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  لمرحلة االبتدائیة لدى طالب ادراسة تقویمیة لمقررات مھارات التفكیر 
  في مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض 

  في ضوء أھدافھا
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 ولوه بنت علوش بن حسن آل وثیلھ الدوسريل/ أ
 درجة الماجستیر في أصول التربیة
 میةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسال
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  :ملخص
 تعرف واقع تحقیق ھذه المقررات ألھدافھا، والمعوقات التي قد تقف في سبیل ھدفت الدراسة

من وجھة نظر معلمات الموھوبات في مدارس ، وسبل تفعیل تحقیق ھذه المقررات ألھدافھا ذلك
الوصفي المسحي، وقد استخدمت الدراسة المنھج . التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض

  .معلمة) ٢٠(والمقابلة شبھ المقننة لجمع البیانات المتعلقة بالدراسة من عینتھا التي بلغ قوامھا 
  : وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج، من أبرزھا

من وجھة نظر ) متوسطة(إن مقررات مھارات التفكیر بالمرحلة االبتدائیة تحقق أھدافھا بدرجة  -
ھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض، وأنھن یعزین ذلك معلمات المو

أن ھذه المقررات وضعت من قبل معلمات لیس لدیھن الخبرة الكافیة، : إلى عدة أسباب من بینھا
التداخل بین األھداف العامة واألھداف الخاصة، وعدم وجود خطوات إجرائیة عملیة واضحة 

  .ھدافلتحقیق ھذه األ
) متوسطة(إن محتویات مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة كافیة ومناسبة بدرجة  -

عدم : لتحقیق أھدافھا من وجھة نظر المعلمات، وأنھن َیعزین ذلك لعدة أسباب من أبرزھا
 .الوضوح لبعض األمثلة وطرائق العرض، وعدم مناسبة بعضھا لطبیعة العصر

ت التي قد تقف في سبیل تحقیق المقررات ألھدافھا من وجھة نظر وجود مجموعة من المعوقا -
المعوقات المرتبطة باألنشطة وأوراق العمل، تلیھا المعوقات المرتبطة : المعلمات، في مقدمتھا

 .برغبات وحاجات الطالبات، ثم المعوقات المرتبطة باإلمكانات الالزمة لتدریس المقررات
یقترحن مجموعة لتعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض إن معلمات الموھوبات في مدارس ا -

وضع األنشطة وأوراق العمل التي : من السبل لتفعیل تحقیق المقررات ألھدافھا، من أھمھا
، وتوظیف الوسائل التقنیة والتكنولوجیة الحدیثة في عرض  الفروق الفردیة للطالباتتراعي

 . المھارات
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An Evaluative Study of Thinking Skills Courses among the 
Primary Stage Pupils in the General Educational Schools in 

Riyadh City in the Light of their Objectives 
ABSTRACT: 
The current study aimed at identifying the status quo of achieving the 
objectives of the thinking skills courses and the difficulties of achieving such 
objectives from the viewpoints of the gifted pupils’ teachers in the general 
education schools for females in Riyadh city. The study adopted the survey 
method, and the semi-structured interviews for gathering the study data from 
the study participants totaling 20 female teachers. The results of the study 
revealed that: 

- The courses of thinking skills in the primary stage achieve their 
objective to an average degree from the viewpoints of the gifted 
pupils’ teachers in the general education schools for females in 
Riyadh city. The reasons for such degree was attributed to that such 
courses were designed by teachers who do not have sufficient 
experiences; there are interference between the general aims and 
objectives; and there were no obvious practical procedural for 
achieving such objectives.  

- The thinking skills courses contents of the primary stage were 
sufficient and suitable for an average degree to achieve their 
objectives from the viewpoints of the teachers. The reason for such 
degree was attributed to that some examples and methods of teaching 
were not obvious and some of them were not suitable for the current 
age.  

- There were some difficulties, which hinder achieving such objectives 
from the teachers’ points of views like difficulties related to the 
activities and worksheets, those related to the pupils’ needs and 
interests, and those related to the required resources for teaching such 
courses.  

- The gifted pupils’ teachers in the general education schools for 
females in Riyadh city suggest some procedures for achieving the 
courses objectives like providing activities that take into account the 
individual differences of the pupils, functionalizing the modern 
technological means in administering the skills.  
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 :مقدمة
تسعى الدول والمجتمعات الطموحة إلى تحقیق التقدم واالزدھار والحیاة الكریمة لشعوبھا، 

والتعلیم، خصوصًا في ظل التنامي السریع  وقد أدركت أنھ ال سبیل إلى بلوغ ذلك إال من خالل العلم 
معلومات، والتي كشفت والمذھل للمعرفة، الذي عززتھ وأسھمت فیھ ثورة لالتصاالت وتكنولوجیا ال

بدورھا عن وجود فجوة معرفیة تزداد اتساعًا بین كل من الدول المنتجة للمعرفة والدول المستھلكة 
  .لھا

لتعامل مع المتغیرات إلى الموھوبین والمبدعین لماسة  الحاجة فإنوفي ظل ھذه األوضاع 
دیم الحلول الناجعة لھا، ولیأخذوا ، والتصدي للمشكالت القائمة والمتوقعة، وتقوالمستحدثات المختلفة

بید أوطانھم للحاق بركب العلم والتقدم، لذا تھتم الدول سواء المتقدمة أو الساعیة نحو التقدم، اھتمامًا 
ومن أجل ذلك ُتسن ). ١٣م، ص٢٠٠٩السمادوني، (بالغًا باكتشاف ورعایة الموھوبین والمتفوقین 

لسیاسات، وُتقام المؤسسات والمراكز، وتوضع البرامج التشریعات، وُتبنى االستراتیجیات وتوضع ا
والمقررات، لرعایتھم وتزویدھم بالمھارات الالزمة، وصقلھا من خالل مسار علمي صحیح، لتحقیق 

  ).١١م، ص٢٠١٤القاضي، (أكبر فائدة منھم في المستقبل 
وضرورة وفي إطار سعي المملكة نحو تحقیق التقدم واالزدھار، أدركت أھمیة الموھوبین 
) ھـ١٣٨٩(اكتشافھم ورعایتھم حتى تتحقق االستفادة القصوى منھم في شتى المجاالت؛ ففي عام 

نصت وثیقة سیاسة التعلیم في المملكة على ضرورة اكتشاف الموھوبین ورعایتھم، وإتاحة اإلمكانات 
الطالبي، والفرص لنموھم، ومنذ ذلك الوقت بدأت رعایة الموھوبین في الظھور من خالل النشاط 

وكانت جھود مبعثرة، وغیر مبنیة على دراسات علمیة، إلى أن ظھرت أول دراسة علمیة للكشف عن 
، وتمخضت )ھـ١٤١٦(الموھوبین ورعایتھم بدعم من مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة عام 

یاضیات، أما البدایة عن تقنین مقاییس الذكاء واإلبداع، وإعداد برنامج إثرائي تجریبي في العلوم والر
عندما ُأنشئ برنامج الكشف عن ) ھـ١٤١٧(الحقیقیة للكشف عن الموھوبین ورعایتھم، فكانت عام 

ُأنشئت مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ لرعایة ) ھـ١٤٢٠(الموھوبین ورعایتھم، وفي عام 
الموھوبین، والتي تتلخص الموھوبین، وفي العام التالي أنشأت وزارة المعارف اإلدارة العامة لرعایة 

مھامھا في اقتراح الخطط وإعداد اآللیات والمقاییس واألسالیب المناسبة الكتشاف ورعایة الموھوبین 
وفي سیاق سعي المملكة الدؤوب لتحقیق التقدم واالزدھار أكدت ). ٢٩م، ص٢٠١٥السبیعي، (

 والمھارات الالزمة لتحقیق على أھمیة وضرورة تزوید المواطن بالمعارف) ٢٠٣٠(الرؤیة الوطنیة 
كما وضع برنامج . التقدم المنشود، والقیام بما یستلزمھ ذلك من تطویر وتحسین المقررات والمناھج

تحسین البیئة التعلیمیة المحفزة على اإلبداع واالبتكار ضمن األھداف ) ٢٠٢٠(التحول الوطني 
وزارة االقتصاد والتخطیط، ) (٢٠٣٠(االستراتیجیة التي یجب تحقیقھا لبلوغ الرؤیة الوطنیة 

   )٦٢م، ص٢٠١٦
 اكتشاف ورعایة ومن خالل الرؤى السابقة وما أفرزتھ من مؤسسات تسعى للتوسع في

الموھوبین، تم وضع العدید من البرامج والمقررات الھادفة إلى اكتشاف ورعایة الموھوبین، 
بھم، وفي ھذا السیاق جاءت مقررات وتزویدھم بالمعارف والمھارات واألسالیب الالزمة لتنمیة مواھ

مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة، التي أعدتھا إدارة الموھوبات بمنطقة الریاض بھدف اكتشاف 
وتنمیة مھارات التفكیر لدى طالبات الصفوف من الثالث إلى السادس في مدارس التعلیم العام 

  .االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض
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 تحقیق ھذه المقررات ألھدافھا المنشودة، والتمكن من تطویرھا وفقًا غیر إنھ وللتأكد من
للمتغیرات والمستجدات الحیاتیة، یتعین الحرص على التقویم المستمر لھا، حیث یشیر العدید من 

العمري  في مجال برامج ومقررات اكتشاف ورعایة الموھوبین ومن بینھم المتخصصینالباحثین 
، )Renzulli and Callahan,2008, p:27(و، )٣٦م، ص٢٠١٤(، والقاضي )٣٥م، ص٢٠١٥(

إلى أھمیة وضرورة التقویم المستمر  وكذلك الممارسین الفعلیین لعملیة اكتشاف ورعایة الموھوبین،
لبرامج ومقررات اكتشاف وراعیة الموھوبین للتأكد من قدرتھا على تحقیق أھدافھا وغایاتھا 

ینحرف بھا عن المسار الصحیح، باإلضافة إلى  قھا أو تعلیمھا الالمرسومة، والتأكد كذلك من أن تطبی
التعرف على ما قد یوجد بھا من جوانب ضعف أو قصور، أو ما یواجھھا من معوقات تحد من 

كما ُیعد تقویم ھذه المقررات الخطوة األولى واألساسیة الھامة في سبیل . قدرتھا على بلوغ أھدافھا
  . اءتھا، خصوصًا في حالة البرامج والمقررات الجدیدةتطویرھا وتحسینھا وزیادة كف

 :مشكلة الدراسة
انطالقًا من إدراك المملكة العربیة السعودیة العمیق ألھمیة رعایة الموھوبین والمبدعین 
وتنمیة قدراتھم لیصبحوا جیل المستقبل القادر على تحقیق تقدم البالد وازدھارھا، فإنھا تولي ھذه الفئة 

لرعایة منذ المراحل المبكرة لتعلیمھم، ومن ثم تضع السیاسات والبرامج والمقررات االھتمام وا
  .الالزمة لذلك

وتأتي برامج ومقررات رعایة الموھوبین بمدارس التعلیم العام ضمن ما تبذلھ المملكة من 
جھود في ھذا المجال، حیث تھدف من ورائھا إلى تقدیم خدمات تربویة خاصة الكتشاف مواھب 

ب والطالبات في ھذه المرحلة، وتھیئة رعایة تربویة متتابعة ومنظمة لمواھبھم المتنوعة، الطال
وتوفیر فرص متنوعة وعادلة إلبراز مواھبھم وتنمیتھا، بواسطة معلمین ومعلمات مؤھلین وعلى 
درایة جیدة بأسالیب تدریس الموھوبین، وسبل تعزیز جوانب القوة في جمیع الطالب والطالبات وفي 

وفي ھذا اإلطار جاءت مقررات مھارات التفكیر ). ٣٢م، ص٢٠١٥السبیعي، (میع المجاالت ج
للمرحلة االبتدائیة التي أعدتھا إدارة الموھوبات بمنطقة الریاض، والتي تھدف إلى توفیر فرص 

الموھوبات بشكل خاص في المجاالت المختلفة، كما تھدف كذلك بشكل عام واإلبداع العلمي للطالبات 
ى تزویدھن بالمعرفة المتقدمة والخبرة المتخصصة التي تمكنھن من تحقیق مستویات أعلى من إل

األداء في مجاالت الدراسة المستقبلیة، باإلضافة إلى تزویدھن بمھارات التفكیر المتنوعة، وتعلیمھن 
طرائق حل المشكالت لیصبحن أكثر استقاللیة وإبداعًا، بما یضمن تخریج طالبات مبدعات 

إدارة الموھوبات (بتكرات قادرات على تولید األفكار الجدیدة الالزمة لتحقیق التمیز في المستقبل وم
   ).٨ھـ، ص١٤٣٦/١٤٣٧بمنطقة الریاض، 

وقد استقر األدب التربوي على أھمیة وضرورة التقویم المستمر للمناھج والمقررات التربویة 
ة التربویة، یساعد القائمین بإعداد المناھج والبرامج  باعتباره جزءًا ال یتجزأ من العملی-  بصفة عامة - 

والمقررات في الحكم على مدى كفاءة وفاعلیة أھدافھا، ومحتواھا، واإلجراءات والطرائق المختلفة 
المستخدمة لتحقیق أھدافھا، والمعوقات التي قد تحد من قدرتھا على تحقیق أھدافھا، كما یساعد في 

 ص م،٢٠١١ أبو عالم،(امج والمقررات على أسس واقعیة وعلمیة تطویر وتحسین المناھج والبر
، )م٢٠١٠(ودراسة الدالمي  ،)م٢٠٠٢(وفي ھذا السیاق أشارت دراسة الخالدي ). ٣٥٤- ٢٥٢ص

 مدى مراعاتھا لالتجاھات العلمیة لتعرفإلى أھمیة التقویم لبرامج ومقررات الموھوبین، وذلك 
كما أكدت دراسات كل من . الیات المنفذة بھا لتحقیق أھدافھاالمعاصرة، ومدى مناسبة األنشطة والفع

)Kamisah and Abdullah, 2010(،كي تا ودراسة الع)وغیرھم على أھمیة التقویم ) م٢٠١١
لبرامج ومقررات تنمیة مھارات التفكیر، خصوصًا الجدید منھا، لما لھ من آثار إیجابیة على تطویر 
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لتعرف على ما قد یواجھھا من مشكالت ومعوقات تضعف وتحسین ھذه البرامج والمقررات، وا
تسعى الدراسة الحالیة إلى تقویم مقررات  قدرتھا على تحقیق أھدافھا بالجودة المطلوبة، ومن ثم

مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة بمدارس التعلیم العام للبنات بمدینة الریاض في ضوء أھدافھا 
 تحقیق ھذه المقررات ألھدافھا والمعوقات التي تواجھھا في سبیل العامة من خالل التعرف على واقع

  .ذلك من وجھة نظر معلمات الموھوبات بھذه المدارس
 :أسئلة الدراسة

  :حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالیة
ما واقع تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا بمدارس التعلیم العام  .١

  ؟أفراد عینة الدراسة ائیة للبنات في مدینة الریاض من وجھة نظر االبتد
ما المعوقات التي تحول دون تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا  .٢

 بمدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات في مدینة الریاض من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة ؟
 مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا بمدارس التعلیم ما سبل تفعیل تحقیق مقررات .٣

 ؟أفراد عینة الدراسة العام االبتدائیة للبنات في مدینة الریاض من وجھة نظر 

 :أھداف الدراسة
تعرف واقع تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا من وجھة نظر  .١

  . العام االبتدائیة للبنات في مدینة الریاضمعلمات الموھوبات بمدارس التعلیم
الوقوف على المعوقات التي تحول دون تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة  .٢

ألھدافھا من وجھة نظر معلمات الموھوبات بمدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات في مدینة 
 .الریاض

كیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا من وجھة نظر تعرف سبل تفعیل تحقیق مقررات مھارات التف .٣
 .معلمات الموھوبات بمدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات في مدینة الریاض

 :أھمیة الدراسة
 :تتمثل أبرز جوانب األھمیة العلمیة للدراسة في اآلتي): النظریة(األھمیة العلمیة 

ذلك للتعرف على مدى نجاحھا وكفایتھا إلقاء الضوء على تقویم مقررات مھارات التفكیر، و .١
لتحقیق أھدافھا، ومن ثم تشجیع مزید من الباحثین على تناول ھذه المقررات والبرامج 
بالتقویم سواء في ضوء أھدافھا أو في ضوء المعاییر العالمیة الموضوعة للتحقق من 

  .فاعلیتھا وقدرتھا على تنمیة مھارات التفكیر لدیھم
وة في الدراسات السعودیة والعربیة والمتعلقة بتقویم مقررات وبرامج اإلسھام في سد الفج .٢

 .اكتشاف ورعایة الموھوبین عمومًا، ومقررات وبرامج تنمیة مھارات التفكیر خصوصًا
 :تتمثل أبرز جوانب األھمیة العملیة للدراسة في اآلتي): التطبیقیة(األھمیة العملیة 

ات الموضوعة لتنمیة مھارات التفكیر من الناحیة أھمیة التأكد من قدرة البرامج والمقرر .١
العملیة على تنمیة المھارات المستھدفة في المراحل المبكرة من أعمار األطفال، وذلك لتنشئة 
جیل من المبدعین والمؤھلین بالمھارات والمعارف التي تجعل منھم ثروة وطنیة یتم 

  . السعودیة في شتى المجالت الحیاتیةاستثمارھا في تحقیق الریادة والتقدم للمملكة العربیة
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من المتوقع أن تسھم الدراسة الحالیة في مسیرة التحسین والتطویر للمقررات والمناھج التي  .٢
المنبثق ) ٢٠٢٠(، وكذلك برنامج التحول الوطني )٢٠٣٠(تتبناھا الرؤیة الوطنیة السعودیة 

لى اإلبداع واالبتكار كھدف عن ھذه الرؤیة والھادف لتحسین البیئة التعلیمیة المحفزة ع
  ).٢٠٣٠(استراتیجي یسھم في تحقیق الرؤیة الوطنیة للمملكة 

ُتعد نتائج التقویم من المؤشرات القویة التي یمكن من خاللھا تحدید جھات ونقاط المسؤولیة  .٣
عن نجاح أو فشل مقررات التفكیر للموھوبات في المرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، ومن 

الالزمة ) اإلیجابیة أو السلبیة(ة الجھات اإلداریة على وضع أسالیب التحفیز ثم مساعد
  .لتصحیح االنحرافات ورفع كفاءة وفاعلیة األداء

إن ما ستسفر عنھ نتائج الدراسة وما سیتبعھا من توصیات ومقترحات، سیعتبر بمثابة جھد  .٤
 إعداد وتنفیذ برامج ومؤشر مبني على أسس علمیة وعملیة، قد یستفید منھ القائمین على

ومقررات تعلیم الموھوبین ومن بینھا مقررات مھارات التفكیر محل الدراسة، في تطویر 
 .ھذه المقررات ورفع كفاءتھا وفاعلیتھا لتحقیق أھدافھا

 : حدود الدراسة
تتمثل في تقویم مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة في ضوء أھدافھا : الحدود الموضوعیة

  . وجھة نظر المعلمات اللواتي یقمن بتدریس ھذه المقرراتمن
تقتصر على معلمات الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة : الحدود البشریة

 . الریاض
تقتصر الحدود المكانیة والمؤسسیة على مدارس التعلیم العام االبتدائیة : الحدود المكانیة والمؤسسیة

 .لتي یتم فیھا تدریس مقررات مھارات التفكیر بمدینة الریاضللبنات ا
تتمثل الحدود الزمنیة للدراسة الحالیة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي : الحدود الزمنیة

 .ه١٤٣٧/ ١٤٣٦
 :مصطلحات الدراسة

  :مھارات التفكیر .١
جل جمع المعلومات تلك العملیات العقلیة التي نقوم بھا من أ: "ُتعرف اصطالحیًا بأنھا

وحفظھا أو تخزینھا، وذلك من خالل إجراءات التحلیل والتخطیط والتقییم والوصول إلى استنتاجات 
عملیة عقلیة محدودة : "كما ُعِرفت مھارات التفكیر من الناحیة التربویة بأنھا". وصنع القرارات

أھداف تربویة متنوعة تتراوح نمارسھا ونستخدمھا عن قصد في معالجة المعلومات والبیانات لتحقیق 
بین تذكر المعلومات ووصف األشیاء وتدوین المالحظات، إلى التنبؤ باألمور وتصنیف األشیاء 

 ).٤٥م، ص٢٠١٥سعادة، "(وتقییم الدلیل وحل المشكالت والوصول إلى استنتاجات
راتیجیات العملیات العقلیة والوسائل واالست: ویمكن تعریف مھارات التفكیر إجرائیًا بأنھا

المحددة والمبنیة على السرعة والدقة المتعلقة بالتفكیر التي تتضمنھا مقررات مھارات التفكیر التي 
أعدتھا إدارة الموھوبات بمنطقة الریاض والتي ُیسَّْتْھدف تزوید الطالبات بھا في الصفوف من الثالث 

   .مدینة الریاضإلى السادس االبتدائي بمدارس التعلیم االبتدائي العام للبنات ب
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 :مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة .٢
برامج ُتعنى بتعلیم الطالبات مھارات : "عرفتھا إدارة رعایة الموھوبات بمنطقة الریاض بأنھا

التفكیر بصورة مباشرة ومستقلة عن محتوى المواد الدراسیة، وتھدف إلى تنمیة عقول متمیزة قادرة 
 ).٢٨ھـ، ص١٤٣٦/١٤٣٧" (اععلى االبتكار واالختر

المقررات التي تم : ویمكن تعریف مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة إجرائیًا بأنھا
إعدادھا من قبل اإلدارة العامة لرعایة الموھوبات بمنطقة الریاض وفریق عمل من معلمات 

خاص في مدارس الموھوبات المتخصصات بھدف تزوید الطالبات بشكل عام والموھوبات بشكل 
التعلیم العام االبتدائیة بمدینة الریاض بھا، وتحتوي ھذه المقررات على الخبرات التربویة الخاصة 
بمھارات التفكیر بعد تھیئتھا ووضعھا ضمن أطر وأسالیب وطرائق تعلیمیة تسھل على الطالبات 

 .فھمھا واستیعابھا واكتسابھا كمھارات للتفكیر
 : الطالبات الموھوبات .٣

الطالبة التي لدیھا استعداد أو قدرة غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة : "طالبة الموھوبة ھيال
أقرانھا في مجال أو أكثر من المجاالت التي یقدرھا المجتمع وخاصة في مجاالت التفوق العقلي 

علیمیة والتفكیر االبتكاري والتحصیل األكادیمي والمھارات والقدرات الخاصة، وتحتاج إلى رعایة ت
خاصة تتخطى ما تقدمھ المدرسة في منھج الدراسة العادیة، وذلك لمساعدتھا على تطویر نفسھا، 

إدارة الموھوبات " (ویتم ترشیحھا بناء على اجتیازھا المقیاس الوطني للتعرف على الموھوبین
 ).٥ھـ، ص١٤٣٦/١٤٣٧بمنطقة الریاض، 

 طالبات لدیھن قدرات وإمكانیات تفوق :ویمكن تعریف الطالبات الموھوبات إجرائیًا بأنھن
أقرانھن بحاجة إلى التوجیھ واالستثمار المنتج إیمانًا من المسؤولین بدورھن الكبیر في تحقیق التنمیة 

 .الشاملة
 : معلمة الموھوبات .٤

إحدى المعلمات المتمیزات والتي تم ترشیحھا بناء على اجتیازھا اختبار كفایات معلمات 
ة الشخصیة وخضعت لبرنامج تدریبي تأھیلي في مجال الموھبة والموھوبین، الموھوبات والمقابل

الذي تنظمھ إدارة الموھوبات بمنطقة الریاض، بحیث ُتَفرغ تفریغًا تامًا لالنتظام في مجال رعایة 
الموھوبات في إحدى المدارس المختصة برعایة الموھوبات تحت إشراف فني متخصص من قبل 

 ).٥٢ھـ، ص١٤٣٦/١٤٣٧إدارة الموھوبات بمنطقة الریاض، " (ة الریاضإدارة الموھوبات بمنطق
معلمات متمیزات تلقین تعلیمًا وتدریبًا : ویمكن تعریف معلمات الموھوبات إجرائیًا بأنھن

جیدًا ومتخصصًا للعمل على اكتشاف ورعایة وتعلیم طالبات لدیھن استعداد أو قدرات غیر عادیة أو 
نھن في مجال أو أكثر من المجاالت التي یقدرھا المجتمع وخاصة في أداء متمیز عن بقیة أقرا

  .مجاالت التفوق العقلي والتفكیر االبتكاري والتحصیل األكادیمي والمھارات والقدرات الخاصة
  :الدراسات السابقة

ھدفت الدراسة تطویر برامج اكتشاف الموھوبین ورعایتھم في ) م٢٠١٠(دراسة الدالمي  .١
ئیة بالمملكة العربیة السعودیة، من خالل تعرف واقع ھذه البرامج، واتجاھاتھا؛ المرحلة االبتدا

لالستفادة منھا في التصور المقترح الخاص بتطویرھا، ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحث 
المنھج الوصفي المسحي، كما استخدم االستبانة أداة لجمع البیانات المتعلقة بالدراسة من مجتمعھا 

ل في جمیع المتخصصین في الموھبة من أعضاء ھیئة التدریس في الجامعات السعودیة، المتمث
أما عینة الدراسة فبلغت . والمعنیین ببرامج اكتشاف ورعایة الموھوبین بوزارة التربیة والتعلیم
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وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة  .بوزارة التربیة والتعلیم) ٢٤٩(عضو ھیئة تدریس، و) ١٥(
إن االھتمام باكتشاف ورعایة الموھوبین یتصدر أولویات سیاسة التعلیم : ، من أھمھامن النتائج

ركزت البرامج على اكتشاف الموھوبین ذوي القدرات العقلیة واألكادیمیة دون ، في المملكة
ھناك توجھ عالمي نحو دمج الموھوبین في مدارس التعلیم العام، مع تقدیم أنشطة صفیة ، غیرھا

ثمة ، ال مدرسیة، تراعي میولھم واھتماماتھم المختلفة وقدراتھم اإلبداعیة الخاصةوال صفیة أو 
 .توجھ نحو بناء برامج اكتشاف الموھوبین ورعایتھم في المراحل المبكرة من العمر

عرف تھدفت ھذه الدراسة إلى ) Kamisah and Abdullah, 2010(دراسة كامیشا وعبداهللا  .٢
) تكیف، إدارة التعقید، التوجیھ الذاتي، الفضول، اإلبداع، المخاطرةال(مھارات التفكیر االبتكاري 

لدى طالب المرحلة االبتدائیة في كل من مالیزیا وسلطنة بروناي، والتعرف على الفروق ذات 
في مھارات التفكیر االبتكاري لدى الطالب والطالبات والتي ) إن وجدت(الداللة اإلحصائیة 

 أھداف الدراسة استخدم الباحثان المنھج الوصفي بأسلوب المسح، ولتحقیق. تعزى لمتغیر الجنس
ذكور، ) ٢٧٣(كما استخدما االستبانة أداة لجمع البیانات من عینة الدراسة التي بلغ قوامھا 

وقد توصلت الدراسة ، إناث من بروناي) ٢٣٦(ذكور، و) ١٨٥(إناث من مالیزیا، و) ٣٤٣(و
التكیف، إدارة التعقید، : جود اختالفات كبیرة في مھاراتو: إلى مجموعة من النتائج، من أھمھا

التوجیھ الذاتي، الفضول، اإلبداع بین طالب وطالبات المرحلة االبتدائیة في مالیزیا ونظرائھم في 
عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین طالب المرحلة االبتدائیة ، سلطنة بروناي، لصالح المالیزیین

روناي فیما یتعلق بمھارات التفكیر العلیا، ومھارات التفكیر السلیم، في مالیزیا ونظرائھم في ب
 .ومھارات التفكیر االبتكاري

ھدفت الدراسة تعرف أثر استخدام أنشطة علمیة إثرائیة مقترحة في ) م٢٠١١(دراسة العقیل  .٣
. البتدائیةتنمیة عملیات التعلم التكاملیة والتفكیر اإلبداعي لدى التالمیذ الموھوبین في المرحلة ا

ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحث المنھج شبھ التجریبي، وقد تمثل مجتمع الدراسة في 
جمیع تالمیذ الصف السادس االبتدائي الملتحقین بمراكز رعایة الموھوبین المسائیة بمدینة 

من وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة ،تلمیذًا) ٥٠(أما عینة الدراسة فبلغ قوامھا . الریاض
وجود فروق دالة إحصائیًا بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة، : النتائج، من أھمھا

وحجم تأثیر متوسط في التطبیق البعدي الختبارات مھارات عملیات العلم المتكاملة ككل، 
تأكید التالمیذ على الدور الفعال ، تغیرات لصالح المجموعة التجریبیةومھارتي تمییز وضبط الم

ألنشطة العلمیة اإلثرائیة المقترحة في اكتسابھم المھارات بنوعیھا العقلیة واألدائیة من خالل ل
 .التطبیق العملي المباشر

مدى توافر ة بیان ھدفت ھذه الدراس) Zakiah and Norazila, 2011(دراسة زاكیا ونورزیال  .٤
من " ساراواك"، و"كوتشینج "اإلمكانات الخالقة الشاملة لدى أطفال المدارس االبتدائیة بمنطقتي

ولتحقیق أھداف الدراسة استخدم الباحثان . خالل قیاس قدرة ھؤالء األطفال على التفكیر اإلبداعي
وقد تمثل مجتمع الدراسة في جمیع المدارس االبتدائیة بمنطقتي . المنھج الوصفي التحلیلي

مدارس في ) ٣(قد شملت أما عینة الدراسة ف. مدرسة) ٦٤(وعددھم " ساراواك"، و"كوتشینج"
وقد توصلت الدراسة إلى  ،تلمیذًا وتلمیذة) ١٦٨(غ قوامھا مدارس في الحضر، وبل) ٣(الریف، و

تأثیر السیاق االجتماعي أو موقع المدرسة على تنمیة قدرات  :مجموعة من النتائج، من أھمھا
ق في القدرة على التفكیر التالمیذ اإلبداعیة، وقدرتھم على التفكیر، حیث كشفت النتائج وجود فرو

أن ،  الریفیة، لصالح المناطق الحضریةاإلبداعي بین تالمیذ المناطق الحضریة وتالمیذ المناطق
 .السن والمستوى التعلیمي لیسا ھما العامالن الفارقان في القدرة على اإلبداع
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مي ھدفت الدراسة تعرف نصائح معل )Kampylis et al, 2011(دراسة كامبلییز وآخرین  .٥
ولتحقیق أھداف . ومعلمات المرحلة االبتدائیة المتعلقة بتعزیز التفكیر اإلبداعي لدى التالمیذ

الدراسة اعتمد الباحثون على البحث الكیفي، كما استخدموا المنھج الوصفي التحلیلي، وقد تمثلت 
ة بمشارك) Focus Groups(أداة الدراسة في أسلوب المناقشات من خالل مجموعات التركیز 

 ومعلمة من ممارسي تعلیم الموسیقى بمدارس المرحلة االبتدائیة بمنطقة أثینا امعلم) ٢١(
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من ،  تقسیمھم إلى ثالث مجموعات تركیزبالیونان، وقد تم

إن المھارات اإلبداعیة والقدرات الخالقة یجب تعزیزھا من خالل تعلیم  :النتائج، من أھمھا
خاص، نظرًا لوجود العدید من العوامل الكامنة في البیئة المدرسیة تحول دون تزوید وتدریب 

ضرورة ، غیاب البنیة التحتیة المناسبة، ضعف المناھج: الطالب بمھارات التفكیر اإلبداعي مثل
ي تدریس االھتمام بتعلیم مھارات التفكیر اإلبداعي من خالل تعلیم مھارات التفكیر بشكل عام، أ

ضرورة االھتمام بالبنیة التحتیة للمدارس بما یؤدي للنجاح في تعلیم ، یر ضمن منھج تكامليالتفك
ضرورة ، التفكیر اإلبداعي، من خالل إیجاد مساحات أكثر حیویة لتنمیة اإلبداع داخل المدارس

 الحرص على التدریب المستمر لمعلمي ومعلمات التفكیر اإلبداعي وزیادة مھاراتھم وكفاءتھم،
 .راكھم في التخطیط ووضع المناھج لتعلیم التفكیر اإلبداعيوإش

تعرف فاعلیة تدریس العلوم باستخدام ھدفت ھذه الدراسة ) م٢٠١٤(فج دراسة آل معر .٦
استراتیجیة العصف الذھني في التحصیل، وتنمیة مھارات التفكیر االبتكاري لدى طالب الصف 

مت الباحثة المنھج التجریبي، وقد تمثل مجتمع السادس االبتدائي، ولتحقیق أھداف الدراسة استخد
الدراسة في جمیع طالبات الصف السادس بالمدارس الحكومیة بمدینة الریاض للعام الدراسي 

تم تقسیمھا إلى مجموعتین إحداھما ) ٧٢(ه، أما عینة الدراسة فقد بلغ قوامھا ١٤٣٣/١٤٣٤
وقد توصلت الدراسة إلى ، ردةمف) ٣٦(تجریبیة واألخرى ضابطة، وعدد مفردات كل منھما 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین مستوى درجات طالبات : مجموعة من النتائج، من أھمھا
المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار التحصیل لصالح المجموعة 

 مقبول علمیًا في إن استخدام العصف الذھني في تدریس العلوم كان لھ مستوى فاعلیة، التجریبیة
 .التحصیل وفي تنمیة مھارات التفكیر االبتكاري لدى الطالبات

ھدفت الدراسة تعرف أثر استخدام استراتیجیة العصف الذھني في ) م٢٠١٤(دراسة شورى  .٧
الطالقة، المرونة، (، والتفكیر اإلبداعي )التحلیل، التركیب، التقویم(تنمیة مھارات التفكیر العلیا 

ولتحقیق أھداف الدراسة . خالل تدریس مقرر الحدیث والسیرة للصف السادسمن ) األصالة
استخدمت الباحثة المنھج شبھ التجریبي، وقد تمثل مجتمع الدراسة في جمیع طالبات الصف 
السادس االبتدائي في مدارس التعلیم العام بمنطقة مكة المكرمة، أما عینة الدراسة فبلغ قوامھا 

وقد توصلت ، طالبة) ٢٨(طة وتجریبیة كل منھما ا إلى مجموعتین ضابطالبة، تم تقسیمھ) ٥٦(
تفوق طالبات المجموعة التجریبیة على طالبات : الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أھمھا

الطالقة، (المجموعة الضابطة في القیاس البعدي الختبار القدرات اإلبداعیة في مھارات 
لمجموعة التجریبیة على طالبات المجموعة الضابطة في تفوق طالبات ا ،)المرونة، األصالة

، باستثناء مھارة )التحلیل والتركیب(القیاس البعدي لالختبار التحصیلي لمھارات التفكیر العلیا 
 .، حیث تقاربت المجموعتان)التقویم(

ھدفت الدراسة معرفة واقع برامج الموھوبین في ضوء بعض المعاییر ) م٢٠١٥(دراسة السبیعي  .٨
لعالمیة من وجھة نظر الطالب الموھوبین ومعلمیھم في المرحلة االبتدائیة، ولتحقیق أھداف ا

الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي، كما استخدم االستبانة أداة لجمع البیانات والمعلومات 
المتعلقة بموضوع الدراسة من مجتمعھا الذي تمثل في جمیع طالب الصف السادس االبتدائي 
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أبھا، خمیس مشیط، (حقین ببرامج الموھوبین ومعلمیھم، في محافظات منطقة عسیر الملت
) ١٤٠(معلمًا، أما عینة الدراسة فبلغ قوامھا ) ٦٣(طالبًا، و) ١٧٦(، وعددھم )النماص، بیشة

إن الطالب : وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أھمھا، معلمًا) ٣٤(طالبًا، و
دیرھم مرتفعًا جدًا في ملمحین من مالمح واقع برامج الموھوبین في ضوء الموھوبین كان تق

إسھام برامج الموھوبین في تطویر قدرات ومواھب الطالب، : معیار التعلم والتطویر، ھما
إن معلمي الموھوبین كان تقدیرھم مرتفعًا على ، والمساعدة على تنمیة مھارات التفكیر العلمي

تعزیز برامج : الموھوبین في ضوء معیار التعلم والتطویر، وھيثالثة مالمح لواقع برامج 
الموھوبین الطالب الموھوبین على فھم الذات لدیھم، ومساعدتھا الطالب الموھوبین في تحدید 

إن الطالب الموھوبین كان تقدیرھم مرتفعًا على مالمح واقع برامج ، الطریقة المثلى في التعلم
معرفة الطالب بأسلوب حل المشكالت : امج، وفي مقدمتھاالموھوبین في ضوء معیار البرن

إن معلمي ، بطریقة إبداعیة، ومعرفة الطالب بأسلوب العصف الذھني، وأسلوب التفكیر اإلبداعي
الموھوبین كان تقدیرھم مرتفعًا على أربعة مالمح لواقع برامج الموھوبین في ضوء معیار 

تنوعة التي تتناسب مع احتیاجات الموھوبین، تقدیم برامج الموھوبین الم: البرنامج، وھي
 .الخدمات والتمویل المناسبین، تقدیم بعض برامج الموھوبین على اإلنترنت

ھدفت الدراسة الكشف عن فاعلیة برنامج تعلیمي باستخدام نموذج ) م٢٠١٥(دراسة الدھیش  .٩
یر اإلبداعي المتمثلة في في تدریس التربیة الفنیة لتنمیة مھارات التفك" كورت"دیبونو في التفكیر 

الطالقة، األصالة، المرونة لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي، ولتحقیق أھداف الدراسة 
طالبة من طالبات الصف الرابع ) ٦٠(استخدمت الباحثة المنھج التجریبي، على عینة بلغ قوامھا 

وعة من النتائج، من وقد توصلت الدراسة إلى مجم، ائي في المملكة العربیة السعودیةاالبتد
أظھر اختبار تورانس القبلي للعینتین عدم وجود فروق ُتعزى لتأثیر المجموعة، أي أنھ : أھمھا

یوجد تقارب بین أداء أفراد المجموعتین؛ مما یؤكد أن التفكیر لیس قدرات فطریة فقط، وإنما 
مھارات التفكیر تتمثل یمكن تعلم مھاراتھ من خالل تطبیقات وبرامج، وأن الخطوة األولى لتعلم 

في تزوید الفرد باألدوات التي یحتاجھا حتى یتمكن من التعامل بفاعلیة مع أي نوع من 
كشفت النتائج عن ، المعلومات أو المتغیرات التي یواجھھا في حیاتھ الیومیة حاضرَا ومستقبًال

 التفكیر اإلبداعي في" كورت"وجود تأثیر حقیقي للبرنامج التدریبي المستند إلى نموذج دیبونو 
 . الطالقة والمرونة واألصالة: لدى المجموعة التجریبیة على جمیع األبعاد

  :التعقیب على الدراسات السابقة
من خالل االستعراض السابق لمجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع وأھداف 

  : یظھر بوضوح األتي-  وفقًا لإلمكانات المتاحة - الدراسة الحالیة 
حیث أجریت في بیئات : نوع الدراسات السابقة من حیث البیئات المكانیة التي أجریت فیھات
، مما یدل على أھمیة مجال الدراسة الحالیة، وأنھ مطروح للبحث )محلیة، عربیة، أجنبیة(مختلفة 

 .بقوة وباھتمام كبیر في مختلف أنحاء العالم
یشیر العرض السابق إلى :  إلى تحقیقھاتنوع الدراسات السابقة من حیث األھداف التي سعت

تنوع األھداف التي سعت الدراسات السابقة إلى تحقیقھا؛ وإن كانت في مجملھا ترتبط بأھداف 
  .الدراسة الحالیة، وبمتغیر أو أكثر من متغیراتھا
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 :تنوعت جوانب االستفادة من الدراسات السابقة، ومن أھم ھذه الجوانب ما یلي

اسات السابقة الباحثة من بلورة عنوان الدراسة ومشكلتھا البحثیة، وكذلك مكنت مراجعة الدر  -أ 
تكوین األفكار الجدیدة المبنیة على ما توصلت إلیھ الدراسات السابقة ومناقشتھا في الدراسة 
الحالیة، باإلضافة إلى االستفادة منھا في إعداد وعرض اإلطار النظري والجوانب الھامة 

   .التي یغطیھا

 الباحثة من المناھج التي اعتمدت علیھا الدراسات السابقة في تحدید واختیار استفادت  -ب 
  .المنھج العلمي المناسب إلجراء الدراسة

نتج عن مراجعة الدراسات السابقة إثراء الخلفیة الفكریة والثقافیة للباحثة من جھة، كما أفادت  -ج 
 . كثیرًا في إثراء النتائج

شابھًا جزئیًا بین الدراسة الحالیة والدراسات المشار ن ھناك تإوبصفة عامة یمكن القول 
إلیھا إما في متغیر أو أكثر أو في المنھج المستخدم أو األداة المستخدمة، وقد أدى ھذا الى حدوث 
نوع من التكامل المعرفي بالنسبة للباحثة، جعلھا تقبل على استكمال ھذه الدراسة بحماس وجد، 

 الدراسات ما یسد العجز الواضح في المكتبة العربیة من ھذه لعلھا تستطیع أن تضیف إلى ھذه
  .الدراسات ذات األھمیة الكبیرة خصوصًا فیما یتعلق بتقویم المقررات الدراسیة

  :اإلطار النظري
  ماھیة الموھوبین وأسالیب رعایتھم: المحور األول

 : مفھوم الموھوبین  - أ 
وفقًا لتنوع وتعدد آراء الباحثین تعددت وتنوعت التعریفات التي تناولت الموھوبین،     

والمتخصصین والجھات ذات الصلة، وكذلك وفقًا للتراكم المعرفي والتقدم التكنولوجي في المجالت 
كما ُیالحظ على تعریفات الموھوبین أنھا تعاني نفس الخلط أو الجمع الحادث . والمیادین ذات العالقة

  . لذكاءبین الموھبة وبعض المفاھیم األخرى كالتفوق وا
أنھ ونتیجة إلجراء مراجعة شاملة لتعریفات الموھوبین التي ) م١٩٩٩(ویرى جروان     

ظھرت منذ وجدت البرامج الخاصة لتعلیم الموھوبین والمتفوقین یمكن تصنیف ھذه التعریفات إلى 
ویمكن استعراض ). ٤٩ص(مجموعات على أساس الخلفیة النظریة أو السمات البارزة لكل منھا 

  :لتعریفات التي تندرج تحت ھذه التصنیفات على النحو التاليبعض ا
 وھي التعریفات التي تعتمد أساسًا كمیًا بداللة الذكاء أو التوزیع :الكمیة/ التعریفات السیكومتریة .١

النسبي للقدرة العقلیة حسب منحنى التوزیع االعتدالي الطبیعي والذي یمكن ترجمتھ إلى نسب 
: ن التعریفات التي وضعت على ھذا األساس تعریف الموھوبین بأنھمومن بی. مئویة أو أعداد

م، ٢٠٠٦الصبان، " (فأكثر مقاسًا بمقیاس ذكاء%) ١٣٠(من كانت نسبة ذكائھم عند "
  ).١٠٣٥ص

 توصلت العدید من الدراسات والبحوث إلى نتیجة مفادھا أن :تعریفات السمات واألنماط السلوكیة .٢
. ن یظھرون أنماطًا من السلوك أو السمات التي تمیزھم عن غیرھماألطفال الموھوبین والمتفوقی

من ُیظِھرون : "ومن بین التعریفات التي وضعت على ھذا األساس تعریف الموھوبین بأنھم
أنماطًا من السلوك والسمات التي تمیزھم عن غیرھم، كحب االستطالع الزائد، وتنوع المیول 

الستقاللیة، وحب المخاطرة، والقیادیة، والمبادرة، وعمقھا، وسرعة التعلم واالستیعاب، وا
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والمثابرة، ونمو لغوي یفوق المعدل العام، واجتھاد في المھام العقلیة الصعبة، أو قدرة على 
 ).٤٩م، ص١٩٩٩جروان، " (التعمیم ورؤیة العالقات

لى الحاجة  ُیقصد بھا جمیع التعریفات التي تتضمن إشارة واضحة إ:التعریفات التربویة المركبة .٣
 لتلبیة احتیاجات -  بما في ذلك المناھج وأسلوب التدریس - لمشروعات أو برامج تربویة متمایزة 

وتندرج أشھر التعریفات المقبولة عالمیًا ضمن ھذا اإلطار، . األطفال الموھوبین في مجاالت عدة
 أشخاص مؤھلین األطفال الذین تم تحدیدھم عن طریق: " األطفال الموھوبین بأنھمومنھا تعریف 

مھنیًا وبفضل قدرات بارزة لدیھم فإنھم قادرون على األداء العالي، وھم األطفال الذین یتطلبون 
برامج وخدمات تربویة متمیزة غیر تلك المتوافرة طبیعیًا عن طریق برامج المدرسة، وذلك لكي 

 ). ٤٩م، ص٢٠٠٩السمادوني، "( یدركوا إسھامھم ألنفسھم وللمجتمع
" رنزولي"و" میرالند"اد النافع وآخرون من تعریفات الموھبة التي قدمھا كل من وقد استف  

: وآخرون، لیخرجوا بتعریف شامل تبنتھ المملكة العربیة السعودیة للموھوب، فتم تعریفھ على أنھ
من یوجد لدیھ استعداد أو قدرة غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة أقرانھ في مجال أو أكثر من "

ت التي یقدرھا المجتمع، وخاصة في مجاالت التفوق العقلي والتفكیر االبتكاري، والتحصیل المجاال
األكادیمي، والمھارات والقدرات الخاصة، ویحتاج إلى رعایة تعلیمیة خاصة ال تستطیع المدرسة 

 ).٢٦م، ص٢٠١٠الدالمي، " (تقدیمھا في منھج الدراسات العادیة
قة الریاض من التعریفات السابقة تعریفھا للطالبة كما اشتقت إدارة الموھوبات بمنط  

الطالبة التي لدیھا استعداد أو قدرة غیر عادیة أو أداء متمیز عن بقیة أقرانھا في : "الموھوبة، بأنھا
مجال أو أكثر من المجاالت التي ُیقدرھا المجتمع، وخاصة في مجال التفوق العقلي والتفكیر 

والمھارات والقدرات الخاصة، وتحتاج إلى رعایة تعلیمیة خاصة االبتكاري والتحصیل األكادیمي 
تتخطى ما تقدمھ المدرسة في منھج الدراسة العادیة وذلك لمساعدتھا على تطویر نفسھا، ویتم 

إدارة الموھوبات بمنطقة "(ترشیحھا بناء على اجتیاز المقیاس الوطني للتعرف على الموھوبین
  ). ٥ھـ، ص١٤٣٦/١٤٣٧الریاض، 
 خالل التعریفات السابقة وغیرھا للموھوبین، یتضح أن الموھوبین یتمتعون بمجموعة ومن  

الذكاء المرتفع، حب االستطالع الزائد والقدرة على : من الخصائص والسمات الممیزة، من أبرزھا
التركیز لمدة طویلة، االستقاللیة، حب المخاطرة والقیادة، المبادرة، المثابرة، التقدم الملحوظ في 
التفكیر والمھارات اللغویة واللفظیة، والفضول والفھم المتقدم، القدرة على التعمیم ورؤیة العالقات، 
األداء العالي المتمیز، الصحة النفسیة الجیدة، تنوع الھوایات، امتالك دافعیة عالیة نحو اإلنجاز، كما 

بالتعاطف والحساسیة للقیم أنھم أكثر میًال للتنافس، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، ویتسمون 
األخالقیة، وأكثر اعترافًا بحقوق ومشاعر اآلخرین وقدرة على التواصل معھم، وكذلك فإنھم أكثر 
اھتمامًا بالقضایا المجتمعیة، ویتحملون المسؤولیة، كما یمتلكون قدرات ومھارات إبداعیة ولدیھم 

  . القدرة على االبتكار
 :المملكة العربیة السعودیةالكشف عن الموھوبین ورعایتھم في   -ب 

 )ـھ١٣٩٠(بدأت عملیة الكشف عن الموھوبین ورعایتھم في المملكة العربیة السعودیة عام 
عندما نصت وثیقة التعلیم في الفصل التاسع من الباب الخامس بھا على أن ترعى الدولة النابغین 

 نبوغھم، وأن تضع الجھات رعایة خاصة لتنمیة مواھبھم وتوجیھھا وإتاحة الفرص أمامھم في مجال
المختصة وسائل اكتشافھم وبرامج الدراسة الخاصة بھم والمزایا التقدیریة والتشجیعیة لھم، وأن ُتَھیأ 

وزارة المعارف، (لھم وسائل البحث العلمي لالستفادة من قدراتھم مع تعھدھم بالتوجیھ اإلسالمي 
  ). ٨ھـ، ص١٤١٦
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ھوبین ورعایتھم في المملكة العربیة السعودیة من وبصفة عامة یمكن تناول الكشف عن المو
  :خالل التعرف على الجوانب التالیة

 ُتقسم مسیرة :مراحل تطور الكشف عن الموھوبین ورعایتھم في المملكة العربیة السعودیة .١
  :رعایة الموھوبین في المملكة العربیة السعودیة إلى المراحل التالیة

  وفیھا تضافرت جھود كل من مدینة الملك عبد : )ه١٤١٦( إلى )١٤١٠(المرحلة األولى من
العزیز للعلوم والتقنیة، ووزارة المعارف والرئاسة العامة لتعلیم البنات، إلجراء البحث الوطني 

وقد وفر ھذا البحث األساس العلمي لبدء التنفیذ لمشروع . للكشف عن الموھوبین ورعایتھم
س واألسالیب العلمیة المقننة على بیئة المملكة رعایة الموھوبین، حیث تضمن إعداد المقایی

وتطویرھا، وكذلك وضع نماذج لبرامج رعایة الموھوبین، وخطة توعیة المجتمع وتنسیق 
ھـ، ١٤٢٧أبو نواس، ( الجھود وتكاملھا بین المؤسسات ذات العالقة الحكومیة والخاصة

  ).٤٥ص
 وھي المرحلة التي : ین ورعایتھمبدایة تنفیذ برنامج الكشف عن الموھوب: المرحلة الثانیة

شھدت تأسیس برنامج الكشف عن الموھوبین ورعایتھم، والبدء في تطبیقھ بالمدارس التابعة 
لوزارة المعارف، وتوفیر كافة اإلمكانات الالزمة لتنفیذه، وتكلفة فریق عمل برئاسة األستاذ 

 برنامج رعایة الموھوبات والمتفوقات كما تم فیھا افتتاح. الدكتور عبداهللا النافع، لتنفیذ البرنامج
ه ١٤٢٠ه، وفي عام ١٤١٩ه، وبدأ العمل فعلیًا عام ١٤١٨في الرئاسة العامة لتعلیم البنات عام 

 ). ٣٨٧م، ص٢٠١٥الشریف، (ُأنشئت مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ لرعایة الموھوبین 
 م إنشاء ھذه اإلدارة في  ت:إنشاء اإلدارة العامة لرعایة الموھوبین: المرحلة الثالثة

ه، لتصبح الجھاز التربوي والتعلیمي الذي یقوم بتنفیذ سیاسة رعایة الموھوبین ٤/٣/١٤٢١
وتحقیق أھدافھا في الوزارة، ولھا الصالحیة في تكلیف من تراه إلعداد البرامج اإلثرائیة ومن 

وتتمثل ). ٤٨ صھـ،١٤٢٧أبو نواس، (یقوم بتقویمھا وتحكیمھا وفقًا للوائح والتعلیمات 
االرتقاء بتعلیم الطالب الموھوبین في مدارس التعلیم العام، : األھداف العامة لھذه اإلدارة في

تھیئة رعایة تربویة متخصصة لمواھب الطالب المتنوعة، تطویر البرامج النوعیة في رعایة 
لیمیة بوابة الریاض التع(الموھوبین، رعایة الموھوبین رعایة تربویة تعلیمیة شاملة 

sa.gov.riyadhedu://http(  
 نظرًا للتوسع في برامج رعایة الموھوبات، : إنشاء إدارة رعایة الموھوبات: المرحلة الرابعة

ه تم ١٣/٣/١٤٢٣ھـ، وفي تاریخ ٥/٢/١٤٢٢تم إنشاء إدارة رعایة الموھوبات في تاریخ 
وھي إدارة  ).٣٨٨م، ص٢٠١٥الشریف، (ربطھا بمعالي وزیر المعارف لشؤون البنات 

تربویة تعلیمیة متخصصة تسعى إلى تنفیذ سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة في 
رعایة الموھوبات، من خالل توفیر بیئة تعلیمیة محفزة تسھم في إیجاد طالبة مفكرة مبدعة 

تطویر المجتمع، عن طریق تقدیم خدمات تعلیمیة وتربویة للطالبة الموھوبة من تشارك في 
أجل إعداد شخصیة متفردة مدربة على التفكیر اإلبداعي لحل المشكالت، قادرة على بناء 

وتتمثل أھم مھام ھذه اإلدارة في . وطنھا تقنیًا وعلمیًا للوصول بھ إلى مصاف الدول المتقدمة
   )Riyadh/sa.gov.moe.edu://httpوبات بمنطقة الریاض إدارة الموھ: (اآلتي

  .تعمیم الخطط والبرامج اإلثرائیة على مدارس الموھوبات ومتابعة تنفیذھا -
 .متابعة تنفیذ الخطط المتعلقة باكتشاف الموھوبات ورعایتھن -
 .في تنفیذ برامج الكشف عن الموھوبینالتنسیق والتعاون مع الجھات المشاركة  -
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التنسیق مع األقسام المعنیة في إدارات التربیة والتعلیم لالستفادة من خبراتھم وإمكاناتھم في  -
 .مجال رعایة الموھوبین

شھدت برامج رعایة الموھوبین بالمملكة : برامج رعایة الموھوبین في المملكة العربیة السعودیة -ج 
 أول مركز للكشف عن الموھوبین ورعایتھم أنشئ ملحوظًا، حیث العربیة السعودیة تطورًا

ه، لخدمة الطلبة ممن توجد لدیھم ١٤١٩بمركز األمیر سلطان التعلیمي بمدینة الریاض عام 
استعدادات وقدرات غیر عادیة أو أداء متمیز عن أقرانھم خصوصًا مجال التفوق العقلي والتفكیر 

صة ال تتوفر في برامج الدراسة العادیة ویتم اختیارھم وفق االبتكاري، ویحتاجون إلى رعایة خا
 أبو نواس،(األسس والمقاییس العلمیة الخاصة والمحددة وفق برنامج الكشف عن الموھوبین 

  ). ٤٦ھـ، ص١٤٢٧
ھـ ُضم برنامج رعایة الموھوبات برئاسة تعلیم البنات إلى اإلدارة العامة ١٤٢٢وفي عام 
سعت األخیرة تدریجیًا لتقوم بمھامھا وأنشئت اإلدارات والوحدات الفرعیة وقد تو. لرعایة الموھوبین

كما ُأنشئت مراكز رعایة للموھوبین في مختلف المناطق والمحافظات في . لتقوم بأدوار متخصصة
المملكة لتكون مراكز لتنفیذ ومتابعة برامج الموھوبین، وتضم ھذه المراكز كوادر مؤھلة تعمل على 

اإلدارة العامة لرعایة الموھوبین والموھوبات، (لمیة نوعیة متخصصة ومتقدمة تنفیذ برامج ع
  ).٢٧ھـ، ص١٤٣٧

وبصفة عامة تتعدد البرامج الخاصة باكتشاف ورعایة الموھوبین في المملكة العربیة 
 :السعودیة، ومن أھمھا ما یلي

 لتعریف، الترشیح، وا:  ھو برنامج مستمر یشتمل على:برنامج التعرف على الموھوبین
والتصنیف للموھوبین، وكذلك التقویم والمتابعة باستخدام اختبارات ومقاییس الذكاء واإلبداع 
والقدرات الخاصة التي تم إعدادھا وتقنینھا على البیئة السعودیة، الختیار الطالب لبرامج 

  ).٣٨٨م، ص٢٠١٥الشریف، (الرعایة 
 ي تھدف إلى رعایة الموھوبین وإثراء  ھناك العدید من برامج اإلثراء الت:برامج اإلثراء

معارفھم وقدراتھم ومھاراتھم، سواء تلك البرامج التابعة لمؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ 
للموھوبة واإلبداع، أو البرامج اإلثرائیة التي تقدمھا اإلدارة العامة لرعایة الموھوبین، وكذلك 

. یة الموھوبات في مختلف مناطق المملكةالتي تقدمھا إدارات رعایة الموھوبین، وإدارات رعا
 :ومن أبرز ھذه ما یلي

 ھو برنامج إثرائي مجاني تقوم بھ مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ :برنامج موھبة المحلي -
 للطالب الموھوبین من مختلف مناطق المملكة وفي مختلف المراحل ،للموھبة واإلبداع

ة، لمدة أربعة أسابیع، یتلقى الطالب أثناءھا الدراسیة، وُیعقد في بدایة اإلجازة الصیفی
نشاطات علمیة متخصصة ومھارات متنوعة، تھدف لرعایة شخصیاتھم من مختلف النواحي 

 ).  org.mawhiba.wwwبرنامج موھبة (
عبد العزیز ھو برنامج للطالب المتمیزین ترعاه مؤسسة الملك : برنامج موھبة الدولي -

م، ٢٠٠٥ورجالھ للموھبة واإلبداع، بالتعاون مع أفضل الجامعات العالمیة، وقد بدأ عام 
ویلتقي خاللھ الطالب الموھوبون السعودیون بغیرھم من . وُیعقد خالل العطلة الصیفیة

الطالب الموھوبین من مختلف أنحاء العالم، ویتلقون خاللھ أنشطة علمیة متخصصة 
 ). org.mawhiba.wwwبرنامج موھبة، (ت متنوعة لتنمیة شخصیاتھم ویكتسبون مھارا

تنظمھ مؤسسة الملك عبد العزیز ورجالھ للموھبة واإلبداع، : األولمبیاد الوطني لإلبداع -
ح بالشراكة مع وزارة التعلیم، ویسعى إلى صیاغة عقل الباحث العلمي المفكر وتنمیة رو
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اإلبداع للمشارك، وتقوم فكرتھ على أساس التنافس في مسار البحث العلمي أو مسار 
االبتكارات من خالل تقدیم مشروع في أحد مجاالت األولمبیاد، یتم تحكیمھ من قبل أكادیمیین 

 ).٣٤- ٣٢ھـ، ص ص١٤٣٧اإلدارة العامة لرعایة الموھوبین والموھوبات، (مختصین 
وھو برنامج إثرائي نوعي، ُیعقد في مراكز رعایة الموھوبین أو : ئيالبرنامج المسائي اإلثرا -

المدارس ذات اإلمكانات المناسبة في الفترات المسائیة للطالب المرشحین من قبل مدارسھم 
 ).٣٨٨م، ص٢٠١٥الشریف، (

ھي برامج تتم من خالل التعاون بین مؤسسة الملك عبد العزیز : برامج غرف المصادر -
 واإلبداع، ووزارة التعلیم وتھدف إلى دعم البرامج الخاصة بالطلبة ورجالھ للموھبة

الموھوبین التابعة لوزارة التعلیم، وتتم في غرف المصادر الموجودة في المدارس التابعة 
  ).٣٠م،ص ٢٠١٥السبیعي، (لوزارة التعلیم 

 دیم خدمات تتلخص فكرة ھذه البرامج في تق: برامج رعایة الموھوبین بمدارس التعلیم العام
تربویة خاصة الكتشاف وتنمیة مواھب الطالب والطالبات في المدارس العامة، حیث یقضون 
معظم أوقاتھم التعلیمیة، وتعمل ھذه البرامج وفق آلیة إلعداد معلمین متفرغین ومعلمات 

م، ص ص ٢٠١٥السبیعي، (متفرغات للعمل في مدارس التعلیم العام بمجال رعایة الموھوبین 
٣٢- ٣١( . 

 )١٣م، ص٢٠٠٥الجغیمان، : (وتسعى ھذه البرامج لتحقیق األھداف التالیة
 .تھیئة رعایة تربویة متخصصة للموھوبین من خالل أعضاء دائمین في المدرسة -
تأھیل معلمین في مجال رعایة الموھوبین والموھوبات داخل كل مدرسة على درایة جیدة  -

 .بأسالیب تدریس الموھوبین في جمیع المراحل
وفیر فرص تربویة متنوعة وعادلة لجمیع الطالب والطالبات إلبراز مواھبھم وتنمیتھا داخل ت -

 .مدارس التعلیم العام
تقدم إدارة الموھوبات : برامج ومناھج ومقررات إدارة رعایة الموھوبات بمنطقة الریاض  -د 

بمنطقة الریاض مجموعة متنوعة من البرامج والمناھج والمقررات الخاصة برعایة 
موھوبات، وتنقسم ھذه البرامج إلى برامج تقدم لتأھیل وتدریب معلمات الموھوبات، وبرامج ال

ومناھج ومقررات تقدم للطالبات في مدارس التعلیم العام، باإلضافة إلى المسابقات الخاصة 
إدارة الموھوبات : (بالموھبة، ویمكن استعراض ھذه البرامج والمقررات على النحو التالي

 )٤٥-٢١ھـ، ص ص١٤٣٦/١٤٣٧یاض، بمنطقة الر

 وھي برامج تدریبیة وتأھیلیة لمعلمات مدارس الموھوبات، : برامج تدریب وتأھیل المعلمات
وكذلك مدارس التعلیم العام التي تطبق فیھا برامج ومقررات تعلیم الموھوبات، وقد ُرعَي في 

 العامة واالحتیاجات ھذه الخطة تنوع البرامج التدریبیة والتأھیلیة، وفق كل من األھداف
برامج للتثقیف العام، برامج تخصصیة، وبرامج متخصصة في : التدریبیة، حیث تشتمل على

 . المناھج اإلثرائیة المنھجیة، وتتضمن التدریب على األنشطة اإلثرائیة المرتبطة بالمناھج
 التي تتمثل البرامج والمناھج والمقررات: برامج ومناھج ومقررات الطالبات الموھوبات 

 :تقدمھا إدارة رعایة الموھوبات بمنطقة الریاض في اآلتي
ھي مناھج تقوم على أساس تدریس وحدات إضافیة غیر : المناھج اإلثرائیة المتقدمة -

موجودة في المناھج العادیة، ولكنھا تمثل العمق المعرفي لموضوعات المقررات الدراسیة، 
وتتمیز ھذه . د المتعلم المستقل المتمكنوتضم مجموعة كبیرة من األنشطة الھادفة إلیجا
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تركیز على المعرفة والمھارات واألفكار المتقدمة، وتوفیر متطلبات النقاش : المناھج بأنھا
 .والمناظرة بشأن المفاھیم األساسیة

 تنفذ ھذه البرامج وفقًا للنموذج اإلثرائي الفاعل الذي یركز على إیجاد :البرامج اإلثرائیة -
المحتوى العلمي المتعمق، مھارات البحث والتفكیر، :  ركائز أساسیة ھيتفاعل بین ثالث

الشخصیة المؤثرة، وذلك بتھیئة إطار عام لخبرات تربویة متعددة تدرس فیھا الطالبة عبر 
وتقوم على أساس تدریب الطالبات على ). االستكشاف، اإلتقان، التمیز: (ثالث مراحل ھي

 .ن محتوى علمي ال یرتبط بالمناھج الدراسیةمھارات التفكیر واستراتیجیاتھ ضم
 ویتضمن العدید من األنشطة والفعالیات التي تنمي شخصیة الطالب من :البرنامج اإلرشادي -

جمیع النواحي وتساعده على تحقیق التوافق النفسي داخل المدرسة وخارجھا، وتصمیم ھذا 
 .البرنامج على ھیئة مستویات وفقًا للمراحل العمریة

 ھي بمثابة األنشطة الالمنھجیة التي تحددھا المدرسة وفقًا الحتیاجات :ج االختیاریةالبرام -
 . ومیول الطالبة

 وسیتم تناول ھذه البرامج أو :برامج ومقررات تعلیم مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة -
 .المقررات بشيء من التفصیل في المبحث الثالث

  مھارات التفكیر: المحور الثاني
 :مھارات التفكیرمفھوم   -أ 

القدرة على القیام بعمل ما بشكل یحدده مقیاس مطور لھذا الغرض، : "ُتعرف المھارة بأنھا
: وُتعرف مھارة التفكیر بأنھا). ٤٥م، ص٢٠١٥سعادة، " (وذلك على أساس الفھم والسرعة والدقة

ھا، وذلك من خالل العملیة العقلیة التي یقوم بھا الفرد من أجل جمع المعلومات وحفظھا أو تخزین"
عملیة عقلیة دقیقة : "أو أنھا". إجراءات التحلیل والتخطیط والتقویم والوصول إلى استنتاجات

وحساسة تتداخل مع بعضھا بعضًا عندما نبدأ التفكیر، وھدفھا الوصول إلى معنى أو رؤیا أو 
للتعلم، القابلیة للتطبیق، القابلیة : العملیة العقلیة التي تخضع لمعاییر ثالثة ھي: أو أنھا". معرفة

  ). ٤٣م، ص٢٠١٥الحویجي والخزاعلة، (المناسبة لالستخدام 
أما مھارات التفكیر فھناك العدید من التعریفات التي قدمھا الكتاب والباحثون من بینھا تعریف 

عملیات محددة نمارسھا ونستخدمھا عن قصد : "مجموعة العلماء والباحثون لمھارات التفكیر بأنھا
مركز دیبونو لتعلیم التفكیر، " (الخ..عالجة المعلومات، كالمقارنة، والتصنیف، والتفسیر، والتحلیللم

عملیة عقلیة محدودة نمارسھا ونستخدمھا : "كما ُعرفت من الناحیة التربویة بأنھا). ٢١م، ص٢٠١٥
ذكر المعلومات عن قصد في معالجة المعلومات والبیانات لتحقیق أھداف تربویة متنوعة تتراوح بین ت

ووصف األشیاء وتدوین المالحظات، والتنبؤ باألمور وتصنیف األشیاء وتقییم الدلیل وحل المشكالت 
  ). ٤٥م، ص٢٠١٥سعادة، " (والوصول إلى استنتاجات

إلى أن ) ١٨م، ص٢٠١٥(وللوقوف على الفرق بین التفكیر ومھارات التفكیر، یشیر العظمة 
لھا معالجة عقلیة للمدخالت الحسیة والمعلومات لتكوین األفكار أو التفكیر عملیة كلیة تتم من خال

الحكم علیھا، وتتضمن اإلدراك والخبرة السابقة والمعالجة الواعیة واالحتضان والحدس، وعن 
أما مھارات التفكیر فھي عملیة محددة نمارسھا عن قصد في معالجة . طریقھا تكتسب الخبرة معنى
كما أن التفكیر یتألف من مھارات .  المشكالت، وإیجاد االفتراضاتالمعلومات، كمھارات تحدید

  .متعددة تسھم إجادة كل منھا في فاعلیة عملیة التفكیر
  )٤٥م، ص٢٠١٥الحویجي والخزاعلة، : (وتتمیز مھارات التفكیر بالخصائص التالیة

  .إنھا عملیات محددة نمارسھا ونستخدمھا عن قصد في معالجة المعلومات .١
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لة متتابعة من اإلجراءات التي یمكن مالحظتھا مباشرة أو بصورة غیر مباشرة، إنھا سلس .٢
 .والتي یمارسھا المعلم لھدف معین

 .إنھا عملیات یمارسھا الفرد ویستخدمھا في معالجة المعلومات .٣
تتمیز بأنھا قابلة للتعلم وللتوظیف في مواقف جدیدة وتتحسن بالتدریب والممارسة ویمكن  .٤

 .نقلھا بالممارسة
  
 :تعلیم مھارات التفكیر  -ب 

یجمع العلماء والمربون على ضرورة تعلیم التفكیر وتطویر مھاراتھ لجمیع المراحل العمریة،   
لبناء جیل مفكر قادر على تحقیق التقدم، ویؤكدون أن تعلیم التفكیر یتعدى تعلیم الحقائق، إلى التشجیع 

تحقیق االستخدام األمثل واألكثر فاعلیة كما یسعى ل. على طرح األسئلة واألفكار والدفاع عنھا
وھناك من میزوا بین تعلیم التفكیر بصفة عامة، وتعلیم ).٦٢م، ص٢٠١٥سعادة، (للمعرفة بأنواعھا 

مھارات التفكیر، حیث یرون أن تعلیم التفكیر ھو محاولة لتھیئة الفرص، والمواقف، وتنظیم 
تعلیم مھارات التفكیر فیتضمن اعتبار التفكیر مھارة أما . الخبرات، التي تتیح للمتعلم التفكیر الفعال

وھناك ثالثة اتجاھات ). ٤٣م، ص٢٠١٤العتوم وآخرون، (كجمیع المھارات األخرى القابلة للتعلم 
  )٤٨- ٤٥م، ص ص٢٠١٣أبو جادو ونوفل، : (تتعلق بكیفیة تعلیم مھارات التفكیر، ھي

ر یجب أن یتم كموضوع مستقل من  یرى أصحابھ أن تعلیم مھارات التفكی:االتجاه األول .١
خالل برامج ومقررات قائمة بذاتھا، حیث إن الدروس المستقلة تكون أكثر قوة في إكساب 

  .مھارات التفكیر بسبب تدریسھا بصورة نظامیة
 یقول بأن التفكیر یتطور بصورة أفضل من خالل استخدامھ ضمن المناھج :االتجاه الثاني .٢

لبرامج المستقلة لتعلیم التفكیر یكمن ضعفھا في أن ما یتعلمھ المقررة على الطلبة، إذ أن ا
  . الطالب في دروس التفكیر من المحتمل أال یتم نقلھ إلى مواد دراسیة أخرى

 یسعى للتوفیق بین االتجاھین السابقین، حیث یرى أن یتم تعلیم التفكیر بشكل :االتجاه الثالث .٣
  .د الدراسیة المقررةمستقل مع أخذ منحى تكاملي مع محتویات الموا

ومن األھمیة بمكان اإلشارة إلى أنھ وفي مجال البحث عن األفضلیة بین االتجاھات السابقة، فقد 
أكدت التجارب واألبحاث فاعلیة كل ھذه االتجاھات الثالثة في تنمیة التفكیر، سواء تعلیم التفكیر 

ن خالل تضمین مھارات التفكیر في كمھارة مستقلة، أو على شكل برامج خاصة لتعلیم التفكیر، أو م
 . المواد والمقررات الدراسیة المختلفة

وترى الباحثة أن نجاح االتجاھات السابقة في تعلیم وتنمیة مھارات التفكیر ھو ما قد یبرر 
حرص المملكة العربیة السعودیة على التطبیق الفعلي لھذه االتجاھات سواء بشكل منفرد أو من خالل 

في كثیر من األحیان یتم تطبیق برامج تعلیم مھارات التفكیر بشكل مستقل من خالل الجمع بینھم، ف
كمقرر (المراكز المتخصصة لتعلیم التفكیر، كما یتم الجمع بین تعلیم مھارات التفكیر بشكل مستقل 

بجانب تعلیم مھارات التفكیر من خالل المواد أو المقررات الدراسیة األخرى، كما ھو الحال ) مستقل
في المدارس محل الدراسة الحالیة، حیث یتم تعلیم مھارات التفكیر في مقررات مستقلة عن باقي 

  .المقررات
وقد اتفق الباحثون والمتخصصون على أھمیة مھارات التفكیر وأنھا تمثل أدوات أساسیة للتفكیر 

العتوم (: كما صنف بعضھم مبررات وجوانب أھمیة تعلیم مھارات التفكیر إلى اآلتي. الفعال
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م، ص ٢٠١٥؛ العظمة، ٧٨- ٧٧م، ص ص٢٠١٥، سعادة، ٤٥- ٤٤م، ص ص٢٠١٤وآخرون، 
   )٢٩ - ٢٨ص

  :من أبرزھا ما یلي: مبررات وأھمیة تعلیم مھارات التفكیر بالنسبة للتالمیذ .١
  .یساعدھم على التكیف مع األسرة والمدرسة والمجتمع.أ 
 .العمل الجماعيیمكنھم من معالجة المعلومات والخبرات، واإللمام بأھمیة   .ب 
یساعدھم على النظر للقضایا المختلفة من وجھات نظر اآلخرین واحترامھا وتقییمھا   .ج 

 . والحكم علیھا بنوع من الوضوح والدقة
 .یساعد تعلیم مھارات التفكیر التالمیذ على تطویر منتجات جدیدة ومبدعة  .د 
 . لحة لدیھمینمي الثقة بالذات، ویحسن أداءھم األكادیمي، وینمي المواطنة الصا  .ه 
المثابرة، مرونة :  یسھم تعلیم مھارات التفكیر في تولید عادات عقلیة معینة، من أھمھا  .و 

 .التفكیر، والتجریب وتولید األفكار، واالستعداد الدائم للتعلم المستمر
 : من أبرزھا ما یلي:مبررات وأھمیة تعلیم مھارات التفكیر بالنسبة للمعلمین .٢
 .لف أنماط التعلم ومراعاة ذلك في العملیة التعلیمیةمساعدتھم في اإللمام بمخت.أ 
 .زیادة الدافعیة والنشاط والحیویة لدى المعلمین  .ب 
جعل عملیة التدریس عملیة تتسم باإلثارة والمشاركة والتعاون بین المعلمین والتالمیذ،   .ج 

 .وكذلك التخفیف من التركیز على عملیات اإللقاء للمادة الدراسیة
  : تعلیم وتنمیة مھارات التفكیراستراتیجیات وبرامج -ج 

ھناك العدید من االستراتیجیات والبرامج المتنوعة لتعلیم وتنمیة مھارات التفكیر؛ فھناك 
استراتیجیات عامة ومباشرة لتعلیم مھارات التفكیر، وھناك أیضًا استراتیجیات ترتبط بنوع المھارات 

  .التي یتم تعلمھا والھدف من ذلك
رز االستراتجیات والبرامج الخاصة بتعلیم وتنمیة التفكیر ومھاراتھ التفكیر وبصفة عامة فمن أب

  :ما یلي
 ھي مجموعة من االستراتجیات التي یمكن :االستراتیجیات الخاصة بتعلیم وتنمیة التفكیر .١

العتوم : (للمعلم أو المعلمة توظفھا لتعلیم وتنمیة التفكیر لدى الطلبة بشكل عام، ومن أبرزھا
  )٧٣- ٧١م، ص ص٢٠١٥؛ الحویجي والخزاعلة، ٥٢- ٤٩م، ص ص٢٠١٤وآخرون، 

 وفیھا یقوم المعلم بعرض المادة التعلیمیة خالل :االستراتیجیة المستندة إلى المحاضر 
المحاضرة، دون وجود تفاعل مع الطلبة؛ فیما عدا بعض األسئلة االستفساریة التي یمكن أن 

  .یطرحھا الطلبة أو المعلم
 وتعمل على تشجیع التفكیر وتنمیتھ من خالل :ة المستندة إلى التفكیراستراتیجیة األسئل 

 .األسئلة والحوار بین المعلم وطالبھ وبین الطلبة أنفسھم
 تسعى لتطویر أنماط التفكیر من خالل محتوى دراسي :استراتیجیات تنمیة أشكال التفكیر 

القصة، العصف : زھامعین أو من خالل مواد تعلیمیة خاصة ُتعد لغایة محددة، ومن أبر
 .الذھني، األسئلة، حل المشكالت، النقاش الجماعي
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 :ومن أبرزھا ما یلي: االستراتجیات والبرامج الخاصة بتعلیم وتنمیة مھارات التفكیر .٢
 من أبرزھا ما یلي:استراتیجیات تعلیم وتنمیة مھارات التفكیر : 

 تعلیم مھارة التفكیر الواحدة من خالل  وتسعى إلى:االستراتیجیة العامة لتعلیم مھارات التفكیر .١
 )٨٦م، ص ٢٠١٥؛ سعادة، ١١٣- ١١٠م، ص ص ٢٠٠٨زیتون، : (المرور بالمراحل التالیة

 وذلك بكتابة اسمھا على السبورة، ثم نطقھا بصوت عاٍل، وإعطاء :التقدیم للمھارة: المرحلة األولى
 بعض المواقف الدراسیة أو الحیاتیة كلمات مرادفة لھا، وتعریفھا بعبارات واضحة ودقیقة، وتوضیح

  .التي تستخدم فیھا
 وفیھا یقوم المعلم بعرض كیفیة أداء المھارة خطوة :توضیح خطوات التطبیق: المرحلة الثانیة

خطوة، وإعطاء مصوغات الستخدام كل خطوة مع اإلشارة للقواعد التي ُأخذ بھا إلنجاز خطوات 
 .مطروحتنفیذ المھارة بالتطبیق على المثال ال

للتأكد من استیعاب الطالب لخطوات أداء المھارة : مراجعة خطوات أداء المھارة: المرحلة الثالثة
 .وللقواعد التي تحكمھا

 وتھدف إلى تدریب الطالب على أداء المھارة، وفیھا :الممارسة الموجھة للمھارة: المرحلة الرابعة
تكون مشابھة للتي قام بھا المعلم، ویقوم ُیكلف بأداء مھمة أو نشاط یخص المھارة محل الدرس و

 .المعلم بتوجیھھم وتصحیح مسار أدائھم
 تھدف لرفع مستوى تمكن الطالب من أداء :تطبیق المھارة/ الممارسة المستقلة: المرحلة الخامسة

 . المھارة، وقدرتھم على استخدامھا في مواقف حیاتیة مختلفة
تضمن مراجعة شاملة من قبل الطالب لمھارة التفكیر التي  وت:المراجعة الختامیة: المرحلة السادسة

تعلموھا، ویقوم المعلم فیھا بمناقشة الطالب حول مفھوم المھارة وخطوات تنفیذھا، والعالقة بینھا 
 .وبین المھارات األخرى التي تم تعلمھا

 Tony Buzan" توني بازان"تعود فكرتھا إلى ): خرائط العقل(استراتیجیة الخرائط الذھنیة  .٢
بوزان، (م ١٩٨٤عام " استخدم رأسك"الذي نشرھا ونظر لھا في كتابھ الذي حمل عنوان 

وھي رسم أو مخطط تصویري، یستخدم لیمثل أو یصور الكلمات واألفكار ). ٩م، ص٢٠٠٥
صورة تمثل الفكرة أو الموضوع / واألفعال والمھام، وتنضوي في منتصفھا على دائرة

نھا عناوین رئیسیة لألفكار الرئیسیة المتعلقة بھذا الموضوع، تتفرع م/ المحوري، ثم ترسم
ویكتب على كل فرع كلمة واحدة فقط للتعبیر عن فكرتھ، كما یمكن وضع صور رمزیة تعبر عن 
المعنى، ویمكن استخدام األلوان لتمییز الفروع، كما یمكن أن یتفرع من كل فرع من الفروع 

ویستمر تشعب . فس طریقة التعامل مع الفروع الرئیسیةالرئیسیة فروع أخرى ثانویة تعامل بن
الخریطة الذھنیة على نفس المنوال، حتى تكون في النھایة شكًال أشبھ بشجرة أو خریطة تعبر عن 

 ).١٩٦ه، ص١٤٢٩زیتون، (ل جوانبھا الفكرة بك
ن وتحقق الخرائط الذھنیة مجموعة من األھداف المتعلقة بتنظیم التفكیر وحل المشكالت، م

   ).٢١١- ١٥٩م، ص ص ٢٠٠٥بوزان، : (أبرزھا ما یلي

  .تساعد على الحفظ واالستذكار بسھولة، وتعود على التنظیم وترتیب األفكار -
تقدم صورة شاملة حول موضوع معین، وتساعد على التركیز على األفكار الرئیسیة، وتؤدي  -

 .إلى المتعة في التعلم والتذكر السریع للمعلومات
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فادة من قسمي المخ األیمن واألیسر وإشغالھما معًا لتنظیم المعلومات واكتساب تؤدي إلى االست -
 الخبرة الجیدة، وتنمي الخیال واإلبداع

ھي واحدة من أسالیب تحفیز التفكیر واإلبداع، ): القصف الذھني(استراتیجیة العصف الذھني  .٣
 والحیاتیة بقصد زیادة وتستخدم كأسلوب للتفكیر الجماعي أو الفردي في حل المشكالت العلمیة

كما یعني العصف الذھني وضع الذھن في حالة من اإلثارة . القدرات والعملیات الذھنیة
والجاھزیة للتفكیر في كل االتجاھات لتولید أكبر قدر من األفكار حول القضیة المطروحة، وھذا 

فرد عن كل خلجاتھ بدوره یتطلب إزالة جمیع العوائق والتحفظات الشخصیة أمام الفكرة لیفصح ال
وتتم استراتیجیة العصف الذھني ). ١١٣- ١١٢م، ص ص٢٠١٥الحویجي والخزاعلة، (وخیاالتھ 

أفراد في المعتاد، یجتمعون ) ٧- ٤(من خالل طرح مشكلة ما على فرد أو مجموعة من األفراد 
د أكبر منھم تولی/ دقیقة، وُیطلب منھ) ٣٠- ١٥(لمدة نحو من ) أو عبر اإلنترنت(في مكان معین 

  ).حلول للمشكلة(كمیة من األفكار 
وھناك مجموعة من المبادئ یجب أن تؤخذ في االعتبار عند ممارسة العصف الذھني، من 

  )٧٩م، ص٢٠٠٢؛ حسین وفخرو، ١٩١ه، ص ص ١٤٢٩زیتون، : (أبرزھا
 ). األحكامإصدارإرجاء ( التقویم أو النقد أواستبعد أي نوع من الحكم  -
 .وتذكر أن كمیة األفكار شيء مھم.  غیر المألوفةاألفكارحو فكر بحریة، وانطلق ن -
 .طور وغیر وابن على أفكار اآلخرین، وتقبل جمیع االستجابات، وعمق أفكارك -

 )١١٦م، ص ٢٠١٥الحویجي والخزاعلة، : (ویمر العصف الذھني بالمراحل التالیة
 على التالمیذ وشرح أبعادھا  وفیھا یقوم المعلم بطرح المشكلة:صیاغة المشكلة: المرحلة األولى

  .وجمع بعض الحقائق حولھا بغرض تقدیمھا للتالمیذ
 وفیھا یقوم المعلم بتحدید دقیق للمشكلة من خالل إعادة صیاغتھا :بلورة المشكلة: المرحلة الثانیة

ما النتائج المترتبة على استمرار المشكلة؟ كیف : وتحدیدھا عن طریق مجموعة من األسئلة على نمط
  كن البحث عن حلول لھذه المشكلة؟یم

وتعتبر ھذه الخطوة مھمة جدًا : العصف الذھني لواحد أو أكثر من عبارات المشكلة: المرحلة الثالثة
لجلسة العصف الذھني، حیث یتم من خاللھا إثارة فیض حر من األفكار، من خالل جلسة تنشیطیة 

ف الذھني، والحرص على استقبال األفكار للمشاركین في العصف الذھني، والتأكید على مبادئ العص
  .المطروحة حتى لو كانت مضحكة، وتدوین جمیع األفكار وعرضھا كحلول مقترحة للمشكلة

 حیث یتم فیھا تصنیف األفكار المطروحة، :تقویم األفكار التي تم التوصل إلیھا: المرحلة الرابعة
  .وتقویمھا وانتقاء أنسبھا وأفضلھا لوضعھ موضع التنفیذ

ھي أداة لتحلیل مشكلة ما عن طریق تحدید األسباب المحتملة : أسلوب أو مخطط عظام السمكة .٤
حیث تتمثل العناصر أو األسباب المؤدیة للمشكلة في عظام . بغرض إیجاد حلوًال تكاملیة لھا

وتستخدم ھذه األداة عندما تكون ھناك مشكلة . السمكة، أما المشكلة نفسھا فتمثل رأس السمكة
ویھدف ھذا األسلوب إلى . ناصر عدة، ومن الضروري التعرف على السبب الجذري لھاذات ع

  :تحقیق اآلتي
  .التحلیل العمیق لكافة جوانب المشكلة، وتجنب القفز الستنتاجات خاطئة -
 .اعتماد أسلوب منظم ومنطقي في التعامل مع المشاكل وحلولھا -
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اضحة للمشكلة من كافة جوانبھا، وتقدیم التركیز على أجزاء المشكلة، مع استمرار الرؤیا الو -
 .حلول إبداعیة للمشكلة

مكتوبة أو مصورة أو  مادة تعلیمیة: "ُتعرف بأنھا: البرامج العامة لتعلیم مھارات التفكیر  -د 
تعلیم مھارة تفكیر أو أكثر، وتتكون / مسجلة أو موضوعة على مواقع اإلنترنت مصممة لتنمیة

 الدروس التي یستغرق تعلیمھا زمنًا محددًا قد یمتد لعدة أشھر من عدد من الوحدات التعلیمیة أو
) المدرب( على إرشادات للمعلم -  عادة - أو ربما لعدة سنوات، وتنضوي ھذه المادة التعلیمیة 

یمارسھا الملتحقون بھا ) تدریبات/ أنشطة(تعلیم مھارات التفكیر، وعلى مھام / المنوط بھ تنمیة
 ).٢١٩م، ص٢٠٠٨زیتون، (

ناك العدید من البرامج التي طرحھا الكتاب والباحثون والمربون لتنمیة وتعلیم مھارات وھ
 :التفكیر، من أھمھا ما یلي

وتركز ھذه البرامج على المھارات المعرفیة للتفكیر كالمقارنة : برامج العملیات المعرفیة .١
لمختلفة ومعالجتھم والتصنیف واالستنتاج، وذلك نظرًا ألھمیتھا في اكتساب الطلبة للمعارف ا

برنامج البناء العقلي الذي طرحھ المربي المعروف : للمعلومات، ومن أھم ھذه البرامج
وھو برنامج تدخل " فیورستین"، وبرنامج التعلیم اإلثرائي الذي اقترحھ المربي "جیلفورد"

 معرفي متحرر من المحتوى الدراسي، یركز على العملیات المعرفیة ولیس على محتوى معین
 ).١٠٤ه،١٤٢٨بلجون، (

 تركز ھذه البرامج على التفكیر كموضوع قائم بذاتھ، وعلى تعلیم :برامج العلمیات فوق المعرفیة .٢
: مھارات التفكیر فوق المعرفیة التي تسیطر على العملیات المعرفیة وتدیرھا، ومن أھمھا

 التعلم من اآلخرین، وتھدف إلى تشجیع الطلبة على التفكیر حول. التخطیط، المراقبة، التقویم
 ).٣٠م، ص٢٠١٥العظمة، (وزیادة الوعي بعملیات التفكیر الذاتیة 

تركز على األنظمة اللغویة والرمزیة كوسائل للتفكیر : برامج المعالجة اللغویة والرمزیة .٣
وتھدف كذلك إلى تنمیة مھارات التفكیر في الكتابة . في آن واحد والتعبیر عن نتاجات التفكیر

برامج الحاسوب في اللغات "وفي برامج الحاسوب المختلفة، ومن ھذه البرامج والتحلیل 
 ).٩٠م، ص٢٠١٥سعادة، ( "والریاضیات

تؤكد ھذه البرامج على أھمیة تعلیم أسالیب واستراتیجیات محددة : برامج التعلیم باالكتشاف .٤
 المختلفة، والتي للتعامل مع المشكالت، وتھدف لتزوید الطلبة بعدة استراتیجیات لحل المشكالت

یمكن تطبیقھا بعد توعیة الطلبة بالشروط الخاصة والمالئمة لكل مجال، وھي تقوم على إعادة 
م، ٢٠١٥العظمة، (بناء المشكلة، وتمثیلھا بالرموز والصور، والبرھان على صحة الحل 

 ).٣١ص
عرفي من أجل في النمو الم" بیاجیھ"تبنت ھذه البرامج منحى : برامج تعلیم التفكیر المنھجي .٥

تزوید التالمیذ بالخبرات والتدریبات التي تنقلھم من مرحلة العملیات المادیة المحسوسة إلى 
وتركز ھذه البرامج على . مرحلة العملیات المجردة التي یبدأ فیھا تطور التفكیر المنطقي والعملي

اإلضافة إلى االكتشاف واالستدالل والتعرف إلى العالقات ضمن محتوى المواد الدراسیة ب
 ). ٩١م، ص٢٠١٥سعادة، (تركیزھا على مھارات التفكیر 

ومن األھمیة بمكان اإلشارة إلى وجود مجموعة من البرامج الشھیرة لكل من برامج التعلم 
ویمكن ". برنامج القبعات الست"، و"كورت"برنامج : باالكتشاف وتعلیم التفكیر المنھجي، من أھمھا

 :على النحو التالي" والقبعات الست" كورت"تناول أھم جوانب برنامجي 
 Edward De" إدوارد دي بونو"ھو برنامج صممھ العالم اإلنجلیزي : CoRtبرنامج كورت  .١

Bono لتعلیم الطالب مجموعة من آلیات ومھارات التفكیر التي تتیح لھم التحرر بوعي تام من 
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كل واضح وتطویر نظرة إبداعیة أنماط التفكیر المتعارف علیھا، وتمكنھم من رؤیة األشیاء بش
إلى حل المشكالت، معتمدًا على فرضیة أن التفكیر واإلبداع مھارة یمكن ألي فرد أن یكتسبھا 

دي " مأخوذة من اسم المؤسسة التي أنشأھا CoRtوكلمة ). ٣١م، ص٢٠١٥العظمة، (ویتعلمھا 
عة كمبردج في  في جامCognitive Research Trust" مؤسسة البحث المعرفي"وھي " بونو

  ). ٩٦م، ص٢٠١٥مركز دیبونو لتعلیم التفكیر، (م١٩٦٩إنجلترا عام 
بتجزئة عملیات التفكیر إلى مھارات منفصلة لتطویرھا كل على حدة، " كورت"ویتمیز برنامج 

وقد . ثم لتقوم بمجموعھا بتحسین التفكیر ورفع مستواه والوصول إلى عمل مبدع وحل للمشكالت
شكل دروس مستقلة لتعلیم التفكیر في مادة منفصلة، أو من خالل دمجھ ضمن صمم البرنامج على 

 ).٤٨٠م، ص٢٠٠٩السمادوني،(المناھج الدراسیة لمختلف المواد 
في : (في أربعة مستویات ھي" دي بونو"فیحددھا " كورت"وفیما یتعلق بأھداف برنامج 

  )٣٢م، ص٢٠١٥العظمة، 
  .شریجعل الفرد یتعامل مع التفكیر بشكل مبا - أ 
 .ینظر إلى التفكیر على أنھ مھارة یمكن أن ُتحسن باالنتباه والتعلم والتدریب - ب 
 .ینظر من خاللھ التالمیذ إلى أنفسھم على أنھم مفكرون  - ج 
ُیكسب التالمیذ أدوات تفكیر متحركة تعمل بشكل جید في المواقف جمیعھا وفي نواحي   - د 

 . المناھج كافة
: رات التفكیر من خالل مجموعة من الخطوات ھيیتم تعلیم مھا" كورت"ووفقًا لبرنامج 

  )٩٢-٩١م، ص ص٢٠١٥سعادة، (
  . البدء بقصة أو بتمرین یوضح جانب التفكیر الذي یدور حولھ موضوع الدرس:الخطوة األولى
 تقدیم األداة أو المھارة أو موضوع الدرس باستخدام بطاقات العمل التي یعدھا المعلم :الخطوة الثانیة
  . متطلبات الدرس أو المھارةللتالمیذ حسب

وفیھا یقوم المعلم بقراءة مادة الدرس بصوت مرتفع ثم یوضحھا ویوزع بطاقات : الخطوة الثالثة
  .العمل على الطالب

یطرح المعلم أمثلة توضح طبیعة المھارة مع مناقشة الطلبة في معناھا ومجاالت : الخطوة الرابعة
  .استخدامھا

طالب لكل مجموعة، مع تكلیفھم ) ٦- ٤(بة إلى مجموعات تتألف ما بین  تقسیم الطل:الخطوة الخامسة
  .بالتدریب على مھمة محددة لمدة ثالث دقائق

 االستماع إلى ردود فعل المجموعات على المھمة التي قاموا بھا عن طریق تقدیم :الخطوة السادسة
  .اقتراح أو فكرة واحدة من جانب كل مجموعة

ملیة وذلك بتدریب الطالب على مھمة أخرى جدیدة، مع مراعاة قدرات  تكرار الع:الخطوة السابعة
الطلبة في التنفیذ، وینبغي أن یحرص المعلم على بقاء عملیة التفكیر في موضوع الدرس أو المھارة 

  .وعدم الخروج عنھ
  . ترحیب المعلم باألفكار التي یطرحھا الطلبة وعدم رفضھا:الخطوة الثامنة

خدام المبادئ واألسس في عمل المجموعات من أجل إثارة نقاش مثمر حول  است:الخطوة التاسعة
  .موضوع الدرس أو المھارة المطروحة

من (یمكن استخدامھ للطلبة في جمیع األعمار " كورت"وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج 
مكن دخولھ في  بھ في سن العاشرة، ومع ذلك یلاللتحاق، بید أن العمر المثالي )االبتدائیة إلى الجامعة

سن أقل، وال یقوم النجاح فیھ على المعرفة السابقة، أو القدرة على حفظ المعلومات ومھارات القراءة 
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والكتابة؛ ولكنھ یقوم على توجھھم في طلب مجموعة من المھارات التي تختلف عن المھارات 
  . التقلیدیة التي ُتقاس باختبارات الذكاء

جزاء أو وحدات تغطي كافة مھارات التفكیر ویحتوي كل من ستة أ" كورت"ویتكون برنامج 
) ٣٥(، یمكن تنفیذ الدرس الواحد في فترة زمنیة محددة بمعدل )مھارات(جزء على عشر دروس 

مركز دیبونو لتعلیم (ویحمل كل جزء أو وحدة اسمًا وھدفًا یجب تحقیقھ من خالل دروسھ . دقیقة
  ). ١٠٠م، ص٢٠١٥التفكیر، 

 ھو برنامج أو استراتیجیة ابتكرھا :Six Thinking Hatالست تعلیم التفكیر برنامج القبعات  .٢
لتعلیم مھارات التفكیر عن طریق القبعات، التي ھي في الواقع لیست قبعات " دیبونو"أیضًا 

أي . حقیقیة ولكنھا مجازیة أو رمزیة ُیشار من خالل كل واحدة منھا إلى طریقة معینة في التفكیر
فرد لن یقوم بلبس أیة قبعات حقیقیة، وإنما یعمل على استخدام ستة أنماط من أن الطالب أو ال

  ). ٩٢- ٩١م، ص ص٢٠١٥سعادة، (التفكیر، ُیرمز إلى كل نمط منھم بقبعة معینة 
 األسباب وراء استخدام القبعات -  نقًال عن دي بونو- ) ٢٣٨ه، ص١٤٢٩(ویستعرض زیتون 

أن القبعات ھي األقرب إلى الرأس وبھ الدماغ الذي : ر منھاللتعبیر عن طریقة التفكیر المتبعة، فیذك
یقوم بالتفكیر، كما أننا ال نلبس قبعة معینة بشكل دائم، حیث یتم لبس القبعة المناسبة لمالبس معینة، 
وسرعان ما نخلعھا إذا غیرنا المالبس، وكما أن القبعة ال یجوز أن تبقى فترة طویلة على الرأس فإن 

ة یجب أن ال تعیش طویًال دون أن نغیرھا أو نطورھا، باإلضافة إلى أن لبس قبعة معینة الفكرة الواحد
لفترة طویلة یجعلھا تتسخ، وكذلك للفكرة إذا بقیت فترة طویلة في رأسنا قد تفسد وتصبح قدیمة ال 

   .جدوى منھا
نو لتعلیم مركز دي بو: (وتقوم فكرة برنامج القبعات الست على مجموعة افتراضات أساسیة ھي

  )٢٥٩م، ص٢٠١٥التفكیر، 
  .یوجد ستة أنواع من التفكیر بإمكان الفرد ممارستھا عبر قبعات التفكیر الست -
 .التفكیر من خالل قبعات التفكیر الست ھو كالتفكیر األیقوني التمثیلي -
 .كل قبعة من قبعات التفكیر الست ترمز إلى نوع من أنواع التفكیر المختلفة -
 قبعة معینة من قبعات التفكیر من قبل مجموعة معینة من األفراد في الوقت عندما یتم ارتداء -

 .نفسھ فإنھم یمارسون نمطًا محددًا من أنماط التفكیر الست
 .عندما نغیر قبعة تفكیر ما فنحن نغیر نمط تفكیرنا -
 .یمكن استخدام قبعات التفكیر الست بشكل منفرد أو وفق تسلسل معین -
 .فكیر الست بشكل نظامي أو بشكل عرضيیمكن استخدام قبعات الت -

وبصفة عامة یعود استخدام برنامج القبعات الست في التفكیر بالعدید من المنافع ، من أبرز ھذه 
  )٤٩٣م، ص٢٠١٣أبو جادو ونوفل، : (المنافع ما یلي

  توجیھ االنتباه نحو مناخ متعدد للقضیة أو المشكلة، بالتالي یدرك الفرد أن ھناك أكثر من
  .ظور أو منحى لفھم أو حل القضیةمن

 تركیز التفكیر لدى الفرد نحو حل المشكلة، وتولید مجموعة من الحلول اإلبداعیة. 
 تقود القبعات الست الفرد إلى أكثر الحلول إبداعًا. 
 تحسن القبعات الست من عملیة اتخاذ القرارات لدى األفراد والجماعات. 

: یس وتعلیم برنامج القبعات الست فتتمثل في اآلتيأما األھداف التعلیمیة المرجوة من تدر
 )١٩٠م، ص٢٠١٥الحویجي والخزاعلة، (
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لدى الطلبة، ومساعدتھم في التقلیل ) الخ..التأملي، اإلبداعي، الناقد(تنمیة أنواع التفكیر المختلفة  -
  .من التوتر واالحتراق النفسي في الموقف التعلیمي

ر المعادي، وتجنیبھم الفوضى أو التشویش في التفكیر مساعدة الطلبة على الھروب من التفكی -
 .حول الموضوع

وبعد االستعراض السابق لمجموعة من أھم وأشھر استراتیجیات وبرامج التفكیر وأكثرھا 
استخدامًا في مجال تعلیم وتنمیة مھارات التفكیر، یمكن القول إن تعدد ھذه االستراتیجیات والبرامج 

ام واضعي المناھج والمقررات المتعلقة بتعلیم مھارات التفكیر، أن ینوعوا یتیح العدید من الفرص أم
ویطوروا ویحسنوا في البرامج والمقررات التي یضعونھا لتعلیم مھارات التفكیر اعتمادًا على التنوع 

 .في استراتیجیات وبرامج التفكیر، بما یتناسب مع األھداف المرجوة منھا واإلمكانات المخصصة لھا
   : لمرحلة االبتدائیةا  لدى طالبمقررات مھارات التفكیر: ر الثالثالمحو

مجموعة من المعلومات والحقائق : " ُیعرف المنھج التربوي بأنھ:مفھوم المنھج والمقرر .١
والمفاھیم والقیم والنظریات التي ُتقدم إلى المتعلمین في مرحلة تعلیمیة بعینھا، وتحت إشراف 

كما وضع كل من بیني ومونتیان ). ١٨م، ص٢٠١١الخوالدة، (" المدرسة الرسمیة وإدارتھا
Benne & Muntyamمجموعة من الخبرات التي یقوم فیھا المعلم : " تصورًا للمنھج على أنھ

بدور واضح ذي أھمیة ویمارس عمًال ذا فاعلیة وتأثیرًا، ویتحمل الكثیر من عبء العمل 
اط المنھج بثقافة المجتمع السائدة، وتقوم ومسؤولیاتھ، ویشترك في العملیات التي تحقق ارتب

المدرسة باعتبارھا مؤسسة اجتماعیة بتأثیر واضح وممیز، فھي المكان الذي یحقق فیھ المنھج 
  ).٤١م، ص٢٠١١في إبراھیم وشریف، (أھدافھ، وتؤدى فیھ وظائف تربویة ذات فاعلیة 

لمنھج المدرسي ینبغي  أن ا Perennial Philosophyویرى أصحاب فلسفة األصول الدائمة 
أن یشتمل أساسًا على الدراسات التي صمدت للزمن وھي قواعد النحو والقراءة والبالغة والمنطق 
والریاضیات، فقواعد النحو من وجھة نظرھم تنظم العقل وتنمي ملكة التفكیر المنطقي، كما أن 

وتتمثل أبرز ). ٣٨، صم٢٠١٤السعید وجاب اهللا، (الریاضیات أفضل مقرر ینمي التفكیر السلیم 
  )٣٣م، ص٢٠١١إبراھیم وشریف، (: جوانب أھمیة المناھج والمقررات في اآلتي

 .إنھا بمثابة أداة التربیة المقصودة في بناء القوى البشریة في المجتمع -أ 
 .إنھا تعكس تصور المربین للمسارات التي یمكن أن یتعلم من خاللھا األبناء  -ب 
 .ت التعلیمیة وتنظیمھا لتحقیق تعلیمًا فعالھي مؤشرات لكیفیة اختیار الخبرا -ج 
تساعد المعلم على اختیار االستراتیجیات التدریسیة المناسبة، وكذلك اختیار أسالیب وأسس التقویم  -د 

 .المناسبة
ھناك مجموعة من المؤشرات : مؤشرات صالحیة المناھج والمقررات للمرحلة االبتدائیة .٢

إبراھیم : (رات المرحلة االبتدائیة من أھمھا ما یليوالخصائص الواجب توافرھا في مناھج ومقر
  )٤٥م، ص ٢٠١٤مطاوع والحصان، ؛ ٦٣م، ص ٢٠١١وشریف، 

 :ومن أھمھا: المؤشرات الدالة على صالحیة المنھج أو المقرر  -أ 
 مدى تحصیل الطالب لألھداف التي یقوم علیھا المنھج أو المقرر. 
 أو المقررآراء الطالب والمعلمین وتعلیقاتھم حول المنھج . 
 آراء من لھم صلة بتطویر المناھج والمقررات من خارج المدرسة. 
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 : من أھمھا:الخصائص الواجب توافرھا في أھداف المنھج أو المقرر  -ب 
 أن تكون مرتبطة بأمور حسیة في محتواھا أو أنشطتھا أو أسالیب تقییمھا. 
 متعلقة بھاأن تكون متدرجة في ربط الجوانب الحسیة بالجوانب المعنویة ال. 
  أن ُتعنى بالجانب الوظیفي لما یتم تعلمھ في مواقف أخرى، وأن تكون قابلة للتطبیق

 .والتوظیف في الحیاة، وتتناول الُبعد االجتماعي، ومفھوم الذات
 : من أھمھا ما یلي:الخصائص الواجب توافرھا في محتوى المناھج والمقررات  -ج 

 سي والعقلي، والمفاھیم ذات الطابع المركب، أن تقدم المفاھیم العلمیة ذات الطابع الح
 .وتھتم بالجانب التطبیقي في عرض المفاھیم

  التدرج في تنظیم المحتوى من السھل إلى الصعب، وتعتمد على جوانب حسیة في تقدیم
 . المفاھیم المجردة

 : من أھمھا:الخصائص الواجب توافرھا في أنشطة المقرر  -د 
 یھا، وتعتمد على عمل الحواس والعقل معاأن تمنح الفرصة لمشاركة الجمیع ف . 
 أن تكون ذات طبیعة حسیة بحیث تحاكي أو تماثل الواقع قدر اإلمكان. 
 أن تعتمد على عمل الحواس والعقل مع الربط بینھما. 

تسعى مقررات مھارات ): محل الدراسة(أھداف مقررات مھارات التفكیر للمرحلة البتدائیة  .٣
األھداف العامة، ومجموعة من األھداف الخاصة، ویمكن استعراض التفكیر لتحقیق مجموعة من 

   :ھذین النوعین من خالل الجدول التالي
  :أھداف مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة )١(جدول 

  األھداف الخاصة  األھداف العامة  الصف

صف  ال
  الثالث

درات   - ة ق تنمی
ات  الطالب
ة   اإلبداعی
ن   ة م والعملی
سھن  الل تدری خ

ر م ارات التفكی ھ
ة  ق منھجی وف

  .علمیة

 .تنمیة قدرة الطالبة على استیعاب المواضیع وفھمھا بشكل أفضل -

 .تنمیة قدرة الطالبة على االتصال والتواصل مع اآلخرین -

 .تدریب الطالبة على جمع المعلومات وتنظیمھا -

 .تنمیة قدرة الطالبة على التعامل مع األفكار وتحلیلھا -

ى ال  - ة عل دریب الطالب ین   ت تالف ب شبھ واالخ ھ ال ن أوج ث ع بح
 .األشیاء من حولھا

ر  - یط والتفكی تعلم والتخط ى ال ة عل ساعدة الطالب تخدام  م نظم باس الم
 .الخرائط الذھنیة

تدریب الطالبة على البحث عن حلول إبداعیة للمشكالت والمواقف      -
 .المختلفة

المواق          - ة ب ار ذات العالق ف تدریب الطالبة على تولید العدید من األفك
 .أو الموضوعات المطروحة

 .تعوید الطالبة على طالقة التفكیر حول موضوع معین -

ف     - ات الموق ًا لمتطلب ر وفق ي التفكی ة ف ى المرون ة عل دریب الطالب ت
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  األھداف الخاصة  األھداف العامة  الصف

 .والنظر لھ من زوایا مختلفة

   تدریب الطالبة تطویر األفكار لجعلھا أكثر وضوحًا وتفصیًال -

صف  ال
  الرابع

درات   - ة ق تنمی
ات  الطالب

ة اإلبدا عی
 .والعلمیة

ال  - یع مج توس
دى  اإلدراك ل

  .الطالبات

ل        - الل عمل تحلی رارات صائبة من خ ى اتخاذ ق ة عل دریب الطالب  ت
 .شامل لألفكار والنظر إلیھا بموضوعیة

ا        - ة بفكرة أو موقف م  مساعدة الطالبة على البحث عن عوامل متعلق
 .التخاذ قرارات سلیمة ومدروسة

ع النت  - ى توق ة عل ساعدة الطالب واء   م رار، س ى أي ق ة عل ائج المترتب
 .على نفسھا أو المجتمع واآلخرین قبل اتخاذه

ام                - ي ترغب القی ال الت د الھدف من األعم ى تحدی ة عل  تدریب الطالب
 .بھا للسعي المدروس لتحقیقھا

ن      - ا م ف م رار لموق المة الق ر وس ة التفكی ى دق ة عل ساعدة الطالب  م
 .خالل رؤیتھ من وجھة نظر اآلخرین

 . الطالبة على البحث عن بدائل وخیارات للمواقف واألفكار تدریب -

ر       - ف األكث ار والمواق ى األفك ز عل ى التركی ة عل درة الطالب ة ق  تنمی
 .أھمیة والبدء بھا أوًال

ن      - ة م من مجموع وانین ض ة وق راح أنظم ى اقت ة عل دریب الطالب  ت
 .القواعد وااللتزام بھا وتنفیذھا

یط الموض    - ى التخط ة عل دریب الطالب ا   ت رة م ى فك ول إل وعي للوص
 .أو إنجاز عمل بطریقة بسیطة ومباشرة

رأ   - ي تط ع المواقف الت ل م ى التعام درة عل ى الق ة عل دریب الطالب  ت
  .علیھا بدراستھا واتخاذ القرار المناسب لھا

  
  

صف  ال
  الخامس

ارات  ت - رف  مھ ع
 .البحث العلمي

درة   - ة الق تنمی
ل  ى ح عل

  المشكالت

ى ال    - ة عل درة الطالب ة ق صادرھا      تنمی ن م ات م ن المعلوم ث ع بح
 .المختلفة بطریقة علمیة صحیحة

ذكرھا      - سھل ت شكل ی ات ب یم المعلوم ى تنظ ة عل ساعدة الطالب  م
 .واسترجاعھا

 . تنمیة التفكیر الناقد لدى الطالبة -

ز                - ة للتمیی واد اإلعالمی ات والم ى فحص المعلوم مساعدة الطالبة عل
 .بین الرأي والحقیقة

ى ال   - ة عل دریب الطالب ى    ت ة عل ائج المترتب باب والنت ین األس ربط ب
 .المواقف واألحداث المختلفة قبل القیام بھا
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  األھداف الخاصة  األھداف العامة  الصف

ا            - د التخطیط لموضوع م د النظر عن تخدام ُبع تعوید الطالبة على اس
 .من خالل التنبؤ بالنتائج المترتبة علیھ قبل القیام بھ

ا     - تج م سار من ل م زمن لتحلی ط ال تخدام خ ى اس ة عل ساعدة الطالب م
 .منتجات إبداعیةللوصول ل

 .تنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي -
ددة          - ا متع مساعدة الطالبة على رؤیة الموضوع أو الموقف من زوای

 .ومرونة االنتقال من نمط تفكیر آلخر

لیمة للمواقف              - ول س رارات أو حل اذ ق ي اتخ ة ف تنمیة مھارات الطالب
 .التي تواجھھا

و     - ار والحل ى األفك م عل ى الحك ة عل ساعدة الطالب اییر  م ًا لمع ل وفق
  .محددة

صف  ال
  السادس

درات   ة ق تنمی
ة  ات اإلبداعی الطالب
الل  ن خ م
ارات   سھن مھ تدری
ق  ر وف التفكی

  منھجیة علمیة

 .تدریب الطالبة على مھارات التفكیر الخاصة بجمع المعلومات -

ى        - دریبھم عل ات، وت یم المعلوم ى تنظ ة عل درات الطالب ة ق تنمی
 .ل المشكالتمھارات عرض المعلومات، ومھارات ح

  .تدریب الطالبة على مھارات التفكیر الناقد -

كتب الطالبات الصفوف من الثالث : الجدول من إعداد الباحثة بعد الرجوع لمقررات مھارات التفكیر
   . االبتدائيإلى السادس

  :مفھوم ومحتوى مقررات مھارات التفكیر لطالبات المرحلة االبتدائیة
برامج ُتعنى بتعلیم الطالبات مھارات التفكیر :  التفكیر بأنھاتعرف مقررات أو برامج مھارات

بصورة مباشرة ومستقلة عن محتوى المواد الدراسیة، وتھدف إلى تنمیة عقول متمیزة قادرة على 
االبتكار واالختراع، وھو مشروع تبنتھ إدارة الموھوبات بمنطقة الریاض وجعلتھ ھدفًا تسعى إلى 

، وحرصت على عرضھا )دلیل للمعلمة، وكتاب الطالبة(ة مھارات التفكیر تحقیقھ، فقامت بإعداد أدل
وتستھدف ھذه . بطریقة مبسطة وشیقة، لتیسر على المعلمة تنفیذھا وتوفر لھا مزید من الوقت والجھد

إدارة رعایة الموھوبات (البرنامج طالبات المرحلة االبتدائیة من الصف الثالث إلى الصف السادس 
 ). ٢٨ھـ، ص١٤٣٦/١٤٣٧، بمنطقة الریاض

 واألھداف المرجوة من المقرراتویمكن استعراض مھارات التفكیر التي احتوت علیھا 
  :تدریسھا من خالل الجدول التالي
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  كما وردت في كتاب الطالبات)التعریف والھدف من تدریسھا(مھارات التفكیر  )٢(جدول 

  األھداف المرجوة من تدریسھا  التعریف  المھارات  الصف

  
  الوصف

صائص  د الخ ى تحدی درة عل ي الق ھ
ة  ة والخارجی صفات الداخلی وال
لألشیاء بشكل دقیق إلعطاء صورة       

  .واضحة عنھا

ھ    وع وفھم تیعاب الموض اس
 .بشكل كامل

ین    - ل ب صال والتواص ل االت  جع
  .األفراد أكثر سھولة ویسر

  
  الترتیب

ي     داث الت اھیم أو األح ع المف وض
ي        ترت سل منطق ي تسل بط فیما بینھا ف

مات  صائص أو س ى خ اء عل بن
  .محددة أو أحداث زمنیة معینة

ات     - ع المعلوم ى جم درة عل الق
  .وتنظیمھا وفقًا لمعیار معین

ى          التحلیل ھو تفكیك الشيء أو المعلومات إل
سمیاتھا،      د م أجزاء صغیرة مع تحدی
ذه    ین ھ بة ب ة مناس ة عالق وإقام

  األجزاء

ى ا  - ساعدة عل ي  الم ر ف لتفكی
 .األشیاء وفھم أجزائھا

شكالت     ل الم ى ح ساعدة عل الم
  .واتخاذ القرارات

شبھ      المقارنة ھ ال ى أوج رف عل التع
ر عن        یئین أو أكث ین ش واالختالف ب

  طریق تفحص العالقات بینھا

تنباط     ى اس ساعدة عل الم
  .العالقات بین األشیاء

یص    الخرائط الذھنیة ضاحي لتلخ م إی ي رس ھ
ات و سھیل المعلوم صنیفھا وت ت

  حفظھا على صورة شجرة

تلخیص المعلومات وتصنیفھا    
  .وفھمھا

  
  الطالقة

دد من          ھي القدرة على تولید أكبر ع
ددة   ة مح رة زمنی ي فت االستجابات ف

ة    ا . وفق شروط معین ة  : ومنھ الطالق
ة    ة، وطالق ة، والفكری اللفظی

  . األشكال، وطالقة المعاني

د   - ار    تولی ن األفك دد م ر ع أكب
والبدائل والحلول في موضوع     

 .ما عند وجود مثیر
  . اختیار األفكار األفضل 

العصف 
  الذھني

دف       ة تھ ر جماعی ة تفكی ي طریق ھ
إلى الحصول على أكبر عدد ممكن         
ة     رة زمنی الل فت ار خ ن األفك م

  .محددة

ار    - ول وأفك ى حل ول إل الوص
ف  شكلة أو الموق ة للم إبداعی

  .شالمطروح للنقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصف 
  الثالث

  
مھارات 
التفكیر 

  اإلبداعي

  
  المرونة

  
ر      ر اتجاه التفكی ھي القدرة على تغیی
رتبط     ة ت ار متنوع د أفك لتولی

  بموضوع معین

ط   - ر نم ى تغیی رد عل دریب الف  ت
ھ    ا یتطلب سب م ره ح تفكی

 .الموقف

تجابات  - دد االس ادة ع  زی
و   ا ھ ى م ر إل ة والنظ المطروح



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 
518 

  األھداف المرجوة من تدریسھا  التعریف  المھارات  الصف

  .أبعد من الحل األول
دة         األصالة ار جدی د أفك ى تولی درة عل ھي الق

  .نادرة أو غیر مألوفةو
د      - داعي، وتولی ر اإلب ة التفكی تنمی

ة   دة، ومعالج ار الجدی األفك
ة   شكالت بطریق ضایا والم الق

  .غیر عادیة
صیالت      التفاصیل افة تف ى إض درة عل ي الق ھ

دف  ة بھ رة المطروح دة للفك جدی
  . توضیحھا أو تطویرھا

رة    - ل الفك ى جع ساعدة عل الم
  . أكثر وضوحًا

  
  معالجة األفكار

  
ا      رة م ي فك روي ف ث المت ي البح ھ
رة          سیئة والمثی دة وال اط الجی عن النق
وري      رفض الف ول وال ن القب دًال م ب

  .لھا

شكل   - ر ب ى التفكی ساعدة عل الم
ین    م لح ل الحك ق، وتأجی أعم

 .اكتشاف أبعاد الموقف

ول   - ى الوص ساعدة عل الم
ن    اد ع دة، واالبتع ار جدی ألفك

  .  المستطاعالتحیز قدر
اعتبار جمیع 

  العوامل
دد       ر ع اد أكب ى إیج درة عل ي الق ھ
ة بموقف       ل المتعلق ممكن من العوام
ى     ول إل دف الوص ا بھ رة م أو فك

  .قرار أو تخطیط جید

ى    - ول إل ى الوص ساعدة عل الم
ف،    ة للموق املة وعمیق رة ش نظ

 .والتوصل لقرارات سلیمة
رین   - ر اآلخ ى تفكی رف عل التع

ذ    ار،  والعوامل التي تؤخ  باالعتب
  .والوصول ألفكار جدیدة

النتائج المنطقیة وما 
  یتبعھا

  
ستقبلیة لموقف          ائج الم ع النت ھي توق

  .أو فكرة ما

درة   - تالك الق ى ام ساعدة عل الم
ن     لیمة م رارات س اذ ق ى اتخ عل
ة          ائج الزمنی ى النت خالل النظر إل

دة    ( الفوریة، متوسطة المدى، بعی
  . لكل موقف أو فكرة) المدى

شكل        دافاألھ ز ب ى التركی درة عل ي الق ھ
ن وراء  صود م ى المق ر عل مباش

  .األعمال التي نرغب القیام بھا

ار        - ل األفك ى تحوی المساعدة عل
زة   ات متمی ال ومخرج ى أعم إل

  .بطریقة مقننة ومنظمة

  
  

  
  
  
  
  
  

الصف 
  ابعالر

  
  
  
  
  
  
  
  

وجھات نظر   
  اآلخرین

ار    آراء وأفك تعانة ب ي االس ھ
ة   ى الكیفی رف عل رین والتع اآلخ

ك    ا، وذل رون بھ ي یفك ل  الت ن أج م
رارات    اذ الق ى اتخ ساعدة عل الم

  .السلیمة

ات   - رام وجھ ى احت ساعدة عل الم
ن    تفادة م رین، واالس ر اآلخ نظ
م    یع اإلدراك والفھ م لتوس آرائھ
شكل   ف ب م المواق ف، وفھ للموق

  . أعمق وأوسع
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سیرات       البدائل واالحتماالت اد التف د إلیج ذل الجھ ي ب ھ
ف  رى للمواق باب األخ واألس

  واألفكار

ساع - ر   الم ة التفكی ى مرون دة عل
 .وإیجاد أكبر قدر من الحلول

باب  - م أس ى فھ ساعدة عل الم
ل   شكلة للعم ف أو الم الموق

  . على حلھا أو تالفیھا
رة       األولویات المھمة ول أي فك ر ح ي النظ ھ

ار   ك الختی ة وذل وعیة ومتأنی بموض
  . النقاط واألفكار األكثر أھمیة

ى    - ز عل ى التركی ساعدة عل الم
ار والمو ول األفك ف والحل اق

  . األكثر أھمیة والبدء بھا
ي      القوانین ة الت ن األنظم ة م ي مجموع ھ

اة  یم حی ضوابط لتنظ ستخدم ك ت
تھم   سین عالق سھیلھا ولتح اس وت الن

  .مع بعضھم البعض

ا   ى حقوقن اظ عل ا والحف حمایتن
 .وممتلكاتنا

ى،      - ع الفوض ام ومن شر النظ ن
ا     اس وجعلھ اة الن سھیل حی وت

  .تتجھ نحو األفضل
د        لتخطیطا ام، لتحدی ر لألم ة التفكی و عملی ھ

ا      ن خاللھ ن م ي یمك ة الت الطریق
  . الوصول إلى عمل شيء ما

ل     یم العم ى تنظ ساعدة عل الم
 .والوصول للھدف

دي    ق وتح یح الطری توض
  .العقبات

ھي القدرة على التفاعل مع الموقف         القرارات
ن      ع م شكل أوس ھ ب الي، ورؤیت الح

  .أجل الوصول إلى قرار سلیم

ر بحذر      - التنبیھ لضرورة التفكی
ة  دة ومتنوع یاء عدی ي أش ف
ار    م اختی الموقف ث ة ب مرتبط

  ).القرار(البدیل األفضل 
  

  جمع المعلومات
ول     ة ح ادة المعرف ق وزی ي التعم ھ
شكل   ددة ب شكلة مح وع أو م موض

ق  ي دقی ا  . علم رز طرائقھ ن أب : وم
  .المالحظة، وطرح األسئلة

س - ات اكت اب المعلوم
ف   ول المواق صحة ح الصح
اد     واألحداث والعالقات، واالبتع
ة    ن وجھ شكلة م ر للم ن النظ ع

  .النظر الشخصیة
الفرق بین اآلراء 

  والحقائق
ى   رف عل ن التع رد م ین الف تمك
ك       ة، وتل األقوال التي ُتعد حقائق ثابت

  . المعبرة عن وجھات النظر

درة     - د، والق ر الناق ة التفكی تنمی
تالك   ز اآلراء، وام ى تمیی عل

  .مھارة دقة جمع المعلومات

  
  
  
  
  
  
  
  

الصف 
  الخامس

ات     التصنیف ي مجموع یاء ف ع األش ي وض ھ
شتركة  فات م صائص أو ص ق خ وف

  .بینھا

ات      یم البیان ي تنظ ساعد ف ت
 .والمعلومات

ذكر واسترجاع         ة ت تسھل عملی
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  .المعلومات
ى تحدی  السبب والنتیجة درة عل ي الق باب أو ھ د األس

داث    ال وأح رى ألفع ائج الكب النت
  .سابقة

ة    - ط النتیج ى ضرورة رب ھ إل تنب
تالك   صحیح، وام سبب ال بال
د یترتب        القدرة على إدراك ما ق

  .من نتائج وعواقب للسلوك
ب        التنبؤ ھي المھارة التي تستخدم من جان

ي     یحدث ف ا س ر فیم ا یفك خص م ش
ن     ھ م ا لدی وء م ي ض ستقبل، ف الم

  . بقةمعلومات سا

رف     - ى التع درة عل ن الق د م تزی
باب     ین األس ة ب ى العالق عل

  .والنتائج، وتدرب على التخطیط

اني      )خط الزمن(الخیال  م إتق و تعل ي ھ تعلم التخیل إن ال
ر         داعي عب یقود الطالب إلى تخیل إب

  .خط الزمن للمنتج المستھدف

ع    - ى تتب ادرة عل صبحین ق ست
زمن          ط ال ر خ تطور منتج ما عب

  .خیالیًا
ة          العالقات القسریة لة منطقی ھي القدرة على إیجاد ص

ة    زم أن ال عالق یئین نج ین ش ب
ى      ول إل دًا، للوص ا أب ة بینھم منطقی

  .حلول أو أفكار إبداعیة

دمج        - الل ال تنمیة األفكار من خ
لة   ار ال ص یع أو أفك ین مواض ب

  .بینھا

  
  

  القبعات الست

درة     ة الق زة لتنمی ة ممی ي طریق ھ
دة أ  ر بع ى التفكی ارة عل اط، والمھ نم

سب   ر ح ط تفكی ل نم تخدام ك ي اس ف
  .الموقف

رارات        - رك التخاذ ق توجھ تفكی
ة     ول مالئم لیمة وحل س

  لموضوع أو موقف ما

  
  التقییم

ى   م عل دار حك ى إص درة عل ي الق ھ
ن    ول م شطة أو الحل ار أو األن األفك
ذا           ر ھ ع تبری خالل معاییر محددة م

  .الحكم

ى     - درة عل دیك الق یكون ل س
ار وف  ددة  االختی اییر مح ق مع

د        مسبقًا والحكم على فاعلیتھا بع
رات    دة م ق لع سین  (التطبی لتح

  ).الوضع

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حل المشكالت

ا أو قضیة           شكلة م اد حل لم ھي إیج
ق     ة، وف سألة مطروح ة أو م معین

ة   ة منظم وات علمی ن  . خط تم م وت
ة وات التالی الل الخط ة : خ مالحظ

شكلة،     د الم شكلة، تحدی ود الم وج
ات والت  ع المعلوم ى جم رف عل ع

شة   ول ، مناق راح الحل بابھا، اقت أس
ول   لبیات الحل ات وس إیجابی
ب،     ل المناس ار الح ة، اختی المقترح

د    - ى تحدی ادرة عل صبحین ق ست
ول   ا والوص شكلة وتحلیلھ الم

 .للحل المالئم لھا
ة  - ى مواجھ تتدربین عل س

دة    ف المعق شكالت والمواق الم
 .بكفاءة ومسؤولیة
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  .تقییم الحل بعد التنفیذ
  

  المالحظة
ات    ات والمعلوم ع البیان ي جم ھ
دة  تخدام واح ا باس وع م ول موض ح

  .أو أكثر من الحواس الخمس

ا   - ث ألنھ ات البح ي عملی دة ف مفی
ارات        ة المھ یة لبقی البوابة األساس

  . األخرى
ًا،    طرح األسئلة ة لغوی تفھامیة مركب ة اس ي جمل ھ

ع المعل  دف جم ق بھ ات ُتطل وم
  .واكتشاف المواقف

ساب   - ى اكت ساعد عل ت
  .المزید من المعارف

ات    التذكر زین المعلوم ة تخ ي عملی ھ
دة    ذاكرة بعی ي ال ا ف اظ بھ واالحتف

   .المدى الستخدامھا الحقًا

ى  - ة عل درة الطالب ن ق د م تزی
د   ات، وتزی ترجاع المعلوم اس

  .من قوة التعلم
  

  الخرائط الذھنیة
ار    یص األفك یلة لتلخ وس

یحي    وا م توض ي رس ات ف لمعلوم
  .یسھل تذكرھا ومراجعتھا

تذكار     - ظ واالس  تساعد على الحف
یم     ى تنظ ود عل سھولة، وتع ب

  . وترتیب األفكار
  

  مخطط عظم السمكة
ن    ا ع شكلة م ل م ي أداة لتحلی ھ
ة    باب المحتمل د األس ق تحدی طری
ول         بغرض إیجاد مجموعة من الحل

  . التكاملیة للمشكلة

ق لكاف  - ل العمی ب التحلی ة جوان
ة     ى أی المشكلة، وتجنب القفز إل
ا  ة، وحلھ تنتاجات خاطئ اس

  .بطریقة إبداعیة
  

  بناء الفرضیات
دة أو     ات جی ھي القیام باقتراح تخمین
ضعھا   ة یخ تنتاجات مبدئی اس
د   ب للتاك احثون للفحص والتجری الب

  . من صحتھا

ى     - ادرة عل ة ق ون الطالب أن تك
ن    ا ع ویر مالحظاتھ تط

ا،   المشكالت والقضایا    من حولھ
ة  ول تجریبی رح حل وأن تقت

  . مؤقتة لھا
واھر     التفسیر اول الظ ى تن درة عل ي الق ھ

الل   ن خ ًا م شكالت عقلی والم
ا    اكتشاف واستخالص العالقات بینھ

  .وبین غیرھا من المتغیرات

م  - ق الفھ ى تعمی ساعد عل ت
الل    ن خ ى م وح المعن ووض
ة     رة الحالی ین الخب ربط ب ال

  . والخبرة السابقة
ا         تنتاجاالس ستخدم فیھ ھي القدرة العقلیة التي ن

ات     ارف ومعلوم ن مع ھ م ا نملك م
  . للوصول إلى نتیجة ما

ین     ة ب ن العالق ث ع أن تبح
 .األمور المختلفة

ین      - ة ب ل العالق القدرة على تحلی
  .األشیاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  

الصف 
  السادس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ھي تلك المھارة التي یتم استخدامھا        إصدار األحكام

اة      ات معط ق معلوم ل تطبی ن أج م
تنتاجات  ى  واس ول إل ة للوص مقدم

تخدام   - ى اس ة عل دریب الطالب ت
دیمھا   ة ق ة المتاح المعرف
وحدیثھا من أجل الوصول إلى      
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ول    .أحكام عامة أو حلول نھائیة ة أو الحل ام المطلوب األحك
  . الممكنة

ھ  إعداد البحث العلمي ث بأن رف البح سار أو : ُیع استف
ة        ین بطریق تحقق حول موضوع مع

ات ج   شاف معلوم ة الكت دة منظم دی
  . أو تعدیل حقائق موجودة

تنمیة مھارات البحث العلمي،        -
ات    ساسیة الطالب ارة ح وإث

 .للمشكالت المحیطة بھم

شاء    - ة إن ات كیفی یم الطالب تعل
شجیعھم  دة وت ات جدی معلوم

 .لبحث مواضیع ھامة

ة    ب التفكیری ة الجوان تنمی
 .واإلبداعیة

  .إكساب الطالبة الثقة بالنفس 

  :تفكیرتقویم مقررات مھارات ال
یمثل التقویم ركیزة أساسیة، وجانبًا من أھم جوانب أي نظام تربوي، حیث یعتمد : مفھوم التقویم .١

وھناك العدید من . نجاحھا إلى حد كبیر على جودة ودقة ما تخضع لھ من عملیات تقویم
بھا الفرد العملیة التي یقوم : "التعریفات لمفھوم التقویم، من بینھا تعریف التقویم بصفة عامة بأنھ

". أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقیق األھداف العامة، التي یتضمنھا المنھج
عملیة الحكم على مدى فاعلیة أو قیمة الخبرة التعلیمیة كما تم قیاسھا بالنسبة : "وُیعرف كذلك بأنھ
التعلیمیة ومن الناحیة التربویة و). ١٣٧م، ص٢٠١١إبراھیم وشریف، " (ألھداف التدریس

عملیة مقصودة ومنظمة تھدف إلى جمع المعلومات والبیانات عن جوانب : "ُیعرف التقویم بأنھ
، وھو بذلك "العملیة التعلیمیة بھدف تحدید جوانب القوة لتدعیمھا وجوانب الضعف لعالجھا

ا، أسلوب علمي منھجي یتم من خاللھ تشخیص دقیق للعملیة التربویة والتعلیمیة وتعدیل مسارھ
وھو جزء مكمل لھا وأحد المؤشرات الھامة للتعرف على مدى كفاءة المناھج والمقررات وطرق 

 ). ١٨م، ص٢٠١١القاضي، (التدریس إلى جانب كفاءة مدخالت العملیات التعلیمیة األخرى 
ومن خالل التعریفات السابقة وغیرھا لمفھوم التقویم یمكن الوقوف على مجموعة من 

  :یم في المجال التربوي والتعلیمي من أبرزھا ما یليخصائص وسمات التقو
 .إن التقویم جزء ال یتجزأ من العلمیة التربویة والتعلیمیة، یرتبط جوھریا باألھداف  .أ 
إن التقویم عملیة معقدة تشمل كثیر من األنشطة ولھا خطوات متعددة، وأنھ لیس ھدفًا في حد   .ب 

ن أھداف، وترشدنا إلى مواطن الضعف حتى ذاتھ، بل وسیلة یمكن بھا معرفة ما تم تحقیقھ م
 . تجنبھاأونعمل على إصالحھا 

 )١٣٩م، ص٢٠١١إبراھیم وشریف،: (من أبرزھا:أھداف التقویم للمناھج والمقررات .٢
 .التعرف على جدوى المنھج أو المقرر، ومدى تحقیقھ لألھداف التعلیمیة والتربویة  .أ 
 .مدى التوافق مع المجتمعو، تحدید نواحي القوة والضعف في النشاط المدرسي  .ب 
 .تحدید مدى نجاح المعلم في عملھ، والمساعدة في اتخاذ القرارات التعلیمیة  .ج 
من المبررات األساسیة للتقویم بشكل عام  ھناك مجموعة: مبررات تقویم المناھج والمقررات .٣

مساءلة تتمثل في متابعة النشاط وتوثیقھ، البقاء واالستمرار، رفع كفاءة األداء، التطویر، ال
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م، ص ٢٠١١القاضي، : (باإلضافة إلى المبررات التالیة). ٣٦- ٣٥م، ص ص٢٠١٥العمري، (
 )٣٧- ٣٦ص

 .تقویم المناھج والمقررات یزودنا بحقیقة عملھا بشكل صحیح  .أ 
صعوبة الحفاظ على االستمراریة وتحسین جودة المناھج والمقررات في حال عدم خضوعھا   .ب 

 .للتقویم النظامي الممنھج
 .حاجات البرامج والمقررات، ویولد معلومات تساعد في التنقیح والتطویریزودنا ب  .ج 
 .یزودنا بمالءمة الوسائل المستخدمة لتحقیق أھداف البرامج والمقررات  .د 
 .یولد معلومات تساعد في تنقیح وتطویر البرامج والمقررات  .ه 
لمتعلقة بھذه  یھدف إلى الوقوف على مجموعة من الحقائق ا:تقویم المقررات والكتب المدرسیة .٤

المقررات والكتب ومدى كفایتھا لتحقیق األھداف المطلوبة منھا، ومراعاتھا لمیول المتعلم 
ومن أبرز جوانب تقویم الكتب والمقررات ما . ورغباتھ، ومواكبتھا للتطورات التعلیمیة والتقنیة

 :یلي
- ١١٤م، ص ص٢٠٠٨صبري والرافعي، : ( ویتم ذلك وفقًا للمعاییر التالیة:تقویم األھداف  . أ

١١٥( 
 .إعالن ھذه األھداف صراحة على الصفحة األولى للمقرر أو الكتاب -
دقة صیاغة األھداف واتساقھا مع أھداف المرحلة التعلیمیة واألھداف العامة لنظام التعلیم  -

 .ككل في المجتمع موضع التقویم
 ).معرفیًا، مھاریًا، وجدانیًا(شمول األھداف ككل لكافة جوانب نمو المتعلم  -
تكامل األھداف على مستوى موضوعات كل المقرر، وعلى مستوى المقررات األخرى،  -

وقابلیتھا للتحقق، ومراعاتھا لقیم المجتمع، وتأصیلھا للجوانب الدینیة والعقائدیة، 
 .ومرونتھا، باإلضافة إلى مراعاتھا لإلمكانات المتاحة

 :لتقویم في اآلتي وتتمثل أھم جوانب ھذا ا:تقویم محتوى المقررات والكتب  . ب
 .، وكفایتھ لتحقیق األھداف المرجوةاألخطاءصحة المحتوى العلمي، وخلوه من  -
 . تنوع المحتوى العلمي وتعدد أنشطتھ، وتكاملھ مع غیره رأسیًا وأفقیًا -
 .شمول المحتوى ألھم مجاالت وموضوعات التخصص -
 .مناسبة مستوى المضمون العلمي لعمر المتعلم ومستوى تفكیره -
 .م المضمون برسوم إیضاحیة وأنشطة مناسبةتدعی -

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  :منھج الدراسة

  ).Survey Sample(بطریقة المسح بالعینة  الدراسة المنھج الوصفي المسحي استخدمت
  :مجتمع الدراسة

ة تمثل مجتمع الدراسة الحالیة في جمیع معلمات الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائی    
معلمة، وفقًا إلحصاءات اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة ) ٥٠(للبنات بمدینة الریاض والبالغ عددھن 

   .ه١٤٣٦/١٤٣٧الریاض للعام 
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  :عینة الدراسة
نظرًا لتجانس مفردات مجتمع الدراسة قامت الباحثة بأخذ عینة عشوائیة بسیطة من معلمات     

  .)٢٠(الموھوبات بمجتمع الدراسة بلغ قوامھا 
   :أداة الدراسة وإجراءاتھا

 نظرًا لطبیعة الدراسة وأھدافھا، فقد استخدمت الدراسة المقابلة الشخصیة شبھ :أداة الدراسة .١
المقننة لجمع البیانات والمعلومات من مجتمعھا، وقامت الدراسة بتوظیف المقابلة شبھ المقننة 

بتدائیة بمجتمع الدراسة، للتعرف على كأداة لجمع المعلومات من معلمات الموھوبات للمرحلة اال
مدى تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا، وكذلك مقترحاتھن حول 

 .تحسین ھذه المقررات لتكون أكثر قدرة على تحقیق أھدافھا
  : صدق أداة الدراسة  -أ 

) ١٣(ضھا على عدد  قامت الباحثة بعر):صدق المحكمین(الصدق الظاھري ألداة الدراسة : أوًال
محكمًا من أعضاء ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة، ووزارة التعلیم السعودیة، وإدارة الموھوبین 

  .بمنطقة الریاض، ووزارة التربیة والتعلیم بمملكة البحرین
متھا لما وضعت ءوقد ُطلب من المحكمین إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات ومدى مال

سبة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إلیھ، وتقدیم االقتراحات التي یمكن من خاللھا ألجلھ، ومدى منا
وبناء على االقتراحات التي أبداھا المحكمون، قامت الباحثة بإجراء التعدیالت . تطویر المقابلة

  .  النھائیةاوصلت المقابلة إلى صورتھ الالزمة التي اتفق علیھا غالبیة المحكمین، حتى
  :لمقابلة في صورتھا النھائیة من قسمین على النحو التاليوقد تكونت ا
المؤھل الدراسي، نوع : ویتناول البیانات األولیة الخاصة ألفراد الدراسة وھي: القسم األول

  .المؤھل، سنوات الخبرة في تدریس الموھوبات، فترة تدریس مقررات مھارات التفكیر
  :ى خمسة محاور كما یليفقرة مقسمة عل) ٤٧(ویتكون من : القسم الثاني

 یتناول مدى تحقیق مقررات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا، ویتكون : المحور األول
 .فقرة، مع العلم أنھ مع كل فقرة یتم إضافة أسباب االختیار) ٢١(من 

 یتناول مدى كفایة ومناسبة محتویات مقررات مھارات التفكیر لتحقیق : المحور الثاني
فقرات، مع العلم أنھ مع كل فقرة یتم إضافة ) ٧(لمقررات، ویتكون من أھداف ھذه ا

 .أسباب االختیار
 یتناول مدى كفایة أسالیب التقویم التي احتوت علیھا مقررات مھارات : المحور الثالث

فقرات، مع ) ٦(التفكیر في قیاس وتقویم اكتساب الطالبات لمھارات التفكیر، ویتكون من 
 . رة یتم إضافة أسباب االختیارالعلم أنھ مع كل فق

 یتناول المعوقات التي تحول دون تحقیق مقررات التفكیر للمرحلة : المحور الرابع
فقرات، مع العلم أنھ مع كل فقرة یتم إضافة األسباب ) ٧(االبتدائیة ألھدافھا، ویتكون من 
 ). ال- نعم (التي ترتبت على االختیار سواء 

 تفعیل تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة  ویتناول سبل :المحور الخامس
 .أسئلة مفتوحة) ٦(ألھدافھا، ویتكون من 

  



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 
525 

  :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة: ثانیًا
) ٥(بعد التأكد من الصدق الظاھري لألداة تم تطبیقھا میدانیًا على عینة استطالعیة بلغ قوامھا 

الستطالعیة قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط لبیرسون معلمات، وعلى ضوء إجابات العینة ا
الصدق الداخلي للمقابلة، حیث تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات تعرف ل

  .المقابلة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ كما توضح ذلك الجداول التالیة
 تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة مدى(معامالت ارتباط بیرسون لمحور  )٣(جدول 

  بالدرجة الكلیة للمحور) االبتدائیة ألھدافھا

معامل  رقم العبارة
معامل  رقم العبارة االرتباط

معامل  رقم العبارة االرتباط
 االرتباط

٠٫٥٧٥  ١٥ **٠٫٨٧٩ ٨ **٠٫٥٦٧ ١** 
٠٫٧١٥  ١٦ **٠٫٦٧٠ ٩ **٠٫٥٠٢  ٢** 

٠٫٧١١  ١٧ **٠٫٥٨٧ ١٠ **٠٫٤٨٠ ٣** 
٠٫٦٨٦  ١٨ **٠٫٦٤٦  ١١ **٠٫٧٥٥ ٤** 
٠٫٧٨٣  ١٩ **٠٫٧٤٢ ١٢ **٠٫٥٢٨ ٥** 
٠٫٧١١  ٢٠ **٠٫٨٤٥ ١٣ **٠٫٥٤٧  ٦** 
٠٫٦٢٨  ٢١  **٠٫٨٤٥ ١٤ **٠٫٦٦٢  ٧** 

    )٠٫٠١( دال عند مستوى **
 مدى كفایة ومناسبة محتویات مقررات مھارات(معامالت ارتباط بیرسون لمحور  )٤(جدول 

  بالدرجة الكلیة للمحور) افھاالتفكیر لتحقیق أھد

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠٫٦٢١ ٥ **٠٫٧٤٢ ١** 
٠٫٦٧٤  ٦ **٠٫٧٧٦  ٢**  
٠٫٧١٨  ٧ **٠٫٦٨١ ٣**  
٠٫٦٩٥ ٤** -  -  

    )٠٫٠١( دال عند مستوى **
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ي احتوت علیھا مقررات  التمدى كفایة أسالیب التقویم(معامالت ارتباط بیرسون لمحور  )٥(جدول 
  بالدرجة الكلیة للمحور)  التفكیر في قیاس وتقویم اكتساب الطالبات لمھارات التفكیرمھارات

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠٫٧٧٧ ٤ **٠٫٧٤٤ ١** 
٠٫٧٧٣  ٥ **٠٫٧٠٣  ٢** 
٠٫٦٣٣  ٦ **٠٫٦٠٠ ٣** 

    )٠٫٠١( دال عند مستوى **
المعوقات التي تحول دون تحقیق مقررات مھارات (عامالت ارتباط بیرسون لمحور  م)٦(جدول 

  بالدرجة الكلیة للمحور) التفكیر ألھدافھا
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠٫٧٢٣ ٥ **٠٫٧٢٣ ١** 
٠٫٥٩٣  ٦ **٠٫٦٠٢  ٢** 
٠٫٦٣٨  ٧ **٠٫٥٩٢ ٣** 
٠٫٧٧١ ٤** -  -  

    )٠٫٠١(د مستوى  دال عن**
وھذا یعطي ) ٠٫٠١(یتضح من خالل الجداول السابقة أن جمیع العبارات دالة عند مستوى 

داللة على ارتفاع معامالت االتساق الداخلي، كما یشیر إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافیة یمكن 
  .الوثوق بھا في تطبیق الدراسة الحالیة

  : ثبات أداة الدراسة-ب
اخ  (اة الدراسة قامت الباحثة باستخدام ولقیاس مدى ثبات أد ا كرونب  Cronbach's) معامل ألف

Alpha (α).یوضح معامل الثبات لمحاور أداة الدراسة وھي) ٧(الجدول التالي  و :  
  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة )٧(جدول 

عدد  المحور م
 الفقرات

معامل 
 الثبات

  ٠٫٨٦٢  ٢١  رحلة االبتدائیة ألھدافھامدى تحقیق مقررات التفكیر للم  ١
مدى كفایة ومناسبة محتویات مقررات مھارات التفكیر لتحقیق   ٢

  أھداف ھذه المقررات
٠٫٨٥٨  ٧  

مدى كفایة أسالیب التقویم التي احتوت علیھا مقررات مھارات   ٣
  .التفكیر في قیاس وتقویم اكتساب الطالبات لمھارات التفكیر

٠٫٨٣٦  ٦  

ة       المعوقات ال   ٤ ة االبتدائی ر للمرحل ررات التفكی ق مق تي تحول دون تحقی
 ٠٫٨٥٢  ٧  ألھدافھا

  ٠٫٩١٠  ٤١  الثبات الكلي
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أن مقیاس الدراسة یتمتع بثبات مقبول إحصائیًا، حیث ) ٧(یتضح من خالل الجدول السابق 
ت ثبات وھي درجة ثبات عالیة، كما تراوحت معامال) ٠٫٩١٠) (ألفا(بلغت قیمة معامل الثبات الكلیة 

، وھي معامالت ثبات مرتفعة یمكن الوثوق بھا في تطبیق )٠٫٨٦٢ ، ٠٫٨٣٦(أداة الدراسة ما بین 
  . الدراسة الحالیة

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
ما واقع تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة : الذي نص على ما یلي: اإلجابة عن السؤال األول

أفراد لیم العام االبتدائیة للبنات في مدینة الریاض من وجھة نظر االبتدائیة ألھدافھا بمدارس التع
  ؟عینة الدراسة 

لتعرف واقع تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا من وجھة نظر 
مفردات الدراسة، تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري 

راد عینة الدراسة حول األسئلة الكمیة، التي احتوت علیھا المحاور الثالثة المرتبطة الستجابات أف
  :باإلجابة على السؤال، وتم ترتیب ھذه الفقرات وفقًا لمتوسطاتھا الحسابیة، وذلك على النحو التالي

ھدافھا مدى تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة أل: النتائج المتعلقة بالمحور األول
  : من وجھة نظر معلمات الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض

  : مدى تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا العامة:المحور األول  - ١
بات التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري الستجا )٨(جدول 

األھداف (مدى تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا   حول أفراد العینة
  )العامة

  درجة الموافقة  الترتیب

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

ال
مج

ال
ال  
مج

ال
ور 

مح
ال

 
  

  %  ك  %  ك  %  ك  العبارة

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري  

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

قق
تح

 ال
جة

در
  

واقعیة األھداف العامة لمقررات مھارات  ٥ ١
 كبیرة ٠٫٤٩ ٢٫٣٥ ٠٫٠ ٠ ٦٥٫٠ ١٣ ٣٥٫٠ ٧ .التفكیر

وضوح األھداف العامة لمقررات مھارات  ٧ ٢
 متوسطة ٠٫٥٧ ٢٫٣٠ ٥٫٠ ١ ٦٠٫٠ ١٢ ٣٥٫٠ ٧ .التفكیر

ارتباط األھداف العامة لمقررات مھارات  ١١ ٣
 متوسطة ٠٫٦٤ ٢٫٢٥ ١٠٫٠ ٢ ٥٥٫٠ ١١ ٣٥٫٠ ٧ .التفكیر بواقع المجتمع

دقة األھداف العامة لمقررات مھارات  ١٤ ٤
 متوسطة ٠٫٦٠ ٢٫٠٥ ١٥٫٠ ٣ ٦٥٫٠ ١٣ ٢٠٫٠ ٤ .التفكیر

مراعاة األھداف العامة لمقررات مھارات  ١٧ ٥
 متوسطة ٠٫٧٦ ٢٫٠٥ ٢٥٫٠ ٥ ٤٥٫٠ ٩ ٣٠٫٠ ٦ .التفكیر لحاجات الطالبات

عام
 ال

ف
ھدا

األ
  ة

 متوسطة ٠٫٦٥ ٢٫٠٠ ٢٠٫٠ ٤ ٦٠٫٠ ١٢ ٢٠٫٠ ٤ .عامةالتسلسل المنطقي لألھداف ال ١٩ ٦

 متوسطة ٠٫١٥ ٢٫١٧ المتوسط العام للمحور الفرعي األول
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الخاص بمدى تحقیق مقررات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ) ٨(یتضح من خالل الجدول السابق 
ظر معلمات من وجھة ن) متوسطة(ألھدافھا العامة أن ھذه المقررات تحقق أھدافھا العامة بدرجة 

الموھوبات بمدارس التعلیم العام للبنات بمدینة الریاض، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لھذا 
واقعیة األھداف العامة لمقررات : "، وقد حصلت عبارة واحدة وھي)٢٫١٧(المحور الفرعي 

 من وھو متوسط حسابي یقع في الفئة األولى) ٢٫٣٥(على متوسط حسابي قدره " مھارات التفكیر
، مما یعني أن المبحوثات یوافقن على تحقق )٣٫٠٠ إلى ٢٫٣٤(المقیاس المتدرج الثالثي ومداھا من 

في حین حصلت باقي ). كبیرة(الواقعیة في أھداف مقررات مھارات التفكیر محل الدراسة بدرجة 
ي وھي متوسطات حسابیة تقع ف) ٢٫٣٠ إلى ٢٫٠٠(العبارات على متوسطات حسابیة تراوحت بین 

وتدل على التحقق بدرجة ) ٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧(الفئة الثانیة من المقیاس المتدرج الثالثي ومداھا 
وضوح األھداف العامة لمقررات مھارات : ، وھي على الترتیب من األعلى إلى األدنى)متوسطة(

مة التفكیر، ارتباط األھداف العامة لمقررات مھارات التفكیر بواقع المجتمع، دقة األھداف العا
لمقررات مھارات التفكیر، مراعاة األھداف العامة لمقررات مھارات التفكیر لحاجات الطالبات، 

  .التسلسل المنطقي لألھداف العامة
وقد كشفت المقابلة التي ُأجریت مع مفردات الدراسة، أنھن یعزین القدرة المتوسطة 

  :ا یليللمقررات على تحقیق أھدافھا العامة إلى عدة عوامل من أبرزھا م
في وضع  -  وقت إعدادھا - ن ھذه المقررات وضعت من قبل معلمات لیس لدیھن الخبرة الكافیة إ  .١

 . المقررات ومعرفة المناسب منھا لكل مرحلة عمریة وآلیة تنفیذھا
ن صیاغة األھداف العامة للمقررات جاءت على قدر من العمومیة واإلجمال، مما یجعلھا غیر إ .٢

 .لمتخصصین في مجال تعلیم مھارات التفكیرمفھومة أو واضحة إال ل
عدم قناعة المجتمع المدرسي الكافیة بأھمیة ھذه المقررات، وعدم االھتمام بھا باعتبارھا  .٣

 . مقررات غیر أساسیة
المشكالت الخاصة بآلیات وأسالیب تطبیقھا في المیدان وتباین الظروف واإلمكانیات من مدرسة  .٤

 . ألخرى ومن معلمة ألخرى
من أن مقررات وبرامج ) م٢٠١٥( النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة العمري وتتفق

  .ستخدام وتوظیف التقنیات الحدیثةرعایة الموھوبین وتعلیم التفكیر تفتقر للمنھجیة الواضحة، وال
ومن خالل ممارسة الباحثة الفعلیة لتدریس مقررات مھارات التفكیر محل الدراسة فإنھا تتفق 

ت إلیھ المبحوثات من أسباب تتعلق بعدم قدرة مقررات مھارات التفكیر على تحقیق أھدافھا مع ما ذھب
بدرجة كبیرة، حیث إن االعتماد على المعلمات حدیثي العمل في مجال تعلیم مھارات التفكیر لوضع 
مثل ھذه المقررات جاء بقدر من التسرع، وكان من األفضل االستعانة بالخبراء من األكادیمیین 
والممارسین لمساعدتھن، أو تدریبھن على كیفیة وضع مثل ھذه المقررات، ثم مراجعة ھذه المقررات 

  . للتأكد من مطابقتھا لمعاییر الجودة العلمیة الخاصة بھذا الحقل التربوي
 الكفایة لدى القناعةضعف كما ترى الباحثة كذلك أنھ من األھمیة بمكان اإلشارة إلى أن 

وجود مسمى لھذه المقررات في نظام التقییم الشھري أھمیة ھذه المقررات، وعدم المجتمع المدرسي ب
 وكذلك نقص اإلمكانات الالزمة لتحقیق ھذه المقررات ألھدافھا العامة بدرجة كبیرة، قد والسنوي،

یعود باألساس إلى أنھا كانت موضوعة لُتدرس للطالبات الموھوبات الملتحقات ببرنامج الرعایة 
في بعض مدارس التعلیم االبتدائي آنذاك؛ غیر أنھ ومع السعي نحو األخذ بالتوجھ العالمي بالمدارس 

الداعي لدمج الموھوبین في مدارس التعلیم العام، فقد تقرر تدریس ھذه المقررات لطالبات الصفوف 
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اإلمكانات من الثالث إلى السادس االبتدائي بمدارس التعلیم العام، دون أن یسبق ذلك التأكد من توافر 
الالزمة لتحقیق ھذه المقررات ألھدافھا، كما لم یتم تأھیل المجتمع المدرسي في المدارس التي ُتدِرس 

  . ھذه المقررات بما یؤدي إلى إدراكھم ألھمیتھا، وبذل الجھود الالزمة إلنجاحھا

اني   -٢ دافھا         : المحور الث ة ألھ ة االبتدائی ر للمرحل ررات مھارات التفكی ق مق مدى تحقی
  خاصةال

التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري الستجابات  )٩(جدول 
األھداف ( نحو مدى تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا  أفراد العینة

  )الخاصة

  درجة الموافقة  الترتیب

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

ال
مج

ال
ال  
مج

ال
ور 

مح
ال

 

  
  العبارة

  %  ك  %  ك  %  ك
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لح
ط ا
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٤ ١ 
االنسجام بین األھداف العامة 
واألھداف الخاصة لمقررات 

 .مھارات التفكیر
  كبیرة  ٠٫٥٠  ٢٫٤٠  ٠٫٠  ٠  ٦٠٫٠  ١٢  ٤٠٫٠  ٨

٦ ٢ 
وضوح األھداف الخاصة 
لمقررات مھارات التفكیر بالنسبة 

 .لك
متوسطة ٠٫٤٧ ٢٫٣٠ ٠٫٠ ٠ ٧٠٫٠ ١٤ ٣٠٫٠ ٦

واقعیة األھداف الخاصة لمقررات  ٨ ٣
متوسطة ٠٫٥٧ ٢٫٣٠ ٥٫٠ ١ ٦٠٫٠ ١٢ ٣٥٫٠ ٧ .مھارات التفكیر

ارتباط األھداف الخاصة لمقررات  ١٠ ٤
متوسطة ٠٫٥٥ ٢٫٢٥ ٥٫٠ ١ ٦٥٫٠ ١٣ ٣٠٫٠ ٦ .مھارات التفكیر بواقع المجتمع

 الخاصة الدقة في األھداف ١٣ ٥
متوسطة ٠٫٥٥ ٢٫١٠ ١٠٫٠ ٢ ٧٠٫٠ ١٤ ٢٠٫٠ ٤ .لمقررات مھارات التفكیر

١٨ ٦ 
مراعاة األھداف الخاصة 
لمقررات مھارات التفكیر لحاجات 

 .الطالبات
متوسطة ٠٫٧٦ ٢٫٠٥ ٢٥٫٠ ٥ ٤٥٫٠ ٩ ٣٠٫٠ ٦

صة
خا

 ال
ف

ھدا
األ

  

التسلسل المنطقي لألھداف  ١٥ ٧
متوسطة ٠٫٦٩ ٢٫٠٥ ٢٠٫٠ ٤ ٥٥٫٠ ١١ ٢٥٫٠ ٥ .الخاصة

متوسطة ٠٫٥٩ ٢٫٢١ المتوسط العام للمحور الفرعي الثاني

الخاص بمدى تحقیق مقررات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ) ٩(یتضح من خالل الجدول السابق 
ألھدافھا الخاصة أن ھذه المقررات تحقق أھدافھا الخاصة بدرجة متوسطة من وجھة نظر معلمات 
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ت بمدینة الریاض، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لھذا الموھوبات بمدارس التعلیم العام للبنا
االنسجام بین األھداف العامة واألھداف : "، وقد حصلت عبارة واحدة وھي)٢٫٢١(المحور الفرعي 

، وھو متوسط یقع في الفئة )٢٫٤٠(على متوسط حسابي قدره " الخاصة لمقررات مھارات التفكیر
، مما یعني أن المبحوثات یوافقن )٣٫٠٠ إلى ٢٫٣٤(مداھا من األولى من المقیاس المتدرج الثالثي و

في حین . على تحقیق المقررات لالنسجام بین األھداف العامة واألھداف الخاصة) كبیرة(بدرجة 
وھي متوسطات ) ٢٫٣٠ إلى ٢٫٠٠(حصلت باقي العبارات على متوسطات حسابیة تراوحت بین 

وتدل على ) ٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧(المتدرج الثالثي ومداھا حسابیة تقع في الفئة الثانیة من المقیاس 
وضوح األھداف الخاصة : ، وھي على الترتیب من األعلى إلى األدنى)متوسطة(التحقق بدرجة 

لمقررات مھارات التفكیر بالنسبة لك، واقعیة األھداف الخاصة لمقررات مھارات التفكیر، ارتباط 
واقع المجتمع، الدقة في األھداف الخاصة لمقررات األھداف الخاصة لمقررات مھارات التفكیر ب

مھارات التفكیر، مراعاة األھداف الخاصة لمقررات مھارات التفكیر لحاجات الطالبات، التسلسل 
  .لألھداف الخاصة

وقد كشفت المقابلة التي ُأجریت مع مفردات الدراسة، أنھن یعزین القدرة المتوسطة 
  :ة إلى عدة عوامل من أبرزھا ما یليللمقررات على تحقیق أھدافھا الخاص

 .التداخل والخلط الواضحان لدى المعلمات حول األھداف العامة والخاصة .١
وجود تباین من حیث الدقة والوضوح والواقعیة ومراعاة حاجات الطالبات في األھداف  .٢

 .الخاصة لھذه المقررات
ة عملیة مجزئة تكرار ھذه األھداف بین مقررات المراحل وعدم وجود خطوات إجرائی .٣

 .واضحة لتحقیق ھذه األھداف
من وجود اختالف في ) م٢٠١٥(وتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة السبیعي 

تقدیر معلمي الموھوبین حول قدرة برامج ومقررات تعلیم التفكیر على تحقیق أھدافھا الخاصة، ومع 
استراتیجیة واضحة لتدریس مقررات ، من أھمیة توافر )م٢٠١٥(ما أكدت علیھ دراسة العمري 

  .مھارات التفكیر تساعد التالمیذ في تطویر مھاراتھم
وترى الباحثة من خالل ممارستھا الفعلیة لتدریس المقررات محل الدراسة أن عدم الصیاغة 
المناسبة لھذه األھداف وتداخلھا مع األھداف العامة، ساھم بقدر كبیر في عدم قدرة المقررات على 

 جھودھن  ھذه األھداف بدرجة كبیرة، حیث أدى إلى عدم قدرة المعلمات على تنظیم وتوجیھتحقیق
  .إلى تحقیقھا بالجودة المطلوبة
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مدى تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا المتعلقة بالمعارف والمھارات  -٣
 المكتسبة

ابات سطات الحسابیة واالنحراف المعیاري الستجالتكرارات والنسب المئویة والمتو )١٠(جدول 
مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا المتعلقة أفراد العینة نحو مدى تحقیق 

  بالمعارف والمھارات المكتسبة
  درجة الموافقة  الترتیب

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

ال
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ور 
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١ ١  
إسھام ھذه المقررات في الكشف عن 

الموھوبات وتسھیل الترشیح 
 .لمشروع القیاس الوطني

 كبیرة ٠٫٥٥ ٢٫٧٥ ٥٫٠ ١ ١٥٫٠ ٣ ٨٠٫٠ ١٦

٢ ٢  
إسھام ھذه المقررات في تعزیز روح 

لدى ) ونيالتعلم التعا(العمل الجماعي 
 .الطالبات

 كبیرة ٠٫٥٧ ٢٫٧٠ ٥٫٠ ١ ٢٠٫٠ ٤ ٧٥٫٠ ١٥

٣ ٣  
إكساب مقررات مھارات التفكیر 

للمعارف والمھارات الخاصة بالتفكیر 
 .اإلبداعي للطالبات

  كبیرة  ٠٫٤٩  ٢٫٦٥  ٠٫٠  ٠  ٣٥٫٠  ٧  ٦٥٫٠  ١٣

إكساب مقررات مھارات التفكیر   ٩ ٤
 متوسطة ٠٫٧٣ ١٥٫٠٢٫٣٠ ٣ ٤٠٫٠ ٨ ٤٥٫٠ ٩ .لمھارات التفكیر الناقد للطالبات

١٢ ٥  
توسعة المھارات والتدریبات التي 
تتضمنھا مقررات مھارات التفكیر 

 .لمجال اإلدراك لدى الطالبات
 متوسطة ٠٫٦٢ ١٠٫٠٢٫٢٠ ٢ ٦٠٫٠ ١٢ ٣٠٫٠ ٦

١٦ ٦  
تزوید مقررات مھارات التفكیر 
للطالبات بالمعارف والمھارات 

 .الخاصة بحل المشكالت
 متوسطة ٠٫٦٩ ٢٠٫٠٢٫٠٥ ٤ ٥٥٫٠ ١١ ٢٥٫٠ ٥

إسھام مقررات مھارات التفكیر في   ٢٠  ٧
 متوسطة ٠٫٧٢ ٣٠٫٠١٫٩٠ ٦ ٥٠٫٠ ١٠ ٢٠٫٠ ٤ .تحفیز الطالبات للتعلم الذاتي

بة
تس

مك
 ال

ات
ھار

الم
 و

ف
عار

الم
  

إكساب مقررات مھارات التفكیر   ٢١ ٨
 ضعیفة ٠٫٧٥ ٥٠٫٠١٫٦٥ ١٠ ٣٥٫٠ ٧ ١٥٫٠ ٣ .لمھارات البحث العلمي للطالبات

 متوسطة ٠٫٦٤ ٢٫٢٨  للمحور الفرعي الثالثالمتوسط العام
  متوسطة ٠٫٣٧ ٢٫٢٢ المتوسط الحسابي العام للمحور األول

الخاص بمدى تحقیق مقررات التفكیر للمرحلة ) ١٠(یتضح من خالل الجدول السابق 
لقة االبتدائیة ألھدافھا المتعلقة بالمعارف والمھارات المكتسبة أن ھذه المقررات تحقق األھداف المتع

من وجھة نظر معلمات الموھوبات بمدارس التعلیم ) متوسطة(بالمعارف والمھارات المكتسبة بدرجة 
، وقد )٢٫٢٨(العام للبنات بمدینة الریاض، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لھذا المحور الفرعي 

یح إسھام ھذه المقررات في الكشف عن الموھوبات وتسھیل الترش: "حصلت ثالث عبارات وھي
) التعلم التعاوني(إسھام ھذه المقررات في تعزیز روح العمل الجماعي "، "لمشروع القیاس الوطني
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إكساب مقررات مھارات التفكیر للمعارف والمھارات الخاصة بالتفكیر اإلبداعي "، "لدى الطالبات
على الترتیب، وھي ) ٢٫٦٥(، و)٢٫٧٠(، و)٢٫٧٥(على متوسطات حسابیة بلغت " للطالبات

، مما )٣٫٠٠ إلى ٢٫٣٤(وسطات تقع في الفئة األولى من المقیاس المتدرج الثالثي ومداھا من مت
في حین حصلت . على تحقیق المقررات لھذه األھداف) كبیرة(یعني أن المبحوثات یوافقن بدرجة 

توسعة "، "إكساب مقررات مھارات التفكیر لمھارات التفكیر الناقد للطالبات: "أربع عبارات وھي
تزوید "، "لمھارات والتدریبات التي تتضمنھا مقررات مھارات التفكیر لمجال اإلدراك لدى الطالباتا

إسھام مقررات "، "مقررات مھارات التفكیر للطالبات بالمعارف والمھارات الخاصة بحل المشكالت
لى ع" مھارات التفكیر في تحفیز الطالبات للتعلم الذاتي والبحث عن المعلومات من مصادرھا

على الترتیب، وھي متوسطات ) ١٫٩٠(، )٢٫٠٥(، و)٢٫٢٠(، و)٢٫٣٠(متوسطات حسابیة بلغت 
، مما یعني أن )٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧(تقع في الفئة الثانیة من المقیاس المتدرج الثالثي ومداھا من 

كما حصلت عبارة واحدة . على تحقیق المقررات لھذه األھداف) متوسطة(المبحوثات یوافقن بدرجة 
على متوسط حسابي بلغ " إكساب مقررات مھارات التفكیر لمھارات البحث العلمي للطالبات": يوھ

وتشیر إلى ) ١٫٦٦ إلى ١(وھو متوسط یقع في الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج ومداھا ) ١٫٦٥(
درجة الموافقة الضعیفة، أي أن المبحوثات ترین أن قدرة مقررات مھارات التفكیر على إكساب 

    ).ضعیفة(ارات البحث العلمي مھ
وقد كشفت المقابلة التي ُأجریت مع مفردات الدراسة، أنھن یعزین القدرة المتوسطة 
للمقررات على تحقیق أھدافھا المتعلقة بالمعارف والمھارات المكتسبة إلى عدة عوامل من أبرزھا ما 

  :یلي

متعلقة بالمعارف والمھارات أسباب تحقیق مقررات مھارات التفكیر لمجموعة من األھداف ال .١
 :وقد تمحورت ھذه األسباب حول اآلتي): كبیرة(المكتسبة بدرجة 

أن المعارف والمھارات المكتسبة بدرجة كبیرة كانت نتیجة لمناسبتھا للمرحلة العمریة  .أ 
الذي یتم تدریسھا لھ، وتتسم بالتسلسل والترابط والتشویق في أسالیب وطرق ) الصف(

 . مقرراتعرض وتدریس ھذه ال
أن اعتماد المعلمات على أسلوب المناقشة والحوار وتفحص األفكار والبناء على الجدید   .ب 

منھا، واحترام وجھات النظر وتقبل النقد البناء، كان وراء تحقیق المقررات لمجموعة من 
 .المعارف والمھارات المكتسبة، في مقدمتھا مھارات التفكیر الناقد

كشف عن الموھوبات وتسھیل ترشیحھن لمشروع القیاس أن تحقیق المقررات لھدف ال  .ج 
الوطني یعود لقدرة المعلمات على تحدید الطالبات المتمیزات من خالل الحوار والمناقشة 

 . والنقد وتبادل األفكار
االھتمام باكتشاف من أن ) م٢٠١٠(وتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة الدالمي 

أولویات سیاسة التعلیم في المملكة، وأن ھناك توجھًا عامًا نحو بناء برامج ة الموھوبین یتصدر یورعا
اكتشاف ورعایة الموھوبین في المراحل المبكرة من العمر، وأن ھناك حرصًا من قبل معلمات 

كما تتفق . مھارات التفكیر على أن تؤدي المقررات لتأھیل الطالبات للترشح لبرنامج القیاس الوطني
من أن ) م٢٠١٤(، ودراسة شورى )م٢٠١٤(بقة أیضًا مع ما أظھرتھ دراسة آل معرفج النتائج السا

لھ تأثیر ملحوظ في تنمیة مھارات ) وھو من األسالیب القائمة على المناقشة(استخدام العصف الذھني 
ودراسة عبد العزیز ) م٢٠١٥(وتتفق أیضًا مع ما كشفت عنھ دراسة الدھیش . التفكیر لدى الطالبات

من وجود تأثیر حقیقي وفعال للبرامج التدریبیة والمقررات المستندة إلى نموذج دیبونو ) م٢٠١٤(
  . في تنمیة مھارات التفكیر-  الذي تعتمد علیھ المقررات محل الدراسة الحالیة - " كورت"
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أسباب تحقیق مقررات مھارات التفكیر لمجموعة من األھداف المتعلقة بالمعارف والمھارات  .٢
 :وقد تمحورت ھذه األسباب حول اآلتي: درجات تتراوح بین المتوسطة، والضعیفةالمكتسبة ب

عدم كفایة الوقت المخصص لتدریس بعض المھارات، والتباعد الزمني بین حصص   .أ 
 .المقررات، مما یتعذر معھ تحقیق الترابط بین أجزاء المقرر

عاة طبیعة التركیز على الجانب المعرفي، على حساب الجانب المھاري، وعدم مرا  .ب 
بعض المھارات مثل مھارات حل المشكالت، والبحث العلمي وأنھا تتكون من عدة 
خطوات مرحلیة كل خطوة منھا مرتبطة ارتباطًا وثیقًا بالخطوة السابقة لھا، ومن ثم 

 .تحتاج إلى تسلسل زمني متقارب ووقت كاف لتعلیمھا
المعارف المكتسبة، مما یولد الخلل الذي یشوب بعض أوراق العمل المتعلقة بالمھارات و  .ج 

 .حالة من الملل والتشتت لدى الطالبات
اعتماد المقررات بشكل كبیر على المعلمات سواء في اإلعداد أو العرض، كما أنھا لم   .د 

تحتو على منھجیة واضحة لتدعیم التعلم الذاتي واالستفادة من الوسائل التعلیمیة الحدیثة 
 .عن المعلوماتكاإلنترنت والحاسب اآللي في البحث 

من عدم كفایة ) م٢٠١٣(وتتفق النتائج السابقة مع ما أشارت إلیھ دراسة الجغیمان ومعاجیني 
وتتفق كذلك مع ما أظھرتھ دراسة العمري . الوقت المخصص لتدریس برامج ومقررات تنمیة التفكیر

قات تحقیق ھذه من أن عدم االعتماد على استخدام التقنیة الحدیثة تأتي في مقدمة معو) م٢٠١٥(
وتتفق . البرامج والمقررات ألھدافھا بالجودة المطلوبة، وتضعف من قدرة الطالب على التعلم الذاتي

من أن المشرفین والمعلمین في ) م٢٠٠٢(النتائج السابقة أیضًا مع ما كشفت عنھ دراسة الخالدي 
ررات الخاصة بھذا الشأن مجال تعلیم الموھوبین وتنمیة مھاراتھم یؤكدون على أن البرامج والمق

في حین . تركز على الجانب المعرفي والوجداني مع عدم إعطاء الجانب المھاري األھمیة المرجوة
 من إسھام مقررات وبرامج ،)م٢٠١٥(شفت عنھ دراسة السبیعي تختلف النتائج السابقة مع ما ك

حل المشكالت لدى طالب الموھوبین للمرحلة االبتدائیة بدرجة كبیرة في تنمیة وتحسین مھارات 
المرحلة االبتدائیة، وأنھا تجعلھم أكثر تنظیمًا وأكثر منطقیة في التعامل مع المشكالت وأكثر مھارة 
في تنظیم البیانات وأكثر قدرة على تحلیل المشكالت وتقدیم نماذج تمثل حالة المشكلة والعالقة بین 

   .أجزائھا واتخاذ القرارات بشأن الحلول المناسبة لھا
وترى الباحثة أن االختالف بین نتائج الدراستین السابقتین مع نتائج الدراسة الحالیة في ھذه 
الجزئیات، قد یعود إلى اختالف المقررات موضوع التقویم؛ وإن كانت ھناك العدید من القواسم 

تبقى دائمًا المشتركة بینھا من حیث الموضوع والطالب المستھدفین؛ إال أن نتائج الدراسات التقویمیة 
ذات خصوصیة واضحة مرتبطة بموضوع التقویم، ومكانھ والظروف واإلمكانات الخاصة بھ في 

، ودراسة )Kamisah and Abdullah, 2010(بیئتھ، ولعل ھذا ما أظھرتھ وأكدت علیھ دراسة 
)Siti Zakiah and Norazila, 2011 ( حیث أظھرتا وجود تأثیر واضح للمكان واإلمكانات

  . رة على برامج ومقررات تعلیم مھارات التفكیر، ومدى نجاحھا في تحقیق أھدافھاالمتواف
ومن خالل النتائج السابقة المتعلقة بالمحور األول الخاص بمدى تحقیق مقررات مھارات 

العامة، الخاصة، األھداف المتعلقة بالمعارف والمھارات (التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا 
جھة نظر معلمات الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة بمدینة الریاض، من و) المكتسبة

یتضح أن ھذه المقررات قادرة على تحقیق أھدافھا بدرجة متوسطة، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام 
، وھو متوسط حسابي یقع في الفئة من )٢٫٢٢(لدرجات تحقیقھا ألھدافھا في المجاالت الثالثة السابقة 
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كما یتضح كذلك التباین في درجة . التي تشیر إلى الموافقة بدرجة متوسطة) ٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧(
  .تحقیق المقررات ألھدافھا بین الكبیرة والمتوسطة والضعیفة

مدى كفایة ومناسبة محتویات مقررات مھارات التفكیر للمرحلة : النتائج المتعلقة بالمحور الثاني
وجھة نظر معلمات الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة االبتدائیة لتحقیق أھدافھا من 

  :للبنات بمدینة الریاض
لمعیاري الستجابات التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف ا )١١(جدول 

نحو مدى كفایة ومناسبة محتویات ومقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة أفراد العینة 
  ق أھدافھا لتحقی

  درجة الموافقة

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

  
  م

یب
رت

الت
  

  
  العبارة

 % ك % ك % ك

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري  

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

  

قق
تح

 ال
جة

در
  

إسھام الشرح الذي احتوت علیھ أدلة المعلمة في   ١  ٧
مساعدة المعلمة على تزوید الطالبات بالمعارف 

  .والقدرات والمھارات
٠٫٧٠ ١٥٫٠٢٫٢٠ ٣ ٥٠٫٠ ٣٥٫٠١٠ ٧ 

متوسطة

متوسطة ٠٫٦٤ ١٥٫٠٢٫١٠ ٣ ٦٠٫٠ ٢٥٫٠١٢ ٥  .التسلسل المنطقي في المقررات وترابطھا  ٢  ٤
 كفایة األنشطة وأوراق العمل التي تتضمنھا  ٣  ١

كتاب الطالب ودلیل (مقررات مھارات التفكیر في 
  .لتمكین الطالبات من ممارسة التفكیر) المعلمة

٠٫٥١ ١٠٫٠٢٫٠٥ ٢ ٧٥٫٠ ١٥٫٠١٥ ٣ 
 متوسطة

مناسبة المھارات التي تحتوى علیھا مقررات   ٤  ٣
متوسطة ٠٫٤٦ ١٠٫٠٢٫٠٠ ٢ ٨٠٫٠ ١٠٫٠١٦ ٢  .مھارات التفكیر للمرحلة العمریة التي تدرس لھا

كفایة األمثلة وطرق العرض لھذه المھارات في   ٥  ٢
المقررات على استثارة انتباه الطالبات وتحقیق 

  . المقصود من المھارةالفھم
٠٫٧٣ ٢٥٫٠٢٫٠٠ ٥ ٥٠٫٠ ٢٥٫٠١٠ ٥ 

متوسطة

كفایة التعریفات التي احتوى علیھا كتاب الطالبة   ٦  ٦
في الكشف عن مفھوم كل مھارة من مھارات 
  .التفكیر التي تحتویھا مقررات مھارات التفكیر

٠٫٧٢ ٣٠٫٠١٫٩٠ ٦ ٥٠٫٠ ٢٠٫٠١٠ ٤ 
  

متوسطة

ومات التوضیحیة في كل مناسبة الصورة والرس  ٧  ٥
من كتاب الطالب والمعلم لمحتوى ھذه المھارات 

  .والمرحلة العمریة
٠٫٧٥ ٣٥٫٠١٫٨٥ ٧ ٤٥٫٠ ٢٠٫٠٩ ٤ 

متوسطة

متوسطة ٠٫٣٩ ٢٫٠١  المتوسط الحسابي العام
الخاص بمدى كفایة ومناسبة محتویات مقررات ) ١١(یتضح من خالل الجدول السابق 

ھدافھا، أن محتویات ھذه المقررات كافیة ومناسبة لتحقیق أھدافھا بدرجة مھارات التفكیر لتحقیق أ
من وجھة نظر معلمات الموھوبات بمدارس التعلیم العام للبنات بمدینة الریاض، حیث ) متوسطة(

، وھو متوسط یقع في الفئة الثانیة من فئات المقیاس )٢٫٠١(جاء المتوسط الحسابي العام لھذا المحور 
، وقد جاءت العبارات المتعلقة بھذا )متوسطة(الثي والتي تشیر إلى التحقیق بدرجة المتدرج الث

إسھام الشرح الذي : "المحور وفقًا لمتوسطاتھا الحسابیة من األعلى إلى األدنى على النحو التالي
 ،"احتوت علیھ أدلة المعلمة في مساعدة المعلمة على تزوید الطالبات بالمعارف والقدرات والمھارات

كفایة األنشطة وأوراق العمل التي تتضمنھا مقررات "، "التسلسل المنطقي في المقررات وترابطھا"
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مناسبة "، "لتمكین الطالبات من ممارسة التفكیر) كتاب الطالب ودلیل المعلمة(مھارات التفكیر في 
كفایة "، "المھارات التي تحتوى علیھا مقررات مھارات التفكیر للمرحلة العمریة التي تدرس لھا

األمثلة وطرق العرض لھذه المھارات في المقررات على استثارة انتباه الطالبات وتحقیق الفھم 
كفایة التعریفات التي احتوى علیھا كتاب الطالبة في الكشف عن مفھوم كل "، "المقصود من المھارة

لصورة والرسومات مناسبة ا"، و"مھارة من مھارات التفكیر التي تحتویھا مقررات مھارات التفكیر
  ". التوضیحیة في كل من كتاب الطالب والمعلم لمحتوى ھذه المھارات والمرحلة العمریة

وقد كشفت المقابلة التي ُأجریت مع المبحوثات، أنھن یعزین الكفایة والمناسبة المتوسطة 
  :لمحتویات المقررات إلى عدة أسباب من أھمھا ما یلي

للشرح الذي احتوت علیھ أدلة المعلمة في مساعدة ) سطةالمتو(أسباب الكفایة والمناسبة  .١
وقد : المعلمة على تزوید الطالبات بالمعارف والقدرات والمھارات التي تستھدفھا المقررات

 :تمحورت ھذه األسباب حول اآلتي
ن بعض األنشطة وأوراق العمل في دلیل المعلمة لم ُیْقَترح لھا حلول ابتكاریھ تقدم جدید عما إ  .أ 

 . جود في كتاب الطالبة مجرد تفصیل لھھو مو
تباین استفادة المعلمات من دلیل المعلمة؛ فقد ساعد بعضھن كثیرًا في إیجاد مدخل معبر   .ب 

 .للدرس یسبق عرض المھارة المطلوبة، في حین فشل في ذلك مع مھارات آخرى
یل ضعف اعتماد المعلمات على األنشطة وأوراق العمل، خصوصًا التي یحتوي علیھا دل  .ج 

  .المعلمة، واعتماد غالبیتھن بشكل عام على ما یمتلكن من خبرات
من أن معلمي ) م٢٠١٣(وتتفق النتائج السابقة مع ما أكدت علیھ دراسة الجغیمان ومعاجیني 

الموھوبین ال یكتفون بالمقررات الدراسیة وأنھم یستخدمون بجانبھا مجموعة من الوسائل واألسالیب 
من أن المعلمین یؤكدون على ) م٢٠١٥( مع ما كشفت عنھ دراسة السبیعي وتتفق كذلك. اإلثرائیة

ضرورة أن تتناسب مقررات رعایة الموھوبین مع احتیاجات الطالب والمتغیرات في بیئتھم 
  . االجتماعیة

وترى الباحثة الكفایة والمناسبة المتوسطتین للشرح الذي تحتوي علیھ أدلة المعلمة في 
لطالبات بالمعارف والقدرات والمھارات المستھدفة، قد ُتعزى إلى أن المعلمات المساعدة على تزوید ا

اللواتي وضعن ھذه المقررات لم یكن وقتھا یتمتعن بالخبرة والمعرفة المطلوبة لتقدیم شرح واٍف في 
 . أدلة المعلمات من شأنھ أن یساعد على تزوید الطالبات بالمعارف والقدرات والمھارات المستھدفة

 وقد تمحورت ھذه :لمھارات المقررات) بدرجة متوسطة(اب التسلسل المنطقي والترابط أسب .٢
 :األسباب حول اآلتي

 . تحقیق المقررات للتسلسل المنطقي والترابط في عرضھا لبعض المقررات دون غیرھا  .أ 
 .عدم مراعاة التسلسل المنطقي في تدریس بعض المھارات واالستراتجیات  .ب 

من افتقار المقررات ) م٢٠١١(مع ما كشفت عنھ دراسة العتاكي وتتفق النتائج السابقة 
والكتب الخاصة بتعلیم مھارات التفكیر للصفوف األولى من مرحلة التعلیم األساسي للتكامل 
المطلوب فیما بینھا وكذلك بینھا وبین دلیل المعلم، وتتفق أیضًا مع ما أكدت علیھ دراسة 

)Kampylis et al, 2011 (ریس التفكیر ضمن منھج تكامليمن ضرورة تد.  
وترى الباحثة أن تحقیق التسلسل المنطقي والترابط بین بعض أجزاء أو مھارات 
مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة بدرجة متوسطة سواء على مستوى المقرر الواحد أو 

یات المقررات  قد یعود لضعف النظرة الشاملة لمحتو-  محل الدراسة - بین المقررات األربعة 
  .وعدم توافر الحرص الكافي على تكاملھا بدرجة كبیرة
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لألنشطة وأوراق العمل واألمثلة وطرائق العرض التي ) المتوسطة(أسباب الكفایة والمناسبة  .٣
:  الطالبات من ممارسة التفكیرلتمكین) في كتاب الطالبة، ودلیل المعلمة(تتضمنھا المقررات 

 : وقد تمحورت ھذه حول اآلتي
 الوضوح بالشكل الكافي لبعض األمثلة وطرائق العرض خصوصًا األمثلة وطرائق غیاب  .أ 

 .العرض الخاصة بالصف السادس
 .التباین في مستوى األنشطة وأوراق العمل واألمثلة بین السھولة والصعوبة  .ب 
 .عدم مناسبة بعض األنشطة وأوراق العمل لطبیعة العصر واھتمامات الطالبات  .ج 
أوراق العمل واألمثلة ال تحفز على الدخول بالطالبات على المھارة ن بعض األنشطة وإ  .د 

 .والتعریف بھا
من أھمیة استخدام التقنیات ) م٢٠١٥(وتتفق النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة العمري 

في حین تختلف النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة ، لحدیثة في تعلیم مھارات التفكیرواألجھزة ا
من وجود توجھ نحو تقدیم أنشطة صفیة وال صفیة أو ال مدرسیة تراعي میول ) م٢٠١٠(مي الدال

من ) م٢٠١٥(الطالب واھتماماتھم وقدراتھم اإلبداعیة، وتختلف كذلك مع ما أظھرتھ دراسة السبیعي 
ساب استخدام برامج ومقررات تعلیم التفكیر والموھوبین بالمملكة لإلنترنت واألسالیب الحدیثة في إك

  .الطالب للمھارات والمعارف المطلوبة
وترى الباحثة أن االختالف بین نتائج بعض الدراسات السابقة والنتائج السابقة قد ُیعزى 
لالختالف بین ھذه الدراسات والدراسة الحالیة من حیث المقررات والبرامج التي یتم تقویمھا أو 

في تنفیذھا، باإلضافة إلى االختالف في التعرف على تأثیرھا، والطرائق واألسالیب المتبعة 
   .اإلمكانات المادیة والبشریة المتوافرة

كما ترى الباحثة أن التباین في مستوى األنشطة وأوراق العمل التي تحتوي علیھا المقررات 
محل الدراسة قد یعود باألساس إلى طبیعة المھارات التي یتم تعلیمھا، فمن المنطقي أن تحتوي 

  .ى أنشطة وأوراق عمل متباینة في درجة صعوبتھاالمقررات عل
األنشطة  ومن األھمیة اإلشارة إلى أن آراء المبحوثات تباینت حول مدى كفایة ومناسبة

لتمكین الطالبات من ) في كتاب الطالبة، ودلیل المعلمة(وأوراق العمل التي تتضمنھا المقررات 
 من المبحوثات یرین أن األنشطة وأوراق العمل ممارسة التفكیر؛ فبجانب اآلراء السابقة ھناك عدد

نھ لیس لھا قیود وال حدود للتفكیر وال معیار لصحة إالتي تحتوي علیھا المقررات تعد جیدة حیث 
اإلجابة من عدمھ وللطالبة حریة التعبیر حسب فھمھا مما یزید من ثقتھا بنفسھا ویدفعھا للتعبیر عن 

  . أفكارھا بطریقتھا الخاصة

للمرحلة العمریة التي ) متوسطة(مناسبة المھارات التي تحتوى علیھا المقررات بدرجة أسباب  .٤
 :  وقد تمحورت ھذه األسباب حول اآلتي:تدرس لھا

ن بعض ولیس كل مھارات التفكیر التي یتم تدریسھا تتناسب مع المرحلة العمریة للطالبات إ  .أ 
 .في الصفوف التي تدرس فیھا

ة والخبرة العملیة الكافیتین لدى المعلمات اللواتي وضعن عدم توافر القدرات المعرفی  .ب 
 .المقررات؛ مما ترتب علیھ عدم مراعاة تناسب المھارات مع المرحلة العمریة للطالبات

من ) Siti Zakiah and Norazila, 2011(وتتفق النتائج السابقة مع ما أكدت علیھ دراسة 
  .ى تعلم مھارات التفكیرتأثیر المرحلة العمریة للتالمیذ في قدرتھم عل
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للتعریفات التي احتوى علیھا كتاب الطالبة للكشف عن مفھوم كل ) المتوسطة(أسباب الكفایة  .٥
 وقد تمحورت األسباب التي ساقتھا :مھارة من مھارات التفكیر التي تحتویھا المقررات

  :المبحوثات في ھذا الصدد حول اآلتي
تتسم ببعض الصعوبة والتعقد واستخدام مصطلحات ن التعریفات الواردة في كتاب الطالبة إ  .أ 

 . یصعب على طالبات المرحلة االبتدائیة فھمھا بشكل جید
 . خلط بعض التعریفات بین مفھوم المھارة وما ٌیراد إكسابھ للطالبات من ورائھا  .ب 

ومن األھمیة بمكان اإلشارة إلى أن المبحوثات قد اختلفن حول مدى صعوبة ودقة التعریفات 
تحتوي علیھا المقررات، حیث رأت بعضھن أن التعریفات من الصف الثالث إلى الخامس جیدة التي 

نوعًا ما، ولكن تحتاج جھدًا كبیرًا من المعلمة في تفسیرھا وتبسیطھا للطالبات أما تعریفات الصف 
السادس فتتسم بالضعف وال توضح المھارة أصًال، وتحتاج إعادة نظر، في حین رأت مجموعة أكبر 
من المبحوثات أن التعریفات سلیمة ومقبولة، بید أنھا تحتاج إلى تبسیط أكثر للطالبات لتتناسب مع 
أعمارھن ألن ما تم وضعھ من تعریفات عبارة عن مصطلحات علمیة ال یفھمھا إال األكادیمي 

 . المتخصص
 التي تحتوي وتتفق الباحثة مع الرأي األخیر وترى أن العدید من التعریفات الخاصة بالمفاھیم

علیھا المقررات محل الدراسة تحتاج إلى إعادة صیاغة وتبسیط یخرجھا مما یعتریھا من صعوبة 
  .وتعقد ویجعلھا سھلة الفھم واالستیعاب من قبل الطالبات

للصور والرسومات التوضیحیة في كل من كتاب الطالب ) المتوسطة(أسباب الكفایة والمناسبة  .٦
وقد تمحورت األسباب التي ساقتھا : رات والمرحلة العمریةوالمعلم لمحتوى ھذه المھا

  :المبحوثات في ھذا الصدد حول اآلتي
  . عدم تلوین معظم الصور التي تحتویھا المقررات مما یحد من استفادة الطالبات منھا  .أ 
 .  عدم دقة الصور والرسومات التوضیحیة بما یكفي لتحقیق األھداف المرجوة منھا  .ب 

یوب التي احتوت علیھا الصور والرسومات في المقررات محل وترى الباحثة الع
الدراسة قد تكون بسبب أنھا ُجمعت من اإلنترنت وفقًا الجتھاد المعلمات اللواتي وضعن 
المقررات، ومن ثم لم یراع فیھا الدقة والوضوح وخدمة األھداف التي تسعى المقررات إلى 

  .تحقیقھا
ما مدى كفایة أسالیب التقویم التي احتوت علیھا مقررات مھارات : النتائج المتعلقة بالمحور الثالث

التفكیر للمرحلة االبتدائیة في قیاس وتقویم اكتساب الطالبات لمھارات التفكیر من وجھة نظر 
  :معلمات الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض
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ة والمتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري الستجابات التكرارات والنسب المئوی )١٢(جدول 
العینة نحو مدى كفایة أسالیب التقویم التي احتوت علیھا مقررات مھارات التفكیر للمرحلة 

  االبتدائیة في قیاس وتقویم اكتساب الطالبات لمھارات التفكیر

  درجة الموافقة

  ضعیفة  متوسطة  كبیرة

  
  م

ب
رتی

الت
  

  
  العبارة

 % ك % ك % ك

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
  

معی
 ال

ف
حرا

الن
ا

ري
ا

  

قق
تح

 ال
جة

در
  

وار      ١  ٦ شة والح لوب المناق ة أس ة وفعالی كفای
صل   ل الف ات داخ ع الطالب ھ م ذي تجرین ال
ر          ارات التفكی في قیاس وتقویم إتقانھن لمھ

  .المستھدفة

٠٫٦٠ ٢٫٦٠ ٥٫٠ ٣٠٫٠١ ٦٥٫٠٦ ١٣ 

  كبیرة

ض    ٢  ٥ ي یت ل الت ة أوراق العم اب  منھاكفای كت
ات    ان الطالب ویم إتق اس وتق ي قی ة ف الطالب

  .للمھارات المستھدفة
٠٫٤٩ ٢٠٫٠١٫٨٥ ٧٥٫٠٤ ١٥ ٥٫٠ ١ 

متوسطة

ل             ٣  ٤ ي یتضمنھا دلی ة الت ام المنزلی كفایة المھ
ات    ان الطالب ة إتق اس درج ي قی ة ف المعلم

  .للمھارات المستھدفة
٠٫٨١ ٤٠٫٠١٫٨٥ ٣٥٫٠٨ ٢٥٫٠٧ ٥ 

متوسطة

ة   ٤  ١ ي  كفای ات الت یم الطالب تمارات تقی اس
ویم         اس وتق احتوى علیھا كتاب المعلمة لقی

  . الطالبات لمھارات التفكیرإتقانمدى 
٠٫٦٩ ٥٥٫٠١٫٥٥ ٣٥٫٠١١ ١٠٫٠٧ ٢ 

  ضعیفة

ویر    ٥  ٢ ة بتط شاركة الخاص وذج الم ة نم كفای
ي           ة ف الدلیل الذي احتوى علیھ دلیل المعلم
ضعف    اط ال وة ونق اط الق ى نق وف عل الوق

  . مقررات مھارات التفكیرفي

٠٫٨٣ ٧٠٫٠١٫٥٠ ١٠٫٠١٤ ٢٠٫٠٢ ٤ 

  
  ضعیفة

وذج        ٦  ٣ ة ونم یم الطالب تمارة تقی ھام اس إس
ویر     ي تط دلیل ف ة بال شاركة الخاص الم

  .وتحسین المقررات
٠٫٥٢ ٨٥٫٠١٫٢٠ ١٠٫٠١٧ ٢ ٥٫٠ ١ 

  ضعیفة

متوسطة ٠٫٤١ ١٫٧٦  المتوسط الحسابي العام

أن أسالیب التقویم التي احتوت علیھا مقررات ) ١٢(ق یتضح من خالل الجدول الساب
من وجھة نظر معلمات الموھوبات في ) متوسطة(مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة كافیة بدرجة 

مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض لقیاس وتقویم اكتساب الطالبات لمھارات التفكیر 
وقد حصلت ). ١٫٧٦(ات، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام لھذا المحور التي احتوت علیھا المقرر

كفایة وفعالیة أسلوب المناقشة والحوار الذي تجرینھ مع الطالبات داخل الفصل : "عبارة واحدة وھي
وھو متوسط ) ٢٫٦٠(على متوسط حسابي بلغ "في قیاس وتقویم إتقانھن لمھارات التفكیر المستھدفة
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كما حصلت ). كبیرة(وتشیر إلى التحقق بدرجة ) ٣٫٠٠ إلى ٢٫٣٤(لى ومداھا من یقع في الفئة األو
كفایة أوراق العمل التي یتضمنھا كتاب الطالبة في قیاس وتقویم إتقان الطالبات : "عبارتان وھما

كفایة المھام المنزلیة التي یتضمنھا دلیل المعلمة في قیاس درجة إتقان "، و"للمھارات المستھدفة
وبانحراف معیاري بلغ ) ١٫٨٥(على متوسطات حسابیة بلغت " ت للمھارات المستھدفةالطالبا

على الترتیب، وھما متوسطان حسابیان یقعان ) ٠٫٨١(وبانحراف معیاري بلغ ) ١٫٨٥(، و)٠٫٤٩(
وتشیر على التحقق ) ٢٫٣٣ إلى ١٫٦٧(في الفئة الثانیة من المقیاس المتدرج الثالثي، التي مداھا من 

فقد تراوحت متوسطاتھا الحسابیة بین ) ثالث عبارات(أما باقي عبارات المحور ). توسطةم(بدرجة 
 ١(وھي متوسطات تقع في الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الثالثي التي مداھا من ) ١٫٢٠، ١٫٥٥(

   .، والتي تشیر إلى موافقة المبحوثات بدرجة ضعیفة)١٫٦٦إلى 
مع مفردات الدراسة، أن األسباب التي ساقتھا المبحوثات وقد كشفت المقابلة التي ُأجریت 

  :حول كفایة أسالیب التقویم التي احتوت علیھا المقررات، یمكن تصنیفھا إلى التالي
ة   . ١ ة والفاعلی باب الكفای رة(أس ع    ) الكبی ات م ھ المعلم ذي تجری وار ال شة والح لوب المناق ألس

انھن لمھ     ویم إتق اس وتق ي قی ل الفصل ف ات داخ ر الطالب باب  :ارات التفكی ذه األس د تمحورت ھ  وق
  :حول اآلتي

 . أن أسلوب الحوار والمناقشة مع الطالبات ُیعد أحد أصدق أسالیب القیاس والتقویم  .أ 
ُیمكن أسلوب المناقشة والحوار من تعوید الطالبات على التفكیر الناقد وتبادل األفكار   .ب 

 . واحترام وجھات النظر
، شورى )م٢٠١٤(كشفت عنھ دراسات كل من عبد العزیز وتتفق النتائج السابقة مع ما 

، من قدرة مقررات وبرامج تنمیة التفكیر على تنمیة مھارات التفكیر )م٢٠١٥(، الدھیش )م٢٠١٤(
  .خصوصًا مھارات حل المشكالت، والتفكیر اإلبداعي لدى طالب المرحلة االبتدائیة

ررات محل الدراسة أن أسلوب وترى الباحثة من خالل ممارستھا الفعلیة لتدریس المق
المناقشة والحوار ُیعد من أھم األسالیب التي یمكن االعتماد علیھا في التغلب على ضیق الوقت وقلة 
الحصص المخصصة للمقررات، وكذلك یمكن االعتماد علیھا في مراعاة الفروق الفردیة بین 

 .الطالبات، والتقویم الشامل الواقعي لمستوى اتقانھن للمھارات
ة   . ٢ ة والفاعلی باب الكفای طة(أس ة،    ) المتوس اب الطالب ضمنھا كت ي یت ل الت ن أوراق العم ل م لك

ارات         ات للمھ ان الطالب ة إتق اس درج ي قی ة ف ل المعلم ضمنھا دلی ي یت ة الت ام المنزلی والمھ
  : وقد تمحورت ھذه األسباب حول اآلتي:المستھدفة

لحماس واالھتمام المطلوبین لعدم عدم تعامل الطالبات مع الواجبات والمھام المنزلیة با  .أ 
 . وجود درجات لتقییم إنجاز الطالبات فیھا

ال یمكن الجزم بإتقان الطالبات للمھارات المطلوبة من خالل إنجازھن للواجبات   .ب 
 .المنزلیة، حیث ال یمكن التأكد من أن الطالبة ھي التي قامت بإنجازھا بمفردھا

 .یة للفروق الفردیة بین الطالباتعدم مراعاة أوراق العمل، والمھام المنزل  .ج 
وترى الباحثة أن األسباب السابقة وغیرھا قد تكون وراء حرص المعلمات على استخدام 
استراتیجیات العمل الجماعي في إنجاز أوراق العمل مع الطالبات، حتى تتمكن المعلمة من 

    .تمییز الطالبة المتفاعلة والمناقشة
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ة   . ٣ ة والفاعلی باب الكفای ضع(أس ات  ) یفةال یم الطالب تمارات تقی ة (الس ل المعلم ي دلی اس  ) ف ي قی ف
 : وتمحورت حول اآلتي:وتقویم مدى إتقان الطالبات لمھارات التفكیر

 .ن وضع ھذه االستمارات في نھایة الكتاب یؤدي لتجاھلھا من معظم المعلماتإ  .أ 
 .ن المعلمات لم تكلفن باستخدام ھذه االستمارات في تقییم الطالباتإ  .ب 

من ضعف أو غیاب اآللیة ) م٢٠١٥(ق النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة العمري وتتف
  .المناسبة لتقییم األداء الوظیفي للعاملین في مجال رعایة الموھوبین وتعلیم التفكیر

وترى الباحثة أن تجاھل المعلمات الستمارات التقویم الموجودة في نھایة الكتاب، قد یعود 
 .نھن بالكاد یتمكن من تدریس مھارات المقرراتإ إلى ضیق الوقت حیث

ى            ) الضعیفة (أسباب الكفایة والفاعلیة     . ٤ ي الوقوف عل دلیل ف لنموذج المشاركة الخاصة بتطویر ال
 : وقد تمحورت حول اآلتي:نقاط القوة ونقاط الضعف للمقررات

 .ن أغلب المبحوثات لم یلتفتن إلى وجود النموذج الخاص بتطویر الدلیلإ  .  أ
 .معلمات لم یكلفن بالتعامل مع ھذا النموذجن الإ  .  ب

وترى الباحثة أن عدم التفات معلمات مھارات التفكیر لنموذج المشاركة قد حد بدرجة كبیرة 
من كفایة وفاعلیة ھذا النموذج في تطویر وتحسین مقررات مھارات التفكیر محل الدراسة، كما یمكن 

شكل الكافي للتعامل مع الدلیل ومكوناتھ، وكذلك عدم إیعاز إھمال المعلمات لھ إلى عدم تدریبھن بال
  .متابعة اإلشراف لھن فیما یتعلق بالدلیل

ومن خالل تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بواقع تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة 
ة الریاض، االبتدائیة ألھدافھا من وجھة نظر معلمات الموھوبات بمدارس التعلیم العام االبتدائیة بمدین

من حیث مدى تحقیق ھذه المقررات ألھدافھا عملیًا، ومن حیث كفایة ومناسبة محتواھا وأسالیب 
التقویم التي احتوت علیھا لتحقیق أھدافھا، یتضح أن واقع ھذه المقررات یظھر قدرتھا المتوسطة على 

 بمدى تحقیقھا ألھدافھا تحقیق أھدافھا، حیث بلغ المتوسط الحسابي العام للمحاور الفرعیة المتعلقة
، وبلغ المتوسط الحسابي العام للمحور الخاص بكفایة ومناسبة محتواھا لتحقیق أھدافھا )٢٫٢٢(
، كما بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور الخاص بكفایة أسالیب التقویم التي احتوت علیھا )٢٫٠١(

كتساب الطالبات لمھارات التفكیر مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة في قیاس وتقویم ا
 إلى ١٫٦٧(، وھي متوسطات تقع في الفئة الثانیة من فئات المقیاس المتدرج الثالثي ومداھا )١٫٧٦(

  ).متوسطة(، وتشیر إلى التحقیق بدرجة )٢٫٣٣
وترى الباحثة أن النتائج السابقة تستدعي العمل على تطویر وتحسین مقررات مھارات 

ة حتى تتمكن من تحقیق أھدافھا بدرجة كبیرة من خالل امتالك المحتوى وأسالیب التفكیر محل الدراس
   .التقویم التي تؤدي لذلك

ما المعوقات التي تحول دون تحقیق : تحلیل وتفسیر النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني
عام االبتدائیة للبنات في مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا بمدارس التعلیم ال

 مدینة الریاض من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة ؟
لتعرف المعوقات التي تحول دون تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة 

للمرحلة االبتدائیة بمدینة الریاض، تم حساب التكرارات  من وجھة نظر معلمات الموھوبات ألھدافھا
جابات أفراد عینة الدراسة، كما تم ترتیب ھذه الفقرات حسب نسبة الموافقة، كما والنسب المئویة الست

  :ھو موضح بالجدول التالي
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دون   العینة نحو المعوقات التي تحولالتكرارات والنسب المئویة الستجابات أفراد )١٣(جدول 
  تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا

  االستجابة
  اإلجمالي  ال  نعم

ور
مح

ال
  

  
یب  %  ك  %  ك  %  ك  المعوقات

رت
الت

  

٢ 
ة    ل واألمثل شطة وأوراق العم رتبط باألن ات ت معوق
ا      ول دون تحقیقھ ررات تح ا المق ي تحتویھ الت

  .ألھدافھا
١ ١٠٠ ٢٠ ١٥٫٠ ٣ ٨٥٫٠ ١٧  

ول     ٦ ات تح ات الطالب ات وحاج رتبط برغب ات ت معوق
  ٢ ١٠٠ ٢٠ ٢٠٫٠ ٤ ٨٠٫٠ ١٦  .دون تحقیق المقررات ألھدافھا

ة     ٤ ائل الالزم ات والوس رتبط باإلمكان ات ت معوق
  ٣ ١٠٠ ٢٠ ٢٥٫٠ ٥ ٧٥٫٠ ١٥  .لتدریس المقررات تحول دون تحقیقھا ألھدافھا

ررات تحول دون       ٥ دریس المق معوقات ترتبط بوقت ت
  ٤ ١٠٠ ٢٠ ٣٠٫٠ ٦ ٧٠٫٠ ١٤  .تحقیقھا ألھدافھا

ررات      ١ وان المق صمیم وأل شكل وت رتبط ب ات ت  معوق
  ٤ ١٠٠ ٢٠ ٣٠٫٠ ٦ ٧٠٫٠ ١٤ .تحول دون تحقیقھا ألھدافھا

ع تحول دون              ٧ دات المجتم یم ومعتق رتبط بق معوقات ت
  ٦ ١٠٠ ٢٠ ٣٥٫٠ ٧ ٦٥٫٠ ١٣  .تحقیق المقررات ألھدافھا

ة   ٣ ة الخاص ل المعلم ات دلی رتبط بمحتوی ات ت معوق
  ٧ ١٠٠ ٢٠ ٥٥٫٠ ١١ ٤٥٫٠ ٩  .بالمقررات تحول دون تحقیقھا ألھدافھا

الخاص بالمعوقات التي تحول دون تحقیق مقررات ) ١٣(تضح من خالل الجدول السابق ی
مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا، أن أبرز ھذه المعوقات من وجھة نظر معلمات 

  :الموھوبات في مدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات بمدینة الریاض، ھي
شطة و .١ ة باألن ات المرتبط ي  المعوق اءت ف ررات، وج ا المق ي تحتویھ ة الت ل واألمثل أوراق العم

ددھا  رارات ع ى بتك ة األول ت  ) ١٧(المرتب ة بلغ سبة مئوی ة، وبن رت ، %)٨٥(معلم د ذك وق
 :المبحوثات من خالل المقابلة أن أبرز ھذه المعوقات تتمثل في اآلتي

وفر ل  إ  . أ  افي من     ن بعض األنشطة وأوراق العمل ال تتفق مع میول الطالبات وال ت در الك ھن الق
 .التحدي والتشویق الالزمین لجذبھن والدخول بھن في المھارة بطرق بسیطة

 .عدم مراعاة األنشطة وأوراق العمل للفئة العمریة والفروق الفردیة بین الطالبات  .ب 
 .ن بعض األنشطة وأوراق العمل ضعیفة الجدوى في توضیح ما أعدت من أجلھإ  .ج 
 . وأوراق العمل بین الصعوبة الشدیدة والسھولة الكبیرةالتأرجح في األمثلة واألنشطة  .د 
 .التكرار والتشابھ بین بعض األمثلة واألنشطة وأوراق العمل من حیث الشكل والفكرة  .ه 

، Taggart, et al,2005(وتتفق بعض النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة دراسات 
مراعاة الفروق بین التالمیذ، من ضرورة ) م٢٠١٣(والغامدي ، )Kampylis et al, 2011(و

    .وأھمیة احتواء مقررات مھارات التفكیر على ما یثیر التحدي ویحفزھم على التفكیر
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وترى الباحثة أن عدم مراعاة األنشطة وأوراق العمل للفروق الفردیة للطالبات قد ُیعزى إلى 
 مراعاتھن لتناسب أوراق  الخبرة الكافیة لدى المعلمات اللواتي وضعن المقررات، وعدمتوافرعدم 

 المعلمات ببعض التزامالعمل واألنشطة مع الفئات العمریة للطالبات؛ ولعل ھذا ما قد یبرر ضعف 
أوراق العمل التي تحتوي علیھا المقررات، ولجوئھن لتصمیم واستخدام أوراق عمل خاصة بھن 

    .تتناسب مع میول وقدرات وأعمار الطالبات
ة برغ  .٢ ات المرتبط ددھا      المعوق رارات ع ة بتك ة الثانی ي المرتب اءت ف ات، وج ات الطالب ات وحاج ب

رز         ،%)٨٠(معلمة، وبنسبة مئویة بلغت      ) ١٦( ة أن أب الل المقابل ات من خ د ذكرت المبحوث  وق
 :ھذه المعوقات تتمثل في اآلتي

 . مراعاة میول واھتمامات وحاجات الطالباتضعف  .أ 
ن مھارات التفكیر، وخصوصًا ما یرتبط بمحاور غیاب اإلرشاد النفسي الالزم لتعلیم العدید م  .ب 

  .مفھوم الذات واألنا، والحب والكراھیة، والشخصیة السویة
 .االھتمام بإكساب الطالبات المھارات المستھدفة من خالل اللعبضعف    .ج 

من أن الخطوة ) م٢٠١٥(وتتفق بعض النتائج السابقة مع ما أكدت علیھ دراسة الدھیش 
 التفكیر تتمثل في تزوید الفرد باألدوات التي یحتاجھا حتى یتمكن من التعامل لتعلم مھاراتاألولى 

. بفاعلیة مع أي نوع من المعلومات أو المتغیرات التي یواجھھا في حیاتھ الیومیة حاضرَا ومستقبًال
من أھمیة العمل على معرفة  )Kampylis et al, 2011(كما تتفق مع ما أكدت علیھ دراسة 

  .المیذ وتلبیتھا من خالل تعلیم مھارات التفكیراحتیاجات الت
 الطالبات المھارات بإكسابوتتفق الباحثة مع ما ذكرتھ المبحوثات من أن عدم االھتمام 

المستھدفة من خالل اللعب، حیث یعتبر اللعب عنصر أساسي غائب في األنشطة التي تتضمنھا 
 أن اللعب ُیعد من وسائل التعلیم الھامة التي  محل الدراسة؛ بالرغم منالتفكیر مقررات تعلیم مھارات

 .تأتي بنتائج جیدة مع طالب وطالبات المرحلة االبتدائیة
دریس    .٣ ة لت ائل الالزم ات والوس رتبط باإلمكان ي ت ات الت اءت المعوق ة ج ة الثالث ي المرتب ف

ددھا   رارات ع ررات، بتك ت   ) ١٥(المق ة بلغ سبة مئوی ة، وبن رت  ،%)٧٥(معلم د ذك  وق
 : من خالل المقابلة أن أبرز ھذه المعوقات تتمثل في اآلتيالمبحوثات

اإلمكانیات المادیة غیر كافیة لما یحتاجھ تطبیق ھذه المھارات من تكالیف ووسائل وإضافات   .أ 
 . ناھیك عن تصویر الكتب لھذا العدد الكبیر من الطالبات

ت لمشاركة حجم الصفوف ال یساعد على العمل التعاوني والحریة في توزیع المجموعا  .ب 
 . الفصل مع معلمات المقررات األخرى

 توفر وسائل عرض مساندة تدعم الدرس سوى من حساب المعلمة الشخصي نادرًا ضعف  .ج 
 . توفرھا في جمیع المدارس المطبقة وأن وجدت فبمشاركة مع المعلمات األخریات

لبات على  توفر المحتوى اإللكتروني لھذه المقررات وعدم توفر إنترنت یساعد الطاضعف  .د 
 .البحث عن المعلومات والتقلیل من االعتماد على الكتاب والمعلمة

من ضرورة  )Kampylis et al, 2011( أكدت علیھ دراسة وتتفق النتائج السابقة مع ما
  .االھتمام بالبنیة التحتیة للمدارس بما یؤدي إلى نجاح تعلیم التفكیر

من أن تقدیر ) م٢٠١٥(ھ دراسة السبیعي في حین تختلف بعض النتائج السابقة مع ما أظھرت
معلمي الموھوبین كان مرتفعًا فیما یتعلق بتحقق الخدمات والتمویل المناسبین والكافیین لبرامج 

وتعزي . ومقررات تعلیم الموھوبین، وتقدیمھا من خالل اإلنترنت لطالب الصف السادس االبتدائي



      
 ٢٠١٨عشر لسنة تاسع العدد ال                                          التربیةفي العلميمجلة البحث      

 
543 

ن الدراسة الحالیة سواء من حیث المقررات التي الباحثة ھذا االختالف إلى اختالف ھذه الدراسة ع
یتم تقویمھا أو من حیث البیئة المدرسیة التي تدرس فیھا، ومن ثم ما قد یكون بین البیئتین من اختالف 

  . من حیث اإلمكانات المتاحة
عن  وقد كشفت ممارسة الباحثة الفعلیة لتدریس مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة

 المعوقات المرتبطة باإلمكانات والوسائل الالزمة لتدریس مقررات مھارات التفكیر في أن أغلب
 مدارس مجتمع الدراسة تعود باألساس إلى عدم استعداد ھذه المدارس من حیث اإلمكانات المكانیة

ارس والتكنولوجیة واألجھزة الحدیثة للقیام بتعلیم مثل ھذه المقررات، وأنھ كان من المھم تأھیل المد
 .في ھذه النواحي حتى تتمكن من القیام بمھامھا في ھذا المجال بالجودة المطلوبة

ة      .٤ ات المرتبط ررات، والمعوق دریس المق ت ت ة بوق ات المرتبط اءت المعوق ة ج ة الرابع ي المرتب ف
دھا        رارات ع ررات، بتك ب المق وان كت صمیم وأل شكل وت ت    ) ١٤(ب ة بلغ سبة مئوی ة، وبن معلم

ي           ولكل منھما، %) ٧٠( ل ف ات تتمث ذه المعوق رز ھ ة أن أب الل المقابل ات من خ قد ذكرت المبحوث
 :اآلتي

  .قلة عدد حصص مھارات التفكیر في الجدول األسبوعي  .أ 
 .توفر الكتب باألعداد وفي التوقیتات المناسبة من قبل الوزارةضعف   .ب 
رجة  وضوح الصور والرسومات الموجودة في كتاب الطالبة، كما أنھا ال تتناسب بالدضعف  .ج 

 .المطلوبة مع المھارات التي تتعلق بھا، وال تواكب روح العصر وبیئة الطالبات
  .تطلبھا المقرراتتنوعیة الورق ال تتناسب مع طبیعة األنشطة التعلیمیة التي   .د 

من عدم ) م٢٠١٣(وتتفق بعض النتائج السابقة مع ما كشفت عنھ دراسة الجغیمان ومعاجیني 
 للقاءات األسبوعیة لتعلیم الموھوبین في مدارس التعلیم العام المخصص) الحصص(كفایة الوقت 

  . السعودیة
ومن خالل الممارسة الفعلیة من قبل الباحثة لتدریس مقررات مھارات التفكیر فإنھا تتفق مع 
ما ذكرتھ المبحوثات من عدم كفایة الحصص المخصصة لتدریس مقررات مھارات التفكیر، حیث إنھ 

 واحد وھذا ال یكفي خصوصًا في المھارات المتتابعة مثل مراحل العصف لكل صف لقاء أسبوعي
كما أن تباعد الحصص ال ُیمكن الطالبات وكذلك المعلمات من تحقیق التتابع . الذھني وحل المشكالت

والتسلسل المطلوبین في مقررات مھارات التفكیر، باإلضافة إلى أن وضع حصص مقررات مھارات 
یجعل الطالبات غیر متحمسات نتیجة ) الحصص األخیرة غالبا(ول الیومي التفكیر في آخر الجد

وتتفق الباحثة كذلك مع ما ذكرتھ المبحوثات من أن . انھاكھن في حصص المواد األخرى طوال الیوم
ومحدودیة زمن الحصة یؤدي إلى ) طالبة) ٤٠(أكثر من (كثرة أعداد الطالبات في الصف الواحد 

  .ي التنظیم والضبط للطالبات خصوصًا مع حداثة أعمارھنھدر معظم وقت الحصة ف
كما تتفق الباحثة كذلك مع آراء المبحوثات فیما یتعلق بعدم توافر الكتب في التوقیتات 

غالبا یتم (المناسبة وباألعداد المطلوبة، لذا تلجأ العدید من المعلمات إلى تصویر عدة نسخ منھا 
وتوزیعھا على الطالبات اللواتي لم یحصلن على نسخ ) تكلفةالتصویر باألبیض واألسود لتقلیل ال

أصلیة من الكتب، مما یؤدي إلى أن تفقد العدید من الصور والرسومات المنسوخة لفائدتھا في عرض 
كما أن نوعیة الورق الخاص بالكتب ال تتناسب مع األنشطة التعلیمیة المطلوبة؛ . األفكار وتوضیحھا

اق الكتب فاخرة، إال أنھا ال تتناسب مع األنشطة التعلیمیة التي تحتاجھا  من أن نوعیة أورفبالرغم
 .المقررات، فورق الكتب المع، وال یمكن الكتابة علیھ بالقلم الرصاص، كما ال یمكن المحو من علیھ
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ددھا            .٥ رارات ع ع، بتك دات المجتم یم ومعتق ة بق ات المرتبط اءت المعوق سادسة ج ة ال ي المرتب ف
ة بلغت    معلمة، وبنس ) ١٣( رز        %).٦٥(بة مئوی ة أن أب الل المقابل ات من خ د ذكرت المبحوث  وق

 :ھذه المعوقات تتمثل في اآلتي
 االھتمام والالمباالة من قبل بعض أولیاء األمور والطالبات وكذلك المجتمع المدرسي ضعف  .أ 

 . بجدوى مقررات مھارات التفكیر وتعلیمھا
دراسي وعدم حث الطالبات علیھا مما تھمیش حصص المھارات بوضعھا في أخر الیوم ال  .ب 

 . یجعل المعلمة تعاني من التوعیة أوًال واحترام المقررات كمادة رسمیة
من أن قلة الوعي لدى ) م٢٠١٥( مع ما كشفت عنھ دراسة العمري السابقةوتتفق النتائج 

كما .وبینالمجتمع التعلیمي ُیعد من أبرز معوقات تحقیق الجودة في برامج ومقررات رعایة الموھ
من وجود اختالفات كبیرة  )Kamisah and Abdullah, 2010(تتفق مع ما كشفت عنھ دراسة 

في تعلیم مھارات التفكیر ُتعزى للمجتمع الذي یتم فیھ تعلیم ھذه المھارات، وتتفق كذلك مع ما أكدت 
 تأثیر السیاق االجتماعي، وموقع من) Siti Zakiah and Norazila, 2011(علیھ دراسة 

وإمكانات المدرسة على تنمیة مھارات التفكیر لدى أطفال المدارس االبتدائیة، حیث كشفت عن وجود 
كما تتفق النتائج السابقة أیضًا مع ما . فروق في تعلم مھارات التفكیر بین طالب الریف والحضر

لبیئة من وجود العدید من العوامل الكامنة في ا )Kampylis et al, 2011(أشارت إلیھ دراسة 
المدرسیة التي قد تحول دون تحقیق مقررات مھارات التفكیر ألھدافھا الرامیة لتعزیز التفكیر لدى 
طالب المدارس االبتدائیة، ومن ثم أكدت على ضرورة االھتمام بالبیئة المدرسیة وبنیتھا التحتیة حتى 

  . تعزز القدرة على تحقیق مقررات مھارات التفكیر ألھدافھا
لسابعة واألخیرة جاءت المعوقات المرتبطة بمحتویات دلیل المعلمة الخاصة في المرتبة ا .٦

 وقد ذكرت ،%)٤٥(معلمات، وبنسبة مئویة بلغت ) ٩(بالمقررات، بتكرارات عددھا 
 :المبحوثات من خالل المقابلة أن أبرز ھذه المعوقات ھي

یب الخاصة بشرح ال یضیف دلیل المعلمة جدیدًا فیما یتعلق باألفكار والطرائق واألسال  .أ 
 .المقررات، وال یعدو كونھ مجرد توسع في شرح كتاب الطالبة

 . ال یساعد بالقدر الكافي في توضیح أوراق العمل وتسھیل التفاعل معھا وحلھا  .ب 
 . یعیق التفاعل الحي ویقتل اإلبداع ویدعو للتعلیم التقلیدي وفق األطر المحددة مسبقًا  .ج 

من أن عدم التكامل ) م٢٠١١(أشارت إلیھ دراسة العتاكي وتتفق بعض النتائج السابقة مع ما 
بین كتاب التلمیذ ودلیل المعلم قد یعیق تحقیق الدلیل لألھداف المرجوة منھ بالشكل الجید، وتتفق كذلك 

من ضرورة أن تتسم المقررات بالمرونة ) Kampylis et al, 2011(مع ما أكدت علیھ دراسة 
یتم الحرص على إشراك المعلمین والمعلمات في وضع المقررات الكافیة ضمن منھج تكاملي، وأن 

والمناھج الخاصة بتعلیم مھارات التفكیر والتي تشمل بطبیعة الحال كل من كتاب الطالب ودلیل 
  .المعلم

ومن خالل ممارسة الباحثة الفعلیة لتدریس مقررات مھارات التفكیر فإنھا تتفق مع ما 
ت ترتبط بمحتوى دلیل المعلمة الخاص بمقررات مھارات التفكیر، أشارت إلیھ المبحوثات من معوقا

من أھمیة وضرورة إشراك ) Kampylis et al, 2011(وتتفق كذلك مع ما أكدت علیھ دراسة 
المعلمین والمعلمات في وضع المقررات الخاصة بتعلیم مھارات التفكیر بشقیھا كتاب الطالب ودلیل 

تمام بعض المعلمات بفائدة دلیل المعلمة قد أدى بمعظمھن إلى المعلم، حیث إن عدم اقتناع أو اھ
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االستغناء عن الدلیل واالعتماد بشكل شبھ كامل على كتاب الطالبة وعلى خبراتھن واجتھادھن 
  .الشخصي في الشرح والمناقشة

ت ما سبل تفعیل تحقیق مقررات مھارا: ثالثمتعلقة باإلجابة عن السؤال التحلیل وتفسیر النتائج ال
التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا بمدارس التعلیم العام االبتدائیة للبنات في مدینة الریاض من 

  ؟أفراد عینة الدراسةوجھة نظر 
لتعرف سبیل تفعیل تحقیق مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا من وجھة 

ائیة للبنات بمدینة الریاض، تم تقسیم ھذه  في مدارس التعلیم العام االبتدالموھوباتنظر معلمات 
  :المقترحات إلى ستة أقسام، على النحو التالي

اتفقت آراء معظم المبحوثات : سبل التفعیل المتعلقة بالشكل والتصمیم الخاص بكتب المقررات .١
 :على أن ھذه السبل تتمثل في اآلتي على الترتیب

   .وتتوافق مع محتوى المقرراتوضع عناوین شیقة لكتب المقررات تدعو للتفكیر،   .أ 
 .اختیار خامات الورق المناسبة مع طبیعة األنشطة التي تحتویھا المقررات  .ب 
اختیار الصور والرسومات الجذابة من حیث التصمیم واأللوان، والتي تتناسب مع النمو   .ج 

 .العقلي للطالبات، ومع قیم المجتمع
 .وقیتات المناسبة العمل على توفیر الكتب باألعداد الكافیة وفي الت  .د 

اتفقت آراء معظم المبحوثات على أن : سبل التفعیل المتعلقة باألنشطة وأوراق العمل واألمثلة .٢
 :ھذه السبل تتمثل في اآلتي على الترتیب

 .أن تراعي الفروق الفردیة والمیول واالھتمامات الخاصة بالطالبات  .أ 
 .حفزة للطالباتأن تتناسب مع العمر العقلي للطالبات، وأن تكون جذابة وم  .ب 
 .أن ترتبط بمشكالت وقضایا المجتمع، وأن تسایر التقدم التقني والتكنولوجي  .ج 
 .أن تتكامل مع دلیل المعلمة، وأن تعتمد على التعلیم من خالل اللعب الھادف  .د 
 اتفقت آراء معظم المبحوثات على أن ھذه السبل :سبل التفعیل المتعلقة بطرائق عرض المھارات .٣

 :على الترتیبتتمثل في اآلتي 
 .استخدام أسالیب العرض المحببة للطالبات في المرحلة االبتدائیة، كالقصص، والصور -أ 
 .توظیف األسالیب والوسائل التقنیة والتكنولوجیة الحدیثة في عرض المھارات  - ب 
ربط عرض المھارات بخبرات الطالبات وباألحداث الیومیة واألحوال العالمیة   - ج 

 . ومناقشتھا معھن من خالل ربطھا بالمھارة التي یتم تعلیمھاوالمحلیة التي تھم الطالبات،
 .السعي للتبسیط والتشویق الغیر مخلین بمفاھیم وتعریفات ومداخل تعلیم المھارات - د 
 .توظیف أسلوب التعلم الذاتي إلثراء تعلیم مھارات التفكیر - ه 

 أن ھذه السبل تتمثل  اتفقت آراء معظم المبحوثات على:سبل التفعیل المتعلقة بمحتوى المھارات .٤
 :في اآلتي على الترتیب

إعادة النظر في تعریفات مھارات التفكیر لتتسم بالوضوح والسھولة والبعد عن استخدام  .أ 
  .المصطلحات صعبة الفھم على الطالبات في مثل ھذه المرحلة العمریة

العمل على أن یتسم عرض مھارات التفكیر بالتسلسل المنطقي، والبدء في كل صف  .ب 
  .لمھارات البسیطة ثم المھارات المركبةبا

االعتماد على البرامج المتطورة والحدیثة التي اثبتت نجاحھا في إكساب مھارات التفكیر   .ج 
 ". كورت"للطالبات في المراحل العمریة المبكرة، مثل برنامج 
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أن ھذه  اتفقت آراء معظم المبحوثات على :سبل التفعیل المتعلقة بالوسائل واإلمكانات المتوفرة .٥
 :السبل تتمثل في اآلتي على الترتیب

توفیر الوسائل والوسائط واألجھزة التكنولوجیة الحدیثة التي یمكن استخدامھا في عرض  .أ 
 .وتعلیم مھارات التفكیر للطالبات بشكل أكثر فاعلیة

العمل على رفع جاھزیة المعامل المدرسیة بما یسمح لھا باستیعاب الطالبات من حیث   .ب 
 .اني واألجھزة الالزمةالفراغ المك

 .ربط الفصول والمعامل بشبكة اإلنترنت لتسھیل البحث والتدریب للطالبات  .ج 
 .توعیة المجتمع المدرسي بأھمیة تعلیم مھارات التفكیر .د 

اتفقت آراء معظم المبحوثات على أن ھذه السبل تتمثل في : سبل التفعیل المتعلقة بطرائق التقویم .٦
 :اآلتي على الترتیب

 . ات مھارات التفكیر ضمن المقررات التي ُتقیم الطالبات فیھا آخر العاموضع مقرر  .أ 
 .استخدام أسلوب التقییم المناسب لكل طالبة بحیث یتم مراعاة الفروق الفردیة  .ب 
وضع آلیة أو برمجیات ال تسمح باالنتقال من مھارة ألخرى حتى ُتْتَقن المھارة السابقة   .ج 

 . وتسمح بالتكرار
  :توصیات الدراسة

سم             إع  . أ  ث تت ا، بحی ررات لتحقیقھ سعى المق ي ت داف الخاصة الت ادة النظر في األھداف العامة، واألھ
داخل           ة الت تم إزال ات، وأن ی ات والطالب بالواقعیة، والدقة، والتسلسل، والوضوح بدرجة أكبر للمعلم

ة والعقلی          وھن العمری ل نم ات ومراح ة للطالب ات الفعلی ي االحتیاج ا، وأن تراع رار بینھ ة، والتك
ة     . وتحقق التوازن المطلوب بین الجانبین المعرفي والمھاري      حة ومحددة لكیفی ة واض مع وضع آلی

 .تحقیق أھداف المقررات یمكن للمعلمات االسترشاد بھا
ات، وأن     . ب  ة للطالب ة والعقلی ة العمری ع المرحل ب م ث یتناس ررات بحی وى المق ي محت ر ف إعادة النظ

سل ال  ف بالتسل ل ص رر ك ارات مق سم مھ ي  تت سیطة الت ارات الب ن المھ دء م رابط والب ي والت منطق
س           رر نف من مق ا ض ي تلیھ ة الت ارات المركب ان المھ ساب وإتق ات الكت ا الطالب ي مجملھ ل ف تؤھ
ررات                  ارات في مق ین المھ وي ب ي والق رابط المنطق سل والت الصف، مع الحرص على تحقیق التسل

 .قیم ومعتقدات المجتمع السعوديالصفوف األربعة، وأن یتناسب محتوى ھذه المقررات مع 
د عن استخدام            .ج  إعادة الصیاغة للتعریفات المتعلقة بالمھارات بحیث تتسم بالبساطة والوضوح والبع

  .المصطلحات التي یصعب على الطالبات فھمھا أو إدراك مدلوالتھا
ة، بحی    .د  ل المعلم ة، ودلی اب الطالب ن كت ل م ي ك ل ف ة وأوراق العم شطة واألمثل ة األن تم مراجع ث ی

ي           ات، أو ال یراع ات الطالب ول وحاج ع می ررات، وم داف المق ع أھ ا م ق منھ ا ال یتواف ذف م ح
ي           وح وتراع سم بالوض دة تت ة جدی ل وأمثل شطة وأوراق عم افة أن نھن، وإض ة بی روق الفردی الف
ا وال   اعلھن معھ ن تف د م نھن، وتزی ة بی روق الفردی ي، والف وھن العقل ات ونم ات الطالب احتیاج

ة العصر            تصیبھن بال  ة وأوراق العمل مع طبیع شطة واألمثل ملل والتشتت، باإلضافة إلى توائم األن
ل          ي دلی ود ف و موج ا ھ ع م ل م ات، وأن تتكام م الطالب ي تھ ة الت ضایا المجتمعی شكالت والق والم
ل     شطة وأوراق عم اك أن ون ھن ة، وأن تك الیبًا إبداعی ًا وأس رة طرق ضیف األخی ى أن ت ة عل المعلم

ت  ى ال د عل اوني     تعتم اعي أو التع تعلم الجم شة وال وار والمناق ى الح د عل رى تعتم ذاتي، وأخ علم ال
ادف     وتعود الطالبة على التفكیر الناقد واحترام وجھات نظر اآلخرین، وثالثة       ى اللعب الھ تعتمد عل

 .في إكساب الطالبات للمھارات
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وان   . ه  ررات واألل ا المق وي علیھ ي تحت ومات الت كال والرس سین الصور واألش ا، تح ستخدمة فیھ  الم
ا،          رتبط بھ ي ت ار الت ى وضوح األفك بحیث تتسم باإلبداع والدقة والوضوح والجاذبیة، وأن تؤدي إل

  .وأن ترتبط كذلك بالبیئة التي تعیش فیھا الطالبات
الیب              . و  د عن األس الل البع ن خ ررات، م ا المق وي علیھ ي تحت ویم الت الیب التق ى تطویر أس العمل عل

ي         التقلیدیة، وضمان عد   ارات الت ان للمھ ساب وإتق ا دون اكت م االنتقال من تعلیم مھارة إلى التي تلیھ
ارة،                  ان المھ ب إتق یس مختلف جوان ة، وتق روق الفردی سبقتھا، مع تنویع أسالیب التقویم لتراعي الف
ة         ررات المرحل من مق ر ض ارات التفكی ررات مھ ع مق بة لوض ة مناس اد طریق ى إیج افة إل باإلض

 .یة التي تقیم فیھا الطالبات أخر كل فصل دراسياالبتدائیة األساس
ارات              . ز  ررات مھ دریس مق ا ت ي یحتاجھ شریة الت ة والب ة والمالی تقدیم دلیل إرشادي باإلمكانات المادی

ا       ن خاللھ ن م ي یمك ائل الت ات والوس ض المقترح دیم بع دافھا، وتق ا ألھ ضمن تحقیقھ ر، وی التفكی
  .توفیر ھذه اإلمكانات

ي           وضع عناوین شیقة لك      .ح  د والبحث العلم داع والنق ر واإلب دعوة للتفكی ا ال رر ُیراعى فیھ خ،  ..ل مق ال
  .بحیث یتناسب عنوان المقرر مع ما یحتویھ من مھارات

ررات     .ط  ا مق وي علیھ ي تحت ل الت شطة وأوراق العم بین لألن صمیم المناس ورق والت ة ال ار نوعی اختی
 .الدراسةمھارات التفكیر محل 

ة ل      . ي  د عدد الحصص الالزم بة         تحدی ات المناس ت الحصة، والتوقیت ررات كل صف، ووق دریس مق ت
ا    درس بھ ي ُت دارس الت ي الم ك ف اة ذل تم مراع ى ی ي، حت وم الدراس الل الی صص خ ذه الح لھ

  .المقررات
  :مقترحات الدراسة ببحوث ودراسات مستقبلیة

ییر إجراء دراسة مماثلة لتقویم مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة في ضوء معا .١
 .الجودة العالمیة

مقررات مھارات التفكیر لطالب وطالبات لمعلمات إجراء دراسات حول الكفایات الالزمة  .٢
 .المرحلة االبتدائیة

إجراء دراسات وأبحاث تھدف إلى تعرف كیفیة التغلب على معوقات تحقیق مقررات  .٣
 .مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة ألھدافھا

ن مقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة في المملكة العربیة إجراء دراسات مقارنة بی .٤
السعودیة، ومقررات مھارات التفكیر للمرحلة االبتدائیة في بعض الدول العربیة واألجنبیة 
للوقوف على أوجھ الشبھ واالختالف بین التجربة السعودیة وتجارب الدول األخرى، والتعرف 

  .ب الناجحة لتلك الدولعلى كیفیة االستفادة من التجار
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 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: الرابعة، عمان
مناھج البحث في العلوم النفسیة والتربویة، الطبعة ). م٢٠١١(أبو عالم، رجاء محمود   -

 .دار النشر للجامعات: السادسة، القاھرة
برامج إدارات رعایة الموھوبین في ). ه١٤٢٧(أبو نواس، لینا بنت عبد الرحمن أحمد برھمین  -

جامعة أم القرى، كلیة : ، مكة المكرمة)غیر منشورة(المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر 
 .التربیة

دلیل مراكز الموھوبین والموھوبات، ). ه١٤٣٧(اإلدارة العامة لرعایة الموھوبین والموھوبات  -
 .وكالة وزارة التعلیم: الریاض

ة تدریس العلوم باستخدام استراتیجیة فاعلی). م٢٠١٤(آل معرفح، نوال سعید عبد الرحمن  -
العصف الذھني في التحصیل وتنمیة مھارات التفكیر االبتكاري لدى طالبات الصف السادس 

 . جامعة الملك خالد، كلیة التربیة: ، أبھا)غیر منشورة(االبتدائي، رسالة ماجستیر 
 .ار الصولتیة للتربیةالد: تدریس مھارات التفكیر، الریاض). ه١٤٢٨(بلجون، كوثر جمیل سالم  -
 .مكتبة جریر: خریطة العقل، الطبعة الثانیة، الریاض). م٢٠٠٥(بوزان، توني  -
 .دار الكتاب الجامعي: الموھبة والتفوق واإلبداع، العین). م١٩٩٩(جروان، فتحي عبد الرحمن  -
: الریاضبرامج رعایة الموھوبین بمدارس التعلیم العام، ). م٢٠٠٥(الجغیمان، عبد اهللا بن محمد  -

 .اإلدارة العامة للموھوبین
تقویم برنامج رعایة ). م٢٠١٣(الجغیمان، عبد اهللا بن محمد؛ معاجیني، أسامة بن حسن  -

الموھوبین في مدارس التعلیم العام السعودیة في ضوء معاییر جودة البرامج اإلثرائیة، مجلة 
 ).٢٤٥- ٢١٧(م، ص ص ٢٠١٣مارس ) ١(، ع )١٤(العلوم التربویة والنفسیة، مج 

 مھارة في التفكیر، ١٠٠: دلیل مھارات التفكیر). م٢٠٠٢(حسین، ثائر؛ فخرو، عبد الناصر  -
 .دار جھینة للنشر والتوزیع: عمان

التطبیقات التربویة في تعلیم ). م٢٠١٥(الحویجي، خلیل بن إبراھیم؛ الخزاعلة، محمد سلمان  -
 . مكتبة الرشد ناشرون: التفكیر، الریاض

تقویم برامج مراكز الموھوبین من وجھة نظر ). م٢٠٠٢(ي بن كریم بن عادي الخالدي، عاد -
: ، مكة المكرمة)غیر منشورة(المشرفین والمعلمین المتعاونین والمختصین، رسالة ماجستیر 

 .جامعة أم القرى، كلیة التربیة
ي، أسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیم). م٢٠١١(الخوالدة، محمد محمود  -

 .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة: الطبعة الثانیة، عمان
تصور مقترح لتطویر برنامج رعایة الموھوبین بالمرحلة ). م٢٠١٠(الدالمي، مھنا بن عبد اهللا  -

االبتدائیة بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء االتجاھات العالمیة المعاصرة، رسالة دكتوراه 
 .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة: ، الریاض)غیر منشورة(

في " كورت"فاعلیة برنامج تعلیمي باستخدام ). م٢٠١٥(الدھیش، حصة بنت مساعد بن فھد  -
تدریس التربیة الفنیة في تنمیة التفكیر اإلبداعي لطالبات الصف الرابع االبتدائي، رسالة ماجستیر 

 .ة الملك سعود، كلیة التربیةجامع: ، الریاض)غیر منشور(
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: رؤیة إشراقیة في تطویر الذات، الریاض: تنمیة مھارات التفكیر). ه١٤٢٩(زیتون، حسن حسین  -
 . الدار الصولتیة للتربیة

رؤیة تطبیقیة في تنمیة العقول، الطبعة الثالثة، : تعلیم التفكیر). م٢٠٠٨(زیتون، حسن حسین  -
 . والطباعةعلم الكتب للنشر والتوزیع: القاھرة

واقع برامج الموھوبین في ضوء المعاییر العالمیة من ). م٢٠١٥(السبیعي، عثمان بواج مسلط  -
غیر (وجھة نظر الطالب الموھوبین والمعلمین في المرحلة االبتدائیة، رسالة ماجستیر 

 .جامعة الباحة، كلیة التربیة: ، الباحة)منشورة
اإلصدار (التفكیر مع مئات األمثلة التطبیقیة، تدریس مھارات ). م٢٠١٥(سعادة، جودت أحمد  -

 .دار الشروق للنشر والتوزیع: ، رأم اهللا)السابع
مناھج ). م٢٠١٤(السعید، سعید محمد محمد؛ جاب اهللا، عبد الحمید صبري عبد الحمید  -

 . مكتبة الرشد ناشرون: رؤیة معاصرة، الریاض: المدرسة االبتدائیة
دار الفكر ناشرون : تربیة الموھوبین والمتفوقین، عمان). م٢٠٠٩(السمادوني، السید إبراھیم  -

 .وموزعون
برنامج رعایة الموھوبین بمدارس التعلیم العام ). م٢٠١٥(الشریف، منال بنت عمار بن إبراھیم  -

في المملكة العربیة السعودیة بین الواقع والمأمول بمنظور تربوي، المؤتمر الدولي الثاني 
 مایو ٢١- ١٩في الفترة من " نحو استراتیجیة وطنیة لرعایة المبتكرین "للموھوبین والمتفوقین

 ).٤٠٣ -  ٣٧٧(م، ص ص ٢٠١٥
فاعلیة استراتیجیة العصف الذھني في تنمیة ). م٢٠١٤(شورى، جواھر بنت عثمان بن محمد  -

مھارات التفكیر العلیا والتفكیر اإلبداعي من خالل تدریس مقررات الحدیث والسیرة للصف 
جامعة اإلمام محمد بن سعود : ، الریاض)غیر منشورة(االبتدائي، رسالة ماجستیر السادس 

 .اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة
) االبتكاري(العالقة بین االنتماء والتفكیر اإلبداعي ). م٢٠٠٦(الصبان، انتصار بنت سالم حسن  -

 مع برنامج مقترح لرفع من المراھقات) االبتكاري(لدى الموھوبات ذوات التفكیر اإلبداعي 
 .درجة االنتماء لدیھن، المؤتمر العلمي اإلقلیمي للموھبة، جدة

أسسھ وإجراءاتھ، : التقویم التربوي). م٢٠٠٨(؛ الرافعي، محب محمود إسماعیلصبري، ماھر  -
 .سلسلة الكتاب الجامعي العربي: بنھا

ات االجتماعیة للصفوف مھارات التفكیر المتضمنة في كتب الدراس). ٢٠١١(العاتكي، سندس  -
الثالثة األولى من مرحلة التعلیم األساسي وأدلتھا في الجمھوریة العربیة السوریة، مجلة جامعة 

 ).٦٦٨- ٦٢٥(م، ص ص ٢٠١١، ملحق )٢٧(دمشق، مج 
تنمیة مھارات ). م٢٠١٤(العتوم، عدنان یوسف؛ الجراح، عبد الناصر ذیاب؛ بشارة، موفق  -

دار المسیرة للنشر والتوزیع : یقات عملیة، الطبعة الخامسة، عماننماذج نظریة وتطب: التفكیر
 .والطباعة

برنامج تدریبي : تنمیة التفكیر الناقد من خالل برنامج الكورت). م٢٠١٥(العظمة، رند تیسیر  -
 .مركز دیبونو لتعلیم التفكیر: ضمن المنھج المدرسي، الطبعة الثالثة، عمان

أثر استخدام أنشطة علمیة إثرائیة مقترحة في ). م٢٠١١(محمد العقیل، محمد بن عبد العزیز بن  -
تنمیة عملیات العلم التكاملیة والتفكیر اإلبداعي لدى الموھوبین في المرحلة االبتدائیة، رسالة 

 .جامعة الملك سعود، كلیة التربیة: ، الریاض)غیر منشورة(دكتوراه 
لموھوبین بمنطقة الباحة في ضوء تقییم برنامج رعایة ا). م٢٠١٥(العمري، سالم مستور  -

 .جامعة الباحة، كلیة التربیة: ، الباحة)غیر منشورة(معاییر الجودة، رسالة ماجستیر 
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أسس علمیة وفق معاییر األداء : تقویم برامج الموھوبین). م٢٠١٤(القاضي، عدنان محمد  -
 .عدار المسیلة للنشر والتوزی: العالمیة في برامج تربیة الموھوبین، الكویت

مركز : مدخل إلى تعلیم التفكیر وتنمیة اإلبداع، عمان). م٢٠١٥(مركز دیبونو لتعلیم التفكیر  -
 .دیبونو لتعلیم التفكیر

مناھج المدرسة االبتدائیة بین ). م٢٠١٤(مطاوع، ضیاء الدین محمد؛ الحصان، أماني محمد  -
 .مكتبة المتنبي: الحداثة والجودة، الدمام
                   م٥/٤/٢٠١٥ة الموھوبات بمنطقة الریاض، تاریخ االسترجاع الموقع اإللكتروني إلدار

Riyadh/sa.gov.moe.edu://http 

 gor.mawhiba.www م٥/٤/٢٠١٦الموقع اإللكتروني لبرنامج موھبة، تاریخ االسترجاع  -
، نسخة ٢٠٢٠برنامج التحول الوطني ). م٢٠١٦(وزارة االقتصاد والتخطیط السعودیة  -

 files/default/sites/sa.gov.2030vision  ٢/٥/٢٠١٦إلكترونیة، تاریخ االسترجاع 
وكالة : الریاض. سیاسة التعلیم في المملكة العربیة السعودیة). ه١٤١٦) (سابقًا(وزارة المعارف  -

 . والمعلوماتالوزارة للتخطیط
- Kamisah, Osman and Abdullah, Maria. (2010). 21 st Century Inventive 

Thinking Skills Among Primary Students in Malaysia and Bruni, 
procedia social and behavioral sciences 9 (2010), p p: 1646- 1651. 

- Kampylis, Panagiotis and Saariluoma, Pertti and Berki, Eleni. (2011). 
Fostering Creative Thinking: What Do Primary Teacher Recommend?, 
Hellenic Journal Education and Culture, Copyright @2011, vol.2. 

- Renzulli, J., & Callahan, C. (2008). Product Assessment In: Van Tassel-
Baska, J. (Ed). Alternative Assessment with Gifted and Talented. 
WOCO, Texas: Prufrock Press, Inc. 

- Zakiah and Norazila Abd Aziz. (2011). Creative Thinking Ability of 
Primary School Children in Kuching, SARAWAK, International 
Conference on Applied and Creative Art (ICACA) 2011, University 
Malaysia Sarawak, 6-7 July 2011, p p: 1-10. 

 

   


