الل  احلري العديد من التساؤالت والشكوك حول دةة وصدق دراتات تري ثاإلبداعية، وت الظاهرة

 األوليلة وأتباعه يف معاجلة العملية اإلبداعية، والتيما بالنسبة لدور عمليلة التفكلري فرويداعتمد عليها 
ص  ،0222، (20)جلروان عبد الرمحن )فتحي .واالرتبااات الالشعورية يف التوصل غلى النواتج اإلبداعية

يني مييلون يف الهلالب األعم إ ى رؤيلة امللرض يف انفإن احملللني النفس ،ا من جهة ثانيةأمَّ ،( هذا من جهة52
ة العادية منطلقا مرضيا، كملا مييللون إ ى يشخصالسواء عند دراتة أي حالة، فهم ينطلقون يف فهمهم لل

من الظواهر اإلنسانية، وهذا مرر أي وحيثما حاولوا فهم  ،اوا نظرثمرؤية حاالت عدم النضج واملرض حي
-قادنا لرف  تفسريات هذا التوجه، بل إن األمر األكثر إزعاجا يف ذل  هو إخضاعهم الناس تيف اع كاٍف

ملرضية، وتصنيفهم هلم فئات ومسميات تشخيصية مرضلية للسللوك للمفاهيم ا -كل الناس من حوهلم 
)حسن إبلراهيم  .واإلبداعي على حنو واضح ،والتكيفي ،جيايبالذي ةد يكون يف واةع األمر من النوع اإل

 (50ص  ،0220عبد العال، 
 :النظرية السلوكية. -4

األتاتلية الجتاهلاهتم،  يف ظل اخلطوطوعملياته لقد حاول أصحاب هذا االجتاه دراتة اإلبداع  
 وال  تفترض أن النشاط أو السلوك هو يف اجلوهر مشكلة تكوين العالةة بني املثريات واالتتجابات.



333 

 

فالفرد يصل إ ى رحقي  اتتجابات مبدعة باالرتباط مع نوع التعزيز الذي يعزز به السلوك، انطالةلا 
تلل  تعزيز االتتجابات املرغوب فيها واتتبعاد وذل  من خالل من تكوين العالةة بني املنبه واالتتجابة، 

 غري املرغوب فيها.
أو باملقابل هو ةادر على إحباط عملية  ،فالفرد لديه القدرة على تنفيذ اتتجابة مبدعة بناء على تعزيز

أتاس من الدةلة والصلحة، التوجه  يكن كافيا، ويف هذا مل أو ،أو أداء إبداعي يف حال فقد هذا التعزيز
وةيادهتم حنلو التفكلري  ،ترض أن اآلباء واملعلمني لديهم القدرة على التأثري يف اموحات أافاهلمفحيث ُي
 (22ص  ،0220، (20))صاحل أبوجادو .املبدع

إ ى التأكيد على أن التفكري اإلبلداعي  Crobley كروبليذهب كذل   Skinner تكينرفإ ى جانب 
ا إذا مل أمَّ ه.األمر الذي يؤدي إ ى إمكانية اتتمرار، اإلثابة هو ذل  النوع من التفكري الذي يلقى التعزيز أو

)جلودت  .والالزَّ  يأخذ يف التضاؤل ف ،تيصبح تفكريا غري مرغوب فيه ماب فإنه حتوالتعزيز املطل يالِق
 (020ص  ،0222محد تعادة، أ
 :النظرية املعرفية. -5

ديدة لعلم النفس املعلريف يف والدة اجللقد شهدت حبوث علم نفس التفكري ةفزة نوعية كبرية مع ال
يف  شلطل س اجلنفلوذل  بسبب احنسار علم  ،ات من القرن املاضييوخالل الستين ،هناية اخلمسينات

، يف أعقاب احلرب العاملية الثانيلة، إضلافة إ ى اتسلاع األمريكية والسلوكية يف الواليات املتحدة ،أملانيا
نات والثمانينات نتيجة الثورة املعرفية ال  انبثقل  علن تطلوير جماالت البحوث التجريبية خالل السبعي

س به من علماء النفس أفرز عدد ال ب .ورحول التجارب املخرية من احليوان إ ى اإلنسان ،أجهزة احلاتوب
ودراتلتها ملن  ،املعرفيني الذين متكنوا من اتتخدام األتاليب العلمية التجريبية يف تطوير العلوم املعرفية

 (05ص  ،0222، (20)جروانفتحي عبد الرمحن ) .ظور تكاملي للمعرفةمن
لقد ركز املعرفيون يف دراتتهم للسلوك اإلنساين على العمليات واملهارات العقلية ال  تعر جوهر  

عملية التفكري، حيث يعتر االجتاه املعريف يف أيامنا هذه حركة رئيسية يف التربية وعلم النفس، من ذل  ملا 
 :من أفكار حول التكيف عند اإلنسان، حيث افترض أنه يتضمن عمليتني فرعيتني، مها Piaget بياجي ةدمه

، حيث أن الفرد يتمثل يف معظلم األحيلان املعلوملات Accomodationواملؤامة  ،Assimilationالتمثل 
وء ما ميتلكه من ويصنفها يف ضوء ما يعرفه بالفعل، وعندما يصادف مواةف جديدة ال يستطيع متثلها يف ض
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خرات، حيدث لديه اختالل يف التوازن املعريف، وهذا ما يدفعه إلبداع اتتراتيجيات جديدة، أو تعديل ملا 
 (27ص  ،0220، (20))صاحل أبوجادو .لديه من اتتراتيجيات ملواجهة التحدي أو املشكلة القائمة

ؤدي إ ى إنتاجات جديدة أصيلة، وهذا ملا ت ،فاالجتاه املعريف يعتر العملية اإلبداعية عملية تفكريية 
ناه من خالل عرضننا السريع إلتهامات أحد رواد هذا االجتاه يف تفسري الظاهرة اإلبداعية أو السللوك يب

 .J.Piaget جان بياجيوهو  ،اإلبداعي عند اإلنسان

اغ، فمعظم النظريات ال  ظهرت ضمن هذا االجتاه ركزت على العمليات العقلية ووظلائف اللدم
وبني متهلريات الشخصية ذات العالةة باإلبداع، وهذا ملا يلنعكس بصلورة جليلة يف  ما،والعالةة بينه

وألمهية االجتلاه املعلريف يف  التعبريات اللهلوية املستخدمة يف البحوث والدراتات ال  جيروهنا هنا وهناك.
أتهم به أصحاب هذا االجتاه يف هلذا  ارتأينا عرض يوذج أو اثنني مما ،وحلداثته ،تفسري العملية اإلبداعية

 الباب.
 :يف اإلبداع  Sternbergنظرية تترينرج -أ

والباحثني الذين كرتوا  ،من أبرز علماء النفس املعرفيني Robert Sternberg تترينرج روبرتيعد 
 ية.واملوهبة من النواحي النظرية والتجريب ،واإلبداع ،دراتاهتم وحبوثهم ملعاجلة مفاهيم الذكاء

وجوده لد  اإلنسان على ثالثة مكونات أو أبنيلة  يفيعتمد  تترينرجإن اإلبداع من وجهة نظر  
 متكاملة ومتداخلة فيما بينها وهي:

 القدرة العقلية أو الذكاء.- 
 أتلوب التفكري.-
 شخصية الفرد املبدع.-

 ،يز العملية اإلبداعيةمتو ،اإلبداعظهور وبزوغ يف  يمثل العامل األتاتُتالعقلية  اتالذكاء أو القدر
 ال ميكن لنا فهم الظاهرة اإلبداعيلة دون فهلمفهو جوهر كل العمليات العقلية، فالناتج اإلبداعي، كذا و

تضم العمليلات العقليلة ذات العالةلة ، و، ألن كل عمل إبداعي يفسر يف ضوءهاهذه القدرات العقلية
 باإلبداع ثالثة أنواع:

 ،املراةبةو ،وهي العمليات العقلية العليا ال  تستخدم يف عمليات التخطيط :املكونات فوق املعرفية-0 
 أثناء ةيام الفرد حبل مشكلة ما. ،والتقومي
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 وتشكل العمليات العقلية املكلفة بتنفيذ تعليمات املكونات فوق املعرفية. :املكونات األدائية للذكاء-0
 ي.باالتتبصار اإلبداع وهي مكونات ذات ارتباط :مكونات اكتساب املعرفة-2

وهلو ميثلل  ،ي يتم مبوجبه توجيه الذكاء للعملذيف حني ميثل يط التفكري الطريقة أو األتلوب ال
 التفكري يف ثالث أياط هي: أتاليب، وةد حدد تترينرجاملظهر الثاين لإلبداع يف نظرية 

وااللتزام هبا يف كل  ،ملعايريوهي يط التفكري الذي حيب صاحبه وضع القواعد وا: النمط التشريعي-0 
 مبختلف تشعباهتا. حياته

ب القيام بالنشااات وحي ،: وهو يط التفكري الذي يتجه صاحبه حنو إتباع التعليماتالنمط التنفيذي-0
   القوانني.يطبتو ،ذات الطبيعة التنفيذية

 ل األعملال الل  ويفض ،:وهو يط التفكري الذي ميلي على صاحبه إصدار األحكامالنمط القضائي-2
 والناس. ،وإبداء الرأي، واحلكم على األشياء ،النقد تتطلب  

فالفرد املبدع هو ذل  الذي ميتل  النمط التشريعي منفردا أو جمتمعا مع أحد النمطني اآلخلرين، 
 ألن التشريع بطبيعته نشاط إبداعي.

، مثلها مثل يف العملية اإلبداعيةأهنا مظهر مهم  تترينرجفري  ما فيها يتعل  بشخصية الفرد املبدع أ
بع  خصائص الشخصية تسلاعد ، ألن أو أياط التفكري ،وارائ  اتتخدامه ،للذكاء هو احلال بالنسبةما 

 على حدوث اإلبداع أكثر من غريها.
التكامل والدمج بني املظاهر الثالث عملية حاول التأكيد على أن  تتيرنرجوبذل  ميكن القول بأن 

ؤدي إ ى ظهلور ت  ال يوخصائص الشخصية ه ،القدرة العقلية أو الذكاء، ويط التفكري :يلإلبداع، وه
كل وبالنظر إ ى هذه املكونات الثالث فإن اإلبداع حيدث بصورة خمتلفة عند  ااإلبداع عند األفراد، كما أهن

فلس القلدر ملن ، وليس بالضرورة أن يكون لد  املبدع نمتباينة من فرد إ ى آخرويأخذ أشكاال  ،فراد
فتحلي ) .ن هذه املظاهرة تتفاعل فيما بينها بطرق خمتلفة يف بوتقة األداء اإلبداعيأاملظاهر الثالث، حيث 

 (22-00، ص0222، (20)جروانعبد الرمحن 
 :Schankنظرية شن   -ب
وكأنله نلوع ملن  ،من أفكار ةدميةموجود أن اإلبداع يعتمد يف وجوده على ما هو  شن ير   

من وجود خمزون معريف لد  الشخص املبلدع  َدُب ال حيث يلعب التذكر دورا حامسا فيه، إْذ ،االتتدالل
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يستطيع الرجوع إليه مىت ما اتتدع  احلاجة إ ى ذل ، وهذا ما جعله يشدد على ضرورة املتالك هلذا 
املبدع كإاار  واخلرات ال  يعتمد عليها يف خل  السلوك ،ومليئة باألبنية املعرفية ،الشخص لذاكرة فاعلة

 عبارة عن حماولة تفسري ملشكلة ما بعد فهم شن مرجعي له، وبذل  يصبح الفعل اإلبداعي حبسب تصور 
حىت يصلبح مالئملا  ،نموذج تلوكي مشت  من خرة تابقةلأو حماولة إدخال تعديل أو تكييف  أبعادها،

 (72ص  ،0222العزيز، عبد )تعيد  .أو موةف آخر خمتلف ،خلرة جديدة
اإلبداع يأخذ اابع العملية امليكانيكية ال  تعتمد يف عملها على ذاكرة ةوية تسترجع وة  احلاجة ف

 وف  عمليتني أتاتيتني مها: ،ةصد توظيفها يف بناء أفكار جديدة ،األفكار واخلرات القدمية املعلومة
 ال  هتدف إ ى إجياد يوذج مالئم لتفسري املشكلة.و ،عملية البحث*  
شت  من خرة تابقة وموةف أعل التفسري الذي جتهتدف إ ى تكييف النموذج بطريقة  ،تعديلعملية *

أو موةف خمتلف، وذل  يتم من خالل القدرة على اكتشاف موضع اخلطلأ أو  ،خلرة جديدة معني مالئمًا
، (20)جلروانفتحي عبد الرمحن ) .ارة األتئلة الصحيحةثالتوةعات، ومن خالل القدرة على إ صحة  عدم
 (22ص  ،0222

 إن معظم النظريات ال  ميكن تصنيفها ضمن االجتاه املعريف يف دراتتها لإلبداع تشري إ ى أن التفكري
 ،أو املوةف املسلتجد ،يسري وف  تلسلة من العمليات الذهنية ال  يتم من خالهلا معاجلة املشكل اإلبداعي

نية املعرفية للمتعلم، الذي يعمل على إدماجها وإدخاهلا وربطه بعدد كبري من اخلرات ال  مت ختزينها يف الب
ميكلن أن  ، ى حلول جديدة وأصليلةإليصل يف هناية املطاف  ،لتصبح جزءا يف بناءه املعريف ،ضمن الذات

 (020ص  ،0222)جودت أمحد تعادة، . داءات مبدعةأتأخذ صورة إنتاجات و
 :نظرية القياس النفسي. -6

يهفسي امتدادا خطيا حلركة القياس النفسي ال  أرتاها تعتر نظرية القياس الن  Alfred ألفريد بين

Binet، من خالل وضعه وتصميمه الختبار ةياس الذكاء عند اإلنسان يف العقد األول من القرن العشرين. 
 (70ص  ،0222د عبد العزيز، ي)تع

ك اإلنساين من خلالل هلذا إال أنه وعلى الرغم من األمهية الكر  هلذه اخلطوة حنو تكميم السلو
ال  ظل  تتعاملل ملع القلدرات  ،والذي ميثل انعطافا حادا يف مسار حركة القياس النفسي  ،االختبار

ي واحد يعر عن نسبة الذكاء حمصورة يف اتتخراج مؤشر كمِّ ،ةقالوظائف العقلية لإلنسان من زاوية ضيو
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 ،يئلو ثالثة مؤشرات تعر عن نسلبة اللذكاء األدابنيه، أ -يف اختيار تتانفورد هو احلال كما  ،العامة
 .Wechslerللذكاء  رلوكسل يف مقياس اكما هو احل ،الذكاء العامو ،والذكاء جملرد

إن معظم أنصار ةياس السلوك اإلنساين مل يقفوا عند هذا احلد، بل توجهوا حنو دراتة التركيلب أو 
سان لد  اإلن لي  ناء العق ثال  ،الب فورد و Sternberg جريبنتتريو Gardner جاردنرمن أم  Guilford جيل

لقواعد العلمية والعملية هلذه النظرية يف اإلبداع، وذل  عنلدما علرض االذي يرجع له الفضل يف إرتاء 
واإلبداع يف مؤمتر مجعية علم النفس األمريكية ال   ،والوظائف العقلية ،أفكاره اجلريئة حول مفهوم الذكاء

 كان يرأتها يف وةتها.
نظرية القياس النفسي يف دراتة اإلبداع على أتاس جمموعة االفتراضات واملبادئ الل   ْ َيِنلقد ُب
 واورها من أتى بعده حيث تتلخص فيما يلي: ،جيلفوردوضعها  

يعطى مؤشرا كميا على  ،ار ذكاءبالبناء العقلي أكر بكثري من جمرد ةدرة عقلية واحدة تقاس باخت إنَّ- 
 .شكل نسبة ذكاء

أو املتباعلد، وإن  ،والتفكلري املتشلعب ،التفكري املتقارب :مها ،هناك نوعان أتاتيان من التفكري-
وال  تستدعي إعطاء إجابات حمددة، أملا  ،ارات الذكاء احلالية تقيس مهارات التفكري املتقاربباخت

فكلري التباعلدي لكون الت ،اراتبالتفكري التباعدي فال ميكن ةياتها باتتخدام هذه االخت مهارات
 ارات جديدة هلذا الهلرض.بوال بد من أجل ذل  وضع اخت يستدعي إجابة مفتوحة،

وهلو موجلود  ،والقياس ،مفهوم جيب أن خيضع للبحث التجرييب -شأنه شأن الذكاء  -اإلبداع -
ن  ميكلوال ،والتعليم ،للقياس ةاباًليبقى األفراد بشكل عام، ومن مثة فإنه كل بدرجة أو بأخر  لد  

 (72ص ،0222)تعد عبد العزيز،  .مقصورا على ةلة ةليلة من الناسأن يكون 
 ،واملرونلة ،من أهم القدرات أو املهارات ال  يتكون منها التفكري اإلبداعي احلساتية للمشلكالت-

ارات الذكاء بوالتقومي، وهي مجيعا ليس  موضع ةياس يف اخت ،وإعطاء التفاصيل ،واألصالة ،ةطالةوال
 (52ص  ،0222، (20)جروانفتحي عبد الرمحن فة )املعرو

 :نظريات حل املشكالت. -7
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بهلرض تفسري الظاهرة اإلبداعية من خالل حماولة توضيح العالةلة  ة َةاتنطل  معظم التفسريات املَس
على اعتبار أن اإلبداع وحل املشكالت يشكالن من  ،حل املشكالتالقدرة على ال  تربط بني اإلبداع و

 (25ص  ،0220، (20))صاحل أبوجادو .وهر الظاهرة نفسهااجلحيث 
 اهممشكلة مألي حيث تلعب ذاكرة الفرد وخرته السابقة الدور األتاتي يف إجياد وبناء كل حل 

، فعندما يقوم األفراد بعمل حلل مشكلة ما فإن عملهم يكون مبنيا على نوع من املزاوجة بني تلل  كان 
حماوالت إلجياد حلول  كما أن أعماهلم اإلبداعية ما هي إالَّ - خراهتم املخزنة -املشكلة ومعارفهم السابقة 

 ومن النظريات ال  تبن  هذا االجتاه يف دراتة وفهم اإلبداع ما يلي: ،ملشكالت غري عادية بطريقة إبداعية
 :Guilfordنظرية جيلفورد -أ
العتمادها يف تفسري الظاهرة   ،العواملو أ ،اتَميف الهلالب باتم نظرية السِّ جيلفوردوتعرف نظرية  

 ،العمليلاتب  جيلفلوردوهي ال  أشار إليهلا  ،اإلبداعية على جمموعة من مكونات وأبعاد البناء العقلي
أن ذاكرة الفرد هي أتاس مجيع أياط السلوك املرتبطلة  جيلفوردحيث افترض  ،والنشااات ،واحملتويات

بعد إجلراء بعل  التنقيلة التمهيديلة  ،ويعطيه بنية مبدئية كاًلمش حبل املشكالت، فالفرد يدرك موةفًا
وجهوده مستقبال،   يستهلرق الفرد يف حماولة إجياد حلل للمشلكلة  ،للمعلومات ال  توجه تلوك الفرد

بتشكيل يوذج حبث أو إتتراتيجية ميكن أن يتخللها العديد من التعديالت يف عملية حل املشكلة، وذلل  
باتتمرار إ ى خمزون الذاكرة، وعندما تبدأ احملاوالت األولية حلل املشكلة فلإن يلوذج من خالل اللجوء 

أو  ،-معلومات  ضرورية إضافية  -البحث ةد يتطلب إدخال خصائص إضافية جديدة من البيئة اخلارجية 
ال  ميكلن  ،لناجتةميع املعلومات اجلمع اتتمرار عملية التقومي ، -دافعية أو انفعالية  -من البيئة  الداخلية 

 ،أو أكثر من احللول املؤةتة ينتج الشخص واحدًا ةأن تسهل اجتاه األنشطة الالحقة يف حل املشكلة، ومن مث
 (22ص  ،0220، (20))صاحل أبوجادو .ال  ختضع بذورها لعملية التقومي ،أو اإلجابات للمشكلة
دور احليوي الذي يلعبه خملزون من خالل يوذجه يف حل املشكالت على ال جيلفوردوبذل  يؤكد 

احلل عمليلة حلل روحصيلة معلوماته ومدركاته القابلة للتذكر يف ذل ، ضمن خمتلف م ،ذاكرة الفرد
كل مشلكلة علن ليبقى على النشااات اهلادفة إلجياد حل هو الذي املشكلة، إضافة إ ى أن هذا املخزون 

 (52ص  ،0222، (20)جروانفتحي عبد الرمحن ) .اري  عمليات التذكر
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ملن التفكلري  ا ومشلواًلاًعسلَ تِّاعتقد يف أن أتلوب حل أو مفهوم حل املشكالت أكثر أنه  ُي إالَّ 
على الرغم من أن كل منهما يسهم يف الوصول إ ى هناية ناجحة عن اري  حل املشكلة، إذ ليس  ،اإلبداعي

 ية بشكل أو بآخر.ممكنا الوصول إ ى حلول للمشكالت دون خطوات أو نشااات تفكريية إبداع
 :Osbornنظرية أوتبورن -ب

احللول هي بتوليد أكر علدد وأجنح أن أفضل اريقة للتوصل إ ى أفضل  Osborn أوتبورنيعتقد 
وذل  عن اري  توظيف غري حمدود للخيال، ومن   االنتقال إ ى إصلدار  ،ممكن من البدائل احملتملة أواًل

( وهذا 00ص  ،0222، (20)جروانعبد الرمحن )فتحي  .ةنية ثاكمرحل،واحدة بعد األخر ال ،تقييمات هلا
معاملله  رنوأوتلب، الذي وضع Brain Stromingما يعرف بإتتراتيجي  توظيف أتلوب العصف الذهين 

ومعاجلة أي مشكلة ةد تعترض  ،اإلبداععلى تحفيز الحيث يعتر من أكثر األتاليب املستخدمة يف  ،األو ى
ويتكون من ثالث مراحل  ،طريقة على الفصل بني عملي  توليد األفكار وتقوميهاالفرد، حيث تقوم هذه ال
 أتاتية نعرضها كما يلي:

 ورحليلها إ ى عناصرها األولية. ،وفهمها ،مرحلة رحديد املشكلة-0
 ،العصف الذهين حول املشكلة جلسةمن جانب املشاركني يف  -كل األفكار  -مهمة تقدمي األفكار -0

 مع احلرص على متابعة أفكار اآلخرين والبناء عليها. ،مهما كان  خيالية أو ومهية ،كرةمع تقبل أي ف
هذه املرحلة وةتا اويال مقارنة بلاملرحلتني  قرهلحيث ةد تست ،مرحلة تقومي األفكار واختبارها عمليا-2

 )صلاحل  .هلاالسابقتني، كما ميكن أن تتولد ضمنها العديد من األفكار اجلديدة ال  ميكن اإلفادة من
 (02ص  ،0220 ،(20)أبوجادو
ن يف تفعيلل القلدرة عللى ميعتقد بأن املفتاح لعملية احلل اإلبداعي ألي مشكلة يك أتبورنإن 
فعملية العصف اللذهين أو عمليلة اتلتمطار ، مع القدرة على توليد األفكار دون انتظار اإلهلام ،التخيل

توجهها املباشر حنو حماولة رحديد بن تكون ذات فاعلية ةصو  متيل إ ى أ ،األفكار كما حيلو للبع  نعتها به
ومن   توليد أكر عدد ، فاألفكار   تبين احلل املناتب باختيار األفضل من بينهلا  ،ومعرفة ابيعة املشكلة

 (77ص  ،0222د عبد العزيز، ي)تع .يمهايبعد تقوذل   ،مجيعا
يف اتتخدام اريقة العصف اللذهين، يلتلخص مبدأين رئيسيني لكيفية النجاح  أوتبورنوةد حدد 

أما املبدأ الثاين فيتلخص هو اآلخلر يف  ،األول يف تأجيل إصدار األحكام على األفكار مهما كان  ابيعتها
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فلكي يتم الوصول إ ى توليد أفكار غلري وأمهيتها،  أن حجمها وعددها يزيد من رةيها ويف ،ترابط األفكار
ي أن تزداد كمية األفكار ال  تعرض وتتدف  ضمن جلسة العصلف اللذهين ينبهل ،إبداعية يلة،أص ،عادية

 الواحدة.
 :Henry Altshuller  رلتشلأنظرية -ج

لقد ظهرت هذه النظرية يف االرحاد السوفيايت تابقا حيث عرف  باتم نظريلة احللل االبتكلاري 
 tearia Resheniqy Izobreatatelskikh للمشكالت  وال  يرمز هلا باحلروف األجبدية املأخوذة من تسميتها

Sadatch (TRIZ)،  وهي من النظريات احلديثة نسبيا يف جمال اإلبداع، بالرغم من أن جذورها تعود غللى
 ألتشلر هنلرياألربعينيات من القرن املاضي، وةد أجري  البحوث األصلية يف هذه النظرية عللى يلد 

Altshuller الذي تنسب إليه نظرية (TRIZ). ( حيلث ينظلر هلذا 00ص  ،0220، (20)بوجادو)صاحل أ
تبحث عند حلل لليس يف  ،األخري إ ى اإلبداع على أنه جمرد عملية موجهة إلجياد حل ملشكلة غري عادية

   أو ى،وبذل  تتلخص خطوات حل املشكلة يف رحديد املشكلة بشكل إجرائلي كمرحللة  .متناول اليد
من أجل االتتعانة هبا أو ةيلاس املشلكلة  مشاهبة لولةالبحث عن مشكالت تابقة حممع  ،صياغة املشكلة

 (77ص ،0222)تعيد عبد العزيز،  ال  ابق  ضمنها تابقا. قدمية حبلوهلاالشكلة املاحلالية حبلوهلا على 
ما كتتحدد  رلألتشسب حب ،مبعىن أن اخلطوات املتبعة يف بناء احللول املبدعة واملالئمة للمشكلة غري العادية

 يلي:
 واضح. ديد املشكلة بشكل دةي  ورح- 
 وما ميكن أن يترتب على رحسني بع  خصائصها. ،صياغة املشكلة من حيث التناةضات املادية-
 البحث عن مشكالت تابقة حملولة، واالتترشاد باملؤشرات التقنية املعيارية الل  يلنجم عنهلا -

 الصراع. التناة  أو            
 تكييف تلل ف، احلاليةميكن أن تقاس عليها املشكلة أخر  ت البحث عن حلول معروفة ملشكال-

 (00ص  ،0222، (20)جروانفتحي عبد الرمحن ) .لتتالءم مع املشكلة  القائمة احللول            
أن لكل نظرية إتهامها يف رحديد بع  اجلوانب املهمة يف العملية اإلبداعية من وجهة  ،الش  فيهمما 

ية العلمية لعافأن تفسريات هؤالء ةد أخذت تقترب شيئا فشيئا حنو الأيضا، ش  فيه نظر أصحاهبا، ومما ال 
وتبتعد بنفس املقدار عن التفسريات غري املنطقية واخلرافية، األمر الذي حاولنا توضليحه ملن  ،والعملية
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اإلبداع، وهي بلالطبع ليسل  كلل وفهم خالل اتتعراض معظم وأهم النظريات ال  حاول  تفسري 
على الرغم من إملام النظريات ال  أوردناها فيما تب  على معظلم  ،ظريات ال  حاول  يف هذا املسعىالن

 جوانب ظاهرة اإلبداع، وآليات عمل العملية اإلبداعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األتاليب العاملية املعتمدة يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي. -11
 أو تعليم الطالب كيف يتعلم"" كبرية يف زماننا هذا عبارة  ليميةتعمن العبارات التربوية ال  هلا ةيمة 

 " تعليم الطالب كيف يفكر".
هذه العبارات ال  مل تكن وليدة الصدفة ومل تظهر على ألسن الناس إال حلاجة الواةع التربلوي إ ى 

ة، والذي يعين أننلا مستمر وكبري للمعرف فجرعرفه اليوم من تنوهي ةد ظهرت كنتيجة ملا  ،توظيفها، ملا ال
تعلمينا يف كل املراحل الدراتية، بل حنن يف مقابل ذل  مطالبون بلأن ال نستطيع تقدمي كل املعرفة املتاحة مل
ويطلوروا  ،يصححوا تفكلريهموا أنفسهم بأنفسهم، واجملال ليعلم همنزودهم بأتاليب وارق  تفتح أمام

 اارئ.يف التعامل مع كل هلم خراهتم الضرورية املساعدة 
فعملية التعلم مل تعد هتدف إ ى اكتساب املتعلمني جمموعة من املعارف  واملهارات واالجتاهات بقلدر 

ليصبحوا أكثر ةلدرة عللى  ،ما أضح  هتدف إ ى إحداث تعديل وتهلري شامل وعمي  يف تلوك املتعلمني



342 

 

 .واحلدود ،إ ى أةصى الدرجات ةًاالَّوَخ وإبداعًا اتتثمارا ابتكارًا ذاتيةاتتثمار كل الطاةات واإلمكانات ال
 (000ص  ،0220، (20))توتن شاكر جميد

فاملعلومات واحلقائ  العلمية الثابتة على الرغم من احتالهلا املركز األتاتي يف األنظمة التعليميلة، 
 إ ى يعد اكتساهبا والتمكن من حفظها واتتدعائها مىت ما دعل  احلاجلة ملوامتالء املناهج واكتظاظها هبا 

قل هذه احلقلائ  ملن ن -ومبتهلاها، مثل ما تركز عليه أغلبية أتاليب التدريس اليوم  ،لتربيةاغاية ذل  
هذه األتاليب  ال  ال زال  تركز على نقل املعارف من الرف إ ى  - تها يف عقول املتعلمنييالكتاب وتثب

جوهرها تحب هذه احلقلائ  ارف آخر، ومازال  تركز على أتاليب التقومي واالمتحانات ال  تعيد يف 
إن هذا النوع من التعليم والذي ال يزال تائدا من خالل املمارتات اليومية للكثلري ملن  .من املتعلمني

داع رصيد من احلقائ  على مد  العلام يحيث يقوم ضمنه املعلم بإ ،بالتعليم البنكي أشبه املعلمني مبدارتنا
  يقوم يف هناية العام الدراتي بسحب هذا الرصيد عن اري   ،(دماغه أو عقله) الدراتي يف بن  املتعلم، 

االمتحانات، لكي يتأكد من احتفاظ دماغ املتعلم هبذا الرصيد، وغالبا ما يكون هذا النوع من التعليم على 
 واخلرات السلوكية. ،حساب تعلم القيم واالجتاهات
 اوالصراعات واآلالم، ومصحوب ضاتناةبالت يءيبقى مل -التعليم البنكي  -فهذا النوع من التعليم 
ونتلائج  ،وتسريب أتلئلة االمتحانلات ،الذي تزينه الدروس اخلصوصية ،ببع  مظاهر الزيف والهلش

 ومعدالت 
 التالميذ املرتفعة.

ويدعونا إ ى نقل التدريس علن مسلتو   ،إن القرن احلادي والعشرين يأيب علينا هذه املمارتات
 مح،اسلوالت ،، فبدال من أن يدرس الطلبة عادل، عليهم أن يدرتوا العداللةاحلقائ  إ ى مستو  املفاهيم

 ،وميارتوها يف حياهتم املدرتية، وبدال من دراتة يوذج شخص فاتد، عليهم دراتة اإلخلالص ،والنزاهة
وبدال من دراتة مواةف علمية حمددة، عليهم التوجله  ،واملسؤولية وممارتتها كسلوكات يومية ،وااللتزام

فإن دراتة املفاهيم وممارتتها كسلوكات حياتية معيشة  ...وهكذا ،التجريب واملالحظة، واالكتشاف حنو
الت وروابط أكثر وأةو  مع متطلبات حياهتم ومتهلرياهتم اليوميلة، صيف صلب حياة املتعلمني تقيم وتبين 

ال  مت تعلمها فيها، بل   ى خرات حياتية ال تزول بزوال الشروطإاألمر الذي تستحيل معه هذه التعلمات 
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ااملا أن مفعوهلا باةي  ،وأفيد له ولهلريه ،خرات ومهارات أكر َدولِّومتتد لُت ،تتبقى وتستمر مع هذا املتعلم
 (220ص  ،0225ةان عبيدات، و)ذ .ليهاإبقاء احلاجة 

يتعلم  إن كل تلميذ وكل عامل بل إن كل فرد مهما كان  مكانته العلمية واالجتماعية مطالب بأن
يتعلم ويفهم، ويطب  ما يفهمه يف ل اإلجيايب والبناء، فكل متعلم جيب أن يفكر ،كيف يفكر التفكري الصحيح

أي أنه يبدأ معه منذ نشأته يف املنزل وةبل وصوله مرحللة  ،حياته، والتفكري يبدأ لد  الطفل يف تن مبكرة
اتبة يف تنوات حياته األو ى يكون مهيأ لإلبداع املدرتة، وبذل  فإن الطفل الذي جيد الرعاية الكافية واملن
 يف واحدة أو أكثر من جماالت اإلبداع املختلفة عند يوه.

واألافلال  ،للقول بأن كل األافال العاديني موهوبلون Mashadou ماتشادو ل:وهذا ما حدا، ب
 -ال منلاص  -ذكائها فإهنا  فإذا مسحنا للقلة أن تطور .املوهوبون جمرد أافال عاديني الةوا العناية الفائقة

 (00، ص0220، (20)جميدتتحتكر القوة )توتن شاكر 
مبعىن أن تعليم مهارات التفكري عامة ومهارات التفكري اإلبداعي خاصة من املهلام الل  جيلب أن 

 مبا تخره هلذا الشأن من إمكانات.وله  يأتضطلع هبا املدرتة والبي  على تواء، كل مبا ُه
احلياة أصلبح   احيائلة ال  مس  كل منت املتصلة بعامل املعرفة والتطورات اهلكما أن املستجدا

أن غالبيلة علملاء وتلح أكثر من ذي ةبل على ضرورة تكوين وتعليم األفراد ليصريوا مبدعني، خاصلة 
وأن  ،بداعي شائعة بني الناس مجيعاالنفس والباحثني التربويني أصبحوا يسلمون بأن القدرة على التفكري اإل

 ن يف درجة أو مستو  هذه القدرات ال غري.مالفرق بينهم فيها يك
يعتر ضرورة ملحة وحاجة أتاتية من حاجات كل فلرد، اإلبداعي التفكري  اراتلذا فإن تعليم مه

ضلمانا لتهيئلة  ،مت ذل  يف حميط البي ، أو داخل أتوار املدرتة ،كحاجته إ ى املاء واهلواء والهلذاء تواء
 ،واحلياة داخل جمتمعه اخللاص ،وحسن اخنرااه يف العمل ،لتكيف مع مجيع املتهلريات املستجدةهذا الفرد ل

ساعده على التفكري ته للقيام باألدوار القيادية والنجاح فيها، وؤواجملتمع اإلنساين على حد تواء، كما هتي
و مناةشتها بطريقة علميلة أ ،وتقبلها ،وفهمها ،املستقل، وعلى السرعة فيه، وعلى اتتقبال أفكار اآلخرين

 (00ص  ،0220، (20))توتن شاكر جميد .ومنطقية
لة تنمية ورعايلة وتربيلة التفكلري أوعليه فإننا ويف تبيل توضيح كيفية تعامل خمتلف املهتمني مبس

اإلبداعي عند املتعلمني ارتأينا اإلشارة اختصارا إ ى خمتلف اإلتتراتيجيات واألتاليب املعتملدة يف هلذا 
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ن تتبناها األترة واملدرتلة يف تعللم مهلارات التفكلري أعلى أن حندد الحقا األدوار ال  جيب  ،نالشأ
 اإلبداعي وتنميته لد  التالميذ.

وعليه يتف   معظم التربويني على جمموعة من اإلتتراتيجيات ال  توظف داخل الصف هلذا الهلرض 
 نورد بعضها باختصار كما يلي:

 :Brain Stormingالذهين  أوال: إتتراتيجية العصف 
تعتر هذه اإلتتراتيجيات أو األتلوب من أةو  األتاليب املعتمدة يف تنمية التفكلري اإلبلداعي، 

ودفعه باتتمرار إلنتاج ةوائم  ،التفكري االعتيادي للفرديط هدف توظيفها يف هذا الشأن إ ى كسر يحيث 
 من األفكار املتنوعة.

واحليلولة  ،علومات واخلرات يف أذهاننا يؤدي إ ى كف بع  األفكارفاملعرفيون يرون أن ازدحام امل
ضع أفكارنا للنقلد، خن ومنظمني خلراتنا كثريا ما ،رها، باإلضافة إ ى أننا كأفراد واعني ونشطنيودون ظه

وكلذل  للد   ،وهذا ما مينع ظهورها، إن هذه املعيقات التنظيمية رحول دون ظهور أفكار إبداعية لدينا
 (700ص  ،0225، (20))يوتف ةطامي .لناأافا

أو من خالل جمموعة مكونة من شخصلني إ ى عشلرة  ،وتنفذ هذه اإلتتراتيجية إما بشكل فردي
أوصى بلأن احلجلم ةد  -إلتتراتيجيةاذه ه وهو واضع- A.Osborn ورنبأوز اليكسأشخاص، غري أن 

 (050ص  ،0225، لنوفحممد ، )صاحل أبوجادو .شخصا عشر ىنثإاملثايل للمجموعة هو 
جمموعة من التالميلذ أو تلميلذ على إن املعلم ضمن جلسات إمطار الدماغ يقوم  بطرح السؤال 

 معني، 
، وذلل  ألن انتقلاد آخر وهذا األخري يقوم بتقدمي األفكار واإلجابات دون تقييم أو نقد من أي شخص

األخر ، وللذل  د مزيد من األفكار عند ارحها يؤدي حتما إ ى إحباط األفراد ومنعهم من تولياألفكار 
   ةيم ورحق  فيما بعد". ،فهي كإتتراتيجية يف دعم وتنمية اإلبداع تنطل  من مبدأ  " فكر اآلن

 هما:فأما املبدأين  ،وأربع ةواعد عند اتتخدام هذه الطريقة ،مبدأين أتاتيني أوزبورنفقد حدد 
 اتتكمال توليد األفكار.تأجيل إصدار األحكام وتأخري النقد إ ى ما بعد -0  
   )زيلد  .االتتفادة من كم األفكار يؤدي يف النهاية غلى توليد أفكار تتصف باألصلالة واجللدة-0
 (002ص  ،0225، (20)يداهلوي           
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 أما ةواعد اتتخدام وتوظيف هذه اإلتتراتيجية فهي:
 أخرة.إ ى أوةات متذل  د نقد األفكار مبجرد ظهورها، بل يؤجل اتتبعا -0
 ن أصالتها تكمن يف غرابتها.أل ،أنط  كل األفكار ال  ختطر على ذهن  مهما كان  غريبة-0
 تشجيع أصالة األفكار بزيادة عددها.-2
  . ى األفكار اإلبداعية اجلديلدةإأنشئ روابط بني األفكار بطرق خمتلفة ومتعددة هبدف الوصول -0
 (702ص  ،0225، (20))يوتف ةطامي           

 
 إتتراتيجية حل املشكالت:ثانيا: 

صاحب  A.Osborn أوزبورنإن إتتراتيجية احلل اإلبداعي للمشكالت ولدت بادئ األمر على يد  
 ،ووضعها على الشكل الذي تعرف عليله اآلن Parnes Sidney بارنز تيدينفكرة العصف الذهين   جاء 

 حيث تتضمن املراحل الستة التالية:
 حلللمن رحديد امليول واخلرات واالهتمامات ال  ميكن اعتمادها كنقاط بداية لإجياد املأزق: وتتض-0

 .واختيار األكثر مناتبة منها ،اإلبداعي للمشكالت، وكذل  ترتيب املأزق حسب درجة إحلاحه
 هذه املرحلة إ ى زيادة الوعي باملأزق من خلالل مجلع املعلوملات  ؤديإجياد احلقائ  واملعلومات: وت-0
مبلا يسلهل  ،والتساؤالت حول املأزق ،واآلراء ،واألفكار ،واملشاعر ،واحلقائ  ،واملعارف ،افرةملتوا  

    عليللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله
 ومن مثة فهمه بشكل دةي . ،رحليله إ ى كل جزئياته الدةيقة  
إجياد املشكلة والكشف عنها: ويتم يف هذه املرحلة صياغة املشكلة بطريقة تقود إ ى التفكري يف العديد -2

 من 
 وذل  من خالل ارح كل األتئلة املمكنة حول املشكلة. ،واملثرية ،األفكار اجلديدة         
 إجياد األفكار: ويكون اهلدف من هذه املرحلة وضع أكر عدد ممكن من البدائل املقترحلة كحللول -0
ل للمشكلة، حبيث كلما زاد عدد األفكار ال  ميكن إنتاجها زاد احتمال أن تكون بع  هذه احلللو  

    مالئمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة
 للمشكلة.  
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  اعدة، حيث بناء وإجياد احلل: وتتمثل هذه اخلطوة يف رحديد العديد من املعايري املمكنة لتقومي األفكار ال-7
 ها كحل للمشكلة.فضلعليها يتم رحليل األفكار ال  مت اةتراحها الختيار أ  
 وال  ،وعة من احللول املالئمة للمشكلةأو ةبول احلل: وتتوج هذه املرحلة باختيار جمم ،إجياد القبول-2

حممد ، صاحل أبوجادو) (702، ص 0225، (20))يوتف ةطاميا. وعلمي اللتطبي  علميكحل تكون ةابلة 
 (022ص  ،0225 نوفل،
عد من أبرز الطرق واالجتاهات ال  من خالهلا ميكلن ُيإن التعلم عن اري  إتتراتيجية حل املشكلة  

ر وشعوالقيقية احلشكالت امل والترةي إ ى مستو  معايشةاحلفظ والتلقني الكتفاء بمستو  انقل الطلبة من 
 ، مع إجياد احللول املناتبة هلا إن أمكن.هبا

فالتعليم التقليدي ةد يوفر فرصة احلفظ والتذكر لفترة حمددة، ولكنله ال يلوفر فرصلا للفهلم 
عليم من خالل املشكلة يكسب التالميذ معلومات واالتتخدام والتطبي  يف مواةف مماثلة أو غري مماثلة، فالت

 علمون من خالل العمل يف مواجهة مواةف واةعية.تيجيعلهم ألنه  ،ومهارات حياتية
 وميكن تبسيط أتلوب حل املشكلة مبا يلي:

 وضع التالميذ أمام املشكلة كما وردت يف املناهج والكتب املدرتية.-
 حياتية. ،واةعية تقدمي املشكلة للتلميذ على أهنا مشكلة-
 حل املشكلة، واملعلومات ال  حيتاج إليها.حيدد التلميذ إجراءات -
 عمله يف جمموعات تعاونية.يطب  التلميذ إجراءات احلل من خالل -

وهكذا ميكن اعتبار املشكلة اريقة منظمة يقوم من خالهلا التلميذ بالتفكري حول مشلكلة يشلعر 
ولليس  اليومية، صلة حبياته ومشكالتهب معلومات ومهارات ذات سكتبوجدها، وحباجته إ ى حلها، فهو ي

 (022ص  ،0225وةان عبيدات، ذ)  فيه.امتحان والنجاح من أجل تقدمي 
 

 :ثالثا: إتتراتيجية االتتعماالت
أو التطبي  العملي، ويعتمد ذل  على ما يف ذهن  ،وهي إتتراتيجية بسيطة تستعمل للتحفيز العقلي 

 ،ل املشكلة، فهي تستعمل حلث الفرد على اخلروج من حالة التثبي  الوظيفي لألشلياءح املتعلم يف وة 
إضافة إ ى االتتعمال املألوف له،  ،وذل  من خالل التفكري يف جمموعة من االتتعماالت املمكنة ألي شيء
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ظلائف أو الو ،زمن حمدد، كما ةد رحدد ملستعمل هذه اإلتتراتيجية كمية األفكلارضمن حيث يتم ذل  
علدد معلني ملن عن مقارنة بالزمن احملدد لذل ، فال تقل مثال  املرتبطة باألداة  املعروضة للتفكري حوهلا

 وال تزيد عن عدد آخر ضمن مدة زمنية حمددة. ،األفكار
 :رابعا: إتتراتيجية التحسينات

تعماالت، إن اإلتتراتيجية التحسينات من حيث مبدأ تطبيقها ختتلف عن جوهر إتتراتيجية االتل 
دون التهليري يف  ،فبينما تركز إتتراتيجية االتتعماالت على شيء معني هبدف رحديد االتتعماالت املمكنة له

ةصلد  ، ى إدخال تهليريات مفترضة على شليء ملاإابيعته، يلجأ التالميذ ضمن إتتراتيجية التحسينات 
أو خطأها، بعد أن يعاد تعلديلها  ،رة ماأو إةناع األفراد اآلخرين بقيمة فك ،رحسني وتعظيم االتتفادة منه

قل  حيورحسينها، فالشيء الذي يفكر حوله التالميذ ميكن تناوله بالتعديل واإلضافات ااملا أن ذل  ممكن و
 الفائدة منه.
 خامسا: إتتراتيجية ماذا لو كان: 
يلذ، فهلي  تعتر هذه اإلتتراتيجية من اإلتتراتيجيات ف  حواجز أو معيقات اإلبداع عند التالم 

حلداث الظلروف أو األو اختيار احلقائ   أو حل متخيل،  ،شكل بسيط تتضمن وصف فعل متخيلبو
مام عقولنا لوضع تصورات عملية أل ااحلل املفترض، أي ترك اجملهذا أو  ،املمكن حدوثها  وف  هذا الفعل

ماذا لو كان  احلياة بال ليل  من ذل  مثال: ،لناهايأو خت ،للظروف واحلقائ  اجلديدة ال  افترضنا وجودها
يف تدريب العقل عللى أن حيدث؟ إن الفائدة املرجوة من فكرة " ماذا لو ...؟ " تكمن  ماذا ميكنوال نوم؟ 

اتتكشاف احلقائ  املتخيلة، والتفكري لبع  الوة  يف الظروف الضرورية واملنطقية، واحلقلائ  الالزملة 
حممد ، )صاحل أبوجادو .الشائع عندها أن يصل املتعلم لفكرة جديدةلدعم التهليري يف االشياء احلقيقية، ومن 

 (000ص  ،0225نوفل، 
 :تادتا: إتتراتيجية توليف األشتات

بتأليف أو توليف األشتات اجلمع بني العناصلر املختلفلة   Wiliam Gordan جوردن ولياميقصد 
ضمن إتلتراتيجية هو معمول به اما كما مت ،والتقومي ،الذي ينتفي فيه النقد ،ضمن مناخ من التفكري احلر

العصف الذهين، غري أن التالميذ املبدعني أو املؤهلني ألن يكونوا مبدعني حيلاولون أن جيعللوا امللألوف 
ن جيعلوا الهلريب مألوفا، فعندما يتعرفون على مشكلة جديدة، ينبهلي أن تتخذ عنلدهم اابعلا أغريب، و
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ومن   رحديدها رحديدا دةيقا، وباملقابل هناك مشكالت ةد تكون  ،مألوفا، وذل  عر رحليلها إ ى عناصرها
بسيطة أو مألوفة فتقتضى إتتراتيجية توليف األشتات من التالميذ اتتخدام آلية معاكسة يف التفكري حول 

ومن   جيب النظر فيها من زوايلا  ،وغري مألوفة ،املشكلة املدركة، حبيث تصبح بالنسبة هلم مشكلة غريبة
وحيثياهتلا ، يفترض معه إةتراح مجلة من احللول اجلديدة واألصيلة للمشكلة ال  خلل  ظروفهلا فةخمتل

 أتلوب تفكري التالميذ.
ث التالميذ على النظر إ ى املشكلة وعناصرها على أهنا غريبة جلدا حيإن أتلوب توليف األشتات  
وجهات نظر أخر ، وتتحلدد خطلوات ليها من إوليس  مألوفة بالنسبة هلم، وبالتايل جيب النظر  ،عنهم

 العمل هبذه اإلتتراتيجية فيما يلي:
 عبارات بسيطة وواضحة.بتوضع املشكلة على شكل هدف أو جمموعة أهداف  :*عرض املشكلة 

 عل الهلريب مألوفا للجميع.جب*رحليل املشكلة: توضح اجلانب الهلامضة يف املشكلة وذل  
 .ة املشكلةشتلقائية ال  ترد أذهان املشاركني يف مناة*املقترحات الفورية: جمموع األفكار ال

 وحلها بطريقته اخلاصة. ،فيها يعر كل مشارك عند رؤيته للمشكلةو: ْ َمِهاملشكلة واألهداف كما ف *
بعيدا علن بتعاد بصورة شكلية مؤةتة عن املشكلة، حيث يتم تنحية املشكلة اال :*الشرود عن املشكلة

 يف حماولة جلعل املألوف ضمن هذه املشكلة غريبا. مركز االنتباه والوعي،
 *املطابقة اخليالية: وفيها يشجع التالميذ على اتتخدام التشبيهات والتماثالت القياتلية، أي رحديلد

 التشاهبات اجلزئية ال  ةد توجد بني ظاهرتني خمتلفتني ةصد رحديد املطابقات احملتملة بينها.
يبحث التالميذ علن حللول  ثيحب ،إجياد تطبي  عملي للمثال املتخيل *املطابقة العملية: ويتم ضمنها

، أي االنتقال من مرحلة املطابقلة تطبيقية ويقومون بتجسيدها ااملا أهنا تتطاب  مع حيثيات مشكلتهم
 عن اري  اخليال إ ى مرحلة املطابقة العملية.

لتوصل إ ى حل ناجح، فإهنا عادة *وجهة نظر أو مشكلة جديدة: عندما تنتهي عملية حل املشكلة دون ا
)صلاحل  .ما تؤدي إ ى ظهور وجهة نظر أو مشكلة جديدة، ويف هذه احلال تبدأ العملية من جديلد

 (700ص  ،0225، (20)( )يوتف ةطامي020ص  ،0225نوفل، حممد ، أبوجادو
 

 :تابعا: إتتراتيجية لعب األدوار
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كثر من وجهة نظلر أوجهة نظر اآلخرين  أن أفضل الطرق لفهم  Richard Paul بول ريتشارير  
ميكن للمعلمني تطويع هذه اإلتتراتيجية خلدمة خمتلف  إْذ ،الفرد نفسه هو توظيفه إتتراتيجية لعب األدوار

 (022ص  ،0225نوفل، حممد  ،)صاحل أبوجادو .املواد التعليمية ال  تعلم يف املدارس
 ،وحاجاتله، مارتة الدور الذي يتف  ودوافعلهمبفالتلميذ بإمكانه أن يقوم من خالل هذه الطريقة 

ير  الطفل اآلخرين من خالل مالحظته لذاته، ويتعرف على إجتاهاهتم حنو خصائصله  وميوله اإلبداعية، إْذ
 وصفاته.

ولتجربة أتاليب تلوكية  ،جديدة ملمارتة األعمالأتاليب  ففي هذه الطريقة يتعلم التلميذ ارةا و
) يوتلف  .متجاوزا حلدود الواةلع احملليط بله هيالخبيسرح ف ته،ق شخصيمما يوتع من آفا ،جديدة
 (727ص  ،0225،  (20)ةطامي

ةد يبدو من الوهلة األو ى بعد اتتعراض بع  األتاليب واإلتتراتيجيات املستند إليهلا يف تنميلة 
ق  مجيع األهداف التفكري اإلبداعي عند التالميذ أنه من الصعب إجياد وتبين اريقة تدريس أو خطة تعليم رح

إال أن املمارتة الفعلية لبع  أتاليب ، م املعلم بتدريسهومن خالل احملتو  املعريف الذي يق ،السابقة الذكر
 ى علامل إوارق تنمية مهارات التفكري  اإلبداعي، وال  وفدت يف األصل حديثا من عامل السوق والشهلل 

مىت ملا تلوفرت  ،تبطة بتنمية ةدرات التالميذ اإلبداعيةالتربية، ةد أثبت  جدواها يف رحقي  األهداف املر
 الكفء الذي يستطيع تطبي  هذه األتاليب.ووجد املعلم  ،اإلرادة الصادةة يف ذل 

 
 :أمهية تنمية التفكري اإلبداعي. -11

اللبع  إن من أهم أهداف التربية، بل  -اإلبداعي  -إن تنمية ةدرة التالميذ على التفكري اإلجيايب 
متثلل  هبأن تنمية ةدرة التلميذ على التفكري بطريقة تعينه على التهللب على مشاكل احلياة ال  تواجهير  

مهما كان  خصائصه الشخصية ومستواه لتعليملي خاصة إذا ما علمنا أن كل فرد  ،الهلاية النهائية للتربية
أو  ،كل فرد مبدعإ ى أن  هم يشريونبذل  كل علماء النفس والتربويون، ف ُرق مثل ما ُيهو شخص مبدع، 

وما الفروق ال  تظهر بني األفراد يف ذل   ،له ةابلية لإلبداع إذا ما هيئ  له الظروف املناتبة هلذه العملية
)توتلن  .كميا وليس نوعيلًااختالفًا  يف درجة ومستو  اإلبداع، فاالختالف بينهم ال يتعد  كونه  إالَّ

 (000ص ،0225، (20)شاكر جميد
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العوامل ال  تؤثر يف رحديد هذا التمايز بني األفراد يف مستو  وكمية اإلبداع جو األتلرة فمن بني 
بيها من األافال، فتشجيع الوالدين للتفكري اإلبداعي لد  سوما تقدمه من أتاليب رعاية وعناية ملنت ،العام

 كاالهلانإ ى ذلل    مع احترام أفكار األافال كملا يشلري ،بطأافاهلم وتوفري املناخ األتري غري احمل
Callahan، الهتمامات الثقافيلة وأيلاط ل، كما أن هميسهم يف ظهور ويو ةدرات التفكري اإلبداعي عند

)زكريلا  .السلوك ال  يبديها اآلباء عالةة إجيابية يف بناء وإجياد مستو  من التفكري اإلبداعي لد  األبناء
 (070ص  ،0220صادق،  يةالشربيين، يسر

 ،وكذل  تفعل دور احلضانة ،احل تري يوهمرتبدأ عملية تربية اإلبداع يف أبنائها وف  م إن األترة 
وانتهاء باجلامعة، وذل  من خالل هتيئة اجلو أو البيئلة املالئملة  ،والثانوية ،واملتوتطة ،واملدرتة االبتدائية

 ،واملعرفيلة ،وجيةوالسليكول ،هتم األتاتليةامرورا بإشباع أمثل حلاجل ،لظهور وتفجر هذه القدرات
 واالجتماعية.

 
 :  وجمتمعاهتماملبدعني لألافال بالنسبة  التفكري اإلبداعيةيمة . -12

االهتمام أصبح حيث اإلنساين، والسلوك األشكال الراةية للنشاط أهم يعد التفكري اإلبداعي أحد 
العلمي يف عدد كبري  منذ اخلمسينيات مشكلة هامة من مشكالت البحثبه وبسبل تنميته وتطوير عملياته 

ملن ال ميكن رحقيقه ويف أي جمال كان التقدم العلمي ، ال لشيء إال لقناعة كل املهتمني به من أن من الدول
 بداعية عند اإلنسان.اإلقدرات وتنمية الدون تطوير 
 ملنلكافة أفرادها مبا ميكن أن يتوفر دائما  امرهونتيبقى اإلنسانية وتقدمها  ترةيأن إضافة إ ى  

ملن زيد من اإلبداعات أو اإلتهامات ال  تستطيع من خالهللا امل ميتقد مندومًا  مةدرات إبداعية متكنه
 .يف اري  يوها وتطورها أخر بعد وحلظة ، لحة يومًا بعد يوماملشكالت خمتلف املمواجهة ما يعترضها من 
، Torrance 1977 تلورانسو  ،Guilford  1965جيلفوردكل من  اتدراتنتائج وهذا ما تظهره 

على أنه ال يوجد شيء ميكن أن يسهم يف رفع مستو  رفاهية وتطور اإلنسانية وتقدمها أكثر  أكدتحيث 
 األمم والشعوب.أبناء هذه من رفع مستو  األداء اإلبداعي لد  

ال فإنتاج القدماء يف خمتلف احلضارات فيه إبداع، وإنتاج العصور احلديثة فيه إبداع كلذل ، فللو       
املبدعني وأفكارهم لظل  احلياة بدائية حىت اليوم، وباإلضافة إ ى ذل  فاإلبداع تصاحبه تعادة ، وينملي 
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أذواق الناس ومشاعرهم، والفرد املبدع يقدم لنا إنتاجًا علميًا أو فنيًا على مستو  عال يسمو بأذواةنلا، 
 وجيعلنا نقبل على 

 احلياة، ويسهم يف إثرائها بالعمل اجلاد.
ا أن ةضية إدخال تعليم التفكري اإلبداعي إ ى املدارس إ ى جانب أمهيتها العلمية والتربوية هلي كم

ةضية تتعل  مبسألة النمو والتقدم ومواجهة رحديات املستقبل يف عامل أصبح ةائده الفكر، ومن   فإن احلاجة 
رات تدفع بنا إ ى أن ننظر جبديلة إ ى تعليم التفكري اإلبداعي لتالميذنا هي حاجة عظيمة فإن هناك عدة مر

 إ ى مسألة إدخال تعليم التفكري اإلبداعي إ ى مدارتنا ومن هذه املررات ما يلي: 
انتقل االهتمام من دراتة الشخص الذكي إ ى الشخص املبدع والعوامل ال  تسهم يف إبداعيتله،  .0

ة عللى مسلتو  اجملتملع وأصبح  تربية العقول املفكرة وتنمية التفكري اإلبداعي غاية مستهدف
وهدف مهم على مستو  مراحل التعلليم املختلفلة داخلل هلذه  ،والتربية مبؤتساهتا املختلفة

 املؤتسات.

 ،رحول االهتمام إ ى التعليم اإلبداعي الذي يعتمد على تعلم التفكري وارق مواجهلة املشلكالت .0
لعلميلة وحلدها دون اكتسلاب وتقدمي احللول اإلبداعية هلا، اعتمادًا على إن اكتساب املعرفة ا

املهارة يف التفكري اإلبداعي يعد أمرًا ناةصًا، فاملعرفة ال تهلين عن التفكري وال ميكن االتتفادة منهلا 
 دون تفكري إبداعي يدعمها.

القلرارات اختلاذ بنلاء وإننا يف مواجهة مستقبل متزايد التعقيد حيتاج إ ى كثري من املهارات يف  .2
 (05 ، ص0222)عزيزة املانع،  كل والقيام باملبادرات املختلفة. االختيارات وحل املشاو

يفترض يف متعلمينا أن يستهللوها ويسلتفيدوا منهلا هبلدف   ةف الاتوجيه االنتباه إ ى املوولذل  جيب 
ل على وصاحل حنول اافاألدفع هؤالء ، وبالتايل نيمبدع هلم كأفرادما يعتر خصااًل تلوكية مميزة  اكتساب
 .تنمية ةدراهتم اإلبداعيةفرص لأفضل ال

الذين ينبهلي  فالدراتات يف موضوع التفكري اإلبداعي من شأهنا أن تساعد يف التعرف على املبدعني
الكثري من قد كشف  لف، على اجملتمع إحااتهم بالرعاية واالهتمام والتشجيع يف املراحل املبكرة من حياهتم

عن األافال املبدعني إ ى جانب ضرورة اتتكشاف حلدود  عن املعايري املستخدمة يف الكشف اتدراتال
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وابيعة الدور الذي جيب أن تنه  به خمتلف املؤتسات العلمية والتربوية واإلعالمية يف اجملتملع لزيلادة 
 الوعي بطرق اكتشاف ورعاية األافال املبدعني . 

 تنميلة ( من خالل العديد من الدراتلات ملد  أمهيلة0222) كروبلي أرتوركما اتتخلص 
رحقي  تعلم أفضل، الكثري من جماالت حياته اليومية منها حيث ير  إهنا تفيد الفرد يف  ،اإلمكانات اإلبداعية

ورحسني الصحة العقلية، كما أهنا تفيد اجملتمع كذل ، فالهلاية من التفكري اإلبداعي ال تكملن يف تصلميم 
 خلري العام. الذات أو التحكم يف البشر وإيا يف املسامهة يف تأتيس ا

وباإلضافة إ ى أن االهتمام بإتاحة الفرص الكافية إلاالق ااةات اخلل  واإلبداع لد  األافلال 
يسهم يف بناء الذات السوية للطفل، ألن الكثري من النزعات العدوانية والرغبة يف السيطرة أو االنسحاب 

يذهب إ ى  بري اإلبداعي، بل إن تورانسمن دائرة التفاعل االجتماعي ينتج عن كب  حاجة األافال إ ى التع
إن ظاهرة التخلف يف الدراتة واالنصراف عن متابعة الدروس وعدم االلتزام بنظلام  ليؤكدأبعد من ذل  

 تورانسيؤكد كما حجرات الدرس يرجع إ ى الكب  احلاد الطويل األمد لطاةات اإلبداع لد  األافال، 
جات األتاتية ال  ال تستقيم الصحة النفسية لألافلال بلدون أن احلاجة إ ى التفكري اإلبداعي من احلا

إشباعها، وأن ةصور مناهج الدراتة عن إشباع هذه احلاجات وإدراجها ضمن أهدافها تقف خلف كثلري 
   ( 27، ص 0222أرتور كروبلي )من مشكالت الدراتة. 

 
 :األترة وتربية اإلبداع. 12-1

ر فيه الطفل أتاليب تفكريه، واجتاهاته، وذل  عن اريل  تعتر األترة هي املكان األول الذي يطو
وما يصل إليه من ياذج تعرض له وف  هذه  ،واألخوات ،واإلخوة ،نيتفاعله مع العناصر احمليطة به كالوالد

 (700ص  ،0225، (20))يوتف ةطامي .الظروف
ا يشكالن ياذج اجتماعية إن للوالدين أمهية بالهلة يف تنمية وتطوير شخصية الطفل املبدع، ااملا أهنم

تشكل خمزنا معرفيا واجتماعيلا يف خلرات الطفلل،  ،أياط تلوكيةمن إجيابية مبا يعرضانه أمام أافاهلما 
 ،ويتمثل الطفل دفء وحنان الوالدين ومد  تفهمهما وتقبلهما ملشاعره ومشاعر اآلخلرين ملن حولله

 فينعكس ذل  على القدرات اإلبداعية لديه.
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يؤكدان على أن العالةة احلميمية بني الطفل ووالديه والتسامح  Lewis et Cropley كربويلوفلويس 
 ويف يو ثقته بنفسه. ،املعتدل معه هلا دور جوهري يف يو ةدرات هذا الطفل اإلبداعية

إن تلوك واجتاهات أفراد األترة، وعدد ونوعية االهتمامات ال  توجه حنو الطفلل باإلضلافة إ ى 
ة على يو االبتكار أو اإلبداع لديه، وةلد يشلكل الواللدان أو امسحمعه، تعتر مؤشرات  تفاعل األترة

)زكرياء  .وهذا ما توضحه الكثري من السري الذاتية للمبدعني وتؤكد عليه للطفل املبدع، أحدمها مثال أعلى
 ، يسرية الشربيين
 (072ص  ،0220صادق، 
 
 :املدرتة وتربية اإلبداع. 12-2

ة مبختلف مستوياهتا التعليمية املكان األهم يف عملية اكتشاف وصقل ةدرات الطفلل تشكل املدرت
يف هذه املؤتسات التربوية تتوفر الفرص ال  ميكن أن تكشف عند ةدرات الطفل اإلبداعية  ْذاإلبداعية، إ

لفلة والوتائل املخت ،واأللعاب ،صفية أفضل من أي مكان آخر، وذل  عن اري  األنشطة الصفية والال
ص  ،0225، (20))يوتف ةطلامي .ال  ةد تتوفر باملؤتسة، إضافة إ ى فرص التفاعل مع األافال اآلخرين

700) 
نه ميكن للمعلم أن يزيد من درجلة اإلبلداع للد  أاتضح  Meichenbaum ملاكينبامففي دراتة 

الصف وإثراء بيئتله  هتيئة جوو ،عن اري  تدريبهم على االتتجابة ملوةف معني وبأتاليب خمتلفة األافال
صلادق، ، يسلرية شربيينل) زكريا ا .حبيث يساعد األافال على تنمية ةدراهتم اإلبداعية ،السيكولوجية

 (022ص  ،0220
أخذ يف احلسبان عملية تنميلة ةلدرات التالميلذ تإن النظم التعليمية عامة ويف كثري من الدول ال 

ية النظم التعليمية الزال  تتبىن منظومات كالتيكية مثلل اإلبداعية عند التخطيط للعملية التربوية، فأغلب
ال  تنمي إ ى حد كبري التفكري التقاريب، ولكنها ال تنم بالقلدر الكلايف التفكلري  ،bloom بلوممنظومة 

هذا األخري الذي يعتمد يف وجوده على بناء وتنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي أو  .التباعدي عند التالميذ
لكن يف السنوات القليلة املاضلية  ،الطالةة واألصالة واملرونة واحلساتية للمشكالتدرات قاالبتكاري ك

جادة تزاحم املنظومات التقليدية يف تنمية العمليلة تربوية بدأت تظهر يف األف  منظومات تربوية أو ياذج 
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ا له، وما اجلهود ال  وضرورهت ،وأمهيتها يف القرن احلادي والعشرين ،حيث بدأت تقتنع جبدواها ،اإلبداعية
وتبين  ،بذل  على مستو  املنظومة التربوية اجلزائرية مؤخرا، وخاصة ما صاحب إصالح ارائ  التدريس

إعالن علن توجله  إالَّ ،وغريها من التعديالت ال  مت  اعتمادها ،املدخل البنائي يف بناء مناهجها الدراتية
وهو تنمية ةلدراهتم اإلبداعيلة،  ،بيه من املتعلمنيستنب لد  مهذا النظام التربوي حنو االهتمام هبذا اجلان

 .وإعدادهم للحياة بكل ةوة ويقني
لقد توجه  املنظومة التربوية اجلزائرية حنو اعتبار التلميذ اجلزء األتاتي والوحيد ضمن العمليلة 

 وذل  من خالل: ،التعليمية التعليمية
خالل السعي اجلاد إ ى تصنيف التالميذ حسلب ذل  من يتحق  اكتشاف وتنمية اتتعداداته: و- 

، األملر وعقاًل ،خلف رحصياًلتوامل ،واملتفوق دراتيا ،واملبدع ،فمنهم املوهوب ،وهنابُداالتتعدادات ال  ُي
وتكييف  ،هؤالء التالميذ إ ى التعليم املناتب هلافئات ديد احتياجات كل فئة من الذي تيسهل فيما بعد رح

 متطلباهتم املتباينة. حمتويات املناهج مع
تنمية القدرات واملهارات: ويتم ذل  عن اري  تنمية اتتعدادات وةلدرات التالميلذ الكامنلة -

واألتللوب  ،من خالل توفري املعلم املتمكن ،ورحويلها إ ى ةدرات ومهارات ضمن السلوك اإلبداعي ككل
 .(بيداغوجيا املشروع مثالو ،ة الكفاءاتب)التدريس عن اري  مقار .املثايل املساعد على ذل 

التعلمية ال  تتعهد بتنميلة -توافر جمموعة من اإلتتراتيجيات التعليمية ممارتة عملية اإلبداع: إنَّ-
ملا هلا من أثر فاعل يف هذا اجملال، فتوافر التدريب واملران  ،ورعاية التفكري اإلبداعي هي خطوة ال غىن عنها

يعد من املوجبلات  ،ائية للمتعلمنيمويف تناغم واخلصائص الن ،حةاملستمرين مثال وف  أتس منهجية صحي
 تواء يف البي  أو يف املدرتة. ،م وتعلم التفكري اإلبداعييجناح عملية تعل األتاتية يف
تذوق وتقومي النواتج اإلبداعية: إن تشجيع املدرتة الفرد على ممارتة التفكري اإلبداعي باتتمرار، -

إبداعية أصيلة يكسب هذا الفرد نوع من الرغبة يف رحقي  هذا السلوك باتتمرار، وجناحه يف إخراج نواتج 
إ ى درجة جيعل منه تلوكا أتيا ضمن مجلة تلوكياته اليومية، األمر الذي يرتقي هبذا الفرد ليتلذوق هلذا 

اموحله السلوك ويسعى باتتمرار إ ى رحقيقه، تعيه إ ى رحقي  نواتج إبداعية متميزة، فيزيده اموحلا إ ى 
 الساب  يف أن ال يكف عن ممارتة التفكري اإلبداعي يف مجيع اجملاالت. 
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 ،املراجعة واملتابعة: تلعب التهلذية الراجعة املرتدة دورا بارزا يف تطوير الناتج اإلبداعي للفرد املتعلم-
اإلبداعيلة،  أو تعديل املسار الذي انتهجته يف تنمية ةدراتله ،من خالل تد الثهلرات ال  تظهر يف تلوكه

 ةادر على ذل .و ،األمر الذي ال يتحق  يف ظل غياب معلم متمرس
ففي جمال تربية اإلبداع من الضروري التأكيد على تبين آليات ملراجعة ومتابعة اللرامج اإلبداعيلة 

دون  ،خوفا من عدم جدو  هذه الرامج أو ةصورها يف تأدية مهامها ،واألنشطة املصممة لرعاية هذه الفئة
 (072ص  ،0225نوفل، حممد  ،) صاحل أبوجادو .أن ينتبه إليها أحد من القائمني عليها

وميكن حصر أهم العوامل املساعدة يف تنمية وتربية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  التالميذ ضلمن 
 البيئة املدرتية فيما يلي:

أنله  ويف تنمية ةلدراهتم، إْذ ،ذ: إن للمعلم الدور األهم يف تربية اإلبداع لد  التالمياملعلم -أوال 
شكل الوتيط البيئي الذي ميكن أن يساعد على تفتح القدرات اإلبداعية للتالميذ، وإتاحة الفرص أمامهم ُي

 أو ةد يكون السبب يف وأدها يف مهدها. ،لظهورها
معله، وحيلاة جمت ،إن املعلمني يدركون يف الهلالب األعم أمهية االبتكار أو اإلبداع يف حياة الفلرد

ولكنهم يف العموم ال يوفرون الظروف املناتبة لتنمية القدرات اإلبداعية لتالميذهم، ظنا منهم أن اإلبداع 
ال ال  اصة اخلفطرية الواالبتكار من صفات العباةرة والفنانني املتفوةني واملميزين فقط، وأهنا من الصفات 

 (025ص  ،0220، صادق، يسرية )زكريا الشربيين .ميكن تعليمها أو تعلمها
على دور املعلم يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  تالميذ الروضلة  torrance تورانسلقد أكد 

أو غري فعال، ألن دوره  ،ًاير هامشتهمل أو يعوالصفوف االبتدائية املتقدمة، هذا الدور الذي ال ميكن أن ُي
 يفها يف معاشهم اليومي.يف تشجيع األافال يعطيهم الفرصة لتنمية أفكارهم، وتوظ

فإن األافال الذين يعلمهم  ،فبهل  النظر عن غياب اإلبداع من الئحة األهداف للمناهج واملقررات
معلمون يتصفون باحلماتة لإلبداع يتقدمون أكثر من أةراهنم الذين يعلمهم معلمون يفتقرون إ ى مثل هذه 

 احلماتة.
مرحلة  و الذي يستطيع أن يبث يف الفصلل روحلًاإن املعلم الذي يشجع تالميذه على اإلبداع ه

واالكتشلاف   ،ويشجعهم على حب االتتطالع البناء ،ويتقبل أفكارهم ،ودميقرااية، يتقبل فيها التالميذ
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كملا يسلاعدهم عللى  ،جيدًا والتحدي، ويتوةع منهم دائما أداًء ،والسؤال ،والتجريب ،واالتتطالع
 وحب اإلجناز. ،تتقالليةهم االفيوينمي  ،االعتماد على أنفسهم

على أن يكلون ذلل   ،األنسب لظهور اإلجنازات اإلبداعيةاملكان وبذل  يكون الصف الدراتي 
م تلرلتذكر فقط، ويقدر حماوالت األافال وإتهاماهتم وحيلال  ،عطى فيه املعلم ةيمة للتفكريالصف الذي ُي

إ ى التأكيد  Amabile أمابيلة، وهذا ما دفع والفكري ،واالجتماعية ،حريتهم، وال يتجاهل حاجاهتم النفسية
 على أن أتلوب املعلم الذي يشجع على االبتكار واإلبداع جيب أن يضمن ما يلي:

 معاملة التالميذ كأفراد مستقلني عن بعضهم البع  يف كلل شليء ) يراعلي الفلروق الفريلة يف-
 شخصياهتم(.

 التشجيع على اإلتتقاللية.-
 أن كون مثال أعلى هلم.-
 ردنا ذل .أنه ميكن احلصول عليها مىت ما أمهية اجلودة يف األداء لديهم، وأغرس -
 (052، ص 0220صادق،  ، يسرية) زكريا الشربيين .تعزيز السلوك االبتكاري فور حدوثه من التالميذ-

 إضافة إ ى أنه جيب أن:
 م اليقظة.جزء من أحالحىت أو  ،حيترم اإلجابات واألفكار ال  فيها نوع من اخليال-
 أن يظهر للتلميذ أن ألفكاره احترامها حىت وإن كان  دون املستو  والقيمة املطلوبني.-
 ن يؤدي بع  االتتجابات دون هتديد بالقومي اخلارجي أو بالدرجات.أأن يسمح للتلميذ ب-
 وتنويع الواجبات املدرتية. ،املرونة يف اتتخدام التعزيزات والتشجيع-
وليس مظهلرا  ه،واعتبارها شيئا إجيابيا في ،ضوع ال  تبدو يف تلوك التلميذتقبل مظاهر عدم اخل-

 ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن 
 .تهمظاهر تلبي          
 

 :ثانيا: الرامج واملناهج الدراتية
 ،للرنامج أو املنهاج الدراتي األمهية البالهلة يف جناح عملية تنمية القدرات اإلبداعية لد  التالميلذ

ومعلرة  ،ا وأتاليب تدريسها حلاجاهتم املعيشية اليوميةاهتتواها وموضوعخاصة إذا ما كان  مسايرة يف حم
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عن تطلعاهتم احلياتية بكل جوانبها، مبتعدة ةدر اإلمكان عن حشو الرأس بكم املعلومات ال  ترعان ملا 
 ى كلها بعد كل امتحان.نست

ويف تنميلة ةلدراهتم  ،املتعلمني إن املناهج ال  ةد تساعد حمتوياهتا املعرفية والتطبيقية يف تنمية إبداع
اإلبداعية مطالبة أكثر من أي وة  مضى بإتاحة الفرصة أمام التالميذ مبا تسطره ورحدده ملن نشلااات 

 مُُّنوبطرق َتل ،Auto-educationوكيف يعلمون أنفسهم بأنفسهم  ،ويتقنوا كيف يفكرون ،ليتعلموايومية 
البيداغوجية ال  تسمح هلم يف مرونة تاملة  رتيباتمن التوهذا  من خالل وضع مجلة  ،عن فعالية واةتدار

وظروفهم املعيشية  ،من وةتهم ِناه وحبسب إمالءات الرَّ م،ميوهلاهتم وجتاوز من حني آلخر حبسب توجهمن 
حىت جيدوا هللا  ،عليهم من أتئلة بقي  عالقة يف أذهاهنم ُحل ثرائها بكل ما ُيإأو حىت  ،حمتويات هذه املناهج

األتئلة، فيدعم بذل  مهارات وةلدرات باةي الذي يكفل هلم االنتقال إ ى ف  املستهلل  عليهم من احلل 
 ،ا بتفكريهم وأفهامهم عند حدود هذه املناهجوأفضل مما لو توةف ،اط عديدةوبأش ،التفكري اإلبداعي لديهم

بصلة الحتياجلاهتم وتطلعلاهتم ةد ال مت  يف الهلالب األعم وال   ،وتوجهاهتا ،وتقيدوا والتزموا مبحتوياهتا
 واهتماماهتم اآلنية واملستقبلية.

إن املنهاج باعتباره جمموع اخلرات املختلفة ال  هتيئها املدرتة ومن ةبلها اجلهات الوصلية عللى 
إلدراك وتعديل تلوكهم وفل  األهلداف  ،التربية )النظام التربوي( للمتعلمني داخل املدرتة أو خارجها

وعلى اعتباره أداة من األدوات ال  يعتمد عليها النظام التربوي يف بناء شخصلية  ،بناة وانياالتربوية  املت
واالجتماعيلة يف كلل  ،واالنفعالية ،والعقلية ،من مجيع النواحي النفسية ،األفراد املنتسبني له من املتعلمني

لهلاية فإنه مطالب بلأن يتصلف رحقي  هذه اويف تبيل  ،تنمية ةدراهتم اإلبداعيةبوخاصة ما اتصل  ،مراحله
 باخلصائص التالية:

  .مستو  دراتيو أن تكون تنمية مهارات التفكري اإلبداعي هدفا من األهداف العامة لكل مادة-0
 أن يتحد  حمتو  املنهاج ةدرات التالميذ العقلية، ألن يف ذل  دفع هلم للبحث والتفكري.-0
مملا يلدفعهم إ ى  ،وثي  الصلة باحلياة اليومية للتالميذ تضمني املنهاج الدراتي ةضايا ومشكالت هلا-2

كقلدرة  ،البحث عن حلول متعددة هلا، األمر الذي يسهم حتما يف تنمية ةدرة توليد األفكار للديهم
 وهي من القدرات األتاتية للتفكري اإلبداعي. بأنواعها الطالةة



358 

 

هو ن ال يبقى اريقهم الوحيد حنو التعلم أأن يشجع املنهاج التالميذ على التعلم من مصادر خمتلفة، و-0
 املعلم فقط.

 أن يسمح للفروق الفردية بني التالميذ بالظهور والتمايز. -7
مملا  ،ألمهية ذل  يف جمال التربيلة اإلبداعيلة ،صياغة وبناء املناهج الدراتية وتدريسها بطريقة مرنة-2

 وتوظيفهم يف جمال آخر.معني ل نقل خراهتم املتعلمة من جمامن لمتعلمني ليسمح أو يتيح 
أن يتيح املنهاج الدراتي اجملال أمام توظيف ارق تدريس متنح التلميذ اللدور األكلر يف العمليلة -5

 بيلاجيو جون بينل التعليمية، حيث دل  العديد من الدراتات التجريبية وخاصة تل  ال  ةام هبا 
لعملية التعليمية يسهم بشكل كبري يف رحسني ل اوال  أكدت على أن التدريس الذي جيعل التلميذ حمور

وتنشيط اإلبداع لديه، ومن هذه الطرق ال  تسهم يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي اريقة العصلف 
 الذهين، واريقة التعليم من خالل حل املشكالت وغريمها...

والعقللي للمتعلملني،  ،ريراعى يف وضعها املستويني العملإثراء املناهج الدراتية بأنشطة متنوعة ُي-0
تيح للتلميذ مهما كان  خصائصه اجملال للتدريب على ممارتة وحلل ُيوكذل  الفروق الفردية بينهم، 

 .املشكالت بطرق إبداعية، وذل  عن اري  عرض مواةف ومشكالت تتطلب فعال حللوال إبداعيلة
 (022ص  ،0222السويدي،   )خليفة  علي

 :خالصة
نؤكد على أن كل فرد مهما كان مستواه الدراتي التعليمي ميتل  إمكانيات  إنه من نافلة القول أن 

وةدرات إبداعية، لكن يبقى بعد كل ذل  أن ندرك أن الفرق بني كل فرد وآخر يكمن يف درجلة تلوفر 
أن ندرك أيضا أنه ليس مبقدور أحد تلدريس  ،، واملهم ةبل هذا وذاكاهذه القدرات لد  كل واحد منهم

 االبتكار ضمن مراحل التعليم املختلفة.اإلبداع أو 
لكن يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تربية وتنمية القدرات واملهارات ال  تساعد على بعث 
وظهور السلوك اإلبداعي عند كل متعلم، وخاصة ضمن مراحل الطفولة األو ى، أي ضمن املرحلة الل  

أي  - واملراحل األو ى من التعليم املتوتط ،التعليم االبتدائي مرحلة -يرتاد خالهلا هؤالء األفراد املدرتة 
 تنة. 02تنوات و  22 :بنيما يقارب تن التلميذ  ماعند
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لقد حدد العارفون باإلبداع والعملية اإلبداعية أن فهم اإلبداع وفهم الفرد املبدع من أهم اخلطوات 
داعي يف حياته اليومية، وخاصلة ضلمن املواةلف على ممارتة التفكري اإلب تهال  تفتح اجملال أمام مساعد

 ،املعللم احللذق بتالميلذه ذلل واملدرتة، ويأيت يف مقدمة  ،كالبي  ،املشجعة على ذل  والسياةات
واملعرفية، العارف بكل األتاليب املشجعة على حسن تعلم تالميذه، إضافة  ،والنفسية ،واحتياجاهتم العقلية

ة على يو ةدرات التفكلري زفعن هذه اإلتتراتيجيات احمل ذب البتة أن يش ى املنهاج الدراتي الذي ال جيإ
ومرونة يف التعامل وعرض القضايا واملشلكالت  ،من تنوع للمحتويات هاإلبداعي عند املتعلمني، مبا تضمن

تدريس مسلاعدة عللى  قها حمتوياهتا من املادة العلمية واألدبية، ومبا توظفه أو تقترحه من ارتال  تضمن
بدال عن املعلم اللذي ال  ،اخنراط التلميذ يف العملية التعليمية كشري  رئيسي وحموري يف العملية التعليمية

 مي اليومي.يرشدا وموجه للتلميذ يف أثناء تأديته لنشااه التعلُم كون إالَّين له أميكن 
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 اجلانب التطبيقي من  الدراسة
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 اخلامس الفصل

 املنهجية واإلحصائية لعينة وأدوات الدراسة الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :متهيد

حاول الطالب يف هذا الفصل رحديد اإلجراءات ال  اتبعها يف تنفيذ دراتته، ملن ذلل  رحديلده 
وذكره ملررات اختياره وتوظيفه ملنهج معني دون غريه، ومررات رحديده جملتمع دراتته وعينتها، وأدوات 

ت إعدادها، ومتحيصها، واألتاليب اإلحصائية املستخدمة فيها وف  تسلسل راعى فيله مجع بياناهتا وخطوا
التقاليد العلمية واملعايري االبستمولوجية املعمول هبا يف مثل هذه املسائل، حيث حاول يف أثناء ةيامه بلذل  

، وهي اختيار ةيلاس التزام الدةة والبيان ما اتتطاع إ ى ذل  تبيال، وخاصة يف ما له صلة بأدايت الدراتة
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ةيلاس أثلر  اتلتبانةو، E.P.Torranceبول تورانس ل: "أ" ل ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسخة
 التفكري اإلبداعي لد  تالميذ التعليم االبتدائي. مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منهج الدراتة -أواًل
لباحث رحقيقها إ ى جانب ابيعة متهلريات الدراتة هي ملا يفلرض إن ابيعة األهداف ال  يتوخى ا

علينا األخذ مبنهج معني دون غريه، و ملا كان اهلدف من دراتتنا هذه هو حماولة رحديد ةلدرات التفكلري 
اإلبداعي لتالميذ املدرتة اجلزائرية من خالل النتائج  ال  يسفر عنها تطبي  اختبار ةياس ةدرات التفكلري 

ال  يتعلم وفقا هللا هلؤالء  -ي لبول تورانس، وكذا حماولة رحديد أثر مكونات املنظومة التربوية اإلبداع
يف تنمية هذه القدرات اإلبداعية من وجهة نظر معلميهم، فإنَّ هذا يؤهل هلذه الدراتلة ألن  -التالميذ 
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ملن خلالل االتترشلاد تنخرط يف صف الدراتات االتتكشافية االتتطالعية ال  ال ميكن تنفيذها إالَّ 
بتوجيهات املنهج الوصفي الذي تنحاول من خالله الوةوف على متهللريات مشلكلة حبثنلا بالوصلف 
والتحليل لكل ما من شأنه أن جيليها من بيانات ومعامالت إحصائية مساعدة يف الكشف عن كل صلهلرية 

 وكبرية ضمن هذه الدراتة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تة:ضبط ورحديد عينة الدرا -ثانيا
 إنَّ ابيعة الدراتة ال  حنن بصددها وال  تدور أتاتًا حول نقطتني أو حمورين أتاتيني مها:     
 حماولة ةياس ورحديد درجات ةدرات التفكري اإلبداعي ال  ميكن للتلميذ اجلزائري رحقيقها ضمن فئلة  -
 عمرية ودراتية معينة ) تالميذ التعليم االبتدائي ( هذا من جهة.      
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من جهة أخر  حماولة رحديد أثر مكونات النظام التربوي يف تنمية هلذه القلدرات عنلد هلؤالء و -
 املتمدرتللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللني 

 من تالميذ املدرتة االبتدائية.      

األمر الذي دفعنا من أجل رحقي  هذه الهلاية إ ى توظيف عينتني متباينتني متاما، حيث متَّ رحديلد أفلراد      
وء إ ى جمتمع أصلي ةوامه معلمي التعليم االبتدائي، وبالتحديد املعلمني اللذين العينة األو ى من خالل اللج

 يقومون بتدريس تالميذ املستويني الرابع واخلامس ابتدائي بكامل مدارس والية ميلة.
 أما العينة الثانية فلقد متَّ رحديد أفرادها من خالل اللجوء إ ى جمتمع أصلي ةوامه تالميذ مرحلة التعلليم     

االبتدائي ممن يدرتون بالسنة الرابعة واخلامسة ابتدائي، وهي العينة ال  ةسنا وحددنا من خالهللا ملد  
ارتفاع أو اخنفاض درجات ةدرات التفكري اإلبداعي لد  تالميذ املدرتة اجلزائريلة، وذلل  بإخضلاع 

 .تورانسبول أفرادها الختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسخة " أ " لل:
ومن أجل رحقي  ذل  التزمنا يف اختيار العينتني اريقة العينة الطبقية العشوائية، وهي الطريقلة الل        

تفترض أخذ جمموعة مفردات ) جمموعة أفراد أو مؤتسات أو مستويات دراتية أو ابقلات اجتماعيلة 
من داخل جمموعات فرعية، أو  حمددة...( من جمتمع أصلي غري متجانس، بواتطة السحب بطريقة عشوائية

، 0222ابقات مكونة من عناصر هلا خصائص مشتركة فيما بينها حيددها الباحث مسبقا. )موريس أجنرس، 
 ( 220ص 

فنختار بطريقة عشوائية جمموعة من األفراد نفترض فيهم أهنم يشكلون عينة الدراتة يف حدود نسبة معينة 
 يده فيما تب .من كل مستو  أو ابقة معينة مما مت رحد

 عندما يكون هناك تباين )عدم جتانس( واضح يف جمتمع الدراتة،يستخدم هذا النوع من العينات  نَّإ
 .حبيث ميكن تقسيم جمتمع الدراتة إ ى جمموعات أو ابقات بناًءا على هذا التباين

 :ضبط عينة التالميذ. -1

اس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسلخة"أ" كما تبق  اإلشارة إليه أعاله  فإن تطبي  اختبار ةي      
لبول تورانس ميكن أن يتم مجاعيا، وذل  بإخضاع جمموعة من األافال دفعة واحدة هلذا االختيار داخلل 

( تلميلذ   722حجرة  مهيأة لذل ، وضمن شروط مالئمة، األمر الذي دفعنا إ ى تطبي  هذا األخري على ) 
تنة، باملدارس االبتدائية لبلدية شلهلوم العيد، مملن  00تنوات و  22ا بني: وتلميذة ممن تتراوح أعمارهم م
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 07.20يزاولون دراتتهم بالسنة الرابعة واخلامسة ابتدائي، حيث شكل  هذه الفئة من األافال ما نسبته: 

 من جمموع تالميذ هذين املستويني. %
تنظيم ابقي )عينة ابقية عشوائية( ملن لقد وةع االختيار على هؤالء األافال بشكل عشوائي ضمن       

بني تالميذ املستو  الرابع واخلامس ابتدائي ضمن مدارس مدينة شلهلوم العيد، إالَّ أنله وبعلد تصلحيح 
(كراتة ممن أمهل أصلحاهبا  20كراتات النشاط ال  مت اختيار هؤالء التالميذ على أتاتها متَّ اتتبعاد ) 

د، أو أكثر من ذل ، أو مل تكن إجاباهتم  تتماشى مع مطللوب كلل اإلجابة ضمنها إمَّا على نشاط واح
( كراتة رحمل  020(كراتة نشاط مت تطبيقها ضمن هذه املدارس )  722نشاط، فتبقى لدينا من جمموع ) 

ملن جمملوع  %  00.25كامل شروط صحة تعامل التالميذ مع مطلوب كل نشاط، وهو ما ميثل نسلبة: 
( تلميذًا يف السنة الرابعة ابتلدائي، بواةلع  050واخلامس ابتدائي، موزعني بني: )تالميذ املستويني الرابع 

( تلميذًا يف السنة اخلامسة ابتدائي، وذل  بواةع  022من جمموع أفراد العينة، و: )  % 22.57نسيب ةدره: 
ُ  علدد وهو ما ُيَثبِّل ،% 70.00حيث شكل ضمن هذه العينة اإلناث ما نسبته:  ، % 22.07نسيب ةدره: 

(  000( تلميذة، أما الذكور الذين ةدر عددهم ضمن هلذه العينلة بلل: ) 002التلميذات يف حدود: ) 
من جمموع أفراد العينة، وهو ما ميكن الوةوف عليه بشكل دةي  ملن  % 00.50تلميذا فإهنم ميثلون نسبة: 

 خالل اجلدولني أدناه
 

من تالميذ املستو  الرابعة واخلامسة ابتدائي مبدارس  ( حيدد نسبة متثيل عينة الدراتة 20جدول رةم: )
 مدينة شلهلوم العيد.

 جمموع تالميذ مدارس الدراتي املستوى
 شلهلوم العيد 

 جمموع تالميذ 
 عينة الدراتة

 نسبة متثيل 
 عينة الدراتة

 %22.22 050 0502 السنة الرابعة

 %02.02 022 0722 السنة اخلامسة

 %00.25 020 2207 اجملموع

 
( حيدد توزيع عينة الدراتة حبسب اجلنس والسن من تالميذ املستو  الرابعة واخلامسة  22جدول رةم: ) 

 ابتدائي مبدارس مدينة شلهلوم العيد.
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تنة 
 امليالد

 العمر

 % اجملموع تالميذ اخلامسة ابتدائي تالميذ الرابعة ابتدائي

 جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور جمموع إناث ذكور
 نسبة العينة لعاما

2114 19 07 00 02 00 07 05 25 22 022 02.22% 

2113 11 00 22 75 70 02 20 57 52 070 20.02% 

2112 11 05 22 02 07 70 22 20 22 000 02.25% 

2111 12 /// /// /// 00 27 72 00 27 72 00.20% 

∑ /// 02 02 050 007 070 022 000 002 020 00.25% 

 / / / / 22.07 20.02 22.20 22.57 02.20 05.50 لعينةنسبه متثيل ا

 

 000  = )020من جمموع أفراد العينة احملددة بل:  % 00.50تلميذا )ذكور. 

 002  = )020من جمموع أفراد العينة احملددة بل:  % 70.00تلميذة )إناث. 

  02.22تنوات ةدرت نسبتهم ضمن العينة بل:  22التالميذ الذين أعمارهم تقدر ب %. 

  :20.02تنوات ةدرت نسبتهم ضمن العينة بل: 02التالميذ الذين أعمارهم تقدر بل %. 
  :02.25تنوات ةدرت نسبتهم ضمن العينة بل: 00التالميذ الذين أعمارهم تقدر بل %. 
  :00.20تنوات ةدرت نسبتهم ضمن العينة بل: 00التالميذ الذين أعمارهم تقدر بل %. 

 د تالميذ عينة الدراتة من الناحية العمرية إ ى أربع فئات هي:كما مت رحديد توزيع تعدا
  :تلميذا و تلميلذة،   022فئة التسع تنوات حيث ةدر عدد التالميذ احملصورين كن يف هذه الفئة بل

تلميًذ وتلميذة بواةع نسيب ةدره:  070، أما فئة العشر تنوات فكان عددهم : %02.22بواةع نسيب ةدره: 
تلميذا وتلميلذة مبلا نسلبته:   000جاء عدد تالميذ اإلحد  عشر تنة مساويا لل:  ، يف حني20.02%
تلميذًا وتلميذة بواةع نسيب  72، بينما ةدر عدد التالميذ الذين يبلهلون من العمر اثن  عشر تنة: 02.25%
 ، وهم بذل  يشكلون أضعف نسبة من حيث التمثيل ضمن عينة الدراتة. % 00.20ةدره: 

 التأكيد على أن متثيل خمتلف األعمار يف هذه العينة بني التالميذ اللذكور واإلنلاث ملن  وعليه ميكن
 املستويني 

 ( باتتثناء الفئة الرابعة وهي فئة التالميذ  % 02.25 ،% 20.02 ،% 02.22ةد جاءت متقاربة إ ى حد كبري)
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عند تلاريخ  % 00.20ل: تنة حيث بلهل  نسبة متثيلهم ضمن عينة الدراتة ككل ال 00الذين بلهلوا تن 
 عليهم. بول تورانستطبي  اختيار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي لل: 

 

 :ضبط عينة املعلمني ) أتاتذة التعليم اإلبتدائي (. -2
إن ابيعة موضوع حبثنا ومتهلرياته حتم  اللجوء يف اختيار عينته إ ى فئة حمددة من املعلملني، األملر       

الل التحديد النوعي الذي جلأنا إليه عندما اةتصرنا يف توزيع اتتبيان رحديد أثر الذي ميكن توضيحه من خ
مكونات املنظومة التربوية يف تنمية القدرات اإلبداعية للتالميذ من خالل آراء املعلمني على جمموعة ملن 

ين يعمللون يف تنة، أي املعلمني اللذ 00و 22املعلمني الذين يدرتون التالميذ احملصورة أعمارهم ما بني: 
 تدريس تالميذ املستو  الرابع واخلامس ابتدائي مبدارس والية ميلة. 

ومبعىن آخر ةمنا بتحديد فئة أو ابقة املعلمني الذين تيتم تحب أفراد العينة ملن بيلنهم بطريقلة        
عشلوائيا عشوائية، أي دون متييز أو رحديد خلصائص معينة نرجو ظهورها يف األفراد الذين تيتم تحبهم 

من بني هؤالء املعلمني ) كالسن، واجلنس، ولهلة التدريس، واخلرة املهنية، ... (، وهذا ملا تشلري إليله 
 ورحدده خطوات العمل بطريقة العينة الطبقية العشوائية.

حيث ةمنا من خالل التنسي  مع منسقي املقااعات من مديري التعليم االبتدائي بوالية ميلة ورح  إشراف 
دير مركز التوجيه املدرتي واملهين ورئيس مصلحة التكوين والتفتيش بذات املديرية باالتفاق على السيد م

بل:  عددها  ةدر  ل   تة وا هذه الدرا لوب  ي  مط هبدف رحق عدت  ل  أ تتبيانات ا يع اال ية توز  722كيف
رابع واخللامس اتتبيان، وحصة كل مقااعة حبسب ما يراه هؤالء املديرين مناتبا لعدد معلمي املستو  ال

ابتدائي بكل مقااعة يشرفون عليها، وذل  دون اللجوء إ ى عملية انتقاء أو اختيار موجله أو مضلبوط 
إمَّا يف  0200-0202بقواعد معينة غري تل  ال  ذكرنا فيما تب  ) أن يكون أتتاذ تعليم ابتدائي ُيَدرََّس تنة 

  .مستو  السنة الرابعة أو اخلامسة ابتدائي(
ني املواليني يوضحان تعداد معلمي والية ميلة يف كافة املستويات، وتوزيع تعداد معلملي السلنة واجلدول

 الرابعة واخلامسة ابتدائي على مستو  كامل مدارس الوالية، ونسبتهم إ ى جمموع كامل معلمي القطاع.
 ائي ( على مسلتو حيث ةدر عدد املعلمني العاملني ضمن هذين املستويني )املستو  الرابع واخلامس ابتد

 (. معلما ومعلمة 0220: ) كامل مقااعات والية ميلة بل
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 ( يوضح تعداد أتاتذة التعليم االبتدائي على مستو  كافة مدارس والية ميلة.  02جدول رةم: ) 
 اجلنس          

 لهلة التدريس
 اجملموع اإلناث الذكور

 0222 0052 0702 لهلة عربية

 722 200 022 لهلة فرنسية

 2702 0520 0502 جملموعا

 
( يوضح تعداد أتاتذة التعليم االبتدائي العاملني يف مستو  السنة الرابعة واخلامسة 00جدول رةم: )

 . 0200-0202إبتدائي على مستو  كافة مدارس والية ميلة برتم السنة الدراتية: 
 املستوى           

 لهلة التدريس
 موعاجمل اخلامسة ابتدائي الرابعة ابتدائي

نسبتهم إ ى كافة 
 معلمي الوالية 

  %  20.20 0200 720 700 لهلة عربية

  %  70.20 200 002 027 لهلة فرنسية

  %  20.00 0220 507 255 اجملموع

أتتاذ تعليم ابتدائي ( من خالل توزيع  722حيث ة دَِّرْت نسبة متثيل هذه العينة األولية املستهدفة ) 
من جمموع معلمي السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي على مستو  % 27.20حبوايل: ( ) املقياس االتتبيان  هذا

 والية ميلة.
اتتبيانًا مل يستوف  شروط صحة وةبلول  05اتتبيانًا تبني أنَّ منها  072إالَّ أنه وبعد أن متَّ اتترجاع 

جيبني كما ينبهلي، أو مت هذه االتتبيانات، وذل  إمَّا بسبب عدم تدوين البيانات وما هو مطلوب من املست
إمهال عبارات مل يتم اإلجابة عنها، أو متَّ ملء بديلني أمام نفس العبارة، حيث شلكل هلذا العلدد ملن 

من جمموع االتتبيانات ال  مت توزيعهلا. وبالتلايل متَّ اتلتبعاد  %22.02االتتبيانات غري املقبولة نسبة: 
 أصحاهبا من جمموع أفراد العينة.

اتتبيانًا بواةلع  000ال  اتتوف  الشروط كاملة فقدر عددها بل: املقياس اتتبيانات أمَّا جمموع 
، وهو ما شكل عينة الدراتة من املعلمني الذين جتاوبوا إجيابًا مع حمتويات اتتبيان % 02.72نسيب ةدر بل: 

 الدراتة، واجلدول التايل حيدد توزيع أفراد عينة الدراتة النهائية.
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تدائي العلاملني يف مسلتو  الرابعلة ( يبني تعداد عينة الدراتة من أتاتذة التعليم االب00جدول رةم: )
 اخلامسة ابتدائي على مستو  مدارس والية ميلة.و

 املستوى          
 لهلة التدريس

معلمي الرابعة 
 ابتدائي

معلمي اخلامسة 
 اجملموع ابتدائي

نسبتهم إ ى كافة معلمي 
 ابتدائي  27و  20

  %  20.20 000 072 20 لهلة عربية

  %  70.20 020 57 22 لهلة فرنسية

  %  02.72 000 007 005 اجملموع

 

 :ثالثا: احللدود الزمنية واملكانية للدراتة

 لقد مشل  دراتتنا هذه ثالثة جماالت أتاتية هي: اجملال البشري واجملال الزمين واملكاين.       
مل عينتني خمتلفتني من حيث تركيبتهما العمريلة واملهنيلة وحلىت : امتدت هذه الدراتة لتشاجملال البشري

الثقافية، حيث تشكل  العينة األو ى من أولئ  التالميذ الذين يزاولون دراتتهم ضمن مسلتو  السلنة 
تنة (، فكان عدد هلؤالء التالميلذ  00تنوات و 22الرابعة واخلامسة إبتدائي ) أعمارهم تتوزع ما بني: 

 يذة.تلميذا وتلم 020
أما العينة الثانية فلقد تشكل  من معلمي التعليم االبتدائي الذين يزالون تدريسهم ضمن نفس املسلتويني 

معلملا  000الدراتيني، أي ُيدرِّتون تالميذ السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي، حيث ةدر علددهم بلل: 
ملعلمني الذين جتاوبوا إجيابًا ملع ، و هو ما شكل عينة الدراتة من ا% 02.72ومعلمة بواةع نسيب ةدر بل: 

 حمتويات اتتبيان الدراتة املوزع على مستو  مدارس والية ميلة كاملة
امتدت هذه الدراتة لتشمل كل التالميذ الذين يزاولون دراتتهم ضلمن مسلتو   اجملال اجلهلرايف ) املكاين (:

م العيد، كما امتدت هذه الدراتة لتشلمل السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي باملدارس االبتدائية لبلدية شلهلو
كل معلمي التعليم االبتدائي العاملني عر كامل تراب والية ميلة من الذين يدرتون ضمن نفس املسلتو  

 الدراتي املشار إليه آنفًا.
 لقد مت تنفيذ هذه الدراتة على فترتني زمنيتني خمتلفتني: :اجملال الزمين

 :الفترة األو ى -1

إ ى غاية منتصف شهر  0202تمرت هذه الدراتة مدة شهرين من الزمن )من شهر نوفمر وضمنها ات      
(، وهي الفترة ال  مت خالهلا القيام بالدراتة االتتطالعية، أين متَّ تطبي  اختبلار تلورانس 0202ديسمر 
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ة زمنية حمددة على لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسخة "أ"، وإعادة تطبيقه للمرة الثانية بعد فتر
عينة اختريت ةصديا من تالميذ التعليم االبتدائي املتمدرتني يف السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي ةدر علدد 

 تلميذا وتلميذة. 22أفرادها بل:
قياس موخالل نفس الفترة ولنفس الهلرض )القيام بالدراتة االتتطالعية( ةام الطالب الباحث بتطبي        
نات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  التالميذ، وهذا على عينة ةصديه أثر مكورحديد 

من معلمي التعليم االبتدائي ضمن عدد حمدود من املدارس االبتدائية يف مدينة شللهلوم العيلد، وإعلادة 
والتحقل  ملن  وتصحيح فقراته، املقياستطبيقها مرة أخر  على نفس أفراد العينة األو ى هبدف اختبار 

 لقياته. وةدرته على ةياس ما أعد صدةه
 :الفترة الثانية -2

أما الفترة الثانية فهي فترة إجناز الدراتة األتاتية وال  أخذت حيزا زمنيا ومكانيا معترا ) ابتلداًء        
س (، حيث امتدت هذه الفترة لتشمل تطبي  اختيلار ةيلا 0200من شهر جانفي إ ى غاية بداية شهر ماي 

( )اختيار التفكري االبتكاري باتتخدام األلفاظ( على تالميذ  املسلتو  TTCTةدرات التفكري اإلبداعي )
 الرابع واخلامس ابتدائي ضمن كامل مدارس ببلدية شلهلوم العيد.

أثر مكونات النظام التربوي يف تنميلة ةلدرات  مقياس رحديدكما مت ضمن نفس هذه الفترة تطبي        
ليشلمل كاملل  املقيلاس ابداعي للتالميذ من خالل آراء املعلمني، حيث امتد جمال تطبي  هذالتفكري اإل

أتاتذة التعليم االبتدائي الذين يدرتون مستو  السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي عللى مسلتو  كاملل 
من  % 02.72معلما ومعلمة بواةع نسيب ةدره:  000عددهم بل:  املقااعات التربوية لوالية ميلة الذين ةدر

 ضمن املستويني احملددين. َنْوُترَِّدتالميذ التعليم االبتدائي لوالية ميلة الذين ُيمعلمي جمموع 
 
صعوبات ومررات عدم تطبي  اختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي على مسلتو  واليلة ميللة، . -

 .مدارس مدينة شلهلوم العيد علىتطبيقه  يفواالةتصار فقط 
 على مستو  مدارس والية ميلة يف ظل غياب مساعدين مدربني على هذه العملية.صعوبة تطبيقه  -0

دةيقلة ( باإلضلافة إ ى  07 اتتهلراةه وة  كبري أثناء عملية تطبيقه ضمن نطاق كل فوج ) تلاعة و -0
ضرورة زيارة املدرتة ةبل وة  التطبي  ةصد الب اإلذن مع رحديد حجرة خمصصة لعملية تطبي  االختبار 
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موعة التالميذ الذين تيكونون معنيني به تواء من تالميذ السنة الرابعة أو اخلامسة أو االثنني معا ورحديد جم
   ورحديد

 العدد املمكن العمل معهم على مستو  املدرتة ككل. 

على الرغم من حصولنا على رخصة زيارة هذه املؤتسات التعليمية والعمل على تطبي  اختبار ةيلاس  -2
اعي اللفظي لل: بول تورانس هبا، يف حدود احترام ةوانني اجلماعة التربوية املسلرية ةدرات التفكري اإلبد

واملنظمة لعمل هذه املؤتسات، إالَّ أنه متَّ مفاجأتنا برف  بع  مديري هذه املؤتسات السماح لنا بتطبي  
ولئل  املقبللني هذا االختبار ضمن أتوارها، حبجة أنه يأخذ من وة  التالميذ الكثري، وخاصة بالنسبة أل

على اجتياز اختبار امتحان شهادة التعليم االبتدائي )السنة اخلامسة ابتدائي(، مع ضرب بعل  القيلود و 
وضع بع  العراةيل بالنسبة لبع  املؤتسات ال  مسح  بتطبيقه، حيث مل يسمح أغلبيتهم بتطبي  هلذا 

أهلهم موافقتهم على ذل . األمر اللذي جعللين االختبار إالَّ يوم الثالثاء مساًء ومع التالميذ الذين يبدي 
أةتصر يف تطبي  هذا االختبار على مدينة شلهلوم العيد فقط لقرهبا من حمل إةام  ومعرف  ببع  ملديري 

 مدارتها ومفتشيها.

 ُبْعُد هذه املؤتسات عن مكان تكن الطالب الباحث.  -0

 20ميذها ضمن نطاق مدينة شلهلوم العيد )كثرة عدد املؤتسات التربوية االبتدائية، وتنوع تركيبة تال -7
مؤتسة تعليم ابتدائي(، حيث تعتر األو ى على مستو  والية ميلة من حيث عدد املؤتسلات التربويلة 
االبتدائية وكذل  من حيث كثرة أعداد التالميذ املتمدرتني ضمن هذين املستويني ) الرابعلة واخلامسلة 

تعليمية، فهي أكر البلديات عددا من حيث املؤتسات التعليميلة ابتدائي(، وغريها من باةي املستويات ال
 واألفواج التربوية والتالميذ بني كافة بلديات والية ميلة. 
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 الدراتة االتتطالعية:رابعا: 
ال خيتلف إثنان على أمهية الدراتة االتتطالعية كخطوة أو ى حنو جناح أي حبث علملي جلاد، مللا       

أثار إجيابية يف تعديل وتنقيح تفكري الباحث، وخاصة ما ارتبط يف ذل  بتوتيع مداركه حلول لنتائجها من 
 مشكلة حبثه، وجمتمعها األصلي، ويف توجيهه حنو حسن اختيار أداة الدراتة والتدرب على اتتعماهلا.

ة الصللة مبلا لقد اتتثمر الطالب الباحث دراتته االتتطالعية يف رحقي  أربع أهداف أتاتية وثيق       
 يتوخى رحقيقه ضمن دراتته األتاتية وهي:

  تطبي  اختيار تورانس للتفكري اإلبداعي هبدف التدرب عليه، وعلى تعليماته، وتصلحيحه، وحسلاب
 ثباته.

  تطبي  اتتبانة ةياس أثر مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  التالميذ، وهذا
 تبانة، وثباهتا، ومتحيص فقراهتا.هبدف حساب صدق اإلت

 .االاالع عن ةرب على اجملتمع األصلي للدراتة وعلى كافة متهلرياته 

  ضبط متهلريات الدراتة األتاتية ضبطًا حمكمًا يتماشى مع الواةع اآلين للمؤتسات التربوية، والنظلام
 التربوي ككل.

 

 عينة الدراتة االتتطالعية: -أ
االتتطالعية عينتني متباينتني من جمتمعني أصليني خمتلفني متامًا، ) جمتمع لقد وظف  ضمن الدراتة          

 التالميذ، وجمتمع املعلمني(.
   عينة التالميذ: -.1

تلميذًا وتلميذة ممن يدرتون ضمن  22لقد جلأ الطالب الباحث إ ى اتتعمال عينة ةصديه تتألف من:       
ابتدائيتني مبدينة شلهلوم العيد، حيث متَّ اتلتبعاد هلؤالء  السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي ضمن مدرتتني

 التالميذ الذين خضعوا الختبار التفكري اإلبداعي من عينة الدراتة األتاتية فيما بعد.
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ولقد كان من مررات الطالب يف اختيار هاتني املدرتتني بالذات هو ما لقيه من جتاوب وتفهم ملن       
املدرتتني، ومساعدهتم يف تطبي  اختبار تورانس للتفكري االبتكلاري، األملر املعلمني ومديري هاتني  ةبل

الذي تهل له فيما بعد عملية إعادة تطبي  االختبار مرة أخر  مع نفس التالميذ، إضافة إ ى القرب املكاين 
النحو هلاتني املدرتتني من بعضهما البع  حيث جاءت عينة الدراتة االتتطالعية من التالميذ موزعة على 

 التايل:
من الذين يدرتون  التعليم اإلبتدائي تالميذ( حيدد توزيع عينة الدراتة اإلتتطالعية من  02جدول رةم: ) 

 السنة الرابعة واخلامسة ابتدائي.ب

 املستوى الدراتي         
 املدارس

 اجملموع اخلامسة إبتدائي الرابعة إبتدائي
 اجملموع العام

 إناث رذكو  إناث ذكور إناث ذكور
 15 02 27 / / 02 27 مدرتة ماضي لعمري

 15 22 22 22 22 / / مدرتة إردير عبد الرمحن

 31 19 11 19 16 11 19 اجملموع

 عينة املعلمني:  -.2

لقد اتبع الطالب الباحث نفس أتلوب اختيار العينة الذي انتهجها مع عينة التالميذ حيث جللأ يف        
إ ى توظيف اريقة العينة القصديه حيث عمد الطالب الباحث إ ى حصر ةائمة بأمساء اختيار هؤالء املعلمني 

املعلمني من الذين يتوفر فيهم شرط التدريس إمَّا يف السنة الرابعة أو اخلامسة ابتدائي، وأن ال يكونوا ملن 
 لعيد.املستخلفني، كان ةد زوده هبا مفتش التربية والتعليم للمقااعة الرابعة مبدينة شلهلوم ا

أثر مكونات النظام التربلوي يف تنميلة ةلدرات رحديد قياس ماألمر الذي تهل عليه عملية تطبي         
وا حملددين التفكري اإلبداعي لد  التالميذ، وإعادة تطبيقها معهم مرة أخر ، وذل  بسبب أهنم ةد أصبح

 لى النحو التايل:وةد توزع  هذه العينة ضمن املدارس التالية عبالنسبة للباحث الطالب، 
 ( حيدد توزيع عينة الدراتة اإلتتطالعية من معلمي التعليم اإلبتدائي. 00جدول رةم: ) 

 املعلمني                        
 الرتبويةاملؤتسات 

 إناث ذكور إناث ذكور اجملموع معلم لهلة فرنسية معلم لهلة عربية
 20 / 20 20 20 ر عبد الرمحنيمدرتة إرد

 20 / 20 / 20 نعمون عبودمدرتة 

 20 20 / / 22 لعمريامدرتة ماضي 

 22 20 / 22 20 مدرتة مصطفى بن بولعيد

 22 20 / 20 20 مدرتة علمي الصافية
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 20 / 20 / 22 مدرتة عمر حجار

 27 / 20 20 22 مدرتة عبد احلميد بورواق

 22 / 20 / 20 مدرتة حامور بوخلراص

 22 20 / / 20 مدرتة مزدور الربيع

هللا باشا مدرتة  22 20 / 20 20 عبد 

 20 / 20 20 0 مدرتة بن حيي عمار

 41 15 16 17 22 اجملموع

 

 أدوات الدراتة االتتطالعية:  -ب
لقيلاس ةلدرات التفكلري  تورانسةام الطالب الباحث ضمن الدراتة االتتطالعية بتطبي  اختبار        

ضمن  تورانسالميذ، وذل  ةصد حساب صدق وثبات اختبار االبتكاري اللفظي النسخة "أ" مع عينة الت
أثر مكونات النظام التربوي يف تنميلة ةلدرات رحديد قياس مالبيئة االجتماعية اجلزائرية، كما ةام بتطبي  

بعلد إدخلال تعلديالت  ،مع عينة من أتاتذة التعليم االبتدائي التفكري اإلبداعي لد  تالميذ االبتدائي
 تذة اجلامعيني ومفتشي التربية التعليم االبتدائي،.احملكمني من األتا

 
 نتائج الدراتة: .  -لج

من خالل تطبي  اختبار تورانس لقياس ةدرات التفكري االبداعي مت التوصل يف ضلوء األهلداف         
 احملددة للدراتة االتتطالعية إ ى ما يلي:

ري االبداعي اللفظلي بعلدة الرق مت التأكد من صدق وثبات اختبار تورانس لقياس ةدرات التفك -0
 احصائية، مبا جيعلنا نركن إ ى اتتعماله بكل ثقة يف إجناز هذه الدراتة.

مت التدرب على تعليمات تطبي  االختبار جيدًا مبا تيعزز ثقتنا يف أنفسنا للنجاح يف تطبيقه مرة أخر   -0
 مع عينات أوتع. 

بعملية التصحيح وإعادهتا عدة مرات، األمر الذي لقد مكََّنْ  هذه العملية الطالب الباحث من القيام  -2
أكسبه خرة ال بأس هبا يف تصحيح نشااات االختبار السبعة، علمًا أن العملية دةيقة وحساتة جدًا ملع 

 اول الوة  املستهلرق فيها وإرهاةها للمصحح.
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ة ةدرات التفكري اإلبداعي أثر مكونات النظام التربوي يف تنميرحديد قياس مأما فيما يتعل  بتطبي            
 لد  التالميذ، فلقد رحق  لنا ما يلي:

على عينة املعلمني أهنا غري مبهمة العبارات، وذلل  ملن املقياس مت التحق  من خالل توزيع اتتبانة  (0
خالل تعاملهم مع ما تضمنته من مفاهيم ومصطلحات بقبول حسن وعفوية، األمر الذي يؤكلد ويلثمن 

 مني، تواء كانوا من األتاتذة اجلامعيني أو مفتشي التربية والتعليم االبتدائي.توجيهات وأراء احملك

على رحديد أثر كل مكون ملن مكونلات النظلام  ًامبا جيعله ةادر املقياسمت التأكد من صدق وثبات  (0
 التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  تالميذ االبتدائي.

ملع الدرجلة  املقياس انسجام الداخلي لكل فقرة من فقرات هذحيث مت حساب درجة االتساق أو اال 
الكلية له، كما مت رحديد صدق هذه األداة من خالل رحديد معامالت االرتباط بني كل جمال أو مكون ملن 

كقيمة ملعامل االرتباط بني املعللم  2.722، حيث تجلنا مقياسمكونات النظام التربوي والدرجة الكلية لل
الكلية املعرة عن النظام التربوي ككل، يف حلني مت  قياست النظام التربوي ودرجة املكمكون من مكونا

وهي كلذل  ةيملة  2.22تقدير معامل ارتباط املنهاج كمجال مساهم ضمن املنظومة التربوية ككل بل: 
بة ، أما درجة معامل االرتباط بالنسل2.27مكون الكتاب املدرتي، حيث ةدرت ةيمة معامل االرتباط بل: 
 ، وهي ةيم تدل بصفة عاملة 2.00، و  2.22ملكون التقومي واريقة التدريس على التوايل فقد حددت بل: 

 لقياته. قياس وما أعدامل تساق الداخلي لعبارات وجماالت هذاعلى وجود درجة عالية من اال
التطبي ، حيث  لقد مت أيضًا حتساب معامل ثبات هذه االتتبانة من خالل تطبي  اريقة التطبي  وإعادة (2

( جيعلنا ييل إ ى اتتعماله يف هذه الدراتلة  2.200بثبات عاٍل )  قياسامل اأثبت  نتائج هذه العملية متتع هذ
ققه من نتائج. )وهو ما تيتم التعرض له بشيء من التفصيل يف مرحلة الدراتة ةد حيرتياح وثقة فيما بكل ا

 اإلحصائية ألدايت الدراتة(. 
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 :األتاتية أدوات اجناز الدراتةا: خامس
 ار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي لبول تورانس:اختب . -1

عام  Torrance Testes of Créative Thinking (TTCT) للتفكري اإلبداعي  تورانسظهرت اختبارات        
امج حبثي بعيلد حيث كان  هذه االختبارات جزءًا من برن ،0250  بعد ذل  مت  مراجعتها عام  ،0222

األمد، أراد من خالله أصحابه تطوير خرات صفية متكُِّن من تنمية القدرات اإلبداعية وتعزيزهلا للد  
 (022، ص0220(، 20األافال. )ناديا هايل السرور)

ةد انطلق  أول ما انطلق  من أجل رحقي  أغراض وأهلداف  تلورانساألمر الذي يدل على إن اختبارات 
متثل  يف األتاس يف حماولة الكشف عند التالميذ املبدعني وتنمية ةدراهتم اإلبداعيلة ملن تربوية تعليمية، 

خالل توفري الشروط التربوية املالئمة هلم، ومل تكن حصيلة حبوث عامليه موتعة حلول ابيعلة النشلاط  
اإلبلداعي  للتفكري تورانسإن اختبارات  و GUILFORD  جيلفورالعقلي وبنية الذكاء، كما هو احلال عند 

( وزع  هذه األخرية يف ثالث بطاريات، البطارية اللفظيلة، والبطاريلة 00تتكون من أثىن عشر اختباًرا )
املصورة أو الشكلية، والبطارية السمعية، حيث أخذت البطاريتني األو ى والثانية صورتني )أ و ب( وهلي 

 ت النشاط أو االختبار.تتطلب من املفحوص أن يكمل تلسلة من املهام املفترضة يف كراتا
إنَّ ما يهمنا من هذه االختبارات هو اختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي لبلول تلورانس        

الذي وظف يف هذه الدراتة، حيث يشري الكثري ممن اتتخدمه تواء ضمن البيئة املدرتية أو غريهلا ملن 
د األافال املبدعني ضمن هذه البيئلات، ويف ةدرتله البيئات االجتماعية األخر  إ ى أمهيته يف الكشف عن



377 

 

على التمييز بني األفراد ذوي القدرات اإلبداعية املرتفعة وبني أولئل  ملن ذوي القلدرات اإلبداعيلة 
 املنخفضة، عالوة على دةته يف الكشف ورحديد هذه القدرات.

مفهومة ال تتضمن أي دالالت توجهية  إضافة إ ى أنه اختبار غري متحيز ثقافيا أو عرةيا، ويستعمل لهلة      
من  ية (، حيث يشري كل  ئات العمر كل الف بل  من ة هم  تهلة الف ية،  سيطة وعمل هلة ب  CARMOND )ل

AND USKYLA  20هذا ةد اتتخدم يف أكثر من مهمة دراتية، وترجم ألكثر من:  تورنسإ ى أن اختبار 
فترة التسعينات وحدها يف الواليلات املتحلدة دراتة يف  002لهلة، أما االختبار نفسه فلقد أجري  عليه 

 (022ص ، 0220(، 20ناديا هايل السرورة))األمريكية 

 

 ار تورانس اللفظي النسخة "أ"وصف اختب .1-1

يستخدم هذا االختبار لقياس القدرة على التفكري اإلبداعي )التفكري املتشعب( بشكل مجعلي عللى        
الذين هم دون مستو  الصف الرابلع األتاتلي، وذلل  ألن  مجيع الفئات العمرية، باتتثناء األافال

االختبار بصورته اللفظية يتطلب اتتجابة مكتوبة، األمر الذي يفرض على اخلاضعني له أن حيسنوا كتابلة 
يوتف ةطامي، إنتصلار عشلا، )وتدوين أفكارهم بشكل مقبول على كراتات النشاط اخلاصة باالختبار.

        (022ص  ،0225

ويقيس اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي اللفظي ثالث ةدرات هي: ةدرة الطالةة، وةدرة املرونلة،        
وةدرة األصالة، حيث يتألف من تبعة نشااات أو اختبارات فرعية جيب أن جييب عنها املفحوص ضلمن 

 كراس نشاط معد هلذا الهلرض، وهذه النشااات هي:
يه من املفحوص توليد أكر ةدر ممكن من األتئلة حول مثري ويطلب ف :توجيه األتئلة )النشاط األول( (0

على شكل صورة رمس  باليد على إحد  صفحات كراس النشاط، وذل  هبدف رحديد املوةف الذي تعر 
 عنه الصورة.

وفيه يطلب من املخصوص تدوين كل األتباب واملقدمات ال  ميكن  ختمني األتباب )النشاط الثاين(: (0
 لموةف أو احلادث الذي تعكسه الصورة األو ى.أن تعطي تفسريا ل

وفيه يطلب من املفحوص أن خيمن ويكتب كل النتائج احملتملة تلواء  ختمني النتائج )النشاط الثالث (: (2
 يف املستقبل القريب أو البعيد ال  ميكن أن تترتب عن املوةف الذي متثله الصورة األو ى.
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مون هذا النشاط حول الطرائ  واإلضافات والتعديالت ال  ويدور مض :رحسني املنتج )النشاط الرابع( (0
ميكن توظيفها واتتخدامها إلحداث رحسينات على لعبة أافال )حدد تورانس لعبة فيل ةماشلية صلهلرية 
حمشوة بالصوف(، حبيث أن هذه اإلضافات والتعديالت والطرائ  تعطي ومتنح الشخص الذي يلعب هبلذه 

 اللعبة مزيدا 

 تعة، وجيعل هذه اللعبة أكثر إمتاعا من السابقة.من املرح وامل

)كما ميكن هلذا النشاط أن يطلب من املخصوص أن يفكر ويدون أذكى الطرق وأكثرها غرابة وال  ميكن 
 أن توظف يف تطوير هذه الدمية حىت تصبح أكثر متعة و تشويقا.

ا النشلاط ملن املفحلوص أن ويطلب ضمن هذ االتتعماالت البديلة غري املألوفة )النشاط اخلامس(: (7
يكتب أكر عدد ممكن من االتتخدامات غري املألوفة وغري الشائعة لعلب الكرتون الفارغة وال  عادة ملا 

 يقوم الناس برميها.

ويعتر هذا النشاط من أصعب األنشطة من حيث صعوبة فهم  األتئلة غري الشائعة )النشاط السادس(: (2
إجياد وبناء أتئلة حول عللب الكرتلون واتلتعماالهتا بالنسلبة املراد منه، وكذل  من حيث صعوبة 

للمفحوصني، حيث يطلب منهم تدوين أكر ةدر ممكن من األتئلة حول االتتعماالت غري املألوفة لعللب 
 الكرتون الفارغة، وذل  حىت يثريوا يف الناس االهتمام بعلب الكارتون وفوائد اتتعماهلا يف حياهتم اليومية.

أوصى تورانس حبذف هذا النشاط لصعوبة جتاوب املفحوصني معه، إضافة إ ى أن العديلد ملن  )لقد      
الدراتات ةد أحمل  إ ى عدم إتهامه بشكل كبري يف الصلدق التنبلؤي للدرجلة الكليلة لالختبلار( 

(TORRANCE1990 002ص ،  0225عشا،  يوتف ةطامي، انتصار يف) 

على املفحوص صورة ختيلية افتراضية متثل تلحب فلوق  ضمنه تعرض :افترض أنَّ )النشاط السابع( (5
بلدة تتد ى منها خيوط أو حبال إ ى غاية تطح األرض، حيث يطلب منه تدوين كل ما يتوةع حدوثه ملن 

 نتائج أو مترتبات على مجيع األصعدة، ضمن الواةع أو املشهد الذي تعرضه هذه الصورة.

 
 :س للتفكري اإلبداعي اللفظيتعليمات و مبادئ تطبي  اختبار توران.. 1-2

كل مستعمل هلذا االختبار بضرورة االلتزام بالتعليملات   P.TORRANCEلقد أوصى بول تورانس       
 التالية ةبل وإثناء تطبي  االختبار، من ذل  ما يلي ذكره:
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نظلرهم هتيئة األافال لالختبار وحفزهم على التجاوب معه، وترغيبهم فيه حىت يصري هذا االختبار يف  -0
 مثريا 

 ومسليا وممتعا، وأن يطمئنوا إ ى أن اختبار نشاااته هو جمرد لعبة ال عالةة هلا بتقوميهم الدراتلي، فتهيئلة
 الفاحص للقسم وجلوه على هذا النحو تيكون حتما أكثر إثارة إلبداعية املفحوصني أثناء تطبي  االختبار.

يانات الشخصية املوجلودة يف مقدملة كلراس منح األافال املفحوصني كامل احلرية مللء صفحة الب -0
 النشاط.

اتتعمال الفاحص لهلة مفهومة ومناتبة ملستويات املفحوصني أثناء تقدميه للتوجيهلات حلول كيفيلة  -2
 اختيار كل نشااات االختبار.

التأكد من وجود تاعة توةي  تعمل جيدا حىت يتمكن الفاحص من رحديد الوة  املستهلرق يف إجنلاز   -0
 كل نشاط.

تأكد من امتالك املفحوصني ألةالم الرصاص واملمح ال  تستعمل يف تدوين إجاباهتم، إضافة إ ى تأكد ال -7
 الفاحص من وجود العدد الكايف من كراتات النشاط املوازية يف العدد جلميع املفحوصني.

وس ضرورة التأكد من مالءمة املكان املخصص إلجراء االختبار تواء من حيث تعة املكان )ضمان جل -2
املفحوصني بعيدين عند بعضهم البع  تفاديا للنقل عن بعضهم البع (، وكذل  من حيث درجة احلرارة 

 والتهوية، وعدم وجود الضوضاء.

إظهار لعبة هامشية جتسد شكل فيل صهلري حىت يراه األافال املفحوصني أمامهم، )يشترط ذل  فقط يف  -5
 (P.TORRANCE 1976 P18االختبار اللفظي "أ"(. )

 

 توجيهات تصحيح اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي اللفظي:  ..1-3

للتفكري اإلبداعي بصورته اللفظية ثالث ةدرات إبداعية هي: الطالةة، واملرونة،  تورانسيقيس اختبار         
واألصالة، حيث يتم احلصول على الدرجة الكلية ألداء املفحوص على كامل االختبار من خلالل مجلع 

، 0225يوتف ةطامي ،انتصلار عشلا، )ل  رحصل عليها املفحوص يف هذه القدرات الثالث. الدرجات ا
 (.002ص

 :رحديد درجة ةدرة الطالةة 
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 رحسب عالمة أو درجة الطالةة على أتاس كمي، فهي تشري إ ى الكم اإلمجايل لإلجابات ذات الصلة      
ب بات اخلاائة واإلجا  ,P.TORRANCE, 1976ات املتكررة.) مبطلوب النشاط، ويستثىن من ذل  اإلجا

P34) 
وبعبارة أخر  فإن درجة االةة النشاط األول مثال، هي اجملموع الكلي لالتلتجابات ذات الصللة     

املباشرة باملطلوب، وال  تأهلا املفحوص، أما األتئلة ال  ميكن اإلجابة عليها مبجرد النظر إ ى الصورة فإهنا 
 (.70 ، ص0252( و )فؤاد أبو حطب، 020هل، ص  0002خان،  حممد محزة أمري) ال رحتسب.

ومن أمثلة األتئلة ال  ميكن اإلجابة عليها مبجرد النظر إ ى الصورة مثاًل: هل يرتدي الولد ةبعة ؟ هل هلو 
 واةف؟

اللفظي رحسب ضمنها درجات ةدرة الطالةة بلنفس  تورانسإن كل األنشطة السبعة ال  يتضمنها اختبار 
 احملددة أعاله.الكيفية 

 :رحديد درجة ةدرة املرونة 

رحسب درجة ةدرة املرونة من خالل تصنيف اتتجابات املفحوصني إ ى فئات خمتلفة، حبيلث ُتعطلى        
 (07 ص ،0222 درجة املرونة على أتاس عدد الفئات ال  تنتمي إليها االتتجابات. )لينة احلناوي،

الفئات ال  اتتخدمها يف نشاط توجيه األتئلة، و ال تعطى له  فاملفحوص ُيعطى درجة واحدة لكل فئة من
 أي 

 (020 ص ،هل 0002 أمري خان،)درجة لالتتجابات املتكررة. 
وبذل  ميكن القول بأن املرونة رحسب على أتاس توجيه أو مد  تنوع اتتجابات املفحوصلني، فكلملا 

ى ةدرة الفرد على إنتلاج اتلتجابات كثرت وتعددت وتنوع  اتتجابات املفحوصني كلما دلَّ ذل  عل
 متنوعة، وبالتايل دلَّ على مرونته العقلية والفكرية العالية.

إ ى  تلورانسأمَّا بالنسبة للنشاط السابع ضمن اختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي فلقد أشار        
ت ال  تالحظ يف املواضليع  الل  أنه ميكن احتساب درجة املرونة من خالل االعتماد على رحديد التهلريا

ةائمة بالفئات ال  من احملتمل أن جييب أو يستجيب  تورانسترتبط باتتجابات املفحوص، ولذل  مل حيدد هلا 
وفقًا هلا املفحوص، كما َنبََّه إ ى أن درجة املرونة ال رحتسب ضمن النشاط السادس ضمن نفس االختبلار 
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حبسبها املفحوص، وبذل  فهي ال تظهر ضمن ورةة التصحيح اخلاصة لقلة الفئات ال  ميكن أن يستجيب 
 (P.TORRANCE 1976 P34 اللفظي لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي. ) تورانس بتصحيح اختبار

   :رحديد درجة ةدرة األصالة 

رحسب درجة األصالة على أتاس عدد االتتجابات اجلديدة، وعدم التكلرار اإلحصلائي، فكلل       
ة نادرة تعتر أصيلة، وإذا ما تكررت هذه االتتجابة يف شكل مماثل أو ةريب منها فإهنا ال رحسلب اتتجاب

بسبب التكرار، وبذل  فإن عالمة األصالة رحسب دائما على أتاس النلدرة اإلحصلائية التلتجابات 
 املفحوص.

 مع األصلي للمفحوص(.وال تعتر كل اتتجابة نادرة إال إذا كان  كذل  بالفعل )ةلَّ ظهورها يف اجملت
لقد أكد تورانس على احتساب درجة األصالة لكل أنشطة اختبار ةياس ةلدرات التفكلري اإلبلداعي   

اللفظي بنفس الطريقة، باتتثناء النشاط السادس الذي حدد اريقة حساب درجة األصالة ضمنه حبسلب 
 تصلنف ملن خالهللا هذه الطريقة الل  Burkhart. (P.TORRANCE, 1976, P37) بريكهاتاريقة 

 اتتجابات املفحوصني إ ى عدة أياط رئيسية هي:
 أتئلة شخصية )ذاتية( رحتمل إجابات بسيطة. .0

 أتئلة تدور حول معارف مؤكدة )حقائ ( رحتمل إجابات بسيطة. .0

 أتئلة شخصية رحتمل إجابات مركبة. .2

 أتئلة تدور حول معارف مؤكدة رحتمل إجابات مركبة. .0

 باعدي رحتمل إجابات مفتوحة ومتعددة. أتئلة شخصية ذات يط ت .7

 ,P.TORRANCE, 1976أتئلة حقائقية )تدور حول معارف مؤكدة( رحتمل إجابات متباينة ومتعددة. ) .2

P 68) 
لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي الصورة اللفظية يعطي درجة كلية لكل عاملل  تورانسإن اختبار         

هلا، وهي الطالةة، واملرونة، واألصالة، وأنَّ حاصل جمموع هلذه  وةدرة من القدرات الثالثة ال  تتصد 
الدرجات يعطينا الدرجة الكلية لالختبار، وال  متثل الدرجة الكلية لالختبار، وال  متثل بلدورها درجلة 

 إبداع املفحوص مقارنة بهلريه من املفحوصني.

 



382 

 

 :ار تورانس للتفكري اإلبداعيبصدق الصورة األصلية الخت.. 1-4

يعد الصدق من األمور الواجب توفرها يف أداة القياس، فهو من أهم اخلصائص السيكومترية ال  جيب      
ألن الصدق يؤشر لقدرة املقياس أو  تلورانستوافرها يف مقياس مهم كمقياس ةدرات التفكري اإلبداعي لل: 

 االختبار على ةياس ما أ ع َد لقياته فعاًل.
درات التفكري اإلبداعي يف صورته اللفظية ةد توفرت له العديلد ملن دالالت إن اختبار تورانس لقياس ة

 صدةه يف صورته األصلية نذكر منها:
 validitéإن صدق احملتو  يعتمد على مد  متثيل االختبار للجوانب ال  وضع لقياتها  :صدق احملتو  .0

de contenu  ( يتبني بدةة مد  مالءملة 25 إ ى 20وعند تفحص ياذج االختبارات الفرعية )النشااات من
هذا االختبار لقياس هذه القدرات احملددة للقياس، ومد  مالءمة هذه القدرات يف ةياس القدرة اإلبداعيلة 

( ذل  عندما أكد عللى أن اختبلار تلورانس للتفكلري 0202عند الفرد املفحوص، حيث َبيََّن الشنطي )
، ال  تعد احمللدد Guilford يف ذل  على نظرية جيلفورداإلبداعي صمم لقياس القدرة اإلبداعية مستندًا 

 ص، 0225 يوتف ةطامي، انتصار عشا،)الرئيسي جملال السلوك اإلبداعي الذي حاول هذا االختبار ةياته. 
 (P.TORRANCE, 1976, P 68و) ( 000

راها كلل : لقد مت التوصل إ ى رحديد الصدق التمييزي لالختبار من خالل دراتة أجالصدق التمييزي .0
معلما، و هذا  20 االب و 022 على عينة متكونة من 0220 تنة  Torrance et Jubta  جبتاو  تورانسمن 

هبدف معرفة ةدرة اختبار تورانس على التفري  بني الطال ب ذوي املستو  املرتفع من القدرة على التفكري 
تفكلري اإلبلداعي كملا يقلدرهم اإلبداعي وبني الطالب من ذوي املستو  املنخف  من القدرة على ال

املعلمون، حيث دل  نتائج الدراتة على ةدرة االختبار على التمييز بني الفئتني املذكورتني يف أبعاد الطالةة 
 (000 ص، 0225 يوتف ةطامي، انتصار عشا،) واملرونة واألصالة

صلورته اللفظيلة كذل  توفر الختبار تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي يف  :الصدق التنبؤي .2
عام، الجنلازات  00دراتة تتبعيه امتدت ألكثر من  0250دالالت صدق تنبؤي عندما أجر  تورانس تنة 

االبة( كانوا يدرتون يف مدرتة  005االب و 002االبا واالبة ) 022عينة من الطالب بلهل  يف جمموعها 
س بني درجات هؤالء الطلالب عللى حيث بعد أن ربط توران 0272ثانوية تابعة جلامعة مينسوتا منذ عام 
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 2.72اختبارات تورانس ودرجاهتم على حم  اإلجناز حصل على معامل ارتباط للطلبة الذكور ةدر حبوايل: 

 .2.02وةدر كذل  بالنسبة للطالبات حبوايل: ، 

حني تتبع إجنلاز  Croply0250  كروبليكما توفر الصدق التنبؤي لنفس االختبار من خالل نتائج دراتة 
 2.70عينة من االب الصف السابع على مد  مخس تنوات، حيث حصل على معامل ارتباط يف حدود:

وذل  عندما ةام بربط درجات هؤالء األفراد على اختبار تورانس وبني درجاهتم عللى حمل  االجنلاز. 
 (P.TORRANCE, 1976, P107و )( 000  ، ص0225 يوتف ةطامي، انتصار عشا،)

 
 ورانس للتفكري اإلبداعي يف صورته األصلية:ار تبثبات اخت.. 1-5

على الرغم من أن صدق املقياس أهم من ثباته، ألن املقياس أو االختبار الصادق يكون ثابتا يف حلني       
أن االختبار أو املقياس الثاب  ال يكون صادةا بالضرورة، إالَّ أن الثبات ُيعد من اخلصائص السليكومترية 

ا، ألنه ُيعد من املؤشرات اهلامة والدالة على دةة االختبار يف ةياس ما أعد لقياتله، املهمة لكل مقياس أيض
حيث ةد رحق  الثبات الختبار تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي يف صورته اللفظية من خالل دراتة 

امس االبا يدرتون يف الصف الرابلع واخلل 002على عينة مكونة من:  0225أجراها تورانس نفسه تنة 
والسادس، وبفارق زمين بني التطبي  وإعادة التطبي  مقداره من أتبوع إ ى أتبوعني، متكن ضمنها تورانس 
من الربط بني درجات أفراد العينة ال  رحصلوا عليها يف التطبي  األول وبني درجاهتم يف التطبيل  الثلاين، 

الطالةة اللفظية واملرونلة اللفظيلة  لكل من ةدرات 2.22و  2.50حيث تراوح  معامالت االرتباط بني: 
 واألصالة اللفظية والطالةة الشكلية، واملرونة الشكلية، واألصالة الشكلية والتفاصيل الشكلية.

صفا من الالب  70كما توافر الثبات هلذا االختبار من خالل دراتة أخر  أجراها تورانس على         
، 2.20بي ، حيث كان  معامالت االرتباط لقدرة الطالةة الصف السابع بنفس اريقة التطبي  وإعادة التط

، 0225 )يوتف ةطامي، انتصار عشا، .2.50، ولقدرة التفاصيل 2.02ولقدرة األصالة  ،2.22ولقدرة املرونة 

 (000ص
وعلى العموم ميكن التأكيد من خالل ما َمرَّ معنا على أن اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي يتمتلع بقلدر 

 الالت الثبات يف صورته األصلية املستخدمة يف البيئة األمريكية.كاف من د
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 ار تورانس يف البيئة اجلزائرية:صدق و ثبات اختب.. 1-6
لقد أشارت الكثري من الدراتات إ ى متتع اختبارات تورانس للتفكري اإلبلداعي بصلدق وثبلات       

وفرنسلا  (Croply 1970)و  (Torrance et Jubta 1964)مرضيني يف كل من الواليات املتحدة األمريكية 
واتبانيا واليابان، إ ى جانب بع  الدول العربية وخاصة منها اململكة العربية السعودية )عبد اهلل نلافع آل 

( )صاحل أبوجادو 0202هل( واململكة األردنية )الشنطي  0002ل( و )حممد محزة أمري خان ه0000شارع، 
( 0202( ويف اجلزائر )مرمي غضبان 0252)فؤاد أبو حطب وعبد اهلل تليمان ( ويف اجلمهورية املصرية 0222

حيث متَّ تقنني اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي الصورة اللفظية النسخة "أ" وتقدميه للمجتمع العلمي ملن 
، حيث مت إجراءها على فئة تتكلون ملن: 20خالل رتالة دكتوراه أجنزت يف هذا الشأن جبامعة ةسنطينة 

 تنة ممن يدرتون باملدارس االبتدائية. 00تنوات و  2تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم ما بني:  222
 
 ار يف اجلزائر:برحديد صدق احملتو  أو الصدق التمييزي لالخت -أ

الصدق التمييزي هو حماولة ةياس أو الكشف عن ةدرة االختبار عللى التمييلز بلني جمملوعتني       
) أي جمموعة األةوياء وجمموعلة  % 05ديد اجملموعتني املتطرفني من خالل ةاعدة متناةضتني، حيث وبعد رح

 الضعفاء( احملددين بناء على درجاهتم الكلية على اختبار تورانس للتفكري اإلبداعي، وبعد حساب ةيمة ت 
t  :للطرفني، أتضح بأهنا أكر من ةيمة ت   07.22التميزية وال  ةدرت بلt دالللة اجلدولية عند مستو  

،  20.20واملقدرة بل:  2.27اجلدولية عند مستو  داللة  t ، وأكر من ةيمة ت  20.20واملقدرة بل:  2.20
وعليه  فإنه مت التأكيد على أن اختبار تورانس ةادر على التمييز بني األةوياء والضعفاء فيما تعل  بالكشف 

 عن ةدرات التفكري 
 (020، ص 0202 غضبان، اإلبداعي ورحديد درجاهتا لديهم.)مرمي

 )االتساق الداخلي( لالختبار يف اجلزائر: يصدق التكوين الفرض -ب

لقد أظهرت معامالت االرتباط بني الدرجات الفرعية الختبار تورانس للتفكري اإلبلداعي اللفظلي       
ف القلدرات والدرجة الكلية لالختبار أو حىت بني الدرجات الفرعية فيما بينها ارتبااا وثيقا بلني خمتلل

اإلبداعية املشكلة للمقياس والقدرة اإلبداعية العامة، واتساق داخلي كامل بني خمتللف مكونلات هلذا 
 االختبار فيما بينها.
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واجلدول التايل يوضح معامالت االرتباط احملققة بني إبعاد النسخة "أ" من اختبار تورانس لقياس ةلدرات 
 التفكري اإلبداعي اللفظي.

 ( حيدد معامالت االرتباط بني األبعاد املشكلة الختبار تورانس اللفظي النسخة "أ" 07جدول رةم: ) 
 الدرجة الكلية األصالة املرونة الطالةة األبعاد
 2.25 2.00 2.05 / الطالةة

 2.20 2.00 / / املرونة

 2.22 / / / األصالة

   
 :ثبات االختبار -جل 
بات اال         فارق زمين ةدره: لقد مت دراتة والتحق  من ث بار عن اري  التطبي  وإعادة التطبي  ب  07خت

تلميذا من الصف اخلامس ابتدائي، وبعد حساب معامالت  07يوما حيث حددت عينة دراتة الثبات بل: 
 اإلرتباط بني التطبيقني باتتخدام معامل بريتون جاءت معامالت الثبات كما يلي:

. األملر اللذي  2.72، الدرجة الكلية: 2.07، درجة األصالة: 2.50: المرونص ، درجة 2.70درجة الطالةة: 
، مما جيعل االختبار يف صلورته اجلزائريلة مقبلواًل  2.20يؤكد على داللة معامالت االرتباط عند مستو  

ص  ،0202 )غضبان ملرمي، .للتطبي  وف  ملعايري ال  مت إثباهتا لالختبار من خالل تقنينه على البيئة اجلزائرية
000) 
هذه املعايري والفئات احملددة التتجابات املفحوصني املعدة من خالل البيئة اجلزائرية مت العمل هبا أثناء       
 اختبار تورانس ضمن هذه الدراتة.  تطبي 
 
 
 
 صدق اختبار تورانس ضمن الدراتة احلالية:.. 1-7

 :الصدق التمييزي-أ

يسمح بتحديلد درجلات  وال  من خالهلا % 05ل ةاعدة يعد رحديد اجملموعتني املتطرةني من خال       
جمموعة األةوياء على هذا االختبار ورحديد درجات جمموعة الضعفاء على نفس االختبار، وبعلد حسلاب 
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اجلدولية عند  t للطرفني اتضح بأهنا أكر من ةيمة ت  22.05التمييزية وال  جاءت مقدرة بل:  t ةيمة ت 
      و   0.25   بل:   007 :احلريةعلى التوايل، حيث ةدرت عن مستو  درجة ، 2.20و  2.27مستو  داللة 

0.22 
وعليه فإن اختبار تورانس ةادر على التمييز بني األةوياء والضعفاء فيما لله صللة بقلدرات األافلال 

اتلة بكلل اإلبداعية، وعليه ميكن الركون إليه واتتعماله واتتعمال النتائج احملققة من خالله يف هذه الدر
 ارتياح.

 
 صدق االتساق الداخلي: -ب

لقد كشف  معامالت االرتباط املسجلة بني الدرجات الفرعية الختبار تورانس للتفكلري اإلبلداعي        
اللفظي والدرجة الكلية لالختبار، وكذل  ةيم معامالت االرتباط احملققة بني الدرجات الفرعية فيما بينهلا 

 لى عينة الدراتة االتتطالعية.عند تطبي  هذا االختبار ع
 حيث جاءت هذه القيم موزعة على النحو التايل:

( حيدد معامالت االرتباط احملققة بني الدرجات الفرعية والكلية الختبار تورانس لقيلاس 02جدول رةم: )
 ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي.

 
 األصالة املرونة الطالةة األبعاد
 / / / الطالةة

 / / 2.02 املرونة

 / 2.02 2.20 األصالة

 2.25 2.22 2.20 الدرجة الكلية

 
 
 

 ثبات االختيار ضمن هذه الدراتة:  -ج      
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هبدف حساب ثبات االختبار جلأ الطالب الباحث إ ى اتتعمال نفس الطريقة الل  اتلتعمل  يف         
، وكلذل   Torrance et Jubtaرحديد ةيمة معامل الثبات الختبار تورانس ضمن دراتة تورانس وجيبتلا 

دراتة تقنينه على البيئة اجلزائرية، وذل  زيادة يف متحيص االختبار أكثر فأكثر، حيث جللأ الطاللب إ ى 
تطبي  االختبار وإعادة تطبيقه مرة ثانية على عينة ةصدية من تالميذ السنوات الرابعة واخلامسلة ابتلدائي 

، حيث ةدر عدد التالميذ املستهدفني من خالل هذه العملية بل: يوما بني التطبيقني 22بفارق زمين ةدره: 
تلميذا وتلميذة، وبعد حساب معامالت االرتباط بني درجات التالميذ احملققة ضمن التطبيقني باتتخدام  22

 جاءت النتائج كما يلي: Personمعامل بريتون 
لدرجة الكلية الختبار تورانس لقيلاس ( يبني معامالت االرتباط بني الدرجات الفرعية و ا05جدول رةم: )

 ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي من خالل التطبيقيني. 
 الدرجة الكلية األصالة املرونة الطالةة األبعاد
 / / / 2.55 الطالةة

 / / 2.02 / املرونة

 / 2.20 / / األصالة

 2.50 / / / الدرجة الكلية

االرتباط احملسوبة بني كل من أبعاد االختبار يف التطبي  األول وعليه، ومن خالل نتائج معامالت         
تأكد لدينا مبا ال يدع جمااًل للش  من داللة هذه (  2.02و  2.20والثاين، وال  ظهرت حمصورة بني: ) 

املعامالت املرتفعة ثبات اإلختبار يف ةياس ورحديده لقدرات التفكري اإلبداعي للفئات ال  اعد لقياس هذه 
قدرات لديها، مما جيعل االختبار مقبوال و وصاحلًا للتطبي ، ويقيس بصدق وثبات ما أعد لقياته، وأنه ال

  يتمتع بدرجة ثبات عالية ترر اتتخدامه لتحقي  أهداف هذه الدراتة.
 
 
 

 

 

 رحديد أثر مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للمتعلمني: مقياس  .-2
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لقياس ورحديد أثر مكونات النظام التربوي اجلزائري يف تنمية إبداع مرتاديه من التالميلذ )تنميلة         
 :املقياس اةدرات التفكري اإلبداعي لد  التالميذ( اتبع الطالب الباحث اخلطوات التالية يف بناء هذ

 بداع باملؤتسلات   االاالع على األدب التربوي والدراتات السابقة ال  تناول  موضوع تنمية اإل  .0
 التعليمية والتربوية.       

 رحديد اجملاالت الرئيسية ال  اشتمل  عليها الدراتة وهي: شخصية املعلم، املنهج الدراتي، مضلامني  .0
الكتب املدرتية، التقومي البيداغوجي، الطريقة البيداغوجية املتبعلة يف التلدريس، ةلدرات التفكلري     

 اإلبللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللداعي 
  ةدرة الطالةة وةدرة املرونة وةدرة األصالة.املتمثلة يف    
 صياغة الفقرات ال  تقع رح  كل جمال. .2

 فقرة.  72إعداد االتتبانة أو املقياس يف صورته األولية، حيث ةد اشتمل على  .0

على احملكمني التربويني )أتاتذة جامعيني من ذوي االختصلاص + مفتشلي املقياس عرض االتتبانة  .7
 التربية(. 

 .باملقياسمالت الصدق والثبات املنواة حساب معا .2

 فقرة. 02يف صورته النهائية حيث ةد بلغ عدد فقراته اء التعديالت الالزمة وإخراج املقياس إجر .5

حماور أو جماالت، يهلطي كل حمور منها مكونا من مكونلات  27جاءت هذه الفقرات موزعة على:  لقد    
املكونة للتفكري اإلبداعي، وال  متَّ ةياتها من خالل اختيلار  النظام التربوي يف ارتبااه بالقدرات الثالث

املكون أو العامل  00إ ى:  20تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي، حيث مشل  العبارات من: 
الرئيسي يف املنظومة التربوية وهو املعلم يف عالةته بقدرات التفكري اإلبلداعي ممثللة يف ةلدرة الطالةلة 

(، وةدرة األصالة ) العبارات من:  25إ ى:  27(، وةدرة املرونة ) العبارات من: 20: إلص  20رات من: )العبا
 (00إ ى:  20
فلقد ُبِنَيْ  من أجل رحديد أثر املكون الثلاين  02إ ى غاية   00أما العبارات املوالية ال  متتد من رةم:       

ت التفكري اإلبداعي عند التالميذ، واملمثلة يف ةدرة الطالةة ضمن النظام التربوي ) املنهاج ( يف تنمية ةدرا
بارات من:  من:  02إ ى:  00)الع بارات  من:  02إ ى:  05(، وةدرة املرونة ) الع بارات   02(، واألصالة )الع

من أجل ةياس أثر حمتو  الكتاب املدرتلي  20إ ى غاية  00(، يف حني متَّ ختصيص العبارات من:  02إ ى: 
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ات الدراتية( يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للمتعلمني، حيث ُخصص لقدرة الطالةة )العبارات )املقرر
 .(20و  22: وةدرة األصالة )العبارتني (،02و 00وةدرة املرونة )العبارتني:  (،05إ ى:  00من: 
اس أثر مكون التقلومي من أجل رحديد وةي 25إ ى غاية العبارة رةم:   20كما متَّ رحديد العبارات من:       

التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ، باعتباره عامل له ةيمتله ومكانتله ضلمن مقاربلة 
 20الكفاءات ال  ُشيَِّد على أتاتها النظام التربوي اجلديد، حيث ُخصص  لقدرة الطالةة العبارتني رةم: 

، أما ةدرة األصالة فلقد خصص هلا العبارتني رةلم: 27و 20: ، ولقدرة املرونة خصص  العبارتني رةم22و
 .25و 22

فلقد وضع  من أجل ةياس أثر اريقلة  02إ ى غاية العبارة رةم:  20أما العبارات املمتدة من رةم:        
من   00إ ى غاية  20التدريس يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للمتعلمني، حيث خصص  العبارات من: 

اريقة التدريس يف تنمية ةدرة الطالةة عند التالميذ، ولقدرة املرونة خصص  العبارتني رةم: أجل ةياس أثر 
لقياس ورحديد أثر اريقة التدريس يف تنمية ةدرة  02 و 07 و 00يف حني خصص  العبارات رةم:  ،02و 00

 األصالة عند املتعلمني.
  وأوزاهنا : املقياسرحديد بدائل 

وأوزاهنا باالعتملاد  املقياس م الطالب الباحث بتحديد بدائل هذااغة الفقرات ةابعد االنتهاء من صي       
يف تصميم املقاييس النفسية، وذل  بوضع مدرج مخاتي أمام كل فقرة،جلاء  Liekert  ليكرتعلى اريقة 

 ( بالترتيب. 0 – 7)  :على النحو التايل: دائمًا، أحيانًا، غالبًا، نادرًا، ال أبدًا. أعطي  أوزانًا تراوح  بني
 :للمقياساملعاجلة اإلحصائية  .2-1

، ومن مثة رحديد املفحوص على كل فقرة من فقرات املقياس ويقصد هبا وضع أو رحديد درجة اتتجابة      
، ورحديلد املقيلاس اوضبط الدرجات املعيارية املقابلة لكل فقرة، ولكل جمال أو مكون من مكونات هلذ

 قارنة اتتجابات املفحوصني مع هذه القيم املعيارية.الدرجة الكلية له، حىت يتسىن م
وملعرفة أثر كل مكون من مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكلري اإلبلداعي للد            

التالميذ واحملددة يف اخلمس مكونات التالية: ) املعلم، املنهاج الدراتي، مضامني الكتاب املدرتي، أتلوب 
تدريس( ةام الطالب الباحث باتتخدام اول خاليا مقاييس ليكرت اخلماتلي معيلارًا التقومي، اريقة ال
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للحكم على اتتجابة أفراد العينة لكل فقرة من فقرات األداة،   ةام باتتخراج املد  من خلالل ةليم 
 ( 0=  0 – 7البدائل وذل  للوصول إ ى ضبط تقدير لفظي لقيم الوتط املرجح وف  األيت: ) 

 2.02( على مخسة بدائل يكون اول الفقرة أو اخللية هو:  0مه الناتج )ةيمة املد  وبقس      

        ( 0 / 7 = 2.02 ). 
وهلي يف هلذه  املقياس( إ ى أةل أو أضعف ةيمة ضمن بدائل  2.02  بعد ذل  متَّ إضافة هذه القيمة  ) 

، وبذل  يكون التقلدير اللفظلي لقليم وهذا لتحديد احلد األعلى هلذه اخللية أو الفئة 20احلال القيمة: 
 الوتط املرجح كاآليت:

 إذا كان الوتط احملتسب من البيانات يقع يف هذه الفئة فإنه يشري إ ى عدم تلوافر     (: 0.02 - 20الفئة األو ى )
 مطلوب تل  الفقرة أو ذل  املكون، وعدم رحققه.                            

 إذا كان الوتط احملتسب من البيانات يقع يف هذه الفئة فإن ذل  يشري إ ى توافر    :( 0.22 - 0.02الفئة الثانيلة )
 ضعيف ملطلوب هذه الفقرة أو ذل  املكون.                           

 إذا كان الوتط احملتسب من البيانات يقع يف هذه الفئة فإن ذل  يشري إ ى توافر  :( 2.02 - 0.22 ) الفئة الثالثة
 متوتط ملطلوب هذه الفقرة أو ذل  املكون.                              

 إذا كان الوتط احملتسب من البيانات يقع يف هذه الفئة فإن ذل  يشري إ ى توافر   :( 0.02 - 2.02 الفئة الرابعة )
 عاٍل ملطلوب الفقرة أو املكون.                              

 (: إذا كان الوتط احملتسب من البيانات يقع يف هذه الفئة فإن ذل  يشري إ ى توافر  7.22 - 0.02الفئة اخلامسة )
 عاٍل جدًا ملطلوب الفقرة أو املكون.                              

   .واجلدول التايل حيدد ةيم الوتط املرجح وتقديراهتا اللفظية
اللفظيلة املوظفلة يف تصلحيح اتلتجابات ( يوضح ةيم الوتط املرجح وتقديراهتا  00 جدول رةم: )

 تقدير أثر مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي. مقياساملفحوصني على 
 التقدير اللفظي ةيم الوتط املرجح ترتيب
 ( أو عدم التوفر منخفض جدا ) 20.02 :إل  أقل من  20.22: منأي      20.02 - 20.22 20
 منخفض أو قليل التوفر 20.22 :إل  اقل من  20.02 :منأي      20.22 - 20.02 20
 متوسط 22.02 :إل  اقل من   20.22 :منأي     22.02 - 20.22 22
 أو متوفر بشكل عال   عال   20.02 :إل  أقل من   22.02 :منأي     20.02 - 22.02 20
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 جدا   متوفر بشكل عال  أو  جدا   عال   27.22 :إل    20.02: منأي     27.22 - 20.02 27

يتم من خالله رحديد درجة وجود مطلوب كل فقرة أو  كوتط فرضي 22.02ومنه مت رحديد ةيمة:         
 مكون من عدم وجوده.

 
 :املقياس. حساب صدق  ..2-1-1

 الصدق الظاهري: ..-أ

ر مكونلات النظلام كما تبق  اإلشارة إليه فلقد بىن الطالب الباحث إتتبانة أو مقياس رحديد أثل      
فقلرة أو عبلارة،  72التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ يف صورته األصلية متضمنا لل: 

( حماور أو مكونات أتاتية تشكل عوامل وجود النظام التربوي اجلزائري وهلي:   27موزعة على مخسة )
لتقومي، اريقة التدريس(، وأثر كل واحد منها )املعلم، املنهاج الدراتي، مضامني الكتاب املدرس، أتلوب ا

يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي عند التالميذ، وهبدف التحق  من صالحية هذه العبارات يف ةيلاس ملا 
املقياس على جمموعة من اخلراء  اأعدت لقياته كما تبدو ظاهريا، ومالءمة بدائل اإلجابة هلا، متَّ عرض هذ

أتاتذة، كما متَّ  02وم التربوية موزعني بني جامع  ةسنطينة وتطيف بلغ عددهم املتخصصني يف جمال العل
على جمموعة من املشرفني التربويني )املفتشني( للتعليم االبتدائي بواليلة ميللة،  هذا املقياستتبانة اعرض 

املكون وتقدير صالحيتها وارتبااها بل املقياس احيث الب منهم مجيعا فحص العبارات املدرجة ضمن هذ
الذي أعدت لقياته، وإجراء التعديل املناتب إن كان ضروريا على العبارات ال  يرون أهنا ال ترةى هللذه 

 الهلاية.
ويف ضوء آراء هؤالء احملكمني ومقترحاهتم ةام الطالب الباحث إما بتعديل صياغة بع  الفقرات، أو        

   حذف وإضافة فقرات جديدة من بناء واةتراح احملكمني.
وهذه بع  األمثلة عن العبارات ال  وردت يف اإلتتبانة األولية والتعديل الذي أدخل عليها بنلاء عللى 

 توجيهات احملكمني:
 .. أعتقد أن متكن التالميذ من اتتخدام وتوظيف كل ما يتعلمونه من معارف ومهارات تلوكية داخلل 0

 ياهتم اليومية أمر بالغ األمهية.القسم يف حل كل ما يقابلهم من مشكالت وأحداث يف ح      
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 .. أشجع تالميذي على توظيف كل ما يتعلمونه من مهارات تلوكية داخل القسم يف حل كل ما يقابلهم 0
 من مشكالت وأحداث يف حياهتم اليومية.     
 .. إن املناهج اجلديدة تشجع التالميذ على املناةشة والتعبري بكل أنواعه.0
 ة تشجع التالميذ على مناةشة كل شيء بكل حرية... إن املناهج اجلديد0
.. متنح حمتويات الكتاب املدرتي التالميذ خياال واتعا جيعلهم ُيظهرون ةدرة عالية على بنلاء األفكلار 2

 والصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللور 
 واألشياء بصورة مثرية     
بنلاء األفكلار  .. متنح حمتويات الكتاب املدرتي التالميذ خياال واتعا جيعلهم ُيظهرون ةدرة عالية على2

 بصلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللورة     
 مثرية.     
.. يعزز املعلم من خالل االمتحانات املفتوحة احتمال ظهور اإلجابة املتميزة و األصيلة الل  ميكلن أن 0

 يطرحهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 
 التالميذ كإجابات هلذه االمتحانات.     
 رحها أي تلميذ فيما .. رحفز االمتحانات املفتوحة احتمال ظهور إجابات أصيلة ) إجابات مل يسب  وأن ا0

 تب  ( ميكن أن يطرحها التالميذ كإجابات هلذه االمتحانات.        

 :INTERNAL CONSISTENCY VALIDITY  صدق االتساق الداخلي ..-ب

ويعرف هذا النوع من الصدق على أنه رحديد التجانس يف أداء الفرد من فقلرة ألخلر ، مبعلىن         
بعلد  للمقياسيف ةياس خاصية يف الفرد، حيث مت حساب معامالت الصدق  املقياساشتراك مجيع فقرات 

معلمًا ببع  مدارس مدينة شلهلوم العيد، وأثناء تنفيلذ الدراتلة  02جتريبه على عينة ةصديه مكونة من: 
االتتطالعية متَّ حساب معامالت االرتباط بني فقرات كل ُبْعٍد مع الدرجة الكليلة للبعلد أو مكونلات 

، للمقياسالتربوية هذا أواًل،   متَّ حساب معامالت االرتباط بني درجة كل بعد مع الدرجة الكلية املنظومة 
 واجلدول أدناه يوضح ذل .
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( حيدد معامالت االرتباط بني كل فقرة والدرجة الكلية لكل جمال ) مكونلات النظلام  02جدول رةم: ) 
 .للمقياسن والدرجة الكلية التربوي(، ومعامالت االرتباط بني كل مكو

 مكونات النظام الرتبوي
ةدرات التفكري اإلبداعي 
ال  تستهدفها مكونات 

 النظام الرتبوي
معامل ارتباط كل فقرة 
 بكل ةدرة إبداعية

معامل ارتباط كل جمال 
)مكون( بقدرات التفكري 

 اإلبداعي

املعلم كمكون للنظام 
 الرتبوي

 ةدرة الطالةة
 2.00 20:رقم فقرة

2.202 
 2.72 20:فقرة رقم
 2.20 22:فقرة رقم
 2.02 20:فقرة رقم

 ةدرة املرونة
 2.52 27:فقرة رقم

 2.57 22:فقرة رقم 2.250
 2.22 25:فقرة رقم

 ةدرة األصالة
 2.70 20:فقرة رقم

2.000 
 2.20 22:فقرة رقم
 2.22 02:فقرة رقم
 2.50 00:فقرة رقم

اج كمكون للنظام املنه
 الرتبوي

 ةدرة الطالةة
 2.20 00:فقرة رقم

2.752 

 2.00 02:فقرة رقم
 2.22 00:فقرة رقم
 2.00 07:فقرة رقم
 2.00 02:فقرة رقم

 ةدرة املرونة
 2.22 05:فقرة رقم

 2.50 00:فقرة رقم 2.220
 2.27 02:فقرة رقم

 ةدرة األصالة
 2.05 02:فقرة رقم

2.200 
 2.27 00:فقرة رقم
 2.20 00:فقرة رقم
 2.72 02:فقرة رقم

مضامني الكتاب املدرتي  
 كمكون للنظام الرتبوي

 ةدرة الطالةة
 2.70 00:فقرة رقم

2.722 
 2.02 07:فقرة رقم
 2.02 02:فقرة رقم
 2.20 05:فقرة رقم

 2.20 00:فقرة رقم ةدرة املرونة
 2.72 02:ة رقمفقر  2.252

 2.50 22:فقرة رقم ةدرة األصالة
 2.72 20:فقرة رقم 2.500

 2.220 2.27 20:فقرة رقم ةدرة الطالةةأتلوب التقومي كمكون 
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 2.20 22:فقرة رقم للنظام الرتبوي

 2.22 20:فقرة رقم ةدرة املرونة
 2.77 27:فقرة رقم 2.750

 2.70 22:فقرة رقم ةدرة األصالة
 2.50 25:فقرة رقم 2.050

اريقة التدريس  كمكون 
 للنظام الرتبوي

 ةدرة الطالةة
 2.20 20:فقرة رقم

2.002 
 2.20 22:فقرة رقم
 2.72 02:فقرة رقم
 2.72 00:فقرة رقم

 2.02 00:فقرة رقم ةدرة املرونة
 2.75 02:فقرة رقم 2.520

 ةدرة األصالة
 2.20 00:فقرة رقم

 2.77 07:فقرة رقم 2.020
 2.20 02:فقرة رقم

 

 
 
 

( حيدد معامالت االرتباط بني كل جمال ) مكون النظام التربوي ( والدرجة الكلية  02جدول رةم:) 
 .للمقياس

ةدرات التفكري اإلبداعي ال   مكونات النظام الرتبوي
 تستهدفها مكونات النظام الرتبوي

معامل ارتباط مكونات 
الت( النظام الرتبوي )جما

 بالدرجة الكلية لإلتتبانة
 املعلم كمكون للنظام الرتبوي

 ةدرات التفكري اإلبداعي 
 األصالة(  -املرونة   -) الطالةة 

2.22 

ملنهاج كمكون للنظام الرتبوي  2.20 ا

مضامني الكتاب املدرتي كمكون للنظام 
 2.20 الرتبوي

 2.20 يأتلوب التقومي كمكون للنظام الرتبو 

 2.00 اريقة التدريس  كمكون للنظام الرتبوي

 املقيلاسلقد رحق  الطالب الباحث من وجود العالةة االرتبااية بني درجة كل مكون من مكونات          
باتلتعمال معاملل ارتبلاط  للمقيلاس)الفقرات واملكونات الفرعية لالتلتبانة( واجململوع الكللي 

 .corrélation coefficient Personبريتون
( بالنسلبة لدرجلة 2.57 و 2.00حيث أظهرت النتائج أن ةيم معامالت االرتباط احملسوبة تنحصر بلني: )

مع ما أعد لقياته من أثر مكونات املنظومة التربوية يف تنمية كل ةدرة إبداعية على  املقياسجتانس فقرات 
النتائج أن ةيم معامالت االرتباط احملسوبة  حدا )ةدرة الطالةة، ةدرة املرونة، ةدرة األصالة(، كما أظهرت

( بالنسبة لدرجة جتانس مكونات النظام التربوي حبسب تأثريها يف كل ةلدرة 2.50 و  2.02تنحصر بني: )
 .للمقياسإبداعية على حدا مع الدرجة العامة 
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نسبة لدرجة تلأثري ( بال 2.27 و  2.00يف حني جاءت ةيم معامالت االرتباط احملسوبة حمصورة بني: )       
كل مكون من مكونات النظام التربوي عامة يف تنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي ملع الدرجلة الكليلة 

 .للمقياس
وعليه، ميكن القول اتتنادًا إ ى ما تضمنه اجلدول الساب  أن ةيم معامالت االرتباط دالة إحصلائيا         

بصفة عامة على درجة عالية من  املقياسهذا يدل على أن و ، 2.20أو عند مستو :  2.27إمَّا عند مستو : 
 االتساق الداخلي.

 
 

 

 

 :املقياسحساب ثبات  .2-1-2
 حساب معامل ألفاكرونباخ: -1

أو    ALPHA CRONBACHيشار إليها عادة مبعادللة ألفاكرونبلاخ  Cronbach إن معادلة كرونباخ 
 هذه املعادلة الصيهلة التالية: حيث تأخذ  Coefficient d’Alphaاختصارًا مبعامل ألفا 

 ف    0مج ع -0    ن               =
 س          0ع              0 -ن            

 =   معامل ألفا.           
 ن            =   عدد فقرات املقياس.

 املقياس. ف      =   تباين االتتجابات على كل فقرة يف 0ع
 س     =    تباين االتتجاباتن على املقياس ككل.0ع  

 ف =    جمموع البيانات لعدد من من الفقرات. 0مج ع
 2.50حيث ةدرت ةيمة معامل ألفا كرونباخ بل: 

 
 حساب معامالت الثبات بطريقة إعادة التطبي : -2



396 

 

املقياس موثوق به، كما يعين أيضا أنله  للتأكد من ثبات أداة الدراتة، وهو ما معناه أن االتتبانة أو      
مستقر فيما يصل إليه من بيانات، اتتخدم الطالب الباحث اريقة التطبي  وإعادة التطبي ، هذه الطريقلة 
ال  يتم ضمنها بإعادة تطبي  أداة الدراتة على نفس العينة مرتني، رح  ظروف مشاهبة ةدر اإلمكان بعلد 

يوما أو أكثر بقليل، حيث بعد أن ةام الطالب الباحث بالتطبي   07ة بل: فترة زمنية تكون يف الهلالب حمدد
معلما من معلمي التعليم اإلبتدائي اختريوا بطريقة ةصلدية  02األول ألداة الدراتة على عينة متكونة من: 

من عدة مدارس مبدينة شلهلوم العيد، كان الطالب ةد ةصد التعامل معها للتسهيالت ال  الةاها، خاصلة 
وأنه ةد أتف  مع مديريها ومعلميها على ضرورة اتتكمال تعاملهم معه يف كل مرة حيتاج إ ى ذل  )إعلادة 

 التطبي  مرة أخر (.
يومًا مع نفس أفراد العينة املختارة  05لقد مت اللجوء إ ى إعادة تطبي  أداة الدراتة مرة ثانية بعد مرور      

ارتباط بني نتائج التطبي  األول والتطبي  الثاين، حيث وجدنا أن  يف التطبي  األول،   ةامنا حبساب معامل
كما ةمنا حبساب الثبات أيضا جمللاالت أو مكونلات  ، 2.200معامل الثبات لألداة بشكل عام يقدر بل: 

النظام التربوي املشكلة جملاالت أداة الدراتة، حيث كان  ةيمها ةريبة من معامل الثبات العام، واجللدول 
 يوضح ذل . التايل

 ( يبني معامالت الثبات جملاالت الدراتة: 00جدول رةم: ) 
 معامل الثبات مكونات النظام الرتبوي و أثره يف ةيمة ةدرات اإلبداع ترتيب
 2.220 شخصية املعلم وتنمية قدرات اإلبداع 20

 2.275 املنهاج الدراسي وتنمية قدرات اإلبداع 20

 2.027 ية قدرات اإلبداعمضامني الكتاب املدرسي وتنم 22

 2.002 أساليب التقومي البيداغوجي وتنمية قدرات اإلبداع 20

 2.220 طريقة التدريس وتنمية قدرات اإلبداع 27

 2.200 للمقياسمعامل الثبات العام 

ام وبالنظر إ ى ةيمة معامل الثبات ألداة الدراتة بشكل عام، ومعامالت الثبات اخلاصة مبكونات النظ       
، فإنه ميكننا القول بأن هذه املقياسالتربوي وأثره يف تنمية ةدرات اإلبداع وال  كان  حماورًا رئيسية هلذا 

 تمتع بدرجة ثبات عالية ترر اللجوء إ ى اتتخدامه يف رحقي  أهداف هذه الدراتة.ي املقياس
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 الدراسة ائج عرض وحتليل ومناقشة بيانات ونت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متهيد:
يف ضبط ورحديد عينة املتمثلة أهداف خالل اخلطوات السابقة ضمن هذه الدراتة ومن رحقيقه  ما متَّ إنَّ    

ثلريات مبهلذه العينلة  ال  ةيس  من خالهلا درجات تأثر أفرادوهتيئة األدوات السيكومترية  ،الدراتة
رات  دظم جملموعة من البيانات وثيقة الصلة بتحديلد ةلنراكم موما أعقب ذل  من ت ومتهلريات الدراتة،

 واتتجابات املعلمني حول أثر مكونات النظام التربوي يف ذلل  ،التفكري اإلبداعي لتالميذ عينة الدراتة
دد متثلل يف حملأتللوب  إتباعال  مت  من خالل  ،مهد الطري  أمام عملية معاجلة ورحليل هذه البيانات

سلب حبتورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي  اختبارلعينة التالميذ يف  صفات اإلحصائيةاتتخراج املوا
 اجلنس والعمر. يمتهلري
ار تورانس ليس لديه حدود دنيا وعليا للدرجات ال  ميكلن أن بن ةياس التفكري اإلبداعي وف  اختولكو

(  االحنراف املعياريوتوتط احلسايب امل جلأ الطالب الباحث إ ى اتتعمال معيار )فقد  وص،فححيققها كل م
الدرجلة ، مع توظيف ةيملة واألصالة( ،املرونة، وار )الطالةةبللدرجات املرتبطة بالقدرات الفرعية لالخت

ار كمعيار ملقارنة ما حققه كل أفراد عينة الدراتة من التالميذ حبسب متهلريي اجلنس والعمر بالكلية لالخت
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ا فيما تعل  بتحليل البيانلات اجملمعلة أمَّ ،ياس ةدرات التفكري اإلبداعيمن نتائج ضمن اختيار تورانس لق
حول اتتبانه ةياس تأثري مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ فلقلد جللأ 
الطالب الباحث إ ى توظيف واتتعمال الوتط الفرضي واألوتاط املرجحة التتجابات املعلمني كمعيار يف 

 ديد ابيعة وةوة هذه االتتجابات.رح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رحليل بيانات إختبار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي لبول تورانس:أوال: عرض و
( حيدد الداللة اإلحصائية للفروق بني متوتطات درجات جمموع التالميلذ يف ةلدرات 00جدول رةم: )

 التفكري اإلبداعي تبعا ملتهلري اجلنس.

املتوتط  العينة اجلنس القدرة
 احلسايب

االحنراف 
ملعياري درجة  tةيمة ت  ا

 احلرية
مستوى 
 الداللة

 ةدرة الطالةة
 16.56 45.70 002 إناث

20.22 

022 

 دال
 16.18 44.17 000 ذكور

 ةدرة املرونة
 07.53 24.39 002 إناث

 غري دال 20.02
 07.25 24.09 000 ذكور

 ةدرة األصالة
 17.21 34.98 002 إناث

 دال 22.25
 17.57 33.45 000 ذكور

ةدرات التفكري 
 اإلبداعي الكلية

 39.25 105.05 002 إناث
 دال 27.02

 38.89 101.70 000 ذكور
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لقد أظهرت النتائج املدونة باجلدول أعاله أن املتوتط احلسايب لدرجة ةدرات التفكلري اإلبلداعي        
باحنراف معيلاري  ،027.27 :ققة على اختيار تورانس للتفكري اإلبداعي تساويالكلية للتالميذ اإلناث احمل

ولو كان ذلل   ،، وهي أكر من تل  ال  حققها التالميذ من الذكور على ذات املقياس22.07 :لةدر ب
وبلاحنراف   020.52 :لب ًاحيث جاء متوتط التالميذ الذكور ضمن الدرجة الكلية مقدار بشكل ضئيل،

 ملتوتطني غري ملرتبطني، tحساب ةيمة ت  متَّد من حقيقة هذه الفروق للتأكو،  20.02 :ساويمعياري ي
، وذل  لتحديد ابيعة هذه الفروق بني درجات اإلناث واللذكور عللى هلذا  0تساوي نال  0حيث ن

اجلدوليلة بدالللة  t وعند مقارنتها بقيملة ت ،  27.02 :لمساوية ل t حيث جاءت ةيمة ت  ختيار،الا
تواء  ،اجلدولية t احملسوبة أكر من ةيمة ت  t لوحظ أن ةيمة ت  022 :لطرفني عند درجة حرية تساويا

 (.20.25) 2.27( أو عند مستو  داللة 20.72) 2.20عند مستو  داللة 
و بذل  ميكن التأكيد على أن الفرق بني متوتط درجات اإلناث والذكور احملققة عللى اختيلار         

 % 22 :ذات داللة إحصائية لصاحل اإلناث مبستو  ثقة يفلوق س ةدرات التفكري اإلبداعي،تورانس لقيا
(22.20). 

األمر الذي مت مالحظته بشكل واضح عند دراتة نتائج هؤالء التالميذ ضمن القدرات الفرعية الختيلار 
 تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي.

ضمن درجة الطالةة على اختيار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي  لقد جاء املتوتط احلسايب لإلناث          
وهو أكر من املتوتط احلسايب ضمن نفس  02.72وباحنراف معياري كقدره:  07.52 :للتورانس مساويا ل

 . 02.00 :و باحنراف معياري ةدره 00.05 ل:الدرجة الذي حققه الذكور، حيث ةدر ب
وداللتها  ،توتطني غري مرتبطني من أجل رحديد ابيعة هذه الفروقبداللة الطرفني ومل t و حبساب ةيمة ت 

 t ومبقارنتها وبقيمة ت  20.22:لاحملسوبة بالنسبة لقدرة الطالةة مساوية ل t جاءت ةيمة ت  ،اإلحصائية
 ) اجلدوليلة t جلاءت ت  2.20وعند مستو  دالللة  ،بداللة الطرفني  022 :اجلدولية عند درجة حرية

 .( 20.22) احملسوبة  t ةيمة ت  من أصهلر(  20.72
حيث  ةلدرت عللى  ،احملسوبة t اجلدولية أصهلر من ت  t فلقد جاءت ت  2.27ا عند مستو  داللة أمَّ

 .20.25ل :اجلدول ب
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وعليه ميكن التأكيد على األمهية اإلحصائية هلذه الداللة لصاحل التالميذ اإلناث يف مقابل الذكور ةيما يتعل  
 .بقدرة الطالةة

 ،ضمن ةدرة املرونة فلقد جاءت متقاربة بشكل كبلري ميذ احملققة على اختيار تورانسا نتائج التالأمَّ       
لقد ظهرت  إلناث من درجات ضمن ةدرة املرونة.مل نكد نلحظ فرةا بني ما حقه الذكور وما حققه اث حي

التطلاب   نسبةل عليه ليفسره ويد األمر الذي ،نتائج اإلناث أضعف بفارق ضئيل مقارنة مبا حققه الذكور
 املسجل بني املتوتط احلسايب واالحنراف املعياري لكليهما.

وباحنراف معيلاري  ، 00.22 :لحيث ةدر متوتط درجات ةدرة املرونة بالنسبة للتالميذ اإلناث ب       
رة اإلبداعيلة فيما له عالةة بنفس القلد يف مقابل متوتط حسايب أةل بفارق ضئيل جدًا ،25.72 :يساوي

احنلراف  لقيملةوكذل  كان احللال بالنسلبة  ،00.22 الل: حيث مل يتجاوز بالنسبة للتالميذ الذكور،
 .25.07 ل:حيث ةدر احنرافها املعياري ب الدرجات ال  شكل  هذا املتوتط عن املركز،

اجلنسني فيملا وكما يتضح للعيان، فهي درجات ةريبة من بعضها البع  مبا يوحي بعدم وجود فروق بني 
 يتعل  بدرجة امتالك وممارتة ةدرة املرونة.

بالرجوع إ ى القيم و ، 20.02 :ليث جاءت مساوية لحt األمر الذي مت تأكيده من خالل حساب ةيمة ت 
احملسوبة  t ةيم ت  أنَّ َدِج، ُو022 :لداللة الطرفني وعند مستو  درجة حرية t املقابلة هلا على جدول ت 

اجلدولية عللى  t حيث ةدرت ةيم ت  22.27و  22.20اجلدولية عند مستو  داللة: t  أصهلر من ةيم ت
 .20.25و  20.72 :لالتوايل ب

من أن تقارب ةيمة املتوتط احلسايب احملق  من ةبل اإلناث من ةيملة  ،وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه فيما تب 
ياري ضئيل يؤشر لوجود متاثل كبري بلني املتوتط احلسايب احملق  من ةبل الذكور يف ظل وجود احنراف مع

 وعدم وجود اختالف بينهم  يف درجة امتالك وممارتة هذه القدرة أو املهارة. ،الطرفني
حني جاءت نتائج التالميذ احملققة على اختيار تورانس ضمن ةدرة األصالة لصلاحل اإلنلاث يف  يف        

ني متوتطي الدرجات ال  رحصل عليهلا هلؤالء مقابل الذكور، فعلى الرغم من عدم وجود فرق كبري ب
تشت  الدرجات ال  حسلب  ملن  أنَّ إالَّ( 22.07: والذكور 20.20 :التالميذ من كال اجلنسني )اإلناث

 ئلةاملتالك وممارتلة ف وشدةعلى وجود اختالف يف درجة  ل لِّدلفئتني ُيلاملتوتطني احلسابني  مخالهلا ةي
حيث ةدرت ةيمة االحنراف املعيلاري  الذكور (، )  خراأل الفئةيف مقابل  صالة)اإلناث( ملهارة وةدرة األ
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تأكد لدينا وجود فلروق ذات دالللة  ،22.25 :لوةيمته بالنسبة للذكور ب ،25.00ل:للتالميذ اإلناث ب
ةيمة  حددتحيث  ،إحصائية بني متوتط درجات اإلناث والذكور يف مد  امتالك وممارتة ةدرة األصالة

ةيم أصلهلر  يوه ،20.25 ل:ب 22.27ةدرت عند مستو  و 20.72 :لب 22.20ية عند مستو  اجلدول tت 
وجود فرق ذو داللة إحصائية بني التالميذ الذكور واإلناث لصاحل على مما يؤكد  ،احملسوبة t من ةيمة ت 

 اإلناث فيما يتعل  بامتالك وممارتة ةدرة األصالة.
 
 

اإلحصائية للفروق بني متوتطات درجات التالميذ يف ةلدرات التفكلري  ( حيدد الداللة02جدول رةم: )
 تنوات ( 00تنوات و  22اإلبداعي تبعا ملتهلري العمر )التالميذ البالهلني من العمر 

املتوتط  العينة العمر القدرة
 احلسايب

االحنراف 
ملعياري  ا

درجة  tةيمة ت 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

 ةدرة الطالةة
 13.47 41.62 022 تنوات 22

00.20 

022 

 دال
 15.89 48.49 72 ةتن 00

 ةدرة املرونة
 06.44 23.00 022 تنوات 22

 دال 25.02
 07.18 26.08 72 ةتن 00

 ةدرة األصالة
 15.09 31.78 022 تنوات 22

 دال 25.50
 16.69 36.64 72 ةتن 00

ةدرات التفكري 
 اإلبداعي الكلية

 33.10 96.40 022 تنوات 22
 دال 07.00

 37.27 111.20 72 ةتن 00

وبة باجلدول أعاله واملتعلقة بتحديد الفروق بني التالميذ األكر تلننا من خالل تصفح البيانات املب        
تجلنا فيما تعلل   ،صهلر تننايف مد  امتالكهم وممارتتهم لقدرات التفكري اإلبداعي يف مقابل التالميذ األ

 رتة ةدرة الطالةة من ةبل هؤالء التالميذ ما يلي:بامتالك ومما
ا بداللة درجة املتوتط احلسلايب صهلر تًنا يف مقابل األظهور تفوق واضح لصاحل التالميذ األكر تًن      

ا يف مقابل املتوتط احلسايب للتالميذ األصهلر، حيث ةدرت درجة املتوتلط احلسلايب للتالميذ األكر تًن
كدرجة للمتوتط احلسايب بالنسبة للتالميذ  00.20 :يف مقابل 00.02 ل:تنة ب 00 الل:للتالميذ أصحاب 
 تنة، 00 :االحنراف املعياري لدرجات التالميذ البالهلني من العمر َددِّكما ُح تنوات، 22البالهلني من العمر: 
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كقيملة  02.05 :يف مقابلل 07.02: لضمن ةياس نفس القدرة على اختيار تورانس للتفكري اإلبداعي ب
 تنوات. 22 :لالحنراف املعياري اخلاص بعينة التالميذ البالهلني من العمر

اجلدوليلة  tوهي أكر من ت  ،00.20 :ملتوتطني غري مرتبطني تبني أهنا تساوي  tو حبساب ةيمة ت       
،  20.72 :لبل 22.20ومستو  دالللة  022 :حيث ةدرت هذه األخرية عند درجة حرية بداللة الطرفني،

 .20.25 ل:ب 22.27عند مستو  داللة و

 صهلر تننااأل تنة ( وبني التالميذ 00األمر الذي يؤكد على وجود فرق جوهري بني التالميذ األكر تنًّا ) 
 ا.ًنالطالةة لصاحل التالميذ األكر تفيما تعل  بدرجة امتالك وممارتة ةدرة ( تنوات  22)

رونة من ةبل التالميذ األكر تلنا، امتالك وممارتة مهارة امل األمر الذي ميكن إثباته كذل  بالنسبة لدرجة
 حيث 

ةدر املتوتط احلسايب لدرجات التالميذ على اختيار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي ضمن مهلارة املرونلة 
يف ،  25.00 :اللواحنراف معياري يساوي ،  02.20 :تنة مبا ةيمته 00 :بالنسبة للتالميذ البالهلني من العمر

،  02.22 :لضمن نفس املهارة ةدر ب( تنوات  22) ا صهلر تًنقابل متوتط حسايب لدرجات التالميذ األم
لتحديد الفرق بني متوتطي درجات الرفني   tوحبساب ةيمة ت .  22.00 :اللواحنراف معياري يساوي 
ب 25.02 :مستقلني اتضح أهنا تساوي  22.20داللة اجلدولية عند مستو    t: ت ل، ومن خالل مقارنتها 

مة ت  22.27و  فوق ةي هنا ت بني أ ية اا tت حددت  ة،حملددجلدول يةهذه األخرية حيث  ند درجة حر  022 :ع
يني لكال الطرفني هو فلرق باسعلى التوايل، مما يعين أن الفرق بني ةيم املتوتطني احل 20.25و  20.72 :لب

ا وممارتة لقدرة املرونة على اعتبارها مهارة من أكثر امتالًك ( تنة 00) ا حقيقي، أي أن التالميذ األكر تًن
 (. تنوات 2 ) األصهلر تًنايف مقابل التالميذ  ،مهارات التفكري اإلبداعي

حيلث  كما ميكن تأكيد نفس النتيجة بالنسبة المتالك وممارتة ةدرة األصالة بالنسبة لكال الطرفني،       
يف مقابلل ،  02.22 :واحنراف معيلاري يسلاوي 22.20 :لا بةدر املتوتط احلسايب للتالميذ األكر تًن

 .07.22 :احنراف معياري يساويو 20.50 ل:ا ةدر بمتوتط حسايب للتالميذ األصهلر تًن
جد أهنلا تسلاوي لتحديد ابيعة الفرق بني متوتطي درجات هذين الطرفني ُو tساب ةيمة ت حبو        
حيلث ،  22.27 :و 22.20 :ومبستو  داللة 022 :اجلدولية عند درجة حرية t، وهي أكر من ت  25.50
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األمر الذي يؤكلد عللى أن ،  20.25و  20.72 :تقابلها القيم التالية على الترتيب ضمن جدول ةيم ت
 .الفرق بني متوتطي الفئتني هو فرق حقيقي

ارتلة لقلدرة ا وممأكثر امتالًك( تنة  00) ا وعليه  ميكن التأكيد على أن األافال أو التالميذ األكر تًن
 .( تنوات 22) ا صهلر تًناألصالة من األافال األ

درجات التالميذ احملققة يف اختيار تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبلداعي ضلمن  وغري بعيد عن       
ةياس القدرات الفرعية جاءت نتائجهم مماثلة على صعيد النتيجة العامة لالختيار، وهذا كتحصيل حاصلل 

تلنة  00ا والبالهلني من العملر ، حيث حق  التالميذ األكر تًنه ضمن نتائج املهارات الفرعيةرحقيق ملا متَّ
ساوي حسابيًا متوتطًا ية ت قدرات اإلبداع ياس ال تورانس لق يار  ية على اخت لل: لدرجاهتم الكل  000.02 ا

 من العمر لبالهلنيا وهم اصهلر تًنيف مقابل متوتط حسايب للتالميذ األ ، 25.05 :لوباحنراف معياري ةدر ب
مملا يعلين أن ،  22.02 الل: واحنراف معياري يساوي 22.02تنوات وة  إجراء االختيار يساوي:  22

ألن يكونوا مبدعني يف حياهتم اليومية مقارنة بهلريهم من التالميلذ  ا أكثر إبداعا أو مياًلالتالميذ األكر تًن
لكن بدرجة وا ليسوا مبدعني، بل هم كذل  صهلر تًناأل ا، األمر الذي ال يعين أن هؤالء التالميذةل تًناأل
 .من تل  ال  حققها األكر تًنا أةل

ومن أجل التحق  من حقيقة الفرق بني متوتطي الدرجات الكلية هلؤالء التالميلذ عللى اختيلار         
األافال األكر  )بداللة الطرفني املستقلني   tت ةيمة حساب  تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي متَّ

اجلدوليلة عنلد   tت  قيمةومبقارنتها ب،  07.00 :حيث جاءت مساوية لقيمة ،ا(ا واألافال الصهلر تًنتًن
احملسوبة أكر بكثري من ت اجلدولية الل   tاتضح أن  ت  22.20، وعند مستو  ثقة  022 :درجة حرية

حيلث ةلدرت ةيملة  ت  22.27لة ملستو  دالاألمر كذل  بالنسبة ، و 20.72 :جاءت مساوية لقيمة
 .20.25:لاجلدولية ب

 22 ) والتالميذ األصهلر تنا( تنة  00) ا وجود فروق حقيقة بني التالميذ األكر تًنعلى األمر الذي يؤكد 

 هذه النتائج ليس مردها للصدفة. ةقيوأن حق ( تنوات
لنظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي ثر مكونات اأرحديد  مقياسرحليل بيانات ثانيا: عرض و

 لتالميذ التعليم اإلبتدائي:



415 

 

املوجه ملعلمي التعليم االبتدائي، وةصد رحديد اتلتجاباهتم  املقياسلتحليل اجلداول املستخلصة من        
بة د الطالب الباحث إ ى حماولة معرفلة اتلتجامضمن كل جمال أو مكون من مكونات النظام التربوي ع

، على حلدا اًلعالةة بتنمية  ةدرات التفكري اإلبداعي ك  هفيما ل املقياساملعلمني على كل فقرة من فقرات 
ثر كل مكون من مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات أصور شامل حول دور ووبناء تومن مثة تكوين 

 .التفكري اإلبداعي عامة عند تالميذ مرحلة التعليم االبتدائي
وهبدف رحقي  ذل  إجرائيا ةام الطالب الباحث مبقارنة متوتطات اتتجابات أفراد عينلة الدراتلة        

حيث  قيم الوتط املرجح(احملدد ل(   00) أنظر اجلدول رةم: ) بقيم التقديرات اللفظية ال  كان ةد بناها 
 اعتمد يف ذل  على الدرجات التالية:

  يدل على درجة كبرية جدا(  27.22      إ ى       20.02) متوتط حسايب من. 

 يدل على درجة كبرية ( 20.02إ ى أةل من   22.02 ) متوتط حسايب من. 

 يدل على درجة متوتطة ( 22.02إ ى أةل من   20.22 ) متوتط حسايب من. 

 يدل على درجة منخفضة(  20.22إ ى أةل من   20.02 ) متوتط حسايب من. 

 يدل على درجة منخفضة جدا(   20.02ن إ ى أةل م 20.22 ) متوتط حسايب من. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال شخصية 00جدول رةم: )
 املعلم وأثرها يف تنمية ةدرة الطالةة للتالميذ.
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 يف تنمية ةدرة الطالةة ها أثرواملعلم  شخصية فقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

20 
أعترب كل األفكار اليت تصدر عن تالميذي ذات أمهية على األقل   
 بالنسبة يل حىت وإن كانت غري جمدية وليست ذات قيمة يف حينها.

 
22.20 50.02 22.20 

22.02 

20 
يدور أفتح اجملال أمام تالميذي للتعبري التلقائي والعفوي عن كل ما 

 يف القسم دون قيد أو شرط.
22.22 52.02 20.27 

22 

توظيف كل ما يتعلمونه من مهارات سلوكية  على أساعد تالميذي
داخل القسم يف حل كل ما يقابلهم من مشكالت وأحداث يف 

 .حياهتم اليومية 

20.00 00.02 20.22 

20 

تالميذ قسمي من استخدام كل ما تعلموه من معارف داخل  اشجع
لقسم يف حل كل ما يقابلهم من مشكالت وأحداث يف حياهتم ا

 اليومية.

20.02 00.22 20.20 

 22.25 02.22 20.22 الدرجة الكلية

املعللم  ( أن متوتط درجة اتتجابة عينة الدراتة ضمن هذا اجملال ) 00 ) :يتضح من اجلدول رةم
بذل  تكون أكلر وهي  % 02.22 :لغب وبوزن نسيب 20.22 :تنمية ةدرة الطالةة( ةد بلهل وإتهامه يف 
 ،، كما أهنا ةد جاءت حمصورة ضمن جمال التقديرات اللفظية الرابع22.02 :لاحملدد ب يرضفمن الوتط ال

يف  ، أي أن املعلم يسهم من وجهة نظر املعلمني بقدر علاٍل ى توفر هذا املطلوب بشكٍل عاٍلالذي يشري إو
األثر الذي يتركه يف نفوتهم من خالل  ةوة شخصيته ميذه من خالل مهارة الطالةة لد  تالتنمية ةدرة و

 ات.يما يقوم به من تلوكوحسن تدبريه لفصله وغزارة معارفه، إضافة إ ى كل 
، 20و  22 :ضمن الفقلرتني رةلم  الوزن النسيب احملقور هو املتوتط احلسايب ثوما يؤكد ذل  أك

ني عليهما، حيث أكد املعلملون يف املقلام األول عللى أهنلم ا املرتبة األو ى يف موافقة املعلمتتلحيث اح
يساعدون تالميذهم على توظيف كل ما يتعلمونه من مهارات تلوكية حياتية داخل الصفوف الدراتية يف 

تلواء داخلل املدرتلة أو خارجهلا،    ،مشكالت وأحداث يف حياهتم اليومية نحل كل ما يقابلهم م
العبارة املوالية ال  تؤكد على تشجيع املعلملني لتالميلذهم عللى  موافقتهم بشكل كبري على منصوص

 توظيف 
 معارف يف حل كل مشاكلهم اليومية. نكل ما يتعلمونه م
( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال شخصلية 07جدول رةم: )

 املعلم وأثرها يف تنمية ةدرة املرونة للتالميذ.
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  املرونةيف تنمية ةدرة  هاأثرواملعلم شخصية فقرات جمال  قمالر 
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

27 
أنا من أولئك الذين يشجعون تالميذهم على طرح كل األسئلة املثرية 

مل أكن أملك عنها أجوبة.  والغريبة داخل القسم حىت ولو 
03.90 50.22 20.00 

03.40 
22 

الحظت ميل تالميذي إىل تعديل أفكارهم يف العديد من املرات 
 لتنسجم مع أفكار وحجج زمالئهم اليت يعتقدون فيها الصحة.

03.81 52.02 22.20 

25 
أشجع تالميذي على تفحص األفكار اجلديدة هبدف فهم ما حتتويه 

 من حقائق ومعارف بدل االكتفاء حبفظها.
04.39 05.02 22.50 

 22.07 02.22 20.22 رجة الكليةالد

( يتضح أن متوتط درجة اتتجابة أفراد عينة الدراتة على  07 ) :من خالل ما ورد يف اجلدول رةم
بلغ الوزن النسليب هللذا ، و20.22أثره يف تنمية ةدرة املرونة لد  التالميذ( ةد بلهل  املعلم و هذا اجملال )
ن ةيم التقديرات اللفظية التتجابات املعلملني يف اجمللال وهو بذل  يقع ضم ،% 52.05 :املتوتط ةيمة

الذي يشري إ ى توفر هذا املطلوب بدرجة عالية، وهو بذل  يعر عن أثر كبري ومسامهة واضحة من  ،الرابع
ةبل املعلمني يف تنمية مهارة املرونة لد  التالميذ الذين يشرفون على تدريسهم من وجهة نظلر املعلملني 

حيث بلهل  هلذه القليم عللى  ،على أعلى متوتط و وزن نسيب 25 :صل  الفقرة رةمحلقد  أنفسهم،
عنلد   يساعدون يف  تنمية مهارة املرونلة علمنيتشري إ ى أن املبذل  وهي  % 05.02و  ،20.22 :التوايل

هبدف فهمها جيدا، وفهم كل احلقائ  ال   ةدالتالميذ من خالل تشجيعهم على تفحص كل األفكار اجلدي
 االتتظهار.عدم التوةف عند جمرد احلفظ ووعلى   عنها وانتقادها،تعر
 
 
 
 
 
 

( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال شخصلية 02جدول رةم: )
 املعلم وأثرها يف تنمية ةدرة األصالة للتالميذ.



418 

 

  صالةاأليف تنمية ةدرة  هاأثرواملعلم شخصية فقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

20 
أحاول باستمرار أن أجعل تالميذي يشعرون بفرديتهم ومدى 

 اختالفهم من حيث ميوهلم عن باقي التالميذ.
03.88 55.22 20.22 

03.40 

22 
أعمل على تنمية كفاءات تالميذي من خالل تشجيعهم على إجناز 

 ات الطابع النظري وثيق الصلة باهتماماهتم اليومية.املشاريع ذ
04.15 02.22 22.07 

02 
أعمل على تنمية كفاءات تالميذي من خالل تشجيعهم على إجناز 

 املشاريع ذات الطابع التطبيقي وثيق الصلة حبياهتم اليومية.
04.24 00.02 22.50 

00 
كار اليت أمسح لتالميذي من حني آلخر بأن يتجاوزوا حدود األف

 يطرحها املنهاج الدراسي إىل حدود أوسع.
04.01 02.20 22.00 

 22.00 00.02 20.25 الدرجة الكلية

( أن متوتط درجة االتتجابة لد  عينة الدراتة على جمال )املعللم  02 ) :يتضح من اجلدول رةم
 وهو يعر عن توفر عاٍل % 00.02 :كما بلغ وزهنا النسيب 20.25 :تنمية ةدرة األصالة( ةد بلهل وأثره يف 

واملتمثل يف إتهام املعملني بقدر كبري يف تنمية مهارة األصالة عند التالميذ من وجهلة  ،ملطلوب هذا اجملال
رجة اتتجابة بلغ متوتط د ثعلى أعلى درجات املوافقة حي 02 :حصل   العبارة رةم ، حيثنظر املعلمني

دخل  جملال ذل   ةد بوهي  ،% 00.02 :لنسيب جاء مساويا لو وزهنا ال 20.00:أفراد العينة عليها الل
مما يؤكد على (  27.22 – 20.02)  :حددناه باجملال احملصور بنيالتقديرات اللفظية العال جدًا، والذي ةد 

هؤالء تالميذ وحيلاهتم  مبعاشأن املعلمني الذين يشجعون تالميذهم على إجناز املشاريع التطبيقية املرتبطة 
ياهتم اليوميلة، كسبون هؤالء التالميذ من الكفاءات ما يسمح هلم باختيار املشاريع وثيقة الصلة حبُي اليومية

، األمر الذي يدعم ما أشارت إليه ةيمة متوتط الدرجة الكلية هللذا رحقي  أهدافهموينجحون يف جتسيد و
لعديد من املتهلريات واملؤشلرات إ ى جانب ا هم بقدر عاٍلعلى أن املعلم يساجملال وال  تذهب إ ى التأكيد 
من خالل ما حيدثه ويتركه يف  ،التالميذ الذين يشرف على تدريسهم  دلاألخر  يف تنمية مهارة األصالة 

 .خاصة ما ارتبط بهلزارة علمه ومعارفه وكفاءته يف إدارة ةسمه، واتتقامة شخصيتهونفوتهم من أثر 
 

ة بالوتط الفرضي ألثر شخصلية املعللم يف تنميلة ( يوضح ةيمة الوتط املرجح مقارن05جدول رةم: )
 ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ.
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 ةدرات التفكري اإلبداعي املتهلري
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

املعلم كمجال أو 
مكون للنظام 
 التربوي

 11.51 81.61 04.03 ةدرة الطالةة

03.40 
 11.57 81.61 04.03 ةدرة املرونة

 11.45 81.41 04.07 ةدرة األصالة

للتفكري الدرجة الكلية 
 اإلبداعي

04.04 81.81 11.31 

تبني أن ةيمة متوتلط أعاله،  ( 05 ) :من خالل االاالع على البيانات اجملمعة ضمن اجلدول رةم
مع  ،20.20 :معلمة ةد بلهل علما وم 000 ها الل:الدرجة الكلية التتجابة أفراد عينة الدراتة البالغ عدد

املتوتط احلسلايب وبذل  يكون  ،22.22ل:  عليه ةيمة االحنراف املعياري املقدرة بلَّدتشت  ضئيل جدا 
م املعلم يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  التالميذ ةد جتلاوز عتبلة الوتلط اتهللدرجة الكلية إل

 :بلغ الوزن النسيب هلذا املتوتط احلسلايب نسلبةةد كما ، 22.02 الفرضي، والذي مت رحديده عند ةيمة:
 ةوهي نسبة عالية تضاهي ما مت رحقيقه على مستو  الفقرات املشكلة هلذا اجملال ضمن االتتبان،  % 02.02

وبالرجوع إ ى ةيم الوتط املرجح وتقديراته اللفظية احملددة ضمن اجللدول  ،ملوجهة ألفراد عينة الدراتة
حملق  ضمن هذا اجملال ينحصر يف الفئة الرابعلة احمللددة بلني اتبني أن ةيمة الوتط احلسايب (  00)  :رةم
، األمر الذي يعىن أن املعلم يسلهم مما يؤكد على توفر مطلوب هذا اجملال بشكل عاٍل ،(20.02و  22.02)

 التفكري اإلبداعي لتالميذه من وجهة نظر املعلمني. بشكل كبري يف تنمية ةدرات
لقدرة ومهارة األصالة عند التالميذ  تهر الذي يظهر يف تدعيمه وتنميثأو هذا األ ،ملسامهة العاليةهذه ا
حيث جاءت ةيملة درجلة  ،قدريت الطالةة واملرونةل تهأكثر مما هو عليه احلال بالنسبة لتنمي بشكل الفٍ 

من متوتط درجة مسامهته يف  يسرياملتوتط احلسايب ملسامهة املعلم يف تنمية ةدرة األصالة أكر ولو بشكل 
و  20.22 :هما احلسابني متطابقة ومساوية لدرجلةيحيث جاءت ةيم متوتط ،تنمية ةدريت الطالةة واملرونة

مما  ،22.75:لولقدرة املرونة ب،  22.72:لباحنراف معياري ةدر بالنسبة ألثر املعلم يف تنمية ةدرة الطالةة ب
 ات داخل يويوها مبا يقوم به املعلم من تلوك هابة الثالثة من حيث تأثرجيعل ةدرة أو مهارة املرونة يف املرت

 املدرتة مع تالميذه بعد ةدريت األصالة والطالةة.
( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال املنهلاج 00جدول رةم: )

 وأثره يف تنمية ةدرة الطالةة للتالميذ.
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  الطالةةيف تنمية ةدرة  املنهاج وأثرهجمال فقرات  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

00 
إن املناهج املبنية على توجيهات مقاربة الكفاءات تشجع التالميذ 

 على توليد الكثري من األفكار داخل القسم وخارجه. 
03.71 50.02 20.20 

03.40 

 20.00 20.02 03.44 ديدة تنمي يف التالميذ حب االستطالع أكثر فأكثر.إن املناهج اجل 02

00 
تعرض املناهج اجلديدة املبنية على توجيهات املقاربة بالكفاءات أمام 

 التالميذ الكثري من األنشطة اليت حتفز فيهم ملكة التأمل والتفكري.
03.61 50.02 20.22 

07 
لى مناقشة كل شيء بكل إن املناهج اجلديدة تشجع التالميذ ع

 حرية.
03.68 52.22 20.20 

02 

يشجع املنهاج اجلديد التالميذ على استعمال مهارات البحث 
العلمي مثل: املالحظة واالستنتاج والتصنيف والرتكيب باستمرار يف 

 أثناء تعلمهم.

03.71 50.02 20.22 

 22.02 50.22 22.22 الدرجة الكلية

واملتعلقة بالفقرات احملددة جملال أو مكون املنهلاج  ( 00: ) أعاله رةم جلدولإن البيانات الواردة با
، تؤكد من خالل ةيملة ةة لد  تالميذ التعليم االبتدائي من وجهة نظر املعلمنيوأثره يف تنمية ةدرة الطال

ال  ةلدرت تنمية ةدرة الطالةة( و الدراتة ضمن هذا اجملال )املنهاج وأثره يفمتوتط درجة اتتجابة عينة 
على توفر مطلوب   22.02 :لواحنراف معياري مل يتجاوز ال، % 50.22 :نسيب يساويوزن  و 22.22:لب

هذا اجملال واملتمثل يف مسامهة املنهاج بتوجيهاته وتعليماته يف تنمية ةدرة الطالةة لتالميذ التعليم االبتلدائي 
 ل:ب ةمل تتجاوز ةيمة الوتط الفرضي احملدداجملال  يمة املتوتط احلسايب هلذاحيث الحظنا أن ة ،بتقدير عاٍل

إال بنسبة ضئيلة جدا، األمر الذي يدفعنا إ ى اإلةرار بأن املنهاج على األمهية ال  حيتلها كمكلون  22.02
تركه يف املتعلمني وما حيدثه من تعديل يف يالنظام التربوي، إال أن األثر الذي جال رئيسي من جماالت وكم

 ما ارتبط بتنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لديهم خاصة،مل يظهر أو يتحق  بالشكل العايل، وعامة تلوكهم
ضمن هذا اجملال مل تتجاوز الوتط الفرضلي إال  اتتجابة عينة الدراتةمتوتط املتوةع منه، ما دام  ةيمة 

لهلالب األعلم بشلكل وهي ةيمة ضئيلة جدا جتعلنا ييل إ ى االعتقاد بأن املنهاج يساهم يف ا ،22.02 :لب
متوتط يف تنمية ةدرة الطالةة على اعتبارها من مكونات ةدرات التفكري اإلبداعي األتاتية، وما يؤكلد 
هذا الطرح هو ةيم املتوتطات احلسابية التتجابات أفراد العينة على فقرات هذا اجملال، وال  جلاءت يف 
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م توفر مطلوهبا حبسب أراء واتتجابات املعلمني معظمها فوق املتوتط الفرضي بقليل، لكن هذا ال يعين عد
يكلون  اللذيحيث تدخل كلها ضمن اجملال الرابع لقيم التقديرات اللفظية  ،ٍلاعليها بشكل كبري أو ع

 ( . 20.02و  22.02بني: )ا دائًم ًاروصحم
أن هلذه  يف إشارة هامة إ ى ،02و  00  :فلقد واف  معظم املعلمني على ما أشارت إليه الفقرتني رةم

( ال ميكن تدعيمها إال من خالل منهج يساعد بتوجيهاته التالميذ على توليد الكثري ملن  الطالةة القدرة )
العلمية املنظمة لكيفية الضوابط  باتتثناء التقيد جبملة ،األفكار داخل حجرة الصف وخارجه دون آية ةيود

حيث احتل   االتتنتاج والتركيب وغريها،من ذل  اتتعمال مهارة املالحظة و ،توظيف املعرفةاكتساب و
مبتوتلط  ،تني هلاته األفكار ال  كنا ةد أشرنا إليها املرتبة األو ى بني باةي الفقلراتنمتضهاتني الفقرتني امل
، األملر اللذي 20.22 :لاحنراف معياري ةدر بو % 50.02 ،و وزن نسيب يساوي 22.50 حسايب ةدره:

 ،حوا عنه من اتتجابات حيال هاتني الفقرتنيصالدراتة من خالل ما أف يدل على اةتناع معظم أفراد عينة
 يف تنمية ةدرة الطالةة عند تالميذ االبتدائي. أو كبرٍي عاٍلبشكل أن املنهاج يساهم نوعا ما من 
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نهاج ( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال امل02جدول رةم: )
 وأثره يف تنمية ةدرة املرونة للتالميذ.

  املرونةيف تنمية ةدرة  املنهاج وأثرهفقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

05 
إن املناهج الدراسية حتث وحتفز التالميذ على تقدمي الكثري من 

 اإلجابات متنوعة حول الفكرة الواحدة.
03.66 52.02 22.20 

03.40 

00 

إنَّ تفاعل التالميذ مع املناهج اجلديدة يدفعهم إىل توظيف ما 
يتعلمونه داخل القسم على موضوعات تعرض هلم يف حياهتم 

 اليومية.

03.53 52.22 20.25 

02 

تشجع املناهج الدراسية اجلديدة املبنية على توجيهات املقاربة 
ماج ضمن فرق عمل عند إجنازهم بالكفاءات التالميذ على االند

 ملشاريعهم املدرسية.

03.75 57.22 20.20 

 22.22 52.22 03.65 الدرجة الكلية

 تحديد أثر مكلون أو جملالب(  من بيانات ذات صلة  02من خالل مالحظة ما ورد يف اجلدول رةم: )  
ري بني متوتلط الدرجلة بالتقارب الكتجلنا  ،املنهاج يف تنمية ةدرة املرونة لد  تالميذ التعليم االبتدائي

الكلية التتجابة أفراد عينة الدراتة مع املتوتطات احملققة حبسب اتتجابات نفس األفراد على الفقلرات 
حيث ةدر متوتط الدرجة الكلية التتجابة أفراد عينة املعلملني  ال  وضع  لتحديد مطلوب هذا اجملال،

عن عدم وجود تشت  كبري بلني  نبئ احنراف ضئيل جدا ُيوب % 52.22 بل: وبوزن نسيب ةدر 22.27ل:ب
وبذل  ميكن التأكيد عللى أن هلذا  22.22 :لالدرجات احملددة التتجابات املفحوصني ةدر هو اآلخر ب

ال  تؤكد جماالهتا على تلوفر  ،مطلوب هذا اجملال ضمن فئة التقديرات اللفظية الرابعة يكفل رحق املتوتط 
ضمن الدرجلة الكليلة التلتجابات  ةمة املتوتط احملقق، إضافة إ ى أن ةيل عاٍلمطلوب هذا اجملال بشك

 . 22.02ل: فوق بشكل ليس بالكبري ةيمة الوتط الفرضي املقدر بتاملفحوصني 
ومبتوتط حسايب لدرجات  % 57.22أعلى وزن نسيب ةدر بل: على (  02)  :وةد نال  الفقرة رةم

وفيها يؤكد املعلمون على أن املناهج الدراتية املبنية عللى ،  22.57عينة الدراتة تساوي اتتجابة أفراد 
ملشلاريعهم  توجهات مقاربة الكفاءات وال  تشجع التالميذ على االندماج يف فرق عمل عنلد اجنلازهم

تنمية مهارة املرونة عند التالميذ، على اعتبار أن  ، تؤدي حتما إ ىأو غري ذل  ي نشاط صفيالدراتية وأل
تطلب من كل فرد امتالك وتوظيف مهلارة منافسلة يرحقي  أهداف معينة  بنيةجلماعي ضمن فري  العمل ا
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، إضافة إ ى امتالك العديد من األفكار والتصورات جديدة منها وتوليد أفكار ،وتقبل وتبين أفكار اآلخرين
 وحماولة إةناع اآلخرين هبا، ،حول مشكلة واحدة
املشاريع التربويلة ضلمن وملية إجناز األعمال املدرتية ه إ ى أن عالتنوييف هناية املطاف وعليه يبقى 

يف تنمية ةدرة ومهارة املرونة لد  وأجنعها أفضل السبل تعد من فرق حبسب ما أحل  عليه املناهج اجلديدة 
 االبتدائي.املستو  تالميذ 
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ملعياري والوزن النسيب لفقرات جمال املنهلاج ( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف ا22جدول رةم: )
 وأثره يف تنمية ةدرة األصالة للتالميذ.

  األصالةيف تنمية ةدرة  املنهاج وأثرهفقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

02 
لق يسمح املنهاج اجلديد للتالميذ للعمل باستقاللية تامة فيما يتع

 بإجناز مشاريعهم املدرسية ونشاطاهتم الصفية والال صفية.
03.34 22.02 20.20 

03.40 

00 
تعمل املناهج اجلديدة على متكني التالميذ من مهارة احلصول على 

 املعرفة والتعامل معها بدل االقتصار على حفظها.
03.69 52.02 20.20 

00 
ى طرح األفكار اليت تعمل املناهج اجلديدة على تشجيع التالميذ عل

 قد تبدوا لعامة الناس غريبة.
03.30 22.22 20.20 

02 
املناهج اجلديدة تنمي يف التالميذ قوة حتسس املشكالت )جوانب 

 النقص والقوة( يف أي موضوع أو ظاهرة ما.
03.31 22.02 20.20 

 22.02 20.02 03.41 الدرجة الكلية

كلة ملكون أو جمال املنهاج وأثره يف تنميلة ةلدرة أو لقد ظهرت متوتطات درجات الفقرات املش
 ،مهارة األصالة لد  تالميذ االبتدائي بنسب شبه متطابقة، ويف نفس اآلن ةريبة من ةيمة الوتط الفرضلي
وخاصة الدرجة الكلية املعرة عن متوتط درجة اتتجابات أفراد عينة الدراتة ككل على مطلوب هلذا 

 (.02،00،02) : ات احلسابية التتجابة العينة على الفقرات رةماجملال، وكذل  ةيم املتوتط
وبلاحنراف  22.02 :لحيث جاء متوتط الدرجة الكلية التتجابة أفراد عينة الدراتة مسلاويا لل

وهو ما يضع درجة رحق  مطلوب هذا اجملال عند ،  % 20.02 :بوزن نسيب يساويو 22.02 :معياري ةدره
حيلث  فئات جدول التقديرات اللفظية املرتبطة بقيم كل متوتط حسلايب،أعلى ةيم الفئة الثالثة ضمن 

بداللة تطاب  ةيم املتوتط احلسلايب  توفر مطلوب هذا اجملال بدرجة متوتطة ) هذه التقديرات عن ْ اَنَبَأ
 احملق  مع الوتط الفرضي(.

الفقرات لى مطلوب ععند معاينة متوتطات درجات اتتجابة أفراد عينة الدراتة اه األمر الذي ملسَن
أةل ( على التوايل  02 ، 00 ، 02املكونة هلذا اجملال حيث جاءت هذه املتوتطات بالنسبة للفقرات رةم: ) 

 20.20) شبه متطابقة تتراوح ما بنيمعيارية ( وباحنرافات  22.20 ، 22.22 ، 22.20 ) من الوتط الفرضي
حبسب ما أشارت إليه هذه الفقرات من معلاين ةلد  داللة على أن املعلمني يرون أن املنهاج(،  20.20و 
صالة عند تالميذ االبتدائي إذا ما كان هذا املنهاج ةادرا على الدفع هبؤالء سهم يف تنمية ةدرة أو مهارة األي
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وجعلهلم  ،وغريها من مشاغلهم اليوميلة، التالميذ حنو العمل باتتقاللية تامة يف اجناز مشاريعهم الدراتية
ومساندهتا حىت وإن كانل   ،األفكار وحماولة إةناع اآلخرين على العمل هباخمتلف ى ارح أكثر جرأة عل

كل ما  كل جوانب الضعف والقوة يف سأو غري واةعية، إضافة إ ى حفزهم على رحس ،تبدو للهلري أهنا غريبة
 يصادفهم من موضوعات أو مشكالت دراتية أو حياتية.

وبلاحنراف  ،22.22لل: درجة اتتجابة عينة الدراتة مساويا  فلقد جاء متوتط 00 :ا الفقرة رةمأمَّ
األمر الذي يؤكد على توفر مطللوب هلذه  ، % 52.02 و وزن نسيب يف حدود: 20.20 معياري ةدره:

الفقرة بدرجة عالية لوةوع متوتط درجتها يف الفئة الرابعة ضمن جدول التقديرات اللفظية للمتوتلطات 
 نة الدراتية.املرجحة التتجابات أفراد عي

وعلى توظيفها جبميع الطرق  ،أن املناهج الذي يعمل على متكني التلميذ من صنع املعرفة بنفسهمبعىن 
بدرجة عالية وكبرية إ ى تنميلة وتوف يؤدي حتما  ،شهايختلف املواةف اليومية ال  يعملمة ئمال اال  يراه

توف يؤدي حتما من خالل التوجيهلات  ،هبألن أي منهاج يكون هذا هو دأ ،ةدرة ومهارة األصالة عنده
يضعه املعلم أو الكتلاب  رحفيز التالميذ على عدم التقيد مباأي نشاط تربوي إ ى أو ال  يضمنها أي درس 

بل إن ذل  توف يدفعهم إ ى انتقلاد  فقط، ، واالكتفاء حبفظهامقولبةاملدرتي أمامهم من معرفة جاهزة و
حىت وإن كان  يف جوهرها مطابقة لتل  ال  ةدمها  بناء معرفة جديدة، ال وملا ،ومعارضتها هذه املعارف،
أهنا توف تكون ةد ظهلرت عنلدهم ملن خلالل  إالَّ ،عليها الكتب املدرتيةاحتوت أو  ،هلم املعلمون

شوها، األمر الذي جيعلهم يتفلردون يف يل مشكلة شخصية أو عامة كانوا ةد عالتُح ،جمهودهم الشخصي
ا مؤكدين يف ذل  على أهنم ليسلوا صلوًر ،ملعارف ال  يبادرون إ ى فهمها أو تطبيقهاكل املوضوعات وا

، هلم مبادراهتم وآرائهم الل  ال تشلبه هم أفراد هلم ما مييزهم عن غريهمة لهلريهم من التالميذ، بل ركرم
 .الهلريراء آمبادرات و
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رضي ألثر املنهلاج يف تنميلة ةلدرات ( يوضح ةيمة الوتط املرجح مقارنة بالوتط الف20جدول رةم: )
 التفكري اإلبداعي للتالميذ.

 ةدرات التفكري اإلبداعي املتهلري
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

كمجال  املنهاج
أو مكون للنظام 

 التربوي

 11.48 72.61 03.63 ةدرة الطالةة

03.40 
 11.59 73.11 03.65 ةدرة املرونة

 11.53 68.21 03.41 ةدرة األصالة

للتفكري الدرجة الكلية 
 اإلبداعي

03.56 71.21 11.32 

كمكون من مكونلات  جال أو مكون املنهاجمبإن البيانات اجملمعة ضمن اجلدول أعاله ذات الصلة 
 ،من أهداف جيب رحقيقهلا يضعه أمام املعلمنيقدمه وا ُيَماملنهاج الدراتي ِب فكرة أنَّ ُحِجَرالنظام التربوي ُت

ومن وتائل وأتاليب بيداغوجية جيب توظيفها أثناء كل نشاط تربوي يقوم به املعلم لصاحل التلميذ، يلؤثر 
 يف تنمية التفكري اإلبداعي لتالميذ االبتدائي. عاليًا تأثريًا

بلوزن  22.72 فلقد بلغ متوتط درجة اتتجابات أفراد عينة الدراتة ضمن جمال املنهاج ما ةيمته:
، وبذل  تكون ةيمة متوتلط الدرجلة  22.20الل: واحنراف معياري يعادل  % 50.02 :نسيب يساوي

مما يؤهلها ألن تصنف داخل الفئة الرابعة  ، 22.02 :لالكلية هلذا اجملال أعلى من الوتط الفرضي احملدد ب
 وب هذا اجملال بصورة عالية.وال  تشري إ ى توفر مطل ،ضمن جدول التقديرات اللفظية لألوتاط املرجحة

( بالنسبة لقلدريت التفكلري اإلبلداعي مر الذي جنده ةد رحق  بنفس شدة التقدير اللفظي )عاٍلاأل
وذل  بسبب ارتفاع ةيم متوتطات درجات اتتجابة أفراد عينة الدراتلة مقارنلة  ،)الطالةة و املرونة(
األول واملتمثل يف مسامهة املنهاج يف تنميلة مطلوب لحيث بلهل  ةيم املتوتط احلسايب ل ،بالوتط الفرضي

وهو ما تكرر  ،ضئيل ةيمة الوتط الفرضي بشيءوهو يفوق  ، 22.22 :ةدرة الطالةة عند تالميذ االبتدائي
حيلث بللغ متوتلط  ،بنفس الشدة مع أثر املنهاج الدراتي يف تنمية ةدرة املرونة عند تالميذ االبتدائي

ل  يتجاوز ةيمة الوتط الفرضي الل  ذوهو ب 22.27 ما ةيمته:لدراتة اتتجابة كل أفراد عينة ا درجات
 .22.02 :لحددت ب
تسهم على العموم يف تنمية ةدرة األصالة لد  التالميلذ  حني ير  املعلمون أن املناهج اجلديدة يف

 عنلد نفلساملنهاج ةدريت الطالةة واملرونة  ذاتالتعليم االبتدائي، ولكن ليس بنفس الشدة ال  تنمي هبا 
جممل فقرات جمال املنهلاج يف عالةتله هؤالء التالميذ، حيث ظهر متوتط درجات اتتجابة املعلمني على 
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يف تنمية ةلدرة  َمِهسُيلمبا يؤهل املنهاج ،  22.02 :للقيمة الوتط الفرضي احملدد ب بقدرة األصالة مطابقًا
ن تلإ ى ابيعلة إمَّا ر الذي ميكن إرجاعه ، األملو بشكل متوتطصالة عند تالميذ التعليم االبتدائي واأل

لهلريهم من الراشلدين  تبعيةها أكثر نمضن نوتنة( هذه السن ال  يكو 00 :إ ى 22 :من هؤالء التالميذ )
ولكلل ملا  ،هلؤالء الكبار ِزَوفيعزز لديهم الشعور بالَع ،مالءاهتمإوأكثر خضوعا لتوجيهاهتم و ،)املعلمني(
تلواء هلم،  الشعور باتتقالليتهم الكاملة عند توجيه أو مراةبة كل راشد لديهمويؤجل باملقابل  ،يأتون به

  ،هذا من جهلة ،تعطل لديهم هذه القدرة جزئيا ولكنها ال تزولتأو غريمها، ف ،كان من املعلمني أو اإلدارة
لد  التالميلذ صالة فإنه ميكن إرجاع ضعف مسامهة املنهاج يف تنمية ةدرة أو مهارة األ ،ا من جهة ثانيةأمَّ

ذاهتا، أي أنه ليس من السهل على أي تلميذ أن تكون األفكار ال  يعر عنها أو  دِّلطبيعة هذه القدرة يف َح
رض غريه من التالميذ تواء داخل حجرة الدراتلة أو تأو تع هاحللول ال  يقدمها للمشكالت ال  تعترض

خطوات من خالل ما يفرضه من مراحل و املنهاج خارجها فريدة من نوعها، ومل يسبقه إليها أحد، كما أن
حصة تربوية جتعل التالميذ غري ةادرين على اإلفالت ملن ةبضلة هلذا أي جيب املرور هبا يف أثناء تنفيذ 

للديهم ةلدريت فتنمو  ،أو رحقي  هدف عام ،تقدمي معرفة ماضمان الترتيب الذي يفرضه املنهاج يف تبيل 
رحتاج دائملا إ ى أن يكلون لديهم، وال  ةدرة األصالة أةو  مما تنمو به الطالةة واملرونة بصورة أترع و

أن يؤتس ألفكاره اخلاصة الل  ةلد حىت يستطيع  ،مهما كان صهلريا أو كبريا ٍدْيمن كل َة الفرد متحررًا
د ال ليس  ذات ةيمة، فلالفرأو  ،للواةع بصلة  ُُّمَت الويراها غريه أهنا جمرد أفكار يراها ذات شأن كبري، 

وتيقن ملن احتضلان تيقن من توفر اجلو املالئم لذل ،  إذا األفكار إالَّيستطيع أن يهلامر بإعالن مثل هذه 
يف ظل وجود ةدر ولو ضئيل من حرية بناء وانتقاد  األمر الذي ال ميكنه القيام به إالَّ ،أفراد جمتمعه ألفكاره

منه على انتظام تقدمي املعرفلة للمتعلملني  نها حرصًااألفكار، هذه احلرية ال  يعمل املنهاج على التقليل م
 بشكل جيعل بعضها خيدم بع  يف تساند وتناغم وتكامل تام.
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( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال الكتلاب 20جدول رةم: )
 املدرتي وأثره يف تنمية ةدرة الطالةة للتالميذ.

  الطالةةيف تنمية ةدرة  الكتاب املدرتي وأثرهت جمال فقرا الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

00 
إن املوضوعات اليت يعرضها الكتاب املدرسي أمام التالميذ تغذي 

 فيهم الرغبة لطرح الكثري من األسئلة حوهلا.
03.39 25.02 20.00 

03.40 

07 
الكتاب املدرسي املتوخى يف بنائها مستوى النمو تثري حمتويات 

 العقلي واالنفعايل للتالميذ قوة اخليال لديهم وتنميها بشكل مستمر.
03.41 20.02 20.02 

02 
متنح حمتويات الكتاب املدرسي التالميذ خياال واسعا جيعلهم ُيظهرون 

 قدرة عالية على بناء األفكار بصورة مثرية.
03.20 20.22 20.00 

05 
متنح حمتويات الكتاب املدرسي التالميذ خياال واسعا جتعلهم ُيظهرون 

 قدرة عالية يف أثناء إجنازهم للمشاريع العملية بصورة مثرية.
03.24 20.02 20.00 

 22.22 22.02 03.31 الدرجة الكلية

ة ملكون أو جملال من خالل بياناته جملموع الفقرات احملدد د د َحامل و(  20 ) :يتضح من اجلدول رةم
الكتاب املدرتي ضمن النظام التربوي اجلزائري يف عالةته بتنمية ةلدرات التفكلري اإلبلداعي )ةلدرة 

لدرجة الكلية التتجابات أفراد عينة الدارتة على مطلوب ، حيث جاءت ةيمة املتوتط احلسايب لالطالةة(
مما جيعل ،  % 22.02 :زن نسيب يساويو و 22.22 باحنراف معياري ةدره: 22.20 :لل ةهذا اجملال مساوي

ثة للتقديرات لااألمر الذي يضعه ضمن الفئة الث ، 22.02 :لهذا املتوتط أةل من الوتط الفرضي احملدد ب
بلني  موع األوتاط املرجحة،حيث تؤكد هذه الفئة على أن الوتط احلسايب الذي يأيت حمصورًااللفظية جمل

مضلمون  أنَّ ، أيورة متوتلطةصليؤشر لتوفر مطلوب هذا اجملال ب( 22.02و  20.22) :اجملالني التالني
هم بقدر متوتط يف تنميلة ةلدرة صرف التالميذ ضمن هذه املرحلة ُيسالكتاب املدرتي املوضوع رح  ت

 الطالةة لديهم.
 ، 02 ،07 ،00) :من خالل مالحظة اتتجابات املعلمني على الفقرات رةم ُهُسمَُّلاألمر الذي ميكن َت

 ،22.22صل  على التوايل على متوتطات حسابية أةل من الوتط الفرضلي )رحوهي الفقرات ال  (  05
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ةيمة )  22.00 :ال  حصل  على ما ةيمته 07 :على عكس املتوتط احلسايب للفقرة رةم ،(22.00 ،22.02
لرابعلة ليس  بعيدة عن ةيمة الوتط الفرضي لكنها تضع هذا املتوتط ضمن ةائمة التقديرات اللفظيلة ا

مضامني األمر الذي يؤكد من خالله املعلمون على أن (، الدالة على توفر مطلوب هذه الفقرة بدرجة عالية 
هم بشكل متوتط يف دفع التلميذ ضمن هذا املسلتو  الدراتلي إ ى الرح الكتب املدرتية املتنوعة تس

هم كما تسل ،(00: )الفقرة رةمه أمامالكثري من األتئلة حول املواضيع واملواةف ال  تعرضها هذه الكتب 
يفتح أمامه الفرصة لتوليد  ًاواتع بصورة متوتطة يف إكساب التلميذ خيااًلهذه الكتب يف مرحلة الحقة و

إجنلاز وترعة كما مينحه ذات اخليال ةدره عالية على فهم  ،(02 :أفكار جديدة بصورة مثرية )الفقرة رةم
اتتجابات املعلملني عللى  ل  ميكن التأكيد من خالل درجاتوبذ ،(05رةم: مشاريعه الدراتية )الفقرة 

هم بشكل متوتط يف إكساب التلميذ نوعني ملن الطالةلة مطلوب هذه الفقرات أن الكتاب املدرتي يس
األتئلة الل  يثريهلا حلول موضلوع وكم )الطالةة الفكرية واملتمثلة يف كثرة األفكار ال  يطرحها، 

دالله عللى امتالكله  ،تريع ومثريجيسدها يف إجنازه ملشاريعه الدراتية بشكل ،والطالةة امللية، وال  معني
 (.ةد تصادفه وةدراته على اةتراح وتوظيف العديد من احللول النافعة ألي مشكلة

 22.00 :لب واملقدر 07 :د املعلمون من خالل املتوتط احلسايب احملق  ضمن الفقرة رةمكَّأيف حني 
ن خالل ما يوفره مضمونه من مواضيع ومواف ، ومن خالل ملا يثلريه ملن على أن الكتاب املدرتي م

تسلاعد  ،للتلميذاالنفعايل إشكاالت معرفية وحياتية مسايرة ومتدرجة يف حمتواها وتعقيداهتا للنمو العقلي و
ةة ةدرة الطال وأهذه امللكة ال  تعتر أتاس عمل مهارة  ،يف تنمية ملكة اخليال عنده ومستمٍر عاٍل بشكٍل

 عند كل إنسان. 
 
 
 
 
 
 
 
 



421 

 

 
 
 
 
 

( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال الكتلاب 22جدول رةم: )
 املدرتي وأثره يف تنمية ةدرة املرونة للتالميذ.

  املرونةيف تنمية ةدرة  الكتاب املدرتي وأثرهفقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

00 

إن مضامني الكتاب املدرسي تكسب التالميذ الكفاءات اليت 
متكنهم من جتاوز حدود املادة الدراسية الواحدة مبرونة تامة عند 

 حماولة توظيف هذه الكفاءات مستقبال.

03.37 25.02 20.22 

03.40 

02 
ميذ على التعامل إن مضامني الكتاب املدرسي املتعددة تشجع التال

 معها بسهولة الرتباط موضوعاهتا حبياهتم اليومية.
03.22 20.02 20.02 

 22.25 27.02 22.02 الدرجة الكلية

( واملتعل  مبجال الكتاب املدرتي ضمن النظام التربوي  22 ) :من خالل بيانات اجلدول رةميتضح 
، أن ةيملة املتوتلط احلسلايب لميذ التعليم االبتدائيونة لد  تثر يف تنمية ةدرة املرأاجلزائري وما له من 

للدرجة الكلية التتجابة أفراد عينة الدراتة ضمن هذا اجملال ةد جاءت أةل من ةيمة الوتلط الفرضلي، 
 %27.02 :و وزن نسيب ةدره 22.25 :وباحنراف معياري يساوي 22.02 :لاحلسايب ب هاحيث ةدر متوتط

هم بقدر متوتط يف تنمية ةدرة املرونلة أن مضامني الكتب املدرتية تس ىعلاألمر الذي يدفعنا إ ى التأكيد 
 تلميذ.كل عند 

واملتوتلطات احلسلابية  ،عدت لتحديد مطلوب هذا اجملالفمن خالل معاينة حمتو  الفقرات ال  أ 
   .لشدة(د هذا التقدير )التأثري املتوتط ايتأك ،لدرجات اتتجابة أفراد عينة الدراتة من املعلمني عليها

متوتطة يف  ن على أن الكتب املدرتية تسهم بصورةومن خالل مضمون هذه الفقرات أكد املعلمف
ية احملورية واملتعدية ال  يستطيعون توظيفها يف خمتلف اجمللاالت العملساب التالميذ الكفاءات الفكرية وإك

 يعايشلونه وخيترونلهء التالميذ وما احلياتية، كما تسهم هذه املضامني إلرتبااها بواةع هؤالأو  ،الدراتية
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ات ومشكالت على ترعة تكيف هؤالء التالميذ مع كل ملا يطرحله الكتلاب ةالعمن حوادث و يوميًا
 (.02و  ، 00 :وعلى إظهار مرونة عالية يف فهمها والتجاوب معها )الفقرتني رةم ،من موضوعات تياملدر
 
 
 
 
 

حنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جمال الكتلاب ( يوضح ةيمة الوتط املرجح واال20جدول رةم: )
 املدرتي وأثره يف تنمية ةدرة األصالة للتالميذ.

  األصالةيف تنمية ةدرة  الكتاب املدرتي وأثرهفقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

22 
قدرة على إصدار األحكام إن الكتب املدرسية تنمي يف التالميذ ال

 والتقييمات حول كل املشكالت اليت تثريها مضامينها املتعددة.
03.27 27.02 20.20 

03.40 
20 

إن مضامني الكتاب املدرسي من خالل ما تعرضه من موضوعات 
أمام التالميذ تعزز لديهم امليل حنو طرح أفكارهم اخلاصة املتميزة 

 حول هذه املوضوعات.

03.46 22.02 20.20 

 22.22 25.02 22.22 الدرجة الكلية

املتوتط احلسايب للدرجة الكلية التتجابة أفلراد عينلة أن (  20)  يتضح من بيانات اجلدول رةم:
ةد جاء أةل من الوتط الفرضي احملدد  22.22 :لالدراتة حول مطلوب مكون الكتاب املدرتي واملقدر ب

هم بقدر متوتط يف تنمية ةدرة أو مهارة األصالة لد  درتي يس، يف إشارة إ ى أن الكتاب امل 22.02 :لب
وهذا ما يؤكده التقدير اللفظي هللذا املتوتلط احلسلايب )تلأثري  ،مستعمليه من تالميذ التعليم االبتدائي

 متوتط(.
ات هذا اجمللال الحظنلا أن تسجيله من اتتجابات أفراد عينة الدراتة على فقر مَّوبالنظر إ ى ما َت

أملح املعلمون من خالل رح ْد كثريًا عن ما متَّ رحقيقه على مستو  الدرجة الكلية هلذا اجملال، حيث  ا ملنتائجه
يف إ ى أن الكتب املدرتلية تنملي  22على مطلوب الفقرة رةم: ةيمة املتوتط احلسايب لدرجة اتتجاباهتم 

درة على إصدار األحكلام وتقيليم قمبوترية متوتطة ةدرة األصالة من خالل ما رحققه فيهم من والتالميذ 
، على اعتبار أن وصلول املتباينةاملعارف واملواةف الكتب أمامهم من شىت املشكالت و كل ما تعرضه هذه
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املوضلوعات إصدار األحكام وتوجيه االنتقاد والتقييم املوضوعي أو حىت الذايت حول التلميذ إ ى مرحلة 
خياابله نه أصبح ةادرا على أن يتبىن ويرف  األفكار ال  على أ مؤشرًا ُدَعال  تعرضا أمامه هذه الكتب ُي

بناءا أفكاره اخلاصة ال  يعتقد فيها الصواب، ويدافع من خالهلا، كما أصبح يف مستطاعه  الكتاب املدرتي
إضافة إ ى أن الكتب املدرتية ال  تعرض أمام التالميذ مجلة من املوضوعات ذات ، (22رةم: عنها )الفقرة 

وا يف بناء أفكارهم جذوها، التالميذ على أن حيذ ُزفَِّحتو  أو املضمون املثري وغري االعتيادي أصبح  ُتاحمل
( والدفاع عنها حىت وإن كانل  تبلدو  أفكار خاصة وأصيلة وينطلقوا دون ةدي أو شرط يف ارحها )

 .(20م: رة لهلريهم من املعلمني أو زمالء الصف أهنا غري منطقية وغري واةعية )الفقرة
( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب جملال أو مكون الكتلاب 27جدول رةم: )

 املدرتي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ.

 ةدرات التفكري اإلبداعي املتهلري
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

 الكتاب املدرتي
كمجال أو 
مكون للنظام 
 التربوي

 11.54 66.21 03.31 ةدرة الطالةة

03.40 
 11.81 65.81 03.29 ةدرة املرونة

 11.73 67.21 03.36 ةدرة األصالة

للتفكري الدرجة الكلية 
 اإلبداعي

03.32 66.41 11.41 

جال أو مكون الكتاب ( ذات الصلة مب 27 ) م:من خالل االاالع على البيانات اجملمعة باجلدول رة
راء معلمي التعليم االبتدائي حول األثر الذي حيدثه مضمون هذه الكتب يف أوال  تعكس نظرة و ،املدرتي

ملن  ًاعلى اعتبار أن هذه الكتب تشكل واحد ،تنمية  ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي
درجلة الكليلة لظنا أن ةيمة املتوتلط احلسلايب لالح أهم جماالت مكونات النظام التربوي اجلزائري،

 % 22.02 :وبلوزن نسليب ةلدره 22.20 :لالتتجابات كل أفراد عينة الدراتية ةد جاءت مساوية ل
وعليله ، 22.02 :ل، وهي بذل  تظهر أةل من الوتط الفرضي احملدد ب22.00 :واحنراف معياري يساوي

ملعتمد ضمن النظام التربوي اجلزائري يلؤثر أو يسلهم ميكننا التأكيد على أن مضمون الكتاب املدرتي ا
أي  - األمر الذي ميكن علزوه ،بقدر متوتط يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي

 - ةلة تأثري الكتاب املدرتي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  هذه الفئة )تالميذ التعليم االبتلدائي(
وخاصة منها املعلم إ ى تعدد الوتائط املعرفية الل  ميكلن  ،مكونات النظام التربوي األخر  مقارنة بباةي

عللى ومن ذل   ،للتلميذ أن يستقى منها كل املوضوعات املثرية واملنمية خلياله إ ى جانب الكتاب املدرتي
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إ ى  ،لوماتيلة األخلر باةي الوتائط املعاالنترن  واهلواتف الذكية واللوحات الرةمية ورأتها التلفاز و
منافسا للكتاب املدرتي وال  أخذت هي األخر  تصنع هلا مكانا مؤثرا  جانب الكتب املدرتية اخلارجية

عقول وأفكار التالميذ وةولبتها وف  ما اصة يف صناعة وتوجيه خ ،املعتمد من ةبل النظام التربوي اجلزائري
يف جمملها مكملة ومطابقة لتل  الل  ة، ةد تكون ةد تضمره من أيديولوجيات وأفكار وموضوعات متنوع

أو ةد تأيت مبضامني ال عالةة  هبا مبضمون الكتلاب املدرتلي وال  الرمسي، يتطرق إليها الكتاب املدرتي
 مناةضلة متاملا لتلل  بعيد، هذا إن مل تعرض على التالميلذ مضلامنيمن ةريب أو من تواء  ،بأهدافه

 .الرمسي ا الكتاب املدرتييطرحه  األفكار ال املوضوعات و
اخلارجية أخذت تتنلافس يف أن هذه الوتائط املعرفية إ ى جانب الكتب املدرتية  فلنقل فتتقاتم أو

ويف تنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي للديهم بالطريقلة  ،ات هؤالء التالميذيبناء أفكار وتلوكصناعة و
واألهلداف الل  وضلع  حمتوياهتلا  ،ت هبادَّع يناظر املستو  واجلودة ال  أ األتلوب الذي يكافئ وو

هلذا كان أثر أو مسامهة الكتاب املدرتي يف تنمية ةدرات التفكري ، وومضامينها ةصد الوصول إ ى رحقيقها
مقارنة بتأثري ومسامهة باةي مكونات النظام التربوي وخاصلة  اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي متوتطًا

 منها املعلم.
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( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جملال اريقلة 22جدول رةم: )
 التدريس وأثرها يف تنمية ةدرة الطالةة للتالميذ.

  الطالةةيف تنمية ةدرة  اريقة التدريس وأثرهافقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

20 

يعتمد املعلم يف تعليمه لتالميذه أسلوب طرح الكثري من القضايا يف 
حصة تعليمية واحدة هبدف إثارة الكثري من التساؤالت عند 

 تالميذه.

03.55 50.22 20.02 

03.40 

22 
إن اعتماد أسلوب إجناز املشاريع يف عملية التعليم يدفع التالميذ إىل 

 يف تنفيذ مشاريعهم املدرسية.توظيف كل إمكاناهتم 
03.94 50.02 22.00 

02 

إن اعتماد املعلم يف تعليمه لتالميذه على أسلوب حل املشكالت 
)الوضعية املشكلة( يعزز لديهم التفاعل اإلجيايب مع كل املواضيع اليت 

 تُثار داخل القسم.

04.07 00.02 22.05 

00 

)احملادثة ومتثيل  إن استعمال املعلم لبيداغوجية لعب األدوار
شخصيات( يف تعليم تالميذه سيهيئ أمامهم الفرص الكافية للتعبري 

 عن أفكارهم وآرائهم حبرية تامة.

04.14 00.02 22.20 

 22.02 50.02 22.20 الدرجة الكلية

 22.20: لل لقد ظهر املتوتط احلسايب للدرجة الكلية جملموع اتتجابات أفراد عينة الدراتة مساويًا
كون بذل  أعلى من ةيملة الوتلط في، 22.02واحنراف معياري ةدره:  % 50.02 :زن نسيب يف حدودبو

وبالرجوع إ ى جدول التقديرات اللفظية املفسرة التتجابات أفلراد العينلة ،  22.02 :لالفرضي احملدد ب
عة وهي الفئلة الل  وجدنا أن املتوتط احلسايب للدرجة الكلية هلذا املكون أو اجملال يقع ضمن الفئة الراب
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كبلرية  بدرجةهم نَّ اريقة اليدين تستؤكد معطياهتا على توفر مطلوب هذا اجملال بصورة عالية، مما يعين أ
 هم.يوعالية يف تنمية ةدرة ومهارة الطالةة لد  تالميذ التعليم االبتدائي حبسب آراء معلم

الفقرات ال  وضع   على مطلوب نة اتتجابات املعملنياألمر الذي ملسناه بنفس الدرجة عند معاي
 لتحديد أثر جمال الطريقة البيداغوجية يف تنمية ةدرة الطالةة بأنواعها املتعددة لد  التالميذ.

ثال أكَّ تبيل امل لى  ةمفع قرتني ر ضمن الف قة  سابية احملق تطات احل خالل املتو من  مون   02 :د املعل
وعلى األثر الكبري الذي رحدثه اريقة حل املشلكالت ( على املسامهة العالية 20.00)  00 :و رةم( 20.25)

ز التفاعل االجيايب للتالميذ مع كل املواضيع ال  تطلرح داخلل يأو كما تعرف بالوضعية املشكلة يف تعز
دية وحيوية يف توظيلف كلل ةلدراهتم ، مما يدفعهم إ ى االنهلماس بكل جحجرة الصف على هذا املنوال
 ،ةدرة الطالةلة حتمًا لديهمنمي األمر الذي ُي ،ل املناتب ملثل هذه املشكالتالفكرية واملعرفة يف إجياد احل

شكل الطالةة الفكرية )كثرة اتتعمال األفكار واملقترحات املالئمة لكل مشلكلة ال  تأخذ يف هذا املقام و
 من وجهة نظر التالميذ بطبيعة احلال(.

فيها  َ َأَر ،م تالميذهيب األدوار واملسرح يف تعلاملعلم لتطبي  بيداغوجية أو اريقة لع وءجل كما  أنَّ
أفكارهم وكل ملا يلدور يف  هؤالء التالميذ على التعبري عناملعلمون فرصة كبرية يتم من خالهلا تدريب 

حبسب ابيعة املواةلف الل  ال  يوظفها املعلم  األمر الذي جيعل من اريقة التدريسأذهاهنم حبرية تامة، 
يف إثارة تالميذه ودفعهم حنو االهتمام باملوضلوعات الل  يطرحهلا ة تدريسية تفرضها حيثيات كل حص

رة الصف للنقاش تسهم بشكل كبري يف تنمية ةدرة الطالةة لديهم، وهو ما مت كلذل  جداخل ح مأمامه
حيث تضمن  الفقلرة األو ى ،  22 :و رةم 20 :مالحظته بالنسبة التتجابات املعلمني على الفقرتني رةم

حيث أكلد أفلراد  ،وأشارت الفقرة املوالية هلا إ ى اريقة إجناز املشاريع ،إ ى اريقة العصف الذهينإشارة 
عينة الدراتة على مسامهة هذه الطرق إ ى جانب ارق أخر  بصورة كبرية يف بناء وتدريب التالميذ على 

إذا ما أحسن املعلم توظيفها صة خا ،تنميتها لديهممسامهتها يف مع اتتمرارية  ،ممارتة ةدره ومهارة الطالةة
 .واةعا ملموتًا يف كل درس أو حصة تربوية وعمل على رحقيقها ،أدرك الهلاية منهاو
 
 

( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقرات جملال اريقلة 25جدول رةم: )
 التدريس وأثرها يف تنمية ةدرة املرونة للتالميذ.
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  املرونةيف تنمية ةدرة  اريقة التدريس وأثرهافقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

00 

إن اعتماد املعلم يف تدريس تالميذه أسلوب املشروع سيمنح هؤالء 
التالميذ العديد من الفرص لعرض أفكارهم على بعضهم البعض 

 ز املشروع.وانتقادها طيلة مدة إجنا

04.00 02.22 22.00 

03.40 

02 

إن توظيف املعلم يف تعليمه لتالميذه ألسلوب الوضعيات املشكلة 
سيعزز لديهم الرغبة يف عرض أفكارهم اخلاصة كحلول مناسبة هلذه 

 املشكالت.

04.07 00.02 22.20 

 22.22 02.22 20.22 الدرجة الكلية

تبني أن املتوتط احلسايب للدرجة الكلية التتجابات أفلراد من خالل معاينة بيانات اجلدول أعاله 
وبلاحنراف ضلئيل ةلدر  % 02.22 اللل: بوزن نسيب يفوق 20.22 :للعينة الدراتة ةد جاء مساويا 

عللى جلدول التقلديرات  22.02:لوهو بذل  يفوق بكثري درجة الوتط الفرضي احملدد ب 22.22:لب
وأن اريقلة  عين أن مطلوب هذا اجملال ةد رحق  وبصلورة عاليلة،مما ي ،اللفظية التتجابات أفراد العينة

هم بشكل كبري يف تنمية ةلدرة املرونلة يذه ُتسالتدريس ال  يوظفها املعلم يف تقدمي موضوعاته أمام تالم
 لديهم.

وما يدعم ذل  أكثر هو ةيمة املتوتط احلسايب لدرجات اتتجابة أفراد عينة الدراتة على مطلوب 
وهو بذل   % 02.22وبوزن نسيب ةدره:  20.22احلسايب مساويًا لل: حيث جاء املتوتط  00 :الفقرة رةم

الفئة الرابعلة ضلمن  تهحيتل من خالل ةيم ،من جهة أخر ، وهذا من جهة الفرضي،يفوق ةيمة الوتط 
تماد املعللم ع، مما يعين أن اجدول التقديرات اللفظية املقابلة لقيم املتوتطات املرجحة التتجابات املعلمني

ؤالء التالميذ وهتيئ أمامهم الكثري من الفلرص لعلرض هليف تدريسه أتلوب أو اريقة املشروع تتسمح 
 وملا ال انتقادها ايلة مدة اجناز املشروع. ،أفكارهم أمام بعضهم البع 

ور والتدرب على األخذ والعطاء والتحا ،األمر الذي ميكنهم من تطوير هذه األفكار يف املقام األول
 األفكار ال   ذيانتقاد وتنف، مما جيعلهم أكثر مرونة يف ارح وتقبل وتهم يف املقام الثاينجوحماج ،مع اآلخرين

 أو تل  ال  يؤمنون هبا ويعتقدون يف صواهبا. ،يعرضها اآلخرون عليهم
يس ه الفقرة من أن اريقة التدرو بذل  ميكن التأكيد من خالل اتتجابات املعلمني على مطلوب هذ

 هم بشكل كبري إ ى جانب مؤثرات أخر  يف تنمية ةدرة ومهارة املرونة لد  تالميذ التعليم االبتدائي.تس
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ع حيث جاء املتوتط احلسلايب جململو 00 :كذل  الوةوف عليه بالنسبة للفقرة رةم األمر الذي متَّ
واحنراف معيلاري  % 00.02ل: بوزن نسيب ةدر بو 20.25 :لمساويا ل اتتجابات املعلمني على مطلوهبا

ومبا أن املتوتط احلسايب هلذه االتتجابات ةد جاء أكر ملن الوتلط الفرضلي .  22.20 :الل يساوي
ضمن الفئة الرابعة للتقديرات اللفظية فإنه ميكننا التأكيد مرة أخر  على أن التنويع يف اتتعمال  وحمصورًا

توظيلف  إ ى ريالتالميذ مييلون بشكل كبارق التدريس املالئمة لكل وضعية ولكل موضوع توف جيعل 
 أفكارهم حبماتة كبرية ضن كل موضوع أو وضعية مشكلة يضعها املعلم يف متناوهلم.

ارة محاتة التالميذ ملشاركته البحث عن احللول املالئمة للمشلكلة جناح املعلم يف إث ومبعىن آخر إنَّ
لطريقة تدريس معينة تلوف يلدفع هبلؤالء علهم يف مواجهتها من خالل حسن اختياره وتوظيفه جيال  

يضمن احللول املناتبة هلا، مبا ، واةتراح تهاةشالتالميذ لالخنراط يف توظيف كافة أفكارهم وكفاءاهتم يف منا
، فيعزز ذل  فليهم ةلدرة جمل األفكار ال  يطرحوهناحول ُم ورٍد خٍذأو ،يف حوار متنامي هلم الدخول

املوضوع واملوةف املستجد، و وفقًا ملا يضلمن ملا يقتضيه وأفكارهم وفقا املرونة وتهولة تعديل مواةفهم 
 لكل مشكلة هم بصدد معاجلتها.النجاح يف رحقي  احلل املالئم 

 
والوزن النسيب لفقرات جمال اريقلة  ç( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري20جدول رةم: )

 صالة للتالميذ.التدريس وأثرها يف تنمية ةدرة األ

  األصالةيف تنمية ةدرة  اريقة التدريس وأثرهافقرات جمال  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

00 
إن اعتماد أسلوب التدريس باملشروع يتيح الفرص أمام التالميذ 

 إلبراز اهتماماهتم املعرفية  كما يتصوروهنا.
03.94 50.02 22.02 

03.40 
07 

إن تفعيل أسلوب التدريس باملشروع من شأنه هتيئة العديد من 
الفرص أمام التالميذ إلبراز توجهاهتم احلياتية ضمن هذه املشاريع 

 اليت ينجزوهنا كما يتصورها كل واحد منهم.

03.85 55.22 22.20 

02 
إن توظيف الوضعية املشكلة كمنطلق يف بناء أي درس مينح التالميذ 

 لفرصة ملناقشة األفكار اليت يرونه مهمة بالنسبة هلم.ا
04.11 00.02 22.52 

 22.00 52.02 22.25 الدرجة الكلية

( أن ةيمة املتوتط احلسايب للدرجة الكلية التتجابات أفلراد عينلة  20 ) :يتضح لنا اجلدول رةم
وباحنراف  % 52.02 ةدره: بوزن نسيب 22.25:لالدراتة ضمن جمال اريقة التدريس ةد جاءت مساوية ل
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ويضلعها  22.02 :لحيث تفوق هذه الدرجة ةيمة الوتط الفرضي احملدد بل ، 22.00 :معياري يساوي
 تؤكلدضمن الفئة الرابعة جلدول التقديرات اللفظية لألوتاط املرجحة احملددة التتجابات املعلمني، وال  

يف  وعلاٍل سهم بشكل كبرٍيأن اريقة التدريس ُتي أ، أو عالية كبرية بدرجةعلى توفر مطلوب هذا اجملال 
 تالميذ التعليم االبتدائي.عند تنمية ةدرة ومهارة األصالة 

األمر الذي ميكن مالحظته بصورة أكثر جالء من خالل رحليل اتتجابة املعلملني عللى منصلوص 
تني على التلوايل حيث ةدر متوتطي درجات اتتجابة املعلمني ضمن هاتني الفقر 07، و 00رةم:  تنيالفقر
هذين املتوتطني يفوةان من خالل ةيمتهما ةيمة الوتط الفرضلي احمللدد ن أ، ومبا  22.07،  22.20بل:
تسلمح تطريقة يف التلدريس كع يرااملشإجناز هذا يؤشر إ ى أن اعتماد املعلمني أتلوب فإن  22.02بل:

هذه الطريقة تيهيئ حتما الفلرص  ماد مثلاعت كما أن، نيعن رةابة املعلم العمل بعيدًامن لتلميذ هلؤالء ا
رضي اموحلاهتم الل  احتياجاهتم وُي ْيٍبَلُيالذي  أمام هؤالء التالميذ إلبراز اهتماماهتم املعرفية يف اإلاار 

، فيحالون ضمن هذه املشاريع إبراز ملسلاهتم وما حيققونه ضمنها دراتتهمعن ذواهتم وعن حق  رضاهم ُت
  00 :وهذا ما حاول  الفقرة رةم ،املنتج الذي يقدمونه يف هناية كل مشروع الشخصية ال  تعكس أصالة

اإلشارة إليه وواف  عليه معظم املعلمني، كما أن تفعيل التدريس من خالل اتلتعمال وتوظيلف اريقلة 
 هتيئة العديد من الفرص أمام معظم التالميذ إلبراز توجهاهتم احلياتية اخلاصة ضمن هلذه ااملشروع من شأهن

تلواء كلانوا  ،عامل الراشدينضمن ا هلم غريهم رَهوَِّصُي كما، ال يؤمنون هباوهم املشاريع كما يتصورهنا 
، أي اجنلاز ما أجنزه اآلخلرون يف التفرد باجنازات ال تشبه يف شيءغبة عزز فيهم الرَّمعلمني أو آباء، مبا ُي
وبذل  ميكننلا  ،عات هؤالء التالميذكامل مراحلها ونتائجها على جتسيد شخصية وتطلمشاريع تعمل يف 

من خالهلا املعلم تالميذه وحيرك فليهم  رين أتلوب التدريس أو الطريقة التدريسية ال  يستثأالتأكيد على 
ملن  ،تبسيط ما يرغب منهم أن يدركوه و يفهموهتقدمي و وتسهل عليه ،و االجناز، هذا من جهةحنالرغبة 

يف تنمية ةدرة ومهارة األصلالة عنلد تالميلذ التعلليم  عاٍلهم بشكل كبري ويسكل ذل   ،جهة أخر 
 االبتدائي.

 
( يوضح ةيمة الوتط املرجح مقارنة بالوتط الفرضي ألثر اريقلة التلدريس يف تنميلة 22جدول رةم: )

 ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ.
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 ةدرات التفكري اإلبداعي املتهلري
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

 اريقة التدريس
كمجال أو 
مكون للنظام 
 التربوي

 11.48 78.41 13.92 ةدرة الطالةة

03.40 
 11.55 81.61 14.13 ةدرة املرونة

 11.49 79.41 13.97 ةدرة األصالة

الدرجة الكلية للتفكري 
 اإلبداعي

13.98 79.61 11.31 

( أن املتوتط احلسايب للدرجة الكلية التتجابة  22)  :اجملمعة ضمن اجلدول رةم اتضح من البيانات
،  22.20وباحنراف معياري ضئيل ةدره: %52.20 :بوزن نسيب يساوي 22.20 أفراد عينة الدراتة ةد بلغ:

من ل الفئة الرابعة ضحيتاألمر الذي يؤهله ألن  22.02 :لوهو بذل  يفوق ةيمة الوتط الفرضي احملددة ب
مملا  ،جدول التقديرات اللفظية املقابلة التتجابات أفراد العينة على مطلوب هذا اجملال )اريقة التدريس(

ها ، أي أن اريقة التدريس الذي يعتمدوكبرٍي يدل على توفر مطلوب هذا اجملال أو هذا املكون بشكل عاٍل
ري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتلدائي هم بشكل كبري يف تنمية ةدرات التفكاملعلم يف تدريسه لتالميذه تس

 األخر . املؤثراتإ ى جانب الكثري من 
لى يف تدعيمه وتنميته لقلدرة املرونلة عنلد ، أو هذا األثر االجيايب الذي يتجهذه املسامهة العالية

ة حيلث ظهلرت ةيمل أكثر مما هو عليه احلال بالنسبة لقدريت األصالة والطالةة، ،املتعلمني بصورة الفتة
املتوتط احلسايب ملسامهة اريقة التدريس يف تنمية ةدرة املرونة حبسب آراء املعلمني أكر ولو بشكل يسري 

صالة والطالةلة دالللة عللى أن من ةدريت األ اًلمن املتوتط احلسايب ملسامهة اريقة التدريس يف تنمية ك 
يبتكرها حىت تلالءم ابيعلة املواضليع  أو تل  الطرق ال املعلم ويطبقها لطرق البيداغوجية ال  يتبعها ل

تالميذه تواء من حيث الصعوبة أو السري أو من حيث الوضوح  يوميا أمامواإلشكاالت ال  يقوم بعرضها 
 وبنفس الشدة تنملي   ،يف تنمية ةدرة ومهارة املرونة لد  التالميذ يف املقام األول كبرٌي أو التعقيد، دوٌر

عللى ةدريت األصالة   الطالةلة أيضًا التدريس وبشكل كبري عملية يف  ظفةاملوهذه الطرق البيداغوجية 
 يوهلا املرتبة الثانية يف تأثرمع فارق بسيط وهي أن هذه األخرية تأيت يف التالميذ، نفس هؤالء عند التوايل 
 التدريس. ةقيبطر

 
لفقرات جمال أتللوب  ( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب02جدول رةم: )

 التقومي وأثره يف تنمية ةدرة الطالةة للتالميذ.
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  الطالةةيف تنمية ةدرة  أتلوب التقوميفقرات جمال أثر  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

20 

يتم تقييم نشاط التالميذ داخل القسم من خالل امتحانات تتطلب 
ة حىت يتم منحهم فرصة إعطاء أكرب عدد ممكن من إجابات مفتوح

 اإلجابات.

03.58 50.22 20.07 

03.40 

22 
يستعمل املعلم هبدف قياس تعلمات تالميذه أسئلة مثرية لدافعية 

 اإلجناز لديهم  حتتمل اإلجابات املفتوحة.
03.61 50.02 20.25 

 22.20 50.22 22.22 الدرجة الكلية

سا تط احل هر املتو قد ظ للليب ل ساويا  تة م نة الدرا فراد عي تتجابات أ ية ال جة الكل  22.22 :لدر
وهو ،  22.20 :واحنراف معياري ضئيل جدا عن متوتط هذه الدرجات بلغ % 50.22 :وبوزن نسيب ةدره

وب هلذا اجمللال ، مما يؤشر إ ى أن مطل 22.02:لبذل  يفوق بقدر ضئيل ةيمة الوتط الفرضي احملدد ب
واحلكم عليها تقومي نشااات تالميذ  ي يتبعه املعلم داخل حجرة الدرس يفالتقومي الذ املتمثل يف أتلوبو
ملر اللذي ميكلن يف تنمية مهارة أو ةدرة الطالةة لد  هؤالء التالميذ، األ كبرٍيو تهم وبشكل عاٍلأةد 

ث يصلنف حي ،قيم األوتاط املرجحةالرجوع إ ى جدول التقديرات اللفظية املطابقة لتأكيده مرة أخر  ب
(  20.02و  22.02)  :ضمن الفئة الرابعة منه، وهي الفئة ذات اجملال احملصور بني(  22.22) هذا املتوتط 

 واملؤكدة على توفر أو رحق  مطلوب هذا اجملال بصورة كبرية.
درجات اتتجابة أفراد  عينة الدراتة عللى مسلتو   مالحظته على مستو  متوتطي هو ما متَّو

 ، 22.70 ل:اتتجابة هؤالء املعلمني مسلاويا لل تحيث جاء املتوتط احلسايب لدرجا ل،فقرات هذا اجملا
فلقلد حققل   22 :ا بالنسبة للفقرة رةلم، أمَّ 20 :بالنسبة للفقرة رةم % 50.22:لوبوزن نسيب ةدر ب

،  % 50.02 بوزن نسليب ةلدره: 22.20 :نية الدراتة متوتطًا حسابيًا يساويدرجات اتتجابة أفراد عي
ةليم إ ى تصنيف ةيم هذين املتوتطني احلسابيني ضمن الفئة الرابعلة عللى جلدول ألمر الذي أد  بنا ا

التقديرات اللفظية، هذه الفئة ال  تؤكد على توفر مطلوب هذه الفقرات بشلكل كبلري حبسلب أراء 
 يلةعال بدرجةهم سية الذي يتبعه أو يعتمده املعلم ُياملعلمني، أي أن أتلوب تقومي نشااات التالميذ الدرات

من ذل  اعتماد األتئلة ذات اإلجابات املفتوحة ال  تدفع التالميذ دائملا حنلو  الطالةة، ةدرةيف تنمية 
دون اخلوف من علدم تقبلل املعللم ملختللف  ،نشااات التقوميية ال  خيضعون هلااللكل  مثلاالجناز األ

 البناء.ضمنها النشاط التقوميي املفتوح وتقترحها كل تلميذ كحل للمشكالت ال  ياإلجابات ال  ةد 
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( يوضح ةيمة الوتط املرجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقلرات جملال أثلر 00جدول رةم: )

 أتلوب التقومي يف تنمية ةدرة املرونة للتالميذ.

  املرونةيف تنمية ةدرة  أتلوب التقوميفقرات جمال أثر  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 سيبالن

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

20 
إن التقومي اجليد لتعلمات التالميذ هو الذي يضعهم أمام مشكالت 

 ال ميكن حلها إال من خالل توظيف كفاءاهتم فيها.
03.98 52.22 22.00 

03.40 
27 

يسعى املعلم من خالل تقوميه ملكتسبات التالميذ إىل تدريبهم على 
ول املشكالت اليت تطرح ضمن إصدار أحكامهم اخلاصة ح

 االمتحانات.

04.01 02.02 22.00 

 22.20 52.02 22.22 الدرجة الكلية

لقد اتضح من ةيمة املتوتط احلسايب لدرجة الكلية التتجابات أفراد عينة الدراتلة ملن معلملي 
 ري ضئيل جدًاواحنراف معيا %52.02:لل وبوزن نسيب مساويًا 22.22 :لالتعليم االبتدائي وال  ةدرت ب

يتبعه املعللم  ذيعالية، مبعىن أن أتلوب التقومي  ال بدرجةمطلوب هذا اجملال ةد رحق   أنَّ 22.20: لر بدِّة 
بدليل أن ةيمة املتوتط  بشكل كبري يف تنمية ةدرة املرونة لديهم، ُيسهميف تقومي نشااات تالميذه الصفية 

صلنف ضلمن ُي وبذل ، 22.02الذي متَّ رحديده عند :ضي ةيمة الوتط الفر هلذا اجملال ةد فاة احلسايب 
 وكبرٍي على مسامهة هذا األتلوب التقوميي بشكل عاٍل ُصُنجدول التقديرات اللفظية ال  َتيف الفئة الرابعة 

 يف تنمية ةدرة املرونة.
أن ةيملة حيلث  املكون،هذا معاينته على مستو  الفقرتني املشكلتني هلذا اجملال أو  األمر الذي متَّ

ةد جاءت هي األخر  أعلى  20 :املتوتط احلسايب لدرجات اتتجابة أفراد عينة الدراتة على الفقرة رةم
اللفظيلة املقابللة للمتوتلطات  وحمصورة ضمن جمال الفئة الرابعة للتقديرات ،من ةيمة الوتط الفرضي

يف  ميذ هو الذي يسهم بشلكل علاٍلد لتعلمات التالعلى أن التقومي اجليِّ احلسابية، وبذل  ميكننا التأكيد
عفوي وباةتدار يف حل كلل ملا و ٍنِرحنو توظيف مهاراهتم وكفاءاهتم بشكل َم دفع هؤالء التالميذ دومًا

كذل  رصده من خالل ةيمة املتوتط احلسايب لدرجات اتتجابة أفراد  يصادفهم من مشكالت، وهو ما متَّ
 02.02: وبوزن نسيب ةدره ،20.20ال  جاءت مساوية لل:و ، 27: عينة الدراتة على مطلوب الفقرة رةم

هم سبات تالميذهم يسذهابنا إ ى التأكيد على أن أتلوب التقومي الذي يعتمده املعلم يف تقوميه ملكت ُررَِّبُت %
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بشكل كبري يف تدريبهم على بناء وإصدار أحكامهم اخلاصة حول كل القضايا واملشكالت ال  تثريها هذه 
 ال  يعرضها املعلم كمادة أو كنشاط تقييمي لتعلمات تالميذه. ،املوضوعات

ني ومطواعني يف تعاملهم مع مطلوب خمتلف هذه نألن يكونوا مرفأكثر األمر الذي تيحفزهم أكثر 
ااملا أن  مباالة بسهولتها،إلكتراث والالدون خوف أو توجس من صعوبتها، أو عدم ا ،النشااات التقوميية
والتملادي يف  ،لذي يتبعه املعلم معهم تيسمح هلم وتيمنحهم الفرصة للتميز يف إجاباهتمأتلوب التقومي ا

اةتراح احللول ال  يروهنا تعكس فهمهم اخلاص ملطلوب كل نشاط تقييمي، وعدم االكتفاء بتقدمي احللل 
فلا ملن اآلثلار ئة األخر  خوريل اجلولاحلم عند باةي قابل التكتُّيف ُم ،رضي املعلم عنهماملألوف الذي ُي
 وهتديدهم بالعالمات واآلثار املترتبلة عنهلا ،الذي يكون اهلدف منه فقط معاةبة التالميذ ،السلبية للتقومي

 .)العقاب والرتوب وحىت اإلةصاء(
إن أتلوب التقومي الذي يكون اهلدف منه دفع التلميذ حنو توظيف كفاءاته يف إبداع حلول خالةلة 

ولباةي زمالء الدراتة، هو التقومي الذي توف يؤدي حتما إ ى جعل التلميلذ  ،وغري مألوفة بالنسبة للمعلم
م بذل  هذا األتللوب فيسه مهارات،خيتزنه من معارف وو ،ؤمن بهعكس ما ُييإ ى تنويع إجاباته مبا  ميااًل

 ميذ.مهارة أو ةدرة الطالةة لد  كل تليف تنمية 
 
 

رجح واالحنراف املعياري والوزن النسيب لفقلرات جملال أثلر ( يوضح ةيمة الوتط امل00جدول رةم: )
 أتلوب التقومي يف تنمية ةدرة األصالة للتالميذ.

  األصالةيف تنمية ةدرة  أتلوب التقوميفقرات جمال أثر  الرقم
املتوتط 
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

22 

وحة احتمال ظهور اإلجابة يعزز املعلم من خالل االمتحانات املفت
املتميزة واألصيلة اليت ميكن أن يطرحها التالميذ كإجابات هلذه 

 االمتحانات.

03.87 55.02 22.05 

03.40 

25 

حتفز االمتحانات املفتوحة احتمال ظهور إجابات أصيلة ) إجابات 
مل يسبق وأن طرحها أي تلميذ فيما سبق ( ميكن أن يطرحها 

 ه االمتحانات.التالميذ كإجابات هلذ

03.71 50.02 22.20 

 22.02 57.22 22.52 الدرجة الكلية
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يتضح من اجلدول أعاله أن املتوتط احلسايب للدرجة الكلية جملموع اتتجابات أفراد عينة الدراتلة 
 حيث جاء املتوتط احلسايب للدرجة الكليلة مسلاويًا 22.02 :لةد جتاوز ةيمة الوتط الفرضي احملدد ب

األمر الذي  يؤكد عللى ،  22.02 :احنراف معياري يساويو % 57.22:لقدر ببوزن نسيب م 22.52:لل
يف تنميلة ةلدرة  أن أتلوب التقومي الذي يتبعه املعلم يف تقومي أعمال ونشااات التالميذ يسهم بقدر عاٍل

بة أفراد عينلة كما الحظ أن ةيمة املتوتط احلسايب لدرجات اتتجا ،األصالة لد  تالميذ التعليم االبتدائي
احنلراف و % 55.02 :بوزن نسليب ةلدرهو 22.05 :لمساوية ل  22 :ب الفقرة رةموالدراتة على مطل
التقديرات اللفظية املقابللة  فئة الرابعة احملددة ضمنال، وهي بذل  تصنف ضمن  22.05 معياري يساوي:

ألمر الذي يلدفعنا إ ى التأكيلد ، ا 22.02:لالفرض احملدد ب لألوتاط املرجحة، كما أهنا أكر من الوتط
ال  رحتمل الكثري من وضع وبناء االمتحانات وخاصة تل   نعلى أن مطلوب هذه الفقرة واملتمثل يف حس

علمات التالميذ تعلزز ظهلور لتقومي تضع  ، وال  ُوغري املقيدةو(  املفتوحةاإلجابات املتباينة ) األتئلة 
مسح بذل  وتشجع عليه من خالل ، ااملا أن املعلم ةد ل التالميذإجابات واتتجابات متميزة وأصيلة من ةب
 وضعه هلذه االمتحانات مفتوحة اإلجابات.

بنفس احلدة جمموع معلمي عينة  الدراتة من خالل أرائهم حول مطلوب الفقرة وهو ما أكد عليه و
 قلرة مسلاويًافلحيث جاء املتوتط احلسايب لدرجات اتتجابة املعلمني حول حمتو  هلذه ا،  25: رةم
وهو بذل  يفوق درجلة  ، 22.20: لواحنراف معياري حدد ب % 50.02 وبوزن نسيب ةدره: 22.50:لل

حيلث  الوتط الفرضي ليحتل الفئة الرابعة ضمن جدول التقديرات اللفظية املقابلة لألوتاط املرجحلة،
بلين يت، وال  تسمح للتلميذ بلأن االمتحانات املفتوحة اإلجابا تؤكد هذه املقارنات اإلحصائية على أنّّ ّ ّ َّ
عزز لديه املرونة يف تعاملله ملع مثلل هلذه كحل هلا، توف ُي مًائإجاباته وينظمها وف  ما يراه هو مال

تله انه إعطاء فرصة للتلميذ لتوظيلف كفاءذا التقومي الذي يكون اهلدف مر  مع هحأو باأل ،االمتحانات
  األحيان ما ينتظره معلمه منله، و يف بعل  األحيلان اةتراح حلول تتجاوز يف بعووضع  املتعددة يف

الذي يكون  ،من نتائج هذا التقوميلد  التلميذ اء اخلوف ، يف ظل انتفاألخر  ةد تكون خمالفة متاما لذل 
 عاةبة تالميذه.ملاهلدف منه دائما هو تصحيح تعلمات التالميذ وليس جمرد فرصة يستهللها املعلم 

 درجلةوبهم يسلتاإلرشاد والتصحيح حتما التوجيه ويكون اهلدف منه وبذل  فإن التقومي الذي 
   .عينة الدراتةوف  ما عر عنه أفراد  صالة لد  تالميذ التعليم االبتدائي،رة األديف تنمية ةيٍة عال
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يلة ( يوضح ةيمة الوتط املرجح مقارنة بالوتط الفرضي ألثر أتللوب التقلومي يف تنم02جدول رةم: )
 ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ.

املتوتط  ةدرات التفكري اإلبداعي املتهلري
 املرجح

الوزن 
 النسيب

االحنراف 
ملعياري  ا

الوتط 
 الفرضي

 أتلوب التقومي
كمجال أو 
مكون للنظام 
 التربوي

 11.82 72.11 03.60 ةدرة الطالةة

03.40 
 11.57 79.81 03.99 ةدرة املرونة

 11.63 75.81 03.79 ةدرة األصالة

الدرجة الكلية للتفكري 
 اإلبداعي

03.79 75.81 11.38 

احلسلايب ( اتضح لنا أن املتوتط  02)  :من خالل االاالع على البيانات اجملمعة ضمن اجلدول رةم
بالغ عددهمل نة هذه الدراتة وال فراد عي  22.52 :ومعلمة ةد بلغ معلمًا 000 :لدرجة الكلية التتجابات أ
  عليله مع تشت  ضئيل هلذه الدرجات عن متوتطها احلسايب دلَّ % 57.02 الل: زن نسيب يف حدودبو

املتوتط احلسايب املذكور أعلى من الوتط الفرضلي  ومبا أنَّ،  22.20:لب ةةيمة االحنراف املعياري املقدر
فراد عينة الدراتة ةلد ونظرا ألن ةيمة املتوتط احلسايب للدرجة الكلية التتجابات أ 22.02: لواحملدد ب

جاءت ضمن الفئة الرابعة على تلم التقديرات اللفظية فإن كل ذل  يؤتس لتحق  مطللوب مكلون أو 
ومسامهته بدرجة عالية وكبرية يف تنمية  ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم  ،جمال التقومي البيداغوجي

تسجيله من أثر هلذا املكلون أو  حا من خالل ما متَّاألمر الذي ميكن مالحظته بشكل أكثر وضو ،االبتدائي
حيث جاء املتوتط احلسايب التتجابات أفلراد  ،ةدرة أو مهارة املرونةعلى (  أتلوب التقومي ل )ااحملهلذا 

وهو أعلى متوتط حسايب مت رحقيقه مقارنة مبتوتلطي ،  22.22: لل عينة الدراتة على هذا اجملال مساويًا
صالة، يف إشارة واضحة إ ى أن املعلم الذي يقوم بتقومي تعلمات تالميذه من خالل ارحه ةدرة الطالةة واأل

لتجارب معها بكلل محاتلة تسمح هلؤالء التالميذ بل تدفعهم لمله من اإلشكاالت واملوضوعات ال  جل
دون خوف من نتائج وانعكاتات هذه العنليلة عللى مسلتقبلهم وحيوية ةصد إجياد أفضل احللول هلا، 

ال  يروهنا مناتبة وجديدة ملا عهم حنو اةتراح العديد من احللول ندفا، فإن ابل بالعكس من ذل لدراتي، ا
ةد تدربوا بشلكل عفلوي عللى ، يكونون ارحه من إشكاالت ضمن كل نشاط تقوميي خيضعون له متَّ
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التعامل مع كل جديد ة عالية يف كسبهم مرونمما ُي ،نجاحب ةكل كفاءاهتم ضمن هذه املواةف املتكرر توظيف
 يف شىت امليادين.و

األمر الذي يدفعنا إ ى التأكيد على أن اتتجابات أفراد عينة الدراتة ضمن جمال أو مكون أتلوب 
تنميلة  يف األخريالتقومي التربوي كمكون أتاتي من مكونات النظام التربوي ةد دل  على مسامهة هذا 

صالة بصورة عالية، ومن مثة مسلامهته إ ى املرونة واألالطالةة و ةدرات التفكري اإلبداعي واملتمثلة يف ةدرة
تالميلذ التعلليم للد  املؤثرات األخر  يف تنمية ةدرة التفكري اإلبداعي ككل   املتهلريات وجانب بع
 االبتدائي.

 
( يوضح ةيم األوتاط املرجحة ملكونات النظام التربوي مقارنة بالوتط الفرضي مرتبلة 00جدول رةم: )

 ليا حبسب أثرها يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ.تناز

الوتط  الوزن النسيب املتوتط املرجح جماالت ومكونات النظام الرتبوي ترتيب
 الفرضي

 02.02 04.04 املعلم 20

03.40 

 52.22 22.20 اريقة التدريس 20

 57.02 03.79 أتلوب التقومي 22

 50.02 03.56 املنهاج 20

 22.02 22.20 امني الكتب املدرتيةمض 27

الدرجة الكلية احملددة ألثر النظام الرتبوي يف تنمية 
 ةدرات اإلبداع لدى التالميذ

22.50 50.02 

معاينة البيانات اجملمعة ضمن اجلدول أعاله، واملتضمن ترتيب مكونات النظام التربوي حبسلب  إنَّ        
ة ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتلدائي حبسلب آراء مسامهة وةوة تأثري كل مكون يف تنمي

 الدالئل التالية: نمعلميهم ةد كشف  ع
 22.50 :إن ةيمة املتوتط احلسايب للدرجة الكلية جملموع درجات مكونات النظام التربوي والبالهلة       

، وهذا ملا  22.02 :لب ةضي احملددةد جاءت أكر من ةيمة الوتط الفر،  % 50.02 :لب َردِّبوزن نسيب ة 
يدفعنا إ ى تصنيفها ضمن الفئة الرابعة على جدول التقديرات اللفظية احملدد واملفسر التتجابات أفراد عينة 

هم بقدر كبلري يف تنميلة ى أن النظام التربوي اجلزائري يسعلى هذا األتاس ميكننا التأكيد علو ،الدراتة
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، إ ى جانب مسامهة العديلد ملن يم االبتدائي حبسب آراء معلميهمالتعل ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ
 املؤثرات األخر  يف هذا اجملال ولو بدرجات متباينة.ت واملتهلريا

 يف تنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي للتالميلذ ريأثتلقد تقامس  العناصر املشكلة للنظام التربوي ال        
 ،صفات فكرية، ومواا التأثري من خالل ما يتميز به من مسات شخصية، احتل املعلم ضمن هذبشكل متبايِن

املرتبة األو ى من حيث ةوة تأثريه ومسامهته يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ  ،أخالةية، ووانفعالية
 -هلاإن مل نبالغ بالقول أنه هلو عماد -من أهم مكونات النظام التربوي لى اعتباره ع ،التعليم االبتدائي

األمر الذي ميكن تلمسه من خالل ما دل  عليه ةيمة املتوتط احلسايب الذي حققه هذا اجملال بنلاء عللى 
 يف  تلال،   % 02.02 :لبوزن نسيب ةدر بلو 20.20 حيث بلغ ةيمة: ه،اتتجابات املعلمني على مطلوب

يف تنميلة ةلدرة التفكلري  هتاملعلم من حيث ةوة ودرجة مسامهأو جمال مكون  عداملرتبة الثانية مباشرة ب
حيث جلاء  ه،يال  يعتمدها املعلم يف خماابته ملتعلم اإلبداعي لد  التالميذ مكون أو جمال اريقة التدريس

ومبا أن ةيمة هذا  ، % 52.22نسيب يف حدود الل: وبوزن  22.20ل: املتوتط احلسايب هلذا اجملال مساويا ل
رحتل جمال الفئة الرابعة ضمن جدول التقلديرات اللفظيلة ، واملتوتط احلسايب تفوق ةيمة الوتط الفرضي

على مسامهة اريقة التدريس بدرجة عالية يف تنميلة ويدلل ر شألوتاط املرجحة، فإن هذا يؤقيم ااملقابل ل
 ةدرة التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي حبسب آراء معلميهم.

لتأثري يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي فكان  من نصليب جملال أما املرتبة الثالثة من حيث ةوة ا        
ةيمة املتوتط ما دل  عليه هذا من خالل ، وار تعلمات تالميذهيف اختبأتلوب التقومي املتبع من ةبل املعلم 

ألمر الذي يؤهله ، ا % 57.02 :و وزن نسيب يساوي 22.52 :لضمن هذا اجملال واملقدرة ب ةاحلسايب احملقق
حيلث  التتجابات أفراد عينة الدراتلة، ةحيتل الفئة الرابعة ضمن جدول التقديرات اللفظية احملددألن 

يف  ُدَمَتْعوهو األتلوب امل  - ،هلذا اجملال على أن أتلوب التقومي املطب  من ةبل املعلميؤكد التقدير اللفظي 
التعلليم لتفكري اإلبداعي لتالميذ هم بشكل كبري يف تنمية ةدرات ايس -بناءه توجيهات مقاربة الكفاءات 

 تنمية ةدرة التفكري اإلبداعي عنلد تالميلذوة التأثري يف تشكيل وا املرتبة الرابعة من حيث ةأمَّ ،االبتدائي
التعليم االبتدائي فلقد كان  من نصيب جمال أو مكون املنهاج الدراتي، يف حني احتل املرتبلة اخلامسلة 

تنميتها اعي لتالميذ التعليم االبتدائي و بناء وتشكيل ةدرات التفكري اإلبدواألخرية من حيث ةوة التأثري يف
بوزن نسليب يسلاوي  22.20 :لةدر ب حسابيًا حيث حق  متوتطًا ،ي مبضامينه املختلفةتالكتاب املدر
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وعليه حيتل هذا املتوتط ،  22.02 ل:وهو بذل  يكون أصهلر من الوتط الفرضي احملدد ب،  %22.02الل:
الدراتة، والذي يؤكد  ية احملددة التتجابات أفراد عينة الفئة الثالثة ضمن جدول التقديرات اللفظاحلسايب

على مسامهة الكتاب املدرتي بشكل متوتط يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتلدائي 
 ،امليلادينيف مجيع اجملاالت وتمام بالكتاب ذل  إ ى تالشي االه ُوْزحيث ميكن َع من خالل آراء معلميهم،

وضعف تأثري املادة املكتوبة يف تشكيل أفكار واجتاهات الناس، األمر الذي نراه ةد اال املدارس والكتلب 
ناهي  على أهنا أصلبح    تعد الكتب املصدر الوحيد للمعرفة بالنسبة للتلميذ،ملحيث  ،املدرتية النظامية

كاالنترنل   ،كما هو احلال بالنسبة لبلاةي املثلريات األخلر واتتهواءه  هغري ةادرة على إثارة فضول
والتلفزيون واللوحات الرةمية وغريها من الوتائل السمعية والبصرية ال  أخذت تزاحم الكتاب داخلل 

ألكثر من ذل  فإن الكتب ةد بدأت ختتفي تدرجييا من حياة عامة وخاصة الناس مبلا يف ابل  ،عامل التلميذ
لتحل حملها الكتب الرةمية واملواةع االلكترونية تواء منهلا التربويلة  ركة مكاهنا فارغًاميذ، تاذل  التال

ال  أخذ كل التالميذ على اختالف أعمارهم ومستوياهتم الدراتية يلجلؤن  ،التعليمية أو غريها من املواةع
  شأهنم كما يف كبريها.ريإليها يف تبيل االتتعانة هبا يف صهل

ه وتنمية ةدرات التفكري يبناء وتوجيف تشكيل و بسيٌط بأن ملضامني الكتب املدرتية تأثرٌيعتقد نوهلذا        
من خالل ما  ،مبا يتركه من أثر إجيايب يف نفوس تالميذهمقارنة باملعلم، و االبتدائيةاملرحلة اإلبداعي لتالميذ 

معريف وأخالةي عاٍل حبسب  يبديه من حسن تصرف َيُنُم عن كفاءة عالية يف إدارة صفه، مع امتالك رصيد
 .ما يعتقده فيه تالميذه

   
 
 

 

 

 

 عرض ورحليل ومناةشة نتائج الدراتة:ثالثا: 
 :رحليل ومناةشة النتائج حبسب فرضيات الدراتة 
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 : رحليل ومناةشة النتائج حبسب الفرضية العامة األو ى وفرضياهتا اإلجرائية:1
 األو ى:اإلجرائية فرضية رحليل ومناةشة النتائج حبسب ال.. 1-1

تفريو  مريح ثيرير ترات ريل  تلريك الريه ميتلك ريل اب ريل    ري            ميتلك التالميذ الذكور قدرات تفكري  بدداييري   " 

 ."  لر قيلس قدرات التفك  ابددايي لبول تورا سباخت
مليلة حول ابيعلة اإلبلداع والع تهدراتب الباحث من أتئلة ضمن إشكالية ثاره الطالأانطالةا مما       

علينا السعي للتأكد ملن درجلة  كان لزامًا ،اإلبداعية لد  هؤالء املتعلمني من تالميذ املدرتة االبتدائية
تالميذ املدرتة االبتدائية اجلزائريلة عند وجود القدرات اإلبداعية الفطرية احملركة للعملية اإلبداعية ككل 

 .)عينة الدراتة(

انطالةا من البيانات املتوصل إليها من خالل تطبيل  ، واألو ى وهبدف التحق  من مطلوب الفرضية       
" لبول تورانس، على تالميذ السلنة الرابعلة  أ اختيار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسخة "

 التوصل إ ى ما يلي:  واخلامسة ابتدائي متَّ
تواء عللى مسلتو  القلدرات  ،ميتل  تالميذ املدرتة اجلزائرية ةدرات إبداعية متفاوتة فيما بينهم -

 أو على مستو  القدرة العامة أو الكلية. ،واألصالة( ،واملرونة ،الفرعية )الطالةة

احملق  لد  لإلناث أكر من ذل   الكلية لقدرات التفكري اإلبداعي توتط احلسايب للدرجةامللقد جاء  -
تبلني أن الفلرق  t  ةيمة ت وحبساب ،(020.25 :ذكور  – 027.27 :ار )إناثالذكور على ذات االختب

كلذل   وهو ما متَّ ، 22.27و   22.20 :بينهما هو فرق ذو داللة إحصائية لصاحل اإلناث عند مستو  ثقة
حيث أظهرت البيانلات  ،مالحظته على مستو  درجات القدرات الفرعية احملققة من ةبل أفراد هذه العينة

 النتائج التالية:

 ؤالء املتعلمني فيما له عالةة بقدرة الطالةة أن اإلناث أكثلر امتالكلًادل  النتائج احملققة من ةبل ه  -0
 هلذه القدرة مقارنة بالذكور. وممارتًة

كال الطرفني ميتلكان هذه القلدرة وميارتلاهنا  أما فيما يتعل  بقدرة املرونة فلقد أظهرت النتائج أنَّ -0
اختيار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي  متماثلة على حيث جاءت نتائج الذكور واإلناث شبه ،ةشدبنفس ال

ت، وال  أظهرت عدم وجود فلروق ذات  tالتيقن منه من خالل حساب ةيمة  لبول تورانس، وهو ما متَّ
 داللة إحصائية لصاحل فئة يف مقابل أخر .
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يف حني أظهرت النتائج املسجلة على مستو  ةياس ةدرة األصالة تفوق اإلناث على الذكور يف درجة  -2
 .2.27و  2.20 :مستو  ثقة عندوذل   ،ك وممارتة هذه القدرة يف حياهتم اليوميةامتال

وعليه ميكن التأكيد على أن اإلناث من تالميذ التعليم االبتدائي ضمن املدرتة اجلزائريلة ميتلكلون      
 ميذ الذكور.ميتلكها وميارتها التال حياهتم اليومية أكر من تل  ال ةدرات تفكري إبداعي وميارتوهنا يف 

( وال  هدف  إ ى حماولة التعرف على مستو  القلدرات 0222تأكيده ضمن دراتة )بندر  وهذا ما متَّ     
حيلث توصلل  اجلنس،اإلبداعية والتواف  االجتماعي والنفسي لد  الطلبة املتميزين والعاديني تبعا ملتهلري 

 (002ص ،0222 ،لصاحل اإلناث )لويس كارو بندر سملتهلري اجلن عًاَبالباحث إ ى وجود فروق دالة إحصائيا َت
فمن خلالل حماوللة  ،( مدعمة هلذه النتائج0200ار القيسي لهلفار عبد اجلبكما جاءت دراتة )عبد ا      
يف مدارس املتميلزين  على مستو  التفكري اإلبداعي لد  البة الصف الرابع واخلامس اإلعدادي التعرف

مع املوازنة بني درجات التفكري اإلبداعي لد  هؤالء الطلبة تبعا  -ر وإناثذكو-واالعتياديني من اجلنسني 
إ ى أن البة اإلعدادية الباحث )ذكور وإناث( توصل  ملتهلريي نوع املدرتة )متميزين واعتياديني ( واجلنس

 َحجَّل، ولد  اإلناث أفضل من الذكور، حيلث َرستويات متفاوتٌةمبلديهم تفكري إبداعي بدرجة مقبولة و
على إظهار ةدراهتن املختلفة  اإلناث لديهن حرٌص سجل لصاحل اإلناث إ ى أنَّالقيسي تبب هذا التفوق امل 

على عكس الذكور الذين يراهم أهنم ميتلكون ةدرات أخلر  يلتم  منها القدرة اإلبداعية،، ويف الدراتة
 (50 ، ص 0200 ،قيسيار الب)عبد الهلفار عبد اجل .ال ميتلكها اإلناث ،توظيفها خارج الدراتة

من خالل الدراتة ال  كان  ةد أجرهتا عللى  (0225)احلموي  يف حني تذهب هنى مصطفى يوتف      
يف تنميلة وال  كان اهلدف منها حماولة التعرف على األثر الذي حيدثه برنامج  تعليملي  أافال الروضة،
، على الذكور يف ةدرة الطالةة فقلط اإلناثإ ى التأكيد على تفوق  ،لد  أافال الروضةالتفكري اإلبداعي 

دراتلتها  ْ لَّصالة، فلقد َداألاع كما بالنسبة لقدريت املرونة وا فيما تعل  بالقدرة العامة أو الكلية لإلبدأمَّ
 (002ص ،0225 ،)هنى مصطفى يوتف احلموي .أي فرق بني اجلنسني على عدم وجود

باألردن هبدف  0220ال  أجري  تنة ( 0220)راتة اجلعافرة يف حني ختتلف نتائج هذه الدراتة مع د      
لتواف  النفسي احملققة من ةبلل الطلبلة او ياملقارنة بني ةدرات التفكري اإلبداعي والدافع لإلجناز الدرات

فروق دالة إحصائيا بني  حيث توصل  الدراتة إ ى عدم وجود أي ،املتفوةني املوزعني على خمتلف املدارس
 (022ص ، 0220 ،) أمساء عبد احلافظ خل  اجلعافرة .ناث فيما له عالةة بقدراهتم اإلبداعيةاإلالذكور و
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كما اختلف  نتائج  هذه الدراتة كذل  مع ما توصل  إليه دراتة كاظم عبد نور وةليس كلرو       
دور ل  أجري  ببهلداد هبلدف الكشلف علن حيث توصل  هذه الدراتة وا ،بالعراق (0220)مشعون 
وب العصف الذهين يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  الطلبة، إ ى أن هذه الطريقة أو األتللوب أتل

يف  فرةلًا ث د ْحُي اًلْعونوع األفكار ال  ينتجها الطلبة املتميزون ف  مِّالبيداغوجي الذي يستعمل يف إثارة َك
 ذكور يف مقابل اإلناث. فلقلد أكلدل  لصاحل الابيعة ةدرات هؤالء الطلبة املتميزين حنو األحسن، وذ

ا ةد أثبت  تفوق الطلبة املتميزين الذكور على الطالبات املتميلزات ملن مالباحثان على أن نتائج دراتته
أو أتللوب العصلف  ،ونوع األفكار ال  أنتجتها اجملموعات ال  مل تستخدم تل  الطريقة مِّاإلناث يف َك

 (002ص، 0227 ،) كاظم عبد نور .الذهين
وبناء على ما مت عرضه ومناةشته من نتائج دراتات وصفية وجتريبية حول ةلدرات التفكلري  ،عليهو      

ل املسجل بني الذكور واإلناث يف ذل ، فإنه ميكننا التأكيد على أن االختالفات املسجلة ضاإلبداعي والتفا
الدراتة ال  حنن بصددها أو فقة لنتائج تة تواء تل  املواالتوصل إليها ضمن هذه الدرا مَّيف النتائج ال  َت

د عينة كل دراتة من هذه أفراوخصائص ذل  إ ى ابيعة  دَُّرتواء جزئيا أو كليا، إيا َم ،تل  املختلفة عنها
يف ممارتة وامتالك القلدرات اإلبداعيلة ضلمن يف مقابل اإلناث ، حيث كان التفوق للذكور الدراتات

أما عندما كان التفلوق يف  ،ةليأو ذوي املستويات الدراتية العا ،راشدينالعينات ال  كان أفرادها من ال
امتالك وممارتة هذه القدرات اإلبداعية لصاحل اإلناث يف مقابل الذكور فإن ذل  على العموم مت تسلجيله 

 ، أو مستو  التعلاليم االبتلدائي أو)روضة واملستويات الدراتية املتدنية، ضمن الفئات العمرية الصهلرية
يدور حوهلم ملن عدم االهتمام بكل أو معظم ما و ِبع للَّ مياًل الذكور أكثُر ، حيث يكون فيه(اإلعدادي 

حنلو تنميلة  مبكلرًا اتتعدادًا َنْيد ْب، مقارنة باإلناث الاليت ُيداخل حجرة الصف تربويةأنشطة تعليمية و
وكلذل  األنشلطة  ،(ناء ، أناشليدخاصة ما اتصل باألنشطة اللهلوية واللفظية )غو ،اإلبداعية ةدراهتن

 التشكيلية.
درجة ومد   أن نتائج الدراتة احلالية ةد أظهرت تفوق التالميذ اإلناث يف على نؤكد وعليه نعود ل       

ار ةياس ةدرات التفكلري بامتالك وممارتة ةدرات التفكري اإلبداعي يف مقابل التالميذ الذكور، حبسب اخت
 توةعه ضمن الفرضية األو ى. ذا بعكس ما متَّاإلبداعي لبول تورانس، وه
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 الثانية: اإلجرائية رحليل ومناةشة النتائج حبسب الفرضية. .1-2
 قدرات تفك  بددايي  تفو  مح ثير ترات ل تلريك الريه ميتلك ريل األ رينا سرينلً       ميتلك التالميذ األكرب سنًل"    

 "   لر قيلس قدرات التفك  ابددايي لبول تورا سب    اخت
ةدرات التفكري اإلبداعي لبول تورانس ةياس ار باتتنادا إ ى البيانات املستخلصة من خالل تطبي  اخت     

 على أفراد عينة الدراتة هبدف التحق  من مطلوب الفرضية الثانية مت التوصل إ ى ما يلي:
 ًاهم لصاحل التالميذ األكر تلنبين ميتل  تالميذ التعليم االبتدائي ةدرات تفكري إبداعي متفاوتة فيما       

 اللل: حيث ظهر املتوتط احلسايب للدرجات الكلية احملق  من ةبل التالميذ البالهلني ،يف مقابل األصهلر تنًا
 ،( 22.02 <  000.02تنوات ) 22 من العمر الل:من ذل  احملق  من ةبل التالميذ البالهلني  تنة أعلى 00
داعي مقارنلة ا أكثر امتالكا وممارتة لقدرات التفكلري اإلبلر تنيؤشر ويؤكد على أن التالميذ األك ما

كلال يف حيلث  ، 22.27 و ، 22.20 :التحق  منه عند مستو  دالللة وهو ما متَّ ،ابالتالميذ األصهلر تن
ود هلذه األمر الذي يؤكد حقيقة وجل ،ت اجلدولية tت احملسوبة أكر من ةيمة  tاملستويني جاءت ةيمة 

 إ ى الصدةة. ُهدَُّرالتوصل إليه من نتائج ليس َم ، وأن ما متَّ الفئتنيالفروق بني هاتني

هذه النتيجة مت كذل  تأكيدها على صعيد ما حققه نفس هؤالء التالميذ على مسلتو  القلدرات        
 حيث جاءت النتائج على النحو التايل: ،الفرعية الختيار بول تورانس للتفكري اإلبداعي

 22)ا امتالك وممارتة ةدرة الطالةة أكثر من التالميذ األصهلر تًن (تنة 00) اكر تًنظهر التالميذ األأ  -0
 (00.20 < 00.02)بداللة ةيم املتوتطات احلسابية لكلتا الفئتني  (تنوات

مبليون إ ى امتالك وممارتة ةدرة أو مهارة املرونة أكثر ملن املتالك  (تنة 00)التالميذ األكر تننا  -0
 < 02.20احلالية لكلتا الفئتلني )احلسابية األصهلر تنا هلا، وذل  بداللة ةيم املتوتطات  وممارتة التالميذ

02.22 ). 

صالة يف حياهتم اليومية أكثر ملن التالميلذ وميارتون ةدرة األ (تنة 00)ا ميتل  التالميذ األكر تن -2
للتالميذ  22.20 :التوايلداللة ةيم املتوتطات احلالية للفئتني حيث جاءت على ب (تنوات 22)األصهلر تنا 

 تنوات. 22 الل: للتالميذ البالهلني 20.50 و تنة، 00الل: البالهلني 
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ل هبذين املتهلريين )درجة امتالك وممارتة ةدرات التفكري اإلبداعي ملن كن إمجال النتيجة فيما يتصوعليه مي
ميتلكلون وميارتلون  نًا تلاألكرتالميذ التعليم االبتدائي  نَّأالعمر أو السن من جهة أخر ( يف و ،جهة

أكثلر ملن املتالك  -داخل املدرتة أو خارجها-اليومية  مةدرات ومهارات التفكري اإلبداعي يف حياهت
 ممارتة التالميذ و

 هلا. ًااألصهلر تن
هذه النتيجة ال  ميكن تأكيدها من خالل مقارنتها مبا توصل  إليه دراتة حسن عمر شاكر منسلي        

البتكاري )اإلبداعي ( عند االب املرحلة املتوتطة مبحافظلة اللرَِّس ااول  يو التفكري وال  تن (0220)
ات عمرية ودراتية متباينة، هي فئة الالب ه الدراتة ثالث فئباململكة العربية السعودية، حيث مشل  هذ

وهلم وفئة االب الصف الثالث املتوتلط،  ،، وفئة االب الصف الثاينالصف األول وهم األصهلر تنًا
قياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي توصلل الباحلث إ ى أن بار تورانس ل، وبعد تطبي  اختتنًا األكر
مستو  التعليمي للصلفوف لول ،ابيعيًا ار توزيعًاباالب العينة ككل ةد توزع  على االخت أداء درجات

ن عامة النلاس جتمع على أ ال  الثالثة، األمر الذي يراه صاحب الدراتة ينسجم مع نظريات علم النفس
كما أنله  ،ةاأنشطة احليمجيع مارس يف وجد وُييف القدرات العقلية، وأن اإلبداع ُي ابيعيًا يتوزعون توزيعًا

هؤالء الطالب فيما بينهم حبسب درجات اختيلار بلول أنه هناك فروق يف أداء  إالَّشاط غام ، ليس ن
 ْيله ِّل ،   َي)البة الصف الثالث املتوتط( ًالطلبة األكر تناإلبداعي لصاحل اتورانس لقياس ةدرات التفكري 

 األول، وهم األصهلر تنًا.  البة  ،البة الصف الثاين
، 0220 ،)حسن عمر شاكر منسي ودراتيًا التفكري اإلبداعي تنمو بارتقاء الطالب عمريًامبعىن أن ةدرات 

 (.202ص
ما توصل  إ       مع  تة  تائج هذه الدرا ف  ن تة جونني موكما تت تائج درا يه ن  Gonen (0222بيسيل )ل

Mubeccel د مستو  إبداع األافلال، حيلث يوال  هدف  إ ى الكشف عن أثر العمر واجلنسني يف رحد
بلدرجات ار تورانس مقارنلة بتنوات على اخت (22)ة تتوصل  إ ى وجود فرق بني درجات أافال الس

 ،)جنو  بدر خضلر .ًناذل  لصاحل األافال األكر ت( تنوات على ذات االختبار، و27أافال اخلمسة )
 (. 022ص، 0200
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هذه الدراتة من  هبكل ثقة إ ى صدق ما توصل  إلي ن ْوك من خالل نتائج هذه الدراتات ميكننا الرُّوعليه و
درات ممارتة ةلالبتدائية اجلزائرية يف امتالك وضمن املدرتة ا واملتمثلة يف تفوق التالميذ األكر تنًا ،نتائج

، األمر الذي يتف  مع ما مت توةعه ضمن ًا، يف مقابل التالميذ األصهلر تنالتفكري اإلبداعي يف حياهتم اليومية
 الفرضية الثانية.

 
 
 

 
 عرض النتائج حبسب الفرضية العامة األو ى:..1-3

لري  يياريل ديرين س ث ري      ، ختتميتلك تالميذ املدرس  االدتدائي  اجلزائاي  قريدرات تفكري  بدداييري  يةايري   لميري      "     

 "   يااهسان  س و
اتتنادا إ ى ما مت توضيحه من نتائج فيما له صلة مبنصوص الفرضلية اإلجرائيلة األو ى ومنصلوص       

الفرضية اإلجرائية الثانية، فإنه ميكننا التأكيد على أن درجات تالميذ التعليم االبتلدائي ضلمن املدرتلة 
ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسخة "أ "لبول تورانس ةد توزعل  اجلزائرية احملققة على اختيار ةياس 

بني كل الناس، مبا يف ذلل   مبا يدل على وجود هذه القدرات وانتشار ممارتتها ،بينهمفيما توزيعا ابيعيا 
ر هلا، حيث أظهرت النتائج أن اإلناث أكث األافال الصهلار، كما أهنم خيتلفون فيما بينهم يف درجة ممارتتهم

 أن التالميذ األكر تلنًاميال ملمارتة هذه القدرات اإلبداعية يف حياهتم اليومية مقارنة بالتالميذ الذكور، و
 ،الطالةلة حنو امتالك وممارتة ةدرات التفكري اإلبلداعي ) ًاصهلر تنأكثر ميال من غريهم من األافال األ

 .او خارجهأاملدرتة  لة( يف حياهتم اليومية تواء داخلصااألو ،املرونةو

 
 : رحليل ومناةشة النتائج حبسب الفرضية العامة الثانية وفرضياهتا اإلجرائية:2
 رحليل ومناةشة النتائج حبسب الفرضية اإلجرائية األو ى:.. 2-1

ي  س املعلس الذي يلتزم دتواي ريلت مالردري  الكفريل ات ن تنايري  قريدرات الريتفك  ابدريدايي لتالميريذ  مريح          "      

 ."   وا    ظا املعلاني
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اعتمادا على البيانات ال  مت التوصل إليها يف هذه الصدد وهذا من خالل تطبي  اتتبانه رحديد أثر         
مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي، وهبدف التحق  ملن 

للش  بأن املعلم الذي يلتزم يف تدريسه  جمااًل ال يدع ا  مبتثبَّال متَّ فإنهمطلوب الفرضية اإلجرائية األو ى، 
ملن  ،سهم بدرجة عالية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذهلتالميذه بتوجيهات مقاربة الكفاءات ُي
تركله أو حيث تتوزع هذه املسامهة العالية وهذا األثر الكبري الذي ي ،وجهة نظر معلمي التعليم االبتدائي

 ،املرونلةو ،حيدثه املعلم يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  تالميذه بني القدرات الثالثلة )الطالةلة
 كة للقدرة اإلبداعية عند كل فرد على النحو التايل:احملراألصالة( املشكلة وو

يف تنمية ةدرة األصلالة  سهم املعلم امللتزم يف عمله بتوجيهات مقاربة الكفاءات بدرجة كبرية وعاليةُي      
يف املقام األول،   يف تنمية ةدرة املرونة يف املقام الثاين،   يف تنمية ةدرة الطالةة يف املقام الثاللث، األملر 

 ال إ ى توجيه تالميذه حنو التفرد والتميز يف كل ما ينجزونلهاملعلم الكفء وامليّّ ّ ّ ّ َّ ه يف أنَّريفستالذي ميكن 
وعدم االكتفاء بتكرار واجترار ما يقدمه هللم الهللري ملن  ،حنو عدم اإلتباع َلْيم امَلينمي فيه من أعمال،
أكثر رغبة يف للتميز والظهور، و بًااألمر الذي جيعلهم أكثر أصالة وُح ،وحلول ،وأتاليب عمل ،معلومات
عن غريه ملن بلاةي  هبذا املعلم الذي يصبح يراه تالميذه أنه متفرد إةتداًء ،مل يسبقهم إليه أحدإجناز عمل 
ةلدرات  ده من خالل نتائج بع  الدراتات ال  تناول  دور املعللم يف تنميلةيتأك وهو ما متَّ ،املعلمني

وال  تتف  نتائجها مع نتائج هذه الدراتة، حيث ذهب ملرزوق عبلد  التفكري اإلبداعي لد  األافال،
اإلبداعي لد  األافال يف الصهلر تتمثلل يف  ال  تنمي ةدرات التفكري املإ ى أن من العو  (0220)احلميد 

لثة. )حسن   حمتو  املنهاج الدراتي يف املرتبة الثا ،ليها املعلم يف املرتبة الثانيةي  األترة يف املقام األول، 
 (000ص،  0227 ،لإبراهيم عبد العا

ا وجود عالةلة ائجهحيث أثبت  نت Schaffer( 0252)كذل  دراتية شيفر  هأشارت إلي األمر الذي       
وهذا لصاحل املعلمني ذوي االجتاهلات  ،بني اجتاهات املعلمني وبني القدرات اإلبداعية لتالميذهم ارتبااية

 (202ص،  0220 (،20))توتن شاكر جميد .التقدمية يف التربية، يف مقابل املعلمني التقليديني
موجبة بني مسلات املعلملات عالةة ود إ ى وج (0202 )كما أشارت كذل  نتائج دراتة الدردير        

)توتن شلاكر  .الشخصية كاالتزان االنفعايل، والتحمس، وبني ةدرات التفكري اإلبداعي لد  تالميذهن
 (200ص،  0220 (،20)جميد
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حيث أكدت على  ،من نتائج (0220) كما تتف  نتائج هذه الدراتة مع ما توصل  إليه دراتة عبادة       
 إافاء هذه القدرات يف نفلس على خطورته يفلمني، ويف تنمية التفكري اإلبداعي لد  املتعأمهية دور املعلم 

بديها املعلم داخل صفه يف مواجهة الباحث ذل  إ ى السمات والكفاءات ال  ميكن أن ُي عيث أرجاآلن، ح
م ذل  يف كلما تاه ،مع تالميذه يوانبساا ،ومتجدد املواهب ،حيث كلما كان متحمسا للعمل ،تالميذه

تنميلة  أملاميف التعامل معهم كلما كان ذل  عائقا  وصارمًا وكلما كان تقليديًا ،تنمية ةدراهتم اإلبداعية
 ( 002ص  ،0220 ،)أمحد عبادة .ةدراهتم اإلبداعية

ومن خالل ما مت التوصل إليه من نتائج فيما له صلة مبطلوب هذه الفرضية والل  جلاءت  ،وعليه       
تماثلة إ ى حد كبري مع نتائج الكثري من الدراتات العربية واألجنبية ال  تناول  دور املعلم يف مطابقة أو م

يف تنمية ةدرات  كبرٌي ميكن التأكيد على أن للمعلم دوٌر هتنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لد  تالميذه، فإن
فهو  ) ،ه يف أثناء احتكاكه اليومي هبمميارتذا من خالل التأثري الذي حيدثه ووه ،التفكري اإلبداعي لتالميذه

 نجز هبا خمتلف العملياتاملعلم عن الكيفية ال  ُت ل لَِّدُيتذ  به ( فعن اري  تلوكياته ُيرهن وحي ميثل يوذجًا
ا ًعلِبَتُم -تالميذ التعليم االبتلدائي  - ،وخباصة الصهلار منهم ،الذهنية ال  يرغب يف تنميتها لد  تالميذه

هبلدف ملقلام وطالب يف هذا افهو ُم ،اربة الكفاءات يف كل خطوة وكل عملية تعليم يقوم هباتوجيهات مق
أمام تالميذه، حبيث ُيعلر بالوصلف الكالملي والفعللي النجاح يف هذه املهمة أن يفكر بصوت مرتفع 

ضلي ة ضمنها عندما تقت كل خطوريفستمع  ،( عن كل العمليات الفكرية ال  هو بصدد إجنازها)العملي
حىت يتمكن تالميذه من مالحظة وفهم خمتلف املراحل والعلميات املوظفة والضلرورية يف  الضرورة ذل ،

، كملا أنله هم يف حياهتم املدرتية أو خارجهابناء وإبداع خمتلف احللول املالئمة لكل مشكلة ةد تعترض
وال يتركهم ينشهللون حبفظها  ،قدمها هلمأكثر حول كل املعارف ال  ُيهؤالء التالميذ للعمل مطالب بدفع 

 حمددة.أو جتاوز مشكالت  ،فقط دون العمل على توظيفها يف بناء عالةات جديدة
التوصل إليه من نتائج حول دور املعلم يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعلليم  ما متَّ إنَّ         

وهذا ما يتف  مع مطلوب  ،ة الكبرية للمعلم يف ذل االبتدائي يدفعنا إ ى التأكيد على أمهية وحقيقة املسامه
 الفرضية اإلجرائية األو ى.

 
 رحليل ومناةشة النتائج حبسب الفرضية اإلجرائية الثانية:.. 2-2
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ي  س املن لج املبنى يلى تواي لت مالرد  الكفل ات ن تناي  قريدرات الريتفك  ابدريدايي للتالميريذ مريح      "               

 ."    لانيوا    ظا املع
هبدف التثب  من مطلوب الفرضية اإلجرائية الثانية، واتتنادا إ ى البيانات ال  مت التوصل إليها هبذا        
فإنه ميكننا التأكيد على أن املنهاج الدراتي مبا يضعه أما املعلمني من أهداف جيب بلوغهلا، ومبلا  الشأن،

على كل معلم توظيفها أثناء كل نشاط تربلوي  لزامًاحيدده من وتائل إيضاح وأتاليب بيداغوجية يكون 
كبرية وعالية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي من وجهلة  سهم بدرجةيقوم به، ُي

  ةلدرة  ،لقدرة املرونلة يف املقلام األول تهنظر املعلمني، هذه املسامهة ال  ظهرت بشكل كبري يف تنمي
صالة فلقد تأكد بأنه يسهم يف تنميتها بدرجلة ا فيما تعل  بتنمية املنهاج لقدرة األقام الثاين، أمَّالطالةة يف امل
 متوتطة.
إليه دراتة مهدي الظلاهر   تف  مع ما توصلي هذه الدراتةضمن نتائج إنَّ ما متَّ التوصل إليه من         

فرضله ملن أهلداف يمي مبا يلتعلادة أن إتباع وتطبي  نظام اجلو أكدت علىحيث  ،من نتائج (0220)
االب   وزيادة التوصيل الدراتي لد ،يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي وأتاليب تنفيذ يسهم بقدر عاٍل

 (000ص  ،0220 ،)مهدي حممد الطاهر .الصف األول باململكة العربية السعودية
نتائجهلا مؤكلدة عللى دور حيث جاءت  (0227)وكذل  الشأن بالنسبة لدراتة غسان منصور        

الرنامج املصمم لتعليم الطالب وتدريبهم على مهارات التفكري املرتبطة حبل املشكالت يف تنمية ةلدرات 
 ،)غسان منصلور .ارهم عليهاباخت من عملية حلهم للمشكالت ال  متَّ َنسَّالتفكري اإلبداعي لديهم، مبا َح

 (220ص، 0227
فلقد جاءت نتائج دراتتها هي األخر  مدعمة  (0220)حسن عبد اهلل عزوز  ا دراتة هنيدة بن أمَّ        

حيث توصل  إ ى أن للمنهاج ولألنشطة العلمية ال  يتضمنها هذا املنهلاج ويلنظم  ،لنتائج هذه الدراتة
ص ، 0220 ،)هنيدة حسن علزوز .عملية تقدميها فاعلية كبرية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لألافال

002) 
إ ى حد بعيد من نتائج ينسجم  Singer( 0222) تينجردراتة  هيإضافة إ ى ذل  فإن ما توصل  إل        

إ ى أنه ميكن تنمية القلدرات اإلبداعيلة  تينجرتوصل مع نتائج هذه الدراتة ضمن هذه اجلزئية، حيث 
يف القيلام  مطلب ملنهألافال الروضة وحىت أافال الصف الثاين أتاتي من خالل األعمال الفنية ال  ُي
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توجيهات وأهداف حمددة، من ذل  إجناز لوحات حائطية أو إعالنات كبرية، املهم يف كلل إجنازها التقيد ب
إ ى اكتشلاف مييلون ويتوجهلون ، األمر الذي جيعلهم ح عنهمالتروي ذل  أهنا تؤدي يف هناية املطاف إ ى

 من شخصيتهم. أو باألحر  جزًء ،هبم قةيوتوظيف العديد من املهارات اإلبداعية ال  تصبح لص
عرضه من نتائج فيما له صلة مبطلوب هذه الفرضية، وال  جاءت موافقلة  ومن خالل ما متَّ ،وعليه       
من الدراتات ال  تناول  املنهلاج )األهلداف  التوصل إليه من نتائج ضمن العدد كبري مع ما مت إ ى حٍد

 يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للمتعلمني، فلإنَّ دوره( وميدانيا رحقيقهاوتبل  ،العامة للعملية التعليمية
إ ى ما مت التوصل إليه ضمن هذه الدراتة من أن املنهاج يسهم بدرجة كبلرية يف تنميلة  ُنك ْرذل  جيعلنا َن

نا إ ى التأكيلد األمر الذي يدفع ،ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي من وجهة نظر املعلمني
من حيث االلتزام باألهداف التربوية ال  تلنظم  ،وليها املربون للمناهج الدراتةعلى األمهية ال  جيب أن ُي

مع توظيلف لية تعليمية ضمن الشروط املالئمة، عم كلعملية رحقيقها، هذا من جهة، واحلرص على تنفيذ 
مبا حيقل  يف هنايلة  ،من جهة أخر  س،ف كل درالوتائل واألتاليب البيداغوجية الكفيلة بتحقي  أهدا

النفسلية واملعرفيلة  – املطاف حدوث يو حقيقي وملموس يف ةدرات هؤالء املتعلمني يف مجيع االجتاهات
 بنمو ةدرهتم على التفكري اإلبداعي.منها وخاصة ما ارتبط  -والتواصلية

 

 ثة:النتائج حبسب الفرضية اإلجرائية الثالومناةشة رحليل . .2-3
الريتفك    مالردري  الكفريل ات ن تنايري  قريدرات     ت  س مضلمني الكتلب املدرسي املبني  يلى توا ريلت  "      

 ". ابددايي للتالميذ مح وا    ظا املعلاني 
اتتجابات أفراد عينة الدراتلة ضلمن شلطر دراتة ال  مت التوصل إليها من خالل  إن البيانات        

ودوره يف تنميلة  (املادة العلمية واألدبية املضمنة ضمن كل كتاب مدرتلي مضامينه )الكتاب املدرتي و
للش  بأن الكتاب املدرتلي  ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي، أكدت مبا ال يدع جمااًل

ذ بدرجة متوتطة يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ حبسب أراء معلملي هلؤالء التالميل ُمِهْسُي
 توزع  ، حيث ظهرت وأنفسهم

الطالةلة واملرونلة وهلي هذه املسامهة بدرجة متوتطة بني القدرات الثالثة املشكلة للتفكري اإلبلداعي 
 .واألصالة
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ةلدرة و ،مبضامني الكتاب املدرتي مقارنة بقلدرة الطالةلة ًافظهرت ةدرة املرونة على أهنا أةل تأثر      
(  أهنا األكثلر 22.22تسجيله بشأهنا ) مَّالذي َت من خالل املتوتط احلسايب  تبني ، هذه األخرية الاألصالة
نلراه  فكار متجددة أمام هؤالء التالميذ، األمر الذيوأ ،مبا يعرضه الكتاب املدرتي من موضوعاتًا تأثر

 تكلوين -هو هذه الكتب، ووصمم  منطقيا جدا، وينسجم مع األهداف العامة ال  من أجلها وضع  
ويعزز للديهم  ،شخصيتهم من كل اجلوانب، املتعلمني مبا ينمي فيهم الرصيد املعريف والعملي هلؤالء وإياء

يف انسلجام تلام ملع    ، والعملي، املعريف والعلمي هبكل زمخ ،االنتماء إ ى جيل القرن احلادي والعشرين
 (.022ص، 0222 ،)بوبكر بن بوزيد  -فيه ونوروح العصر الذي يعيش ،حميطهم املتجدد

سهم هبا الكتب املدرتية يف تنمية ةلدرات التفكلري اإلبلداعي أن درجة التأثري املتوتطة ال  ُت إالَّ       
املعرفية ال  هلا من األثر ما يفوق مبرات  ه يف وةتنا الراهن إ ى وجود العديد من الوتائطللتالميذ ميكن عزو

من ذل  التلفاز واالنترن  وغريها  ،ية هذه القدراتوبدرجات كبرية ملا ةد حيدثه الكتاب املدرتي يف تنم
 ال  أصبح  يف متناول كل األافال.و ،من الوتائط األخر  ذات املوضوعات املثرية

كبري يف تنمية ةلدرات  للكتاب املدرتي وملضامينه، أثٌردون أن يكون إن كل هذه احليثيات حال         
حىت وإن كانل  أن ذل  ال ينفي وجود هذا األثر وهذه املسامهة  لتالميذ االبتدائي، غريالتفكري اإلبداعي 

التوصل إليها  ال ترةى إ ى مستو  مسامهة املعلم يف تنمية هذه القدرات، وما يؤكد ذل  هو النتائج ال  متَّ
ا يف هذا اجمللال، حيلث نراها تتقااع مع نتائج دراتتنوال   ( 0222 ) صالح الدين حممود دراتةضمن 
تلب الدراتلات  ى أن تضمني الكتب املدرتية بالصورة والرتومات التوضيحية، وخاصة منها كتوصل إ

عنلد شكل كبري يف تنمية عمليات التفكلري وبيساعد  (... ، التربية املدنيةاالجتماعية )التاريخ، اجلهلرافيا
شلأنه املسلاعدة يف ( األمر الذي من ... الوصف، و)كاملالحظة والتفسري ،األافال يف مستوياهتا املختلفة

يو ةدرات التفكري اإلبداعي الضرورية للنجاح وواكتساب  ،ممارتة السلوكات اإلبداعية يف حياهتم اليومية
، 0222 ،) صالح الدين عرفلة حمملود .وخاصة لد  التالميذ صهلار السن يف أي تلوك من هذا القبيل،

 (.002ص
، ، من منطل  أهنا دل  عللى أنلهئج هذه الدراتة( مع نتاله0002تف  نتائج دراتة حاجي )تكما        

ميكن تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي والناةد من خالل تدريس مقرر البالغة والنقد لد  االبات الصلف 
ملا مت التوصل إليه، حيلث  ًةَمع َد( فلقد جاءت نتائجها مرة أخر  ُم0222ا دراتة اليف )أمَّ ،الثالث الثانوي
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ية ةدرات باةي املقررات األخر  يف تنم يفوُق كتاب القراءة يف املرحلة الثانوية دوٌرأكدت على أن حملتو  
من نصلوص وموضلوعات  حث مبرونة هذا املقرر مبا حيتويه، األمر الذي فسره الباالتفكري لد  الطالب

صلوت ملع التفكلري ب ،ومتحمسني إ ى ةراءهتا وفهم معانيها ،متباينة جتعل الطالب مشدودين دوما إليها
 (.022 ص ،له 0002 عصام بن عبد اهلل بازرعة،) .مسموع حوهلا

التوافل  خلالل وعليه ميكن التأكيد على أنه ةد ثب  لدينا من خالل النتائج املتوصل إليها وملن        
ذات نفلس التوجله الدراتلات السلابقة  جمموعة مننتائج بع  وبني هذه الدراتة  نتائج املسجل بني

سهم بدرجة متوتطة يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ ملن الكتاب املدرتي ُيأن واألهداف إ ى 
 وجهة نظر معلمي التعليم االبتدائي.

 
 الفرضية اإلجرائية الرابعة:حبسب رحليل ومناةشة النتائج . .2-4

رات الريتفك  ابدريدايي   " ت  س طايا  التدريس املبني  يلى توا لت مالردري  الكفريل ات ن تنايري  قريد                    

 وا    ظا معلاي س". مح للتالميذ

اعتمادا على البيانات ال  مت التوصل إليها هبذا الشأن، وهذا من خالل تطبي  اتتبانه رحديلد أثلر        
مكونات النظام التربوي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ من وجهلة نظلر معلملي التعلليم 

حول أثر اريقة باألتاس الذي يتمحور والتحق  من مطلوب الفرضية اإلجرائية الرابعة  هبدف،  واالبتدائي
للش  بأن لطريقة التلدريس  التوصل مبا ال يدع جمااًل ه متَّالتدريس يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي، فإنَّ

تنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي بدرجة عالية( يف  ُمٍهْس)ُت كبرٌي ال  يعتمدها املعلم يف تدريسه لتالميذه أثٌر
لديهم، هذه املسامهة العالية تتجلى بصورة الفتة يف تنمية ةدرة املرونة أكثر مما هو عليله احللال بالنسلبة 

بدرجة كبرية يف يوها لد  تالميلذ ي األخر  تتأثر بشكل وصالة والطالةة، حىت وإن كان  هلقدريت األ
متاشيا مع ظروف كل  هنوع املعلم يف اتتعماهلا يف أثناء تدريسه لتالميذُي ال اغوجية داالبتدائي بالطرق البي

 ، األمر الذي أكدت مقاربة الكفاءات على العمل به.هلدرجة تعقد وتهولة مطلوب وجماراٌة  ،درٍس
أثر اريقلة  التلدريس يف تنميلة بلة صما مت التوصل إليه من نتائج ضمن هذه الدراتة فيما له  إنَّ       
ذات التوجله  مع نتائج الكثري من الدراتات العربية واألجنبيلة التفكري اإلبداعي ينسجم إمجااًل ةدرات

الللذان توصلال إ ى أن (  0220)ذل  دراتة كاظم عبد نور وةيس كرو مشعلون  ن، مواهلدف املشترك
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وغريهم من  حفز األافال املتعلمنيصة تدريسية من شأنه أن ُيحف الذهين داخل كل صاتتعمال اريقة الع
احللول املتميزة ال  ال ميكلن هللم من األفكار و نوٍعو الراشدين )االب اجلامعات مثال( على إنتاج كمٍّ

 ،) كاظم عبد نور .إنتاجها يف غياب اتتعمال اريقة أو أتلوب العصف الذهين معهم داخل حجرة الصف
 (.002ص ، 0227
د على أن اتتعمال املعللم لطريقلة يراتته إ ى التأكمن خالل نتائج د ( 0227) كما ذهب القضاة        

يف ةلدراهتم  ملحلوٍظ التعلم التعاوين يف كل حصة تعليمية ومثابرته على ذل  ةد أد  إ ى حدوث يلٍو
عصام بلن ) .ار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي لبول تورانسبا على اختن نتائجهم دورًيسورح ،اإلبداعية

 (025 ص ،0002 عبد اهلل بازرعة،
ال  أثبتل  أن اتلتعمال املعللم  (0220)كما تتقااع نتائج هذه الدراتة مع نتائج دراتة مطالقة        

سن تدريبهم على التعامل مع هذه الطريقة، يلؤدي حتملا حلطريقة العصف الذهين يف تدريس تالميذه و
 (.020 ص ،0002، عصام بن عبد اهلل بازرعة) .ا إ ى تنمية تفكريهم اإلبداعيودوًم
ذلل  ، وحيث دعم  نتائجه نتائج دراتتنا احلالية (،0220)وكذل  الشأن بالنسبة لدراتة مهران         

ه لعدة ارق بيداغوجية )اريقلة حلل املشلكالت سمن خالل إثبات الباحث أن اتتعمال املعلم يف تدري
، ملع تالميلذه ال  يكون فيهاواريقة التعلم التعاوين، واريقة املنافسة(  وذل  مراعاة ملتطلبات املواةف 

مه لتالميذه، إضافة يبتعل طالبًاصعوبة أو تهولة احملتو  املعريف الذي يكون ُميف الهلالب وال  تفرضها عليه 
يف تنميلة التفكلري  كبلرٌي ، فإن التتعمال هذه الطرق البيداغوجية أثٌرإ ى درجة نضجهم الذهين واملعريف

عصام بن عبد اهلل ) .التحصيل يمنخفضمن و أرتفعي التحصيل الدراتي كانوا م اإلبداعي للمتعلمني تواٌء
 ( .022 ص ،0002 بازرعة،

وعليه ومن خالل ما مت التوصل إليه من نتائج فيما له واث  الصلة مبطلوب هذه الفرضلية، والل         
العديلد ملن الرق مع نتائج الكثري من الدراتات ال  تناولل   كبرٍي جاءت متوافقة ومتطابقة إ ى حدٍّ

إ ى حقيقة أن  ن ْوك وأتاليب التدريس ودورها يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للمتعلمني، فإنه ميكننا الرُّ
، مقاربة الكفاءات العمل هبا ) كالتعليم التعاوين، التعلم باملشلاريع ْ َبغَّال  َرو، التدريس املتعددةلطرائ  

يف تنمية ةلدرات التفكلري  عاٍل دوٌر، ... ( أثٌر كبرٌي وف الذهينالعص ،، حل املشكالتأتلوب املنافسة
رق هذه الطوتوظيف واتتثمار اإلبداعي للتالميذ، وخاصة يف ظل وجود معلم كفء وةادر على اتتعمال 
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هذا ما يتف  مع مطلوب الفرضية اإلجرائيلة ، وٍرْسالتنويع بينها مىت ما دع  احلاجة إ ى ذل  بسالتة وُيو
 الرابعة.

 
 الفرضية اإلجرائية اخلامسة:حبسب رحليل ومناةشة النتائج  ..2-5

ي  س أسلوب التاويس املبين يلى توا لت مالرد  الكفل ات دصورة مبلشاة ن تنايري  قريدرات الريتفك     "      

   ابددايي للتالميذ مح وا    ظا معلاي س".
د أثر مكونات النظلام التربلوي يف يتتبانه رحدإ ى البيانات املتوصل إليها من خالل تطبي  ا ًااتتناد       

فإنله  ،كون أو جمال التقوميمبذات الصلة  ،تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ من وجهة نظر املعلمني
ات ونشااات التالميذ يميكننا التأكيد على أن أتلوب التقومي الذي يتبعه املعلمون ويطبقونه يف تقومي تلوك

 بدرجة عالية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لديهم. ُمِهية ُيْسالتعليم
مات تالميذه من خالل ارحه جلملة اإلشكاالت واالختبلارات املعلم الذي يقوم بتقومي تعل مبعىن أنَّ       

مع مطللوب هلذه وب معه وفزهم للتجاحيؤالء التالميذ وهبتوف يدفع  واألتئلة مفتوحة اإلجابة حتمًا
من نتائج  ٍدُدَرو َتأ كاالت بكل محاتة وحيوية هبدف إجياد أفضل احللول هلا، دون خوٍفاإلشاالختبارات و

شعور التالميلذ باألملان  نَّإ ،وانعكاتات عملية التقومي على مستقبلهم الدراتي ) النجاح أو الرتوب(
ة حدوث اريكل عملية تقوميية جيريها املعلم حول كل نشاط يقومون به إضافة إ ى اتتمر وعدم اخلوف من

االخنلراط يف هلذه  مات ال  يكونون بصددها توف يدفعهم كمتعلمني إ ىتهلذية راجعة حول كل التعل
أن كلل ملا يف نفس الوة  ومقتنعني بمدركني  ،ةيوالوضعيات التعلمية )مرحلة التقومي ( بكل محاس وعف

هلذه  كانل إْن حلىت و ،لقى اهتمام املعلم وتقديرهمن إجابات ويقترحونه من حلول توف ييدلون به 
 وغري مألوفة.من زمالئهم أهنا غريبة هلريهم لتبدو هلم أو اإلجابات 
إن نتائج هذه الدراتة أكدت على أن التقومي الذي يكون هذا هو شأنه حتمًا تلوف يلؤدي إ ى         

 (0220) ويلتنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لكل املتعلمني، وهذا ما يتف  مع ما توصل  إليه دراتات رنلز
حيث أكد الباحث أن إدراك التالميذ أن األعمال ال  يقومون هبا كنشلااات يوميلة داخلل  ،من نتائج

جيعلهلم األمر الذي حيملهلم و ، وهوبتقوميها بكل جدية الصف تلقى اهتمام املعلمني، وأهنم يقومون فعاًل
األمر الذي يؤدي مبرور الوة  ، دير معلميهميف الفوز بتقمنهم مييلون إ ى االجتهاد والتميز يف اجنازها رغبة 
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 ص ،0220 ،عايد األمحلديمرمي ) .املرونة واألصالةخاصة منها ةدرة الطالةة وإ ى يو ةدراهتم اإلبداعية و
025.) 
إ ى أنه ةد تعذر علينا العثور على دراتات موثقة حول التقومي التربوي يف عالةتله  اإلشارةبقي فقط        

ما توصلنا إليه من  أنَّباتتثناء ما ذكرنا من نتائج دراتة رنزويل، إالَّ  اإلبداعي للمتعلمني، بقدرات التفكري
نتائج متقاربة فيما له صلة مبسامهة أتلوب التقومي يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي الفرعية وهي الطالةة 

أكيد على أن أتلوب التقومي املبلين جيعلنا نركن بكل ارتياح إ ى الت ضمن هذه الدراتة واملرونة واألصالة
على توجهات مقاربة الكفاءات )تقومي بنائي يستفيد من اخلطأ يف إعادة تصلحيح الوضلعيات التعليميلة 

ُيْسِهُم بدرجة كبرية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ ملن وجهلة  وإحداث تهلذية راجعة فورية(
 ذه الفرضية.نظر املعلمني، وهو ما ينسجم مع مطلوب ه

 
 :تائج حبسب الفرضية العامة الثانيةعرض الن. .2-6

يري   نتتأثا قدرات التفك  ابددايي لتالميذ املدرس  االدتدائي  اجلزائاي  مبكو لت املنظوم  الرتدوي  املب"         

 . "يلى توا لت مالرد  الكفل ات     أرا  معلاي س

ئج فيما له صلة مبطلوب الفرضيات اإلجرائية، فإنه ميكننا التأكيلد رصده من نتا اعتمادا على ما متَّ       
 على ما يلي:

تسهم مكونات النظام التربوي اجلزائري املبنية على توجهات مقاربة الكفلاءات يف تنميلة ةلدرات  -0
) ةدرة الطالةة وةدرة املرونة وةدرة األصالة( حبسب أراء معلمليهم بلدرجات  التفكري اإلبداعي للتالميذ

 تفاوتة تراوح ما بني العالية واملتوتطة.م

تتقاتم مكونات أو جماالت النظام التربوي التأثري واملسامهة يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ  -0
 شدة التأثري على النحو التايل:التعليم االبتدائي حبسب أراء معلميهم وف  ةوة و

 02.02 ل:شخصية املعلم ب                املرتبة األو ى % 

   52.22: لاريقة التدريس ب               املرتبة الثانية % 

  57.02 ل:أتلوب التقومي ب                املرتبة الثالثة % 

  50.02 ل:املناهج ب               املرتبة الرابعة % 
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 22.02 ل:الكتاب املدرتي ب              املرتبة اخلامسة % 

ويؤكد باملقابل عللى ضلرورة  ،ي يؤكد على الدور احملوري للمعلم يف النظام التربوياألمر الذ         
هنا مسلاعدته يف أحسن تكوين هذا املعلم، وتزويده بكل املعارف العلمية والسلوكية واألخالةية ال  من ش

نسلان متكاملل ة وكنموذج إلوإةناع تالميذه بقبوله كقدةدرته على وال  يأيت يف مقدمتها  ،القيام مبهامه
هؤالء على حفز  جانب ةدرتهةبل ةبوله كمعلم هلم، إ ى  ،والعمل بتوجيهاته ،جيب إتباعه يف كل ما يقوم به

املتعلمني ودفعهم حنو تنمية ةدراهتم اإلبداعية بشكل جيعلهم تالميذ متميزين ومتفردين يف كل ما يقوملون 
 به.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ةالنتائج العامة للدرات
انطالةا مما أثاره تؤال هذه الدراتة حول ةدرة النظام التربوي اجلزائري اجلديلد املعتملد يف بنلاء      

مكوناته على توجيهات مقاربة الكفاءات يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للمتعلم اجلزائري من خلالل 
تائج هبذا الصدد فإنه ميكننا التأكيد عللى التوصل إليه من ن وبناء على ما متَّ ،أراء معلمي التعليم االبتدائي

 أن هذه الدراتة ةد توصل  ما يلي:
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فظلي لار ةياس ةدرات التفكري اإلبداعي لبول تورانس الالتالميذ على اختبإن النتائج احملققة من ةبل  .1
هلذه  ار ممارتلةنتشلعلى وجود وا لُّبني كل التالميذ، مما يُد ابيعيًا جاءت موزعة توزيعًا" أ " النسخة 

ن يف درجلة امتالكهلا وشلدة مكالفرق بينهم ي وأنَّ القدرات بني كل الناس مبا يف ذل  الصهلار منهم،
 ممارتتها فقط.

ملمارتة ةدرات التفكري اإلبلداعي يف حيلاهتم  إن التالميذ من جنس اإلناث أكثر امتالكا وأكثر مياًل .2
 ت التفكري اإلبداعي اللفظي لبول تورانس.ار ةياس ةدرا، حبسب نتائج اختباليومية من التالميذ الذكور

وممارتة لقدرات التفكري اإلبداعي يف حياهتم اليوميلة مقارنلة  أكثر امتالكًا نًاإن التالميذ األكر ت .3
 .بهلريهم من التالميذ األصهلر تنًا

ريه شدة تأثبوي املرتبة األو ى من حيث ةوة ويتصدر املعلم على اعتباره مكونا من مكونات النظام التر .4
تواء ملن حيلث  ،، وهذا مبا يتركه يف نفوتهم من اثر اجيايبةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذهيف تنمية 

ة ودرجة يصبح معهلا ةلد إ ى ،وحسن تدبريه لصفه ،متكنه من مادتهته، ووحضور بديهي ،توازن شخصيته
 حسنة بالنسبة لكل تالميذه.

الكفاءات املرتبة الثانية من حيلث شلدة ودرجلة  رحتل اريقة التدريس املبنية على توجهات مقاربة .5
إتهامها يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ حبسب أراء معلمي التعليم االبتدائي، وخاصة يف ظلل 

على التنويع يف اتتعماله هلذه الطرق البيداغوجية وعلى االنتقال بينها ملىت ملا  ةادٍرو ٍءْفك  وجود معلٍم
تالميذه التعامل مع مطلوب كل درس أو كل نشاط  ىعليه وعل ل هَِّسمر الذي ُي ، األدعته احلاجة إ ى ذل

 مني.تاجناح ويسر بتعليمي 

درجة إتهامه حيتل أتلوب التقومي املبىن على توجهات مقاربة الكفاءات املرتبة الثالثة من حيث شدة و .6
خاصة يف ظل إشعار هذا  ،ب آراء معلميهمليم االبتدائي حبسةدرات التفكري اإلبداعي لتالميذ التعيف تنمية 

تليين يقومون به، وأنَّ الهلايلة منله هلو النمط التقوميي التالميذ بأنه عملية تكميلية ضرورية لكل نشاط 
ار هي حملل ترحيلب بأي اختمطلوب إجابات التالميذ حول  أن كلعاةبتهم، وتصحيح أخطائهم وليس م

 ر هلؤالء التالميذ أنفسهم أهنا غريبة وغري منطقية.وةبول من ةبل املعلمني حىت وإن كان  تظه

حيتل املنهاج الدراتي املبين على توجهات مقاربة الكفاءات املرتبة الرابعة من حيث شلدة ودرجلة  .7
ا مبلالتفكري اإلبداعي لتالميذ التعليم االبتدائي من وجهة نظر معلميهم، وذلل  ةدرات إتهامه يف تنمية 
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هداف متكاملة ضمن كل درس أو حصة تعليمية، ومبا حيلدده ملن وتلائل من أويسطره يرجمه ويضعه 
مع الهلايات واألهداف العامة لكلل   هات للمعلمني والتالميذ على السواء، يف انسجام تاٍميإيضاح، وتوج
 ومع مستو  النضج العقلي والنفسي للتالميذ. ،مستو  دراتي

وجهات مقاربة الكفاءات املرتبة اخلامسة واألخرية حيتل الكتاب املدرتي الذي ُبِنَيْ  مضامينه على ت  .8
من حيث شدة ودرجة إتهامه يف تنمية ةدرات التفكري اإلبداعي للتالميذ بدرجة متوتلطة حبسلب آراء 
معلمي التعليم االبتدائي، على الرغم من أنه املنطل  األول واألتاس يف كل نشاط تربوي حيلدث داخلل 

يف تنمية ةدرات التفكلري )ضعف درجة مسامهة مكون الكتاب املدرتي األمر الذي ميكن إرجاعه  القسم،
تربوية املنافسلة الإ ى وجود العديد من الوتائط املعرفية و مقارنة بباةي مكونات النظام التربوي(اإلبداعي 

  االنترنوالكتب املدرتية اخلارجية، ويف مقدمتها د على رأتها جنال  و، يف تأدية مهامه للكتاب املدرتي
وغريها من الوتائط ال  يفوق أثر جذهبا للتالميذ ومسامهتها يف تشكيل تفكريهم ما يفلوق ، ... التلفازو

 ما رحدثه الكتب املدرتية فيهم.ومرات مبرات 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 :املستقبلية الدراتةوآفاق  ومقترحات توصيات: 0

 رح التوصيات التالية:قتنال  توصل  إليها هذه الدراتة املتواضعة يف ضوء النتائج       
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الدراتية لتركز أكثر فأكثر على تنمية التفكري اإلبداعي لد  املتعلملني يف كافلة  املناهجإعادة بناء  -1
 املستويات والتخصصات الدراتية.

بتوجيهات مقاربلة  عماًلضمنها، تطوير ارائ  التدريس املتبعة حاليا مبدارتنا مع دمج أخر  جديدة  -2
 اريقة العصف الذهين واريقة حل املشكالت. الكفاءات يف ذل  وخاصة

ند إ ى سل، ُتالتالميذ على ممارتلة اإلبلداع تطعيم املقررات الدراتية مبادة دراتية موجهة لتدريب -3
 معلمني متخصصني يف علم النفس املعريف.

إتقلان الرق عقد دورات تدريبية و ورش عمل لكل املعلمني واألتاتذة لتدريبهم على ممارتلة و  -4
 التفكري اإلبداعي والناةد عند التالميذ أثناء تدريسهم الصفي.وةدرات تنمية مهارات  أتاليبو

و  ومسلتوياهتا، تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي بكل أشلكاهلابول ارات بالقيام بتقنني اخت -5
و ةلدرات بعة ياوضعها يف متناول معلمي املدرتة اجلزائرية وتدريبهم على اتتعماهلا يف رحديد وةياس ومت

 التفكري اإلبداعي لتالميذهم.

اجلامعي ( ةصد رحديلد درجلة و، والثانويإجراء دراتات مشاهبة ضمن مستويات عليا )املتوتط،  -6
 لب اجلزائري لقدرات التفكري اإلبداعي يف حياته اليومية.اومستو  امتالك وممارتة الط

املدرتلة اإلبداعي ضمن حميط األترة و ممارتة التفكريعلى توفري بيئة حمفزة على يو و ضرورة العمل -7
 .على السواء

 هللموحمفلزة  ،ول التالميذضارة فاتتث ة مبضامينها علىرالعمل على إنتاج كتب مدرتية تكون ةاد -8
تثريه من موضوعات وخاصة منها كتلب اللهللات وامللواد تطرحه وبكل محاتي على التفكري حول ما و

 االجتماعية.

وإنتاج وتقنلني  ،أو معهد واين متخصص يف دراتة التفكري اإلبداعيضرورة السعي حنو إنشاء خمر  -9
األولياء يف كيفية التعاملل ملع فئلة م بتأهيل املعلمني واراته، تكون مهمته إ ى جانب ما ذكرنا القياباخت

وإعلداد وختلريج امللربني  ضمن كافة املستويات الدراتية والعمرية ال  ةد يبلهلوهنا، املوهوبني واملبدعني
املؤتسات منلذ   توجيه مرتادي هذه، ويفوجهني للعمل يف رياض األافال ضمانا لنجاحهم يف مهامهم امل

 ب على ممارتة السلوك اإلبداعي يف حياهتم  اليومية.البداية حنو التدر
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 ،ةصلريةزمنيلة ضمن فتلرات وني النظام التربوي اجلزائري من حني إ ى آخر رة إصالح ورحيضرو -11
اجملاالت العلمية  يضمن باة ع متطلبات التهلري ال  رحدث خارجهكافة اجملاالت متاشيا ميف  تهوتطويره وتنمي

قي بكلل مرتاديله ملن املتمدرتلني إ ى ، مع تعديل أهدافه لترتوالتكنولوجية واالجتماعية واالةتصادية
 ضاهي تل  ال  يتمتع هبا غريهم من تالميذ الدول املتقدمة.ُت ،مستويات تعلم أعلى
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 :املراجع باللهلة العربية أواًل:
 .القرآن الكرمي

 :القواميس
 ، دار الفكر، بريوت، لبنان، د ت.07، اجمللد لسان العربإبن منظور،  .0

 .0202دار الفكر، بريوت، لبنان، ، معجم عريب أجنليزيأكسفورد،  .0

 ،0220ةاموس الطالب اجلديد،  .2

 ، اجمللد الرابع، دار احلديث، القاهرة، د ت.يطالقاموس احملجمد الدين الفريوز أبادي،  .0
 

 الكتب:

دار ةباء، القاهرة، مصلر،  يف منفستو اإلبداع يف التعليم،فلسفة اإلبداع عند مراد وهبة، ، عيدإبراهيم  .0
0222. 

 .0220دار الهلرب اإلتالمي، بريوت، ، تاريخ اجلزائر الثقايف، تعد اهللأبو القاتم  .0

، ملؤمتر رحلديث ري واإلبداع ) إتتراتيجيات حديثة يف التطوير التنظيملي (إدراة التهلي، اخلطيبأمحد  .2
 .0220اإلدارة اجلامعية، جامعة الريموك، أربد، األردن، 

، علامل الكتلب 1ط  ،اتتراتيجيات التطوير التربوي يف الوان العريب، اخلطيباح ردَّ، اخلطيبمحد أ .0
 .0225احلديثة، األردن، 

، أعمال احللقة الدراتية للهيئة اللبنانية للعللوم لتربوي بني املفهوم والتنفيذاإلصالح ا، الصيداويأمحد  .7
، إصالح التعلليم العلام يف 0220نوفمر  02و02التربوية واجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 

 .0227، بريوت، Unescoالبلدان العربية، 
، عامل الكتب، فة يف املنهج وارق التدريسمعجم مصطلحات التربية، املعروآخرون،  الفاينأمحد حسن  .2

 .0222القاهرة، مصر، 
، مركز الكتاب للنشر، القلاهرة، 0، ط ةدرات التفكري اإلبتكاري يف مراحل التعليم العام، عبادةأمحد  .5

 .0220مصر، 
إعداد املعلمني القادرين على مساعدة الطالب على أن  ،مراد وهبة، مىن أبو تنة، ترمجة كروبليأرتور  .0

 .0222 مصر، دار ةباء ، القاهرة، يكون لديهم تفكري إبداعي، يف منفستو اإلبداع يف التعليم،
، ترمجة غسان عبد احلي وأبو فخر، تلسلة عامل املعرفة، العدد اإلبداع العام واخلاص، روشكاألكسندر  .2

 .0202، اجمللس الواين للثقافة والفنون واآلداب، الكوي ، ديسمر 000
، جامعلة 1، ط القياس النفسي وتصميم اإلختبارات النفسية للطالب والبلاحثني(، 20)معمريةبشري  .02

 .0220احلاج خلضر، باتنة، 
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كلية العلوم االجتماعيلة، ةسلم عللم  ،دط ،حماضرات يف علم النفس التربوي ،(20)معمريةبشري  .00
 .0222 -0220النفس، جامعة باتنة، 

، دار القصبة للنشر، اجلزائلر، 0، طرهانات وإجنازات –إصالح التربية يف اجلزائر ، بن بوزيدبوبكر  .00
0222. 

، منشورات عامل التربيلة، 0، ط ختطيط الدرس لتنمية الكفايات، ترمجة عبد الكرمي غريب، ديشيبيري  .02
 .0222مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 

  .0200 ،املنصورة كلية التربية، جامعة ،إعداد املعلم وتدريبه ةبل اخلدمة، حناتودري مرةص  .00
 .0200 ،ردناأل ،عمان، واةع تصميم املنهاج يف الدول العربية والتطلعات لتجاوز العقبات، البناجر  .07

 .، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان1، طمعجم مصطلحات التربية والتعليم جرجس مشال جرجس، .02

، دار الشروق للنشلر 0، طقيةتدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبي، تعادةجودت أمحد  .05
 .0222والتوزيع، عمان، األردن، 

 .0220، دار الفكر، عمان، األردن، 0، ط التربية اإلبداعية ضرورة وجود، عبد العالحسن إبراهيم  .00
 .0200، عامل الكتب، مصر، توتيولوجيا اإلصالح التربوي يف العامل الثالثحسن حسني البيالوي،  .02

 .0225، دار املعارف، القاهرة، مصر، تعليم واملستقبلال ،هباء الدينحسني كامل  .02
 .0222، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، 7، ط تيكولوجية اإلبتكار، املليجيحلمي  .00
، دار الفكلر، عملان، 0، طاملوهبة والتفلوق، البواليز، حممد عبد السالم املعايطةخليل عبد الرمحن  .00

 .0220األردن، 
 .0222، من دون رحديد مكان ابع، لتدريستقنيات ا، هينخري الدين  .02
دليل املعلم  –إتتراتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين ، أبو السميد، تهيلة عبيداتذوةان  .00

 .0225، دار الفكر، عمان ، األردن، 0، ط واملشرف التربوي
، دار اإلبتدائي مدخل إ ى التفتيش بالكفاءات يف مرحلة التعليم، (20) حسونات، حممد أرزيلرمضان  .07

 .0222األمل، تيزي وزو، اجلزائر، 
املعلامل النظريلة  -حنو اتتراتيجية التعليم مبقاربة الكفلاءات ، (20) حسونات، حممد أرزيلرمضان  .02

 .0220دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر،  ،0، جللمقاربة
املعلامل اإلجرائيلة  -ت حنو اتتراتيجية التعليم مبقاربة الكفاءا، (22) حسونات، حممد أرزيلرمضان  .05

 .0220دار األمل، تيزي وزو، اجلزائر،  ،0، جللمقاربة
 .0222، املكتب اجلامعي احلديث، ارابلس، ليبيا، رعاية املوهوبني واملبدعني، القذايفرمضان حممد  .00
االشتهلال بالكفايات: تقنيات بناء (، ترمجة احلسني تحبان وعبد العزيز تيعود، 20)جزافييروجريس  .02

 .0000/0225، مكتبة املدارس، الدار البيضاء، املهلرب، 0، ط عيات إلدماج التعلماتالوض
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حنو بيداغوجيا لإلدماج، تأمالت نقدية عن التقييم، يف رحلوير البيلداغوجيا (، 20)جزافييروجريس  .22
  .0222، دار القصبة للنشر، اجلزائر، باجلزائر رحديات ورهانات جمتمع يف اور التحول

، دار 0ط املوهبة والتفوق العقللي واإلبلداع، –أافال عند القمة ، صادق، يسرية الشربيينزكريا  .20
 .0220الفكر العريب، القاهرة، مصر، 

، دار الكتاب اجللامعي، العلني، 0، طاأللعاب التربوية إتتراتيجية لتنمية التفكري( 20، )اهلويديزيد  .20
 .0225اإلمارات العربية املتحدة، 

، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلملارات 0، طتنميته -إكتشافه  –ع ماهيته اإلبدا( 20،)اهلويديزيد  .22
 .0220العربية املتحدة، 

 .  0222، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0، ط املدخل إ ى اإلبداع، عبد العزيزتعيد  .20
للدنيا الطباعلة  ، دار الوفلاء0، ط االجتاهات املعاصرة يف نظم التعليم، حسنييم ظتالمة عبد الع .27

   .0222والنشر، اإلتكندرية، مصر، 
، دار املسرية، عملان، األردن، 0ط  تنمية اإلبداع ورعاية املوهبة لد  األافال،، حجازيتناء نصر  .22

0222  . 
، ديبونو للطباعلة 0، ط أتس بناء اإلختبارات واملقاييس النفسية والتربوية( 20،)شاكر جميدتوتن  .25

 .0225األردن،  والنشر والتوزيع، عمان،
، دار صفاء للنشلر والتوزيلع، 0، طتنمية مهارات التفكري اإلبداعي الناةد( 20،)شاكر جميدتوتن  .20

 .0220عمان، األردن، 
 ، دار غريب، القاهرة، مصر، د ت.علم النفس اإلبداع، عبد احلميدشاكر  .22
، شلركة ول املختلفلةنظم التعليم يف اإلبتدائي يف الدو آخرون،  البوهي، فاروق شوةي بدرانشبل  .02

 .0220اجلمهورية احلديثة لتحويل واباعة الورق، اإلتكندرية، مصر، 

، دار ةبلاء للطباعلة رحليل مقلارن -نظم التعليم يف دول العامل، البوهي، فاروق شوةي بدرانشبل  .00
 .0220والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

تفكري اإلبداعي بإتتخدام نظريلة احللل تطبيقات عملية يف تنمية ال( 20،)أبوجادوصاحل حممد علي  .00
، دار الشروق للنشر والتوزيع ودار يافلا العلميلة للنشلر والتوزيلع 0، طاإلبتكاري للمشكالت

 .0220والطباعة، عمان، األردن، 
، دار املسرية، 0، طالنظرية والتطبي  –تعليم التفكري ( حممد بكر نوفل، 20،)أبوجادوصاحل حممد علي  .02

 .0225عمان، األردن، 
، دار املسرية للنشلر والتوزيلع والطباعلة، 0، ط إجتاهات حديثة يف التربية، عيسانصاحلة عبد اهلل  .00

 .0225عمان، األردن، 
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األتاليب اإلحصائية اإلتتداللية البارامترية واالبارامترية يف رحليل بيانلات ، عالمصالح الدين حممود  .07
 . 0222يب،القاهرة، مصر، ، دار الفكر العر0، ط البحوث النفسية والتربوية

 ـ.ه0220 ،رشاددار اإل بريوت،، مباد ء التربية العلمية ،اهلامشي حممدعبد احلميد  .02
 .0222 ،جلنة البيان العريب، 2، جاملقدمةرحقي  علي عبد الواحد وايف،  ،خلدون ابنعبد الرمحن  .05

 .0205، القاهرة، مصر، ، مكتبة األجنلو املصريةاإلبداع ةضاياه وتطبيقاته، إبراهيمعبد الستار  .00
 .0255، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، التفوق العقلي واإلبتكار، الهلفار عبدعبد السالم  .02
، دار الرحيانة للكتاب، اجلزائر، 1، ط مفاهيم تربوية مبنظور تيكولوجي حديث،  عزيزيعبد السالم  .72

0222. 
، منشلورات 2، ط تقومي جودة تكوينها إتتراتيجيات الكفايات وأتاليب (،20) غريبعبد الكرمي  .70

 .0222عامل التربية، الدار البيضاء، املهلرب، 

املنهل التربوي معجم موتوعي يف املصلطلحات واملفلاهيم البيداغوجيلة (، 22) غريبعبد الكرمي  .70
، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املهلرب، 0، اجلزء الثاين، ط والديداكتيكية والسسيكولوجية

0222  . 

املفلاهيم واملقاربلات الديداكتيكيلة للممارتلات  بيداغوجيا اإلدماج: (،05) غريبعبد الكرمي  .72
 .0202، املهلرب، الدار البيضاء ،اجلديدة ،طبعة النجاح، منشورات عامل التربية، ماإلدماجية

 .2004 ،البيضاءالدار منشورات عامل التربية،  ،7ط ،بيداغوجيا الكفايات(، 06) غريبعبد الكرمي  .70

، مطبعة النجاح اجلديدة، اللدار البيضلاء،  معجم علوم التربية(، 04وآخرون ) غريبعبد الكرمي  .77
 .  0220املهلرب، 

املنهل التربوي معجم موتوعي يف املصلطلحات واملفلاهيم البيداغوجيلة (، 20)غريبعبد الكرمي  .72
يلدة، اللدار البيضلاء، ،  مطبعة النجاح اجلد0، اجلزء األول، ط والديداكتيكية والسسيكولوجية

 .  0222املهلرب، 

، دار 0، ط نظم التربية والتعليم يف الوان العريب ما ةبل وبعد عوملة التعليم، فرجعبد اللطيف حسني  .75
 .0220احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

ية، مصر، ، مؤتسة شباب اجلامعة، اإلتكندرتنمية القدرات اإلبداعية عند الطفل، امليالديعبد املنعم  .70
0227. 

، مطبعة عمار ةلريف، املوجه التربوي للمعلمني يف األهداف اإلجرائية وفنيات التدريس، أوحيدةعلي  .72
 باتنة، د ت.

، دار اهللد  علم االجتماع التربوي مدخل ودراتة ةضايا املفلاهيم، تالانية، بلقاتم بوعناةةعلي  .22
 .0222للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر، 



462 

 

، منشورات جامعلة مناهج البحث يف التربية وعلم النفس، الشماس، عيسى األمحد، أمل منصورعلي  .20
 .0222دمش ، تورية، 

، ديلوان مناهج البحث العلمي والرق إعلداد البحلوث، الذنيبات، حممد حممود بوحوشعمار  .20
 .0227املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

دراتة يف األتس النفسية اإلجتماعيلة والتربويلة  – اإلبداع، زايد، حنان فاضل شاهنيعوين معني  .22
 .0222، دار الشروق، عمان، األردن، 0، طلظاهرة اإلبداع اإلنسانية

 .0222، دار الهلرب للنشر والتوزيع، وهران، اجلزائر، 0، ط التربية والتعليم باجلزائر،  بوفلجةغياث  .20

الدار ، املركز التربوي اجلهوي باجلديدة، ارتاتاملقاربة بالكفاءات املفاهيم واملم، اللطيف عبدالفاريب  .27
   .0220، اململكة املهلربيةالبيضاء، 

 .0220، دار ةباء للنشر والطباعة والتوزيع، مصر، التخطيط التعليمي، البوهي فاروق شوةي .22
 .0202 ،دار الثقافة ،القاهرة  ،جمموعة حبوث ومقاالت يف التربية ،فايز مراد فينا .25

، دار الفكلر، عملان، األردن، 0، طأتاليب الكشف عن املوهوبني( 20،)وانجرفتحي عبد الرمحن  .20
0220. 

اإلبداع مفهومه، معايريه، نظرياته، ةياته، تدريبه، مراحلل العمليلة ( 20،)جروانفتحي عبد الرمحن  .22
 .0222، دار الفكر، عمان، األردن، 0، طاإلبداعية

، دار الكتلاب اجللامعي، العلني، 0، طاعاملوهبة والتفوق واإلبلد( 22،)جروانفتحي عبد الرمحن  .52
 .0220اإلمارات العربية املتحدة، 

، 05تلسلة موعدك التربوي، العلدد  املقاربة بالكفاءات كبيداغوجية إدماجية،(  20، ) حاجيفريد  .50
 .  0227املركز الواين للوثائ  التربوية، 

دار اخللدونيلة للنشلر – لباتاألبعاد واملتط –بيداغوجية التدريس بالكفاءات (  20، ) حاجيفريد  .50
 . 0227والتوزيع، القبة، اجلزائر، 

 .0220، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر، القدرات العقلية، أبوحطبفؤاد  .52
، مطبعة كليلة ياذج تصحيح إختبارات تورانس للتفكري اإلبتكاري، تليمان، عبد اهلل أبوحطبفؤاد  .50

 .0252التربية، جامعة عني مشس، مصر، 
، دار الفكر العريب، القاهرة، مصلر، علم النفس اإلحصائي وةياس العقل البشري، البهيؤاد السيد ف .57

0250  . 
، أعمال احللقة الدراتية للهيئة اللبنانية للعللوم جتربة اإلصالح التربوي يف الكوي ، الصرافةاتم  .52

إصالح التعلليم العلام يف ، 0220نوفمر  02و02التربوية واجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 
 .0227، بريوت، Unescoالبلدان العربية، 
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، دار ديبونو للنشلر 0، ط دراتات وحبوث يف علم النفس وتربية التفكري واإلبداع، نور عبدكاظم  .55
 .0227والتوزيع، عمان، األردن، 

 .0220، دار اليمن، ةسنطينة، اجلزائر، املرشد العلمي للمعلمني، بوليفةكمال  .50
، دار املناهج 0دراتة جتريبية ) جيلفورد وبلوم (، ط – مهارات التفكري التباعدي، خليل مدحمكمال  .52

 .0225للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
، مكتبة األجنلو املصرية، مصر، منظومة الفكر التربوي وجتلياهتا اإلنسانية واملادية، إبراهيمجمدي عزيز  .02

0220  . 
، دار املنلاهج للنشلر 0، ط ربية يف ضوء الكفايلات األدائيلةتدريس اللهلة الع، عطيةحمسن علي  .00

 .0225والتوزيع، عمان، األردن، 

 .0220 ،، الرباط16، تلسلة املعرفة للجميع، العدد الكفايات يف التعليم، (27)الدريجمد حم .00

 ،بيلة، تلسلة دفاتر يف الترمشروع املؤتسة والتجديد التربوي يف املدرتة املهلربية، (22)الدريجمد حم .02
 .0222، الرباط

مسامهة يف التأتيس العلمي لنموذج التلدريس باألهلداف  –التدريس اهلادف ( 20، )الدريجحممد  .00
 .0222، ةصر الكتاب، البليدة، اجلزائر، التربوية

 .0222أكتوبر ، 02، جملة املعرفة للجميع، عدد الكفايات يف التعليم(20، )الدريجحممد  .07

، مداخلة ضلمن لتربوية يف التعليم الثانوي: مشروع املؤتسة يوذجًاالشراكة ا( 22، )الدريجحممد  .02
 .0220، أعمال املؤمتر الدويل حول: التعليم الثانوي من أجل مستقبل أفضل، مسقط، تلطنة عمان

، منشورات تلسلة املعرفة ياذج وجتارب لضمان جودة التعليم املعايري يف التعليم،( 20، )جالدريحممد  .05
 .0220 ،للجميع، الرباط

 .0220، دار اهلد ، عني مليلة، اجلزائر،ملدخل إ ى التدريس بالكفاءات، احثرويبحممد الصاحل  .00

، دار الكتب العلميلة للطباعلة والنشلر نشاط اإلدماج يف املقاربة بالكفاءات، وعليحممد الطاهر  .02
 .0225والتوزيع، اجلزائر، 

، أعمال احللقة الدراتية للهيئة اللبنانية يزيااإلصالح التربوي يف هونغ كونغ ومال، تكريةحممد بسام  .22
، إصالح التعليم العلام 0220نوفمر  02و02للعلوم التربوية واجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 

 .0227، بريوت، Unescoيف البلدان العربية، 
ة للهيئة اللبنانية أعمال احللقة الدراتي (، 0220 – 0220اإلصالح التربوي بتونس ) ، فاامة بنحممد  .20

، إصالح التعليم العلام 0220نوفمر  02و02للعلوم التربوية واجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية، 
 .0227، بريوت، Unescoيف البلدان العربية، 
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، مركز دراتات الوحدة العربيلة، 0، ط خاراة الطري  -اإلصالح التربوي العريب، رضاحممد جواد  .20
 .0222بريوت، لبنان، 

 .0225، دار املسرية، عمان، األردن، 2، طتنمية ةدرات التفكري اإلبداعي، الطيطيحممد محد  .22
، دار من تفكري التعلم إ ى تعلم التفكري، دراتة توتيوبيداغوجية –مقاربات بيداغوجية ، شرةيحممد  .20

 .0202إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، املهلرب، 

ملهلرب العريب: دراتة رحليلية نقدية لسياتة التعليم يف املهلرب واجلزائر التعليم يف ا، اجلابريحممد عابد  .27
 .0202دار النشر املهلربية، الدار البيضاء،  وتونس،

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عملان، 0، طاملدرتة وتعليم التفكري، عدسحممد عبد الرحيم  .22
 .0222األردن، 

 .0220عة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املهلرب، ، مطب0، ط تقييم الكفايات، فارحيحممد  .25

، مركز دراتلات الوحلدة 0، ط التعليم يف الوان العريب يف ظل العوملة وثقافة السوق، زيتونحميا  .20
 .0227العربية، بريوت، لبنان، 

، املركلز 0، ط مدخل للنقلد واالتتشلراف –التربية ورحوالت عصر العوملة ، (20)حمسنمصطفى  .22
 .0227عريب، الدار البيضاء، املهلرب، الثقايف ال

، املركلز الثقلايف 0، ط حنو منظور توتيولوجي منفلتح –يف املسألة التربوية ، (20)حمسنمصطفى  .022
 .0220العريب، الدار البيضاء، املهلرب، 

-2، تلسلة علوم التربية )والديداكتي  مصطلحات البيداغوجيامعجم علوم التربية، )تأليف مجاعي(،  .020

 .0220الثالثة،  ( الطبعة02

 .0200، دار املسرية، عمان، األردن، 0، ط ةراءات يف إبداع الطفل، الكناينممدوح عبد املنعم  .020

، ترمجلة بوزيلد 0، ط منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية تدريبات عمليلة، أجنرسموريس  .022
 .0222صحراوي وكمال بوشرف وتعيد تبعون، دار القصبة، اجلزائر، 

آليات اشلتهلال  -مسال  العبور – من بيداغوجيا احملتويات إ ى بيداغوجيا الكفايات، وريالتميلود  .020
 .0222بران ، فاس، املهلرب،  –،ابع آنفو 0ط  النموذج الكفائي،

 .0222،  املركز الثقايف العريب، 0، ط األدباالتصال التربوي وتدريس  ،حبييبميلود  .027

، دار وائل للنشلر، عملان، األردن، 0، طاملنهج املدرتيتعليم التفكري يف ( 20،)السرور ناديا هايل .022
0227. 

 .0220، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 0، طمقدمة يف اإلبداع( 20،)السرورناديا هايل  .025
 .0227، دار الفكر للطباعة والتوزيع، عمان، األردن، تعليم التفكري للمرحلة األتاتية، ةطامينايفة  .020
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، دار 0، طمية مهارات التفكري اإلبداعي وإجتاهات الطلبة حنلو العللومتن، صوافطةوليد عبد الكرمي  .022
 .0220الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 .0225، دار األمان، الرباط، املعاصرة النظريات التربوية ي. برتراند، ترمجة حممد بوعالق، .002

و للطباعة والنشر والتوزيع، ، ديبونالتفكري احلدتي للمرحلة األتاتية، عشاو إنتصار  ةطامييوتف  .000
 .0225عمان، األردن، 

 . 2002، األردن ،عمان ر،، دار الفكإدارة الصفوف: األتس السيكولوجية( 20)، ةطامييوتف  .000

 .0225 ، األردن ،عمان املسرية،دار ، 0ط، تعليم التفكري جلميع األافال (20)،ةطامييوتف  .002

، ترمجة اليونسكو، التربية اجلديدة، ات مستقبليةإجتاهات عامة وتوجه -اإلصالح التربوي يونسكو،  .000
0200. 

 
 :الدوريات اجلامعيةثانيا:
يو التفكري اإلبتكاري عند االب املرحلة املتوتطة يف حمافظة الرس باململكلة ، منسيحسن عمر شاكر  -0

السعودية، ، اململكة العربية 0، العدد07جملة البحث يف التربية وعلم النفس، اجمللد  العربية السعودية،
 .0220أفريل 

، حبوث مؤمتر تربية الهلد )عدد خاص(، جمللة كليلة املناهج التعليمية واإلبداع، السويديخليفة علي  -0
 .0222التربية، جامعة اإلمارات، اإلمارات العربية املتحدة، 

علميلة يف مستو  مهارات التفكري اإلبداعي لد  الطلبة املعلمني يف األةسام ال، احلدايبداود عبد املل   -2
، اجمللد الثاين، حجلة، الليمن، 2، اجمللة العربية لتطوير التفوق، العدد كلية التربية والعلوم التطبيقية

0200. 
أثر اختالف يط ممارتة األنشطة التعليمية يف يوذج تدريس مقترح ةلائم عللى ، امليهيرجب السيد  -0

نمية مهارات  ةراءة الصلور والتفكلري املستحدثات التكنولوجية والنظرية البنائية على التحصيل وت
، جملة التربية االبتكاري يف العلوم لد  االب املرحلة الثانوية ذوي مركز التحكم الداخلي واخلارجي

 .0222، 2، العدد 2العلمية، القاهرة، اجمللد 

نة وحلىت التهلريات النمائية يف املوهبة اإلبداعيةلد  األافال من احلضا، حممد، أمحد اه الشافعيرجب   -7
، السنة السادتلة، 00، جملة علم النفس، عدد دراتة تطورية –الصف اخلامس من التعليم األتاتي 

 .0220اهليئة املصرية العامة للكتاب، جانفي وفيفري ومارس 
، فعالية التدريس وفقًا لنظري  بياجيه وفيجوتسكي يف رحصيل بعل  املفلاهيم عبدالكرميتحر حممد  -2

، املؤمتر العلمي على التفكري االتتداليل الشكلي لد  االبات الصف األول الثانويالفيزيائية والقدرة 
 .0222س، القاهرة، جامعة عني مشأوت،  20 الرابع: التربية العلمية للجميع من
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مستو  التفكري اإلبداعي لد  البة الثانوية العامة يف الثقافة العلمية ودرجة تشجيع ، الناةةصاحل أمحد  -5
جملة اجلامعة اإلتالمية ) تلسلة الدراتات اإلنسلانية (، العلدد  م له من وجهة نظرهم،معلمي العلو

 .0200األول ،  اجمللد التاتع عشر، غزة، فلسطني، 
أثر إتتخدام الصور واألشكال التوضيحية يف الدراتات اإلجتماعية لتنميلة ، حممود عرفةصالح الدين  -0

، جمللة لصف اخلامس اإلبتدائي، وميوهلم حنلو امللادةعمليات التفكري لد  تالميذ الصف الرابع وا
، اجلمعية املصرية للمناهج وارق التلدريس، كليلة 07دراتات يف املناهج وارق التدريس، العدد 

 .0222التربية، جامعة عني مشس، القاهرة، مصر، ماي 
   .0202 اجلزائر، ،22عدد  ،جملة الثقافة، لتعليم يف اجلزائر ةبل وبعد االتتقاللا ،زرهويناهر طال  -2
، جملة الثقافلة النفسلية، تيكولوجية اإلبداع –علم النفس الشخصية ، العيسويعبد الرمحن حممد   -02

 .0220اجلسدية، ارابلس، لبنان،  –، مركز الدراتات النفسية 0، جملد 5عدد 
 املرحللة التفكري اإلبتكاري عند الطلبة املتميلزين واإلعتيلاديني يف، القيسيعبد الهلفار عبد اجلبار  -00

 .0220، كلية التربية، جامعة بهلداد، العراق، 02، جملة العلوم النفسية، العدد اإلعدادية
، رتالة اخللليج تنمية ةدرات التفكري عند التالميذ اةتراح تطبي  برنامج كورت للتفكري: املانععزيزة  -00

 اململكة العربية السعودية، جامعة تبوك،  –كلية التربية للبنات  ، السنة السابعة عشر،72 ددالعريب، ع
0222. 

مستو  مسامهة معلمي التاريخ باملرحلة الثانوية يف تنميلة مهلارات التفكلري الناةلد ، خريشةعلي  -02
، السنة العاشرة، جامعة ةطر، ةطلر، 02، جملة مركز البحوث التربوية، العدد واإلبداعي لد  البتهم

0220. 
رتالة اخلليج، العدد الرابلع  ،قبلي للمعلم يف الوان العريباجتاه الكفاءات والدور املست، الفرااروق ف -00

 .ـه0027عام كلية التربية، جامعة تبوك، اململكة العربية السعودية، عشر، السنة اخلامسة، 
إصالح املنظومة التربوية يف املهلرب العريب بني البعد التارخيي ورحديات العوملة اجلزائلر ، لكحلخلضر  -07

، جامعة حممد خيضلر، 0سألة التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنة، عدد ، جملة خمر امليوذجا
 .0222 بسكرة، تبتمر

تقنني إختبار تورانس للتفكري اإلبتكاري اللفظي النسخة ' أ ' عللى املنطقلة ، خانحممد محزة أمري  -02
العلدد الثاللث، اململكلة ، جملة جامعة أم القر ، السنة الثانية، الهلربية من اململكة العربية السعودية

 هل. 0002العربية السعودية، 

 التربية والطابع الواين، النس  التربوي يف اجلزائر رهانات التهليري ) عدد خلاص (،  ، زردوميحممد  -05

 .0222-0227جملة حوليات جامعة اجلزائر، 
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  التربلوي يف تأمالت حول إشكالية مفهوم و وظيفة التربية يف اجملتمع احلديث، النس، بوتنةحممود  -00
 .0222-0227جملة حوليات جامعة اجلزائر،  اجلزائر رهانات التهليري )عدد خاص (،

درجة معرفة معلمي العلوم النظرية البنائية وأثر تأهيلهم األكلادميي والتربلوي ، الوهرحممود ااهر  -02
 .0220، جملة مركز البحوث التربوية، جامعة ةطر، وجنسهم عليها

اتتخدام أتلوب العصف الذهين يف تنمية مهارات التفكري اإلبلداعي ، محدياألمرمي بن  حممد عايد  -02
، جملة رتالة اخللليج العلريب العلدد وأثره على التعبري الكتايب لد  االبات الصف الثالث املتوتط

 .0220جامعة تبوك، اململكة العربية السعودية،  –،كلية التربية للبنات 025
تخدام يوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على تنميلة التفكلري فعالية ات، تعوديمىن عبد اهلاي  -00

، املؤمتر العلمي الثاين: إعداد معلم العللوم للقلرن االبتكاري لد  تالميذ الصف اخلامس االبتدائي
 .0220أوت، اجمللد الثاين، القاهرة،  7 – 0احلادي والعشرين من 

ي يف تدريس العلوم يف تنميلة التحصليل وبعل  فعالية يوذج تيفن إيز البنائ، صادقمنري موتى  -00
، جمللة التربيلة العلميلة، مهارات عمليات العلم لد  تالميذ الصف الثاين إعدادي بسلطنة عمان

 ،  2،0222، عدد2القاهرة، جملد 

املوجه حنو  العمليات ملعلمي العللوم  ثر األنشطة الصفية والالصفية على التعلم، أتاملاملهدي حممود  -02
، 0 دد،عل0التربوي، املركز القومي للتقومي التربوي، القاهرة، مج ، اجمللة املصرية للتقوميدمةةبل اخل
0222. 

اثر برنامج ةائم على بع  األنشطة العلمية يف تنمية مهارات التفكلري اإلبلداعي ، خضرجنو  بدر   -00
يف مدينلة  ( تلنوات2-7لد  افل الروضة، دراتة جتريبية على عينة من أافال الروضة من عمر ) 

 .0200، ملح ، 05، جملة جامعة دمش ، اجمللد دمش 
جلانفي  07األحلد يوم  ، مؤمترالتجربة املصرية يف التربية والتنمية، وزارة التربية واملعارف املصرية -07

 .0220، املركز القومي للتقومي التربوي، القاهرة، 0220

 
 :الرتائل اجلامعيلةثالثا: 

دراتة مقارنة يف التفكري اإلبتكاري ودافع اإلجناز الدراتي، والتواف  ، رةاجلعافأمساء عبد احلافظ خلف  -1
، أاروحة دكتوراه غري منشورة، كليلة النفسي لد  الطلبة املتفوةني يف برامج تربوية جمانية يف األردن

 .0220التربية، اجلامعة املستنصرية، عمان، األردن، 
علمي و األديب لد  عينة ملن االبلات الصلف األول اإلبتكار وامليل ال، األفهلاينبشر  تعيد حممد  -2

رتالة ماجستري رح  إشراف عبد الرحيم حسني اجلفري، كليلة التربيلة، الثانوي مبدينة مكة املكرمة، 
 .0220جامعة أم القر ، اململكة العربية السعودية، 
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ميذ الطور الثالث من عالةة ةدرة التفكري اإلبتكاري بالتحصيل الدراتي لد  تال(، 20)تعد اهللالطاهر  -3
عباتي، معهد علم النفس وعلوم التربية، جامعة مدين أاروحة دكتوراه رح  إشراف  التعليم األتاتي،

 . 0202اجلزائر، 

تصورات معلمي املدرتة اإلبتدائية لإلشراف التربوي يف ظلل التلدريس ميقاربلة ، لبي عبد اجمليد  -4
 لوكية، كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة اهلامشي ، أاروحة دكتوراه رح  إشراف الكفاءات

 .0222ةسنطينة  -منتوري     
تقومي أداء معلمي اللهلة العربية يف تدريس القراءة يف ضوء املهارات الالزملة ، بازرعةعصام بن عبد اهلل  -5

يل اهلل ، رح  إشراف دخلتنمية التفكري اإلبتكاري لد  االب الصف األول الثانوي بالعاصمة املقدتة
بن حممد الدمهاين، رتالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القر ، مكة املكرمة، اململكلة 

 .0002العربية السعودية، 
دراتة مقارنة يف التفكري اإلبتكاري والتواف  النفسي من الطلبة املتميزين يف مدارس ، بندرلويس كارو  -1

، أاروحة دكتوراه، كلية التربية إبن رشد، جامعة املدارس االعتيادية املتميزين، وأةراهنم اإلعتياديني يف
 .0222بهلداد، العراق، 

، رتلالة التفكري اإلبتكاري ومسات الشخصية لد  املتفوةني رحصيال يف املدارس الصناعية، احلناويلينة  -7
 .0222ماجستري، كلية التربية، جامعة دمش ، تورية، 

، أاروحلة لقدرات اإلبداعية من خالل اإلختبلارات اإلتلقاايةشخصية الطفل ذو ا، غضبانمرمي  -2
، اجلزائلر، 0لوكية، كلية علم النفس وعلوم التربية، جامعة ةسلنطينة اهلامشي دكتوراه رح  إشراف 

0202. 
أثر برنامج تعليمي يف تنمية التفكري اإلبداعي لد  أافال السنة الثانية يف ، احلمويهنى مصطفى يوتف  -9

 .0225ماجستري غري منشورة، كلية العلوم التربوية، اجلامعة األردنية، عمان، األردن،  ، رتالةالروضة
فاعلية بع  األنشطة العلمية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبتكلاري ، عزوزهنيدة بن  حسن عبد اهلل  -11

جامعة  ، رتالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية،لد  عينة من أافال الروضة يف مدينة مكة املكرمة
 .0220أم القر ، اململكة العربية السعودية، 

 
 :املنشورات الرمسيةرابعا: 

تطوير املنظومة التربوية الوانية والنهوض بالبحلث رئاتة اجلمهورية اجلزائرية، اجمللس األعلى للتربية،  -0
 .0225، أوت العلمي يف برنامج احلكومة

النظام التربلوي ن إاارات التربية ورحسني مستواهم، ( املعهد الواين لتكوي20وزارة التربية الوانية، ) -0
 .0220، مديري املدارس اإلبتدائيةتند تكويين لفائدة  ،واملناهج التعليمية
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وحلدة النظلام ، املعهد الواين لتكوين إاارات التربية ورحسني مستواهم (20)، وزارة التربية الوانية -2
 .0222، ي واإلكمايلالتربوي تند تكويين لفائدة مديري التعليم الثانو

النظلام املعهد الواين لتكوين إاارات التربية ورحسني مستواهم، اجلزائر، ( 22وزارة التربية الوانية، ) -0
، مدخل إ ى ةضايا التكوين املتخصلص 0220 – 0220التربوي يف اجلزائر، املنظومة التربوية اجلزائرية 

 .0220، ملختلف الرتب اإلدارية والتربوية
، اللديوان اللواين دليل املعلم للهلة العربيلة يف السلنة األو ى إبتلدائي( 20بية الوانية، )وزارة التر -7

 .0220للمطبوعات املدرتية، 
دليل املعلم يف ( مديرية التعليم األتاتي، املديرة الفرعية للتعليم املتخصص، 27وزارة التربية الوانية، ) -2

 .0220ف، جويلية ، اباعة اليونيسياتتكشاف صعوبات التعلم ومعاجلتها
منهلاج التربيلة ( مديرية التعليم األتاتي واللجنة الوانيلة للمنلاهج، 22، )وزارة التربية الوانية -5

 .0220الديوان الواين للمطبوعات املدرتية، ، (تنوات  2 - 7يف تن أافال )التحضريية 

من التعليم الثلانوي العلام  مناهج السنة الثالثة ( اللجنة الوانية للمناهج،25، )وزارة التربية الوانية -0
 .0225 وتقين رياضي -علوم جتريبية  -والتكنولوجي شعب: رياضيات 

اإلبتلدائي، مناهج السنة الثالثة ملن التعلليم  ( اللجنة الوانية للمناهج، 20وزارة التربية الوانية، ) -2
 .0222 الديوان الواين للمطبوعات املدرتية،

الديوان الواين اخلامسة إبتدائي، مناهج السنة  الوانية للمناهج،  ( اللجنة22وزارة التربية الوانية، ) -02
 .0222 للمطبوعات املدرتية،

الديوان الواين  الدليل املنهجي إلعداد املناهج،( اللجنة الوانية للمناهج، 02، )وزارة التربية الوانية -00
 .0222للمطبوعات املدرتية، 

املرجعية العامة للمناهج املعدلة وفل  القلانون للمناهج، ( اللجنة الوانية 00، )وزارة التربية الوانية -00
الديوان الواين للمطبوعات املدرتية، مارس  ،0220-20-02املؤرخ يف:  20-20التوجيهي للتربية رةم: 

0222. 

 .0222الديوان الواين للمطبوعات املدرتية، ، دليل املقاربة بالكفاءات( 00وزارة التربية الوانية، ) -02

الوثيقة املرافقة ملناهج اللجنة الوانية للمناهج، ( مديرية التعليم اإلبتدائي، 02ة الوانية، )وزارة التربي -00
 .0222الديوان الواين للمطبوعات املدرتية،  السنة اخلامسة إبتدائي،

االنشرة الرمسية للتربية الوانية، القانون التوجيهي للتربية الوانية، رةلم: ( 00، )وزارة التربية الوانية -07
 .0220فيفري ) عدد خاص (، ، 0220-20-02املؤرخ يف:  20-20

يف املدرتة  املقاربة بالكفاءات( 07وزارة التربية الوانية، مكتب اليونسكو اإلةليمي للمهلرب العريب، ) -02
 .0222الديوان الواين للمطبوعات املدرتية، نوفمر ، اجلزائرية
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وثيقة مرافقة ملنلاهج ي، اللجنة الوانية للمناهج، مديرية التعليم األتات (02)وزارة التربية الوانية،  -05
 .0200، جوان السنة الثانية من التعليم االبتدائي

، املركز الواين للوثائ  70؟، نافذة على التربية، عدد ملاذا إصالح املناهج( 05وزارة التربية الوانية، ) -00
 .0222التربوية، ديسمر 

 ، املركز اللواين للوثلائ  التربويلة،0، ص 00، عدد ربيةنافذة على الت(، 00وزارة التربية الوانية) -02

0220. 
، املركز الواين للوثلائ  05، نافذة على التربية، عدد اإلصالح التربوي( 02وزارة التربية الوانية، ) -02

 .0220فريل التربوية، أ
املركلز ،  20، نافدة على التربية، عدد برامج التعليم و الكتاب املدرتي( 02) وزارة التربية الوانية، -00

 .0220، الواين للوثائ  التربوية،
املؤمتر الثاللث للوزراء  ،بكر بن بوزيدوزير التربية الوانية بومداخلة  (00وزارة التربية الوانية، ) -00

فريل املركز الواين للوثائ  التربوية، أ ،07العدد نافذة على التربية،  ،التربية والتعليم واملعارف العرب
0220. 

ي -02 يةوزارة الترب ية( 00، )ة الوان ةم  أمر يل  02يف  27/  52ر ةم  0252أفر يدة الرمسية ر  02يف  22، اجلر
 .0252أفريل 

 :املؤرخة يف 27/52 :مرية رةملأل املعدلة واملتممة، 22/0222 :مرية رةماأل( 02، )وزارة التربية الوانية -00
 .02/20/0222الصادرة بتاريخ  ،02/20/0252

( مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، اللجنة الوانيلة للمنلاهج، 00وزارة التربية الوانية، ) -07
 .0227 ،الوثيقة املرافقة لرنامج السنة األو ى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

 .0227 املؤرخ يف تنة، 0222/0227 ، منشور وزاري رةم: (،07وزارة التربية الوانية) -02

دليلل املقاربلة ( 20عايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربيلة، )وزارة التربية الوانية والتعليم ال -05
 .0222مكتبة املدارس، الدار البيضاء، املهلرب،  بالكفاءات،

( اللجنة املركزيلة 20وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية، ) -00
مطبعة النجاح، اجلديدة، الدار البيضاء، املهللرب، ، كتاب مرجعي يف الدعم التربويللدعم التربوي، 

0202. 
مصلوغة خاصلة ( 22)وزارة التربية الوانية والتعليم العايل وتكوين األار والبحث العلمي املهلربية،  -02

 .0222، املهلرب، أفريل بتكوين املعلمني، املقاربات والبيداغوجيات احلديثة
 الكتاب األبلي ، (،20) ن األار والبحث العلمي املهلربيةالتربية الوانية والتعليم العايل وتكوي وزارة -22

 .0220مطبعة النجاح، اجلديدة، الدار البيضاء، املهلرب، 
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 :املراجغ باللهلة الفرنسية: خامسا

1- Dictionnaires: 

1- Dictionnaire Encyclopédique de l’Education et la Formation, librairie Larousse, Paris, 

France, 2000. 

2- Norbert Silamy, Dictionnaire de psychologie, Bordas éditeur, Paris, France, 1980. 

3- Paul Robert, Le Petit Robert, Paris, France, 1992. 

2-. Ouvrages: 

1- Ben Achenhou Abdellatif , l’Algérianisation du corps enseignants, Revue culture - numéro 

special -, minister de la culture national, edition ANISE, Algerie, 2000. 

2- Bernard Demory, La Créativité en Pratique, chotard et associés éditeurs, paris, sans date. 
3- Deketel (Jean Marie), Gérard (Jean François) « La validation des épreuves selon 

l’approche par les compétences »In : Mesure et évaluation, 2005, vol, 28, n°3, 2005. 

4- Edouard Claparède, Revue Perspectives, Revue trimestrielle d’éducation comparée, 

UNISCO : Bureau International de l’éducation, vol. XXIII, N° : 1 – 2, Mars – Juin 1993. 
5- G. Leboterf, Competence et navigation professionelle, edition d’organisation, paris, 

1999. 

6- G. Leboterf, construire les competences individuelle et collectives, edition 

d’organisations, paris, 2001.  

7- Michel- louis Rouquette, la Créativité, 2eme édition, puf, France, 1976. 

8- Ministère de l’éducation national, Administration et Gestion du Système d’Education, 

Rapport national sur le développement de l’éducation, 47 eme session de la conférence 

internationale de l’éducation, Geneve, 08-11 Septembre 2004. 
9- PERRENOUD, Ph. Construire des compétences dès l'école. Paris, ESF, 1999.   

10-   Renald Legendre, Dictionnaire Actuel de l'Education,  Larousse, paris, France, 1998.   

11- Robert Gloton et Claude Clero, l’Activité Créatrice chez l’Enfant, Collection 

« Orientations / E3 » Enfance – Education – Enseignement, 3eme édition, Casterman, 

1971. 

12- - Rogiers, Xavier. Des curricula pour la formation professionnelle initiale. La pédagogie 

de l'intégration comme cadre de réflexion et d'action pour l'enseignement technique et 

professionnel. Bruxelles, De Boeck Université, 2010. 

13- Rogiers Xavier, une pédagogie de l’intégration, compétences et intégration des acquis 

dans l’enseignement, Bruxelle, de Boeck université, 2000.  
14- TORRANCE, E,P, Tests de pensee creative de E,P, Torrance, Manuel, 2eme edition,  

Edition du centre de Psychologie Appliquee, 1990 
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 :املواةع اإللكترونيةخامسًا: 
، جمللة األلوكلة األبعاد السيكولوجية ملكونات القدرة على التفكري اإلبتكاري(، 20)تعد اهلل الطاهر  .0

 .0220-02-02يف:    www. Alukah.net/socialاإلجتماعية اإللكترونية، 
 
 
 

 

 املالحل :
أثر مدخالت املنظومة التربوية يف تنمية ةدرات التفكري اإلبلداعي ديد رحقياس مإتتبيان )  11ملح  رةم: 

 (.لتالميذ التعليم اإلبتدائي
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقرااية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 
 

   – 12 –جامعللة ةسنطينلة 
 كلية علم النفس والعلوم التربوية
 املنظومة الرتبوية خالت مدتأثري رحديد قياس ماتتبيان 

 لتالميذ التعليم االبتدائي اإلبداعيالتفكري ةدرات تنمية يف 
 

 املعلم ، تيديت املعلمة، تيدي
 

أضع أمامكم جمموعة من العبارات ال  تصف تلوك تالميذكم داخل القسم وخارجه، حيث يقابل 
سلوك املالحظ على بع  تالميذ كل عبارة مخسة بدائل كاحتماالت إلجابات ةد تفسر تبب ظهور هذا ال

( أمام كل عبارة ضمن اخلانة املالئمة هلا من بني البدائل  Xلذا يرجى منكم وضع عالمة )       ةسمكم،
 اخلمسة املقابلة، على أن ال رحدد إال إجابة واحدة لكل عبارة.
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رحديد  أمتىن عليكم تيدي، تيديت، ةراءة كل عبارة من العبارات الواردة أدناه جيدا ةبل
اختياراتكم توخًيا للموضوعية وحرصا على الدةة يف ضبط ورحديد ابيعة السلوك املالحظ على هؤالء 

 التالميذ.
علما أن املعلومات الواردة ضمن هذا االتتبيان تتبقى اي الكتمان وال تستعمل إال لألغراض 

 العلمية. 
 شكرا على تعاونكم البناء. 

 :البيانات الشخصية
 .....................................................................ليمية: املؤتسة التع

  أنثى        ذكر  اجلنس:

  لهلة فرنسية        لهلة التدريس:    لهلة عربية 
 ..................................................................... املستو  الذي تدرته حاليا:

 نةت                التعليم:ضمن جمال مة اخلرة العا

 أمام كل عبارة من العبارات التالية ضمن البدائل املعروضة أمامكم:  (xضع عالمة )

ال
يب

رتت
 

رمز
ال

 

ئما العبللللللللللارة
دا

البا 
غ

يانا 
أح

 

ادرا
ن

بدا 
ال أ

 

   (20 – 20 ( )27 - 25  ( )20 – 00 ) 
20 1 

تالميذي ذات أمهية على األقل بالنسبة يل حىت وإن  أعترب كل األفكار اليت تصدر عن 
 كانت غري جمدية وليست ذات قيمة يف حينها. 

     

20 2 
أفتح اجملال أمام تالميذي للتعبري التلقائي والعفوي عن كل ما يدور يف القسم دون قيد أو 

 شرط.
     

22 3 
خل القسم يف حل  توظيف كل ما يتعلمونه من مهارات سلوكية داعلى  يتالميذ أشجع

 كل ما يقابلهم من مشكالت وأحداث يف حياهتم اليومية.
     

20 4 
استخدام كل ما تعلموه من معارف داخل القسم يف حل كل ما على  يتالميذ أحث

 .يقابلهم من مشكالت وأحداث يف حياهتم اليومية
     

27 5 
ثرية والغريبة داخل القسم أنا من أولئك الذين يشجعون تالميذهم على طرح كل األسئلة امل

مل أكن أملك عنها أجوبة.  حىت ولو 
     

22 6 
تالميذي إىل تعديل أفكارهم يف العديد من املرات لتنسجم مع أفكار وحجج أدفع ب

 زمالئهم اليت يعتقدون فيها الصحة.
     

25 7 
رف أشجع تالميذي على تفحص األفكار اجلديدة هبدف فهم ما حتتويه من حقائق ومعا

 بدل االكتفاء حبفظها.
     

20 8 
أحاول باستمرار أن أجعل تالميذي يشعرون بفرديتهم ومدى اختالفهم من حيث ميوهلم 

 عن باقي التالميذ.
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22 9 
أعمل على تنمية كفاءات تالميذي من خالل تشجيعهم على إجناز املشاريع ذات الطابع 

 النظري وثيق الصلة باهتماماهتم اليومية.
     

02 11 
أعمل على تنمية كفاءات تالميذي من خالل تشجيعهم على إجناز املشاريع ذات الطابع 

 التطبيقي وثيق الصلة حبياهتم اليومية.
     

00 11 
أمسح لتالميذي من حني آلخر بأن يتجاوزوا حدود األفكار اليت يطرحها املنهاج الدراسي 

 إىل حدود أوسع.
     

   (11 – 10 ( )10 - 18  ( )19 – 12 ) 

00 1 
إن املناهج املبنية على توجيهات مقاربة الكفاءات تشجع التالميذ على توليد الكثري من 

  األفكار داخل القسم وخارجه.
     

      إن املناهج اجلديدة تنمي يف التالميذ حب االستطالع أكثر فأكثر. 2 02

00 3 
املقاربة بالكفاءات أمام التالميذ الكثري من تعرض املناهج اجلديدة املبنية على توجيهات 
 األنشطة اليت حتفز فيهم ملكة التأمل والتفكري.

     

      إن املناهج اجلديدة تشجع التالميذ على مناقشة كل شيء بكل حرية. 4 07

02 0 
والتصنيف  يشجع املنهاج اجلديد التالميذ على استعمال مهارات البحث العلمي مثل: املالحظة واالستنتاج

 والرتكيب باستمرار يف أثناء تعلمهم.
     

05 6 
إن املناهج الدراسية حتث وحتفز التالميذ على تقدمي الكثري من اإلجابات متنوعة حول 

 الفكرة الواحدة.
     

00 7 
إنَّ تفاعل التالميذ مع املناهج اجلديدة يدفعهم إىل توظيف ما يتعلمونه داخل القسم على 

 ض هلم يف حياهتم اليومية.موضوعات تعر 
     

02 8 
تشجع املناهج الدراسية اجلديدة املبنية على توجيهات املقاربة بالكفاءات التالميذ على 

 االندماج ضمن فرق عمل عند إجنازهم ملشاريعهم املدرسية.
     

02 9 
عهم املدرسية يسمح املنهاج اجلديد للتالميذ للعمل باستقاللية تامة فيما يتعلق بإجناز مشاري

 ونشاطاهتم الصفية والال صفية.
     

00 11 
تعمل املناهج اجلديدة على متكني التالميذ من مهارة احلصول على املعرفة والتعامل معها 

 بدل االقتصار على حفظها.
     

00 11 
تعمل املناهج اجلديدة على تشجيع التالميذ على طرح األفكار اليت قد تبدوا لعامة الناس 

 يبة.غر 
     

02 12 
املناهج اجلديدة تنمي يف التالميذ قوة حتسس املشكالت )جوانب النقص والقوة( يف أي 

 موضوع أو ظاهرة ما.
     

   (11 – 14 ( )10 - 10  ( )10 – 18 ) 

00 1 
إن املوضوعات اليت يعرضها الكتاب املدرسي أمام التالميذ تغذي فيهم الرغبة لطرح الكثري 

 حوهلا. من األسئلة
     

07 2 
حمتويات الكتاب املدرسي املتوخى يف بنائها مستوى النمو العقلي واالنفعايل للتالميذ  تنمي

 قوة اخليال لديهم بشكل مستمر.
     

02 3 
متنح حمتويات الكتاب املدرسي التالميذ خياال واسعا جيعلهم يُظهرون قدرة عالية على بناء 

 األفكار بصورة مثرية.
     



475 

 

05 4 
علهم يُظهرون قدرة عالية يف إجنازهم جيمتنح حمتويات الكتاب املدرسي التالميذ خياال واسعا 

 العملية. همملشاريع
     

00 5 
إن مضامني الكتاب املدرسي تكسب التالميذ الكفاءات اليت متكنهم من جتاوز حدود 

 ءات مستقبال.الكفاهذه املادة الدراسية الواحدة مبرونة تامة عند حماولة توظيف 
     

02 6 
إن مضامني الكتاب املدرسي املتعددة تشجع التالميذ على التعامل معها بسهولة الرتباط 

 موضوعاهتا حبياهتم اليومية.
     

22 0 
إن الكتب املدرسية تنمي يف التالميذ القدرة على إصدار األحكام والتقييمات حول كل 

 دة.املشكالت اليت تثريها مضامينها املتعد
     

20 8 
إن مضامني الكتاب املدرسي من خالل ما تعرضه من موضوعات أمام التالميذ تعزز لديهم 

 امليل حنو طرح أفكارهم اخلاصة املتميزة حول هذه املوضوعات.
     

   (11 – 13 ( )14 - 14  ( )10 – 10 ) 

20 1 
إجابات مفتوحة حىت  يتم تقييم نشاط التالميذ داخل القسم من خالل امتحانات تتطلب

 يتم منحهم فرصة إعطاء أكرب عدد ممكن من اإلجابات.
     

22 2 
يستعمل املعلم هبدف قياس تعلمات تالميذه أسئلة مثرية لدافعية اإلجناز لديهم  حتتمل 

 اإلجابات املفتوحة.
     

20 3 
حلها إال من إن التقومي اجليد لتعلمات التالميذ هو الذي يضعهم أمام مشكالت ال ميكن 

 خالل توظيف كفاءاهتم فيها.
     

27 4 
يسعى املعلم من خالل تقوميه ملكتسبات التالميذ إىل تدريبهم على إصدار أحكامهم 

 اخلاصة حول املشكالت اليت تطرح ضمن االمتحانات.
     

22 0 
لة اليت يعزز املعلم من خالل االمتحانات املفتوحة احتمال ظهور اإلجابة املتميزة واألصي

 ميكن أن يطرحها التالميذ كإجابات هلذه االمتحانات.
     

25 0 
مل يسبق وأن طرحها  حتفز االمتحانات املفتوحة احتمال ظهور إجابات أصيلة ) إجابات 

 أي تلميذ فيما سبق ( ميكن أن يطرحها التالميذ كإجابات هلذه االمتحانات.
     

   (11 – 14 ( )10 - 10  ( )10 – 19 ) 

20 1 
يعتمد املعلم يف تعليمه لتالميذه أسلوب طرح الكثري من القضايا يف حصة تعليمية واحدة 

 .لديهمهبدف إثارة الكثري من التساؤالت 
     

22 2 
إن اعتماد أسلوب إجناز املشاريع يف عملية التعليم يدفع التالميذ إىل توظيف كل إمكاناهتم 

 يف تنفيذ مشاريعهم املدرسية.
     

02 3 
إن اعتماد املعلم يف تعليمه لتالميذه على أسلوب حل املشكالت )الوضعية املشكلة( يعزز 

 لديهم التفاعل اإلجيايب مع كل املواضيع اليت تُثار داخل القسم.
     

00 4 
يف تعليم تالميذه )احملادثة ومتثيل شخصيات( إن استعمال املعلم لبيداغوجية لعب األدوار 

 فرص الكافية للتعبري عن أفكارهم وآرائهم حبرية تامة.سيهيئ أمامهم ال
     

00 5 
إن اعتماد املعلم يف تدريس تالميذه أسلوب املشروع سيمنح هؤالء التالميذ العديد من 

 الفرص لعرض أفكارهم على بعضهم البعض وانتقادها طيلة مدة إجناز املشروع.
     

02 6 
ألسلوب الوضعيات املشكلة سيعزز لديهم الرغبة يف إن توظيف املعلم يف تعليمه لتالميذه 

 عرض أفكارهم اخلاصة كحلول مناسبة هلذه املشكالت.
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00 0 
الفرص أمام التالميذ إلبراز اهتماماهتم املعرفية    يتيحإن اعتماد أسلوب التدريس باملشروع 

 كما يتصوروهنا.
     

07 8 
تالميذ إلبراز الالفرص أمام العديد من  هتيئةمن شأنه أسلوب التدريس باملشروع  تفعيلإن 

 كما يتصورها كل واحد منهم.ضمن هذه املشاريع اليت ينجزوهنا  توجهاهتم احلياتية 
     

02 9 
إن توظيف الوضعية املشكلة كمنطلق يف بناء أي درس مينح التالميذ الفرصة ملناقشة 

 مهمة بالنسبة هلم. ااألفكار اليت يروهن
     

 

 

 
 
 
 
 

اخلاص بإختبار تورانس لقياس ةدرات التفكري اإلبداعي اللفظي النسلخة  كراس النشاط)  12ملح  رةم: 
 (." أ"

 ات ـــدام الكلمــاري باستخــر االبتكــالتفكي
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 :شخصي بيانات 

: اللقب................................................:السما ا 
................................................ 

 تاريخ.........................:......................الجنس 
 ...........................:...............الميالد

 إسم..........................:...........الدراسي المستوى 
 .....................................:.....المدرسة

 .......................:......................طإجراء النشا تاريخ  

 

 

 

 

 

 

 تعليمات األنشط :  
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 : عزيزي التلميذ       

إن كــــــــــان لــــــــــديك قــــــــــدر كبــــــــــري مــــــــــن األفكــــــــــار.                                          ىاآلن بــــــــــبعض األنشــــــــــطة، لنــــــــــر ســــــــــنقوم 
 كلمات. وتكتبها يف  إذن أن جتد األفكار  لسوف حتاو 

 ألفكار كما ترد إىل ذهنك وال هتتم باألخطاء النحوية أو اإلمالئية. أكتب هذه ا
ليس هناك أفكار صحيحة وأخرى خاطئة ،فكل األفكار اليت ستقدمها ستكون جيدة ألن ما 
يهمنــا هــو أن نعــرف إن كــان لــديك الكثــري منهــا ،ولكــن يف نفــس الوقــت جيــب أن تكــون خاصــة بــك 

 قادي ستجد األمر ممتعا.وحدك ومل يفكر هبا أحد سواك .يف اعت
إذ  -ولكــــل نشــــاط وقتــــه احملــــددعليــــك أن تقــــوم هبــــا خمتلفــــة  ةنشــــطأســــبعة بــــني يــــديك اآلن 

مل يعد عندك ،حاول أن تسرع و ال تضيع الوقت،  -سأعلمك مىت تبدأ كل نشاط و مىت تتوقف وإذا 
تعطــــى لــــك  انتظــــر حـــىتبــــل لنشــــاط التـــايل ال تبــــدأ  ا املخصــــص للنشـــاط، الوقــــت انتهـــاءأفكـــار قبــــل 

ارفــع إصــبعك  ،ال تتحــدث بصــوت عــال  يف النشــاط  و إذا كــان لــديك أيســة أســئلة بعــد البــدء.التعليـمات
 .ألجيبكوستجدين جبانبك 

 

 ممتعة.وأتمنى لك أعماال  ناجحة                

 

 

                                                                               

 .الباحث

 
 
 
 
 

 3 - 1 ن  مطشناأل

 .نطرح أسئل  ونتخيل 
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هـــذه لـــك  ســـتمنح ،املوجـــود أســـفل هـــذه الصـــفحة الرســـمنشـــطة الثالثـــة اآلتيـــة علـــى األ تعتمـــد
 وتوليد األفكار.  ،لتبني لنا كم أنت بارع يف طرح األسئلةاألنشطة الفرصة 

وحاول  ،لرسمحاول طرح أسئلة تسمح لك باكتشاف أشياء ال تعرفها عن املوضوع املبني يف ا
 سيحدث بعد ذلك. وما الذي ،أيضا أن جتد الكثري من األفكار حول أسباب حدوث هذه األشياء

اه الرـسمإىل  جيدا  واآلن أنظر  ا أن نـعرف ـما اـلذي ـثدث   ـما اـلذي ـثدث  ،أدـن ـما  كـيف لـن
 وما الذي سيحدث الحقا    السبب يف حدوثه

 
 .اإلجاب  عن هذه األسئل  في الصفحات التالي 

 

 
 
 

 

 

 لو  اط األشــالن

 اطرح األسئل .  

علــى هــذه الصــفحة وعلــى الصــفحة املواليــة أكتــب كــل األســئلة الــيت جيعلــك هــذه الرســم تفكــر 
 فيها، اطرح مجيع األسئلة اليت تسمح لك مبعرفة كل ما ثدث فعال يف هذا الرسم.
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ا اإلجاـبة عليـها مبـجرد النـظر إىل الرـسم )مـثال: ـهل  للطـفل قبـعة  ـهل ـهو واـقف  ( هناك أسئلة ميكنـن
ـبل جـيب ـطرح األـسئلة اـليت تـساعدك عـلى فـهم ـما اـلذي ـثدث يف  ،فال داع لطرح مـثل ـهذه األـسئلة

 الرسم.
 ميكنك أن تنظر إىل الرسم كلما أردت ذلك.

1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

7...................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................... 

9...................................................................................................................................... 

11.................................................................................................................................... 
11.................................................................................................................................... 

12.................................................................................................................................... 

13.................................................................................................................................... 

14.................................................................................................................................... 
15.................................................................................................................................... 

16.................................................................................................................................... 

17.................................................................................................................................... 

18.................................................................................................................................... 
 

 

 نيثاط الشـــــاالن 

 .نحاول أن نعرف لماذا 

رـقم: سوف حتاول أن ختمن أسباب حدوث ما رأيته يف الرسم الذي مرَّ بك يف الصفحة  اآلن   
ميكنــك أن تــذكر أســبابا  ســبقت وقــوع الــيت ختطــر ببالــك. كتــب كــل األســباب أذلــك  مــن أجــل(، 20)
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رســم. فــرتة طويلــة وأدت إىل ذلــك احلــادث املوضــح يف المنــذ  حــدثت   أســبابا   أو ،قصــريبوقــت احلــادث 
 إذن أكتب كل ما تستطيع أن تفكر فيه من أسباب ممكنة.

 ال ختف من جمرد التخمني.أكتب أكرب عدد من األفكار و 

1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

7...................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................... 

9...................................................................................................................................... 

11.................................................................................................................................... 
11.................................................................................................................................... 

12.................................................................................................................................... 

13.................................................................................................................................... 

14.................................................................................................................................... 
15.................................................................................................................................... 

16.................................................................................................................................... 

17.................................................................................................................................... 

18.................................................................................................................................... 
 

 

 

 ثـــالط الثـــاالنش

 ؟ما الذي سيـــحدث 

اـلذي ـمرَّ ـبك يف  ما ميـكن أن ـثدث عـقب احـلادث اـلذي يروـيه الرـسماول أن تتخيل حاآلن  
وـقت حاول أن جتد أكرب قدر من األفكار ـحول ـما ميـكن أن يـقع بـعد احـلادث ب، (20) :الصفحة رقم

 أو ما سيأيت بعده بوقت طويل، فهذا ليس مهما. ،قصري
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 كرب عدد من األفكار وال ختف من جمرد التخمني.أكتب أ

1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

7...................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................... 

9...................................................................................................................................... 

11.................................................................................................................................... 
11.................................................................................................................................... 

12.................................................................................................................................... 

13.................................................................................................................................... 

14.................................................................................................................................... 
15.................................................................................................................................... 

16.................................................................................................................................... 

17.................................................................................................................................... 

18.................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

 عابــراط الشـــالن

 ؟كيف نجعل  شيء ما أكثر إمتــاعا 

القطنلعبة ترون هذا الرسم، إنه ميثل   تـلك اـليت يلـعب هـبا الكـثري ـكل مـثل   ،فيل ـصغري حمـشوا ـب
 ميكن أن يصبح أكثر إمتاعا. تعديلهحاولنا  امن األطفال، وإذ
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جلـعل  والـية ـكل األفـكار اـليت ـلديكحاول أن تكتب أسفل هذا الرـسم وعـلى الـصفحة امل ،إذن
ا  التحدثه على سالذي  التعديلتقلق إذا كان هذا  ال ،هذه اللعبة أكثر تسلية ، ـفاملهم لعـبة يكـلف غالـي

 أكثر عند اللعب هبذا الفيل الصغري. يستمتعون األطفالجتعل فقط هو أن 

 
1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

7...................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................... 

9...................................................................................................................................... 

11.................................................................................................................................... 
11.................................................................................................................................... 

12.................................................................................................................................... 

13.................................................................................................................................... 
 

 سخـــامط الشـــاالن

 .ارا جديدةــكــد أفــج 

 مــــــن الكثــــــريميكننــــــا أن نســــــتغلها يف  هرغــــــم أنــــــ ،علــــــب الكرتــــــون الفارغــــــةبمعظــــــم النــــــاس يرمــــــي 
كتـــب عـــل هـــذه أ كيـــد أنـــه لـــديك أفكـــار هبـــذا اخلصـــوص،األ ،واملثـــريةاملفيـــدة املتنوعـــة و االســـتعماالت 
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ميكننا أن نفعله بعلب الكرتون، ميكن أن تكون هذه العلب بأحـجام  كل مااملوالية  الصفحة والصفحة 
 خمتلفة.
هيــا جــد  ،عنهــا وال تكتــب أشــياء رأيتهــا مــن قبــل أو مسعــت ،خاصــة بــك حــاول أن جتــد أفكــارا   

 الكثري من األفكار اجلديدة.
1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

7...................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................... 

9...................................................................................................................................... 

11.................................................................................................................................... 
11.................................................................................................................................... 

12.................................................................................................................................... 

13.................................................................................................................................... 

14.................................................................................................................................... 
15.................................................................................................................................... 

16.................................................................................................................................... 

17.................................................................................................................................... 

18.................................................................................................................................... 
 
 

 سسادط  الشاالن
 اطرح أسئل  غير مألوف . 

علــى األشــخاص حــول موضــوع علــب الكرتــون،  اآلن أكتــب كــل األســئلة الــيت ميكــن أن تطرحهــا
 وجييبوك بأشياء متنوعة ومهمة. ،العلبكما لو أنك تريد منهم أن يهتموا هبذه  فعل ذلكإ
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فما هي األسئلة اليت ستطرحها عليهم  حاول أن تفكر يف األشياء اليت هـلا عالـقة بعـلب الكرـتون 
مل نتعود التفكري فيها.  واليت 

1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 

3...................................................................................................................................... 

4...................................................................................................................................... 

5...................................................................................................................................... 

6...................................................................................................................................... 

7...................................................................................................................................... 

8...................................................................................................................................... 

9...................................................................................................................................... 

11.................................................................................................................................... 
11.................................................................................................................................... 

12.................................................................................................................................... 

13.................................................................................................................................... 

14.................................................................................................................................... 
15.................................................................................................................................... 

16.................................................................................................................................... 

17.................................................................................................................................... 

18.................................................................................................................................... 
 

 
 

 

 عســـابط الشـــاالن

 .  افترض أنَّ

اآلن ستلعبون لعبة إفرتض أنَّ...ختيل أن السحب مربوطة باألرض بواـسطة حـبال تـتدىل منـها،        
عنــدها حــاول أن تفكــر يف كــل مــا  ،دوث، ولكــن افــرتض أنــه قــد حــدث فعــالاحلــطبعــا هــذا غــري ممكــن 

 وكل ما ميكن لنا حينها أن نفعله من أشياء مثرية. ،ميكن أن ثدث يف هذا الوضع
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والصــفحة الصــفحة هــذه األكيــد أن لــديك الكثــري مــن األفكــار هبــذا اخلصــوص، أكتبهــا علــى 
 املوالية.   

 
1...................................................................................................................................... 

2...................................................................................................................................... 
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 (.تورانس لقياس قدرات التفكري اإلبداعي استمارة تصحيح كراس النشاط اخلاص بإختبار )  13ملح  رةم: 

 بول تورانس  :ي ـللتفكري اإلبداعاختبار ا
 ( أي)  اللفظالتعبري    

 لتصحيحاستمارةا

  ........................................................................................ :االســــم .................................................................... :اللقـــــب
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... ........................................................................... :الجنــــــــــس............................................................:تاريخ الميــالد

 .........................................................................: ــــــــــالمدرسـ.......................................................................:القســــــم

 ............................................................................ المصحح: إسـم ............................................ :االختبار إجراء تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األ لل .:   ص   –     املاو  :  م ثير               

 كح معايت ل مح خالل يدت االستجلدلت.ياق  يالةال أمل             

لتالميذ البالغني من العمر تسعة سنوات جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف جمموع ا( 20: ) رةم ملح 
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس
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 86.43 03.64 217 91.24 04.12 94 76.41 02.64 40 80.72 03.07 83 9 91 1 أنث 

 73.74 02.37 175 74.01 02.40 68 71.75 02.18 37 71.07 02.11 70 9 106 2 ذكر

 71.93 02.19 169 68.04 01.80 59 71.75 02.18 37 73.30 02.33 73 9 79 3 أنث 

 د 
جلد

ست
اال

 

لر
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لر
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اال
 (
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لر
ختب

اال
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5)
 

 ص م ص ص م ص م ص م ص م ص م

11 1 0 6 2 1 0 2 2 10 2 0 1 2 

12 17 2 6 1 1 0 2 0 22 0 0 2 0 

13 9 2 1 2 10 2 2 0 6 0 0 2 1 

14 19 2 16 2 8 2 2 0 6 0 2 3 0 

15 7 0 1 2 17 2 2 0 20 2 0 1 2 

16 7 1 10 2   2 0 20 2 4 4 1 

17 8 2 1 1   2 0 17 0    

18 9 2 11 2   3 2 20 0    

19 5 1 9 2   3 2 20 0    

11 1 0     2 1 22 1    

11       12 0 20 2    

12       1 1      

13       10 2      

14       10 2      

15       6 2      

16       7 2      

17              

18              

19              

21              

21              

 

    املاو   )ط(     الةالق  

 )م(

    اال لل 

 )ص(

 12 7 10 (0) االختبلر

 16 6 9 (0)االختبلر 

 6 4 5 (2) االختبلر

 17 7 16 (0) االختبلر

 9 5 11 (7) االختبلر

 6  6 (2) االختبلر

 6 4 6 (5) االختبلر

 72 33 63 عريريريريياجمللمريريري

 اجمللميريريع اجلزئي 

(0،0،7،5 ) 

   

الدرالت 

 (Tاملعيلري )

72 77 70 

   ااتريريريريريرياملؤش
020 020 
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 71.63 02.16 168 75.33 02.53 70 62.43 01.24 31 68.84 01.88 67 9 92 4 أنث 

 70.12 02.01 163 68.04 01.80 59 59.32 00.93 29 74.78 02.48 75 9 127 5 أنث 

 69.82 01.98 162 70.03 02.00 62 59.32 00.93 29 71.81 02.18 71 9 134 6 ذكر

 69.21 01.92 160 66.72 01.67 57 71.75 02.18 37 68.10 01.81 66 9 37 7 أنث 

 68.00 01.80 156 73.35 02.33 67 67.09 01.71 34 59.93 00.99 55 9 124 8 ذكر

 66.80 01.68 152 61.41 01.14 49 68.64 01.86 35 69.59 01.96 68 9 8 9 أنث 

 66.49 01.65 151 69.37 01.94 61 60.88 01.09 30 63.65 01.36 60 9 29 10 ذكر

 66.49 01.65 151 68.71 01.87 60 56.21 00.62 27 66.62 01.66 64 9 70 11 أنث 

 65.29 01.53 147 68.71 01.87 60 63.98 01.40 32 59.93 00.99 55 9 69 12 ذكر

 62.27 01.23 137 62.08 01.21 50 63.98 01.40 32 59.93 00.99 55 9 37 13 ذكر

 61.96 01.20 136 64.07 01.41 53 56.21 00.62 27 60.68 01.07 56 9 13 14 ذكر

 61.96 01.20 136 58.10 00.81 44 63.98 01.40 32 63.65 01.36 60 9 6 15 أنث 

 61.96 01.20 136 61.41 01.14 49 62.43 01.24 31 60.68 01.07 56 9 33 16 ذكر

 61.96 01.20 136 59.43 00.94 46 60.88 01.09 30 63.65 01.36 60 9 133 17 أنث 

 60.45 01.05 131 62.08 01.21 50 51.55 00.16 24 61.42 01.14 57 9 100 18 ذكر

 60.15 01.02 130 60.75 01.08 48 53.11 00.31 25 61.42 01.14 57 9 77 19 أنث 

 59.85 00.98 129 55.45 00.54 40 60.88 01.09 30 62.90 01.29 59 9 70 20 أنث 

 59.55 00.95 128 58.76 00.88 45 60.88 01.09 30 58.45 00.84 53 9 76 21 أنث 

 59.24 00.92 127 52.80 00.28 36 65.54 01.55 33 62.16 01.22 58 9 90 22 أنث 

 59.24 00.92 127 60.75 01.08 48 57.77 00.78 28 56.97 00.70 51 9 79 23 أنث 

 58.64 00.86 125 56.11 00.61 41 60.88 01.09 30 59.19 00.92 54 9 75 24  أنث

 58.64 00.86 125 56.11 00.61 41 59.32 00.93 29 59.93 00.99 55 9 93 25 أنث 

 58.34 00.83 124 58.10 00.81 44 53.11 00.31 25 59.93 00.99 55 9 102 26 ذكر

 58.34 00.83 124 64.07 01.41 53 54.66 00.47 26 52.51 00.25 45 9 67 27 ذكر

 58.04 00.80 123 62.74 01.27 51 56.21 00.62 27 52.51 00.25 45 9 32 28 أنث 

 57.73 00.77 122 55.45 00.54 40 60.88 01.09 30 57.71 00.77 52 9 78 29 ذكر

 57.13 00.71 120 62.08 01.21 50 50.00 00.00 23 54.00 00.40 47 9 91 30 أنث 

 57.13 00.71 120 48.82 00.12- 30 65.54 01.55 33 61.42 01.14 57 9 102 31 ذكر

 56.53 00.65 118 56.77 00.68 42 51.55 00.16 24 57.71 00.77 52 9 35 32 أنث 

 56.22 00.62 117 56.11 00.61 41 51.55 00.16 24 57.71 00.77 52 9 95 33 ذكر

 55.32 00.53 114 54.79 00.48 39 62.43 01.24 31 51.77 00.18 44 9 34 34 ذكر

 55.32 00.53 114 51.47 00.15 34 53.11 00.31 25 59.93 00.99 55 9 101 35 ذكر

 55.32 00.53 114 51.47 00.15 34 59.32 00.93 29 56.97 00.70 51 9 12 36 أنث 

 55.32 00.53 114 53.46 00.35 37 50.00 00.00 23 59.19 00.92 54 9 30 37 ذكر

 55.32 00.53 114 58.10 00.81 44 50.00 00.00 23 54.00 00.40 47 9 76 38 أنث 

 55.32 00.53 114 58.10 00.81 44 56.21 00.62 27 51.03 00.10 43 9 86 39 ذكر

 55.32 00.53 114 53.46 00.35 37 54.66 00.47 26 56.97 00.70 51 9 94 40 أنث 

 55.02 00.50 113 53.46 00.35 37 60.88 01.09 30 53.25 00.33 46 9 67 41 ذكر

 55.02 00.50 113 56.77 00.68 42 51.55 00.16 24 54.00 00.40 47 9 81 42 ذكر

 54.71 00.47 112 46.17 00.38- 26 59.32 00.93 29 61.42 01.14 57 9 114 43 أنث 

 54.71 00.47 112 55.45 00.54 40 54.66 00.47 26 53.25 00.33 46 9 13 44 أنث 

 54.11 00.41 110 52.13 00.21 35 60.88 01.09 30 52.51 00.25 45 9 125 45 ذكر

 53.81 00.38 109 55.45 00.54 40 50.00 00.00 23 53.25 00.33 46 9 94 46 أنث 

 53.81 00.38 109 48.82 00.12- 30 59.32 00.93 29 56.22 00.62 50 9 111 47 ذكر

 53.50 00.35 108 54.79 00.48 39 57.77 00.78 28 49.54 00.05- 41 9 83 48 ذكر

 53.50 00.35 108 56.77 00.68 42 46.89 00.31- 21 52.51 00.25 45 9 98 49 أنث 

 53.20 00.32 107 51.47 00.15 34 59.32 00.93 29 51.77 00.18 44 9 90 50 ذكر

 52.60 00.26 105 48.82 00.12- 30 43.79 00.62- 19 60.68 01.07 56 9 32 51 ذكر

 52.60 00.26 105 51.47 00.15 34 54.66 00.47 26 52.51 00.25 45 9 35 52 ذكر

 52.60 00.26 105 50.15 00.01 32 53.11 00.31 25 54.74 00.47 48 9 115 53 أنث 

 52.60 00.26 105 52.80 00.28 36 48.45 00.16- 22 54.00 00.40 47 9 99 54 أنث 

 52.60 00.26 105 52.80 00.28 36 51.55 00.16 24 52.51 00.25 45 9 118 55 ذكر

 52.30 00.23 104 52.13 00.21 35 53.11 00.31 25 51.77 00.18 44 9 77 56 أنث 

 52.30 00.23 104 49.48 00.05- 31 57.77 00.78 28 52.51 00.25 45 9 87 57 أنث 

 52.30 00.23 104 54.79 00.48 39 53.11 00.31 25 48.80 00.12- 40 9 88 58 ذكر

 52.30 00.23 104 54.79 00.48 39 53.11 00.31 25 48.80 00.12- 40 9 103 59 ذكر

 51.99 00.20 103 54.79 00.48 39 48.45 00.16- 22 50.28 00.03 42 9 127 60 أنث 
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 51.99 00.20 103 51.47 00.15 34 57.77 00.78 28 49.54 00.05- 41 9 126 61 أنث 

 51.39 00.14 101 52.80 00.28 36 51.55 00.16 24 49.54 00.05- 41 9 88 62 أنث 

 51.39 00.14 101 49.48 00.05- 31 59.32 00.93 29 49.54 00.05- 41 9 126 63 ذكر

 51.09 00.11 100 48.82 00.12- 30 59.32 00.93 29 49.54 00.05- 41 9 92 64 ذكر

 50.18 00.02 97 50.81 00.08 33 51.55 00.16 24 48.80 00.12- 40 9 9 65 أنث 

 49.58 00.04- 95 48.16 00.18- 29 51.55 00.16 24 50.28 00.03 42 9 118 66 أنث 

 49.28 00.07- 94 49.48 00.05- 31 50.00 00.00 23 48.80 00.12- 40 9 11 67 ذكر

 49.28 00.07- 94 46.83 00.32- 27 48.45 00.16- 22 52.51 00.25 45 9 132 68 أنث 

 48.67 00.13- 92 47.49 00.25- 28 56.21 00.62 27 46.57 00.34- 37 9 116 69 أنث 

 48.37 00.16- 91 42.85 00.71- 21 51.55 00.16 24 53.25 00.33 46 9 38 70 ذكر

 48.37 00.16- 91 48.16 00.18- 29 51.55 00.16 24 47.31 00.27- 38 9 36 71 أنث 

 47.77 00.22- 89 49.48 00.05- 31 46.89 00.31- 21 46.57 00.34- 37 9 5 72 أنث 

 47.77 00.22- 89 43.52 00.65- 22 53.11 00.31 25 50.28 00.03 42 9 75 73 ذكر

 47.77 00.22- 89 48.16 00.18- 29 48.45 00.16- 22 47.31 00.27- 38 9 101 74 ذكر

 47.46 00.25- 88 47.49 00.25- 28 48.45 00.16- 22 47.31 00.27- 38 9 10 75 ذكر

 47.46 00.25- 88 46.83 00.32- 27 53.11 00.31 25 45.83 00.42- 36 9 62 76 أنث 

 47.16 00.28- 87 44.18 00.58- 23 46.89 00.31- 21 51.03 00.10 43 9 78 77 أنث 

 47.16 00.28- 87 49.48 00.05- 31 51.55 00.16 24 42.86 00.71- 32 9 4 78 ذكر

 46.56 00.34- 85 44.84 00.52- 24 59.32 00.93 29 42.86 00.71- 32 9 125 79 ذكر

 46.56 00.34- 85 48.82 00.12- 30 46.89 00.31- 21 44.34 00.57- 34 9 7 80 أنث 

 46.26 00.37- 84 46.83 00.32- 27 43.79 00.62- 19 47.31 00.27- 38 9 86 81 أنث 

 46.26 00.37- 84 44.18 00.58- 23 50.00 00.00 23 47.31 00.27- 38 9 38 82 ذكر

 46.26 00.37- 84 46.83 00.32- 27 45.34 00.47- 20 46.57 00.34- 37 9 47 83 أنث 

 46.26 00.37- 84 43.52 00.65- 22 50.00 00.00 23 48.06 00.19- 39 9 80 84 ذكر

 46.26 00.37- 84 43.52 00.65- 22 43.79 00.62- 19 51.03 00.10 43 9 132 85 أنث 

 45.95 00.40- 83 40.87 00.91- 18 53.11 00.31 25 48.80 00.12- 40 9 26 86 ذكر

 45.95 00.40- 83 38.88 01.11- 15 46.89 00.31- 21 54.00 00.40 47 9 98 87 أنث 

 45.95 00.40- 83 46.83 00.32- 27 45.34 00.47- 20 45.83 00.42- 36 9 31 88 ذكر

 45.65 00.43- 82 48.82 00.12- 30 45.34 00.47- 20 42.86 00.71- 32 9 71 89 ذكر

 45.65 00.43- 82 45.51 00.45- 25 46.89 00.31- 21 45.83 00.42- 36 9 26 90 أنث 

 45.35 00.47- 81 46.17 00.38- 26 43.79 00.62- 19 45.83 00.42- 36 9 62 91 أنث 

 45.35 00.47- 81 43.52 00.65- 22 48.45 00.16- 22 46.57 00.34- 37 9 133 92 أنث 

 45.05 00.50- 80 45.51 00.45- 25 45.34 00.47- 20 45.09 00.49- 35 9 36 93 ذكر

 44.14 00.59- 77 42.85 00.71- 21 46.89 00.31- 21 45.09 00.49- 35 9 54 94 ذكر

 44.14 00.59- 77 40.87 00.91- 18 45.34 00.47- 20 48.06 00.19- 39 9 103 95 ذكر

 43.84 00.62- 76 40.20 00.98- 17 51.55 00.16 24 45.09 00.49- 35 9 135 96 ذكر

 43.84 00.62- 76 46.83 00.32- 27 39.12 01.09- 16 43.60 00.64- 33 9 34 97 ذكر

 43.54 00.65- 75 46.17 00.38- 26 40.68 00.93- 17 42.86 00.71- 32 9 114 98 أنث 

 43.23 00.68- 74 49.48 00.05- 31 42.23 00.78- 18 37.66 01.23- 25 9 71 99 ذكر

 42.93 00.71- 73 41.53 00.85- 19 43.79 00.62- 19 45.09 00.49- 35 9 54 100 أنث 

 42.63 00.74- 72 42.85 00.71- 21 42.23 00.78- 18 43.60 00.64- 33 9 106 101 ذكر

 42.33 00.77- 71 43.52 00.65- 22 37.57 01.24- 15 44.34 00.57- 34 9 93 102 ذكر

 42.33 00.77- 71 46.83 00.32- 27 40.68 00.93- 17 39.15 01.09- 27 9 117 103 أنث 

 42.03 00.80- 70 40.20 00.98- 17 48.45 00.16- 22 42.12 00.79- 31 9 115 104 ذكر

 41.42 00.86- 68 40.87 00.91- 18 42.23 00.78- 18 42.86 00.71- 32 9 31 105 ذكر

 41.42 00.86- 68 44.84 00.52- 24 36.02 01.40- 14 41.38 00.86- 30 9 82 106 أنث 

 41.42 00.86- 68 40.87 00.91- 18 45.34 00.47- 20 41.38 00.86- 30 9 95 107 أنث 

 41.42 00.86- 68 47.49 00.25- 28 39.12 01.09- 16 36.92 01.31- 24 9 11 108 أنث 

 41.42 00.86- 68 46.17 00.38- 26 43.79 00.62- 19 36.18 01.38- 23 9 112 109 ذكر

 41.42 00.86- 68 40.87 00.91- 18 40.68 00.93- 17 43.60 00.64- 33 9 135 110 أنث 

 41.12 00.89- 67 38.88 01.11- 15 43.79 00.62- 19 43.60 00.64- 33 9 111 111 ذكر

 40.52 00.95- 65 36.89 01.31- 12 45.34 00.47- 20 43.60 00.64- 33 9 124 112 ذكر

 40.21 00.98- 64 38.21 01.18- 14 43.79 00.62- 19 42.12 00.79- 31 9 29 113 ذكر

 39.91 01.01- 63 40.87 00.91- 18 37.57 01.24- 15 41.38 00.86- 30 9 82 114 ذكر

 39.61 01.04- 62 40.20 00.98- 17 43.79 00.62- 19 38.41 01.16- 26 9 33 115 ذكر

 39.31 01.07- 61 40.87 00.91- 18 39.12 01.09- 16 39.15 01.09- 27 9 5 116 أنث 

 39.01 01.10- 60 36.23 01.38- 11 37.57 01.24- 15 44.34 00.57- 34 9 47 117 أنث 
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 39.01 01.10- 60 38.21 01.18- 14 43.79 00.62- 19 39.15 01.09- 27 9 69 118 أنث 

 39.01 01.10- 60 43.52 00.65- 22 34.46 01.55- 13 37.66 01.23- 25 9 112 119 ذكر

 38.10 01.19- 57 45.51 00.45- 25 25.14 02.49- 7 37.66 01.23- 25 9 100 120 أنث 

 37.80 01.22- 56 38.88 01.11- 15 37.57 01.24- 15 38.41 01.16- 26 9 9 121 أنث 

 37.80 01.22- 56 39.54 01.05- 16 34.46 01.55- 13 39.15 01.09- 27 9 12 122 ذكر

 37.49 01.25- 55 35.56 01.44- 10 37.57 01.24- 15 41.38 00.86- 30 9 8 123 ذكر

 37.49 01.25- 55 38.21 01.18- 14 34.46 01.55- 13 39.89 01.01- 28 9 30 124 ذكر

 36.89 01.31- 53 34.90 01.51- 9 40.68 00.93- 17 39.15 01.09- 27 9 81 125 أنث 

 36.89 01.31- 53 35.56 01.44- 10 36.02 01.40- 14 40.63 00.94- 29 9 134 126 أنث 

 36.59 01.34- 52 38.88 01.11- 15 36.02 01.40- 14 36.18 01.38- 23 9 80 127 أنث 

 36.29 01.37- 51 40.87 00.91- 18 34.46 01.55- 13 33.95 01.60- 20 9 10 128 ذكر

 35.68 01.43- 49 38.21 01.18- 14 32.91 01.71- 12 36.18 01.38- 23 9 83 129 أنث 

 34.78 01.52- 46 37.55 01.24- 13 36.02 01.40- 14 33.21 01.68- 19 9 4 130 أنث 

 34.78 01.52- 46 34.90 01.51- 9 36.02 01.40- 14 36.18 01.38- 23 9 117 131 أنث 

 34.47 01.55- 45 38.21 01.18- 14 36.02 01.40- 14 31.72 01.83- 17 9 87 132 ذكر

 33.27 01.67- 41 37.55 01.24- 13 29.80 02.02- 10 32.47 01.75- 18 9 99 133 ذكر

 32.96 01.70- 40 37.55 01.24- 13 31.36 01.86- 11 30.98 01.90- 16 9 7 134 أنث 

 31.76 01.82- 36 38.88 01.11- 15 28.25 02.18- 9 28.01 02.20- 12 9 116 135 أنث 

 30.25 01.98- 31 31.59 01.84- 4 32.91 01.71- 12 30.24 01.98- 15 9 6 136 ذكر

     96.40     31.78     23.00     41.62     توتط حسايبم

     33.10     15.09     06.44     13.47     إحنراف معياري

                

      

6800 
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 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 
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r 00.90 

  

r 00.95 

   

     

 + مرون طالق  

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.86 

  

00.78 

 

00.85 

    
 

البالغني من العمر تسعة سنوات الذكور لتالميذ جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف ا( 27: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس
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 76.39 02.64 175 75.72 02.57 68 72.89 02.29 37 74.37 02.44 70 9 106 1 ذكر

 72.12 02.21 162 71.55 02.16 62 59.64 00.96 29 75.20 02.52 71 9 134 2 ذكر

 70.15 02.02 156 75.02 02.50 67 67.92 01.79 34 61.98 01.20 55 9 124 3 ذكر

 68.51 01.85 151 70.86 02.09 61 61.30 01.13 30 66.11 01.61 60 9 29 4 ذكر

 67.20 01.72 147 70.16 02.02 60 64.61 01.46 32 61.98 01.20 55 9 69 5 ذكر

 63.91 01.39 137 63.22 01.32 50 64.61 01.46 32 61.98 01.20 55 9 37 6 ذكر

 63.58 01.36 136 65.30 01.53 53 56.33 00.63 27 62.80 01.28 56 9 13 7 ذكر

 63.58 01.36 136 62.53 01.25 49 62.95 01.30 31 62.80 01.28 56 9 33 8 ذكر

 61.94 01.19 131 63.22 01.32 50 51.36 00.14 24 63.63 01.36 57 9 100 9 ذكر

 59.64 00.96 124 59.06 00.91 44 53.02 00.30 25 61.98 01.20 55 9 102 10 ذكر

 59.64 00.96 124 65.30 01.53 53 54.67 00.47 26 53.71 00.37 45 9 67 11 ذكر

 58.99 00.90 122 56.28 00.63 40 61.30 01.13 30 59.50 00.95 52 9 78 12 ذكر

 58.33 00.83 120 49.34 00.07- 30 66.27 01.63 33 63.63 01.36 57 9 102 13 ذكر

 57.34 00.73 117 56.97 00.70 41 51.36 00.14 24 59.50 00.95 52 9 95 14 ذكر

 56.36 00.64 114 55.59 00.56 39 62.95 01.30 31 52.89 00.29 44 9 34 15 ذكر

 56.36 00.64 114 52.11 00.21 34 53.02 00.30 25 61.98 01.20 55 9 101 16 ذكر

 56.36 00.64 114 54.20 00.42 37 49.70 00.03- 23 61.15 01.12 54 9 30 17 ذكر
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 56.36 00.64 114 59.06 00.91 44 56.33 00.63 27 52.06 00.21 43 9 86 18 ذكر

 56.03 00.60 113 54.20 00.42 37 61.30 01.13 30 54.54 00.45 46 9 67 19 ذكر

 56.03 00.60 113 57.67 00.77 42 51.36 00.14 24 55.37 00.54 47 9 81 20 ذكر

 55.04 00.50 110 52.81 00.28 35 61.30 01.13 30 53.71 00.37 45 9 125 21 ذكر

 54.72 00.47 109 49.34 00.07- 30 59.64 00.96 29 57.85 00.78 50 9 111 22 ذكر

 54.39 00.44 108 55.59 00.56 39 57.99 00.80 28 50.41 00.04 41 9 83 23 ذكر

 54.06 00.41 107 52.11 00.21 34 59.64 00.96 29 52.89 00.29 44 9 90 24 ذكر

 53.40 00.34 105 49.34 00.07- 30 43.08 00.69- 19 62.80 01.28 56 9 32 25 ذكر

 53.40 00.34 105 52.11 00.21 34 54.67 00.47 26 53.71 00.37 45 9 35 26 ذكر

 53.40 00.34 105 53.50 00.35 36 51.36 00.14 24 53.71 00.37 45 9 118 27 ذكر

 53.07 00.31 104 55.59 00.56 39 53.02 00.30 25 49.58 00.04- 40 9 88 28 ذكر

 53.07 00.31 104 55.59 00.56 39 53.02 00.30 25 49.58 00.04- 40 9 103 29 ذكر

 52.09 00.21 101 50.03 00.00 31 59.64 00.96 29 50.41 00.04 41 9 126 30 ذكر

 51.76 00.18 100 49.34 00.07- 30 59.64 00.96 29 50.41 00.04 41 9 92 31 ذكر

 49.79 00.02- 94 50.03 00.00 31 49.70 00.03- 23 49.58 00.04- 40 9 11 32 ذكر

 48.80 00.12- 91 43.09 00.69- 21 51.36 00.14 24 54.54 00.45 46 9 38 33 ذكر

 48.15 00.19- 89 43.78 00.62- 22 53.02 00.30 25 51.23 00.12 42 9 75 34 ذكر

 48.15 00.19- 89 48.64 00.14- 29 48.05 00.20- 22 47.93 00.21- 38 9 101 35 ذكر

 47.82 00.22- 88 47.95 00.21- 28 48.05 00.20- 22 47.93 00.21- 38 9 10 36 ذكر

 47.49 00.25- 87 50.03 00.00 31 51.36 00.14 24 42.97 00.70- 32 9 4 37 ذكر

 46.83 00.32- 85 45.17 00.48- 24 59.64 00.96 29 42.97 00.70- 32 9 125 38 ذكر

 46.50 00.35- 84 44.48 00.55- 23 49.70 00.03- 23 47.93 00.21- 38 9 38 39 ذكر

 46.50 00.35- 84 43.78 00.62- 22 49.70 00.03- 23 48.75 00.12- 39 9 80 40 رذك

 46.18 00.38- 83 41.01 00.90- 18 53.02 00.30 25 49.58 00.04- 40 9 26 41 ذكر

 46.18 00.38- 83 47.25 00.27- 27 44.73 00.53- 20 46.27 00.37- 36 9 31 42 ذكر

 45.85 00.42- 82 49.34 00.07- 30 44.73 00.53- 20 42.97 00.70- 32 9 71 43 ذكر

 45.19 00.48- 80 45.87 00.41- 25 44.73 00.53- 20 45.45 00.46- 35 9 36 44 ذكر

 44.21 00.58- 77 43.09 00.69- 21 46.39 00.36- 21 45.45 00.46- 35 9 54 45 ذكر

 44.21 00.58- 77 41.01 00.90- 18 44.73 00.53- 20 48.75 00.12- 39 9 103 46 ذكر

 43.88 00.61- 76 40.31 00.97- 17 51.36 00.14 24 45.45 00.46- 35 9 135 47 ذكر

 43.88 00.61- 76 47.25 00.27- 27 38.11 01.19- 16 43.80 00.62- 33 9 34 48 ذكر

 43.22 00.68- 74 50.03 00.00 31 41.42 00.86- 18 37.18 01.28- 25 9 71 49 ذكر

 42.56 00.74- 72 43.09 00.69- 21 41.42 00.86- 18 43.80 00.62- 33 9 106 50 كرذ

 42.24 00.78- 71 43.78 00.62- 22 36.45 01.35- 15 44.62 00.54- 34 9 93 51 ذكر

 41.91 00.81- 70 40.31 00.97- 17 48.05 00.20- 22 42.14 00.79- 31 9 115 52 ذكر

 41.25 00.88- 68 41.01 00.90- 18 41.42 00.86- 18 42.97 00.70- 32 9 31 53 ذكر

 41.25 00.88- 68 46.56 00.34- 26 43.08 00.69- 19 35.53 01.45- 23 9 112 54 ذكر

 40.92 00.91- 67 38.92 01.11- 15 43.08 00.69- 19 43.80 00.62- 33 9 111 55 ذكر

 40.26 00.97- 65 36.84 01.32- 12 44.73 00.53- 20 43.80 00.62- 33 9 124 56 ذكر

 39.94 01.01- 64 38.23 01.18- 14 43.08 00.69- 19 42.14 00.79- 31 9 29 57 ذكر

 39.61 01.04- 63 41.01 00.90- 18 36.45 01.35- 15 41.32 00.87- 30 9 82 58 ذكر

 39.28 01.07- 62 40.31 00.97- 17 43.08 00.69- 19 38.01 01.20- 26 9 33 59 ذكر

 38.62 01.14- 60 43.78 00.62- 22 33.14 01.69- 13 37.18 01.28- 25 9 112 60 ذكر

 37.31 01.27- 56 39.62 01.04- 16 33.14 01.69- 13 38.84 01.12- 27 9 12 61 ذكر

 36.98 01.30- 55 35.45 01.45- 10 36.45 01.35- 15 41.32 00.87- 30 9 8 62 ذكر

 36.98 01.30- 55 38.23 01.18- 14 33.14 01.69- 13 39.66 01.03- 28 9 30 63 ذكر

 35.67 01.43- 51 41.01 00.90- 18 33.14 01.69- 13 33.05 01.69- 20 9 10 64 ذكر

 33.70 01.63- 45 38.23 01.18- 14 34.80 01.52- 14 30.57 01.94- 17 9 87 65 ذكر

 32.38 01.76- 41 37.53 01.25- 13 28.17 02.18- 10 31.40 01.86- 18 9 99 66 ذكر

 29.10 02.09- 31 31.29 01.87- 4 31.48 01.85- 12 28.92 02.11- 15 9 6 67 ذكر

 40.51   متوسط حسابي

 

  23.18 

 

  30.96 

 

  94.64 

 

  

 12.10   إنحراف معياري

 

  06.04 

 

  14.40 

 

  30.45 

 

  

                

      

3350 

  

3350 

  

3350 

  

3350 

 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 

  

 أصال  + كلي 
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00.95 

 

r 00.88 

  

r 00.95 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.80 

  

00.76 

 

00.83 

    
  

البالغني من العمر تسعة سنوات اإلناث  لتالميذجدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف ا( 22: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس

نس
ج

 

عدد
رةم 

ال
 

عمر
ال

الةة 
الط

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

رونة
امل

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

صالة
األ

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

كلية
ال

 

جة 
در

ارية
معي

 

ائية
جة ت
در

 

 83.58 03.36 217 89.17 03.92 94 75.27 02.53 40 77.61 02.76 83 9 91 1 أنث 

 70.02 02.00 169 66.85 01.69 59 70.85 02.09 37 70.76 02.08 73 9 79 2 أنث 

 69.74 01.97 168 73.87 02.39 70 62.03 01.20 31 66.65 01.66 67 9 92 3 أنث 

 68.33 01.83 163 66.85 01.69 59 59.08 00.91 29 72.13 02.21 75 9 127 4 أنث 

 67.48 01.75 160 65.57 01.56 57 70.85 02.09 37 65.96 01.60 66 9 37 5 أنث 

 65.22 01.52 152 60.47 01.05 49 67.91 01.79 35 67.33 01.73 68 9 8 6 أنث 

 64.94 01.49 151 67.49 01.75 60 56.14 00.61 27 64.59 01.46 64 9 70 7 أنث 

 60.70 01.07 136 57.28 00.73 44 63.50 01.35 32 61.85 01.19 60 9 6 8 أنث 

 60.70 01.07 136 58.56 00.86 46 60.55 01.06 30 61.85 01.19 60 9 133 9 أنث 

 59.01 00.90 130 59.83 00.98 48 53.20 00.32 25 59.80 00.98 57 9 77 10 أنث 

 58.73 00.87 129 54.73 00.47 40 60.55 01.06 30 61.17 01.12 59 9 70 11 أنث 

 58.44 00.84 128 57.92 00.79 45 60.55 01.06 30 57.06 00.71 53 9 76 12 أنث 

 58.16 00.82 127 52.18 00.22 36 64.97 01.50 33 60.48 01.05 58 9 90 13 أنث 

 58.16 00.82 127 59.83 00.98 48 57.61 00.76 28 55.69 00.57 51 9 79 14 أنث 

 57.60 00.76 125 55.37 00.54 41 60.55 01.06 30 57.74 00.77 54 9 75 15 أنث 

 57.60 00.76 125 55.37 00.54 41 59.08 00.91 29 58.43 00.84 55 9 93 16 أنث 

 57.03 00.70 123 61.75 01.17 51 56.14 00.61 27 51.58 00.16 45 9 32 17 أنث 

 56.18 00.62 120 61.11 01.11 50 50.26 00.03 23 52.95 00.29 47 9 91 18 أنث 

 55.62 00.56 118 56.01 00.60 42 51.73 00.17 24 56.37 00.64 52 9 35 19 أنث 

 54.49 00.45 114 50.91 00.09 34 59.08 00.91 29 55.69 00.57 51 9 12 20 أنث 

 54.49 00.45 114 57.28 00.73 44 50.26 00.03 23 52.95 00.29 47 9 76 21 أنث 

 54.49 00.45 114 52.82 00.28 37 54.67 00.47 26 55.69 00.57 51 9 94 22 أنث 

 53.92 00.39 112 45.80 00.42- 26 59.08 00.91 29 59.80 00.98 57 9 114 23 أنث 

 53.92 00.39 112 54.73 00.47 40 54.67 00.47 26 52.26 00.23 46 9 13 24 أنث 

 53.08 00.31 109 54.73 00.47 40 50.26 00.03 23 52.26 00.23 46 9 94 25 أنث 

 52.80 00.28 108 56.01 00.60 42 47.31 00.27- 21 51.58 00.16 45 9 98 26 أنث 

 51.95 00.19 105 49.63 00.04- 32 53.20 00.32 25 53.63 00.36 48 9 115 27 أنث 

 51.95 00.19 105 52.18 00.22 36 48.78 00.12- 22 52.95 00.29 47 9 99 28 أنث 

 51.67 00.17 104 51.54 00.15 35 53.20 00.32 25 50.89 00.09 44 9 77 29 أنث 

 51.67 00.17 104 48.99 00.10- 31 57.61 00.76 28 51.58 00.16 45 9 87 30 أنث 

 51.38 00.14 103 54.09 00.41 39 48.78 00.12- 22 49.52 00.05- 42 9 127 31 أنث 

 51.38 00.14 103 50.91 00.09 34 57.61 00.76 28 48.84 00.12- 41 9 126 32 أنث 

 50.82 00.08 101 52.18 00.22 36 51.73 00.17 24 48.84 00.12- 41 9 88 33 أنث 

 49.69 00.03- 97 50.27 00.03 33 51.73 00.17 24 48.15 00.18- 40 9 9 34 أنث 

 49.12 00.09- 95 47.72 00.23- 29 51.73 00.17 24 49.52 00.05- 42 9 118 35 أنث 

 48.84 00.12- 94 46.44 00.36- 27 48.78 00.12- 22 51.58 00.16 45 9 132 36 أنث 

 48.28 00.17- 92 47.08 00.29- 28 56.14 00.61 27 46.10 00.39- 37 9 116 37 أنث 

 47.99 00.20- 91 47.72 00.23- 29 51.73 00.17 24 46.78 00.32- 38 9 36 38 أنث 

 47.43 00.26- 89 48.99 00.10- 31 47.31 00.27- 21 46.10 00.39- 37 9 5 39 أنث 

 47.15 00.29- 88 46.44 00.36- 27 53.20 00.32 25 45.41 00.46- 36 9 62 40 أنث 

 46.87 00.31- 87 43.89 00.61- 23 47.31 00.27- 21 50.21 00.02 43 9 78 41 أنث 

 46.30 00.37- 85 48.35 00.16- 30 47.31 00.27- 21 44.04 00.60- 34 9 7 42 أنث 

 46.02 00.40- 84 46.44 00.36- 27 44.37 00.56- 19 46.78 00.32- 38 9 86 43 أنث 
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 46.02 00.40- 84 46.44 00.36- 27 45.84 00.42- 20 46.10 00.39- 37 9 47 44 أنث 

 46.02 00.40- 84 43.25 00.67- 22 44.37 00.56- 19 50.21 00.02 43 9 132 45 أنث 

 45.74 00.43- 83 38.79 01.12- 15 47.31 00.27- 21 52.95 00.29 47 9 98 46 أنث 

 45.45 00.45- 82 45.17 00.48- 25 47.31 00.27- 21 45.41 00.46- 36 9 26 47 أنث 

 45.17 00.48- 81 45.80 00.42- 26 44.37 00.56- 19 45.41 00.46- 36 9 62 48 ث أن

 45.17 00.48- 81 43.25 00.67- 22 48.78 00.12- 22 46.10 00.39- 37 9 133 49 أنث 

 43.48 00.65- 75 45.80 00.42- 26 41.43 00.86- 17 42.67 00.73- 32 9 114 50 أنث 

 42.91 00.71- 73 41.34 00.87- 19 44.37 00.56- 19 44.73 00.53- 35 9 54 51 أنث 

 42.35 00.77- 71 46.44 00.36- 27 41.43 00.86- 17 39.25 01.08- 27 9 117 52 أنث 

 41.50 00.85- 68 44.53 00.55- 24 37.02 01.30- 14 41.30 00.87- 30 9 82 53 أنث 

 41.50 00.85- 68 40.70 00.93- 18 45.84 00.42- 20 41.30 00.87- 30 9 95 54 أنث 

 41.50 00.85- 68 47.08 00.29- 28 39.96 01.00- 16 37.19 01.28- 24 9 11 55 أنث 

 41.50 00.85- 68 40.70 00.93- 18 41.43 00.86- 17 43.36 00.66- 33 9 135 56 أنث 

 39.52 01.05- 61 40.70 00.93- 18 39.96 01.00- 16 39.25 01.08- 27 9 5 57 أنث 

 39.24 01.08- 60 36.24 01.38- 11 38.49 01.15- 15 44.04 00.60- 34 9 47 58 أنث 

 39.24 01.08- 60 38.15 01.18- 14 44.37 00.56- 19 39.25 01.08- 27 9 69 59 أنث 

 38.39 01.16- 57 45.17 00.48- 25 26.72 02.33- 7 37.88 01.21- 25 9 100 60 أنث 

 38.11 01.19- 56 38.79 01.12- 15 38.49 01.15- 15 38.56 01.14- 26 9 9 61 أنث 

 37.26 01.27- 53 34.96 01.50- 9 41.43 00.86- 17 39.25 01.08- 27 9 81 62 أنث 

 37.26 01.27- 53 35.60 01.44- 10 37.02 01.30- 14 40.62 00.94- 29 9 134 63 أنث 

 36.98 01.30- 52 38.79 01.12- 15 37.02 01.30- 14 36.51 01.35- 23 9 80 64 أنث 

 36.13 01.39- 49 38.15 01.18- 14 34.07 01.59- 12 36.51 01.35- 23 9 83 65 أنث 

 35.29 01.47- 46 37.51 01.25- 13 37.02 01.30- 14 33.77 01.62- 19 9 4 66 أنث 

 35.29 01.47- 46 34.96 01.50- 9 37.02 01.30- 14 36.51 01.35- 23 9 117 67 أنث 

 33.59 01.64- 40 37.51 01.25- 13 32.60 01.74- 11 31.71 01.83- 16 9 7 68 أنث 

 32.46 01.75- 36 38.79 01.12- 15 29.66 02.03- 9 28.97 02.10- 12 9 116 69 أنث 

 متوسط حسابي

 

42.70 

  

22.83 

  

32.58 

  

98.10 

 إنحراف معياري  

 

14.60 

  

06.80 

  

15.68 

  

35.41 

  

                

      

3450 

  

3450 

  

3450 

  

3450 

 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 

  

 أصال  + كلي 

  

     

00.97 

 

r 00.92 

  

r 00.95 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.91 

  

00.80 

 

00.87 

    
 

 

 

 

 

 
سنوات  عشرةلتالميذ البالغني من العمر جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف جمموع ا( 25: ) ملح  رةم

 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس

نس
ج

 

عدد
رةم 

ال
 

عمر
ال

الةة 
الط

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

رونة
امل

 

جة 
در

ارية
معي

 

ائية
جة ت
در

 

صالة
األ

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

كلية
ال

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

 96.61 04.66 295 101.79 05.18 131 72.36 02.24 41 95.52 04.55 123 10 22 1 ذكر

 81.29 03.13 233 73.62 02.36 79 84.71 03.47 50 84.25 03.42 104 10 51 2 ذكر

 73.13 02.31 200 71.99 02.20 76 68.24 01.82 38 73.57 02.36 86 10 60 3 ذكر

 70.17 02.02 188 64.41 01.44 62 73.73 02.37 42 72.38 02.24 84 10 175 4 أنث 
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 69.92 01.99 187 73.62 02.36 79 53.14 00.31 27 70.60 02.06 81 10 73 5 أنث 

 69.67 01.97 186 68.74 01.87 70 72.36 02.24 41 67.04 01.70 75 10 66 6 ذكر

 68.44 01.84 181 68.74 01.87 70 62.75 01.27 34 68.23 01.82 77 10 28 7 ذكر

 67.70 01.77 178 68.20 01.82 69 64.12 01.41 35 66.45 01.64 74 10 74 8 أنث 

 66.21 01.62 172 71.45 02.15 75 58.63 00.86 31 61.70 01.17 66 10 40 9 أنث 

 65.47 01.55 169 62.79 01.28 59 65.49 01.55 36 66.45 01.64 74 10 66 10 أنث 

 65.47 01.55 169 68.74 01.87 70 53.14 00.31 27 65.26 01.53 72 10 53 11 ذكر

 63.49 01.35 161 66.04 01.60 65 61.37 01.14 33 59.92 00.99 63 10 43 12 أنث 

 63.49 01.35 161 70.37 02.04 73 54.51 00.45 28 58.14 00.81 60 10 292 13 أنث 

 63.49 01.35 161 66.04 01.60 65 61.37 01.14 33 59.92 00.99 63 10 41 14 أنث 

 63.49 01.35 161 66.04 01.60 65 62.75 01.27 34 59.33 00.93 62 10 146 15 أنث 

 61.27 01.13 152 55.74 00.57 46 66.87 01.69 37 63.48 01.35 69 10 19 16 أنث 

 61.02 01.10 151 56.83 00.68 48 62.75 01.27 34 63.48 01.35 69 10 63 17 أنث 

 60.78 01.08 150 55.74 00.57 46 64.12 01.41 35 63.48 01.35 69 10 220 18 أنث 

 60.78 01.08 150 61.16 01.12 56 65.49 01.55 36 56.95 00.70 58 10 19 19 ذكر

 60.78 01.08 150 62.24 01.22 58 58.63 00.86 31 58.73 00.87 61 10 129 20 أنث 

 60.03 01.00 147 58.45 00.85 51 68.24 01.82 38 56.95 00.70 58 10 284 21 أنث 

 59.79 00.98 146 56.83 00.68 48 60.00 01.00 32 61.70 01.17 66 10 110 22 ذكر

 59.79 00.98 146 57.37 00.74 49 60.00 01.00 32 61.11 01.11 65 10 120 23 أنث 

 59.54 00.95 145 54.66 00.47 44 58.63 00.86 31 64.07 01.41 70 10 74 24 ذكر

 59.29 00.93 144 58.45 00.85 51 53.14 00.31 27 61.70 01.17 66 10 120 25 ذكر

 58.80 00.88 142 57.37 00.74 49 65.49 01.55 36 56.36 00.64 57 10 46 26 أنث 

 58.31 00.83 140 58.99 00.90 52 57.26 00.73 30 56.95 00.70 58 10 287 27 ذكر

 58.06 00.81 139 63.87 01.39 61 51.76 00.18 26 53.39 00.34 52 10 130 28 ذكر

 57.81 00.78 138 55.74 00.57 46 60.00 01.00 32 58.14 00.81 60 10 25 29 ذكر

 57.56 00.76 137 52.49 00.25 40 60.00 01.00 32 61.11 01.11 65 10 16 30 ذكر

 57.56 00.76 137 54.66 00.47 44 60.00 01.00 32 58.73 00.87 61 10 64 31 أنث 

 57.32 00.73 136 53.58 00.36 42 57.26 00.73 30 60.51 01.05 64 10 174 32 أنث 

 57.32 00.73 136 53.03 00.30 41 58.63 00.86 31 60.51 01.05 64 10 288 33 ذكر

 57.32 00.73 136 57.37 00.74 49 55.88 00.59 29 56.95 00.70 58 10 290 34 أنث 

 57.32 00.73 136 60.62 01.06 55 51.76 00.18 26 55.17 00.52 55 10 42 35 ذكر

 57.07 00.71 135 57.91 00.79 50 57.26 00.73 30 55.17 00.52 55 10 113 36 أنث 

 56.33 00.63 132 56.83 00.68 48 60.00 01.00 32 53.39 00.34 52 10 17 37  أنث

 56.33 00.63 132 58.45 00.85 51 39.41 01.06- 17 60.51 01.05 64 10 52 38 أنث 

 56.08 00.61 131 50.33 00.03 36 53.14 00.31 27 62.89 01.29 68 10 15 39 ذكر

 55.83 00.58 130 62.24 01.22 58 39.41 01.06- 17 55.17 00.52 55 10 25 40 ذكر

 55.59 00.56 129 53.58 00.36 42 53.14 00.31 27 58.14 00.81 60 10 63 41 أنث 

 55.34 00.53 128 58.45 00.85 51 51.76 00.18 26 52.80 00.28 51 10 72 42 ذكر

 55.34 00.53 128 57.37 00.74 49 57.26 00.73 30 51.61 00.16 49 10 84 43 ذكر

 55.09 00.51 127 52.49 00.25 40 55.88 00.59 29 56.95 00.70 58 10 22 44 أنث 

 55.09 00.51 127 55.20 00.52 45 57.26 00.73 30 53.39 00.34 52 10 142 45 ذكر

 54.85 00.48 126 51.41 00.14 38 58.63 00.86 31 56.36 00.64 57 10 23 46 ذكر

 54.85 00.48 126 53.03 00.30 41 62.75 01.27 34 52.80 00.28 51 10 123 47 أنث 

 53.86 00.39 122 56.28 00.63 47 50.39 00.04 25 52.21 00.22 50 10 109 48 ذكر

 53.86 00.39 122 55.20 00.52 45 54.51 00.45 28 51.61 00.16 49 10 131 49 أنث 

 53.61 00.36 121 56.28 00.63 47 49.02 00.10- 24 52.21 00.22 50 10 20 50 ذكر

 53.61 00.36 121 55.20 00.52 45 53.14 00.31 27 51.61 00.16 49 10 97 51 أنث 

 53.12 00.31 119 51.95 00.20 39 57.26 00.73 30 52.21 00.22 50 10 89 52 ذكر

 52.87 00.29 118 52.49 00.25 40 51.76 00.18 26 53.39 00.34 52 10 21 53 ذكر

 52.87 00.29 118 51.95 00.20 39 57.26 00.73 30 51.61 00.16 49 10 113 54 أنث 

 52.87 00.29 118 50.87 00.09 37 62.75 01.27 34 50.43 00.04 47 10 108 55 أنث 

 52.13 00.21 115 51.41 00.14 38 53.14 00.31 27 52.21 00.22 50 10 218 56 ذكر

 51.63 00.16 113 49.78 00.02- 35 57.26 00.73 30 51.02 00.10 48 10 45 57 ذكر

 51.39 00.14 112 50.33 00.03 36 49.02 00.10- 24 53.39 00.34 52 10 18 58 أنث 

 51.39 00.14 112 54.12 00.41 43 46.27 00.37- 22 50.43 00.04 47 10 64 59 أنث 

 51.39 00.14 112 43.83 00.62- 24 61.37 01.14 33 55.17 00.52 55 10 213 60 ذكر

 51.14 00.11 111 51.95 00.20 39 50.39 00.04 25 50.43 00.04 47 10 119 61 أنث 
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 50.64 00.06 109 47.08 00.29- 30 55.88 00.59 29 52.21 00.22 50 10 164 62 ذكر

 50.40 00.04 108 51.95 00.20 39 42.15 00.78- 19 52.21 00.22 50 10 39 63 أنث 

 50.15 00.02 107 51.41 00.14 38 51.76 00.18 26 48.06 00.19- 43 10 20 64 ذكر

 50.15 00.02 107 49.24 00.08- 34 51.76 00.18 26 50.43 00.04 47 10 51 65 ذكر

 49.90 00.01- 106 46.53 00.35- 29 53.14 00.31 27 52.21 00.22 50 10 65 66 أنث 

 49.90 00.01- 106 47.08 00.29- 30 54.51 00.45 28 51.02 00.10 48 10 59 67 أنث 

 49.66 00.03- 105 43.83 00.62- 24 55.88 00.59 29 53.39 00.34 52 10 108 68 ذكر

 49.66 00.03- 105 50.33 00.03 36 53.14 00.31 27 47.46 00.25- 42 10 121 69 ذكر

 49.41 00.06- 104 49.24 00.08- 34 47.65 00.24- 23 50.43 00.04 47 10 97 70 أنث 

 49.41 00.06- 104 49.78 00.02- 35 46.27 00.37- 22 50.43 00.04 47 10 283 71 ذكر

 49.41 00.06- 104 49.78 00.02- 35 50.39 00.04 25 48.65 00.14- 44 10 50 72 أنث 

 49.16 00.08- 103 43.83 00.62- 24 54.51 00.45 28 52.80 00.28 51 10 293 73 أنث 

 49.16 00.08- 103 48.16 00.18- 32 57.26 00.73 30 46.87 00.31- 41 10 85 74 ذكر

 48.42 00.16- 100 49.24 00.08- 34 44.90 00.51- 21 49.24 00.08- 45 10 182 75 ذكر

 48.42 00.16- 100 48.70 00.13- 33 51.76 00.18 26 46.87 00.31- 41 10 55 76 أنث 

 48.17 00.18- 99 47.62 00.24- 31 50.39 00.04 25 48.06 00.19- 43 10 24 77 كرذ

 48.17 00.18- 99 45.45 00.45- 27 50.39 00.04 25 50.43 00.04 47 10 39 78 ذكر

 48.17 00.18- 99 46.53 00.35- 29 47.65 00.24- 23 50.43 00.04 47 10 139 79 أنث 

 47.93 00.21- 98 47.08 00.29- 30 53.14 00.31 27 46.87 00.31- 41 10 122 80 ذكر

 47.68 00.23- 97 44.37 00.56- 25 55.88 00.59 29 48.06 00.19- 43 10 55 81 أنث 

 47.68 00.23- 97 49.24 00.08- 34 51.76 00.18 26 44.50 00.55- 37 10 123 82 أنث 

 47.68 00.23- 97 49.24 00.08- 34 46.27 00.37- 22 46.87 00.31- 41 10 58 83 ذكر

 47.43 00.26- 96 43.83 00.62- 24 54.51 00.45 28 48.65 00.14- 44 10 164 84 أنث 

 47.43 00.26- 96 45.45 00.45- 27 47.65 00.24- 23 49.83 00.02- 46 10 216 85 أنث 

 47.43 00.26- 96 52.49 00.25 40 39.41 01.06- 17 45.68 00.43- 39 10 49 86 أنث 

 47.19 00.28- 95 47.08 00.29- 30 50.39 00.04 25 46.28 00.37- 40 10 110 87 ذكر

 47.19 00.28- 95 51.41 00.14 38 42.15 00.78- 19 45.09 00.49- 38 10 157 88 ذكر

 46.94 00.31- 94 50.33 00.03 36 43.53 00.65- 20 45.09 00.49- 38 10 14 89 ذكر

 46.94 00.31- 94 47.62 00.24- 31 47.65 00.24- 23 46.28 00.37- 40 10 96 90 أنث 

 46.69 00.33- 93 48.70 00.13- 33 43.53 00.65- 20 46.28 00.37- 40 10 17 91 أنث 

 46.44 00.36- 92 44.37 00.56- 25 47.65 00.24- 23 48.65 00.14- 44 10 68 92 أنث 

 46.44 00.36- 92 43.83 00.62- 24 54.51 00.45 28 46.28 00.37- 40 10 289 93 أنث 

 46.44 00.36- 92 46.53 00.35- 29 49.02 00.10- 24 45.68 00.43- 39 10 56 94 ذكر

 46.20 00.38- 91 45.99 00.40- 28 50.39 00.04 25 45.09 00.49- 38 10 48 95 أنث 

 45.95 00.41- 90 43.28 00.67- 23 47.65 00.24- 23 48.65 00.14- 44 10 44 96 أنث 

 45.95 00.41- 90 44.37 00.56- 25 50.39 00.04 25 46.28 00.37- 40 10 85 97 ذكر

 45.95 00.41- 90 45.45 00.45- 27 49.02 00.10- 24 45.68 00.43- 39 10 15 98 ذكر

 45.95 00.41- 90 49.24 00.08- 34 47.65 00.24- 23 42.12 00.79- 33 10 21 99 أنث 

 45.70 00.43- 89 42.74 00.73- 22 49.02 00.10- 24 48.06 00.19- 43 10 84 100 ذكر

 45.70 00.43- 89 44.91 00.51- 26 54.51 00.45 28 43.31 00.67- 35 10 23 101 ذكر

 45.70 00.43- 89 44.91 00.51- 26 49.02 00.10- 24 45.68 00.43- 39 10 43 102 أنث 

 45.21 00.48- 87 41.12 00.89- 19 49.02 00.10- 24 48.65 00.14- 44 10 121 103 ذكر

 45.21 00.48- 87 43.83 00.62- 24 46.27 00.37- 22 46.87 00.31- 41 10 28 104 ذكر

 44.96 00.50- 86 43.28 00.67- 23 51.76 00.18 26 44.50 00.55- 37 10 50 105 أنث 

 44.96 00.50- 86 52.49 00.25 40 39.41 01.06- 17 39.75 01.03- 29 10 61 106 أنث 

 44.22 00.58- 83 43.83 00.62- 24 42.15 00.78- 19 46.28 00.37- 40 10 61 107 أنث 

 43.73 00.63- 81 43.83 00.62- 24 40.78 00.92- 18 45.68 00.43- 39 10 41 108 ذكر

 43.73 00.63- 81 43.83 00.62- 24 46.27 00.37- 22 43.31 00.67- 35 10 89 109 ذكر

 43.73 00.63- 81 46.53 00.35- 29 42.15 00.78- 19 42.12 00.79- 33 10 109 110 ذكر

 43.48 00.65- 80 41.12 00.89- 19 46.27 00.37- 22 45.68 00.43- 39 10 129 111 أنث 

 42.98 00.70- 78 41.12 00.89- 19 49.02 00.10- 24 43.31 00.67- 35 10 96 112 ذكر

 42.98 00.70- 78 43.83 00.62- 24 43.53 00.65- 20 42.72 00.73- 34 10 128 113 أنث 

 42.74 00.73- 77 42.20 00.78- 21 42.15 00.78- 19 44.50 00.55- 37 10 194 114 أنث 

 42.49 00.75- 76 43.83 00.62- 24 42.15 00.78- 19 42.12 00.79- 33 10 53 115 ذكر

 42.49 00.75- 76 47.08 00.29- 30 38.03 01.20- 16 40.34 00.97- 30 10 130 116 أنث 

 42.49 00.75- 76 42.20 00.78- 21 40.78 00.92- 18 44.50 00.55- 37 10 52 117 ذكر

 42.49 00.75- 76 45.99 00.40- 28 39.41 01.06- 17 40.94 00.91- 31 10 105 118 أنث 
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 42.24 00.78- 75 41.66 00.83- 20 43.53 00.65- 20 43.31 00.67- 35 10 107 119 ذكر

 42.24 00.78- 75 43.28 00.67- 23 42.15 00.78- 19 42.12 00.79- 33 10 107 120 ذكر

 42.00 00.80- 74 44.91 00.51- 26 39.41 01.06- 17 40.94 00.91- 31 10 14 121 أنث 

 41.75 00.83- 73 40.03 01.00- 17 46.27 00.37- 22 42.72 00.73- 34 10 59 122 ذكر

 41.75 00.83- 73 42.74 00.73- 22 39.41 01.06- 17 42.72 00.73- 34 10 72 123 ذكر

 41.50 00.85- 72 43.83 00.62- 24 40.78 00.92- 18 40.34 00.97- 30 10 45 124 أنث 

 41.50 00.85- 72 42.74 00.73- 22 42.15 00.78- 19 40.94 00.91- 31 10 58 125 ذكر

 41.50 00.85- 72 49.24 00.08- 34 35.29 01.47- 14 36.78 01.32- 24 10 146 126 أنث 

 41.25 00.87- 71 44.91 00.51- 26 36.66 01.33- 15 40.34 00.97- 30 10 105 127 أنث 

 41.25 00.87- 71 41.66 00.83- 20 39.41 01.06- 17 42.72 00.73- 34 10 131 128 أنث 

 41.01 00.90- 70 43.83 00.62- 24 38.03 01.20- 16 40.34 00.97- 30 10 68 129 أنث 

 40.76 00.92- 69 41.12 00.89- 19 43.53 00.65- 20 40.34 00.97- 30 10 42 130 ذكر

 39.52 01.05- 64 41.66 00.83- 20 40.78 00.92- 18 37.97 01.20- 26 10 24 131 ذكر

 39.03 01.10- 62 40.58 00.94- 18 35.29 01.47- 14 40.34 00.97- 30 10 181 132 كرذ

 39.03 01.10- 62 37.87 01.21- 13 40.78 00.92- 18 40.94 00.91- 31 10 16 133 أنث 

 38.78 01.12- 61 40.03 01.00- 17 35.29 01.47- 14 40.34 00.97- 30 10 48 134 ذكر

 37.30 01.27- 55 37.87 01.21- 13 38.03 01.20- 16 37.97 01.20- 26 10 57 135 أنث 

 37.05 01.29- 54 36.24 01.38- 10 36.66 01.33- 15 39.75 01.03- 29 10 60 136 أنث 

 37.05 01.29- 54 33.53 01.65- 5 46.27 00.37- 22 38.56 01.14- 27 10 119 137 ذكر

 37.05 01.29- 54 34.08 01.59- 6 40.78 00.92- 18 40.34 00.97- 30 10 157 138 أنث 

 36.56 01.34- 52 36.78 01.32- 11 36.66 01.33- 15 37.97 01.20- 26 10 49 139 ذكر

 36.56 01.34- 52 36.78 01.32- 11 39.41 01.06- 17 36.78 01.32- 24 10 56 140 ذكر

 36.56 01.34- 52 40.03 01.00- 17 36.66 01.33- 15 34.41 01.56- 20 10 18 141 ذكر

 36.31 01.37- 51 38.41 01.16- 14 36.66 01.33- 15 35.60 01.44- 22 10 139 142 أنث 

 36.07 01.39- 50 37.87 01.21- 13 35.29 01.47- 14 36.19 01.38- 23 10 73 143 أنث 

 36.07 01.39- 50 39.49 01.05- 16 33.92 01.61- 13 35.00 01.50- 21 10 44 144 ذكر

 34.83 01.52- 45 35.70 01.43- 9 36.66 01.33- 15 35.00 01.50- 21 10 40 145 ذكر

 34.09 01.59- 42 37.33 01.27- 12 31.17 01.88- 11 33.82 01.62- 19 10 128 146 أنث 

 34.09 01.59- 42 35.16 01.48- 8 33.92 01.61- 13 35.00 01.50- 21 10 46 147 أنث 

 33.84 01.62- 41 33.53 01.65- 5 31.17 01.88- 11 37.38 01.26- 25 10 65 148 ذكر

 33.59 01.64- 40 36.78 01.32- 11 32.54 01.75- 12 32.63 01.74- 17 10 57 149 أنث 

 32.85 01.71- 37 34.62 01.54- 7 28.42 02.16- 9 35.00 01.50- 21 10 142 150 ذكر

 32.11 01.79- 34 34.62 01.54- 7 29.80 02.02- 10 32.63 01.74- 17 10 122 151 ذكر

 106.39     35.40     24.72     46.28   متوسط حسابي

 

  

 40.47     18.46     07.28     16.86   إنحراف معياري
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سنوات  عشرةالبالغني من العمر جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ الذكور ( 08: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  نس لقياسعلى اختبار تورا
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 93.05 04.31 295 97.71 04.77 131 72.29 02.23 41 91.73 04.17 123 10 22 1 ذكر

 78.96 02.90 233 71.94 02.19 79 84.51 03.45 50 81.40 03.14 104 10 51 2 ذكر

 71.46 02.15 200 70.45 02.05 76 68.21 01.82 38 71.61 02.16 86 10 60 3 ذكر

 68.28 01.83 186 67.48 01.75 70 72.29 02.23 41 65.62 01.56 75 10 66 4 ذكر
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 67.14 01.71 181 67.48 01.75 70 62.78 01.28 34 66.71 01.67 77 10 28 5 ذكر

 64.41 01.44 169 67.48 01.75 70 53.28 00.33 27 63.99 01.40 72 10 53 6 ذكر

 60.09 01.01 150 60.54 01.05 56 65.50 01.55 36 56.37 00.64 58 10 19 7 ذكر

 59.18 00.92 146 56.57 00.66 48 60.07 01.01 32 60.73 01.07 66 10 110 8 ذكر

 58.96 00.90 145 54.59 00.46 44 58.71 00.87 31 62.90 01.29 70 10 74 9 ذكر

 58.73 00.87 144 58.06 00.81 51 53.28 00.33 27 60.73 01.07 66 10 120 10 ذكر

 57.82 00.78 140 58.56 00.86 52 57.35 00.74 30 56.37 00.64 58 10 287 11 ذكر

 57.59 00.76 139 63.02 01.30 61 51.92 00.19 26 53.11 00.31 52 10 130 12 ذكر

 57.36 00.74 138 55.58 00.56 46 60.07 01.01 32 57.46 00.75 60 10 25 13 ذكر

 57.14 00.71 137 52.61 00.26 40 60.07 01.01 32 60.18 01.02 65 10 16 14 ذكر

 56.91 00.69 136 53.11 00.31 41 58.71 00.87 31 59.64 00.96 64 10 288 15 ذكر

 56.91 00.69 136 60.04 01.00 55 51.92 00.19 26 54.74 00.47 55 10 42 16 ذكر

 55.77 00.58 131 50.63 00.06 36 53.28 00.33 27 61.81 01.18 68 10 15 17 ذكر

 55.55 00.55 130 61.53 01.15 58 39.70 01.03- 17 54.74 00.47 55 10 25 18 ذكر

 55.09 00.51 128 58.06 00.81 51 51.92 00.19 26 52.57 00.26 51 10 72 19 ذكر

 55.09 00.51 128 57.07 00.71 49 57.35 00.74 30 51.48 00.15 49 10 84 20 ذكر

 54.86 00.49 127 55.09 00.51 45 57.35 00.74 30 53.11 00.31 52 10 142 21 ذكر

 54.64 00.46 126 51.62 00.16 38 58.71 00.87 31 55.83 00.58 57 10 23 22 ذكر

 53.73 00.37 122 56.08 00.61 47 50.56 00.06 25 52.02 00.20 50 10 109 23 ذكر

 53.50 00.35 121 56.08 00.61 47 49.20 00.08- 24 52.02 00.20 50 10 20 24 ذكر

 53.05 00.30 119 52.11 00.21 39 57.35 00.74 30 52.02 00.20 50 10 89 25 ذكر

 52.82 00.28 118 52.61 00.26 40 51.92 00.19 26 53.11 00.31 52 10 21 26 ذكر

 52.14 00.21 115 51.62 00.16 38 53.28 00.33 27 52.02 00.20 50 10 218 27 ذكر

 51.68 00.17 113 50.13 00.01 35 57.35 00.74 30 50.94 00.09 48 10 45 28 ذكر

 51.45 00.15 112 44.68 00.53- 24 61.42 01.14 33 54.74 00.47 55 10 213 29 ذكر

 50.77 00.08 109 47.65 00.23- 30 55.99 00.60 29 52.02 00.20 50 10 164 30 ذكر

 50.32 00.03 107 51.62 00.16 38 51.92 00.19 26 48.22 00.18- 43 10 20 31 ذكر

 50.32 00.03 107 49.64 00.04- 34 51.92 00.19 26 50.39 00.04 47 10 51 32 رذك

 49.86 00.01- 105 44.68 00.53- 24 55.99 00.60 29 53.11 00.31 52 10 108 33 ذكر

 49.86 00.01- 105 50.63 00.06 36 53.28 00.33 27 47.67 00.23- 42 10 121 34 ذكر

 49.64 00.04- 104 50.13 00.01 35 46.49 00.35- 22 50.39 00.04 47 10 283 35 ذكر

 49.41 00.06- 103 48.65 00.14- 32 57.35 00.74 30 47.13 00.29- 41 10 85 36 ذكر

 48.73 00.13- 100 49.64 00.04- 34 45.13 00.49- 21 49.30 00.07- 45 10 182 37 ذكر

 48.50 00.15- 99 48.15 00.19- 31 50.56 00.06 25 48.22 00.18- 43 10 24 38 ذكر

 48.50 00.15- 99 46.17 00.38- 27 50.56 00.06 25 50.39 00.04 47 10 39 39 ذكر

 48.27 00.17- 98 47.65 00.23- 30 53.28 00.33 27 47.13 00.29- 41 10 122 40 ذكر

 48.05 00.20- 97 49.64 00.04- 34 46.49 00.35- 22 47.13 00.29- 41 10 58 41 ذكر

 47.59 00.24- 95 47.65 00.23- 30 50.56 00.06 25 46.58 00.34- 40 10 110 42 ذكر

 47.59 00.24- 95 51.62 00.16 38 42.41 00.76- 19 45.50 00.45- 38 10 157 43 ذكر

 47.36 00.26- 94 50.63 00.06 36 43.77 00.62- 20 45.50 00.45- 38 10 14 44 ذكر

 46.91 00.31- 92 47.16 00.28- 29 49.20 00.08- 24 46.04 00.40- 39 10 56 45 ذكر

 46.45 00.35- 90 45.18 00.48- 25 50.56 00.06 25 46.58 00.34- 40 10 85 46 ذكر

 46.45 00.35- 90 46.17 00.38- 27 49.20 00.08- 24 46.04 00.40- 39 10 15 47 ذكر

 46.23 00.38- 89 43.69 00.63- 22 49.20 00.08- 24 48.22 00.18- 43 10 84 48 ذكر

 46.23 00.38- 89 45.67 00.43- 26 54.63 00.46 28 43.86 00.61- 35 10 23 49 ذكر

 45.77 00.42- 87 42.20 00.78- 19 49.20 00.08- 24 48.76 00.12- 44 10 121 50 ذكر

 45.77 00.42- 87 44.68 00.53- 24 46.49 00.35- 22 47.13 00.29- 41 10 28 51 ذكر

 44.41 00.56- 81 44.68 00.53- 24 41.06 00.89- 18 46.04 00.40- 39 10 41 52 ذكر

 44.41 00.56- 81 44.68 00.53- 24 46.49 00.35- 22 43.86 00.61- 35 10 89 53 ذكر

 44.41 00.56- 81 47.16 00.28- 29 42.41 00.76- 19 42.78 00.72- 33 10 109 54 ذكر

 43.73 00.63- 78 42.20 00.78- 19 49.20 00.08- 24 43.86 00.61- 35 10 96 55 ذكر

 43.27 00.67- 76 44.68 00.53- 24 42.41 00.76- 19 42.78 00.72- 33 10 53 56 ذكر

 43.27 00.67- 76 43.19 00.68- 21 41.06 00.89- 18 44.95 00.50- 37 10 52 57 ذكر

 43.04 00.70- 75 42.70 00.73- 20 43.77 00.62- 20 43.86 00.61- 35 10 107 58 ذكر

 43.04 00.70- 75 44.19 00.58- 23 42.41 00.76- 19 42.78 00.72- 33 10 107 59 ذكر

 42.59 00.74- 73 41.21 00.88- 17 46.49 00.35- 22 43.32 00.67- 34 10 59 60 ذكر

 42.59 00.74- 73 43.69 00.63- 22 39.70 01.03- 17 43.32 00.67- 34 10 72 61 ذكر
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 42.36 00.76- 72 43.69 00.63- 22 42.41 00.76- 19 41.69 00.83- 31 10 58 62 ذكر

 41.68 00.83- 69 42.20 00.78- 19 43.77 00.62- 20 41.14 00.89- 30 10 42 63 ذكر

 40.54 00.95- 64 42.70 00.73- 20 41.06 00.89- 18 38.97 01.10- 26 10 24 64 ذكر

 40.09 00.99- 62 41.71 00.83- 18 35.63 01.44- 14 41.14 00.89- 30 10 181 65 ذكر

 39.86 01.01- 61 41.21 00.88- 17 35.63 01.44- 14 41.14 00.89- 30 10 48 66 ذكر

 38.27 01.17- 54 35.27 01.47- 5 46.49 00.35- 22 39.51 01.05- 27 10 119 67 ذكر

 37.82 01.22- 52 38.24 01.18- 11 36.98 01.30- 15 38.97 01.10- 26 10 49 68 ذكر

 37.82 01.22- 52 38.24 01.18- 11 39.70 01.03- 17 37.88 01.21- 24 10 56 69 ذكر

 37.82 01.22- 52 41.21 00.88- 17 36.98 01.30- 15 35.71 01.43- 20 10 18 70 ذكر

 37.36 01.26- 50 40.72 00.93- 16 34.27 01.57- 13 36.25 01.38- 21 10 44 71 ذكر

 36.23 01.38- 45 37.25 01.28- 9 36.98 01.30- 15 36.25 01.38- 21 10 40 72 ذكر

 35.32 01.47- 41 35.27 01.47- 5 31.55 01.84- 11 38.43 01.16- 25 10 65 73 ذكر

 34.41 01.56- 37 36.26 01.37- 7 28.84 02.12- 9 36.25 01.38- 21 10 142 74 ذكر

 33.72 01.63- 34 36.26 01.37- 7 30.19 01.98- 10 34.07 01.59- 17 10 122 75 ذكر

 105.60     34.73     24.59     46.28   متوسط حسابي

 

  

 43.99     20.18     07.36     18.38   إنحراف معياري
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سنوات  عشرةالبالغني من العمر اث جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ اإلن( 22: ) ملح  رةم
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 72.06 02.21 188 65.66 01.57 62 73.83 02.38 42 74.83 02.48 84 10 175 1 أنث 

 71.79 02.18 187 75.92 02.59 79 53.00 00.30 27 72.85 02.29 81 10 73 2 أنث 

 69.33 01.93 178 69.89 01.99 69 64.11 01.41 35 68.24 01.82 74 10 74 3 أنث 

 67.69 01.77 172 73.51 02.35 75 58.55 00.86 31 62.98 01.30 66 10 40 4 أنث 

 66.87 01.69 169 63.85 01.39 59 65.50 01.55 36 68.24 01.82 74 10 66 5 أنث 

 64.69 01.47 161 67.47 01.75 65 61.33 01.13 33 61.01 01.10 63 10 43 6 أنث 

 64.69 01.47 161 72.30 02.23 73 54.39 00.44 28 59.03 00.90 60 10 292 7 أنث 

 64.69 01.47 161 67.47 01.75 65 61.33 01.13 33 61.01 01.10 63 10 41 8 أنث 

 64.69 01.47 161 67.47 01.75 65 62.72 01.27 34 60.35 01.03 62 10 146 9 أنث 

 62.23 01.22 152 56.00 00.60 46 66.89 01.69 37 64.95 01.50 69 10 19 10 أنث 

 61.96 01.20 151 57.21 00.72 48 62.72 01.27 34 64.95 01.50 69 10 63 11 أنث 

 61.69 01.17 150 56.00 00.60 46 64.11 01.41 35 64.95 01.50 69 10 220 12 أنث 

 61.69 01.17 150 63.25 01.32 58 58.55 00.86 31 59.69 00.97 61 10 129 13 أنث 

 60.87 01.09 147 59.02 00.90 51 68.27 01.83 38 57.72 00.77 58 10 284 14 أنث 

 60.60 01.06 146 57.82 00.78 49 59.94 00.99 32 62.32 01.23 65 10 120 15 أنث 

 59.51 00.95 142 57.82 00.78 49 65.50 01.55 36 57.06 00.71 57 10 46 16 أنث 

 58.14 00.81 137 54.80 00.48 44 59.94 00.99 32 59.69 00.97 61 10 64 17 أنث 

 57.87 00.79 136 53.59 00.36 42 57.16 00.72 30 61.66 01.17 64 10 174 18 أنث 

 57.87 00.79 136 57.82 00.78 49 55.77 00.58 29 57.72 00.77 58 10 290 19 أنث 

 57.60 00.76 135 58.42 00.84 50 57.16 00.72 30 55.74 00.57 55 10 113 20 أنث 

 56.78 00.68 132 57.21 00.72 48 59.94 00.99 32 53.77 00.38 52 10 17 21 أنث 

 56.78 00.68 132 59.02 00.90 51 39.11 01.09- 17 61.66 01.17 64 10 52 22 أنث 

 55.96 00.60 129 53.59 00.36 42 53.00 00.30 27 59.03 00.90 60 10 63 23 أنث 
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 55.41 00.54 127 52.38 00.24 40 55.77 00.58 29 57.72 00.77 58 10 22 24 أنث 

 55.14 00.51 126 52.99 00.30 41 62.72 01.27 34 53.11 00.31 51 10 123 25 أنث 

 54.05 00.40 122 55.40 00.54 45 54.39 00.44 28 51.79 00.18 49 10 131 26 أنث 

 53.77 00.38 121 55.40 00.54 45 53.00 00.30 27 51.79 00.18 49 10 97 27 أنث 

 52.96 00.30 118 51.78 00.18 39 57.16 00.72 30 51.79 00.18 49 10 113 28 أنث 

 52.96 00.30 118 50.57 00.06 37 62.72 01.27 34 50.48 00.05 47 10 108 29 أنث 

 51.32 00.13 112 49.97 00.00 36 48.83 00.12- 24 53.77 00.38 52 10 18 30 أنث 

 51.32 00.13 112 54.19 00.42 43 46.05 00.39- 22 50.48 00.05 47 10 64 31 ث أن

 51.04 00.10 111 51.78 00.18 39 50.22 00.02 25 50.48 00.05 47 10 119 32 أنث 

 50.23 00.02 108 51.78 00.18 39 41.89 00.81- 19 52.45 00.25 50 10 39 33 أنث 

 49.68 00.03- 106 45.74 00.43- 29 53.00 00.30 27 52.45 00.25 50 10 65 34 أنث 

 49.68 00.03- 106 46.35 00.37- 30 54.39 00.44 28 51.13 00.11 48 10 59 35 أنث 

 49.13 00.09- 104 48.76 00.12- 34 47.44 00.26- 23 50.48 00.05 47 10 97 36 أنث 

 49.13 00.09- 104 49.36 00.06- 35 50.22 00.02 25 48.50 00.15- 44 10 50 37 أنث 

 48.86 00.11- 103 42.72 00.73- 24 54.39 00.44 28 53.11 00.31 51 10 293 38 أنث 

 48.04 00.20- 100 48.16 00.18- 33 51.61 00.16 26 46.53 00.35- 41 10 55 39 أنث 

 47.77 00.22- 99 45.74 00.43- 29 47.44 00.26- 23 50.48 00.05 47 10 139 40 أنث 

 47.22 00.28- 97 43.33 00.67- 25 55.77 00.58 29 47.84 00.22- 43 10 55 41 أنث 

 47.22 00.28- 97 48.76 00.12- 34 51.61 00.16 26 43.90 00.61- 37 10 123 42 أنث 

 46.95 00.30- 96 42.72 00.73- 24 54.39 00.44 28 48.50 00.15- 44 10 164 43 أنث 

 46.95 00.30- 96 44.54 00.55- 27 47.44 00.26- 23 49.82 00.02- 46 10 216 44 أنث 

 46.95 00.30- 96 52.38 00.24 40 39.11 01.09- 17 45.21 00.48- 39 10 49 45 أنث 

 46.41 00.36- 94 46.95 00.30- 31 47.44 00.26- 23 45.87 00.41- 40 10 96 46 أنث 

 46.13 00.39- 93 48.16 00.18- 33 43.28 00.67- 20 45.87 00.41- 40 10 17 47 أنث 

 45.86 00.41- 92 43.33 00.67- 25 47.44 00.26- 23 48.50 00.15- 44 10 68 48 أنث 

 45.86 00.41- 92 42.72 00.73- 24 54.39 00.44 28 45.87 00.41- 40 10 289 49 أنث 

 45.59 00.44- 91 45.14 00.49- 28 50.22 00.02 25 44.55 00.54- 38 10 48 50 أنث 

 45.31 00.47- 90 42.12 00.79- 23 47.44 00.26- 23 48.50 00.15- 44 10 44 51 أنث 

 45.31 00.47- 90 48.76 00.12- 34 47.44 00.26- 23 41.26 00.87- 33 10 21 52 أنث 

 45.04 00.50- 89 43.93 00.61- 26 48.83 00.12- 24 45.21 00.48- 39 10 43 53 أنث 

 44.22 00.58- 86 42.12 00.79- 23 51.61 00.16 26 43.90 00.61- 37 10 50 54 أنث 

 44.22 00.58- 86 52.38 00.24 40 39.11 01.09- 17 38.63 01.14- 29 10 61 55 أنث 

 43.40 00.66- 83 42.72 00.73- 24 41.89 00.81- 19 45.87 00.41- 40 10 61 56 أنث 

 42.58 00.74- 80 39.71 01.03- 19 46.05 00.39- 22 45.21 00.48- 39 10 129 57 أنث 

 42.04 00.80- 78 42.72 00.73- 24 43.28 00.67- 20 41.92 00.81- 34 10 128 58 أنث 

 41.77 00.82- 77 40.91 00.91- 21 41.89 00.81- 19 43.90 00.61- 37 10 194 59 أنث 

 41.49 00.85- 76 46.35 00.37- 30 37.72 01.23- 16 39.29 01.07- 30 10 130 60 أنث 

 41.49 00.85- 76 45.14 00.49- 28 39.11 01.09- 17 39.95 01.01- 31 10 105 61 أنث 

 40.95 00.91- 74 43.93 00.61- 26 39.11 01.09- 17 39.95 01.01- 31 10 14 62 أنث 

 40.40 00.96- 72 42.72 00.73- 24 40.50 00.95- 18 39.29 01.07- 30 10 45 63 أنث 

 40.40 00.96- 72 48.76 00.12- 34 34.94 01.51- 14 35.34 01.47- 24 10 146 64 أنث 

 40.13 00.99- 71 43.93 00.61- 26 36.33 01.37- 15 39.29 01.07- 30 10 105 65 أنث 

 40.13 00.99- 71 40.31 00.97- 20 39.11 01.09- 17 41.92 00.81- 34 10 131 66 أنث 

 39.86 01.01- 70 42.72 00.73- 24 37.72 01.23- 16 39.29 01.07- 30 10 68 67 أنث 

 37.67 01.23- 62 36.08 01.39- 13 40.50 00.95- 18 39.95 01.01- 31 10 16 68 أنث 

 35.76 01.42- 55 36.08 01.39- 13 37.72 01.23- 16 36.66 01.33- 26 10 57 69 أنث 

 35.49 01.45- 54 34.27 01.57- 10 36.33 01.37- 15 38.63 01.14- 29 10 60 70 أنث 

 35.49 01.45- 54 31.86 01.81- 6 40.50 00.95- 18 39.29 01.07- 30 10 157 71 أنث 

 34.67 01.53- 51 36.69 01.33- 14 36.33 01.37- 15 34.02 01.60- 22 10 139 72 أنث 

 34.40 01.56- 50 36.08 01.39- 13 34.94 01.51- 14 34.68 01.53- 23 10 73 73 أنث 

 32.21 01.78- 42 35.48 01.45- 12 30.78 01.92- 11 32.05 01.79- 19 10 128 74 أنث 

 32.21 01.78- 42 33.07 01.69- 8 33.55 01.64- 13 33.37 01.66- 21 10 46 75 أنث 

 31.67 01.83- 40 34.88 01.51- 11 32.16 01.78- 12 30.73 01.93- 17 10 57 76 أنث 

 متوسط حسابي

 

46.28 

  

24.84 

  

36.05 

  

107.17 

 إنحراف معياري  

 

15.20 

  

07.20 

  

16.57 

  

36.64 
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3800 

  

3800 

  

3800 

  

3800 

 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 

  

 أصال  + كلي 

  

     

00.97 

 

r 00.87 

  

r 00.95 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.85 

  

00.71  00.85 

    
 

 إحدى عشرلتالميذ البالغني من العمر جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف جمموع ا( 02: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجري اإلبداعي و قدرات التفك على اختبار تورانس لقياس ةسن

نس
ج

 

عدد
رةم 

ال
 

عمر
ال

الةة 
الط

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

رونة
امل

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

صالة
األ

ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

كلية
ال

ارية 
معي
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 86.29 03.63 260 87.75 03.77 104 86.98 03.70 55 80.47 03.05 101 11 239 1 أنث 

 82.80 03.28 245 80.70 03.07 91 83.39 03.34 52 81.02 03.10 102 11 193 2 ذكر

 77.46 02.75 222 76.91 02.69 84 71.40 02.14 42 77.73 02.77 96 11 191 3 أنث 

 74.90 02.49 211 71.49 02.15 74 70.20 02.02 41 77.73 02.77 96 11 281 4 أنث 

 68.40 01.84 183 66.07 01.61 64 61.81 01.18 34 71.71 02.17 85 11 278 5 ث أن

 68.17 01.82 182 75.28 02.53 81 59.41 00.94 32 62.96 01.30 69 11 201 6 ذكر

 67.70 01.77 180 64.44 01.44 61 63.01 01.30 35 71.17 02.12 84 11 206 7 ذكر

 67.47 01.75 179 66.07 01.61 64 66.60 01.66 38 67.34 01.73 77 11 229 8 أنث 

 65.61 01.56 171 60.11 01.01 53 67.80 01.78 39 68.43 01.84 79 11 185 9 ذكر

 64.68 01.47 167 61.19 01.12 55 59.41 00.94 32 68.98 01.90 80 11 176 10 ذكر

 63.75 01.38 163 65.53 01.55 63 59.41 00.94 32 62.41 01.24 68 11 183 11 ذكر

 63.52 01.35 162 60.11 01.01 53 63.01 01.30 35 65.70 01.57 74 11 240 12 أنث 

 62.82 01.28 159 61.73 01.17 56 59.41 00.94 32 64.06 01.41 71 11 298 13 ذكر

 62.59 01.26 158 64.44 01.44 61 67.80 01.78 39 56.94 00.69 58 11 156 14 ذكر

 62.36 01.24 157 60.65 01.06 54 61.81 01.18 34 62.96 01.30 69 11 221 15 أنث 

 61.43 01.14 153 63.36 01.34 59 55.82 00.58 29 60.77 01.08 65 11 140 16 ذكر

 60.96 01.10 151 56.31 00.63 46 69.00 01.90 40 60.77 01.08 65 11 291 17 ذكر

 60.27 01.03 148 61.19 01.12 55 55.82 00.58 29 60.23 01.02 64 11 195 18 أنث 

 60.27 01.03 148 59.02 00.90 51 60.61 01.06 33 60.23 01.02 64 11 152 19 ذكر

 60.03 01.00 147 57.94 00.79 49 61.81 01.18 34 60.23 01.02 64 11 265 20 ذكر

 60.03 01.00 147 63.36 01.34 59 54.62 00.46 28 58.04 00.80 60 11 1 21 أنث 

 59.80 00.98 146 56.31 00.63 46 55.82 00.58 29 64.06 01.41 71 11 152 22 ذكر

 59.34 00.93 144 60.65 01.06 54 61.81 01.18 34 55.85 00.58 56 11 196 23 ذكر

 57.94 00.79 138 57.40 00.74 48 63.01 01.30 35 55.30 00.53 55 11 282 24 أنث 

 57.25 00.72 135 59.57 00.96 52 54.62 00.46 28 55.30 00.53 55 11 156 25 ذكر

 57.01 00.70 134 56.86 00.69 47 63.01 01.30 35 53.66 00.37 52 11 227 26 أنث 

 56.78 00.68 133 51.98 00.20 38 59.41 00.94 32 59.68 00.97 63 11 200 27 ذكر

 56.55 00.65 132 55.77 00.58 45 60.61 01.06 33 54.75 00.48 54 11 241 28 ذكر

 55.62 00.56 128 60.11 01.01 53 48.62 00.14- 23 53.66 00.37 52 11 179 29 أنث 

 55.62 00.56 128 53.06 00.31 40 55.82 00.58 29 57.49 00.75 59 11 198 30 أنث 

 55.39 00.54 127 60.65 01.06 54 54.62 00.46 28 49.83 00.02- 45 11 187 31 ذكر

 55.39 00.54 127 62.28 01.23 57 47.43 00.26- 22 51.47 00.15 48 11 162 32 أنث 

 54.92 00.49 125 57.40 00.74 48 54.62 00.46 28 52.02 00.20 49 11 137 33 أنث 

 54.69 00.47 124 56.31 00.63 46 53.42 00.34 27 53.11 00.31 51 11 299 34 أنث 

 53.99 00.40 121 44.93 00.51- 25 57.02 00.70 30 61.32 01.13 66 11 197 35 أنث 

 53.53 00.35 119 59.02 00.90 51 51.02 00.10 25 48.74 00.13- 43 11 153 36 ذكر

 52.37 00.24 114 49.81 00.02- 34 59.41 00.94 32 51.47 00.15 48 11 140 37 ذكر

 52.37 00.24 114 46.56 00.34- 28 60.61 01.06 33 54.21 00.42 53 11 177 38 أنث 

 52.37 00.24 114 55.23 00.52 44 53.42 00.34 27 48.74 00.13- 43 11 154 39 أنث 



511 

 

 52.37 00.24 114 50.89 00.09 36 52.22 00.22 26 53.66 00.37 52 11 166 40 أنث 

 52.13 00.21 113 56.31 00.63 46 54.62 00.46 28 46.55 00.35- 39 11 147 41 ذكر

 51.90 00.19 112 49.81 00.02- 34 52.22 00.22 26 53.66 00.37 52 11 274 42 أنث 

 51.67 00.17 111 51.98 00.20 38 54.62 00.46 28 49.83 00.02- 45 11 104 43 أنث 

 51.44 00.14 110 56.86 00.69 47 47.43 00.26- 22 47.64 00.24- 41 11 159 44 ذكر

 51.21 00.12 109 52.52 00.25 39 40.23 00.98- 16 54.75 00.48 54 11 231 45 أنث 

 50.97 00.10 108 51.98 00.20 38 49.82 00.02- 24 50.38 00.04 46 11 153 46 ذكر

 50.97 00.10 108 51.98 00.20 38 53.42 00.34 27 48.74 00.13- 43 11 149 47 أنث 

 50.74 00.07 107 46.01 00.40- 27 54.62 00.46 28 53.66 00.37 52 11 167 48 ذكر

 50.74 00.07 107 52.52 00.25 39 48.62 00.14- 23 49.83 00.02- 45 11 205 49 ذكر

 50.74 00.07 107 54.69 00.47 43 46.23 00.38- 21 48.74 00.13- 43 11 144 50 ذكر

 50.51 00.05 106 53.06 00.31 40 52.22 00.22 26 47.09 00.29- 40 11 143 51 أنث 

 50.28 00.03 105 53.60 00.36 41 43.83 00.62- 19 49.83 00.02- 45 11 137 52 ذكر

 50.28 00.03 105 51.98 00.20 38 52.22 00.22 26 47.64 00.24- 41 11 167 53 ذكر

 49.35 00.07- 101 46.01 00.40- 27 57.02 00.70 30 49.28 00.07- 44 11 188 54 ذكر

 49.11 00.09- 100 50.89 00.09 36 43.83 00.62- 19 49.83 00.02- 45 11 168 55 أنث 

 48.88 00.11- 99 51.44 00.14 37 52.22 00.22 26 44.91 00.51- 36 11 141 56 ذكر

 48.65 00.14- 98 48.18 00.18- 31 45.03 00.50- 20 50.92 00.09 47 11 143 57 ذكر

 48.65 00.14- 98 47.64 00.24- 30 45.03 00.50- 20 51.47 00.15 48 11 214 58 ذكر

 48.42 00.16- 97 43.85 00.62- 23 51.02 00.10 25 52.02 00.20 49 11 178 59 أنث 

 48.42 00.16- 97 44.93 00.51- 25 54.62 00.46 28 49.28 00.07- 44 11 225 60 أنث 

 48.42 00.16- 97 47.10 00.29- 29 49.82 00.02- 24 49.28 00.07- 44 11 285 61 ذكر

 48.19 00.18- 96 51.44 00.14 37 47.43 00.26- 22 45.45 00.45- 37 11 1 62 أنث 

 48.19 00.18- 96 50.35 00.04 35 45.03 00.50- 20 47.64 00.24- 41 11 160 63 أنث 

 48.19 00.18- 96 47.64 00.24- 30 51.02 00.10 25 47.64 00.24- 41 11 168 64 أنث 

 47.95 00.20- 95 44.93 00.51- 25 47.43 00.26- 22 51.47 00.15 48 11 189 65 ذكر

 47.95 00.20- 95 49.27 00.07- 33 46.23 00.38- 21 47.64 00.24- 41 11 160 66 ذكر

 47.72 00.23- 94 48.72 00.13- 32 52.22 00.22 26 44.91 00.51- 36 11 267 67 ذكر

 47.72 00.23- 94 43.85 00.62- 23 49.82 00.02- 24 50.92 00.09 47 11 297 68 أنث 

 47.72 00.23- 94 48.18 00.18- 31 47.43 00.26- 22 47.64 00.24- 41 11 151 69 أنث 

 47.26 00.27- 92 45.47 00.45- 26 48.62 00.14- 23 48.74 00.13- 43 11 223 70 أنث 

 47.26 00.27- 92 44.39 00.56- 24 43.83 00.62- 19 52.02 00.20 49 11 235 71 أنث 

 47.02 00.30- 91 46.56 00.34- 28 49.82 00.02- 24 46.55 00.35- 39 11 166 72 ذكر

 46.33 00.37- 88 44.93 00.51- 25 48.62 00.14- 23 47.09 00.29- 40 11 158 73 أنث 

 46.33 00.37- 88 44.39 00.56- 24 37.84 01.22- 14 52.57 00.26 50 11 228 74 أنث 

 46.09 00.39- 87 44.93 00.51- 25 52.22 00.22 26 44.91 00.51- 36 11 144 75 ذكر

 46.09 00.39- 87 46.01 00.40- 27 48.62 00.14- 23 45.45 00.45- 37 11 148 76 ذكر

 45.40 00.46- 84 41.68 00.83- 19 49.82 00.02- 24 47.64 00.24- 41 11 186 77 ذكر

 45.40 00.46- 84 47.64 00.24- 30 47.43 00.26- 22 42.72 00.73- 32 11 286 78 ذكر

 45.16 00.48- 83 45.47 00.45- 26 47.43 00.26- 22 44.36 00.56- 35 11 233 79 أنث 

 45.16 00.48- 83 49.27 00.07- 33 41.43 00.86- 17 43.26 00.67- 33 11 300 80 أنث 

 44.93 00.51- 82 44.93 00.51- 25 43.83 00.62- 19 46.00 00.40- 38 11 141 81 أنث 

 44.70 00.53- 81 38.97 01.10- 14 43.83 00.62- 19 51.47 00.15 48 11 147 82 ذكر

 44.70 00.53- 81 41.14 00.89- 18 51.02 00.10 25 46.00 00.40- 38 11 161 83 أنث 

 44.47 00.55- 80 42.76 00.72- 21 42.63 00.74- 18 47.64 00.24- 41 11 138 84 أنث 

 44.47 00.55- 80 46.56 00.34- 28 46.23 00.38- 21 42.17 00.78- 31 11 199 85 ذكر

 44.24 00.58- 79 42.76 00.72- 21 42.63 00.74- 18 47.09 00.29- 40 11 162 86 ذكر

 44.00 00.60- 78 42.76 00.72- 21 49.82 00.02- 24 43.26 00.67- 33 11 295 87 أنث 

 43.77 00.62- 77 46.56 00.34- 28 42.63 00.74- 18 42.17 00.78- 31 11 148 88 ذكر

 43.77 00.62- 77 43.30 00.67- 22 48.62 00.14- 23 42.72 00.73- 32 11 204 89 ذكر

 43.77 00.62- 77 37.88 01.21- 12 49.82 00.02- 24 47.64 00.24- 41 11 222 90 أنث 

 43.77 00.62- 77 44.39 00.56- 24 43.83 00.62- 19 43.81 00.62- 34 11 224 91 أنث 

 43.54 00.65- 76 42.22 00.78- 20 43.83 00.62- 19 45.45 00.45- 37 11 234 92 أنث 

 43.07 00.69- 74 44.39 00.56- 24 39.04 01.10- 15 44.36 00.56- 35 11 190 93 ذكر

 42.61 00.74- 72 43.85 00.62- 23 45.03 00.50- 20 41.08 00.89- 29 11 136 94 ذكر

 42.61 00.74- 72 40.59 00.94- 17 41.43 00.86- 17 46.00 00.40- 38 11 180 95 أنث 

 41.91 00.81- 69 40.59 00.94- 17 43.83 00.62- 19 43.26 00.67- 33 11 215 96 ذكر
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 41.91 00.81- 69 44.39 00.56- 24 37.84 01.22- 14 42.17 00.78- 31 11 150 97 ذكر

 41.68 00.83- 68 38.97 01.10- 14 48.62 00.14- 23 42.17 00.78- 31 11 27 98 أنث 

 41.68 00.83- 68 42.22 00.78- 20 43.83 00.62- 19 41.08 00.89- 29 11 158 99 أنث 

 41.45 00.86- 67 37.88 01.21- 12 43.83 00.62- 19 44.91 00.51- 36 11 159 100 ذكر

 40.98 00.90- 65 39.51 01.05- 15 42.63 00.74- 18 42.72 00.73- 32 11 3 101 ذكر

 40.75 00.92- 64 42.76 00.72- 21 40.23 00.98- 16 39.98 01.00- 27 11 219 102 ذكر

 40.75 00.92- 64 40.59 00.94- 17 42.63 00.74- 18 41.08 00.89- 29 11 136 103 أنث 

 40.29 00.97- 62 39.51 01.05- 15 43.83 00.62- 19 40.53 00.95- 28 11 184 104 ذكر

 40.29 00.97- 62 44.93 00.51- 25 39.04 01.10- 15 37.25 01.28- 22 11 138 105 أنث 

 40.05 00.99- 61 39.51 01.05- 15 40.23 00.98- 16 41.62 00.84- 30 11 104 106 أنث 

 40.05 00.99- 61 41.14 00.89- 18 35.44 01.46- 12 42.17 00.78- 31 11 203 107 ذكر

 40.05 00.99- 61 42.22 00.78- 20 40.23 00.98- 16 38.89 01.11- 25 11 161 108 ذكر

 39.59 01.04- 59 41.68 00.83- 19 37.84 01.22- 14 39.43 01.06- 26 11 145 109 ذكر

 39.12 01.09- 57 38.43 01.16- 13 42.63 00.74- 18 39.43 01.06- 26 11 202 110 ذكر

 38.43 01.16- 54 43.85 00.62- 23 35.44 01.46- 12 35.60 01.44- 19 11 3 111 أنث 

 37.50 01.25- 50 36.80 01.32- 10 39.04 01.10- 15 38.89 01.11- 25 11 230 112 ذكر

 37.27 01.27- 49 41.14 00.89- 18 35.44 01.46- 12 35.60 01.44- 19 11 170 113 ذكر

 37.27 01.27- 49 38.43 01.16- 13 39.04 01.10- 15 36.70 01.33- 21 11 226 114 أنث 

 37.03 01.30- 48 39.51 01.05- 15 39.04 01.10- 15 35.06 01.49- 18 11 294 115 أنث 

 36.80 01.32- 47 38.97 01.10- 14 37.84 01.22- 14 35.60 01.44- 19 11 154 116 أنث 

 36.57 01.34- 46 40.05 00.99- 16 35.44 01.46- 12 35.06 01.49- 18 11 145 117 أنث 

 36.34 01.37- 45 37.88 01.21- 12 36.64 01.34- 13 36.15 01.38- 20 11 27 118 أنث 

 35.41 01.46- 41 35.17 01.48- 7 36.64 01.34- 13 36.70 01.33- 21 11 150 119 ذكر

 35.17 01.48- 40 36.80 01.32- 10 31.84 01.82- 9 36.70 01.33- 21 11 151 120 أنث 

 32.15 01.78- 27 33.01 01.70- 3 29.45 02.06- 7 34.51 01.55- 17 11 149 121 ذكر

 31.69 01.83- 25 34.09 01.59- 5 30.64 01.94- 8 31.77 01.82- 12 11 296 122 أنث 

 103.81     34.35     24.15     45.31   متوسط حسابي

 

  

 43.04     18.45     08.34     18.28   إنحراف معياري

 

  

                

      

6100 
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6100 
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 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 

  

 أصال  + كلي 

  

     

00.97 

 

r 00.93 

  

r 00.96 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.88 

  

00.84  00.86 

    
 
 
 
 
 
 

 إحدى عشرالبالغني من العمر جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ الذكور ( 00: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجري اإلبداعي و قدرات التفك على اختبار تورانس لقياس سنة
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 84.19 03.42 245 81.61 03.16 91 84.07 03.41 52 82.80 03.28 102 11 193 1 ذكر

 68.85 01.88 182 75.97 02.60 81 59.35 00.93 32 63.71 01.37 69 11 201 2 ذكر

 68.36 01.84 180 64.70 01.47 61 63.06 01.31 35 72.39 02.24 84 11 206 3 ذكر
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 66.17 01.62 171 60.20 01.02 53 68.00 01.80 39 69.50 01.95 79 11 185 4 ذكر

 65.19 01.52 167 61.32 01.13 55 59.35 00.93 32 70.08 02.01 80 11 176 5 ذكر

 64.22 01.42 163 65.83 01.58 63 59.35 00.93 32 63.14 01.31 68 11 183 6 ذكر

 63.24 01.32 159 61.89 01.19 56 59.35 00.93 32 64.87 01.49 71 11 298 7 ذكر

 63.00 01.30 158 64.70 01.47 61 68.00 01.80 39 57.35 00.74 58 11 156 8 ذكر

 61.78 01.18 153 63.58 01.36 59 55.64 00.56 29 61.40 01.14 65 11 140 9 ذكر

 61.29 01.13 151 56.25 00.63 46 69.24 01.92 40 61.40 01.14 65 11 291 10 ذكر

 60.56 01.06 148 59.07 00.91 51 60.58 01.06 33 60.82 01.08 64 11 152 11 ذكر

 60.32 01.03 147 57.94 00.79 49 61.82 01.18 34 60.82 01.08 64 11 265 12 ذكر

 60.08 01.01 146 56.25 00.63 46 55.64 00.56 29 64.87 01.49 71 11 152 13 ذكر

 59.59 00.96 144 60.76 01.08 54 61.82 01.18 34 56.19 00.62 56 11 196 14 ذكر

 57.40 00.74 135 59.63 00.96 52 54.41 00.44 28 55.62 00.56 55 11 156 15 ذكر

 56.91 00.69 133 51.74 00.17 38 59.35 00.93 32 60.24 01.02 63 11 200 16 ذكر

 56.67 00.67 132 55.69 00.57 45 60.58 01.06 33 55.04 00.50 54 11 241 17 ذكر

 55.45 00.54 127 60.76 01.08 54 54.41 00.44 28 49.83 00.02- 45 11 187 18 ذكر

 53.50 00.35 119 59.07 00.91 51 50.70 00.07 25 48.68 00.13- 43 11 153 19 ذكر

 52.28 00.23 114 49.49 00.05- 34 59.35 00.93 32 51.57 00.16 48 11 140 20 ذكر

 52.04 00.20 113 56.25 00.63 46 54.41 00.44 28 46.36 00.36- 39 11 147 21 ذكر

 51.31 00.13 110 56.82 00.68 47 46.99 00.30- 22 47.52 00.25- 41 11 159 22 ذكر

 50.82 00.08 108 51.74 00.17 38 49.46 00.05- 24 50.41 00.04 46 11 153 23 ذكر

 50.58 00.06 107 45.55 00.45- 27 54.41 00.44 28 53.88 00.39 52 11 167 24 ذكر

 50.58 00.06 107 52.31 00.23 39 48.23 00.18- 23 49.83 00.02- 45 11 205 25 ذكر

 50.58 00.06 107 54.56 00.46 43 45.75 00.42- 21 48.68 00.13- 43 11 144 26 ذكر

 50.09 00.01 105 53.44 00.34 41 43.28 00.67- 19 49.83 00.02- 45 11 137 27 ذكر

 50.09 00.01 105 51.74 00.17 38 51.93 00.19 26 47.52 00.25- 41 11 167 28 ذكر

 49.12 00.09- 101 45.55 00.45- 27 56.88 00.69 30 49.25 00.07- 44 11 188 29 ذكر

 48.63 00.14- 99 51.18 00.12 37 51.93 00.19 26 44.63 00.54- 36 11 141 30 ذكر

 48.39 00.16- 98 47.80 00.22- 31 44.52 00.55- 20 50.99 00.10 47 11 143 31 ذكر

 48.39 00.16- 98 47.24 00.28- 30 44.52 00.55- 20 51.57 00.16 48 11 214 32 ذكر

 48.14 00.19- 97 46.67 00.33- 29 49.46 00.05- 24 49.25 00.07- 44 11 285 33 ذكر

 47.65 00.23- 95 44.42 00.56- 25 46.99 00.30- 22 51.57 00.16 48 11 189 34 ذكر

 47.65 00.23- 95 48.93 00.11- 33 45.75 00.42- 21 47.52 00.25- 41 11 160 35 ذكر

 47.41 00.26- 94 48.36 00.16- 32 51.93 00.19 26 44.63 00.54- 36 11 267 36 ذكر

 46.68 00.33- 91 46.11 00.39- 28 49.46 00.05- 24 46.36 00.36- 39 11 166 37 ذكر

 45.71 00.43- 87 44.42 00.56- 25 51.93 00.19 26 44.63 00.54- 36 11 144 38 ذكر

 45.71 00.43- 87 45.55 00.45- 27 48.23 00.18- 23 45.20 00.48- 37 11 148 39 ذكر

 44.98 00.50- 84 41.04 00.90- 19 49.46 00.05- 24 47.52 00.25- 41 11 186 40 ذكر

 44.98 00.50- 84 47.24 00.28- 30 46.99 00.30- 22 42.31 00.77- 32 11 286 41 ذكر

 44.24 00.58- 81 38.22 01.18- 14 43.28 00.67- 19 51.57 00.16 48 11 147 42 ذكر

 44.00 00.60- 80 46.11 00.39- 28 45.75 00.42- 21 41.73 00.83- 31 11 199 43 ذكر

 43.76 00.62- 79 42.17 00.78- 21 42.05 00.80- 18 46.94 00.31- 40 11 162 44 ذكر

 43.27 00.67- 77 46.11 00.39- 28 42.05 00.80- 18 41.73 00.83- 31 11 148 45 ذكر

 43.27 00.67- 77 42.73 00.73- 22 48.23 00.18- 23 42.31 00.77- 32 11 204 46 ذكر

 42.54 00.75- 74 43.86 00.61- 24 38.34 01.17- 15 44.05 00.60- 35 11 190 47 ذكر

 42.05 00.79- 72 43.29 00.67- 23 44.52 00.55- 20 40.58 00.94- 29 11 136 48 ذكر

 41.32 00.87- 69 39.91 01.01- 17 43.28 00.67- 19 42.89 00.71- 33 11 215 49 ذكر

 41.32 00.87- 69 43.86 00.61- 24 37.10 01.29- 14 41.73 00.83- 31 11 150 50 ذكر

 40.83 00.92- 67 37.10 01.29- 12 43.28 00.67- 19 44.63 00.54- 36 11 159 51 ذكر

 40.35 00.97- 65 38.79 01.12- 15 42.05 00.80- 18 42.31 00.77- 32 11 3 52 ذكر

 40.10 00.99- 64 42.17 00.78- 21 39.57 01.04- 16 39.42 01.06- 27 11 219 53 ذكر

 39.62 01.04- 62 38.79 01.12- 15 43.28 00.67- 19 40.00 01.00- 28 11 184 54 ذكر

 39.37 01.06- 61 40.48 00.95- 18 34.63 01.54- 12 41.73 00.83- 31 11 203 55 ذكر

 39.37 01.06- 61 41.60 00.84- 20 39.57 01.04- 16 38.26 01.17- 25 11 161 56 ذكر

 38.89 01.11- 59 41.04 00.90- 19 37.10 01.29- 14 38.84 01.12- 26 11 145 57 ذكر

 38.40 01.16- 57 37.66 01.23- 13 42.05 00.80- 18 38.84 01.12- 26 11 202 58 ذكر

 36.69 01.33- 50 35.97 01.40- 10 38.34 01.17- 15 38.26 01.17- 25 11 230 59 ذكر

 36.45 01.35- 49 40.48 00.95- 18 34.63 01.54- 12 34.79 01.52- 19 11 170 60 ذكر
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 34.50 01.55- 41 34.28 01.57- 7 35.87 01.41- 13 35.95 01.41- 21 11 150 61 ذكر

 31.09 01.89- 27 32.02 01.80- 3 28.45 02.15- 7 33.64 01.64- 17 11 149 62 ذكر

 104.63     34.90     24.44     45.29   متوسط حسابي

 

  

 41.06     17.75     08.09     17.29   إنحراف معياري

 

  

                

      

3100 

  

3100 

  

3100 

  

3100 

 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 

  

 أصال  + كلي 

  

     

00.96 

 

r 00.93 

  

r 00.95 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.87 

  

00.83  00.85 

    
 إحدى عشرالبالغني من العمر ول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ اإلناث جد( 00: ) ملح  رةم

 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس سنة
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جة 
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جة ت
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 84.91 03.49 260 86.70 03.67 104 86.29 03.63 55 78.92 02.89 101 11 239 1 أنث 

 76.46 02.65 222 76.25 02.62 84 71.14 02.11 42 76.33 02.63 96 11 191 2 أنث 

 74.02 02.40 211 71.02 02.10 74 69.98 02.00 41 76.33 02.63 96 11 281 3 أنث 

 67.79 01.78 183 65.79 01.58 64 61.82 01.18 34 70.61 02.06 85 11 278 4 أنث 

 66.90 01.69 179 65.79 01.58 64 66.48 01.65 38 66.45 01.65 77 11 229 5 أنث 

 63.12 01.31 162 60.04 01.00 53 62.99 01.30 35 64.90 01.49 74 11 240 6 أنث 

 62.01 01.20 157 60.57 01.06 54 61.82 01.18 34 62.30 01.23 69 11 221 7 أنث 

 60.01 01.00 148 61.09 01.11 55 56.00 00.60 29 59.70 00.97 64 11 195 8 أنث 

 59.79 00.98 147 63.18 01.32 59 54.83 00.48 28 57.62 00.76 60 11 1 9 أنث 

 57.79 00.78 138 57.43 00.74 48 62.99 01.30 35 55.02 00.50 55 11 282 10 أنث 

 56.90 00.69 134 56.91 00.69 47 62.99 01.30 35 53.46 00.35 52 11 227 11 أنث 

 55.57 00.56 128 60.04 01.00 53 49.01 00.10- 23 53.46 00.35 52 11 179 12 أنث 

 55.57 00.56 128 53.25 00.32 40 56.00 00.60 29 57.10 00.71 59 11 198 13 أنث 

 55.34 00.53 127 62.14 01.21 57 47.84 00.22- 22 51.39 00.14 48 11 162 14 أنث 

 54.90 00.49 125 57.43 00.74 48 54.83 00.48 28 51.91 00.19 49 11 137 15 أنث 

 54.68 00.47 124 56.39 00.64 46 53.67 00.37 27 52.94 00.29 51 11 299 16 أنث 

 54.01 00.40 121 45.41 00.46- 25 57.16 00.72 30 60.74 01.07 66 11 197 17 أنث 

 52.45 00.25 114 46.98 00.30- 28 60.66 01.07 33 53.98 00.40 53 11 177 18 أنث 

 52.45 00.25 114 55.34 00.53 44 53.67 00.37 27 48.79 00.12- 43 11 154 19 أنث 

 52.45 00.25 114 51.16 00.12 36 52.50 00.25 26 53.46 00.35 52 11 166 20 أنث 

 52.01 00.20 112 50.11 00.01 34 52.50 00.25 26 53.46 00.35 52 11 274 21 أنث 

 51.79 00.18 111 52.20 00.22 38 54.83 00.48 28 49.83 00.02- 45 11 104 22 أنث 

 51.34 00.13 109 52.73 00.27 39 40.86 00.91- 16 54.50 00.45 54 11 231 23 أنث 

 51.12 00.11 108 52.20 00.22 38 53.67 00.37 27 48.79 00.12- 43 11 149 24 أنث 

 50.67 00.07 106 53.25 00.32 40 52.50 00.25 26 47.23 00.28- 40 11 143 25 أنث 

 49.34 00.07- 100 51.16 00.12 36 44.35 00.56- 19 49.83 00.02- 45 11 168 26 أنث 

 48.67 00.13- 97 44.36 00.56- 23 51.34 00.13 25 51.91 00.19 49 11 178 27 أنث 

 48.67 00.13- 97 45.41 00.46- 25 54.83 00.48 28 49.31 00.07- 44 11 225 28 أنث 

 48.45 00.15- 96 51.68 00.17 37 47.84 00.22- 22 45.67 00.43- 37 11 1 29 أنث 

 48.45 00.15- 96 50.64 00.06 35 45.52 00.45- 20 47.75 00.23- 41 11 160 30 أنث 

 48.45 00.15- 96 48.02 00.20- 30 51.34 00.13 25 47.75 00.23- 41 11 168 31 أنث 

 48.01 00.20- 94 44.36 00.56- 23 50.17 00.02 24 50.87 00.09 47 11 297 32 أنث 

 48.01 00.20- 94 48.55 00.15- 31 47.84 00.22- 22 47.75 00.23- 41 11 151 33 أنث 

 47.56 00.24- 92 45.93 00.41- 26 49.01 00.10- 23 48.79 00.12- 43 11 223 34 أنث 

 47.56 00.24- 92 44.89 00.51- 24 44.35 00.56- 19 51.91 00.19 49 11 235 35 أنث 
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 46.67 00.33- 88 45.41 00.46- 25 49.01 00.10- 23 47.23 00.28- 40 11 158 36 أنث 

 46.67 00.33- 88 44.89 00.51- 24 38.53 01.15- 14 52.42 00.24 50 11 228 37 أنث 

 45.56 00.44- 83 45.93 00.41- 26 47.84 00.22- 22 44.63 00.54- 35 11 233 38 أنث 

 45.56 00.44- 83 49.59 00.04- 33 42.02 00.80- 17 43.59 00.64- 33 11 300 39 أنث 

 45.34 00.47- 82 45.41 00.46- 25 44.35 00.56- 19 46.19 00.38- 38 11 141 40 أنث 

 45.12 00.49- 81 41.75 00.83- 18 51.34 00.13 25 46.19 00.38- 38 11 161 41 أنث 

 44.89 00.51- 80 43.32 00.67- 21 43.19 00.68- 18 47.75 00.23- 41 11 138 42 أنث 

 44.45 00.56- 78 43.32 00.67- 21 50.17 00.02 24 43.59 00.64- 33 11 295 43 أنث 

 44.23 00.58- 77 38.61 01.14- 12 50.17 00.02 24 47.75 00.23- 41 11 222 44 أنث 

 44.23 00.58- 77 44.89 00.51- 24 44.35 00.56- 19 44.11 00.59- 34 11 224 45 أنث 

 44.01 00.60- 76 42.80 00.72- 20 44.35 00.56- 19 45.67 00.43- 37 11 234 46 أنث 

 43.12 00.69- 72 41.23 00.88- 17 42.02 00.80- 17 46.19 00.38- 38 11 180 47 أنث 

 42.23 00.78- 68 39.66 01.03- 14 49.01 00.10- 23 42.55 00.74- 31 11 27 48 أنث 

 42.23 00.78- 68 42.80 00.72- 20 44.35 00.56- 19 41.51 00.85- 29 11 158 49 أنث 

 41.34 00.87- 64 41.23 00.88- 17 43.19 00.68- 18 41.51 00.85- 29 11 136 50 أنث 

 40.89 00.91- 62 45.41 00.46- 25 39.69 01.03- 15 37.88 01.21- 22 11 138 51 أنث 

 40.67 00.93- 61 40.18 00.98- 15 40.86 00.91- 16 42.03 00.80- 30 11 104 52 أنث 

 39.11 01.09- 54 44.36 00.56- 23 36.20 01.38- 12 36.32 01.37- 19 11 3 53 أنث 

 38.00 01.20- 49 39.14 01.09- 13 39.69 01.03- 15 37.36 01.26- 21 11 226 54 أنث 

 37.78 01.22- 48 40.18 00.98- 15 39.69 01.03- 15 35.80 01.42- 18 11 294 55 أنث 

 37.56 01.24- 47 39.66 01.03- 14 38.53 01.15- 14 36.32 01.37- 19 11 154 56 أنث 

 37.34 01.27- 46 40.70 00.93- 16 36.20 01.38- 12 35.80 01.42- 18 11 145 57 أنث 

 37.11 01.29- 45 38.61 01.14- 12 37.36 01.26- 13 36.84 01.32- 20 11 27 58 أنث 

 36.00 01.40- 40 37.57 01.24- 10 32.70 01.73- 9 37.36 01.26- 21 11 151 59 أنث 

 32.67 01.73- 25 34.95 01.50- 5 31.54 01.85- 8 32.68 01.73- 12 11 296 60 أنث 

 102.97     33.78     23.85     45.33 متوسط حسابي

 44.98     19.13     08.58     19.25 إنحراف معياري  

  

                

      

3000 

  

3000 

  

3000 

  

3000 

 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 

  

 أصال  + كلي 

  

     

00.97 

 

r 00.93 

  

r 00.96 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.89 

  

00.84  00.88 

    
 
 
 
 
 
 

 سنة إثىن عشرالبالغني من العمر جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف جمموع التالميذ ( 02: ) رةم ملح 
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس
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 77.05 02.70 212 78.37 02.84 84 69.37 01.94 40 74.87 02.49 88 12 268 1 أنث 

 70.07 02.01 186 69.98 02.00 70 62.41 01.24 35 70.46 02.05 81 12 279 2 أنث 

 69.53 01.95 184 75.37 02.54 79 59.63 00.96 33 64.80 01.48 72 12 259 3 أنث 

 68.73 01.87 181 74.17 02.42 77 62.41 01.24 35 62.91 01.29 69 12 272 4 ذكر
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 66.58 01.66 173 66.39 01.64 64 54.06 00.41 29 69.83 01.98 80 12 253 5 أنث 

 64.97 01.50 167 61.00 01.10 55 66.59 01.66 38 66.06 01.61 74 12 210 6 أنث 

 64.70 01.47 166 65.79 01.58 63 66.59 01.66 38 60.39 01.04 65 12 264 7 ذكر

 64.44 01.44 165 62.79 01.28 58 63.80 01.38 36 64.17 01.42 71 12 252 8 أنث 

 63.36 01.34 161 56.80 00.68 48 65.19 01.52 37 67.32 01.73 76 12 208 9 أنث 

 63.09 01.31 160 65.19 01.52 62 55.45 00.55 30 62.28 01.23 68 12 251 10 أنث 

 61.75 01.18 155 59.20 00.92 52 56.84 00.68 31 64.80 01.48 72 12 172 11 ذكر

 59.07 00.91 145 57.40 00.74 49 63.80 01.38 36 57.24 00.72 60 12 271 12 أنث 

 57.19 00.72 138 59.20 00.92 52 58.23 00.82 32 53.47 00.35 54 12 247 13 أنث 

 56.92 00.69 137 47.22 00.28- 32 58.23 00.82 32 65.43 01.54 73 12 173 14 ذكر

 56.92 00.69 137 55.01 00.50 45 62.41 01.24 35 55.36 00.54 57 12 280 15 ذكر

 55.31 00.53 131 52.61 00.26 41 63.80 01.38 36 53.47 00.35 54 12 269 16 ذكر

 54.78 00.48 129 52.01 00.20 40 56.84 00.68 31 55.99 00.60 58 12 165 17 ذكر

 54.51 00.45 128 49.02 00.10- 35 58.23 00.82 32 57.87 00.79 61 12 255 18 أنث 

 54.24 00.42 127 56.80 00.68 48 56.84 00.68 31 49.69 00.03- 48 12 270 19 أنث 

 53.97 00.40 126 44.22 00.58- 27 58.23 00.82 32 61.65 01.17 67 12 163 20 أنث 

 53.17 00.32 123 52.01 00.20 40 58.23 00.82 32 51.58 00.16 51 12 254 21 أنث 

 51.82 00.18 118 53.21 00.32 42 52.67 00.27 28 49.69 00.03- 48 12 236 22 أنث 

 51.29 00.13 116 47.22 00.28- 32 56.84 00.68 31 52.84 00.28 53 12 245 23 أنث 

 50.75 00.08 114 49.61 00.04- 36 58.23 00.82 32 48.43 00.16- 46 12 237 24 أنث 

 49.41 00.06- 109 50.81 00.08 38 52.67 00.27 28 46.54 00.35- 43 12 266 25 ذكر

 48.60 00.14- 106 50.81 00.08 38 47.10 00.29- 24 47.17 00.28- 44 12 277 26 ذكر

 48.07 00.19- 104 48.42 00.16- 34 48.49 00.15- 25 47.80 00.22- 45 12 250 27 أنث 

 47.53 00.25- 102 50.21 00.02 37 48.49 00.15- 25 44.65 00.53- 40 12 275 28 أنث 

 47.26 00.27- 101 50.21 00.02 37 47.10 00.29- 24 44.65 00.53- 40 12 248 29 أنث 

 47.26 00.27- 101 52.01 00.20 40 44.31 00.57- 22 44.03 00.60- 39 12 256 30 ذكر

 46.99 00.30- 100 46.02 00.40- 30 54.06 00.41 29 45.28 00.47- 41 12 263 31 أنث 

 46.73 00.33- 99 44.82 00.52- 28 52.67 00.27 28 46.54 00.35- 43 12 262 32 أنث 

 46.46 00.35- 98 47.22 00.28- 32 44.31 00.57- 22 47.17 00.28- 44 12 243 33 ذكر

 46.46 00.35- 98 44.22 00.58- 27 47.10 00.29- 24 49.06 00.09- 47 12 257 34 ذكر

 46.19 00.38- 97 47.22 00.28- 32 49.88 00.01- 26 44.03 00.60- 39 12 260 35 أنث 

 46.19 00.38- 97 46.02 00.40- 30 42.92 00.71- 21 48.43 00.16- 46 12 261 36 أنث 

 45.92 00.41- 96 42.43 00.76- 24 45.71 00.43- 23 50.32 00.03 49 12 217 37 أنث 

 45.65 00.43- 95 49.02 00.10- 35 48.49 00.15- 25 41.51 00.85- 35 12 163 38 أنث 

 44.85 00.52- 92 44.22 00.58- 27 49.88 00.01- 26 44.03 00.60- 39 12 169 39 ذكر

 44.58 00.54- 91 46.02 00.40- 30 45.71 00.43- 23 43.40 00.66- 38 12 246 40 ذكر

 43.77 00.62- 88 47.82 00.22- 33 45.71 00.43- 23 40.25 00.98- 33 12 2 41 أنث 

 43.77 00.62- 88 41.83 00.82- 23 41.53 00.85- 20 47.80 00.22- 45 12 207 42 أنث 

 43.51 00.65- 87 43.62 00.64- 26 40.14 00.99- 19 45.91 00.41- 42 12 249 43 أنث 

 43.24 00.68- 86 49.02 00.10- 35 40.14 00.99- 19 39.62 01.04- 32 12 276 44 ذكر

 42.97 00.70- 85 43.62 00.64- 26 38.75 01.13- 18 45.28 00.47- 41 12 212 45 أنث 

 41.36 00.86- 79 37.03 01.30- 15 38.75 01.13- 18 48.43 00.16- 46 12 165 46 ذكر

 41.09 00.89- 78 37.03 01.30- 15 47.10 00.29- 24 44.03 00.60- 39 12 244 47 ذكر

 40.02 01.00- 74 44.22 00.58- 27 34.57 01.54- 15 39.62 01.04- 32 12 209 48 ذكر

 39.75 01.03- 73 39.43 01.06- 19 37.35 01.26- 17 42.77 00.72- 37 12 192 49 ذكر

 39.21 01.08- 71 43.02 00.70- 25 35.96 01.40- 16 38.36 01.16- 30 12 238 50 أنث 

 38.68 01.13- 69 41.23 00.88- 22 34.57 01.54- 15 39.62 01.04- 32 12 232 51 ذكر

 38.68 01.13- 69 41.83 00.82- 23 40.14 00.99- 19 36.47 01.35- 27 12 155 52 أنث 

 38.41 01.16- 68 42.43 00.76- 24 40.14 00.99- 19 35.21 01.48- 25 12 155 53 أنث 

 38.41 01.16- 68 35.24 01.48- 12 45.71 00.43- 23 40.25 00.98- 33 12 242 54 ذكر

 38.14 01.19- 67 38.83 01.12- 18 41.53 00.85- 20 37.73 01.23- 29 12 211 55 أنث 

 38.14 01.19- 67 41.83 00.82- 23 31.79 01.82- 13 38.99 01.10- 31 12 2 56 ذكر

 37.33 01.27- 64 35.84 01.42- 13 34.57 01.54- 15 42.14 00.79- 36 12 258 57 أنث 

 37.33 01.27- 64 40.03 01.00- 20 34.57 01.54- 15 37.73 01.23- 29 12 273 58 ذكر

 33.85 01.62- 51 35.84 01.42- 13 33.18 01.68- 14 34.58 01.54- 24 12 171 59 ذكر

 48.49 متوسط حسابي

 

  26.08 

 

  36.64 

 

   000.02 

 15.89 إنحراف معياري  

 

  07.18 

 

  16.69 

 

  25.05  
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2950 
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 :تباطقيم معامالت اإلر 

 

 طالق  + كلي 

 

 مرون  + كلي 
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 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.84 

  

00.77  00.81 

    

 سنة إثىن عشرر البالغني من العمجدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ الذكور ( 00: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  على اختبار تورانس لقياس
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 73.23 02.32 181 78.67 02.87 77 64.46 01.45 35 67.32 01.73 69 12 272 1 رذك

 68.84 01.88 166 69.63 01.96 63 68.46 01.85 38 64.44 01.44 65 12 264 2 ذكر

 65.62 01.56 155 62.52 01.25 52 59.12 00.91 31 69.47 01.95 72 12 172 3 ذكر

 60.35 01.03 137 49.60 00.04- 32 60.45 01.05 32 70.19 02.02 73 12 173 4 ذكر

 60.35 01.03 137 58.00 00.80 45 64.46 01.45 35 58.70 00.87 57 12 280 5 ذكر

 58.59 00.86 131 55.41 00.54 41 65.79 01.58 36 56.55 00.65 54 12 269 6 ذكر

 58.00 00.80 129 54.77 00.48 40 59.12 00.91 31 59.42 00.94 58 12 165 7 ذكر

 52.15 00.21 109 53.47 00.35 38 55.12 00.51 28 48.65 00.13- 43 12 266 8 ذكر

 51.27 00.13 106 53.47 00.35 38 49.78 00.02- 24 49.37 00.06- 44 12 277 9 ذكر

 49.80 00.02- 101 54.77 00.48 40 47.11 00.29- 22 45.78 00.42- 39 12 256 10 ذكر

 48.93 00.11- 98 49.60 00.04- 32 47.11 00.29- 22 49.37 00.06- 44 12 243 11 ذكر

 48.93 00.11- 98 46.37 00.36- 27 49.78 00.02- 24 51.53 00.15 47 12 257 12 ذكر

 47.17 00.28- 92 46.37 00.36- 27 52.45 00.24 26 45.78 00.42- 39 12 169 13 ذكر

 46.88 00.31- 91 48.30 00.17- 30 48.44 00.16- 23 45.07 00.49- 38 12 246 14 ذكر

 45.41 00.46- 86 51.53 00.15 35 43.10 00.69- 19 40.76 00.92- 32 12 276 15 ذكر

 43.36 00.66- 79 38.61 01.14- 15 41.77 00.82- 18 50.81 00.08 46 12 165 16 ذكر

 43.07 00.69- 78 38.61 01.14- 15 49.78 00.02- 24 45.78 00.42- 39 12 244 17 ذكر

 41.90 00.81- 74 46.37 00.36- 27 37.77 01.22- 15 40.76 00.92- 32 12 209 18 ذكر

 41.60 00.84- 73 41.20 00.88- 19 40.43 00.96- 17 44.35 00.57- 37 12 192 19 ذكر

 40.43 00.96- 69 43.13 00.69- 22 37.77 01.22- 15 40.76 00.92- 32 12 232 20 ذكر

 40.14 00.99- 68 36.67 01.33- 12 48.44 00.16- 23 41.48 00.85- 33 12 242 21 ذكر

 39.85 01.02- 67 43.78 00.62- 23 35.10 01.49- 13 40.04 01.00- 31 12 2 22 ذكر

 38.97 01.10- 64 41.84 00.82- 20 37.77 01.22- 15 38.61 01.14- 29 12 273 23 ذكر

 35.16 01.48- 51 37.32 01.27- 13 36.43 01.36- 14 35.02 01.50- 24 12 171 24 ذكر

 44.88 متوسط حسابي

 

  24.17 

 

  32.63 

 

   020.25 

 13.93 إنحراف معياري  

 

  07.49 

 

  15.48 

 

   20.07 

  

                

      

1200 

  

1200 

  

1200 

  

1200 

 :قيم معامالت اإلرتباط

 

 طالق  + كلي 

 

   + كلي مرون

  

 أصال  + كلي 

  

     

00.93 

 

r 00.91 

  

r 00.92 

   

     

 طالق  + مرون 

 

 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

     

00.86 

  

00.76  00.74 

    
 سنة إثىن عشرالبالغني من العمر جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ اإلناث ( 07: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  تورانس لقياس على اختبار
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ارية 
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معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

 74.87 02.49 212 76.33 02.63 84 68.94 01.89 40 72.24 02.22 88 12 268 1 أنث 

 68.01 01.80 186 68.07 01.81 70 61.43 01.14 35 68.04 01.80 81 12 279 2 أنث 

 67.48 01.75 184 73.38 02.34 79 58.42 00.84 33 62.63 01.26 72 12 259 3 أنث 

 64.58 01.46 173 64.52 01.45 64 52.41 00.24 29 67.44 01.74 80 12 253 4 أنث 

 63.00 01.30 167 59.21 00.92 55 65.94 01.59 38 63.83 01.38 74 12 210 5 أنث 

 62.47 01.25 165 60.98 01.10 58 62.93 01.29 36 62.03 01.20 71 12 252 6 أنث 

 61.41 01.14 161 55.08 00.51 48 64.43 01.44 37 65.03 01.50 76 12 208 7 أنث 

 61.15 01.11 160 63.34 01.33 62 53.91 00.39 30 60.23 01.02 68 12 251 8 أنث 

 57.19 00.72 145 55.67 00.57 49 62.93 01.29 36 55.42 00.54 60 12 271 9 أنث 

 55.34 00.53 138 57.44 00.74 52 56.92 00.69 32 51.82 00.18 54 12 247 10 أنث 

 52.71 00.27 128 47.40 00.26- 35 56.92 00.69 32 56.02 00.60 61 12 255 11 أنث 

 52.44 00.24 127 55.08 00.51 48 55.41 00.54 31 48.22 00.18- 48 12 270 12 أنث 

 52.18 00.22 126 42.68 00.73- 27 56.92 00.69 32 59.63 00.96 67 12 163 13 أنث 

 51.39 00.14 123 50.35 00.04 40 56.92 00.69 32 50.02 00.00 51 12 254 14 أنث 

 50.07 00.01 118 51.54 00.15 42 50.90 00.09 28 48.22 00.18- 48 12 236 15 أنث 

 49.54 00.05- 116 45.63 00.44- 32 55.41 00.54 31 51.22 00.12 53 12 245 16 أنث 

 49.01 00.10- 114 47.99 00.20- 36 56.92 00.69 32 47.01 00.30- 46 12 237 17 أنث 

 46.37 00.36- 104 46.81 00.32- 34 46.39 00.36- 25 46.41 00.36- 45 12 250 18 أنث 

 45.85 00.42- 102 48.58 00.14- 37 46.39 00.36- 25 43.41 00.66- 40 12 275 19 أنث 

 45.58 00.44- 101 48.58 00.14- 37 44.89 00.51- 24 43.41 00.66- 40 12 248 20 أنث 

 45.32 00.47- 100 44.45 00.55- 30 52.41 00.24 29 44.01 00.60- 41 12 263 21 أنث 

 45.05 00.49- 99 43.27 00.67- 28 50.90 00.09 28 45.21 00.48- 43 12 262 22 أنث 

 44.53 00.55- 97 45.63 00.44- 32 47.90 00.21- 26 42.81 00.72- 39 12 260 23 أنث 

 44.53 00.55- 97 44.45 00.55- 30 40.38 00.96- 21 47.01 00.30- 46 12 261 24 أنث 

 44.26 00.57- 96 40.91 00.91- 24 43.38 00.66- 23 48.82 00.12- 49 12 217 25 أنث 

 44.00 00.60- 95 47.40 00.26- 35 46.39 00.36- 25 40.41 00.96- 35 12 163 26 أنث 

 42.15 00.78- 88 46.22 00.38- 33 43.38 00.66- 23 39.21 01.08- 33 12 2 27 أنث 

 42.15 00.78- 88 40.32 00.97- 23 38.87 01.11- 20 46.41 00.36- 45 12 207 28 أنث 

 41.89 00.81- 87 42.09 00.79- 26 37.37 01.26- 19 44.61 00.54- 42 12 249 29 أنث 

 41.36 00.86- 85 42.09 00.79- 26 35.87 01.41- 18 44.01 00.60- 41 12 212 30 أنث 

 37.67 01.23- 71 41.50 00.85- 25 32.86 01.71- 16 37.40 01.26- 30 12 238 31 أنث 

 37.14 01.29- 69 40.32 00.97- 23 37.37 01.26- 19 35.60 01.44- 27 12 155 32 أنث 

 36.88 01.31- 68 40.91 00.91- 24 37.37 01.26- 19 34.40 01.56- 25 12 155 33 أنث 

 36.61 01.34- 67 37.37 01.26- 18 38.87 01.11- 20 36.80 01.32- 29 12 211 34 أنث 

 35.82 01.42- 64 34.41 01.56- 13 31.36 01.86- 15 41.01 00.90- 36 12 258 35 أنث 

 117.74     39.40     27.40     50.97 متوسط حسابي

 

  

 37.90     16.94     06.65     16.65 إنحراف معياري
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 :قيم معامالت اإلرتباط
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00.82 

  

00.77  00.83 

   
 

جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة من طرف التالميذ العينة اإلستطالعية املوظفة يف حساب ( 02: ) ملح  رةم
 .72 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  صدق إختبار تورانس لقياس
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ال

 

عمر
ال

الةة 
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ارية 
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جة 
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جة ت
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رونة
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ارية 
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ة
 

صالة
األ

ارية 
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جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

كلية
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ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

1 11 21 -01.50 35.04 9 -02.12 28.83 10 -01.50 35.00 40 -01.67 33.27 

2 12 81 01.72 67.21 35 00.87 58.69 70 01.39 63.90 186 01.48 64.80 

3 12 57 00.43 54.34 35 00.87 58.69 45 00.19 51.86 137 00.42 54.22 

4 11 19 -01.60 33.97 14 -01.54 34.58 14 -01.31 36.93 47 -01.52 34.78 

5 12 25 -01.28 37.19 19 -00.97 40.32 24 -00.83 41.75 68 -01.07 39.32 

6 9 57 00.43 54.34 24 -00.39 46.06 50 00.43 54.27 131 00.29 52.92 

7 10 30 -01.01 39.87 18 -01.08 39.17 6 -01.69 33.08 54 -01.37 36.29 

8 11 64 00.81 58.10 34 00.75 57.54 49 00.38 53.79 147 00.64 56.38 

9 12 43 -00.32 46.84 28 00.07 50.65 38 -00.15 48.49 109 -00.18 48.17 

10 11 36 -00.69 43.08 26 -00.16 48.35 32 -00.44 45.60 94 -00.51 44.93 

11 12 88 02.10 70.96 40 01.44 64.43 84 02.06 70.65 212 02.04 70.42 

12 9 54 00.27 52.73 36 00.98 59.84 41 -00.01 49.94 131 00.29 52.92 

13 9 48 -00.05 49.52 31 00.41 54.10 48 00.33 53.31 127 00.21 52.06 

14 9 60 00.60 55.95 36 00.98 59.84 49 00.38 53.79 145 00.59 55.95 

15 9 69 01.08 60.78 35 00.87 58.69 77 01.73 67.28 181 01.37 63.72 

16 12 29 -01.07 39.33 15 -01.43 35.72 20 -01.02 39.82 64 -01.15 38.45 

17 11 52 00.17 51.66 28 00.07 50.65 27 -00.68 43.19 107 -00.23 47.74 

18 11 45 -00.21 47.91 19 -00.97 40.32 36 -00.25 47.53 100 -00.38 46.23 

19 12 39 -00.53 44.69 26 -00.16 48.35 27 -00.68 43.19 92 -00.55 44.50 

20 11 19 -01.60 33.97 12 -01.77 32.28 18 -01.11 38.86 49 -01.48 35.21 

21 9 47 -00.10 48.98 23 -00.51 44.91 50 00.43 54.27 120 00.05 50.55 

22 9 57 00.43 54.34 33 00.64 56.39 30 -00.54 44.64 120 00.05 50.55 

23 12 43 -00.32 46.84 28 00.07 50.65 38 -00.15 48.49 109 -00.18 48.17 

24 11 36 -00.69 43.08 26 -00.16 48.35 32 -00.44 45.60 94 -00.51 44.93 

25 10 88 02.10 70.96 40 01.44 64.43 84 02.06 70.65 212 02.04 70.42 

26 10 54 00.27 52.73 36 00.98 59.84 41 -00.01 49.94 131 00.29 52.92 

27 10 48 -00.05 49.52 31 00.41 54.10 48 00.33 53.31 127 00.21 52.06 

28 10 60 00.60 55.95 36 00.98 59.84 49 00.38 53.79 145 00.59 55.95 

29 12 69 01.08 60.78 35 00.87 58.69 77 01.73 67.28 181 01.37 63.72 

30 12 29 -01.07 39.33 15 -01.43 35.72 20 -01.02 39.82 64 -01.15 38.45 

                            

     117.47     41.13     27.43     48.90 متوسط حسابي

     46.30     20.76     08.71     18.65 إنحراف معياري
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 مرون  + أصال 

 

 طالق  + أصال 

  

   
00.89 

  
00.80  00.92 

من طرف التالميذ العينة  التطبيق األول جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة ضمن (  05: ) ملح  رةم   
املعيارية والتائية اهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  اإلستطالعية املوظفة يف حساب ثبات إختبار تورانس لقياس

 ،.72 و 02 بقاعدة
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ائية
جة ت
در

 

صالة
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ارية 
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ائية
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ارية 
معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

1 11 21 -01.50 35.04 9 -02.12 28.83 10 -01.50 35.00 40 -01.67 33.27 

2 12 81 01.72 67.21 35 00.87 58.69 70 01.39 63.90 186 01.48 64.80 
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3 12 57 00.43 54.34 35 00.87 58.69 45 00.19 51.86 137 00.42 54.22 

4 11 19 -01.60 33.97 14 -01.54 34.58 14 -01.31 36.93 47 -01.52 34.78 

5 12 25 -01.28 37.19 19 -00.97 40.32 24 -00.83 41.75 68 -01.07 39.32 

6 9 57 00.43 54.34 24 -00.39 46.06 50 00.43 54.27 131 00.29 52.92 

7 10 30 -01.01 39.87 18 -01.08 39.17 6 -01.69 33.08 54 -01.37 36.29 

8 11 64 00.81 58.10 34 00.75 57.54 49 00.38 53.79 147 00.64 56.38 

9 12 43 -00.32 46.84 28 00.07 50.65 38 -00.15 48.49 109 -00.18 48.17 

10 11 36 -00.69 43.08 26 -00.16 48.35 32 -00.44 45.60 94 -00.51 44.93 

11 12 88 02.10 70.96 40 01.44 64.43 84 02.06 70.65 212 02.04 70.42 

12 9 54 00.27 52.73 36 00.98 59.84 41 -00.01 49.94 131 00.29 52.92 

13 9 48 -00.05 49.52 31 00.41 54.10 48 00.33 53.31 127 00.21 52.06 

14 9 60 00.60 55.95 36 00.98 59.84 49 00.38 53.79 145 00.59 55.95 

15 9 69 01.08 60.78 35 00.87 58.69 77 01.73 67.28 181 01.37 63.72 

16 12 29 -01.07 39.33 15 -01.43 35.72 20 -01.02 39.82 64 -01.15 38.45 

17 11 52 00.17 51.66 28 00.07 50.65 27 -00.68 43.19 107 -00.23 47.74 

18 11 45 -00.21 47.91 19 -00.97 40.32 36 -00.25 47.53 100 -00.38 46.23 

19 12 39 -00.53 44.69 26 -00.16 48.35 27 -00.68 43.19 92 -00.55 44.50 

20 11 19 -01.60 33.97 12 -01.77 32.28 18 -01.11 38.86 49 -01.48 35.21 

21 9 47 -00.10 48.98 23 -00.51 44.91 50 00.43 54.27 120 00.05 50.55 

22 9 57 00.43 54.34 33 00.64 56.39 30 -00.54 44.64 120 00.05 50.55 

23 12 43 -00.32 46.84 28 00.07 50.65 38 -00.15 48.49 109 -00.18 48.17 

24 11 36 -00.69 43.08 26 -00.16 48.35 32 -00.44 45.60 94 -00.51 44.93 

25 10 88 02.10 70.96 40 01.44 64.43 84 02.06 70.65 212 02.04 70.42 

26 10 54 00.27 52.73 36 00.98 59.84 41 -00.01 49.94 131 00.29 52.92 

27 10 48 -00.05 49.52 31 00.41 54.10 48 00.33 53.31 127 00.21 52.06 

28 10 60 00.60 55.95 36 00.98 59.84 49 00.38 53.79 145 00.59 55.95 

29 12 69 01.08 60.78 35 00.87 58.69 77 01.73 67.28 181 01.37 63.72 

30 12 29 -01.07 39.33 15 -01.43 35.72 20 -01.02 39.82 64 -01.15 38.45 

                            

 117.47     41.13     27.43     48.90 متوسط حسابي

 

  

 46.30     20.76     08.71     18.65 إنحراف معياري
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ية من طرف التالميذ العينة اإلستطالع الثاينالتطبيق  جدول ثدد الدرجات اخلام احملققة ضمن (  00: ) ملح  رةم

 و 02 املعيارية والتائية بقاعدةاهتا درجقدرات التفكري اإلبداعي و  املوظفة يف حساب ثبات إختبار تورانس لقياس
72. 
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ال
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معي
جة 
در

 

ائية
جة ت
در

 

1 11 69 00.88 58.84 35 00.67 56.69 77 01.58 65.78 181 01.20 61.98 

2 12 81 01.53 65.30 35 00.67 56.69 70 01.23 62.31 186 01.31 63.09 

3 12 57 00.24 52.39 35 00.67 56.69 45 -00.01 49.90 137 00.22 52.15 

4 11 19 -01.81 31.94 14 -01.93 30.67 14 -01.55 34.52 47 -01.79 32.05 
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5 12 25 -01.48 35.17 19 -01.31 36.86 24 -01.05 39.48 68 -01.33 36.74 

6 9 57 00.24 52.39 30 00.05 50.50 50 00.24 52.38 137 00.22 52.15 

7 10 36 -00.89 41.08 26 -00.45 45.54 32 -00.66 43.45 94 -00.75 42.55 

8 11 88 01.91 69.07 40 01.29 62.89 84 01.93 69.26 212 01.89 68.90 

9 12 54 00.08 50.77 36 00.79 57.93 41 -00.21 47.92 131 00.08 50.81 

10 11 48 -00.25 47.54 31 00.17 51.74 48 00.14 51.39 127 -00.01 49.92 

11 12 60 00.40 54.00 36 00.79 57.93 49 00.19 51.89 145 00.39 53.94 

12 9 54 00.08 50.77 36 00.79 57.93 41 -00.21 47.92 131 00.08 50.81 

13 9 48 -00.25 47.54 31 00.17 51.74 48 00.14 51.39 127 -00.01 49.92 

14 9 60 00.40 54.00 36 00.79 57.93 49 00.19 51.89 145 00.39 53.94 

15 9 69 00.88 58.84 35 00.67 56.69 77 01.58 65.78 181 01.20 61.98 

16 12 45 -00.41 45.93 19 -01.31 36.86 36 -00.46 45.43 100 -00.61 43.89 

17 11 39 -00.73 42.70 26 -00.45 45.54 27 -00.90 40.97 92 -00.79 42.10 

18 11 45 -00.41 45.93 19 -01.31 36.86 36 -00.46 45.43 100 -00.61 43.89 

19 12 39 -00.73 42.70 26 -00.45 45.54 27 -00.90 40.97 92 -00.79 42.10 

20 11 19 -01.81 31.94 12 -02.18 28.19 18 -01.35 36.50 49 -01.75 32.50 

21 9 47 -00.30 47.00 23 -00.82 41.82 50 00.24 52.38 120 -00.16 48.35 

22 9 57 00.24 52.39 33 00.42 54.21 30 -00.75 42.46 120 -00.16 48.35 

23 12 55 00.13 51.31 33 00.42 54.21 24 -01.05 39.48 112 -00.34 46.57 

24 11 47 -00.30 47.00 25 -00.57 44.30 39 -00.31 46.92 111 -00.37 46.34 

25 10 88 01.91 69.07 40 01.29 62.89 84 01.93 69.26 212 01.89 68.90 

26 10 54 00.08 50.77 36 00.79 57.93 41 -00.21 47.92 131 00.08 50.81 

27 10 50 -00.14 48.62 31 00.17 51.74 48 00.14 51.39 129 00.04 50.36 

28 10 60 00.40 54.00 36 00.79 57.93 49 00.19 51.89 145 00.39 53.94 

29 12 88 01.91 69.07 40 01.29 62.89 84 01.93 69.26 212 01.89 68.90 

30 12 19 -01.81 31.94 14 -01.93 30.67 14 -01.55 34.52 47 -01.79 32.05 

                            

 127.37     45.20     29.60     52.57 متوسط حسابي

 

  

 44.78     20.15     08.07     18.58 إنحراف معياري
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  0.744:    إرتباط بين الدرج  الكلي  للتطبيق األول والثاني   

 0.773: إرتباط بين الدرج  الطالق  للتطبيق األول والثاني

 0.802: للتطبيق األول والثانيإرتباط بين الدرج  المرون  

 0.683: إرتباط بين الدرج  األصال  للتطبيق األول والثاني

 
 (02ملحق رقم: )
 (02ملحق رقم: )
 (00ملحق رقم: )
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 :امللخص باللهلة العربية
 0222عــرف النظــام الرتبــوي اجلزائــري وال زال علــى غــرار العديــد مــن األنظمــة الرتبويــة العامليــة بدايــة مــن ســنة         

تطبيــق إصــالح جــذري امتــد ليشــمل العديــد مــن اجملــاالت اهلامــة ضــمنه، فكانــت البدايــة مــع إعــادة هيكلــة خمتلــف 
ه غاياتــه وأهدافــه ضــمن كــل طــور، األمــر الــذي أفضــى إىل صــدور أطــوار وم راحــل التعلــيم، مــع القيــام بتجديــد وحتي يهــني 

العديــد مــن املنــاهج والكتــب املدرســية وثيقــة الـصـلة هبــذه الغايــات واألهــداف اجلديــدة، رافقهــا يف الظهــور تشــريعات 
علــيم والــتعلم ضــمن املدرســة اجلديــدة الــيت أســس تربويــة وتطبيــق أســاليب وطــرق بيداغوجيــة حديثــة أثـ ــريت ســريورة الت

 لظهورها هذا اإلصالح األخري.
إن إث راء مكونات النظام الرتبوي وجتويد آليات عمله مكنه حبسب اعتقاد منتسبيه من معلـمي التعـليم اإلبـتدائي ـمن 

مالمـــح تربويـــة العمـــل بشـــكل أفضـــل ممـــا كـــان عليـــه احلـــال يف الســـابق، وخاصـــة فيمـــا اتصـــل بتخـــريج متعلمـــني ذوي 
جديــدة، ومتعلمــني موهــوبني غــري وطيــني، وذوي قــدرات تفكــري إبداعيــة عاليــة، بعيــدين كــل البعــد علــى أن يكونــوا 

 تقليديني يف أفكارهم وسلوكياهتم، أو صورا لغريهم ممن خترج قبلهم وسار على نفس هذا املضمار.
لنظــام الرتبــوي اجلزاـئري اجلديــد فيمــا ـله عالقــة بدرجــة وـمن هــذا املنظــور، وـسعيا  وراء حتديــد مالمــح مرـتادي ا        

يف حيــاهتم اليوميــة ســواء داخــل  –األصــالة  –املروـنة  –الطالقــة  –اـمتالكهم وممارســتهم لقــدرات التفكــري اإلبــداعي 
حمــيط املدرســة أو خارجــه، هــذا مــن جهــة، وحماولــة الوقـــوف علــى األثــر الــذي تســاهم مــن خاللــه مكونــات النظـــام 

من جـهة أـخرى، ـجاءت ـهذه  –تلميذ ذو تفكري إبداعي عاله  – إكساب هؤالء املتعلمني هذه املالمح الرتبوي يف
الدراســة الــيت حاولــت قيــاس وحتديــد درجــة امــتالك وممارســة تالميــذ املدرســة اإلبتدائيــة ضــمن الصــف الرابــع واخلــامس 

تبـــار قيـــاس قـــدرات التفكـــري اإلبـــداعي إبتـــدائي لقـــدرات التفكـــري اإلبـــداعي يف حيـــاهتم اليوميـــة مـــن خـــالل تطبيـــق إخ
اللفظي لبول تورانس، إضافة إىل حتدـيدها لدرـجة مـسامهة مكوـنات النـظام الرتـبوي اجلزاـئري يف تنمـية ـهذه الـقدرات 
لــدى تالميــذ املدرســة اإلبتدائيــة اجلزائريــة، حيــث توـصـلت إىل أن للمعلــم مــن خــالل مــا يتميــز بــه مــن  اتــزان عــاطفي 

على التعامل مع كل املواقف املستجدة ـضمن ـصفه، وقرـبه وفهـمه لـكل متطلـبات تالمـيذه دور  وخمزون معريف وقدرة 
كبـــري وبدرجـــة عاليـــة يف بنـــاء وتكـــوين شخصـــية تالميـــذه، إضـــافة إىل الطـــرق واألســـاليب البيداغوجيـــة الـــيت تواكـــب 

ذا الـصدد، حبـسب ـما ـيراه باستمرار كل عملية تعليمية، يف مقابل مسامهة متوسطة للكتب املدرسية مبضامينها يف ـه
 ويعتقده أصحاب امليدان من معلمي املدرسة اجلزائرية.
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يف األخــري جــدير بالــذكر التنويــه إىل أنَّ مــا مَّ تطبيقــه مــن إصــالحات ضــمن النظــام الرتبــوي اجلزائــري وهبــدف حتقيــق 
والـــيت كــان هلـــا الســـبق يف نفــس الغايـــات واألهــداف يضـــاهي مــا عرفتـــه الكثــري مـــن األنظمـــة الرتبويــة للـــدول املتقدمــة 

ذلك، مع فارق بسيط يكمن يف مسامهة واحتضان ودعم جمتمعات هذه الدول هلذه اإلصالحات وـسعيها اـلدؤوب 
حنو توفري بيئة تربوية تكفل جناحها يف مسعاها، األمر الذي نأمل حتققه ببالدنا وحتول اجملتمع حنو احتـضان وـتدعيم 

 ليها وكأهنا ال تعنيه. هذه اإلصالحات بدل الوقوف متفرجا ع
 
 
 
 

Résumé en français : 

 

Le système éducatif Algérien à l’instar de ses similaires à travers la communauté interna 

nationale, a connu au début des années 2003, l’application d’une réforme profonde qui a 

touché les divers domaines et les segments essentiels en son sein. 

Par ailleurs, ce grand chantier a vu la restructuration des différents paliers et niveaux 

scolaires avec une meilleure définition des finalités et objectifs relatifs à chaque palier. 

A cet effet, nous relevons l’apparition de nouveaux programmes et curricula 

pédagogiques, ainsi que l’édition de nouveaux livres scolaires, considérés comme documents 

corollaires à ses nouvelles orientations et finalités. 

C’est ainsi, que de nouveaux textes législatifs et éducatifs ont faits leur apparition, ces 

derniers qui s’avèrent plus que fondamental. Et  en vue d’une optimisation de 

l’accompagnement et de  l’application des nouvelles méthodes pédagogiques et didactiques, 

dont l’impact sur le processus de l’enseignement ou l’apprentissage n’est plus à démontrer au 

sein de la nouvelle école, qui a réussi à se frayer le statut d’un  produit de pratique réflexive 

de  la dernière réforme pédagogique. 

L’enrichissement des différentes composantes du système éducatif et l’amélioration de 

ses mécanismes, a permis selon les dires de la corporation des enseignants du primaire de 

travailler mieux qu’elle n’était dans le  passé. Ceci s’est concrétisé, en particulier avec un 

produit scolaire ou apprenants présentant de nouveaux profils éducatifs, des apprenants 

surdoués loin d’être typique, des apprenants doués d’esprit hautement créatif. 

Ce produit éducatif  tant recherché, demeure loin des constructions mentales et 

comportementales issues de  schémas classiques et traditionnels.  

Dans cette perspective, nous nous efforçons à rechercher une nouvelle identification des 

profils éducatifs des apprenants issus du nouveau système éducatif algérien dont les valeurs 

sont : 

La pratique d’un esprit créatif, la flexibilité, la liberté de faire et d’agir et l’originalité 

dans leurs vies quotidienne, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’école. Cette pratique 

qu’elle soit d’une part une définition de l’effet sur les composantes du système éducatif à 

travers l’acquisition des  différents profils des élèves créatifs. Et d’autre part, cette étude 

voudrait mesurer le degré de créativité observée chez les élèves de la quatrième et cinquième 

année du cycle primaire, et ceci à travers le test  de Paul Torrence. Nous nous attelons aussi à 
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interroger la contribution des différents composantes du système éducatif algérien à travers 

les réelles capacités de l’élève du cycle primaire. 

Cette étude, voudrait prouver que l’enseignant de part son équilibre émotionnel, ses 

réserves cognitives et ses capacités relationnelles en direction des différentes situations 

éducatives en nette évolution. En plus de l’application des méthodes et styles pédagogiques, 

sans oublier les contenus des manuels scolaires dans le développement d’un profil scolaire 

tant souhaité ne serait qu’un aboutissement de tout un cheminement pédagogique.    

En conclusion, il est nécessaire de rappeler  que l’application de la réforme pédagogique 

dans le système éducatif algérien,  porte les jalons de la réussite que pareil système éducatif à 

travers le monde a pu réaliser. 

Par voie de conséquence, cette réforme demeure encourageante et même concurrente au 

vu de ce qu’elle peut engendrer comme changement dans les structures, les moyens mis en 

œuvre et les mentalités façonnées ou formatées. Nous espérons une conjugaison des efforts,  

un redéploiement des moyens et un soutien des différents acteurs en vue de matérialiser ses 

objectifs et finalités.     
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